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املحتويات
املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2016باعتمادالهيكل التنظيمي لهيئة الطرق 5واملوا�صالت.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة  2016ب�ش�أن ا�ستيفاء بدل مايل نظري خدمة نقل ٨امل�صابني بحوادث املرور.
ت�شريعات اجلهات احلكومية
مركز دبي للتوحد
 -قرار رقم ( )1ل�سنة  2016بت�شكيل جمل�س �إدارة مركز دبي للتوحد.

١٠

حماكم دبي
 -قرار �إداري رقم ( )11ل�سنة 2016ب�ش�أن اخت�صا�ص مركز الت�سوية الودية للمنازعات.

١٢

القيادة العامة ل�شرطة دبي
 قرار �إداري رقم ( )1ل�سنة 2016ب�ش�أن اال�شرتاطات وال�ضوابط اخلا�صة باللقطة والأموال ١٤املرتوكة يف �إمارة دبي.
هيئة الطرق واملوا�صالت
 قرار �إداري رقم ( )93ل�سنة  2016ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي ٢٠رقم ( )38ل�سنة  2015ب�ش�أن مراكز الفح�ص الفني للمركبات يف �إمارة دبي.
هيئة ال�صحة بدبي
 قرار �إداري رقم ( )4ل�سنة 2016ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة ال�صحة يف دبي �صفة ٢٦م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة 2016
باعتماد
الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق واملوا�صالت
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
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 ( )20ل�سنة  2007ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة تاك�سي دبي بهيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )13ل�سنة  2010ب�ش�أن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية
للجهات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:

اعتماد الهيكل التنظيمي
املادة ()1
ُيعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق واملوا�صالت املُلحق بهذا القرار.

�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()2
يكون ملدير عام ورئي�س جمل�س مديري هيئة الطرق واملوا�صالت �إ�صدار القرارات الالزمة لتنفيذ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية امل�شمولة بالهيكل التنظيمي
املُعتمد مبوجب �أحكامه.
الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )13ل�سنة  2010املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر
�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  12يناير 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  2ربيع الثاين 1437هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة 2016
ب�ش�أن
ا�ستيفاء بدل مايل نظري خدمة نقل امل�صابني بحوادث املرور
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على قانون �شرطة دبي ل�سنة  ،1966والئحته التنفيذية رقم ( )1ل�سنة ،1984
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2009ب�ش�أن �إدارة الأموال العامة حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2015ب�ش�أن م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف،
وعلى قرار جمل�س �إدارة هيئة الت�أمني رقم ( )24ل�سنة  2014ب�ش�أن تعديل بع�ض �أحكام القرار
الوزاري رقم ( )54ل�سنة  1987ب�ش�أن توحيد وثائق الت�أمني على ال�سيارات،
قررنا ما يلي:

ا�ستيفاء البدل
املادة ()1
ت�ستويف كل من �شرطة دبي وم�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف من �شركات الت�أمني مبلغ ًا مقداره
(� )6770ستة �آالف و�سبعمئة و�سبعني درهم ًا نظري تقدمي خدمة الإ�سعاف والنقل الطبي عن كل
�شخ�ص يتعر�ض للإ�صابة البدنية �أو الوفاة نتيجة حادث يح�صل من مركبة م�ؤمن عليها لدى تلك
ال�شركات.
�أيلولة البدل
املادة ()2
ت�ؤول ح�صيلة البدل امل�شار �إليه يف املادة ( )1من هذا القرار حل�ساب اخلزانة العامة حلكومة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الن�شر وال�سريان
املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ  28فرباير .2015
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  12يناير 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  2ربيع الثاين 1437هـ
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قرار رقم ( )1ل�سنة 2016
بت�شكيل
جمل�س �إدارة مركز دبي للتوحد

__________
نحن

حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي
رئي�س جمل�س �إدارة مركز دبي للتوحد

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )21ل�سنة  2001ب�إن�شاء مركز دبي للتوحد ،وي�شار �إليه فيما بعد
ِبـ «املركز»،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2005ب�ش�أن ت�شكيل جمل�س �إدارة مركز دبي للتوحد،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1

�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة املركز برئا�ستنا ،وع�ضوية كل من:
نائب ًا للرئي�س
 -1ال�سيد �سيف بن مرخان الكتبي
ع�ضو ًا
 -2ال�سيد �سامي ياقوت الريامي
ع�ضو ًا
 -3ال�سيد خالد عبدالكرمي املالك
ع�ضو ًا
 -4ال�سيد حممد �أمني العمادي
وذلك ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب�	-إذا انتهت مدة ع�ضوية �أع�ضاء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ومل
يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أداء مهامهم
حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء جدد بد ًال عنهم.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�صحة القرارات
املادة ()2
تعترب �صحيحة كافة القرارات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة خالل الفرتة من  2008/2/28وحتى
تاريخ العمل بهذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُيعمل بهذا القرار اعتبارا ًمن تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س جمل�س الإدارة
�صدر يف دبي بتاريخ  12يناير 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  2ربيع الثاين 1437هـ
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قرار �إداري رقم ( )11ل�سنة 2016
ب�ش�أن
اخت�صا�ص مركز الت�سوية الودية للمنازعات
__________

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )6ل�سنة  2005ب�ش�أن تنظيم حماكم دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )16ل�سنة  2009ب�إن�شاء مركز الت�سوية الودية للمنازعات،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )23ل�سنة  2010با�ستحداث وحدة تنظيمية جديدة يف حماكم
دبي،
وعلى القرار رقم ( )9ل�سنة ،2011
وعلى القرار رقم ( )20ل�سنة  2012ال�صادر من رئي�س املحاكم بهذا ال�ش�أن،
والتو�صية ال�صادرة من حم�ضر اجتماع اللجنة العليا لل�ش�ؤون الق�ضائية رقم ( )2016-01وامل�ؤرخ
يف  ،2016/02/17وبنا ًء على ما مت عر�ضه علينا،
قررنا مايلي:

املادة ()1

يخت�ص املركز بنظر:
 .1ق�سمة املال ال�شائع.
�	.2إذا كانت قيمة �أ�صل الدين يف املنازعة ال تتجاوز مائة �ألف درهم.
 .3بنا ًء على طلب الطرف املنازع �أو الطرفني عند الت�سجيل.
 .4بنا ًء على طلب الطرفني يف الدعاوى املنظورة �أمام املحاكم االبتدائية ،التجارية ،املدنية،
العقارية �أي ًا كانت قيمتها بعد موافقة رئي�س الدائرة املخت�ص.
�	.5إذا كان �أحد الأطراف بنك «م�صرف».
 .6طلب ندب �أو تعيني خبري ابتداء �سواء منفرد �أو مرتبط مع طلب �آخر.
املادة ()2
ي�ستثنى من نظر املنازعات املبينة باملادة (:)1

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�أ -املنازعات العمالية.
ب -املنازعات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية.
املادة ()3
تلغى �أي قرارات �سابقة تخالف ما ورد يف هذا القرار.
املادة ()4
على اجلهات املعنية اتخاذ الإجراءات الالزمة ومتابعة التنفيذ اعتبار ًا من .2016/3/1
رئي�س حماكم دبي
�صدر بتاريخ  9جمادى الأولى 1437هـ
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18فرباير 2016م

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )1ل�سنة 2016
ب�ش�أن
اال�شرتاطات وال�ضوابط اخلا�صة باللقطة والأموال املرتوكة يف �إمارة دبي
__________

القائد العام ل�شرطة دبي
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1987ب�إ�صدار قانون العقوبات وتعديالته،
وعلى قانون �شرطة دبي ل�سنة  1966والئحته التنفيذية رقم ( )1ل�سنة ،1984
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  2015ب�ش�أن الت�صرف باللقطة والأموال املرتوكة يف �إمارة 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:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :شرطة دبي.
ال�شرطة
 :الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية.
الإدارة
� :أي من املراكز �أو املكاتب �أو املخافر التابعة لل�شرطة ،وما يف حكمها.
املركز
 :القانون رقم ( )5ل�سنة  2015ب�ش�أن الت�صرف باللقطة والأموال املرتوكة يف �إمارة
القانون
دبي.
 :الأموال والأ�شياء املنقولة مما يجوز حيازتها قانون ًا وتكون لها قيمة يف ذاتها �أو
اللقطة
عند مالكها ،التي يفقدها مالكها دون �أن ين�صرف ق�صده �إلى التخلي عنها ،ويتم
العثور عليها يف الإمارة ،وال ت�شمل احليوانات ال�سائبة.
الأموال املرتوكة  :الأموال والأ�شياء املنقولة مما يجوز حيازتها قانون ًا ،وتكون لها قيمة يف ذاتها

