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املحتويات 

ت�سريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�سالت

-  قرار اإداري رقم )961( ل�سنة 2018 ب�س�أن منح بع�ص م�ظفي م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة 
الطرق وامل�ا�سالت �سفة ال�سبطية الق�س�ئية.

-  قرار اإداري رقم )1004( ل�سنة 2018 ب�إ�سدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�ص التنفيذي 
رقم )49( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم ن�ساط تاأجري �ملركبات بال�ساعات يف �إمارة دبي.

بلدية دبي
-  قرار اإداري رقم )10( ل�سنة 2019 ب�عتم�د اإجراءات تغيري املك�تب الهند�سية و�سرك�ت 

املق�ولت واإ�سدار �سه�دات الإجن�ز.

دائرة املالية
-  قرار رقم )1( ل�سنة 2019 ب�س�أن حتديد الر�س�م امل�ستثن�ة من تطبيق ر�سم درهم املعرفة 

ور�سم درهم البتك�ر.

هيئة تنمية املجتمع
ل�سنة  رقم )5(  للقانون  �لتنفيذية  �لالئحة  باإ�سد�ر  ل�سنة 2019   )5( رقم  اإداري  -  قرار 

2018 ب�ساأن تنظيم �لعمل �لتطوعي يف �إمارة دبي.
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قرار اإداري رقم )٩٦1( ل�سنة 2٠1٨
ب�ساأن منح بع�ص موظفي 

موؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة الطرق واملوا�سالت �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديالته،  و�ملو��سالت  �لطرق  هيئة  باإن�ساء   2005 ل�سنة   )17( رقم  �لقانون  على  �الطالع  بعد 
وُي�س�ر اإليه� فيم� بعد بـ »الهيئة«،

وعلى �لقانون رقم )32( ل�سنة 2015 ب�س�أن اجلريدة الر�سمية حلك�مة دبي،
وعلى �لقانون رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة �ل�سبطية �لق�سائية يف حكومة دبي، 

�لطرق  بهيئة  �لرتخي�ص  موؤ�س�سة  باإن�ساء   2008 ل�سنة   )8( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�ص  قر�ر  وعلى 
وامل�ا�سالت،

وعلى قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )38( ل�سنة 2018 ب�ساأن تنظيم ن�ساط تعليم قيادة �ملركبات يف 
اإم�رة دبي،

�لطرق  لهيئة  �لتنظيمي  �لهيكل  باعتماد   2018 ل�سنة   )47( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�ص  قر�ر  وعلى 
وامل�ا�سالت،

قررنا ما يلي: 
منح �سفة ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
ُينح م�ظف� م�ؤ�س�سة الرتخي�ص يف الهيئة املبّينة اأ�سم�وؤهم وم�سمي�تهم ال�ظيفية يف اجلدول امللحق 
بهذا القرار، �سفة ال�سبطية الق�س�ئية يف اإثب�ت الأفع�ل التي ترتكب ب�ملخ�لفة لأحك�م قرار املجل�ص 

التنفيذي رقم )38( ل�سنة 2018 امل�س�ر اإليه. 

واجبات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )2(

القرار،  هذا  من   )1( �ملادة  مبوجب  �لق�سائية  �ل�سبطية  �سفة  �ملمنوحني  �ملوظفني  على  يجب 
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اللتزام مب� يلي:
اأحك�م الت�سريع�ت، ومراع�ة الإجراءات املن�س��ص عليه� فيه� عند قي�مهم مبه�مهم.   .1

ل�سنة  رقم )38(  �لتنفيذي  �ملجل�ص  قر�ر  باأحكام  �ملخاطبني  �الأ�سخا�ص  �لتز�م  �لتحقق من    .2
2018 امل�س�ر اإليه، ب�ل�اجب�ت التي يفر�سه� عليهم هذا القرار والقرارات ال�س�درة مب�جبه 

وعدم خم�لفتهم لأحك�مه.
به�، وفقً� لالأ�س�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�م�ت  ب��ستق�س�ئه� وجمع  املُكلفني  �سبط املخ�لف�ت    .3

املرعّية يف هذا ال�س�أن.
وفقً�  ب�ظ�ئفهم،  تت�سل  التي  املخ�لف�ت  �س�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�سك�وى  التبليغ�ت  تلّقي    .4

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�س�أن.
�تخاذ �الإجر�ء�ت و�لتد�بري �لالزمة للمحافظة على كافة �الأدلة �ملتعلقة باملخالفة �ملرتكبة.   .5

حترير حم�سر �سبط بالوقائع و�الإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها.   .6
�لتحلي بالنز�هة، و�الأمانة �لوظيفية، و�حليدة و�ملو�سوعية.   .7

�إبر�ز ما ُيثبت �سفاتهم عند مبا�سرة �ملهام �ملنوطة بهم.   .8
عدم ا�ستغالل �سفة ال�سبطية الق�س�ئية لتحقيق م�س�لح اأو من�فع �سخ�سية.   .9

�سالحيات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )٣(

يك�ن للم�ظفني املمن�حني �سفة ال�سبطية الق�س�ئية مب�جب امل�دة )1( من هذا القرار، مم�ر�سة 
ال�سالحي�ت الت�لية: 

�ال�ستعانة باأفر�د �ل�سرطة عند �القت�ساء.   .1
�ال�ستعانة باخُلرب�ء و�ملرُتجمني عند �ل�سرورة.   .2

�سماع وتدوين �أقو�ل مقدمي �لبالغات و�ل�سهود.   .3
اإجراء املع�ينة، وت�جيه الأ�سئلة وال�ستي�س�ح�ت، ودخ�ل الأم�كن املُ�سّرح لهم بدخ�له� جلمع    .4

املعل�م�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�س�سة �لرتخي�ص يف �لهيئة �تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� 
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�لقر�ر، مبا يف ذلك: 
اإ�سدار البط�ق�ت التعريفية مل�أم�ري ال�سبط الق�س�ئي امل�سم�لني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1

القرار. 
�عتماد مناذج حما�سر �سبط �ملخالفات مبا تت�سمنه من بيانات �أ�سا�سية، ومبا يتفق و�أحكام    .2

�لقانون رقم )8( ل�سنة 2016 املُ�س�ر اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.                                          

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�سدر يف دبي بت�ريخ 17 دي�سمرب 2018 م
امل�افــــــــــــــــــــــــق 10 ربيع الث�ين 1440هـ

Issue 446 Pages.indd   7 2/13/19   9:20 AM



العدد )44٦( - ال�سنة )٥٣( - 1٣ جمادى الخرة  144٠هـ - املوافق 1٨ فرباير  2٠1٩م ٨ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي موؤ�س�سة الرتخي�ص 

املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�سم املوظف

م�سرف رئي�سي

م�سرف رئي�سي

مفت�ص

مفت�ص

مفت�ص

مفت�ص

مفت�ص

مفت�ص

مفت�ص

3556

6231

11075

1927

12377

11658

12830

12859

12828

هدى �سيب�ن غ�من املهريي

وليد اأحمد علي احلم�دي

عادل �سيد بهمن حممد �لها�سمي

��سحاق حممد ح�سن �حمد

�بر�هيم �حمد حممد �حلمادي

حممد ح�سني علي نز�ر

ر��سد عبد�لنبي حممد �سالح

�سامل حممد �سامل �لعبيديل

اإ�سم�عيل عبدالكرمي عبداهلل
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قرار اإداري رقم )1٠٠4( ل�سنة 2٠1٨
باإ�سدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�ص التنفيذي رقم )4٩( ل�سنة 2٠1٦

ب�ساأن 
تنظيم ن�ساط تاأجري �ملركبات بال�ساعات يف �إمارة دبي

__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

بعد �الطالع على �لقانون رقم )17( ل�سنة 2005 باإن�ساء هيئة �لطرق و�ملو��سالت وتعديالته،
�لطرق  لهيئة  �لتابعة  �ملوؤ�س�سات  باإن�ساء   2006 ل�سنة   )8( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�ص  قر�ر  وعلى 

و�ملو��سالت و�عتماد هيكلها �ملوؤ�س�سي و�لتنظيمي،
وعلى قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )49( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم ن�ساط تاأجري �ملركبات بال�ساعات 

يف اإم�رة دبي وتعديالته،
وعلى �لقر�ر �الإد�ري رقم )107( ل�سنة 2017 ب�إ�سدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�ص التنفيذي 

رقم )49( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم ن�ساط تاأجري �ملركبات بال�ساعات يف �إمارة دبي،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تك�ن للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املبّينة اإزاء كل منه�، م� مل 
يدل �سياق �لن�ص على غري ذلك:

: اإم�رة دبي. الإم�رة 
: هيئة الطرق وامل�ا�سالت. الهيئة 

: م�ؤ�س�سة امل�ا�سالت الع�مة ب�لهيئة. امل�ؤ�س�سة 
: قرار املجل�ص التنفيذي رقم )49( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم ن�ساط تاأجري  القرار 

املركب�ت ب�ل�س�ع�ت يف اإم�رة دبي وتعديالته.
: ال�سخ�ص الطبيعي الذي ي�ست�أجر املركبة لقي�دته� والتنقل به� من مك�ن  امل�ستخدم 
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من  به�  معرتف  خفيفة  مركبة  قي�دة  رخ�سة  ويحمل  الإم�رة،  يف  لآخر 
الهيئة.

