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املحتويات
ت�شريعات اجلهات احلكومية
هيئة دبي للطريان املدين
 قرار �إداري رقم ( )15ل�سنة  2019ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة دبي للطريان املدين ٥�صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
هيئة الطرق واملوا�صالت
 قرار �إداري رقم ( )361ل�سنة  2019ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )22ل�سنة ٩ 2006ب�ش�أن التعرفة املرورية يف �إمارة دبي.
هيئة ال�صحة بدبي
 قرار �إداري رقم ( )76ل�سنة  2019ب�ش�أن منح بع�ض موظفي قطاع التنظيم ال�صحي يف ١٤هيئة ال�صحة يف دبي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
هيئة تنمية املجتمع يف دبي
 قرار �إداري رقم ( )52ل�سنة  2019بت�شكيل جلنة �ش�ؤون املتطوعني واعتماد نظام عملها١٨ . ت�صحيح خط�أ طباعي يف القرار الإداري رقم ( )5ل�سنة  2019ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية ٢٣للقانون رقم ( )5ل�سنة  2018ب�ش�أن تنظيم العمل التطوعي يف �إمارة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )15ل�سنة 2019
ب�ش�أن
منح بع�ض موظفي هيئة دبي للطريان املدين
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام
بعد االطالع على القانون رقم ( )19ل�سنة  2010ب�ش�أن هيئة دبي للطريان املدين ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد ب ـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2015ب�ش�أن �أمن و�سالمة املجال اجلوي يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )4ل�سنة  2017باعتماد بع�ض الر�سوم والغرامات اخلا�صة بهيئة
دبي للطريان املدين،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )10ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطريان
املدين،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو الهيئة املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول املُلحق بهذا القرار� ،صفة
ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الت�شريعني التاليني:
 .1القانون رقم ( )7ل�سنة  2015ب�ش�أن �أمن و�سالمة املجال اجلوي يف �إمارة دبي.
 .2قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )4ل�سنة  2017باعتماد بع�ض الر�سوم والغرامات اخلا�صة
بهيئة دبي للطريان املدين.
و ُي�شار �إليهما يف هذا القرار بـ «الت�شريعني».

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية وفق ًا لأحكام هذا القرار ،االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام الت�شريعني ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيهما عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالت�شريعني بالواجبات التي يفر�ضانها عليهم وعدم
خمالفتهم لأحكامهما.
� .3ضبط املخالفات املُك ّلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 .4تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 .5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 .6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
 .7التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	.8إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 .9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب هذا القرار ،ممار�سة ال�صالحيات
التالية:
 .1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
 .2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� .3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	.4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن امل�صرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي لقطاع �أمن الطريان والتحقيق يف احلوادث �أو من يفو�ضه ،اتخاذ الإجراءات

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك:
�	.1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام هذا القرار.
 .2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  ،2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،وي ُن�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد عبداهلل �أهلي
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  5مايو  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 30شعبان  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املمنوحني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

امل�سمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

ناهد عبيد جمعة مبارك اجلرن

�ضابط �أول ال�ش�ؤون التجارية

�إدارة النقل اجلوي

2

حامد حممد ح�سني املهديل

للطريان
رئي�س ق�سم الرقابة على

�إدارة التحقيق يف احلوادث

الطائرات

والرقابة على الطائرات

3

�سارة عبداهلل عبدالعزيز مريزا بن �شفيع

�أخ�صائي بيئة الطريان

�إدارة البيئة و�سالمة الأجواء

4

يوهان�س ويليام لوجينبريج

�أخ�صائي �أول �إدارة احلركة

�إدارة �سالمة املطارات

اجلوية

والطريان

5

نا�صر �سيف نا�صر �سعيد املعمري

مفت�ش �إدارة احلركة اجلوية

�إدارة �سالمة املطارات

6

حمد جا�سم حممد فريوز احلمادي

�ضابط املواد اخلطرة

7

جمال خالد را�شد حممد العلي

8

ح�سن را�شد ابراهيم كاجور النعيمي

والطريان
�إدارة �أمن الطريان واملواد
اخلطرة
حمقق يف حوادث الطائرات �إدارة التحقيق يف احلوادث
والرقابة على الطائرات
�ضابط �أول مراقبة �أ�سطح �إدارة البيئة و�سالمة الأجواء
العوائق