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/7/16 2:28 PM

14

العدد ( - )396ال�سنة ( 1 - )50جمادى الآخرة 143٧هـ  -املوافق  10مار�س 201٦م

Issue 396 Pages.indd 14

التي ان�صرف ق�صد مالكها �أو من له حق حيازتها قانون ًا �إلى التخلي عنها ،وال
ت�شمل احليوانات ال�سائبة.
مالك اللقطة  :من كان مالك ًا للقطة �أو حائز ًا لها قانون ًا وقت فقدانها.
 :ال�شخ�ص الذي يعرث على اللقطة ،وال ي�شمل املوظف العام املنوط به بحكم وظيفته
امللتقط
البحث عن الأموال املفقودة.
 :النظام الإلكرتوين اخلا�ص باللقط والأموال املرتوكة.
الربنامج
اخت�صا�صات ال�شرطة
املادة ()2
لغايات هذا القرار ،تتولى ال�شرطة املهام وال�صالحيات التالية:
 -1تلقي البالغات ب�ش�أن فقدان الأموال والأ�شياء يف الإمارة.
 -2ا�ستالم اللقطة والأموال املرتوكة وحفظها يف مكان منا�سب.
�	-3إن�شاء �سجالت خا�صة تد ّون فيها بيانات و�أو�صاف اللقطة والأموال املرتوكة ،وتاريخ و�ساعة
العثور عليها �أو ا�ستالمها ،واملكان الذي عرث عليها �أو تركت فيه ،وبيانات امللتقط ،و�أية
معلومات �أخرى تراها الزمة.
 -4تقدير نفقات حفظ اللقطة والإعالن عنها والت�صرف فيها.
�	-5أية مهام �أخرى تكون الزمة لتنفيذ �أحكام القانون وهذا القرار.
الربنامج
املادة ()3
ُين�ش�أ لدى ال�شرطة برنامج �إلكرتوين ملتابعة كافة امل�سائل املتعلقة بت�سليم ال ُلقط والأموال املرتوكة
وحفظها والإعالن عنها ،يتم ربطه مع اجلهات املعن ّية يف الإمارة.
الإبالغ عن فقدان الأموال والأ�شياء
املادة ()4
يتم الإبالغ عن فقدان الأموال والأ�شياء وفق ًا ملا يلي:
 -1قيام مالك اللقطة �أو من ميثله قانون ًا بتقدمي بالغ فقدان �إلى املركز ،وفق ًا للنموذج املعتمد
لدى ال�شرطة يف هذا ال�ش�أن.
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 -2و�صف الأموال والأ�شياء املفقودة و�صف ًا نافي ًا للجهالة.
 -3تقدمي ما يثبت امتالك املُب ّلغ للأموال والأ�شياء املفقودة (�إن وجدت).
 -4ت�سجيل كافة البيانات واملعلومات املتعلقة بالأموال والأ�شياء املفقودة يف الربنامج.
ت�سليم اللقطة
املادة ()5
�أ -يجب على امللتقط ت�سليم اللقطة �إلى املركز خالل (� )48ساعة من تاريخ العثور عليها.
ب -يتم ا�ستالم اللقطة من قبل املركز مبوجب حم�ضر ا�ستالم ،يت�ضمن بيان �أو�صاف اللقطة،
وحالتها ،واملعلومات الدالة على هوية امللتقط ،وتاريخ ووقت ومكان العثور عليها ،وت�سجيلها
يف الربنامج.