�لهيئة  حتددها  �لتي  �ل�ساعات  عدد  على  تزيد  ال  لفرتة  �ملركبة  تاأجري   : �لن�ساط 
يوميًا، للتنقل د�خل �الإمارة لقاء تعرفة حمددة.

: �أي �سركة �أو موؤ�س�سة م�سرح لها مبز�ولة �لن�ساط يف �الإمارة. �ملن�ساأة 
: مركبة خفيفة تت�فر فيه� امل�ا�سف�ت املحددة يف هذا القرار. املركبة 

مبزاولة  للمن�س�أة  مب�جبه�  ُي�سّرح  التي  امل�ؤ�س�سة  عن  ال�س�درة  ال�ثيقة   : الت�سريح 
�لن�ساط، وفقًا لل�سروط و�الإجر�ء�ت �ملعتمدة لدى �لهيئة يف هذ� �ل�ساأن. 

: ال�ثيقة ال�س�درة عن امل�ؤ�س�سة، والتي ي�سرح مب�جبه� للمن�س�أة ب��ستخدام  ترخي�ص ت�سغيل املركبة 
املركبة.

اخت�سا�سات املوؤ�س�سة
املادة )2(

لغايات تنفيذ �أحكام �لقر�ر، تتولى �ملوؤ�س�سة �ملهام و�ل�سالحيات �لتالية:
اإ�سدار الت�سريح ملن�س�أة جديدة.    .1

جتديد الت�سريح ملن�س�أة ق�ئمة.   .2
تعديل بيانات �لت�سريح.   .3

�إلغاء �لت�سريح بناء على طلب �ملن�ساأة.   .4
اإ�سدار ترخي�ص ت�سغيل املركبة واإلغ�ئه.  .5

اإ�سدار بدل ف�قد للت�سريح.   .6
مت�بعة التزام املن�س�أة مب�ؤ�سرات الأداء الت�سغيلية ح�سب العق�د املربمة معه�.    .7

�لتدقيق �لدوري على �ملن�ساأة للتحقق من �لتز�مها بالقر�ر و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبوجبه، مبا    .8
فيها هذ� �لقر�ر، و�لعقد �ملربم معها، وكذلك �لتدقيق على �ملركبات للتحقق من �سالمتها 

و�سالحيته� لال�ستخدام. 
يتعلق  ما  كل  يف  وخارجها  �لهيئة  د�خل  �ملخت�سة  للجهات  �ملمانعة  عدم  �سهاد�ت  �إ�سد�ر    .9

بالن�ساط �أو �ملن�ساأة �أو �ملركبة.
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ا�ستخدام املركبة
املادة )٣(

يقوم �مل�ستخدم بالت�سجيل يف �لنظام �الإلكرتوين �أو �لتطبيق �لذكي للمن�ساأة، وفقًا للبيانات  �أ-  
بط�قته  ورقم  الإلكرتوين،  وبريده  ه�تفه،  ورقم  امل�ستخدم،  ا�سم  بينه�  ومن  املطل�بة، 
�ل�سفر  وجو�ز  للمقيمني،  �لهوية  وبطاقة  �لقيادة،  ورخ�سة  �ل�سخ�سية،  و�سورته  �الئتمانية، 

وتاأ�سرية �لدخول للزو�ر، و�أي بيانات �أو م�ستند�ت �أخرى تطلبها �ملن�ساأة.
تقوم �ملن�ساأة بعد �لتحقق من جميع �لبيانات و�لوثائق �مل�سار �ليها يف �لفقرة )�أ( من هذه   ب-  

.)PIN( امل�دة بتزويد امل�ستخدم بكلمة املرور ورمز التعريف ال�سخ�سي

التزامات املن�ساأة
املادة )4(

باالإ�سافة �إلى �اللتز�مات �ملن�سو�ص عليها يف �لقر�ر، تلتزم �ملن�ساأة مبا يلي:
عدم اإع�رة املركبة الت�بعة له� لأي من�س�أة اأخرى.   .1

بهذه  �خلا�سة  �للوحات  تخ�سي�ص  ويتم  �لن�ساط،  ملز�ولة  �أدنى  كحد  مركبة   )50( ت�فري    .2
املركب�ت مب�جب عقد المتي�ز الذي يتم اإبرامه مع الهيئة يف هذا اخل�س��ص.

امل�دة،  هذه  من   )2( �لبند  يف  �إليه  �مل�سار  �الأدنى  �حلد  على  تزيد  مركبة  �أي  �إ�سافة  عدم    .3
�لعلني �لذي  �ملوؤ�س�سة �مل�سبقة على ذلك، و�لدخول يف �ملز�د  �إال بعد �حل�سول على مو�فقة 
تطرحه �لهيئة على لوحات �ملركبات �لتي تقرر ت�سغيلها ملز�ولة �لن�ساط يف �الإمارة، بناء على 

الدرا�س�ت التي جتريه� امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�س�أن.
��ستبد�ل �ملركبة �ملعدة ملز�ولة �لن�ساط �إذ� بلغ عمرها �لت�سغيلي )4( اأربع �سن�ات.   .4

�أي من �الأجز�ء �لرئي�سة  �أو  �أي تعديالت جوهرية على هيكل �ملركبة وحمركها  �إجر�ء  عدم    .5
الت�بعة له�.

توفري مركز �ت�سال على مد�ر �ل�ساعة خلدمة �مل�ستخدمني و�ملتعاملني معها، و�الإجابة على    .6
ا�ستف�س�راتهم.

عدم ت�أجري املركبة مع ال�س�ئق.   .7
مو�عيد �ل�سيانة �لدورية للمركبة ح�سب �ملدة �لزمنية �ملحددة من �مل�سنع �أو �لوكيل �ملعتمد.   .8
حتديد حقوق و�لتز�مات �مل�ستخدم، و�إخطاره بها، وفقًا للنموذج �ملعتمد لديها يف هذ� �ل�ساأن.   .9

�لتاأكد من توفر �ل�سروط �لفنية للمركبة ب�سكل د�ئم.   .10

Issue 446 Pages.indd   11 2/13/19   9:20 AM



العدد )44٦( - ال�سنة )٥٣( - 1٣ جمادى الخرة  144٠هـ - املوافق 1٨ فرباير  2٠1٩م 12 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

و�إخطار  �لن�ساط،  ملز�ولة  �لهيئة  �لتي حتددها  �ملتطلبات  فيها  تتوفر  منا�سبة  مكاتب  توفري    .11
الهيئة عند تغيري هذه املك�تب وعن�وينه� اجلديدة.

تخ�سي�ص مو�قف خا�سة الإيو�ء مركبات مز�ولة �لن�ساط وفقًا ملا حتدده �لهيئة يف هذ� �ل�ساأن،    .12
و�لتاأكد من عدم �إحلاق �ل�سرر باملو�قف �لعامة، ودفع �لر�سوم �ملقررة نظري ��ستخد�م �ملو�قف 

الع�مة وفقً� مل� تقرره الت�سريع�ت الن�فذة يف الإم�رة.
م�ا�سف�ت املركبة املحددة يف امل�دة )9( من هذا القرار.   .13

القرارات ال�س�درة عن الهيئة واملتعلقة بتنفيذ اأحك�م القرار والقرارات ال�س�درة مب�جبه،    .14
مب� فيه� هذا القرار.

توقف �ملن�ساأة عن مز�ولة �لن�ساط
املادة )٥(

ُيحظر على �ملن�ساأة �لتوقف عن مز�ولة �لن�ساط �إال بعد �إخطار �ملوؤ�س�سة بذلك قبل )3( اأ�سهر  �أ-  
على �الأقل من تاريخ �لتوقف، وح�سولها على �ملو�فقة من �ملوؤ�س�سة.

ُيحظر على �ملن�ساأة �إجر�ء �أي تغيري �أو تعديل يف �ملوقع �أو �ملو�قف �خلا�سة مبز�ولة �لن�ساط �إالاّ  ب-  
بعد اإخط�ر امل�ؤ�س�سة بذلك قبل )3( �أ�سهر على �الأقل من �لتغيري �أو �لتعديل �ملطلوب �إجر�وؤه، 

وح�سولها على �ملو�فقة من �ملوؤ�س�سة.

�سروط �إ�سد�ر �لت�سريح
املادة )٦(

ي�سرتط الإ�سد�ر �لت�سريح ما يلي: �أ-  
�حل�سول على �ملو�فقات �لالزمة من �جلهات �ملعنية يف �الإمارة.   .1

�أن تكون رخ�سة �ملن�ساأة �لتجارية قا�سرة على مز�ولة �لن�ساط فقط، و�أن تكون خالية    .2
من �أي ن�ساط �آخر.