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )361ل�سنة 2019
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )22ل�سنة 2006
ب�ش�أن
التعرفة املرورية يف �إمارة دبي
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )22ل�سنة  2006ب�ش�أن التعرفة املرورية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2010باعتماد الر�سوم والغرامات املرتتبة على قانون
التعرفة املرورية يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2006ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق
واملوا�صالت واعتماد هيكلها امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى القرار الإداري رقم ( )311ل�سنة  2007ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )22ل�سنة
 2006ب�ش�أن التعرفة املرورية يف �إمارة دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :هيئة الطرق واملوا�صالت.
الهيئة
 :القانون رقم ( )22ل�سنة  2006ب�ش�أن التعرفة املرورية يف �إمارة دبي.
القانون
 :م�ؤ�س�سة املرور والطرق بالهيئة.
امل�ؤ�س�سة

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املركبة امليكانيكية  :وت�شمل ،الدراجة النارية ،املركبة اخلفيفة ،املركبة الثقيلة ،احلافلة
اخلفيفة ،احلافلة الثقيلة ،اجلهاز امليكانيكي اخلفيف ،واجلهاز
امليكانيكي الثقيل.
 :النظام الإلكرتوين للتعرفة املرورية املعتمد لدى الهيئة ،الذي يتم من
نظام �سالك
خالله ت�سجيل املركبة امليكانيكية فيه لغايات عبور بوابات التعرفة
املرورية ،و�إدارة ح�ساب امل�ستخدم ،وفق ًا لأحكام القانون وهذا القرار.
 :املبلغ الذي يقوم م�ستخدم الطريق بدفعه لدى اجتياز �إحدى بوابات
التعرفة املرورية
التعرفة املرورية.
بوابات التعرفة املرورية  :املواقع التي يتم فيها تركيب �أجهزة تقنية خا�صة ،ت�سمح ب�سداد التعرفة
املرورية املقررة من بطاقة التعرفة املرورية على املركبة امليكانيكية التي
تعرب تلك املواقع دون احلاجة �إلى التوقف.
بطاقة التعرفة املرورية  :بطاقة �إلكرتونية يتم تثبيتها على املركبة امليكانيكية ،حتتوي على جميع
املعلومات املتعلقة بها ،تتيح لأجهزة بوابة التعرفة املرورية خ�صم التعرفة
املرورية املقررة.
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي ميلك املركبة امليكانيكية امل�سجلة يف
امل�ستخدم
نظام �سالك.
 :الكتيب الذي ت�صدره امل�ؤ�س�سة ،الذي يحتوي على كافة املعلومات املتعلقة
كتيب الإر�شادات
بنظام �سالك ،مبا يف ذلك طريقة تركيب بطاقة التعرفة املرورية على
املركبة امليكانيكية.
مراكز البيع والتح�صيل  :وت�شمل مراكز خدمة العمالء وامل�ستخدمني التابعة للهيئة� ،أو التابعة لأي
جهة �أخرى تتعاقد معها الهيئة.
�سجل يف نظام
احل�ساب الرئي�سي  :احل�ساب الإلكرتوين الذي توفره الهيئة لكل م�ستخدم ُي ّ
�سالك ،يت�ضمن بياناته ال�شخ�صية وبيانات املركبة �أو املركبات امليكانيكية
التي ميلكها ،ومي ّكنه من �إدارة العمليات املالية للمركبات املحددة يف هذا
احل�ساب.
 :ح�ساب فرعي للح�ساب الرئي�سي يتم توفريه من قبل الهيئة للم�ستخدم
احل�ساب الفرعي
بنا ًء على طلبه ،لت�سجيل بع�ض املركبات امليكانيكية اخلا�صة به و�إدارة
العمليات املالية التي تتعلق بهذه املركبات.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

