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املحتويات 

ت�شريعات اجلهات احلكومية
هيئة دبي للطريان املدين

- قرار اإداري رقم )15( ل�شنة 2019 ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة دبي للطريان املدين 
�شفة ال�شبطية الق�ش�ئية.

هيئة الطرق واملوا�شالت
- قرار اإداري رقم )361( ل�شنة 2019 ب�إ�شدار الالئحة التنفيذية للق�نون رقم )22( ل�شنة 

2006 ب�ش�أن التعرفة املرورية يف اإم�رة دبي.

هيئة ال�شحة بدبي
- قرار اإداري رقم )76( ل�شنة 2019 ب�ش�أن منح بع�ض موظفي قط�ع التنظيم ال�شحي يف 

هيئة ال�شحة يف دبي �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية.

هيئة تنمية املجتمع يف دبي
- قرار اإداري رقم )52( ل�شنة 2019 بت�شكيل جلنة �شوؤون املتطوعني واعتم�د نظ�م عمله�.

- ت�شحيح خط�أ طب�عي يف القرار الإداري رقم )5( ل�شنة 2019 ب�إ�شدار الالئحة التنفيذية 
للق�نون رقم )5( ل�شنة 2018 ب�ش�أن تنظيم العمل التطوعي يف اإم�رة دبي.
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قرار اإداري رقم )15( ل�شنة 2٠1٩
ب�شاأن

منح بع�ص موظفي هيئة دبي للطريان املدين
�شفة ال�شبطية الق�شائية

__________

املدير العام

بعد الطالع على الق�نون رقم )19( ل�شنة 2010 ب�ش�أن هيئة دبي للطريان املدين، وُي�ش�ر اإليه� فيم� 
بعد بــِ »الهيئة«،

وعلى الق�نون رقم )7( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اأمن و�شالمة املج�ل اجلوي يف اإم�رة دبي، 
وعلى الق�نون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،

وعلى الق�نون رقم )8( ل�شنة 2016 ب�ش�أن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )4( ل�شنة 2017 ب�عتم�د بع�ض الر�شوم والغرام�ت اخل��شة بهيئة 

دبي للطريان املدين،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )10( ل�شنة 2018 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطريان 

املدين،

قررنا ما يلي:
منح �شفة ال�شبطية الق�شائية

املادة )1(
ُينح موظفو الهيئة املبّينة اأ�شم�وؤهم وم�شمي�تهم الوظيفية يف اجلدول املُلحق بهذا القرار، �شفة 

ال�شبطية الق�ش�ئية يف اإثب�ت الأفع�ل التي ترتكب ب�ملخ�لفة لأحك�م الت�شريعني الت�ليني:
الق�نون رقم )7( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اأمن و�شالمة املج�ل اجلوي يف اإم�رة دبي.   .1

اخل��شة  والغرام�ت  الر�شوم  بع�ض  ب�عتم�د   2017 ل�شنة   )4( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار    .2
بهيئة دبي للطريان املدين.

وُي�ش�ر اإليهم� يف هذا القرار بـ »الت�شريعني«.
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واجبات ماأموري ال�شبط الق�شائي
املادة )2(

يجب على املوظفني املمنوحني �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية وفقً� لأحك�م هذا القرار، اللتزام مب� يلي:
اأحك�م الت�شريعني، ومراع�ة الإجراءات املن�شو�ض عليه� فيهم� عند قي�مهم مبه�مهم.   .1

التحقق من التزام الأ�شخ��ض املخ�طبني ب�لت�شريعني ب�لواجب�ت التي يفر�ش�نه� عليهم وعدم    .2
خم�لفتهم لأحك�مهم�.

به�، وفقً� لالأ�شول  املتعلقة  والأدلة  املعلوم�ت  ب��شتق�ش�ئه� وجمع  املُكّلفني  �شبط املخ�لف�ت    .3
املرعّية يف هذا ال�ش�أن.

وفقً�  بوظ�ئفهم،  تت�شل  التي  املخ�لف�ت  �ش�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�شك�وى  التبليغ�ت  تلّقي    .4
لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.