�أ-
ب-

ج-
د-

حفظ اللقطة والأموال املرتوكة
املادة ()6
حتتفظ ال�شرطة باللقطة مدة ال تقل عن �سنة واحدة من تاريخ العثور عليها.
يجوز لل�شرطة بنا ًء على طلب امللتقط ت�سليمه اللقطة لالحتفاظ بها بعد م�ضي �سنة واحدة من
تاريخ العثور عليها وعدم ظهور مالكها ،ويتم ت�سليم اللقطة يف هذه احلالة وفق ًا لال�شرتاطات
التالية:
�	-1أن يقوم امللتقط بالتوقيع على �سند تعهد باملحافظة على اللقطة وعدم الت�صرف بها� ،أو
�إخراجها خارج الإمارة.
�	-2أن يوفر امللتقط املكان املنا�سب داخل الإمارة حلفظ اللقطة ح�سب نوعها.
�	-3أن يختار امللتقط كفيل يكون على علم ودراية مبكان حفظ اللقطة ،يتعهد بت�سليمها �إلى
ال�شرطة �أو ملالك اللقطة يف الأحوال التي ت�ستدعي ذلك.
�	-4أن يكون للملتقط �إقامة �سارية املفعول يف الإمارة �إذا كان من غري مواطني الدولة.
�	-5أن يتعهد امللتقط بت�سليم اللقطة لل�شرطة يف حال ظهور مالكها �أو يف حال مغادرته
للدولة �إذا كان من غري مواطني الدولة.
يف حال عدم التزام امللتقط ب�أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة ،ف�إنه يجوز مالحقته جزائي ًا،
وفق ًا لأحكام القانون االحتادي رقم ( )3ل�سنة  1987امل�شار �إليه.
يحق لل�شرطة معاينة اللقطة والت�أكد من وجودها بحوزة امللتقط وطلبها يف �أي وقت.
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هـ -تتولى ال�شرطة التن�سيق مع اجلهات احلكومية املعن ّية لتحديد كيفية حفظ الأموال املرتوكة
لدى تلك اجلهات ،وذلك �إلى حني الت�صرف بها من قبل ال�شرطة وفق ًا لأحكام القانون وهذا
القرار.
الإعالن عن اللقطة
املادة ()7
يتم الإعالن عن اللقطة من قبل ال�شرطة بالكيفية والو�سيلة التي تراها منا�سبة ،مبا يف ذلك
الو�سائل الإلكرتونية.
بيع اللقطة والأموال املرتوكة
املادة ()8
�أ -يف حال انق�ضاء املدة املحددة لالحتفاظ باللقطة والبالغة �سنة واحدة ،دون التعرف على
مالكها� ،أو ا�سرتدادها من قبل مالكها ،ف�إنه يجوز لل�شرطة بيعها من قبل جلنة ي�شكلها القائد
العام لل�شرطة لهذه الغاية ،و ُيح ّدد بقرار ت�شكيل هذه اللجنة اخت�صا�صاتها ،و�آلية عملها.
ب -يجوز لل�شرطة الت�صرف يف الأموال والأ�شياء املب ّينة تالي ًا دون احلاجة للإعالن عنها �أو
انق�ضاء مدة �سنة من تاريخ العثور عليها:
�	-1إذا كانت اللقطة مما يخ�شى تلفها �أو هالكها �أو تعيبها.
�	-2إذا كانت نفقات حفظها والإعالن عنها ت�ستغرق قيمتها �أو كانت قيمتها زهيدة.
 -3الأموال والأ�شياء التي يرتكها مالكوها يف املطارات واملحطات واملوانئ واملنافذ
احلدودية ،والتي ُيحظر حملها �أو �شحنها يف الطائرات والقطارات وال�سفن واحلافالت
وغريها من و�سائل النقل العام.
 -4الأموال والأ�شياء التي يرتكها نزالء امل�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية ،وذلك بعد م�ضي
(� )60ستني يوم ًا على الأقل من تاريخ الإفراج عنهم دون �أن يطالبوا بها.
 -5الأموال والأ�شياء املرتوكة يف الأماكن واملرافق العامة ،التي م�ضى على تركها ()60
�ستني يوم ًا على الأقل دون املطالبة بها.
 -6الأموال والأ�شياء املحجوزة وامل�ضبوطة ،التي م�ضى على فك حجزها �أو �إلغاء �ضبطها
(� )60ستني يوم ًا على الأقل ومل يطالب بها �أ�صحابها.
 -7الأموال والأ�شياء التي يرتكها نزالء املن�ش�آت الفندقية ،التي م�ضى على تركها ()60
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�ستني يوم ًا على الأقل دون املطالبة بها.
ا�سرتداد اللقطة
املادة ()9
�أ -ملالك اللقطة احلق يف ا�سرتدادها قبل الت�صرف بها من قبل ال�شرطة.
ب -ملالك اللقطة املطالبة بثمنها خالل ( )15خم�سة ع�شر �سنة من تاريخ الت�صرف بها من قبل
ال�شرطة.
ج�	-إذا مت الت�صرف باللقطة من قبل ال�شرطة دون عو�ض� ،سواء لطبيعتها �أو زهد قيمتها� ،أو