7/2/19 10:32 AM

10

العدد ( - )٤53ال�سنة (� 30 - )53شوال 14٤٠هـ  -املوافق  3يوليو 2019م

Issue 453 Pages.indd 10

الت�سجيل يف نظام �سالك
املادة ()2
يجب على مالك املركبة امليكانيكية الذي يرغب بعبور بوابات التعرفة املرورية ،الت�سجيل يف نظام
�سالك من خالل �أحد مراكز البيع والتح�صيل� ،أو من خالل املوقع الإلكرتوين �أو التطبيق الذكي
املعتمدين لدى الهيئة.
بطاقة التعرفة املرورية
املادة ()3
يجوز للم�ستخدم ت�سجيل عدد غري حمدد من املركبات امليكانيكية يف احل�ساب الرئي�سي �أو احل�ساب
الفرعي ،وت�صدر لكل مركبة منها بطاقة التعرفة املرورية اخلا�صة بها ،والتي ال يجوز ا�ستخدامها
على �أي مركبة ميكانيكية �أخرى.
�إ�ضافة الر�صيد حل�ساب امل�ستخدم
املادة ()4
�أ -يتم �إ�ضافة ر�صيد حل�ساب امل�ستخدم عرب مراكز البيع والتح�صيل� ،أو املوقع الإلكرتوين �أو
التطبيق الذكي املعتمدين لدى الهيئة.
ب -يكون احلد الأدنى لإ�ضافة ر�صيد حل�ساب امل�ستخدم ( )50خم�سون درهم ًا ،و�أي زيادة على
هذا الر�صيد يجب �أن تكون من م�ضاعفات الـ ( )50خم�سني درهم.
التزامات امل�ستخدم
املادة ()5
لغايات �ضمان التزام امل�ستخدم ب�أحكام القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،وعدم تعر�ضه لأي
جزاء �أو تدبري ،ف�إنه يتعني عليه احلر�ص على القيام مبا يلي:
�	.1إل�صاق بطاقة التعرفة املرورية على املركبة امليكانيكية بطريقة �صحيحة ،يف املكان املحدد
وفق ًا لكتيب الإر�شادات ،وذلك قبل عبور �أي من بوابات التعرفة املرورية �أو �أي نظام �آخر بديل
تعتمده الهيئة.
 .2حتديث املعلومات والبيانات اخلا�صة بح�سابه دوري ًا.
�	.3إلغاء بطاقة التعرفة املرورية عرب القنوات املتاحة لدى الهيئة يف حال نقل ملكية املركبة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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امليكانيكية ملالك �آخر ،و�إزالتها عن املركبة.
 .4االلتزام بالتعليمات واال�شرتاطات املن�صو�ص عليها يف كتيب الإر�شادات.
 .5تفعيل بطاقة التعرفة املرورية بعد اال�شرتاك يف نظام �سالك ،عرب القنوات املعتمدة لدى
الهيئة ،ووفق ًا للتعليمات املحددة يف كتيب الإر�شادات.
�أوقات ت�شغيل بوابات التعرفة املرورية
املادة ()6
تكون �أوقات ت�شغيل بوابات التعرفة املرورية على مدار ال�ساعة خالل �أيام الأ�سبوع.
فرتات ال�سماح
املادة ()7
�أ -مُينح مالك املركبة امليكانيكية غري امل�سجلة يف نظام �سالك مهلة ( )10ع�شرة �أيام تبد�أ من
تاريخ �أول عبور لبوابة التعرفة املرورية ،كفرتة �سماح لال�شرتاك يف نظام �سالك ،ويف حال
م�ضي هذه املهلة دون اال�شرتاك ،يعترب جمتاز ًا لبوابة التعرفة املرورية دون �سداد الر�سم
املقرر ،وتفر�ض عليه الغرامة املحددة لهذه املخالفة.
ب -مُينح امل�ستخدم الذي ال ميتلك الر�صيد الكايف يف ح�سابه مهلة ( )5خم�سة �أيام تبد�أ من
تاريخ عبور بوابة التعرفة املرورية ،كفرتة �سماح لإ�ضافة ر�صيد حل�سابه يف نظام �سالك ،ويف
حال م�ضي هذه املهلة دون �إ�ضافة الر�صيد ،يعترب جمتاز ًا لبوابة التعرفة املرورية دون وجود
ر�صيد كاف ،وتفر�ض عليه الغرامة املقررة لهذه املخالفة.
االعرتا�ض
املادة ()8
�أ -يحق للم�ستخدم �أو من ميثله قانون ًا ،االعرتا�ض على �أي عقوبة تفر�ض عليه وفق ًا لأحكام
القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،ويتم تقدمي هذا االعرتا�ض من خالل املوقع الإلكرتوين
�أو التطبيق الذكي املعتمدين لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن ،وي�سقط احلق يف هذا االعرتا�ض وقت
جتديد ملكية املركبة امليكانيكية �أو م�ضي مدة ال تزيد على ( )13ثالثة ع�شر �شهر ًا من تاريخ
�إيقاع العقوبة� ،أيهما �أقرب.
ب -على امل�ؤ�س�سة �إلغاء العقوبة يف حال ثبوت �صحة اعرتا�ض امل�ستخدم.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اال�ستثناء من القانون
املادة ()9
بالإ�ضافة �إلى املركبات امليكانيكية امل�ستثناة املحددة يف القانونُ ،ت�ستثنى املركبات امليكانيكية
التالية من �أحكامه:
 .1املركبات امليكانيكية العائدة لوزارة الداخلية التي حتمل �شعارها ،بحد �أق�صى ()500
خم�سمئة مركبة.
 .2املركبات امليكانيكية العائدة جلهاز �أمن الدولة.
 .3احلافالت الثقيلة التي ال تقل حمولتها عن ( )26راكب ًا ،املخ�ص�صة لنقل موظفي اجلهات
احلكومية ،التي ال يقل عدد موظفيها الذين ي�ستخدمون هذه احلافالت عن ( )100موظف.