اتخ�ذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة على ك�فة الأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.   .5
حترير حم�شر �شبط ب�لوق�ئع والإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبلهم.   .6

التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة الوظيفية، واحليدة واملو�شوعية.   .7
اإبراز م� ُيثبت �شف�تهم عند مب��شرة امله�م املنوطة بهم.   .8

عدم ا�شتغالل �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية لتحقيق م�ش�لح اأو من�فع �شخ�شية.   .9

�شالحيات ماأموري ال�شبط الق�شائي
املادة )3(

ال�شالحي�ت  القرار، مم�ر�شة  الق�ش�ئية مبوجب هذا  ال�شبطية  املمنوحني �شفة  للموظفني  يكون 
الت�لية:

ال�شتع�نة ب�أفراد ال�شرطة عند القت�ش�ء.   .1
ال�شتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�شرورة.   .2

�شم�ع وتدوين اأقوال مقدمي البالغ�ت وال�شهود.   .3
اإجراء املع�ينة، وتوجيه الأ�شئلة وال�شتي�ش�ح�ت، ودخول الأم�كن امل�شرح لهم بدخوله� جلمع    .4

املعلوم�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي لقط�ع اأمن الطريان والتحقيق يف احلوادث اأو من يفو�شه، اتخ�ذ الإجراءات 
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الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار، مب� يف ذلك:
اإ�شدار البط�ق�ت التعريفية مل�أموري ال�شبط الق�ش�ئي امل�شمولني ب�أحك�م هذا القرار.   .1

اعتم�د من�ذج حم��شر �شبط املخ�لف�ت مب� تت�شمنه من بي�ن�ت اأ�ش��شية، ومب� يتفق واأحك�م    .2
الق�نون رقم )8( ل�شنة 2016، املُ�ش�ر اإليه.

ال�شريان والن�شر
املادة )5(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شدوره، ويُن�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد عبداهلل اأهلي
املدير العام

�شدر يف دبي بت�ريخ 5 م�يو 2019 م
املوافــــــــــــــــــــق 30 �شعب�ن 1440 هـ
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جدول
بتحديد الأ�شماء وامل�شميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املمنوحني �شفة ال�شبطية 

الق�شائية

الوحدة التنظيمية امل�شمى الوظيفي ا�شم املوظف

اإدارة النقل اجلوي

اإدارة التحقيق يف احلوادث 

والرق�بة على الط�ئرات

اإدارة البيئة و�شالمة الأجواء

اإدارة �شالمة املط�رات 

والطريان

اإدارة �شالمة املط�رات 

والطريان

اإدارة اأمن الطريان واملواد 

اخلطرة

اإدارة التحقيق يف احلوادث 

والرق�بة على الط�ئرات

اإدارة البيئة و�شالمة الأجواء

�ش�بط اأول ال�شوؤون التج�رية 

للطريان

رئي�ض ق�شم الرق�بة على 

الط�ئرات

اأخ�ش�ئي بيئة الطريان

اأخ�ش�ئي اأول اإدارة احلركة 

اجلوية

مفت�ض اإدارة احلركة اجلوية

�ش�بط املواد اخلطرة

حمقق يف حوادث الط�ئرات

�ش�بط اأول مراقبة اأ�شطح 

العوائق

ن�هد عبيد جمعة مب�رك اجلرن

ح�مد حممد ح�شني املهديل

�ش�رة عبداهلل عبدالعزيز مريزا بن �شفيع

يوه�ن�ض ويلي�م لوجينبريج

ن��شر �شيف ن��شر �شعيد املعمري

حمد ج��شم حممد فريوز احلم�دي

جم�ل خ�لد را�شد حممد العلي

ح�شن را�شد ابراهيم ك�جور النعيمي
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قرار اإداري رقم )361( ل�شنة 2٠1٩
باإ�شدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )22( ل�شنة 2٠٠6

ب�شاأن 
التعرفة املرورية يف اإمارة دبي

__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

بعد الطالع على الق�نون رقم )17( ل�شنة 2005 ب�إن�ش�ء هيئة الطرق واملوا�شالت وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )22( ل�شنة 2006 ب�ش�أن التعرفة املرورية يف اإم�رة دبي وتعديالته،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )19( ل�شنة 2010 ب�عتم�د الر�شوم والغرام�ت املرتتبة على ق�نون 
التعرفة املرورية يف اإم�رة دبي،

الطرق  لهيئة  الت�بعة  املوؤ�ش�ش�ت  ب�إن�ش�ء   2006 ل�شنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�شالت واعتم�د هيكله� املوؤ�ش�شي والتنظيمي، 

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2018 ل�شنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�شالت،

وعلى القرار الإداري رقم )311( ل�شنة 2007 ب�إ�شدار الالئحة التنفيذية للق�نون رقم )22( ل�شنة 
2006 ب�ش�أن التعرفة املرورية يف اإم�رة دبي وتعديالته،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املبّينة اإزاء كل منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�ض على غري ذلك:

: هيئة الطرق واملوا�شالت. الهيئة 
: الق�نون رقم )22( ل�شنة 2006 ب�ش�أن التعرفة املرورية يف اإم�رة دبي. الق�نون 

: موؤ�ش�شة املرور والطرق ب�لهيئة. املوؤ�ش�شة 
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احل�فلة  الثقيلة،  املركبة  اخلفيفة،  املركبة  الن�رية،  الدراجة  وت�شمل،   : املركبة امليك�نيكية 
واجله�ز  اخلفيف،  امليك�نيكي  اجله�ز  الثقيلة،  احل�فلة  اخلفيفة، 