وج�د ملف مروري واحد للمن�س�أة.   .3
يجب على �ملن�ساأة ��ستيفاء �ل�سروط �ملن�سو�ص عليها يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة عند �إن�ساء   ب-  
�أي فروع لها د�خل �الإمارة، وذلك بعد �حل�سول على مو�فقة �ملوؤ�س�سة �خلطية �مل�سبقة على 

ذلك.
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اإجراءات اإ�سدار الت�سريح
املادة )7(

ُتتَّبع يف اإ�سدار الت�سريح الإجراءات الت�لية:
�إلى �ملوؤ�س�سة، وفقًا للنموذج �ملُعد لديها لهذ� �لغر�ص،  ُيقدم طلب �حل�سول على �لت�سريح    .1

مرفقً� به امل�ستندات الت�لية:
�أن تت�سمن هذه �ملو�فقة  مو�فقة مبدئية من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية باالإمارة، على  �أ-  

�ال�سم �لتجاري �لذي مت حجزه.
�سورة عن جو�ز �سفر طالب �لت�سريح، �ساري �ملفعول. ب-  

�سورة عن تاأ�سرية �الإقامة لل�سريك يف �ملن�ساأة �سارية �ملفعول، بالن�سبة لغري �ملو�طنني. ج-  
�س�رة عن بط�قة اله�ية الإم�راتية للم�لك، �س�رية املفع�ل. د-  

ر�سالة عدم ممانعة من �لكفيل، بالن�سبة لغري �ملو�طنني. هـ-  
در��سة �جلدوى �القت�سادية ملز�ولة �لن�ساط. و-  

�سداد الر�س�م املقررة يف هذا ال�س�أن. ز-  
تقوم �ملوؤ�س�سة باإ�سد�ر �لت�سريح بعد �لتاأكد من ��ستيفاء طالب �لت�سريح لل�سروط و�الإجر�ء�ت    .2
املن�س��ص عليه� يف هذا القرار، والتحقق من امل�ستندات امل�س�ر اإليه� يف البند )1( من هذه 

امل�دة.

�سروط و�إجر�ء�ت جتديد �لت�سريح
املادة )٨(

تكون مدة �لت�سريح �سنة و�حدة قابلة للتجديد ملدد مماثلة، بذ�ت �ل�سروط و�الإجر�ء�ت �ملعتمدة 
الإ�سد�ره، على �أن يتم تقدمي طلب �لتجديد �إلى �ملوؤ�س�سة خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ �نتهائه.

موا�سفات املركبة
املادة )٩(

ي�سرتط الإ�سد�ر ترخي�ص ت�سغيل �ملركبة، �أن تتوفر فيها �ملو��سفات �لتالية:
ترخي�ص  �إ�سد�ر  طلب  فيها  يقدم  �لتي  �ل�سنة  من  و�حدة  �سنة  على  �سنعها  تاريخ  يزيد  �أال    .1

ت�سغيله�.
�أالاّ يكون قد �سبق ت�سغيل �ملركبة �أو ��ستعمالها يف �أي ن�ساط �آخر.   .2
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�أالاّ يزيد عدد �لركاب مع �ل�سائق على )5( خم�سة اأ�سخ��ص.   .3

اأن تت�فر يف املركبة معدات ال�سالمة التي حتدده� امل�ؤ�س�سة.   .4
�إجر�ء �لفح�ص �لدوري للمركبة للتاأكد من �سالمة �سريها على �لطريق.  .5

اأن تك�ن مط�بقة للم�ا�سف�ت اخلليجية.   .6
اللتزام ب�لأل�ان املحددة من الهيئة.   .7

عدم تظليل �لزجاج �جلانبي و�الأمامي و�خللفي لها.   .8

اإلغاء اأو ا�ستبدال ترخي�ص ت�سغيل املركبة
املادة )1٠(

يجوز للموؤ�س�سة، �سو�ًء من تلقاء نف�سها �أو بناًء على طلب �ملن�ساأة، �إلغاء �أو ��ستبد�ل ترخي�ص ت�سغيل 
املركبة يف اأي من احل�لت الت�لية:

وج�د عطل رئي�ص يف املركبة اأو تعر�سه� حل�دث يعر�ص حي�ة م�ستخدمه� اأو الغري للخطر.   .1
مرور )4( �أربع �سنو�ت على ت�سغيل �ملركبة �أو �إخر�جها من �خلدمة.   .2

دخول �ملركبة لل�سيانة ملدة تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر.   .3

اإ�سافة مركبات للمن�ساأة
املادة )11(

يجوز للموؤ�س�سة �ل�سماح للمن�ساأة باإ�سافة مركبات �إلى ملفها �ملروري ال�ستخد�مها الأغر��ص �أخرى 
غري مز�ولة �لن�ساط، �سريطة ما يلي:

�أالاّ تكون بنف�ص مو��سفات و�ألو�ن �ملركبات �ملعدة ملز�ولة �لن�ساط.   .1
�أالاّ يزيد عدد �ملركبات �لتي يتم طلب �إ�سافتها الأغر��ص نقل وقطر �ملركبات �ملعطلة �لتابعة    .2

لها على مركبتني كحد �أق�سى.
لكل  �أق�سى  كحد  مركبات  ثالث   )3( على  �ملركبات  من  �إ�سافته  �مل�سموح  �لعدد  يزيد  �أالاّ    .3
)100( مئة مركبة معدة ملز�ولة �لن�ساط، وت�سمل مركبات �ل�سيانة ومركبات خا�سة باإد�رة 

املن�س�أة.

اإ�سدار التعليمات التنفيذية
املادة )12(

ُي�سدر املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة التعليم�ت الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار.
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الإلغاءات
املادة )1٣(

يلغى �لقر�ر �الإد�ري رقم )107( ل�سنة 2017 �مل�سار �إليه، كما يلغى �أي ن�ص يف �أي قر�ر �إد�ري �آخر 
�إلى �ملدى �لذي يتعار�ص فيه و�أحكام هذ� �لقر�ر.

الن�سر وال�سريان
املادة )14(

ُين�سر هذ� �لقر�ر يف �جلريدة �لر�سمية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�سدر يف دبي بت�ريخ 30 دي�سمرب 2018 م
امل�افــــــــــــــــــــــق 23 ربيع الث�ين 1440 هـ
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قرار اإداري رقم )1٠( ل�سنة 2٠1٩
باعتماد �إجر�ء�ت تغيري �ملكاتب �لهند�سية و�سركات �ملقاوالت 

و�إ�سد�ر �سهاد�ت �الإجناز
__________

مدير عام بلدية دبي

لة لنا قانونًا مبوجب �أمر تاأ�سي�ص جمل�ص بلدية دبي، بعد �الطالع على �ل�سالحيات �ملخواّ
�لهند�سية يف  ب�ساأن تنظيم مز�ولة مهنة �ال�ست�سار�ت  ل�سنة 1994  �الأمر �ملحلي رقم )89(  وعلى 

اإم�رة دبي وتعديالته،
وعلى �الأمر �ملحلي رقم )3( ل�سنة 1999 ب�ساأن تنظيم �أعمال �لبناء يف �إمارة دبي وتعديالته،

ال�ست�س�ريني  املهند�سني  تغيري  اإجراءات  ب�س�أن   2009 ل�سنة   )203( رقم  �الإد�ري  �لقر�ر  وعلى 
واملق�ولني واإ�سدار �سه�دات الإجن�ز والتع�مل مع ح�لت املب�ين املهج�رة،

وعلى �لقر�ر �الإد�ري رقم )61( ل�سنة 2011 ب�ساأن �ملباين غري �ملرخ�سة و�الآيلة لل�سقوط و�ملهجورة 
يف اإم�رة دبي وتعديالته،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تك�ن للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املبّينة اإزاء كل منه�، م� مل 
يدل �سياق �لن�ص على غري ذلك:

: اإم�رة دبي. الإم�رة 

: بلدية دبي. البلدية 
: اإدارة رق�بة البن�ء يف البلدية. الإدارة املخت�سة 

: وت�سمل ت�سييد �ملباين وهدمها و�إدخال �أي تعديالت �أو �إ�سافات عليها و�سيانتها،  �أعمال �لبناء 
مبا يف ذلك عمليات �حلفر و�لردم.

: ال�سخ�ص الطبيعي اأو العتب�ري الع�م اأو اخل��ص امل�سجل ب��سمه الأر�ص اأو البن�ء  امل�لك 
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�س�اء ب�سفته م�لكً� اأو ح�ئزًا.
: ال�سركة اأو امل�ؤ�س�سة التي يتم التع�قد معه� من امل�لك للقي�م مبه�م الت�سميم اأو  املكتب الهند�سي 
�الإ�سر�ف على �أعمال �لبناء �أو كليهما، �ملرخ�ص له مبز�ولة مهنة �ال�ست�سار�ت 

الهند�سية يف الإم�رة، وفقً� للت�سريع�ت ال�س�رية يف الإم�رة.
اأعم�ل  بتنفيذ  للقي�م  امل�لك  من  معه�  التع�قد  يتم  التي  امل�ؤ�س�سة  اأو  ال�سركة   : املق�ول 
�لبناء، �ملرخ�ص له مبز�ولة �أن�سطة مقاوالت �ملباين، وفقًا للت�سريعات �ل�سارية 

يف الإم�رة.
: مهنة ال�ست�س�رات الهند�سية ومهنة املق�ولت، ح�سب الأح�ال. املهنة 

: �لوثيقة �ل�سادرة عن �لبلدية، �لتي تفيد �سالحية �ملبنى لالإ�سغال �أو �ال�ستخد�م  �سهادة �الإجناز 
يف  �ل�سارية  و�لت�سريعات  و�ملخططات  �لبناء  لرخ�سة  طبقًا  تنفيذه  مت  �أن  بعد 

الإم�رة.