 .4املركبات امليكانيكية اململوكة للجمعيات وامل�ؤ�س�سات ذات النفع العام املرخ�صة من اجلهات
احلكومية املخت�صة ،التي توافق عليها الهيئة.
 .5املركبات امليكانيكية العائدة ملراكز ذوي الإعاقة املرخ�صة من اجلهات احلكومية املخت�صة.
 .٦املركبات امليكانيكية املخ�ص�صة ال�ستخدام ذوي الإعاقة.
الإلغاءات
املادة ()10
ُيلغى القرار الإداري رقم ( )311ل�سنة  2007وتعديالته املُ�شار �إليه ،كما ُيلغي �أي ن�ص يف �أي قرار
�إداري �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()11
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
مطر حممد الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  30مايو  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  25رم�ضان  1440هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )76ل�سنة 2019
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي قطاع التنظيم ال�صحي
يف هيئة ال�صحة يف دبي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام
بعد االطالع على القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ال�صحة يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما بعد ب ِـ «الهيئة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2018ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة ال�صحة يف دبي وحتديد
اخت�صا�صاتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )18ل�سنة  2018بتعيني ُمدير عام هيئة ال�صحة يف دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )32ل�سنة  2012ب�ش�أن تنظيم مزاولة املهن ال�صحية يف �إمارة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�صحة يف
دبي،
قـررنـا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو قطاع التنظيم ال�صحي يف الهيئة ،املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول
املُلحق بهذا القرار� ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لقرار املجل�س
التنفيذي رقم ( )32ل�سنة  2012املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
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االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )32ل�سنة  2012املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة
مبوجبه ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني ب�أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )32ل�سنة
 2012املُ�شار �إليه بالواجبات التي يفر�ضه عليهم والقرارات ال�صادرة مبوجبه وعدم
خمالفتهم لأحكامه.
� .3ضبط املخالفات املُكلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرعية يف هذا ال�ش�أن.
 .4تلقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 .5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة عل كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 .6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
 .7التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة ،واملو�ضوعية.
�	.8إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 .9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املمنوحني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب املادة ( )1من هذا القرار
ممار�سة ال�صالحيات التالية:
 .1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
 .2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� .3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	.4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن امل�صرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي لقطاع التنظيم ال�صحي يف الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام
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هذا القرار ،مبا يف ذلك:
�	.1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
 .2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016امل�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حميد القطامي
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  16يونيو  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 13شوال  1440هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية
ملوظفي قطاع التنظيم ال�صحي يف الهيئة املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