التربع بها للجهات اخلريية ،واملتاحف ،واملكتبات العامة ،وغريها من اجلهات الأخرى،
فيكون ملالكها حق تتبعها بيد الغري.
د�	-إذا ا ّدعى �أكرث من �شخ�ص �أنه مالك اللقطة ،فيتم ت�سليمها �أو �أداء ثمنها �إلى ال�شخ�ص الذي
تق�ضي له املحكمة املخت�صة بذلك بحكم نهائي.
هـ	-ال ت�سمع دعوى املطالبة باللقطة �أو بثمنها ،دون عذر �شرعي ،بعد م�ضي ( )15خم�سة ع�شر
�سنة من تاريخ العثور عليها.
و -يتم ت�سليم اللقطة �أو ثمنها ملالكها بعد قيامه ب�أداء نفقات حفظها والإعالن عنها والت�صرف
بها ،ويعترب تقدير ال�شرطة لهذه النفقات نهائي ًا.
التكرمي
املادة ()10
�أ -يجوز منح امللتقط �شهادة �شكر من ال�شرطة تقدير ًا لأمانته ،كما يجوز منحه مكاف�أة مالية
مقدارها ( )%10من قيمة اللقطة ومبا ال يزيد على ( )50.000خم�سني �ألف درهم ،يتم
ا�ستقطاعها من قيمة اللقطة بعد الت�صرف بها� ،سواء طالب مالكها با�سرتدادها �أو بثمنها �أم
مل يطلب ذلك.
بُ -يراعى عند �صرف املكاف�أة املالية للملتقط ما يلي:
 -1عدم وجود �صلة قرابة بني امللتقط ومالك اللقطة يف حال ظهوره.
� -2أال يخل امللتقط ب�أي من التزاماته املن�صو�ص عليها يف القانون وهذا القرار.
�	-3أال تكون قيمة اللقطة زهيدة.
ج -يتم ا�سرتداد املكاف�أة التي مت منحها للملتقط يف حال ثبوت �إخالله ب�أي من ال�ضوابط امل�شار
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�إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة.
�إ�صدار التعليمات التنفيذية
املادة ()11
ُي�صدر مدير الإدارة التعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()12
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
القائد العـام ل�شرطــة دبي
اللواء خبري خمي�س مطر املزينة
�صدر يف دبي بتاريخ  9فرباير 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  30ربيع الثاين 1437هـ
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قرار �إداري رقم ( )93ل�سنة 2016
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة
2015
ب�ش�أن مراكز الفح�ص الفني للمركبات يف �إمارة دبي
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين لهيئة الطرق واملوا�صالت
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2006ب�ش�أن م�ساهمة اجلهات امل�ستفيدة يف كلفة عقود الطرق
واملوا�صالت العامة،
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 ( )38ل�سنة  2015ب�ش�أن مراكز الفح�ص الفني للمركبات يف
�إمارة 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:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  ،2015امل�شار �إليه.
القرار
 :هيئة الطرق واملوا�صالت.
الهيئة
 :م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بالهيئة.
امل�ؤ�س�سة
املدير العام  :املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين بالهيئة.
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 :مزاولة �أي من اخلدمات امل�صرح للمركز بتقدميها وفق ًا لأحكام القرار.
الن�شاط
� :أية �شركة �أو م�ؤ�س�سة فردية م�صرح لها من امل�ؤ�س�سة مبزاولة الن�شاط.
املركز
 :مالك املركز.
املالك
� :آلة ميكانيكية �أو دراجة عادية �أو نارية �أو عربة �أو �أي جهاز �آخر ي�سري على الطريق
املركبة
بقوة ميكانيكية �أو ب�أية و�سيلة �أخرى ،وي�شمل ذلك اجلرار.
الت�صريح  :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة ،والتي ُي�ص ّرح مبوجبها للمركز والفاح�ص مبزاولة
الن�شاط.
الفاح�ص	  :ال�شخ�ص الطبيعي املق ّيد لدى امل�ؤ�س�سة ،املُ�ص ّرح له من قبلها ومن خالل املركز
بفح�ص املركبة فني ًا والت�أكد من �سالمتها و�صالحيتها لال�ستعمال وال�سري على
الطريق.