نطاق التطبيق
املادة )2(

ُيطباّق هذ� �لقر�ر على �لطلبات �لتي تقدم للبلدية لتغيري �ملكتب �لهند�سي و�ملقاول و�إ�سد�ر �سهادة 
الإجن�ز.

�إجر�ء�ت و�سروط تغيري �ملكتب �لهند�سي يف حال �ملو�فقة
املادة )٣(

يف حال مو�فقة �ملكتب �لهند�سي �ملطلوب تغيريه على ذلك، فاإنه تتبع ب�ساأن هذ� �لطلب �الإجر�ء�ت 
و�ل�سروط �لتالية:

م طلب تغيري �ملكتب �لهند�سي، من �ملكتب �لهند�سي �ملطلوب تغيريه �إلى �الإد�رة �ملخت�سة  ُيقداّ   .1
موقعًا عليه من �ملمثل �لقانوين لهذ� �ملكتب، ومن �ملمثل �لقانوين للمكتب �لهند�سي �لبديل، 

معززًا ب�ل�ث�ئق الت�لية:
�ملكتب  �إلى  �لهند�سي  �ملكتب  تغيري  على  مو�فقته  يت�سمن  �ملالك،  عن  �سادر  �إقر�ر  �أ-  
�لهند�سي �جلديد، وتكليفه لهما بتقدمي طلب �لتغيري، وعلى �سحة �لبيانات �لو�ردة يف 

الطلب.
و�سلت  �لتي  �ملرحلة  يت�سمن  تغيريه،  �ملطلوب  �لهند�سي  �ملكتب  عن  �سادر  فني  تقرير  ب-  
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اإليه� اأعم�ل البن�ء، وبي�ن مدى مط�بقته� لرخ�سة البن�ء واملخطط�ت املعتمدة والأ�س�ل 
�لفنية و�لهند�سية �ملعمول بها لدى �لبلدية، وذلك يف حال �سدور رخ�سة �لبناء.

فئة  تقل  و�أال  �الإمارة،  يف  �ملهنة  ملز�ولة  ُمرخ�سًا  �لبديل  �لهند�سي  �ملكتب  يكون  �أن  ي�سرتط    .2
ت�سنيفه عن فئة �ملبنى �ملُر�د �لتغيري عليه.

يف ح�ل ت�فر املتطلب�ت ال�اردة يف البندين )1( و)2( من هذه امل�دة ت�سدر الإدارة املخت�سة    .3
مو�فقتها على طلب تغيري �ملكتب �لهند�سي.

يحظر على �ملكتب �لهند�سي �لبديل مبا�سرة �أعمال �لبناء �إالاّ بعد �حل�سول على رخ�سة بناء    .4
جديدة ب��سمه.

يجب على �ملكتب �لهند�سي �لبديل �مل�سادقة على �سحة �لتقرير �لفني �ملُ�سار �إليه يف �لفقرة    .5
)ب( من �لبند )1( من هذه امل�دة.

تق�م الإدارة املخت�سة بت�سليم رخ�سة البن�ء اجلديدة بعد ا�ستيف�ء الر�س�م املقررة.   .6

�إجر�ء�ت و�سروط تغيري �ملكتب �لهند�سي يف حال عدم �ملو�فقة
املادة )4(

�لطلب  هذ�  ب�ساأن  تتبع  فاإنه  ذلك،  على  تغيريه  �ملطلوب  �لهند�سي  �ملكتب  مو�فقة  عدم  حال  يف 
�الإجر�ء�ت و�ل�سروط �لتالية:

م طلب تغيري �ملكتب �لهند�سي من �ملكتب �لهند�سي �لبديل �إلى �الإد�رة �ملخت�سة، موقعًا  ُيقداّ   .1
عليه من �ملمثل �لقانوين لهذ� �ملكتب، معززً� بالوثائق �لتالية:

�إقر�ر �سادر عن �ملالك، يت�سمن مو�فقته على تغيري �ملكتب �لهند�سي �ملطلوب تغيريه،  �أ-  
�لو�ردة يف  �لبيانات  �لتغيري، وعلى �سحة  بتقدمي طلب  �لبديل  �لهند�سي  �ملكتب  وقيام 

الطلب.
تقرير فني �سادر عن �ملكتب �لهند�سي �لبديل، يت�سمن �ملر�حل �لتي و�سلت �إليها �أعمال  ب-  
والأ�س�ل  املعتمدة  واملخطط�ت  البن�ء  لرخ�سة  مط�بقته�  مدى  وبي�ن  امل�قع  يف  البن�ء 

الفنية والهند�سية املعم�ل به� لدى البلدية، يف ح�ل �سدور رخ�سة البن�ء.
فئة  تقل  و�أال  �الإمارة  يف  �ملهنة  ملز�ولة  ُمرخ�سًا  �لبديل  �لهند�سي  �ملكتب  يكون  �أن  ي�سرتط    .2

ت�سنيفه عن فئة �ملبنى �ملُر�د �لتغيري عليه.
تكليفه  مع  �لتغيري  بطلب  تغيريه  �ملطلوب  �لهند�سي  �ملكتب  باإ�سعار  �ملخت�سة  �الإد�رة  تقوم    .3
ببيان وجهة نظره بهذ� �لطلب، وتقدمي تقرير فني يو�سح فيه �ملرحلة �لتي و�سل �إليها �لعمل، 
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و�أ�سباب عدم مو�فقته على طلب �لتغيري، مع بيان فيما �إذ� كانت �أعمال �لبناء �لتي مت تنفيذها 
حتى تاريخ تقدمي طلب �لتغيري مطابقة لرخ�سة �لبناء و�ملخططات �ملعتمدة من عدمه يف 
حال �سدور رخ�سة �لبناء، على �أن يقوم بالرد على ذلك كله خالل )5( خم�سة اأي�م عمل من 

ت�ريخ اإ�سع�ره بطلب التغيري.
يف حال تخلف �ملكتب �لهند�سي �ملطلوب تغيريه عن �لرد وتقدمي �لتقرير �لفني خالل �ملهلة    .4

املحددة يف البند )3( من هذه �ملادة، فعلى �الإد�رة �ملخت�سة متابعة �إجر�ء�ت �لتغيري.
عائد  تغيريه  �ملطلوب  �لهند�سي  و�ملكتب  �ملالك  بني  �أن �خلالف  �ملخت�سة  لالإد�رة  تبني  �إذ�    .5
الأ�سباب مالية �أو تعاقدية بينهما، فاإنه يتم �إخطار هذ� �ملكتب مبو�فقة �لبلدية على �مل�سي يف 
�إجر�ء�ت تغيريه، �أما �إذ� كان �خلالف الأ�سباب فنياّة فيكون للبلدية �تخاذ ما يلزم للتحقق من 

هذه �الأ�سباب و�تخاذ ما يلزم ملعاجلتها.
يحظر على �ملكتب �لهند�سي �لبديل مبا�سرة �أعمال �لبناء �إالاّ بعد �حل�سول على رخ�سة بناء    .6

جديدة ب��سمه.
�الإد�رة  �ملادة، ت�سدر  �ل�سروط �ملن�سو�ص عليها يف هذه  �الإجر�ء�ت وتوفر  يف حال مر�عاة    .7
بعد  �لبناء �جلديدة  �لهند�سي، وت�سدر رخ�سة  �ملكتب  تغيري  �ملخت�سة مو�فقتها على طلب 

ا�ستيف�ء الر�س�م املقررة.

�إجر�ء�ت و�سروط تغيري �ملقاول يف حال �ملو�فقة
املادة )٥(

يف حال مو�فقة �ملقاول �ملطلوب تغيريه على ذلك، فاإنه تتبع ب�ساأن هذ� �لطلب �الإجر�ء�ت و�ل�سروط 
الت�لية:

م طلب تغيري �ملقاول من �ملكتب �لهند�سي �إلى �الإد�رة �ملخت�سة، موقعًا عليه من ممثله  ُيقداّ   .1
بالوثائق  معززً�  �لبديل،  و�ملقاول  تغيريه  �ملطلوب  للمقاول  �لقانوين  �ملمثل  ومن  �لقانوين 

الت�لية:
�إقر�ر �سادر عن �ملالك، يت�سمن مو�فقته على تغيري �ملقاول وتكليف �ملكتب �لهند�سي  �أ-  

بتقدمي طلب �لتغيري، وعلى �سحة �لبيانات �لو�ردة يف هذ� �لطلب.
�أعمال  �إليها  �لتي و�سلت  �لهند�سي مو�سحًا فيه �ملر�حل  تقرير فني �سادر عن �ملكتب  ب-  
�لبناء يف �مل�سروع وبيان مدى مطابقتها لرخ�سة �لبناء و�ملخططات �ملعتمدة و�الأ�سول 

�لفنية و�لهند�سية �ملعمول بها لدى �لبلدية، وذلك يف حال �سدور رخ�سة �لبناء.
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ي�سرتط �أن يكون �ملقاول �لبديل ُمرخ�سًا ملز�ولة �ملهنة يف �الإمارة، و�أال تقل فئة ت�سنيفه عن    .2
فئة �ملبنى �ملُر�د �لتغيري عليه.