امليك�نيكي الثقيل.
من  يتم  الذي  الهيئة،  لدى  املعتمد  املرورية  للتعرفة  الإلكرتوين  النظ�م   : نظ�م �ش�لك 
التعرفة  بواب�ت  عبور  لغ�ي�ت  فيه  امليك�نيكية  املركبة  ت�شجيل  خالله 

املرورية، واإدارة ح�ش�ب امل�شتخدم، وفقً� لأحك�م الق�نون وهذا القرار.
بواب�ت  اإحدى  اجتي�ز  لدى  بدفعه  الطريق  م�شتخدم  يقوم  الذي  املبلغ   : التعرفة املرورية 

التعرفة املرورية.
: املواقع التي يتم فيه� تركيب اأجهزة تقنية خ��شة، ت�شمح ب�شداد التعرفة  بواب�ت التعرفة املرورية 
املرورية املقررة من بط�قة التعرفة املرورية على املركبة امليك�نيكية التي  

تعرب تلك املواقع دون احل�جة اإلى التوقف.
: بط�قة اإلكرتونية يتم تثبيته� على املركبة امليك�نيكية، حتتوي على جميع  بط�قة التعرفة املرورية 
املعلوم�ت املتعلقة به�، تتيح لأجهزة بوابة التعرفة املرورية خ�شم التعرفة 

املرورية املقررة.
: ال�شخ�ض الطبيعي اأو العتب�ري الذي يلك املركبة امليك�نيكية امل�شجلة يف  امل�شتخدم 

نظ�م �ش�لك.
: الكتيب الذي ت�شدره املوؤ�ش�شة، الذي يحتوي على ك�فة املعلوم�ت املتعلقة  كتيب الإر�ش�دات 
املرورية على  التعرفة  بط�قة  تركيب  �ش�لك، مب� يف ذلك طريقة  بنظ�م 

املركبة امليك�نيكية.
: وت�شمل مراكز خدمة العمالء وامل�شتخدمني الت�بعة للهيئة، اأو الت�بعة لأي  مراكز البيع والتح�شيل 

جهة اأخرى تتع�قد معه� الهيئة.
نظ�م  يف  ُي�شّجل  م�شتخدم  لكل  الهيئة  توفره  الذي  الإلكرتوين  احل�ش�ب   : احل�ش�ب الرئي�شي 
�ش�لك، يت�شمن بي�ن�ته ال�شخ�شية وبي�ن�ت املركبة اأو املركب�ت امليك�نيكية 
التي يلكه�، ويّكنه من اإدارة العملي�ت امل�لية للمركب�ت املحددة يف  هذا 

احل�ش�ب.
للم�شتخدم  الهيئة  يتم توفريه من قبل  الرئي�شي  للح�ش�ب  : ح�ش�ب فرعي  احل�ش�ب الفرعي 
واإدارة  به  اخل��شة  امليك�نيكية  املركب�ت  بع�ض  لت�شجيل  طلبه،  على  بن�ًء 

العملي�ت امل�لية التي تتعلق بهذه املركب�ت.
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الت�شجيل يف نظام �شالك
املادة )2(

يجب على م�لك املركبة امليك�نيكية الذي يرغب بعبور بواب�ت التعرفة املرورية، الت�شجيل يف نظ�م 
اأو التطبيق الذكي  �ش�لك من خالل اأحد مراكز البيع والتح�شيل، اأو من خالل املوقع الإلكرتوين 

املعتمدين لدى الهيئة.

بطاقة التعرفة املرورية
املادة )3(

يجوز للم�شتخدم ت�شجيل عدد غري حمدد من املركب�ت امليك�نيكية يف احل�ش�ب الرئي�شي اأو احل�ش�ب 
الفرعي، وت�شدر لكل مركبة منه� بط�قة التعرفة املرورية اخل��شة به�، والتي ل يجوز ا�شتخدامه� 

على اأي مركبة ميك�نيكية اأخرى.

اإ�شافة الر�شيد حل�شاب امل�شتخدم
املادة )4(

اأو  اأو املوقع الإلكرتوين  اإ�ش�فة ر�شيد حل�ش�ب امل�شتخدم عرب مراكز البيع والتح�شيل،  يتم  اأ-  
التطبيق الذكي املعتمدين لدى الهيئة.

يكون احلد الأدنى لإ�ش�فة ر�شيد حل�ش�ب امل�شتخدم )50( خم�شون درهمً�، واأي زي�دة على  ب-  
هذا الر�شيد يجب اأن تكون من م�ش�عف�ت الـ )50( خم�شني درهم.