الدكتور /ه�شام ح�سن احلمادي

127232

مدير �إدارة الرتاخي�ص

2

الدكتورة /حمدة حممد املرزوقي

126382

ا�ست�شاري �أول

3

يزن مفيد اخلطيب

123921

مفت�ش �صحي �أول

4

لطيفة حممد عبداهلل

121956

�ضابط �إداري رئي�سي

5

الدكتورة /هالة �أنور الع�شي

122936

مدقق طبي

6

ح�سام الدين حممد الكاروري

126456

مفت�ش �صحي

7

ح�سن علي عبدالرحمن

126880

مفت�ش �صحي �أول

8

علي ح�سن عثمان

127664

مفت�ش �صحي �أول

9

�أحمد جمعة الزعابي

123033

�ضابط �إداري �أول

ال�صحية
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قرار �إداري رقم ( )52ل�سنة 2019
بت�شكيل
جلنة �ش�ؤون املتطوعني واعتماد نظام عملها
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  2018ب�ش�أن تنظيم العمل التطوعي يف �إمارة دبي والئحته التنفيذية،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية املجتمع
يف دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :هيئة تنمية املجتمع يف دبي.
الهيئة
 :مدير عام الهيئة.
املدير العام
 :جلنة �ش�ؤون املتطوعني امل�ش ّكلة يف الهيئة وفق ًا لأحكام هذا القرار.
اللجنة
 :رئي�س اللجنة.
الرئي�س	
العمل التطوعي  :كل عمل يهدف �إلى حتقيق منفعة عامة ،ينفذ �ضمن �إطار منظم مبوجب
اتفاق التطوع ،ي�شارك مبوجبه املتطوع مبح�ض اختياره خارج نطاق عائلته،
�سواء بوقته �أو جهده �أو مهاراته دون �أن يهدف �إلى حتقيق �أي عائد مادي
لنف�سه.
 :كل من ي�سخر نف�سه طواعية بال �إكراه �أو �ضغوط ودون �أجر لأداء العمل
املتطوع
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التطوعي.
اجلهة املتطوع لديها	  :وت�شمل اجلهة احلكومية واجلهة اخلا�صة ،مبا فيها املن�ش�أة الأهلية املرخ�ص
لها بالعمل يف الإمارة.
 :اتفاق كتابي ينظم العالقة بني املتطوع واجلهة املتطوع لديها.
اتفاق التطوع
 :املن�صة الإلكرتونية للعمل التطوعي املن�ش�أة لدى الهيئة.
من�صة التطوع
 :ال�شكوى �أو املنازعة التي يقدمها املتطوع �أو اجلهة املتطوع لديها للجنة ب�ش�أن
ال�شكوى
تنفيذ اتفاق التطوع.
ت�شكيل اللجنة
املادة ()2
ُت�ش ّكل يف الهيئة مبوجب هذا القرار جلنة ُت�سمى «جلنة �ش�ؤون املتطوعني» ،وت�ؤلف على النحو
التايل:
رئي� ًسا
 -1ال�سيد /علي حممد �شهدور
نائب ًا للرئي�س
 -2ال�سيد� /أحمد حممد خليفة املهريي
ع�ضو ًا
 -3ال�سيد�/أحمد ح�سن لوتاه
ع�ضو ًا
 -4ال�سيد� /أحمد جابر ال�صفار
ع�ضو ًا
 -5ال�سيد /حممد مو�سى املهريي
ع�ضو ًا
 -6ال�سيدة /هدى فهد جربوع
ع�ضو ًا ومقرر ًا
 -7ال�سيدة /هداية عبداهلل الكعبي
�أهداف ت�شكيل اللجنة
املادة ()3
يهدف ت�شكيل اللجنة �إلى حتقيق ما يلي:
�	.1إتاحة الفر�صة �أمام املتطوعني واجلهات املتطوع لديها لتقدمي �أي �شكوى �أو منازعة تتعلق
بالعمل التطوعي.
� .2ضمان تنفيذ اتفاق التطوع ب�صورة ت�ؤدي �إلى حتقيق الغايات املرجوة من العمل التطوعي.
 .3حتقيق الر�ضا لدى املتطوعني واجلهات املتطوع لديها.
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اخت�صا�صات اللجنة
املادة ()4
تخت�ص اللجنة بالنظر والف�صل يف �أي �شكوى �أو منازعة يتم تقدميها �إليها تتعلق بتنفيذ اتفاق
التطوع ،ويكون لها يف �سبيل ذلك القيام مبا يلي:
 .1االطالع على اتفاق التطوع وكافة امل�ستندات املرتبطة به.
 .2دعوة طريف اتفاق التطوع و�سماع �إفادتهما.
 .3ت�شكيل اللجان الفرعية وفرق العمل املتخ�ص�صة وحتديد مهامها.
 .4اال�ستعانة مبن تراه منا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص لأداء مهامها ،دون �أن يكون لهم
�صوت معدود يف مداوالتها.

