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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
مرا�سيم
 -مر�سوم رقم ( )33ل�سنة  2017بتعيني �أمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة دبي.

٥

املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )57ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم �إ�صدار ُرخ�ص وت�صاريح ٦قيادة املركبات يف �إمارة دبي.
ت�شريعات اجلهات احلكومية
جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية
قرارات
 قرار رقم ( )1ل�سنة  2017باعتماد الالئحة الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�شريةالع�سكرية.
 قرار رقم ( )2ل�سنة  2017بتعيني رئي�س جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية. قرار رقم ( )3ل�سنة  2017بتعيني �أمني عام جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية. -قرار رقم ( )4ل�سنة  2017ب�إعادة ت�شكيل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية.

١٧
٢٦
٢٨
٣٠

هيئة الطرق واملوا�صالت
قرارات
 قرار �إداري رقم ( )284ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت ٣٢�صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )462ل�سنة  2017بتحديد خمالفات ال�سكك احلديدية التي ت�ستوجب ٣٦توجيه الإنذار قبل فر�ض الغرامة.
 -قرار �إداري رقم ( )599ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت ٣٨
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�صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.
هيئة ال�صحة بدبي
قرارات
 قرار �إداري رقم ( )143ل�سنة  2017باعتماد �أثمان بيع املكمالت الغذائية بهيئة ال�صحة ٤٢يف دبي.
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مر�سوم رقم ( )33ل�سنة 2017
بتعيني
�أمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2013ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين ال ُعموم يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )40ل�سنة  2015ب�ش�أن اخت�صا�صات الأمانة العامة للمجل�س
التنفيذي لإمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

تعيني الأمني العام
املادة ()1
املري� ،أمين ًا عام ًا للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي.
ُيعينّ ال�س ّيد /عبداهلل حممد الب�سطي ّ
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ � 18أكتوبر  2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  28حمرم  1439هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )57ل�سنة 2017
ب�ش�أن
تنظيم �إ�صدار ُرخ�ص وت�صاريح قيادة املركبات يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  1995ب�ش�أن ال�سري واملرور والئحته التنفيذية
وتعديالتهما،
وعلى 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 القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )22ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص يف �إمارة
دبي،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة 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 ( )8ل�سنة  2008ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )35ل�سنة  2011ب�ش�أن اعتماد بع�ض الر�سوم لدى هيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى النظام رقم ( )6ل�سنة  2009ب�ش�أن ترخي�ص ُمن�ش�آت تعليم قيادة املركبات يف �إمارة دبي
وتعديالته،
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قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :هيئة الطرق واملوا�صالت.
الهيئة
 :مدير عام الهيئة ورئي�س جمل�س املديرين.
املدير العام
 :م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بالهيئة.
امل�ؤ�س�سة
 :القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  1995املُ�شار �إليه والئحته التنفيذية
القانون
وتعديالتهما والقرارات ال�صادرة مبوجبهما.
� :آلة ميكانيكية� ،أو دراجة عادية� ،أو نارية� ،أو عربة� ،أو �أي جهاز �آخر ي�سري
املركبة
على الطريق بقوة ميكانيكية �أو ب�أي و�سيلة �أخرى ،وي�شمل ذلك اجل ّرار.
رخ�صة القيادة  :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة ،التي ُتخ ّول حاملها قيادة ِ�صنف ُمعينّ من
املركبات.
ت�صريح قيادة خا�ص	 :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة ،التي ُت ّخول حاملها قيادة ِ�صنف ُمعينّ من
املركبات يف موقع خا�ص �أو لأعمال ذات طبيعة خا�صة.
ت�صريح �سائق ِم َهني  :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة ،التي ُتخ ّول حاملها قيادة �أي ِ�صنف من
خ�ص�صة للأغرا�ض املِهن ّية املُح ّددة مبوجب القانون� ،أو
�أ�صناف املركبات املُ ّ
من امل�ؤ�س�سة وفق ًا لأحكام هذا القرار.
 :ال�شخ�ص الطبيعي املُ�ص ّرح له من امل�ؤ�س�سة بالتد ّرب على قيادة املركبة
املُتد ّرب
للح�صول على ُرخ�صة القيادة �أو ت�صريح قيادة خا�ص �أو ت�صريح �سائق
ِم َهني.
 :ال�شخ�ص الطبيعي املُ�ص ّرح له من امل�ؤ�س�سة بفح�ص املُتد ّرب.
الفاح�ص	
 :املوقع املُ�ص ّرح من امل�ؤ�س�سة ،الذي يتم فيه فح�ص املُتد ّرب الراغب باحل�صول
موقع الفح�ص	
على ت�صريح قيادة خا�ص.
الفح�ص التقييمي  :الفح�ص الذي جتريه امل�ؤ�س�سة لل�سائق الذي مت �إيقاف �أو �إلغاء �أو �سحب
ُرخ�صة القيادة منه وفق ًا لأحكام القانون� ،أو التي انتهت �صالحيتها ومل يتم
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�صاحب الهِ ّمة