توفر  حال  يف  تغيريه  �ملطلوب  �ملقاول  تغيري  طلب  على  �ملو�فقة  �ملخت�سة  �الإد�رة  ت�سدر    .3
املتطلب�ت املن�س��ص عليه� يف البندين )1( و)2( من هذه امل�دة، وت�سدر رخ�سة البن�ء بعد 

ا�ستيف�ء الر�س�م ومب�لغ الت�أمني املقررة.
يحظر على �ملقاول �لبديل مبا�سرة �أعمال �لبناء �إالاّ بعد �حل�سول على رخ�سة بناء جديدة    .4

ب��سمه.
بالن�سبة  �ملادة  هذه  يف  عليها  �ملن�سو�ص  �الإجر�ء�ت  مبا�سرة  تغيريه  �ملطلوب  �ملقاول  يتولى   .5

لرخ�ص �لديكور ورخ�ص �لتعديالت �لتي ال ُي�سرتط �عتمادها من مكتب هند�سي.

�إجر�ء�ت و�سروط تغيري �ملقاول يف حال عدم �ملو�فقة
املادة )٦(

�الإجر�ء�ت  �لطلب  هذ�  ب�ساأن  تتبع  فاإنه  ذلك،  على  تغيريه  �ملطلوب  �ملقاول  مو�فقة  يف حال عدم 
و�ل�سروط �لتالية:

�الإد�رة �ملخت�سة موقعًا عليه من ممثله  �إلى  �لهند�سي  �ملكتب  �ملقاول من  م طلب تغيري  ُيقداّ   .1
�لقانوين ومن �ملمثل �لقانوين للمقاول �لبديل، معززً� بالوثائق �لتالية:

وتكليف  تغيريه،  �ملطلوب  �ملقاول  تغيري  يت�سمن مو�فقته على  �ملالك،  �إقر�ر �سادر عن  �أ-  
�ملكتب �لهند�سي بتقدمي طلب �لتغيري، وعلى �سحة �لبيانات �لو�ردة يف هذ� �لطلب.

�أ�سباب تغيري �ملقاول. ب-  
�أعمال  �إليها  �لتي و�سلت  �ملرحلة  فيه  �لهند�سي مو�سحًا  �ملكتب  تقرير فني �سادر عن  ج-  
الفنية  والأ�س�ل  املعتمدة  واملخطط�ت  البن�ء  لرخ�سة  مط�بقته�  مدى  وبي�ن  البن�ء 

و�لهند�سية �ملعمول بها لدى �لبلدية، وذلك يف حال �سدور رخ�سة �لبناء.
ي�سرتط �أن يكون �ملقاول �لبديل ُمرخ�سًا ملز�ولة �ملهنة يف �الإمارة، و�أال تقل فئة ت�سنيفه عن    .2

فئة �ملبنى �ملُر�د �لتغيري عليه.
ببيان وجهة  تكليفه  �ملطلوب تغيريه بطلب تغيريه مع  �ملقاول  باإ�سعار  �الإد�رة �ملخت�سة  تقوم    .3
نظره حول هذ� �لطلب، وتقدمي تقرير فني يو�سح فيه �ملرحلة �لتي و�سل �إليها �لعمل يف حال 
�سدور رخ�سة �لبناء، و�أ�سباب عدم مو�فقته على �لتغيري، وذلك كله خالل )5( خم�سة اأي�م 

عمل من ت�ريخ اإ�سع�ره بطلب التغيري.
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يف حال تخلف �ملقاول �ملطلوب تغيريه عن �لرد خالل �ملهلة �ملحددة يف �لبند )5( من هذه    .4
�ملادة، فاإنه يجب على �الإد�رة �ملخت�سة متابعة �إجر�ء�ت �لتغيري.

�إذ� تبني لالإد�رة �ملخت�سة �أن �خلالف بني �ملالك و�ملقاول �ملطلوب تغيريه عائد الأ�سباب مالية    .5
�أما �إذ� كان �خلالف الأ�سباب  �أو تعاقدية بينهما، تقوم �لبلدية با�ستكمال �إجر�ء�ت تغيريه، 

فنياّة فيتم �تخاذ ما يلزم للتحقق من هذه �الأ�سباب و�تخاذ ما يلزم ملعاجلتها.
ت�سدر �الإد�رة �ملخت�سة �ملو�فقة على طلب تغيري �ملقاول يف حال توفر �ملتطلبات �ملن�سو�ص    .6

عليه� يف هذه امل�دة وت�سدر رخ�سة البن�ء بعد ا�ستيف�ء الر�س�م ومب�لغ الت�أمني املقررة.
بالن�سبة  �ملادة  هذه  يف  عليها  �ملن�سو�ص  �الإجر�ء�ت  مبا�سرة  تغيريه  �ملطلوب  �ملقاول  يتولى    .7

لرخ�ص �لديكور ورخ�ص �لتعديالت �لتي ال ُي�سرتط �عتمادها من مكتب هند�سي.

�إجر�ء�ت �إ�سد�ر �سهادة �الإجناز يف حال مو�فقة �ملكتب �لهند�سي و�ملقاول
املادة )7(

يف حال مو�فقة �ملكتب �لهند�سي و�ملقاول على �إ�سد�ر �سهادة �الإجناز، فاإنه تتبع ب�ساأن هذ� �لطلب 
الإجراءات الت�لية:

قبله،  عليه من  موقعًا  �ملخت�سة  �الإد�رة  �إلى  �ملقاول  �الإجناز من  �سهادة  �إ�سد�ر  م طلب  يقداّ   .1
نًا فيه مو�فقة �ملكتب �لهند�سي على �إ�سد�ر هذه �ل�سهادة. ومبياّ

تقوم �الإد�رة �ملخت�سة بالك�سف على �ملبنى للتحقق من �أن تنفيذ �أعمال �لبناء فيه قد مت طبقًا    .2
لرخ�سة �لبناء و�ملخططات �ملعتمدة و�أنه قد مت ��ستيفاء متطلبات �جلهات �حلكومية ذ�ت 

العالقة.
ر وا�ستكم�ل ك�فة املتطلب�ت  تق�م الإدارة املخت�سة ب�إ�سدار �سه�دة الإجن�ز للم�لك يف ح�ل ت�فُّ   .3

الالزمة لذلك بعد ا�ستيف�ء الر�س�م املقررة.

�إجر�ء�ت �إ�سد�ر �سهادة �الإجناز يف حال عدم مو�فقة �ملكتب �لهند�سي و�ملقاول
املادة )٨(

يف حال عدم مو�فقة �ملكتب �لهند�سي و�ملقاول على �إ�سد�ر �سهادة �الإجناز، فاإنه تتبع ب�ساأن هذ� 
الطلب الإجراءات الت�لية:

قبله،  عليه من  موقعًا  �ملخت�سة  �الإد�رة  �إلى  �ملالك  �الإجناز من  �سهادة  �إ�سد�ر  م طلب  ُيقداّ   .1
نًا فيه عدم مو�فقة �ملكتب �لهند�سي و�ملقاول على �إ�سد�ر هذه �ل�سهادة و�أ�سباب ذلك. ومبياّ
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تق�م الإدارة املخت�سة بت�جيه اإ�سع�ر للمق�ول واملكتب الهند�سي تطلب فيه خالل )5( خم�سة    .2
�أيام عمل من تاريخ �الإ�سعار بيان �أ�سباب عدم مو�فقتهما على �إ�سد�ر �سهادة �الإجناز، وتقدمي 
تقرير فني يو�سح مر�حل �لعمل �ملنجزة يف �ملبنى، وفيما �إذ� كانت مطابقة لرخ�سة �لبناء 

واملخطط�ت املعتمدة والأ�س�ل الهند�سية املعم�ل به� لدى البلدية من عدمه.
�إذ� تبنياّ �أن �سبب عدم مو�فقة �ملكتب �لهند�سي و�ملقاول على �إ�سد�ر �سهادة �الإجناز تتعلق    .3
�إجر�ء�ت  با�ستكمال  �ملخت�سة  �الإد�رة  تقوم  �ملالك،  وبني  بينهما  وتعاقدية  مالية  بجو�نب 
فاإنه  وهند�سية،  فنياّة  الأ�سباب  تعود  مو�فقتهما  عدم  كانت  �إذ�  �أما  �الإجناز،  �سهادة  �إ�سد�ر 
يجب على �الإد�رة �ملخت�سة �لتحقق من هذه �الأ�سباب و�تخاذ ما يلزم ملعاجلتها وفقًا لالأ�سول 

املتبعة لديه� يف هذا ال�س�أن.
يف ح�ل رف�ص املكتب الهند�سي تقدمي التقرير الفني امل�س�ر اإليه يف البند )2( من هذه امل�دة،    .4
�قت�ست  متى  �ملخت�سة  لالإد�رة  �أنه  على  �الإجناز،  �سهادة  �إ�سد�ر  �إجر�ء�ت  �لبلدية  تبا�سر 
احل�جة الطلب من امل�لك تقدمي تقرير فني �س�در عن جهة هند�سية ا�ست�س�رية معتمدة يفيد 

�سالحية �ملبنى لال�ستخد�م و�الإ�سغال.
ر وا�ستكم�ل ك�فة املتطلب�ت  تق�م الإدارة املخت�سة ب�إ�سدار �سه�دة الإجن�ز للم�لك يف ح�ل ت�فُّ   .5

الالزمة لذلك بعد ا�ستيف�ء الر�س�م املقررة.