التزامات امل�شتخدم 
املادة )5(

لغ�ي�ت �شم�ن التزام امل�شتخدم ب�أحك�م الق�نون والقرارات ال�ش�درة مبوجبه، وعدم تعر�شه لأي 
جزاء اأو تدبري، ف�إنه يتعني عليه احلر�ض على القي�م مب� يلي:

اإل�ش�ق بط�قة التعرفة املرورية على املركبة امليك�نيكية بطريقة �شحيحة، يف املك�ن املحدد    .1
وفقً� لكتيب الإر�ش�دات، وذلك قبل عبور اأي من بواب�ت التعرفة املرورية اأو اأي نظ�م اآخر بديل 

تعتمده الهيئة.
حتديث املعلوم�ت والبي�ن�ت اخل��شة بح�ش�به دوريً�.    .2

املركبة  ملكية  نقل  ح�ل  يف  الهيئة  لدى  املت�حة  القنوات  عرب  املرورية  التعرفة  بط�قة  اإلغ�ء    .3
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امليك�نيكية مل�لك اآخر، واإزالته� عن املركبة.
اللتزام ب�لتعليم�ت وال�شرتاط�ت املن�شو�ض عليه� يف كتيب الإر�ش�دات.   .4

لدى  املعتمدة  القنوات  عرب  �ش�لك،  نظ�م  يف  ال�شرتاك  بعد  املرورية  التعرفة  بط�قة  تفعيل    .5
الهيئة، ووفقً� للتعليم�ت املحددة يف كتيب الإر�ش�دات.

اأوقات ت�شغيل بوابات التعرفة املرورية
املادة )6(

تكون اأوق�ت ت�شغيل بواب�ت التعرفة املرورية على مدار ال�ش�عة خالل اأي�م الأ�شبوع.

فرتات ال�شماح
املادة )7(

ُينح م�لك املركبة امليك�نيكية غري امل�شجلة يف نظ�م �ش�لك مهلة )10( ع�شرة اأي�م تبداأ من  اأ-  
ت�ريخ اأول عبور لبوابة التعرفة املرورية، كفرتة �شم�ح لال�شرتاك يف نظ�م �ش�لك، ويف ح�ل 
الر�شم  �شداد  دون  املرورية  التعرفة  لبوابة  يعترب جمت�زًا  ال�شرتاك،  دون  املهلة  م�شي هذه 

املقرر، وتفر�ض عليه الغرامة املحددة لهذه املخ�لفة.
تبداأ من  اأي�م  الك�يف يف ح�ش�به مهلة )5( خم�شة  الر�شيد  الذي ل يتلك  امل�شتخدم  ُينح  ب-  
ت�ريخ عبور بوابة التعرفة املرورية، كفرتة �شم�ح لإ�ش�فة ر�شيد حل�ش�به يف نظ�م �ش�لك، ويف 
ح�ل م�شي هذه املهلة دون اإ�ش�فة الر�شيد، يعترب جمت�زًا لبوابة التعرفة املرورية دون وجود 

ر�شيد ك�ف، وتفر�ض عليه الغرامة املقررة لهذه املخ�لفة.

العرتا�ص
املادة )٨(

لأحك�م  وفقً�  عليه  تفر�ض  عقوبة  اأي  على  العرتا�ض  ق�نونً�،  يثله  من  اأو  للم�شتخدم  يحق  اأ-  
الق�نون والقرارات ال�ش�درة مبوجبه، ويتم تقدمي هذا العرتا�ض من خالل املوقع الإلكرتوين 
اأو التطبيق الذكي املعتمدين لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن، وي�شقط احلق يف هذا العرتا�ض وقت 
جتديد ملكية املركبة امليك�نيكية اأو م�شي مدة ل تزيد على )13( ثالثة ع�شر �شهرًا من ت�ريخ 

اإيق�ع العقوبة، اأيهم� اأقرب.
على املوؤ�ش�شة اإلغ�ء العقوبة يف ح�ل ثبوت �شحة اعرتا�ض امل�شتخدم. ب-  
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ال�شتثناء من القانون
املادة )٩(

امليك�نيكية  املركب�ت  ُت�شتثنى  الق�نون،  يف  املحددة  امل�شتثن�ة  امليك�نيكية  املركب�ت  اإلى  ب�لإ�ش�فة 
الت�لية من اأحك�مه:

 )500( اأق�شى  بحد  �شع�ره�،  حتمل  التي  الداخلية  لوزارة  الع�ئدة  امليك�نيكية  املركب�ت    .1
خم�شمئة مركبة.

املركب�ت امليك�نيكية الع�ئدة جله�ز اأمن الدولة.   .2
احل�فالت الثقيلة التي ل تقل حمولته� عن )26( راكبً�، املخ�ش�شة لنقل موظفي اجله�ت    .3
احلكومية، التي ل يقل عدد موظفيه� الذين ي�شتخدمون هذه احل�فالت عن )100( موظف.