جتديدها خالل املُ ّدة التي تحُ دِّ دها الهيئة.
 :ال�شخ�ص املُ�صاب بق�صور �أو اختالل ُك ّلي �أو ُجزئي ب�شكل ُم�ستمِ ر �أو ُم�ؤ ّقت يف
التوا�صل ّية �أو التعليمية �أو النف�سية
احل ّ�سية �أو العقلية �أو
ُقدراته اجل�سمية �أو ِ
ُ
�إلى املدى الذي ُيق ِّلل من �إمكانية تلبية ُمتط ّلباته العاد ّية يف ظروف �أمثاله من
غري �أ�صحاب الهِ َمم.

اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة
املادة ()2
لغايات هذا القرار ،تتولى امل�ؤ�س�سة املهام وال�صالح ّيات التالية:
�	-1إ�صدار وجتديد رخ�صة القيادة يف الإمارة ،وفق ًا لل�شروط والإجراءات املُح ّددة بالقانون ،وما
هو ُمعتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
�	-2إ�صدار وجتديد ت�صريح تع ّلم القيادة يف الإمارة ،وفق ًا لل�شروط والإجراءات املُح ّددة بالقانون،
وما هو ُمعتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
 -3فح�ص املُتد ّربني.
�	-4إ�صدار وجتديد ت�صريح �سائق ِم َهني يف الإمارة ،وفق ًا لل�شروط والإجراءات املُح ّددة بالقانون،
وما هو ُمعتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
�	-5إ�صدار وجتديد ت�صريح �سائق مركبة ُمع ّدة للقيادة ال�صحراوية ،وفق ًا لل�شروط والإجراءات
املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
�	-6إ�صدار وجتديد ت�صريح قيادة خا�ص ،وفق ًا لل�شروط والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا
ال�ش�أن.
 -7حتديد املواقع اخلا�صة والأعمال ذات الطبيعة اخلا�صة لغايات �إ�صدار ت�صريح قيادة خا�ص.
�	-8إ�صدار وجتديد ت�صاريح الفاح�صني ،وفق ًا لنظام الفاح�صني املُعتمد لدى الهيئة يف هذا
ال�ش�أن.
 -9و�ضع اعتماد ت�صنيف للفاح�صني ،وفق ًا ملا هو ُمعتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
 -10اعتماد املُوا�صفات واملُتط ّلبات التي يجب تو ّفرها يف مركبة الفح�ص ،وغري ذلك من امل�سائل
ذات العالقة.
 -11ت�صريح موقع الفح�ص ،وفق ًا لل�شروط والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
�	-12إجراء الفح�ص التقييمي ،وفق ًا ملا هو ُمعتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 -13الرقابة والتفتي�ش ل�ضمان التطبيق ال�سليم لأحكام هذا القرار.
�	-14أي مهام �أو �صالحيات �أخرى تكون الزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
�أنواع الرخ�ص والت�صاريح
املادة ()3
تتولى امل�ؤ�س�سة �إ�صدار ال ُّرخ�ص والت�صاريح التالية:
 -1ت�صريح تع ّلم قيادة.
ُ -2رخ�صة القيادة.
 -3ت�صريح �سائق مهني يف �أي من ا ِمل َهن التالية:
�أ� -سائق خا�ص.
ب� -سائق حافلة ثقيلة.
ج� -سائق مركبة ثقيلة.
 -4ت�صريح �سائق مركبة ُمع ّدة للقيادة ال�صحراوية.
 -5ت�صريح قيادة خا�ص.
 -6ت�صريح فاح�ص.
 -7ت�صريح موقع فح�ص.