.1
.2
.3
.4
.5

اجتماعات اللجنة
املادة ()5
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئي�س �أو نائبه يف حال غيابه ،يف املكان والزمان اللذين
يحددهما.
تكون اجتماعات اللجنة �صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،على �أن يكون الرئي�س �أو نائبه من
بينهم.
ت�صدر اللجنة قراراتها وتو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات �أع�ضائها احلا�ضرين ،ويف حال ت�ساوي
الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
تد ّون قرارات وتو�صيات اللجنة يف حما�ضر يوقع عليها رئي�س االجتماع والأع�ضاء احلا�ضرون.
يتولى مقرر اللجنة الدعوة لعقد اجتماعاتها ،وحت�ضري جداول �أعمالها ،وتدوين حما�ضر
جل�ساتها ،ومتابعة تنفيذ قراراتها وتو�صياتها ،و�أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من الرئي�س.

�إجراءات تقدمي ال�شكوى
املادة ()6
ُ .1تق ّدم ال�شكوى �إلى اللجنة وفق النماذج والإجراءات املعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن ،خالل ()3
ثالثة �أيام عمل من تاريخ حدوث الواقعة حمل ال�شكوى.
 .2يجب �أن ت�شتمل ال�شكوى على البيانات التالية:
�أ -ا�سم املتطوع وو�سيلة االت�صال به.
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ب -ا�سم اجلهة املتطوع لديها وعنوانها.
ج -و�صف العمل التطوعي.
د -ن�سخة عن اتفاق التطوع.
هـ -مو�ضوع ال�شكوى و�أ�سبابها وامل�ستندات امل�ؤيدة لذلك.
 .3تقوم اللجنة ب�إخطار اجلهة امل�شتكى عليها بن�سخة من ال�شكوى وامل�ستندات املرفقة بها خالل
( )2يومي عمل من تاريخ تقدميها.
 .4على اجلهة امل�شتكى عليها الرد على مو�ضوع ال�شكوى خالل يومي عمل من تاريخ تبلغها بها،
ويجوز بقرار من الرئي�س متديد هذه املهلة ملدة مماثلة يف الأحوال التي ت�ستدعي ذلك.
�	.5إذا ر�أت اللجنة �ضرورة ح�ضور �أحد طريف ال�شكوى �أمامها ،ف�إنه يجب �أن يتم تبليغه ب�أي
و�سيلة كانت مبوعد اجلل�سة املحددة لنظر ال�شكوى قبل يومي عمل على الأقل من املوعد
املحدد النعقادها.
�إ�صدار القرارات
املادة ()7
 .1ت�صدر اللجنة قرارها النهائي يف مو�ضوع ال�شكوى �إما بقبولها �أو بردها خالل ( )10ع�شرة
�أيام عمل من تاريخ تقدميها ،ويكون القرار ال�صادر عنها يف هذا ال�ش�أن نهائي ًا ،وللجنة بقرار
من الرئي�س متديد هذه املهلة ملدة مماثلة يف الأحوال التي ت�ستدعي ذلك.
�	.2إذا كان القرار ال�صادر عن اللجنة بقبول ال�شكوى فلها يف هذه احلالة �أن تتخذ �أي ًا من