املركب�ت امليك�نيكية اململوكة للجمعي�ت واملوؤ�ش�ش�ت ذات النفع الع�م املرخ�شة من اجله�ت    .4
احلكومية املخت�شة، التي توافق عليه� الهيئة.

املركب�ت امليك�نيكية الع�ئدة ملراكز ذوي الإع�قة املرخ�شة من اجله�ت احلكومية املخت�شة.   .5
املركب�ت امليك�نيكية املخ�ش�شة ل�شتخدام ذوي الإع�قة.   .6

الإلغاءات
املادة )1٠(

ُيلغى القرار الإداري رقم )311( ل�شنة 2007 وتعديالته املُ�ش�ر اإليه، كم� ُيلغي اأي ن�ض يف اأي قرار 
اإداري اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا القرار.

الن�شر وال�شريان
املادة )11(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�شره.

مطر حممد الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�شدر يف دبي بت�ريخ 30 م�يو 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــق 25 رم�ش�ن 1440 هـ
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قرار اإداري رقم )76( ل�شنة 2٠1٩
ب�شاأن منح بع�ص موظفي قطاع التنظيم ال�شحي

يف هيئة ال�شحة يف دبي �شفة ال�شبطية الق�شائية
__________

املدير العام
بعد الطالع على الق�نون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،

وعلى الق�نون رقم )8( ل�شنة 2016 ب�ش�أن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية يف حكومة دبي،
وعلى الق�نون رقم )6( ل�شنة 2018 ب�ش�أن هيئة ال�شحة يف دبي، وُي�ش�ر اإليه� فيم� بعد بـِـ »الهيئة«،
وحتديد  دبي  يف  ال�شحة  لهيئة  الت�بعة  املوؤ�ش�ش�ت  ب�إن�ش�ء   2018 ل�شنة   )17( رقم  املر�شوم  وعلى 

اخت�ش��ش�ته�،
وعلى املر�شوم رقم )18( ل�شنة 2018 بتعيني ُمدير ع�م هيئة ال�شحة يف دبي،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )32( ل�شنة 2012 ب�ش�أن تنظيم مزاولة املهن ال�شحية يف اإم�رة 
دبي،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )18( ل�شنة 2018 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي لهيئة ال�شحة يف 
دبي،

قـررنـا ما يلي:
منح �شفة ال�شبطية الق�شائية

املادة )1(
ُينح موظفو قط�ع التنظيم ال�شحي يف الهيئة، املبّينة اأ�شم�وؤهم وم�شمي�تهم الوظيفية يف اجلدول 
املُلحق بهذا القرار، �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية يف اإثب�ت الأفع�ل التي ترتكب ب�ملخ�لفة لقرار املجل�ض 

التنفيذي رقم )32( ل�شنة 2012 املُ�ش�ر اإليه والقرارات ال�ش�درة مبوجبه.

واجبات ماأموري ال�شبط الق�شائي
املادة )2(

يجب على املوظفني املمنوحني �شفة م�أموري ال�شبط الق�ش�ئي مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار، 
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اللتزام مب� يلي:
ال�ش�درة  والقرارات  اإليه  املُ�ش�ر   2012 ل�شنة   )32( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  اأحك�م    .1

مبوجبه، ومراع�ة الإجراءات املن�شو�ض عليه� فيه عند قي�مهم مبه�مهم.
ل�شنة  رقم )32(  التنفيذي  املجل�ض  قرار  ب�أحك�م  املخ�طبني  الأ�شخ��ض  التزام  التحقق من    .2
وعدم  مبوجبه  ال�ش�درة  والقرارات  عليهم  يفر�شه  التي  ب�لواجب�ت  اإليه  املُ�ش�ر   2012

خم�لفتهم لأحك�مه.
به�، وفقً� لالأ�شول  املتعلقة  والأدلة  املعلوم�ت  ب��شتق�ش�ئه� وجمع  املُكلفني  �شبط املخ�لف�ت    .3

املرعية يف هذا ال�ش�أن.
وفقً�  بوظ�ئفهم،  تت�شل  التي  املخ�لف�ت  �ش�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�شك�وى  التبليغ�ت  تلقي    .4

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
اتخ�ذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة عل ك�فة الأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.   .5

حترير حم�شر �شبط ب�لوق�ئع والإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبلهم.   .6
التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة الوظيفية، واحليدة، واملو�شوعية.   .7

اإبراز م� ُيثبت �شف�تهم عند مب��شرة امله�م املنوطة بهم.   .8
عدم ا�شتغالل �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية لتحقيق م�ش�لح اأو من�فع �شخ�شية.   .9