�أ-
ب-
ج-
د-

الر�سوم
املادة ()4
ت�ستويف الهيئة نظري �إ�صدار رخ�صة القيادة والت�صاريح وتقدمي اخلدمات املن�صو�ص عليها يف
اجلدول رقم ( )1املُلحق بهذا القرار ،الر�سوم املُح ّددة �إزاء ُك ٍّل منها.
على الرغم مما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ت�ستويف الهيئة من �صاحب الهِ ّمة ،ن�صف
الر�سم املقرر على �أي ُرخ�صة قيادة �أو ت�صريح �أو �أي خدمة ُت�ؤ ّدى �إليه وفق ًا لأحكام هذا
القرار.
بالإ�ضافة الى الر�سوم املُق ّرر حت�صيلها مبوجب هذا القرار ،ت�ستويف الهيئة مبلغ ()50
خم�سني درهم ًا� ،إذا مت طلب احل�صول على ُرخ�صة القيادة �أو الت�صريح �أو �أي من خدماتها
امل�شمولة بهذا القرار ب�أي و�سيلة �أخرى من غري الو�سائل الذك ّية املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
ُي�ستثنى موظفو الهيئة من الفاح�صني ومن يف حكمهم من الر�سوم املُق ّررة يف اجلدول رقم
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( )1املُلحق بهذا القرار ،وذلك فيما يتعلق ُمبمار�ستهم ملها ّمهم الوظيفية.
املُخالفات والعقوبات الإدارية
املادة ()5
�أ -مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قرار �آخرُ ،يعاقب ُكل من يرتكب �أي ًا من
املُخالفات املن�صو�ص عليها يف اجلدول رقم ( )2املُلحق بهذا القرار بالغرامة املال ّية املُح ّددة
�إزاء ُك ٍّل منها.
ب -بالإ�ضافة �إلى عقوبة الغرامة املالية املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز
للهيئة �إيقاف �أو �إلغاء ت�صريح ال�سائق ا ِمل َهني يف حال مخُ الفته لأحكام القانون وهذا القرار
والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
م�س�ؤولية الفاح�ص
املادة ()6
با�ستثناء حاالت الغ�ش واخلط�أ اجل�سيمُ ،يعفى موظفو الهيئة من الفاح�صني ومن يف ُحكمِ هِ م من
قيامهِ م بواجباتهم الوظيفية ،مبا يف ذلك حت ّمل قيم الغرامات املرورية وت ِبعا ِتها
�أي م�س�ؤولية نتيجة ِ
يرتك ُبها املُتد ّرب �أثناء الفح�ص.
التي ِ
ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()7
تكون ملوظفي الهيئة الذين ي�صدر بت�سميتهم قرار من املدير العام �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
يف �إثبات الأفعال التي ُترتَكب باملُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات ال�صا ِد َرة مبوجبه ،ويكون
لهم يف �سبيل ذلك حترير حما�ضر ال�ضبط الالزمة واال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
التظلم
املادة ()8
لكل ذي م�صلحة ،التظ ّلم ّ
خطي ًا �إلى املدير العام من القرارات والإجراءات والتدابري املُتّخذة ِبح ّقه
مبوجب هذا القرار خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو الإجراء �أو التدبري
املُتظ ّلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلم خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه من ِق َبل جلنة
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ُي�ش ّكلها املدير العام لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر ب�ش�أن هذا التظ ّلم نهائي ًا.
التعهيد
املادة ()9
يجوز للهيئة �أن تعهد �إلى �أي جهة م�س�ؤولية القيام ب�أي من املهام وال�صالحيات املُق ّررة للم�ؤ�س�سة
مبوجب هذا القرار ،مبوجب عقد يتم �إبرامه معها يف هذا ال�ش�أن ،وفق ًا لأحكام القانون رقم ()22
ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،يتح ّدد مبوجبه ُم ّدته وحقوق والتزامات طرفيه.
التعاون والتن�سيق
املادة ()10
لغايات متكني امل�ؤ�س�سة من القيام باملهام املنوطة بها ُمبقت�ضى هذا القرار والقرارات ال�صادرة
مبوجبه ،يجب على اجلهات احلكومية املحلية ُك ٌّل يف حدود اخت�صا�صها تقدمي العون وامل�ساعدة
للم�ؤ�س�سة متى ُط ِلب منها ذلك.
�أيلولة الر�سوم والغرامات
املادة ()11
ت�ؤول ح�صيلة الر�سوم والغرامات التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب �أحكام هذا القرار حل�ساب اخلزانة
العامة حلكومة دبي.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()12
�صدر املدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُتن�شر يف اجلريدة الر�سمية
ُي ِ
حلكومة دبي.
الإلغاءات
املادة ()13
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �أو نظام �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
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الن�شر وال�سريان
املادة ()14
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به بعد (� )60ستني يوم ًا من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 18أكتوبر  2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  28حمرم  1439هـ
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جدول رقم ()1
تقدمها الهيئة
بتحديد ر�سوم الرخ�ص والت�صاريح واخلدمات التي ّ
م

مقدار الر�سم «بالدرهم»

الر�سم
خدمات ترخي�ص ال�سائقني

1

فتح ملف مروري �أو تعديل �أي من بياناته.