حارة الفح�ص	  :املكان املحدد داخل املركز ،واملعتمد من امل�ؤ�س�سة لفح�ص املركبة.
�شروط �إ�صدار الت�صريح للمركز
املادة ()2
�أ -بالإ�ضافة �إلى ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة ( )7من القرار ،ي�شرتط لإ�صدار الت�صريح
للمركز ما يلي:
 -1تقدمي ما يفيد موافقة م�ؤ�س�سة املرور والطرق بالهيئة على درا�سة الت�أثريات املرورية
للمركز ،وفق ًا للقانون رقم ( )6ل�سنة  2006امل�شار �إليه.
 -2تقدمي �شهادة �صادرة عن بلدية دبي ،تت�ضمن موافقتها على ا�ستخدام املبنى العائد
للمركز واملرافق التابعة ملزاولة الن�شاط ،وفق ًا للت�شريعات البنائية والتخطيطية املعتمدة
لديها يف هذا ال�ش�أن.
 -3تقدمي �شهادة �صادرة عن الدفاع املدين ،ب�ش�أن �أجهزة الإنذار ومعدات الإطفاء ،وخطة
الإخالء يف حالة حدوث �أي طارئ.
 -4توفري نظام تهوية يف حارة الفح�ص ل�ضمان منع تراكم وجت ّمع الغازات العادمة داخلها.
 -5توفري مكان لتلبية املتطلبات التقنية للهيئة ،ومكتب دائم ملوظفيها.
ب -يجب على املركز ا�ستيفاء كافة ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة
عند�إن�شاء �أي فروع له داخل الإمارة ،وذلك بعد احل�صول على موافقة خطية من امل�ؤ�س�سة.
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امل�ستندات املطلوبة لإ�صدار الت�صريح للمركز
املادة ()3
�أ -يقدم طلب احل�صول على الت�صريح للمركز �إلى امل�ؤ�س�سة على النموذج املع ّد لديها لهذا
الغر�ض ،مرفق ًا به امل�ستندات التالية:
� -1صورة عن جواز �سفر املالك� ،ساري املفعول.
� -2صورة عن �إقامة املالك يف الدولة �سارية املفعول ،بالن�سبة لغري املواطنني.
� -3صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية للمالك� ،سارية املفعول.
� -4صورتني �شخ�صيتني �أ�صليتني حديثتني للمالك ،بخلفية بي�ضاء.
 -5ر�سالة عدم ممانعة �صادرة عن �سلطة املنطقة احلرة ،فيما يتعلق ب�شركات املناطق
احلرة.
� -6شهادة ح�سن �سرية و�سلوك �صادرة عن اجلهات املخت�صة يف الدولة ،موجهة �إلى الهيئة.
 -7ك�شف ح�ساب م�صريف للمالك ملدة ( )3ثالث �سنوات ،م�صادق عليه من �شركة معتمدة
لتدقيق احل�سابات يف الدولة.
� -8صورة عن الرخ�صة التجارية للمركز �سارية املفعول.
� -9صورة عن العقد املربم بني املركز والهيئة� ،ساري املفعول.
ب -تقدمي �ضمان م�صريف با�سم الهيئة� ،صادر عن �أحد امل�صارف العاملة يف الإمارة ،وذلك وفق ًا
للمبالغ التالية:
 )300.000( - 1ثالثمئة �ألف درهم ملراكز فح�ص املركبات الثقيلة.
 )150.000( - 2مئة وخم�سون �ألف درهم ملراكز فح�ص املركبات اخلفيفة.
 )50.000( - 3خم�سون �ألف درهم ملراكز فح�ص الدراجات الآلية.
�إ�صدار الت�صريح للمركز
املادة ()4
�أ -تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إ�صدار الت�صريح للمركز بعد الت�أكد من ا�ستيفائه لل�شروط والإجراءات
املن�صو�ص عليها يف القرار ،والتحقق من امل�ستندات املطلوبة ،على �أن يت�ضمن الت�صريح
الن�شاط الذي يجوز للمركز تقدميه.
ب -تكون مدة الت�صريح �سنة واحدة قابلة للتجديد ملدد مماثلة ،بذات ال�شروط واملتطلبات
املعتمدة لإ�صدار الت�صريح ،على �أن يتم تقدمي طلب التجديد �إلى امل�ؤ�س�سة خالل ()30
ثالثني يوم ًا من تاريخ انتهائه.
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االلتزامات الإ�ضافية على املركز
املادة ()5
بالإ�ضافة الى االلتزامات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )10من القرار ،يجب على املركز االلتزام
مبا يلي:
� -1إخطار الهيئة كتابي ًا قبل التوقف عن مزاولة الن�شاط� ،أو �إجراء �أي تغيري �أو تعديل يف املوقع
�أو املرافق اخلا�صة مبزاولة الن�شاط ،وذلك قبل ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل من تاريخ التوقف
عن مزاولة الن�شاط �أو �إجراء التغيري �أو التعديل.