�إجر�ء�ت �إ�سد�ر �سهادة �الإجناز دون مو�فقة �ملكتب �لهند�سي
املادة )٩(

�لطلب  ب�ساأن هذ�  تتبع  فاإنه  �الإجناز،  �سهادة  �إ�سد�ر  على  �لهند�سي  �ملكتب  مو�فقة  يف حال عدم 
الإجراءات الت�لية:

م طلب �إ�سد�ر �سهادة �الإجناز من �ملقاول �إلى �الإد�رة �ملخت�سة، موقعًا عليه من ممثله  ُيقداّ   .1
�لقانوين، معززً� بالوثائق �لتالية:

�إقر�ر �سادر عن �ملالك، يت�سمن مو�فقته على قيام �ملقاول بتقدمي طلب �إ�سد�ر �سهادة  �أ-  
�الإجناز، وعلى �سحة �لبيانات �لو�ردة يف �لطلب.

�أ�سباب عدم مو�فقة �ملكتب �لهند�سي على ��ستكمال �إجر�ء�ت �إ�سد�ر �سهادة �الإجناز. ب-  
تق�م الإدارة املخت�سة بت�جيه اإ�سع�ر للمكتب الهند�سي تطلب فيه خالل )3( ثالثة اأي�م عمل    .2
من تاريخ �الإ�سعار بيان �أ�سباب عدم مو�فقته على �إ�سد�ر �سهادة �الإجناز، وتقدمي تقرير فني 
يو�سح ما �إذ� كانت �الأعمال �لتي مت تنفيذها يف �ملبنى مطابقة لرخ�سة �لبناء و�ملخططات 
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املعتمدة والأ�س�ل الهند�سية املعم�ل به� لدى البلدية من عدمه.
�إذ� تبنياّ �أن �أ�سباب عدم مو�فقة �ملكتب �لهند�سي على �إ�سد�ر �سهادة �الإجناز تتعلق بجو�نب    .3
م�لية اأو تع�قدية بينه وبني امل�لك، تق�م الإدارة املخت�سة ب��ستكم�ل اإجراءات اإ�سدار �سه�دة 
�الإد�رة  فاإنه يجب على  تعود الأ�سباب فنياّة وهند�سية،  �إذ� كانت عدم مو�فقته  �أما  �الإجناز، 
�ملخت�سة �لتحقق من هذه �الأ�سباب و�تخاذ ما يلزم ملعاجلتها وفقًا لالأ�سول �ملتبعة لديها يف 

هذا ال�س�أن.
يف ح�ل رف�ص املكتب الهند�سي تقدمي التقرير الفني امل�س�ر اإليه يف البند )2( من هذه امل�دة،    .4
�قت�ست  متى  �ملخت�سة  لالإد�رة  �أنه  على  �الإجناز،  �سهادة  �إ�سد�ر  �إجر�ء�ت  �لبلدية  تبا�سر 
احل�جة الطلب من امل�لك تقدمي تقرير فني �س�در عن جهة هند�سية ا�ست�س�رية معتمدة يفيد 

�سالحية �ملبنى لال�ستخد�م و�الإ�سغال.
ر وا�ستكم�ل ك�فة املتطلب�ت  تق�م الإدارة املخت�سة ب�إ�سدار �سه�دة الإجن�ز للم�لك يف ح�ل ت�فُّ   .5

الالزمة لإ�سداره� بعد ا�ستيف�ء الر�س�م املقررة.

�إجر�ء�ت �إ�سد�ر �سهادة �الإجناز دون مو�فقة �ملقاول
املادة )1٠(

يف حال عدم مو�فقة �ملقاول على �إ�سد�ر �سهادة �الإجناز، فاإنه تتبع ب�ساأن هذ� �لطلب �الإجر�ء�ت 
الت�لية:

م طلب �إ�سد�ر �سهادة �الإجناز من �ملكتب �لهند�سي �إلى �الإد�رة �ملخت�سة، موقعًا عليه من  ُيقداّ   .1
ممثله �لقانوين، معززً� بالوثائق �لتالية:

�إقر�ر �سادر عن �ملالك، يت�سمن مو�فقته على قيام �ملكتب �لهند�سي بتقدمي طلب �إ�سد�ر  �أ-  
�سهادة �الإجناز، وعلى �سحة �لبيانات �لو�ردة يف �لطلب.

معززً�  �الإجناز،  �سهادة  �إ�سد�ر  �إجر�ء�ت  ��ستكمال  على  �ملقاول  مو�فقة  عدم  �أ�سباب  ب-  
بتقرير فني ب�سالحية �ملبنى لال�ستعمال.

تق�م الإدارة املخت�سة بت�جيه اإ�سع�ر للمق�ول تطلب فيه خالل )3( ثالثة اأي�م عمل من ت�ريخ    .2
�الإ�سعار بيان �أ�سباب عدم مو�فقته على �إ�سد�ر �سهادة �الإجناز، وتقدمي تقرير فني يو�سح ما 
�لبناء و�ملخططات �ملعتمدة  �لتي مت تنفيذها يف �ملبنى مطابقة لرخ�سة  �إذ� كانت �الأعمال 

والأ�س�ل الهند�سية املعم�ل به� لدى البلدية من عدمه.
�إذ� تبنياّ �أن �أ�سباب عدم مو�فقة �ملقاول على �إ�سد�ر �سهادة �الإجناز تتعلق بجو�نب مالية �أو    .3
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تع�قدية بينه وبني امل�لك، تق�م الإدارة املخت�سة ب��ستكم�ل اإجراءات اإ�سدار �سه�دة الإجن�ز، 
�الإد�رة  على  يجب  فاإنه  وهند�سية،  فنياّة  الأ�سباب  تعود  مو�فقته  عدم  �أ�سباب  كانت  �إذ�  �أما 
�ملخت�سة �لتحقق من هذه �الأ�سباب و�تخاذ ما يلزم ملعاجلتها وفقًا لالأ�سول �ملعتمدة لديها يف 

هذا ال�س�أن.
يف ح�ل رف�ص املق�ول تقدمي التقرير الفني امل�س�ر اإليه يف البند )2( من هذه امل�دة، تب��سر    .4

البلدية اإجراءات اإ�سدار �سه�دة الإجن�ز.
تق�م الإدارة املخت�سة ب�إ�سدار �سه�دة الإجن�ز للم�لك يف ح�ل مراع�ة الإجراءات املن�س��ص    .5
الر�س�م  ا�ستيف�ء  بعد  لإ�سداره�  الالزمة  املتطلب�ت  وا�ستكم�ل  وت�فر  امل�دة،  هذه  يف  عليه� 

املقررة.
�ملادة  هذه  يف  عليها  �ملن�سو�ص  �الإجر�ء�ت  �تباع  يف  �لهند�سي  �ملكتب  مقام  �ملالك  يقوم    .6
�عتمادها من  ُي�سرتط  ال  �لتي  و�لتعديالت  �لديكور  باأعمال  �ملتعلقة  �لبناء  لرخ�ص  بالن�سبة 

مكتب هند�سي، حتى و�إن كان �ملالك قد عنياّ لها مهند�سًا ��ست�ساريًا.

الإلغاءات
املادة )11(

ُيلغى �لقر�ر �الإد�ري رقم )203( ل�سنة 2009 �مل�سار �إليه، كما يلغى �أي ن�ص يف �أي قر�ر �إد�ري �آخر 
�إلى �ملدى �لذي يتعار�ص فيه و�أحكام هذ� �لقر�ر.

الن�سر وال�سريان
املادة )12(

ُين�سر هذ� �لقر�ر يف �جلريدة �لر�سمية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

                                      
داوود عبد الرحمن الهاجري

املديـر العـام

�سدر يف دبي بت�ريخ 13 ين�ير 2019 م
امل�افــــــــــــق 7 جمادى �الأولى 1440 هـ
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قرار رقم )1( ل�سنة 2٠1٩
ب�ساأن

حتديد الر�سوم امل�ستثناة من تطبيق ر�سم درهم املعرفة ور�سم درهم 
البتكار

__________

مدير عام دائرة املالية

بعد �الطالع على �لقانون رقم )5( ل�سنة 1995 باإن�ساء د�ئرة �ملالية،
وعلى �لقانون رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن �لنظام �ملايل حلكومة دبي، 

وعلى �لقانون رقم )1( ل�سنة 2018 ب�س�أن ر�سم درهم املعرفة،
وعلى �لقانون رقم )2( ل�سنة 2018 ب�س�أن ر�سم درهم البتك�ر،

قررنا ما يلي:
الر�سوم امل�ستثناة من درهمي املعرفة والبتكار

املادة )1(
ال ي�ستوفى درهم �ملعرفة ودرهم �البتكار �ملفرو�سني مبوجب �لقانون رقم )1( ل�سنة 2018 و�لقانون 

رقم )2( ل�سنة 2018 امل�س�ر اإليهم� عند ا�ستيف�ء الإيرادات املتح�سلة من الر�س�م الت�لية:

Issue 446 Pages.indd   25 2/13/19   9:20 AM



العدد )44٦( - ال�سنة )٥٣( - 1٣ جمادى الخرة  144٠هـ - املوافق 1٨ فرباير  2٠1٩م 2٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

الن�سر وال�سريان
املادة )7(

ُين�سر هذ� �لقر�ر يف �جلريدة �لر�سمية، وُيعمل به تاريخ ن�سره.