200

2

فتح ملف تدريب �أو تعديل �أي من بياناته.

200

3

�إعادة فتح ملف تدريب مت حتويله لإمارة �أخرى.

200

4

�إ�صدار �أو جتديد رخ�صة قيادة.

300

5

�إعادة فتح ملف رخ�صة قيادة مت حتويله لإمارة �أخرى.

100

6

تعديل بيانات رخ�صة القيادة.

200

7

ا�سرتجاع �صنف رخ�صة القيادة.

50

8

ا�ستبدال رخ�صة القيادة لأي من الدول املُ�ستثناة.

600

9

�إ�صدار بدل تالف /فاقد لرخ�صة القيادة.

300

 10تغيري فئة رخ�صة القيادة من �أتوماتيك �إلى عادي.

100

 11تغيري فئة ت�صريح تع ّلم قيادة من �أتوماتيك �إلى عادي

100

والعك�س.
100

� 12إ�صدار �شهادة ملن يهمه الأمر.
خدمات ترخي�ص فح�ص ال�سائقني
 13فح�ص معرفة للح�صول على رخ�صة القيادة.

200

 14فح�ص عملي داخلي �أو خارجي للح�صول على رخ�صة

200

القيادة.
 15اخلدمة الفورية لفح�ص املعرفة �أو الفح�ص العملي.

400

 16اخلدمة املُتم ّيزة للفح�ص العملي.

1300
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 17الفح�ص التقييمي لل�سائق الذي مت �إيقاف �أو �إلغاء �أو �سحب

3000

رخ�صة القيادة ال�صادرة له.
 18الفح�ص التقييمي لل�سائق الذي انتهت ُمدّة �صالحية رخ�صة

200

القيادة ال�صادرة له ومل يقم بتجديدها خالل املُدّة التي
تحُ دّدها الهيئة.
 19تقدمي موعد �أي نوع من �أنواع الفحو�صات التي جتريها

300

امل�ؤ�س�سة.
خدمات ت�صاريح القيادة
� 20إ�صدار �أو جتديد ت�صريح تع ّلم قيادة.

( )100للدراجة النارية
( )100للمركبة اخلفيفة
( )200للمركبة الثقيلة
( )100للحافلة اخلفيفة
( )200للحافلة الثقيلة
( )100للج ّرار �أو جلهاز ميكانيكي خفيف
( )200للج ّرار �أو جلهاز ميكانيكي ثقيل
( )200للقيادة ال�صحراوية
( )200ملوقع خا�ص �أو لأعمال ذات
طبيعة خا�صة

� 21إ�صدار �أو جتديد ت�صريح �سائق مهني.

100

� 22إ�صدار �أو جتديد ت�صريح �سائق مركبة ُمعدّة للقيادة

300

ال�صحراوية.
� 23إ�صدار �أو جتديد ت�صريح قيادة خا�ص.

300

� 24إ�صدار بدل تالف /فاقد لأي نوع من �أنواع ت�صاريح القيادة.

150
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 25فح�ص متدرب للح�صول على ت�صريح للقيادة ال�صحراوية �أو

200

ت�صريح قيادة خا�ص.
 26تعديل بيانات �أي من الت�صاريح التي ت�صدر وفق ًا لأحكام هذا

100

القرار.
معاينة وت�صريح موقع فح�ص
خ�ص�صة للأعمال ذات
 27معاينة موقع الفح�ص للمواقع املُ ّ

500

الطبيعة اخلا�صة.
 28ت�صريح �أو جتديد ت�صريح موقع مخُ ّ�ص�ص للتدريب �أو

200

الفح�ص للأعمال ذات الطبيعة اخلا�صة.
� 29إ�صدار بدل تالف /فاقد ت�صريح موقع مخُ ّ�ص�ص للتدريب �أو

200

الفح�ص للأعمال ذات الطبيعة اخلا�صة.
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جدول رقم ()2
بتحديد املُخالفات والغرامات
مقدار الغرامة «بالدرهم»

م

املخالفة

1

ُمزاولة �أي من اخت�صا�صات امل�ؤ�س�سة بدون موافقة الهيئة �أو

خمالفات ال�شركات
10.000

باملُخالفة لعقد تقدمي اخلدمة املُو ّقع معها.
2

خت�صني.
تعطيل �أو عرقلة عمل موظفي الهيئة املُ ّ

1000

3

خ�ص�ص
تغيري موا�صفات وا�شرتاطات موقع الفح�ص املُ ّ

500

للأعمال ذات الطبيعة اخلا�صة دون �إذن ُم�س َبق من الهيئة.
خمالفات الأفراد
4

العمل ك�سائق ِم َهني بدون ت�صريح �أو بت�صريح ُمنتهي

200

ال�صالحية.
5

الت�أخر يف جتديد رخ�صة القيادة �أو ت�صريح �سائق مهني.