�شالحيات ماأموري ال�شبط الق�شائي
املادة )3(

القرار  هذا  من   )1( امل�دة  مبوجب  الق�ش�ئي  ال�شبط  م�أموري  �شفة  املمنوحني  للموظفني  يكون 
مم�ر�شة ال�شالحي�ت الت�لية:

ال�شتع�نة ب�أفراد ال�شرطة عند القت�ش�ء.   .1
ال�شتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�شرورة.   .2

�شم�ع وتدوين اأقوال مقدمي البالغ�ت وال�شهود.   .3
اإجراء املع�ينة، وتوجيه الأ�شئلة وال�شتي�ش�ح�ت، ودخول الأم�كن امل�شرح لهم بدخوله� جلمع    .4

املعلوم�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي لقط�ع التنظيم ال�شحي يف الهيئة اتخ�ذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م 
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هذا القرار، مب� يف ذلك:
اإ�شدار البط�ق�ت التعريفية مل�أموري ال�شبط الق�ش�ئي امل�شمولني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1

القرار.
اعتم�د من�ذج حم��شر �شبط املخ�لف�ت مب� تت�شمنه من بي�ن�ت اأ�ش��شية، ومب� يتفق واأحك�م    .2

الق�نون رقم )8( ل�شنة 2016 امل�ش�ر اإليه.

ال�شريان والن�شر
املادة )5(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حميد القطامي
املدير العام

�شدر يف دبي بت�ريخ 16 يونيو 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــق 13 �شوال 1440 هـ
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جدول 
بتحديد الأ�شماء وامل�شميات الوظيفية 

ملوظفي قطاع التنظيم ال�شحي يف الهيئة املمنوحني �شفة ال�شبطية الق�شائية

امل�شمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�شم املوظف

مدير اإدارة الرتاخي�ض 

ال�شحية

ا�شت�ش�ري اأول

مفت�ض �شحي اأول

�ش�بط اإداري رئي�شي

مدقق طبي

مفت�ض �شحي

مفت�ض �شحي اأول

مفت�ض �شحي اأول

�ش�بط اإداري اأول

127232

126382

123921

121956

122936

126456

126880

127664

123033

الدكتور/ ه�ش�م ح�شن احلم�دي

الدكتورة/ حمدة حممد املرزوقي

يزن مفيد اخلطيب

لطيفة حممد عبداهلل

الدكتورة/ ه�لة اأنور الع�شي

ح�ش�م الدين حممد الك�روري

ح�شن علي  عبدالرحمن

علي ح�شن عثم�ن

اأحمد جمعة الزع�بي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

م
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قرار اإداري رقم )52( ل�شنة 2٠1٩
بت�شكيل

جلنة �شوؤون املتطوعني واعتماد نظام عملها
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على الق�نون رقم )8( ل�شنة 2015 ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي،
وعلى الق�نون رقم )5( ل�شنة 2018 ب�ش�أن تنظيم العمل التطوعي يف اإم�رة دبي ولئحته التنفيذية،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )26( ل�شنة 2015 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية املجتمع 

يف دبي،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املبّينة اإزاء كل منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�ض على غري ذلك:

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

: مدير ع�م الهيئة. املدير الع�م 
: جلنة �شوؤون املتطوعني امل�شّكلة يف الهيئة وفقً� لأحك�م هذا القرار. اللجنة 

: رئي�ض اللجنة. الرئي�ض 
اإط�ر منظم مبوجب  ينفذ �شمن  اإلى حتقيق منفعة ع�مة،  : كل عمل يهدف  العمل التطوعي 
اتف�ق التطوع، ي�ش�رك مبوجبه املتطوع مبح�ض اختي�ره خ�رج نط�ق ع�ئلته، 
اأي ع�ئد م�دي  اإلى حتقيق  اأن يهدف  اأو مه�راته دون  اأو جهده  �شواء بوقته 

لنف�شه.
العمل  لأداء  اأجر  ودون  �ضغوط  اأو  اإكراه  بال  طواعية  نف�ضه  ي�ضخر  من  كل   : املتطوع 

Issue 453 Pages.indd   18 7/2/19   10:32 AM



العدد )453( - ال�شنة )53( - 3٠ �شوال  144٠هـ - املوافق 3 يوليو  2٠1٩م 1٩ حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

التطوعي.
: وت�شمل اجلهة احلكومية واجلهة اخل��شة، مب� فيه� املن�ش�أة الأهلية املرخ�ض  اجلهة املتطوع لديه� 

له� ب�لعمل يف الإم�رة.
: اتف�ق كت�بي ينظم العالقة بني املتطوع واجلهة املتطوع لديه�. اتف�ق التطوع 

: املن�شة الإلكرتونية للعمل التطوعي املن�ش�أة لدى الهيئة. من�شة التطوع 
: ال�شكوى اأو املن�زعة التي يقدمه� املتطوع اأو اجلهة املتطوع لديه� للجنة ب�ش�أن  ال�شكوى 

تنفيذ اتف�ق التطوع.