عبدالرحمن �سالح اآل �سالح
املدير العام

�سدر يف دبي بت�ريخ 20 ين�ير 2019 م
امل�افــــــــــق 14 جمادى �الأولى 1440 هـ

رقم احل�ساب الر�سم

82210

82220

82230

82240

82110

الر�س�م اجلمركية.

ر�س�م مبيع�ت الفن�دق:

ر�س�م مبيع�ت الفن�دق.   -

ر�س�م مبيع�ت ال�سقق الفندقية.   -

ر�س�م مبيع�ت املط�عم والتم�ين وال�سفن ال�سي�حية.   -

ر�س�م مبيع�ت تذاكر ال�سينم�.   -

ر�س�م امل�سروب�ت الكح�لية.

ر�س�م اإيج�ر ال�سكن واملح�ل التج�رية.

ر�س�م ال�سكن.   -

ر�س�م الأ�س�اق.   -

ر�س�م الع�ائد.   -

ر�س�م حت�سني اخلدم�ت.   -

�سريبة امل�س�رف الأجنبية.

1

2

3

4

5

م
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قرار اإداري رقم )٥( ل�سنة 2٠1٩
باإ�سدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )٥( ل�سنة 2٠1٨ 

ب�ساأن 
تنظيم �لعمل �لتطوعي يف �إمارة دبي

__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد �الطالع على �لقانون رقم )8( ل�سنة 2015 ب�س�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي،
وعلى �لقانون رقم )5( ل�سنة 2018 ب�ساأن تنظيم �لعمل �لتطوعي يف �إمارة دبي،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تك�ن للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املبينة اإزاء كل منه�، م� مل 
يدل �سياق �لن�ص على غري ذلك:

: اإم�رة دبي. الإم�رة 
: هيئة تنمية املجتمع يف دبي. الهيئة 

: �لقانون رقم )5( ل�سنة 2018 ب�ساأن تنظيم �لعمل �لتطوعي يف �إمارة  �لقانون 
دبي.

�إطار منظم  ينفذ �سمن  �إلى حتقيق منفعة عامة،  : كل عمل يهدف  �لعمل �لتطوعي 
�ختياره،  مبح�ص  �ملتطوع  مبوجبه  ي�سارك  �لتطوع،  �تفاق  مبوجب 
خارج نطاق عائلته �سو�ء بوقته �أو جهده �أو مهار�ته دون �أن يهدف 

�إلى حتقيق �أي عائد مادي لنف�سه.
اأو  خربات  اأو  م�ؤهالت  ت�فر  اأداوؤه  يتطلب  الذي  التط�عي  العمل   : العمل التط�عي التخ�س�سي 
�سروط معينة يف �ملتطوع تتجاوز �ل�سروط �لو�جب توفرها فيه للقيام 

ب�لعمل غري املتخ�س�ص.
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�أجر الأد�ء  �أو �سغوط ودون  �إكر�ه  ر نف�سه طو�عية بال  ُي�سخِّ : كل من  �ملتطوع 
العمل التط�عي.

ب�لعمل  للقي�م  فريقً�  بينهم  فيم�  ي�سّكل�ن  الأفراد  من  جمم�عة   : فريق العمل التط�عي 
�لقانون  الأحكام  وفقًا  م�سرتك،  �هتمام  ذ�ت  جماالت  يف  �لتطوعي 

والقرارات ال�س�درة مب�جبه.
: وت�سمل �جلهة �حلكومية و�جلهة �خلا�سة، مبا فيها �ملُن�ساأة �الأهلية  �جلهة �ملتطوع لديها 

املرخ�ص له� ب�لعمل يف الإم�رة.
�ملتطوع  للجهة  مبوجبها  ُي�سمح  �لتي  �لهيئة،  عن  �ل�سادرة  �لوثيقة   : �لت�سريح 

لديه� اأو فريق العمل التط�عي بتنفيذ العمل التط�عي يف الإم�رة.
: مو�فقة �لهيئة على قيام �ملتطوع باال�سرت�ك يف �لعمل �لتطوعي �لذي  �ملو�فقة 

يج�ز القي�م به يف الإم�رة.
: �ملن�سة �الإلكرتونية للعمل �لتطوعي �ملن�ساأة لدى �لهيئة مبوجب هذ�  من�سة �لتطوع 

القرار.

اإن�ساء من�سة التطوع
املادة )2(

�سكل  على  �لتطوع«،  »من�سة  ت�سمى  �إلكرتونية  بيانات  قاعدة  �لقر�ر  هذ�  مبوجب  �لهيئة  يف  تن�ساأ 
تطبيق ذكي �أو موقع �إلكرتوين تعتمده �لهيئة لهذه �لغاية، يتم من خاللها ت�سجيل ما يلي:

بيانات �ملتطوعني.   .1
بيانات فرق �لعمل �لتطوعي.   .2

بيانات �جلهات �ملتطوع لديها.   .3
الأعم�ل التط�عية التي يج�ز القي�م به� يف الإم�رة.   .4

نوع �لعمل �لتطوعي �لذي يقوم به �ملتطوع.   .5
عدد �ل�ساعات �لتي قام بها �ملتطوع بالعمل �لتطوعي.   .6

�أي بيانات �أخرى خا�سة بالتطوع حتددها �لهيئة.   .7
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بيانات الت�سجيل يف من�سة التطوع
املادة )٣(

 اأ- املتطوع:
نًا فيه �لبيانات  م طلب ت�سجيل �ملتطوع يف من�سة �لتطوع، وفقًا للنموذج �ملعداّ لهذه �لغاية، مبياّ ُيقداّ

الت�لية:
��سم �ملتطوع، وجن�سيته، وجن�سه، وتاريخ ميالده.   .1

رقم بطاقة �لهوية �لوطنية للمتطوع.   .2
��سم �جلهة �لتي يعمل لديها �ملتطوع �أو �ملوؤ�س�سة �لتعليمية �ملنت�سب �إليها.   .3

بيانات �لتو��سل �خلا�سة باملتطوع.   .4
ب- فرق العمل التطوعية:

نًا  م طلب ت�سجيل فريق �لعمل �لتطوعي يف من�سة �لتطوع، وفقًا للنموذج �ملعداّ لهذه �لغاية، مبياّ ُيقداّ
فيه �لبيانات �لتالية:

ا�سم ق�ئد فريق العمل التط�عي واأع�س�ئه، وجن�سي�تهم، وجن�سهم، وت�ريخ ميالد كل واحد    .1
منهم.

رقم بطاقة �لهوية �لوطنية لقائد و�أع�ساء فريق �لعمل �لتطوعي.   .2
بيانات �لتو��سل �خلا�سة بقائد فريق �لعمل �لتطوعي و�أع�ساء �لفريق.   .3

�سكل وطبيعة فريق �لعمل �لتطوعي.   .4
غ�ي�ت فريق العمل التط�عي واهتم�م�تهم امل�سرتكة.   .5

ج- اجلهة املتطوع لديها:
نًا  م طلب ت�سجيل �جلهة �ملتطوع لديها يف من�سة �لتطوع، وفقًا للنموذج �ملعداّ لهذه �لغاية، مبياّ ُيقداّ

فيه �لبيانات �لتالية:
��سم �جلهة �ملتطوع لديها.   .1

عنو�ن �جلهة �ملتطوع لديها وبيانات �لتو��سل معها.   .2
�ل�سكل �لقانوين للجهة �ملتطوع لديها، بح�سب ما �إذ� كانت جهة حكومية �أو خا�سة.   .3

��سم �ملن�سق �لعام �لذي ميثل �جلهة �ملتطوع لديها وبيانات �لتو��سل معه.   .4
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�سروط �إ�سد�ر �لت�سريح
املادة )4(

ُي�سرتط الإ�سد�ر �لت�سريح ما يلي:
�أن يكون طالب �لت�سريح م�سجاًل يف من�سة �لتطوع.   .1

�أن يكون نطاق تنفيذ �لعمل �لتطوعي يف �الإمارة.   .2
�أن يكون �لعمل �لتطوعي �لذي ترغب �جلهة �ملتطوع لديها مبز�ولته من بني �الأعمال �لتطوعية    .3

التي يج�ز القي�م به� يف الإم�رة.
�لتطوع  من�سة  يف  م�سجلني  غري  متطوعني  �أي  ��ستقطاب  بعدم  �لت�سريح  طالب  يتعهد  �أن    .4

للقي�م ب�لعمل التط�عي.
��ستيفاء �ملتطوعني ل�سروط مز�ولة �ملهنة �ملقررة لدى �جلهة �ملتطوع لديها، يف حال �لعمل    .5

التط�عي التخ�س�سي.