( )10لكل �شهر
بحد �أق�صى ()500
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قرار رقم ( )1ل�سنة 2017
باعتماد
الالئحة الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية
__________

نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف �إمارة دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )6ل�سنة  2012ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للع�سكريني املحليني
العاملني ب�إمارة دبي،
وعلى القرار رقم ( )3ل�سنة  2008وال�صادر من رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي ب�ش�أن حتديد
الدوائر اخلا�ضعة لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2008ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للع�سكريني
املحليني العاملني يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم ( )19ل�سنة  2013وال�صادر من رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي باعتماد هيكل
التبعية التنظيمية للدوائر الع�سكرية يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2016وال�صادر من رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي ب�ش�أن جلنة دبي
للموارد الب�شرية الع�سكرية،
وعلى القرار رقم ( )2ل�سنة  2016وال�صادر من نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي ب�ش�أن
اعتماد الالئحة الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية،
ن�صدر الالئحة التالية:

الت�سمية
املادة ()1

ت�سمى هذه الالئحة «الالئحة الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية».
التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذه الالئحة ،املعاين املبينة �إزاء كل منها ،ما مل
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يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :القانون رقم ( )6ل�سنة  2012ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للع�سكريني املحليني
القانون
العاملني ب�إمارة دبي �أو �أي قانون ي�صدر ُمعد ًال له �أو يحل حمله.
 :رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف الإمارة.
الرئي�س
نائب الرئي�س  :نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف الإمارة.
 :الدوائر الع�سكرية املحلية يف الإمارة واخلا�ضعة لأحكام القانون ،بالإ�ضافة �إلى
الدوائر
�أي دائرة �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من الرئي�س.
 :جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية.
اللجنة
رئي�س اللجنة  :رئي�س جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية.
نائب رئي�س اللجنة  :نائب رئي�س جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية.
� :أمني عام جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية.
الأمني العام
� :أع�ضاء جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية.
الأع�ضاء
الأمانة العامة  :الأمانة العامة للجنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية.
�أهداف الالئحة
املادة ()3
تهدف هذه الالئحة لتنظيم عمل «جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية» والتي تخت�ص بر�سم
وتطوير وتوحيد �سيا�سات و�أحكام املوارد الب�شرية الع�سكرية املحلية يف الإمارة وفق ال�صالحيات
املنوطة بها يف القانون.
ت�شكيل اللجنة
املادة ()4
ُ .1ت�شكل اللجنة بقرار من الرئي�س �أو نائبه �أو من يفو�ضانه ،وتتكون من رئي�س و�أمني عام وعدد
من الأع�ضاء من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف جماالت املوارد الب�شرية من الدوائر والأمانة
العامة �أو من يراه منا�سب ًا ،ويتم تعيينهم وحتديد مكاف�آتهم بقرار من الرئي�س �أو نائبه.
 .2ي�صدر قرار من الرئي�س �أو نائبه بتعيني رئي�س اللجنة والأمني العام.
 .3فيما عدا رئي�س اللجنة والأمني العام ،تكون مدة الع�ضوية يف اللجنة ثالث �سنوات قابلة