ت�شكيل اللجنة
املادة )2(

النحو  وتوؤلف على  »جلنة �شوؤون املتطوعني«،  ُت�شمى  القرار جلنة  الهيئة مبوجب هذا  ُت�شّكل يف 
الت�يل:

رئي�شً� 1- ال�شيد/ علي حممد �شهدور 
ن�ئبً� للرئي�ض 2- ال�شيد/ اأحمد حممد خليفة املهريي 

ع�شوًا 3- ال�شيد/اأحمد ح�شن لوت�ه 
ع�شوًا 4- ال�شيد/ اأحمد ج�بر ال�شف�ر 
ع�شوًا 5- ال�شيد/ حممد مو�شى املهريي 
ع�شوًا 6- ال�شيدة/ هدى فهد جربوع 

ع�شوًا ومقررًا 7- ال�شيدة/ هداية عبداهلل الكعبي 
     

اأهداف ت�شكيل اللجنة
املادة )3(

يهدف ت�شكيل اللجنة اإلى حتقيق م� يلي:
تتعلق  اأو من�زعة  �شكوى  اأي  لتقدمي  لديه�  املتطوع  املتطوعني واجله�ت  اأم�م  الفر�شة  اإت�حة    .1

ب�لعمل التطوعي.
�شم�ن تنفيذ اتف�ق التطوع ب�شورة توؤدي اإلى حتقيق الغ�ي�ت املرجوة من العمل التطوعي.   .2

حتقيق الر�ش� لدى املتطوعني واجله�ت املتطوع لديه�.   .3
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اخت�شا�شات اللجنة
املادة )4(

اتف�ق  بتنفيذ  تتعلق  اإليه�  تقديه�  يتم  من�زعة  اأو  �شكوى  اأي  يف  والف�شل  ب�لنظر  اللجنة  تخت�ض 
التطوع، ويكون له� يف �شبيل ذلك القي�م مب� يلي:

الطالع على اتف�ق التطوع وك�فة امل�شتندات املرتبطة به.   .1
دعوة طريف اتف�ق التطوع و�شم�ع اإف�دتهم�.   .2

ت�شكيل اللج�ن الفرعية وفرق العمل املتخ�ش�شة وحتديد مه�مه�.  .3
ال�شتع�نة مبن تراه من��شبً� من ذوي اخلربة والخت�ش��ض لأداء مه�مه�، دون اأن يكون لهم    .4

�شوت معدود يف مداولته�.

اجتماعات اللجنة
املادة )5(

تعقد اللجنة اجتم�ع�ته� بدعوة من الرئي�ض اأو ن�ئبه يف ح�ل غي�به، يف املك�ن والزم�ن اللذين    .1
يحددهم�.

تكون اجتم�ع�ت اللجنة �شحيحة بح�شور اأغلبية اأع�ش�ئه�، على اأن يكون الرئي�ض اأو ن�ئبه من    .2
بينهم.

اأع�ش�ئه� احل��شرين، ويف ح�ل ت�ش�وي  اأ�شوات  ب�أغلبية  اللجنة قراراته� وتو�شي�ته�  ت�شدر    .3
الأ�شوات يرجح اجل�نب الذي منه رئي�ض الجتم�ع.

تدّون قرارات وتو�شي�ت اللجنة يف حم��شر يوقع عليه� رئي�ض الجتم�ع والأع�ش�ء احل��شرون.   .4
حم��شر  وتدوين  اأعم�له�،  جداول  وحت�شري  اجتم�ع�ته�،  لعقد  الدعوة  اللجنة  مقرر  يتولى    .5

جل�ش�ته�، ومت�بعة تنفيذ قراراته� وتو�شي�ته�، واأي مه�م اأخرى يتم تكليفه به� من الرئي�ض.

اإجراءات تقدمي ال�شكوى 
املادة )6(

ُتقّدم ال�شكوى اإلى اللجنة وفق النم�ذج والإجراءات املعتمدة لديه� يف هذا ال�ش�أن، خالل )3(    .1
ثالثة اأي�م عمل من ت�ريخ حدوث الواقعة حمل ال�شكوى.

يجب اأن ت�شتمل ال�شكوى على البي�ن�ت الت�لية:   .2
ا�شم املتطوع وو�شيلة الت�ش�ل به. اأ- 
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ا�شم اجلهة املتطوع لديه� وعنوانه�. ب-  
و�شف العمل التطوعي. ج-  

ن�شخة عن اتف�ق التطوع. د-  
مو�شوع ال�شكوى واأ�شب�به� وامل�شتندات املوؤيدة لذلك. هـ-  

تقوم اللجنة ب�إخط�ر اجلهة امل�شتكى عليه� بن�شخة من ال�شكوى وامل�شتندات املرفقة به� خالل    .3
)2( يومي عمل من ت�ريخ تقديه�.