�	-2إعداد �سجالت مالية ومعلوماتية منتظمة ومت�سل�سلة لكافة اخلدمات ،ومتكني موظفي الهيئة
من االطالع عليها يف �أي وقت.
 -3الت�أكد من عدم وجود �أي مركبات تعود ملكيتها لطالبي اخلدمة داخل حارة الفح�ص ،بعد
انتهاء �ساعات العمل.
� -4صيانة ومعاينة �أجهزة الفح�ص واالحتفاظ بال�شهادات التي تدل على ذلك ،و�إبقاء الأجهزة
يف حالة ت�شغيل دائم.
 -5قيا�س ن�سبة التلوث يف حارة الفح�ص ب�شكل دوري ،وتقدمي �شهادات تدل على �أن ن�سب التلوث
ال تتجاوز احلدود امل�سموح بها ،وفق ًا ملا حتدده اجلهات املعنية يف الإمارة.
 -6توفري التجهيزات والت�سهيالت اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 -7و�ضع اللوحات الإر�شادية داخل املركز وحارات الفح�ص.
 -8توفري زي موحد جلميع العاملني يف املركز.
 -9ا�ستخدام �شعار الهيئة و�شعار املركز املعتمد منها يف كافة املرا�سالت ال�صادرة عن املركز،
و�إظهار هذا ال�شعار يف كافة املرافق التابعة له.
�	-10إبرام عقد �صيانة جلميع �أنظمة الإطفاء مع �إحدى ال�شركات املعتمدة يف الإمارة.
 -11التق ّيد باللوائح وال�ضوابط اخلا�صة بال�صحة وال�سالمة والبيئة املعتمدة من الهيئة ،واجلهات
املخت�صة يف الإمارة.
�شروط �إ�صدار ت�صريح الفاح�ص
املادة ()6
ي�شرتط لتقدمي طلب احل�صول على الت�صريح للفاح�ص ما يلي:
�	-1أن يكون حا�ص ًال على رخ�صة قيادة �صادرة عن الدولة �أو �أي من دول جمل�س التعاون لدول
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اخلليج العربية ،بذات الفئة املطلوب فح�صها �أو �أعلى منها.
�	-2أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ،و�أن ال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جناية� ،أو �أدين بجرمية
خملة بال�شرف والأمانة ،ما مل يكن قد ُرد �إليه اعتباره.
�	-3أن ال يكون ممن �سبق و�أن مت �شطب قيده من �سجالت الفاح�صني.
�	-4أن يكون الئق ًا طبي ًا.
�	-5أن يجتاز بنجاح االختبارات النظرية والعملية التي جتريها امل�ؤ�س�سة.
� -6أن يكون حا�ص ًال على �شهادة دبلوم يف هند�سة ال�سيارات �أو ما يعادلها.
�	-7أن يكون لديه خربة ميدانية ال تقل عن ( )3ثالث �سنوات يف الور�ش الفنية للمركبات �أو �أي
من مراكز الفح�ص الفني.
طلب الت�صريح للفاح�ص
املادة ()7
يقدم طلب احل�صول على الت�صريح للفاح�ص ،من الفاح�ص نف�سه �أو من خالل املركز الذي يعمل
لديه ،على النموذج املع ّد لدى امل�ؤ�س�سة لهذه الغاية ،مرفق ًا به امل�ستندات التالية:
 -1ال�سرية الذاتية للفاح�ص و�صورتني �شخ�صيتني.
� -2شهادة ح�سن �سرية و�سلوك �صادرة عن اجلهات املخت�صة يف الدولة ،موجهة للهيئة.
� -3صورة عن جواز ال�سفر والإقامة �سارية املفعول.
� -4صورة عن بطاقة الهوية الإماراتية �سارية املفعول.
� -5شهادة لياقة طبية �صادرة عن �إحدى املراكز الطبية املعتمدة يف الإمارة.
� -6صورة طبق الأ�صل عن امل�ؤهالت الدرا�سية ،م�صادق عليها من اجلهات املخت�صة يف الدولة.
 -7ن�سخة عن �شهادات اخلربة والدورات التدريبية.
�إ�صدار الت�صريح للفاح�ص
املادة ()8
�أ -تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إ�صدار الت�صريح للفاح�ص وقيده يف �سجل الفاح�صني ،و�إ�صدار بطاقة
فاح�ص له بعد ت�أكدها من ا�ستيفائه لل�شروط املطلوبة ،وعلى �ضوء امل�ستندات املقدمة منه،
ونتائج االختبارات النظرية والعملية التي جترى للفاح�ص.
ب -تكون مدة الت�صريح �سنتني قابلة للتجديد ملدد مماثلة بذات ال�شروط واملتطلبات والإجراءات
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املعتمدة لإ�صدار الت�صريح والقيد يف �سجل الفاح�صني ،على �أن يتم تقدمي طلب جتديد
الت�صريح �إلى امل�ؤ�س�سة خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ انتهائه.
التزامات الفاح�ص
املادة ()9