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للتجديد ملدد مماثلة ،ما مل ين�ص قرار الت�شكيل على خالف ذلك.
 .4يكون ت�شكيل اللجنة قائم ًا ما مل ي�صدر ت�شكيل �آخر من الرئي�س.
 .5يجوز لرئي�س اللجنة تعديل ت�شكيل اللجنة �إذا دعت احلاجة لذلك.
 .6يف حال �شغور من�صب رئي�س اللجنة ومل يتم ت�سمية نائبه ،يتم اختيار نائب رئي�س اللجنة من
قبل نائب الرئي�س وذلك بعد عر�ض الأمر من قبل الأمانة العامة.
�	.7إذا �أنهيت خدمة رئي�س اللجنة �أو الأمني العام من وظيفتهما الأ�صلية لأي �سبب من �أ�سباب
�إنهاء اخلدمة با�ستثناء الوفاة ،ف�إنهما ي�ستمران يف الت�شكيل حتى �صدور تعديل يق�ضي بغري
ذلك.
 .8تكون اللجنة تابعة فيما ت�صدره من قرارات للرئي�س ونائبه.
اخت�صا�صات اللجنة
املادة ()5
تكون للجنة يف �سبيل حتقيق �أهداف هذه الالئحة ،املهام وال�صالحيات التالية:
 .1و�ضع ال�سيا�سات واخلطط العامة لربامج املوارد الب�شرية الع�سكرية.
 .2مراجعة واقرتاح الت�شريعات املنظمة للموارد الب�شرية الع�سكرية.
 .3اقرتاح الأنظمة والقرارات والتوجيهات العامة املتعلقة مب�سائل املوارد الب�شرية الع�سكرية.
 .4مراجعة ودرا�سة اقرتاحات و�شكاوى الدوائر املتعلقة بق�ضايا املوارد الب�شرية الع�سكرية.
 .5التن�سيق مع الدوائر لتف�سري �أي من �أحكام القانون.
 .6املراجعة الدورية جلدول الرتب الع�سكرية والرواتب والعالوات والبدالت واالمتيازات
الوظيفية املقررة مبوجب الت�شريعات ال�سارية بالتن�سيق والت�شاور مع الدوائر.
�	.7إبداء الر�أي ب�ش�أن الهياكل التنظيمية امل�ستحدثة �أو املعدلة من قبل الدوائر.
 .8التن�سيق مع �إدارة املعا�شات والت�أمينات االجتماعية للع�سكريني املحليني يف الإمارة للعناية
ب�ش�ؤون املتقاعدين الع�سكريني ،و�إبداء الر�أي يف الت�شريعات ال�صادرة بهذا ال�ش�أن ،وتزويدها
بخطط التقاعد ال�سنوية للدوائر.
 .9حتديد املخالفات االن�ضباطية التي تقع من املنت�سبني واجلزاءات الت�أديبية التي تفر�ض
عليهم.
 .10التن�سيق مع دائرة املالية يف الإمارة فيما يت�صل مب�شروعات موازنة املوارد الب�شرية ال�سنوية
للدوائر ،و�إ�صدار التوجيهات العامة املتعلقة مب�سائل �صرف هذه املوازنة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .11التن�سيق مع هيئات املوارد الب�شرية املحلية والإقليمية والدولية حول �أف�ضل املمار�سات
واملقارنات املعيارية ،واحللقات الدرا�سية ،وور�ش العمل ،واال�ست�شارات وما �شابهها.
�	.12إعداد البحوث و�إ�صدار التو�صيات بعقد الدورات التدريبية يف جمال املوارد الب�شرية للكوادر
الع�سكرية.
�	.13إ�صدار الأنظمة التي ت�ساعد يف تطوير املوارد الب�شرية الع�سكرية يف الإمارة.
اخت�صا�صات رئي�س اللجنة
املادة ()6
تناط برئي�س اللجنة املهام وال�صالحيات التالية:
 .1ت�سمية �أحد الأع�ضاء نائب ًا له ،ويتولى نائب رئي�س اللجنة املهام وال�صالحيات املوكلة لرئي�س
اللجنة وذلك يف حال �شغور املن�صب �أو غيابه لأي �سبب من الأ�سباب.
 .2الدعوة حل�ضور االجتماعات االعتيادية واال�ستثنائية ،واعتماد جدول الأعمال.
 .3رئا�سة و�إدارة االجتماعات ب�شكل ي�ضمن تفعيل م�شاركة الأع�ضاء يف �إبداء ر�أيهم باملو�ضوعات
التي تطرح عليهم وتقدمي اقرتاحاتهم وتو�صياتهم ب�ش�أنها.
 .4الإ�شراف على قيام الأع�ضاء مبهامهم وتفعيل التوا�صل بينهم وبني الأطراف املعنية من
خارج اللجنة.
 .5تكليف الأع�ضاء ب�أداء �أية �أعمال يف �إطار حتقيق اللجنة للأعمال املخت�صة بها.
 .6رفع تقارير دورية �إلى الرئي�س �أو نائبه حول �أن�شطة اللجنة ونتائج �أعمالها.
 .7رفع التو�صيات ب�ش�أن الهياكل التنظيمية للدوائر ح�سب منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية
للدوائر.
 .8اعتماد الهيكل التنظيمي و�إ�صدار الأنظمة والقرارات املتعلقة بالعمل الإداري للأمانة العامة.
�	.9أية مهام �أخرى يتم تكليفه بها من الرئي�س �أو نائبه.
اخت�صا�صات الأع�ضاء
املادة ()7