القرارات التالية:
�أ�	-إلغاء اتفاق التطوع �أو �أي بند من البنود املن�صو�ص عليها فيه.
ب�	-إلغاء الت�صريح ال�صادر للجهة املتطوع لديها.
ج�	-إلغاء قيد املتطوع من من�صة التطوع.
د�	-إحالة ال�شكوى �إلى اجلهات املخت�صة �إذا كان مو�ضوعها يدخل يف اخت�صا�ص هذه
اجلهات.
�	.3إذا كان القرار ال�صادر عن اللجنة برد ال�شكوى فيجب �أن يكون قرارها م�سبب ًا.
تنفيذ القرارات
املادة ()8
تتولى �إدارة التالحم االجتماعي يف الهيئة تنفيذ القرارات ال�صادرة عن اللجنة ،وتقدمي كافة �أوجه
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الدعم الإداري الالزم لها ،مبا يف ذلك تزويدها ب�أي معلومات �أو بيانات تطلبها.
التقرير ال�سنوي
املادة ()9
يرفع الرئي�س تقرير ًا �سنو َّي ًا �إلى املدير العام ،يت�ضمن عدد و�أنواع ال�شكاوى واملنازعات املقدمة �إلى
اللجنة ،وبيان ما مت البت فيه منها.
ال�سريان والن�شر
املادة ()10
ين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�أحمد عبد الكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  23يونيو  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 20شوال  1440هـ
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ت�صحيح خط�أ طباعي
ورد خط�أ طباعي يف املادة ( )5من القرار الإداري رقم ( )5ل�سنة  2019ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية
للقانون رقم ( )5ل�سنة  2018ب�ش�أن تنظيم العمل التطوعي يف �إمارة دبي ،املن�شور يف العدد ()446
من اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي.
البند رقم ( )6من املادة ( )5من القرار الإداري رقم ( )5ل�سنة  2019املُ�شار �إليه هو تكملة للبند
رقم ( )5وال وجود للبند ال�ساد�س يف هذه املادة.
وعليهُ ،تقر�أ الفقرة ( )5من املادة ( )5من القرار الإداري رقم ( )5ل�سنة  2019املُ�شار �إليه على
النحو التايل« :يف حال املوافقة على الطلب ،تقوم الهيئة ب�إ�صدار الت�صريح ،مب ّين ًا فيه نوع العمل
التطوعي الذي يجوز القيام به من قبل اجلهة املتطوع لديها �أو فريق العمل التطوعي ،واملدة الزمنية
الالزمة للقيام به ،ويجوز للهيئة بناء على طلب امل�ص ّرح له متديد هذه املدة ملدد مماثلة� ،شريطة
تقدمي طلب التمديد قبل ( )5خم�سة �أيام عمل على الأقل من انتهاء املدة املحددة يف الت�صريح،
�سواء كانت مدة �أ�صلية �أو ممددة.».
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