اإجراءات اإ�سدار الت�سريح
املادة )٥(

ُتتبع الإجراءات الت�لية لإ�سدار الت�سريح:
م طلب �حل�سول على �لت�سريح للهيئة، من خالل �لنموذج �ملعداّ لهذه �لغاية يف من�سة  ُيقداّ   .1

نًا فيه �لبيانات �ملطلوبة، مبا يف ذلك نوع �لعمل �لتطوعي �ملر�د �لقيام به. �لتطوع، مبياّ
و�ملتطلبات �ملحددة يف  �ل�سروط  لكافة  ��ستيفائه  و�لتحقق من  �لطلب،  بدر��سة  �لهيئة  تقوم    .2
�لقانون وهذ� �لقر�ر، ويكون للهيئة يف �سبيل ذلك �إجر�ء �لزيار�ت �مليد�نية، وطلب �أي بيانات 

تر�ها الزمة لتمكينها من �لبت يف �لطلب.
ُت�سدر �لهيئة قر�رها ب�ساأن طلب �حل�سول على �لت�سريح خالل )5( خم�سة اأي�م عمل من    .3
تاريخ تقدمي �لطلب �مل�ستويف لل�سروط، ويجوز للهيئة متديد هذه �ملهلة، ملدة مماثلة، �إذ� كانت 
�لهيئة  ت�سدر  مل  �إذ�  مرفو�سًا  �لطلب  ويعترب  �لتمديد،  هذ�  ت�ستدعي  مربرة  �أ�سباب  هناك 

قراره� خالل املهلة املحددة يف هذا البند.
تقوم �لهيئة يف حال رف�ص �لطلب، باإبالغ طالب �لت�سريح باأ�سباب �لرف�ص، ويجوز ملن ُرِف�َص    .4
طلبه �لتقدم للهيئة مرة �أخرى بطلب �حل�سول على �لت�سريح �إذ� ز�لت عنه �أ�سباب �لرف�ص.
نًا فيه نوع �لعمل �لتطوعي  يف حال �ملو�فقة على �لطلب، تقوم �لهيئة باإ�سد�ر �لت�سريح، مبياّ   .5
�لذي يجوز �لقيام به من قبل �جلهة �ملتطوع لديها �أو فريق �لعمل �لتطوعي، و�ملدة �لزمنية 
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ح له بتمديد هذه �ملدة ملدد مماثلة،  �لالزمة للقيام به، ويجوز للهيئة بناء على طلب �مل�سراّ
�سريطة تقدمي طلب �لتمديد قبل )5( خم�سة �أيام عمل على �الأقل من �نتهاء �ملدة �ملحددة يف    .6

�لت�سريح، �سو�ء كانت مدة �أ�سلية �أو ممددة.

�سروط �إ�سد�ر �ملو�فقة للمتطوع
املادة )٦(

ُي�سرتط الإ�سد�ر �ملو�فقة ما يلي:
�أن يكون �ملتطوع م�سجاًل يف من�سة �لتطوع.   .1

مبوجب  �ملحددة  �ملتطوعني،  يف  توفرها  �لو�جب  �ل�سروط  لكافة  م�ستوفيًا  �ملتطوع  يكون  �أن    .2
�لقانون وهذ� �لقر�ر.

�أن يكون نطاق تنفيذ �لعمل �لتطوعي يف �الإمارة.   .3
��ستيفاء �ملتطوع ل�سروط مز�ولة �ملهنة �ملقررة لدى �جلهات �ملخت�سة يف حال قيامه بتنفيذ    .4

العمل التط�عي التخ�س�سي.
مو�فقة �جلهة �ملتطوع لديها، يف حال قيام �ملتطوع بتنفيذ �لعمل �لتطوعي لدى هذه �جلهة.   .5

�سروط ت�سكيل فرق �الأعمال �لتطوعية
املادة )7(

ي�سرتط لت�سكيل فريق �لعمل �لتطوعي، ما يلي:
مو�فقة �لهيئة على ت�سكيل فريق �لعمل �لتطوعي من خالل تعبئة �لنموذج �ملعد لهذه �لغاية يف    .1

من�سة �لتطوع.
�أن يتم تعيني قائد لفريق �لعمل �لتطوعي يتولى مهام ت�سجيل �لفريق يف من�سة �لتطوع.    .2

اأن يتم اختي�ر ا�سم لفريق العمل التط�عي ت�افق عليه الهيئة.   .3
�أن يكون قائد و�أع�ساء فريق �لعمل �لتطوعي م�سجلني كمتطوعني يف من�سة �لتطوع.   .4

األ يقل عدد اأفراد فريق العمل التط�عي عن )5( خم�سة اأفراد مبن فيهم ق�ئد الفريق.   .5

اأنواع فرق العمل التطوعي
املادة )٨(

حتدد �أنو�ع فرق �الأعمال �لتطوعية، بح�سب نوع �لعمل �لتطوعي، وفقًا ملا يلي:  �أ-  
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فرق تنظيم �لفعاليات و�الحتفاالت.   .1
فرق دعم �أ�سحاب �لهمم و�لفئات �الأكرث عر�سة لل�سرر.   .2

فرق حماية �لبيئة و�ملحافظة عليها.   .3
فرق م�اجهة الط�ارئ والك�ارث.   .4

�أي �أنو�ع �أخرى تو�فق عليها �لهيئة.   .5
ت�سري على فرق �الأعمال �لتطوعية، �ملحددة �أنو�عها مبوجب �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، ذ�ت   ب-  
�الأحكام �ملتعلقة ب�سروط �إ�سد�ر �لت�سريح، كما ت�سري على قادة و�أع�ساء هذه �لفرق ذ�ت 

�الأحكام �ملتعلقة بت�سجيل �ملتطوع، وغريها من �الأحكام �الأخرى �ملتعلقة باملتطوع.

التزامات فريق العمل التطوعي
املادة )٩(

على فريق �لعمل �لتطوعي، �اللتز�م مبا يلي:
عدم �لقيام باأي عمل تطوعي يف �الإمارة �إال بعد �حل�سول على �لت�سريح.   .1

عدم �إن�ساء �أي ح�ساب على مو�قع �لتو��سل �الجتماعي �أو ن�سر �أي �إعالنات عن فريق �لعمل    .2
�لتطوعي و�أعماله باأي و�سيلة كانت، �إال بعد �حل�سول على مو�فقة �لهيئة �مل�سبقة على ذلك.
�أن يكون كافة �ملتطوعني من غري �أع�ساء فريق �لعمل �لتطوعي م�سجلني يف من�سة �لتطوع.   .3

�أع�ساء  من  �أي  �أو  �لتطوعي  �لعمل  فريق  قائد  بيانات  على  يطر�أ  تعديل  باأي  �لهيئة  �إخطار    .4
�لفريق، لغايات حتديث بيانات �لفريق يف من�سة �لتطوع.

من�سة  يف  كمتطوع  ت�سجيله  بعد  �إال  �لتطوعي،  �لعمل  فريق  �إلى  جديد  ع�سو  �أي  �سم  عدم    .5
�لتطوع.

�إ�سعار �لهيئة يف حال تغيري قائد فريق �لعمل �لتطوعي، على �أن يتم يف هذه �حلالة �ختيار    .6
قائد جديد للفريق و��ستكمال �إجر�ء�ت ت�سجيله يف من�سة �لتطوع.

عدم تنفيذ اأي عمل تط�عي يف ح�ل تغيري ق�ئد فريق العمل التط�عي، اإل بعد تعيني ق�ئد بديل    .7
يحل حمله.

امل�ساركة يف فرق العمل التطوعية الأخرى
املادة )1٠(

يج�ز لق�ئد فريق العمل التط�عي اأو اأي من اأع�س�ء الفريق اأن يك�ن ق�ئدًا اأو ع�س�ًا يف اأكرث  اأ-  
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من فريق عمل تط�عي.
يجوز لقائد فريق �لعمل �لتطوعي �أو �أي من �أع�ساء �لفريق �مل�ساركة ب�سكل فردي يف �أي عمل  ب-  

تطوعي لدى فريق عمل تطوعي �آخر �أو �جلهة �ملتطوع لديها يف �الإمارة.

اإلغاء فريق العمل التطوعي
املادة )11(

يج�ز للهيئة اإلغ�ء فريق العمل التط�عي يف اأي من احل�لت الت�لية:
تكرار ال�سك�وى املقدمة بحق فريق العمل التط�عي اأو ق�ئده.   .1

حدوث خالف�ت يتعذر حله� بني اأع�س�ء فريق العمل التط�عي.   .2
عدم تقيد فريق العمل التط�عي ب�للتزام�ت املن�س��ص عليه� يف هذا القرار.   .3

اأي ح�لة اأخرى ت�ست�جب اإلغ�ء فريق العمل التط�عي تقدره� الهيئة.   .4

�ل�سروط �الأخرى �لو�جب توفرها يف �ملتطوع
املادة )12(

باالإ�سافة �إلى �ل�سروط �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة )14( من �لقانون، يجب �أن يكون �ملتطوع  �أ-  
مو�طنًا �أو مقيمًا يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ويحمل بطاقة هوية �سارية �ملفعول.

ُي�ستثنى من �ل�سروط �ملن�سو�ص عليها يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، �لفئات �لتالية: ب-  
مو�طنو دول جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.   .1

�أي �سخ�ص يو�فق مدير عام �لهيئة على م�ساركته يف �أي عمل تطوعي يتم تنظيمه يف    .2
الإم�رة.
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الن�سر وال�سريان
املادة )1٣(

ُين�سر هذ �لقر�ر يف �جلريدة �لر�سمية، وُيعمل به من تاريخ ن�سره.

اأحمد عبدالكرمي جلفار
املدير العام

�سدر يف دبي بت�ريخ 28 ين�ير 2019 م 
امل�افــــــــق 22 جمادى �الأولى 1440 هـ
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