على ع�ضو اللجنة االلتزام مبا يلي:
 .1ح�ضور االجتماعات ،وعدم التغيب عنها �إال ب�إذن م�سبق �أو عذر مقبول.
 .2امل�شاركة الفعالة يف درا�سة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اللجنة ،و�إبداء الر�أي ب�ش�أنها
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ب�صورة مو�ضوعية وحمايدة.
 .3اقرتاح عر�ض �أي من املو�ضوعات التي تقع �ضمن اخت�صا�ص اللجنة.
�	.4أية مهام �أخرى يتم تكليفه بها من رئي�س اللجنة.
اخت�صا�صات الأمني العام
املادة ()8
يكون الأمني العام ع�ضو ًا ومقرر ًا للجنة ،و ُتناط به املهام وال�صالحيات التالية:
�	.1إعداد جدول �أعمال اللجنة وعر�ضه على رئي�س اللجنة العتماده ،ومن ثم تبليغه للأع�ضاء
قبل موعد االجتماع بيومي عمل على الأقل.
 .2توجيه الدعوات الالزمة للأع�ضاء ومن يتقرر ح�ضوره من اخلرباء واال�ست�شاريني من الدوائر
�أو من اجلهات احلكومية �أو من غريهم حل�ضور اجتماعاتها.
 .3حترير حما�ضر اجتماعات اللجنة.
 .4متابعة تنفيذ قرارات وتو�صيات اجتماعات اللجنة �إجراء املخاطبات الالزمة ب�ش�أنها.
 .5الإ�شراف على �إعداد املوازنة ال�سنوية للجنة ومتابعة تنفيذها و�صرفها.
 .6ت�شكيل اللجان الفرعية الدائمة �أو امل�ؤقتة وفرق العمل ملعاونة اللجنة يف �أداء مهامها ،ومتابعة
تنفيذ �أعمالها.
�	.7إدارة �ش�ؤون منت�سبي وموظفي الأمانة العامة.
 .8توفري اخلدمات الفنية والإدارية امل�ساندة لتمكني اللجنة من القيام باملهام وال�صالحيات
املنوطة بها ،وتوفري املعلومات والبيانات التي تطلبها.
�	.9أية مهام �أخرى يتم تكليفه بها من رئي�س اللجنة.
اجتماعات اللجنة
املادة ()9
 .1جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها �أو نائبه يف حال غيابه ،وذلك مرة واحدة على الأقل كل
�شهر� ،أو كلما دعت احلاجة �إلى ذلك يف الزمان واملكان اللذين يحددهما رئي�س االجتماع.
 .2تكون اجتماعات اللجنة �صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،على �أن يكون الرئي�س �أو نائبه من
بينهم.
 .3ت�صدر اللجنة قراراتها وتو�صياتها ب�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي
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الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
 .4يجوز للجنة اال�ستعانة مبن تراه منا�سب ًا من اخلرباء واملخت�صني يف الدوائر �أو من غريها،
دون �أن يكون لهم �صوت معدود يف مداوالتها.
 .5تدون قرارات وتو�صيات ومناق�شات اللجنة يف حما�ضر يوقع عليها رئي�س االجتماع والأع�ضاء
احلا�ضرون.
 .6لرئي�س اللجنة �أن ي�صدر قراراته يف املوا�ضيع املرفوعة له من الأمني العام دون التقيد مبا
جاء يف الفقرة ( )3من هذه املادة ،على �أن يتم عر�ض القرار على الأع�ضاء يف �أول اجتماع
الحق للقرار.
حما�ضر اجتماعات اللجنة
املادة ()10
تت�ضمن حما�ضر اجتماعات اللجنة كافة التو�صيات والقرارات ال�صادرة عنها ،وعلى �أمني عام
اللجنة �إر�سالها �إلى رئي�س اللجنة والأع�ضاء لإبداء �أية مالحظات ب�ش�أنها ،ويعترب حم�ضر االجتماع
نهائي ًا �إذا مل يبد �أي منهم اعرتا�ض على م�ضمونه �أو طلب ًا لت�صحيحه خالل ثالثة �أيام عمل من
تاريخ ا�ستالمه للمح�ضر ،وتودع ن�سخة من املح�ضر املعتمد لدى الأمانة العامة.
الأمانة العامة
املادة ()11
 .1تكون للجنة �أمانة عامة ،تتولى توفري اخلدمات الفنية والإدارية امل�ساندة لتمكني اللجنة
من القيام باملهام وال�صالحيات املنوطة بها ،وتوفري املعلومات والبيانات والدرا�سات التي
تطلبها.
ُ .2يحدد رئي�س اللجنة اخت�صا�صات الأمانة العامة واعتماد هيكلها التنظيمي واللوائح والأنظمة
املتعلقة بتنظيم العمل يف النواحي الإدارية واملالية والفنية ،مبا فيها نظام �إدارة �ش�ؤون
منت�سبي وموظفي الأمانة.
 .3يكون للأمانة العامة جهاز �إداري وفني ُيعني من قبل رئي�س اللجنة ،وي�سري ب�ش�أنهم القانون
رقم ( )6ل�سنة  2012امل�شار �إليه �أو قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ()27
ل�سنة  2006وتعديالته بح�سب احلال فيما مل ي�صدر ب�ش�أنه قرار �أو نظام خا�ص ب�إدارة �ش�ؤون
منت�سبي وموظفي الأمانة.
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 .4يجوز للجنة �أن تنقل �أو ُتعري للأمانة العامة من تراه منا�سب ًا من املنت�سبني الإداريني والقانونيني
العاملني لدى الدوائر ،مع احتفاظهم بكافة حقوقهم املكت�سبة ،وعلى الدوائر االلتزام بنقل
املنت�سبني �أو �إعارتهم والذين حتددهم اللجنة لتمكينها من �إجناز الأعمال املخت�صة بها.
التزامات الدوائر
املادة ()12