على اجلهة امل�شتكى عليه� الرد على مو�شوع ال�شكوى خالل يومي عمل من ت�ريخ تبلغه� به�،    .4
ويجوز بقرار من الرئي�ض متديد هذه املهلة ملدة مم�ثلة يف الأحوال التي ت�شتدعي ذلك.

ب�أي  تبليغه  يتم  اأن  يجب  ف�إنه  اأم�مه�،  ال�شكوى  اأحد طريف  اللجنة �شرورة ح�شور  راأت  اإذا    .5
املوعد  من  الأقل  على  عمل  يومي  قبل  ال�شكوى  لنظر  املحددة  اجلل�شة  مبوعد  ك�نت  و�شيلة 

املحدد لنعق�ده�.

اإ�شدار القرارات
املادة )7(

ت�شدر اللجنة قراره� النه�ئي يف مو�شوع ال�شكوى اإم� بقبوله� اأو برده� خالل )10( ع�شرة    .1
اأي�م عمل من ت�ريخ تقديه�، ويكون القرار ال�ش�در عنه� يف هذا ال�ش�أن نه�ئيً�، وللجنة بقرار 

من الرئي�ض متديد هذه املهلة ملدة مم�ثلة يف الأحوال التي ت�شتدعي ذلك.
من  اأيً�  تتخذ  اأن  احل�لة  هذه  يف  فله�  ال�شكوى  بقبول  اللجنة  عن  ال�ش�در  القرار  ك�ن  اإذا    .2

القرارات الت�لية: 
اإلغ�ء اتف�ق التطوع اأو اأي بند من البنود املن�شو�ض عليه� فيه. اأ-  

اإلغ�ء الت�شريح ال�ش�در للجهة املتطوع لديه�. ب-  
اإلغ�ء قيد املتطوع من من�شة التطوع. ج-  

هذه  اخت�ش��ض  يف  يدخل  مو�شوعه�  ك�ن  اإذا  املخت�شة  اجله�ت  اإلى  ال�شكوى  اإح�لة  د-  
اجله�ت.

اإذا ك�ن القرار ال�ش�در عن اللجنة برد ال�شكوى فيجب اأن يكون قراره� م�شببً�.   .3

تنفيذ القرارات
املادة )٨(

تتولى اإدارة التالحم الجتم�عي يف الهيئة تنفيذ القرارات ال�ش�درة عن اللجنة، وتقدمي ك�فة اأوجه 
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الدعم الإداري الالزم له�، مب� يف ذلك تزويده� ب�أي معلوم�ت اأو بي�ن�ت تطلبه�.

التقرير ال�شنوي
املادة )٩(

ً� اإلى املدير الع�م، يت�شمن عدد واأنواع ال�شك�وى واملن�زع�ت املقدمة اإلى  يرفع الرئي�ض تقريرًا �شنويَّ
اللجنة، وبي�ن م� مت البت فيه منه�.

ال�شريان والن�شر
املادة )1٠(

ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�شره.

اأحمد عبد الكرمي جلفار
املدير العام

�شدر يف دبي بت�ريخ 23 يونيو 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــق 20 �شوال 1440 هـ
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ت�شحيح خطاأ طباعي
 

ورد خط�أ طب�عي يف امل�دة )5( من القرار الإداري رقم )5( ل�شنة 2019 ب�إ�شدار الالئحة التنفيذية 
للق�نون رقم )5( ل�شنة 2018 ب�ش�أن تنظيم العمل التطوعي يف اإم�رة دبي، املن�شور يف العدد )446( 

من اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي.
البند رقم )6( من امل�دة )5( من القرار الإداري رقم )5( ل�شنة 2019 املُ�ش�ر اإليه هو تكملة للبند 

رقم )5( ول وجود للبند ال�ش�د�ض يف هذه امل�دة.
وعليه، ُتقراأ الفقرة )5( من امل�دة )5( من القرار الإداري رقم )5( ل�شنة 2019 املُ�ش�ر اإليه على 
النحو الت�يل: »يف ح�ل املوافقة على الطلب، تقوم الهيئة ب�إ�شدار الت�شريح، مبّينً� فيه نوع العمل 
التطوعي الذي يجوز القي�م به من قبل اجلهة املتطوع لديه� اأو فريق العمل التطوعي، واملدة الزمنية 
الالزمة للقي�م به، ويجوز للهيئة بن�ء على طلب امل�شّرح له متديد هذه املدة ملدد مم�ثلة، �شريطة 
تقدمي طلب التمديد قبل )5( خم�شة اأي�م عمل على الأقل من انته�ء املدة املحددة يف الت�شريح، 

�شواء ك�نت مدة اأ�شلية اأو ممددة.«.
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