على الفاح�ص االلتزام مبا يلي:
�	-1أن يعمل داخل املركز امل�صرح له للعمل فيه.
�	-2أن ي�ضع بطاقة الت�صريح طيلة �ساعات عمله.
�	-3إ�شعار الهيئة عند انتهاء خدمته �أو انتقاله للعمل لدى مركز �آخر �أو للعمل خارج الإمارة ،على
�أن يقوم بت�سليم بطاقة الفاح�ص �إلى الهيئة مبا�شر ًة.
 -4التق ّيد باللوائح والأنظمة املعمول بها لدى الهيئة ،وكافة الت�شريعات املعمول بها يف الإمارة.
�إ�صدار التعليمات
املادة ()10
ي�صدر املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة التعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك املتعلقة
بتحديد �آلية الرقابة والإ�شراف والتفتي�ش على كل من املركز والفاح�ص.
الن�شر وال�سريان
املادة ()11
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
مطر الطاير
املدير العام
رئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  10فبـراير 2016م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  1جمادى الأولى 1437هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/7/16 2:28 PM

25

العدد ( - )396ال�سنة ( 1 - )50جمادى الآخرة 143٧هـ  -املوافق  10مار�س 201٦م

Issue 396 Pages.indd 25

قرار �إداري رقم ( )4ل�سنة 2016
ب�ش�أن
منح بع�ض موظفي هيئة ال�صحة يف دبي �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
__________

املدير العام
بعد االطالع على القانون رقم ( )13ل�سنة  2007ب�إن�شاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )16ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �إدارة هيئة ال�صحة يف دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )21ل�سنة  2015بتكليف رئي�س جمل�س �إدارة هيئة ال�صحة يف دبي بالقيام
مبهام مدير عام الهيئة،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )32ل�سنة  2012ب�ش�أن تنظيم مزاولة املهن ال�صحية يف �إمارة
دبي،
ومل�صلحة العمل،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
يمُ نح موظفو الهيئة املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار� ،صفة
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام قرار املجل�س التنفيذي
رقم ( )32ل�سنة  2012امل�شار �إليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،ويكون لهم بهذه ال�صفة حترير
حما�ضر ال�ضبط واال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()2
يتولى مدير �إدارة التنظيم ال�صحي يف الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار،
مبا يف ذلك:
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�	-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.
ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حميد القطامي
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  14يناير 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  4ربيع الثاين 1437هـ
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جدول
بتحديد �أ�سماء موظفي الهيئة
املخولني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
م

امل�سمى الوظيفي

اال�سم

 ١غادة ابراهيم النخالة
 ٢وليد حممود ذياب هديب

مفت�ش �صحي

 ٣فاطمة حممد �سليم ثابت

مفت�ش �صحي

 ٤ال�سيد حممد ال�سيد النم�س

مفت�ش �صحي

 ٥دينا زكريا الأ�ستاذ

مفت�ش �صحي

� ٦أماين حممود حممد

مفت�ش �صحي

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/7/16 2:28 PM

مفت�ش �صحي �أول

28

العدد ( - )396ال�سنة ( 1 - )50جمادى الآخرة 143٧هـ  -املوافق  10مار�س 201٦م

Issue 396 Pages.indd 28

ISSN: 2410 - 1141

ت�صدر عن:

هاتف ،٠٠٩٧١ 4 2929200 :فاك�س� ،٠٠٩٧١ 4 2929299 :ص.ب120777 .
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
official.gazette@slc.dubai.gov.ae

3/7/16 12:42 PM

slc.dubai.gov.ae

ال�سنة 50

العدد 3٩6

 10مار�س 2016م

 1جمادى الآخرة 143٧هـ
Issue 396 Cover.indd 1