تلتزم الدوائر بتزويد اللجنة مبا يلي:
 .1موازنتها ال�سنوية للموارد الب�شرية الع�سكرية.
 .2م�شاريعها املتعلقة باملوارد الب�شرية الع�سكرية.
 .3خطتها ال�سنوية املتعلقة بتطوير وت�أهيل مواردها الب�شرية الع�سكرية.
 .4هياكلها الوظيفية وحتديثات هذه الهياكل.
 .5الأنظمة واللوائح الداخلية املتعلقة باملوارد الب�شرية الع�سكرية ،وذلك خالل فرتة ال جتاوز
�شهر ًا واحد ًا من تاريخ �صدورها.
 .6خطط التقاعد ال�سنوية.
التعاون مع الأمانة العامة
املادة ()13
تلتزم كافة الدوائر بالتعاون التام مع الأمانة العامة وتزويدها بكافة الوثائق والبيانات واملعلومات
والإح�صائيات والدرا�سات التي تطلبها وتراها الزمة لإجناز الأعمال التي تخت�ص بها باللجنة.
ال�سرية
املادة ()14
 .1يلتزم رئي�س وع�ضو اللجنة �سوا ًء خالل مدة ع�ضويتهم يف اللجنة �أو بعدها ،مبن فيهم منت�سبي
وموظفي الأمانة العامة ،بعدم الإف�صاح �أو الك�شف عن �أية معلومات خطية �أو �شفهية �سرية
كانت بطبيعتها �أو بحكم الت�شريعات ال�سارية ،ما مل يح�صل على �إذن م�سبق بذلك من اجلهة
املخت�صة ،وميتنع على وجه اخل�صو�ص ما يلي:
�أ) ن�سخ �أو ا�ستخراج �أو �إحالة �أو الك�شف عن �أية معلومات �أو وقائع �أو وثائق �أو م�ستندات مت
االطالع عليها �أثناء �أدائهم ملهامهم.
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ب) ا�ستعمال املعلومات التي يطلعون عليها نتيجة لقيانهم مبهامهم يف غري الأغرا�ض
املحددة لها.
ج)	�إ�ساءة ا�ستخدام املعلومات التي يح�صلون عليها نتيجة متثيلهم يف اللجنة� ،أو عملهم يف
الأمانة العامة.
د) ال�سماح لأي �شخ�ص غري خمول باالطالع على املعلومات �أو الوثائق املتعلقة بعملهم.
 .2يلتزم الرئي�س وع�ضو اللجنة عند فقدان �أو �سقوط �أو انتهاء ع�ضويته ب�إعادة كل ما يكون
بحوزته من الوثائق �أو الأوراق �أو امللفات �أو املواد �أو الأ�شرطة �أو الأقرا�ص �أو الربامج �أو �أي
ممتلكات �أخرى تخ�ص اللجنة �سواء كانت تت�ضمن معلومات �سرية �أم ال.
 .3لغايات تطبيق هذه املادة يجب على الرئي�س و�أع�ضاء اللجنة والأمني العام ومنت�سبي وموظفي
الأمانة العامة التوقيع على تعهد �ضمان ال�سرية وعدم الإف�صاح عن املعلومات املعتمد لدى
اللجنة.
املوارد املالية للجنة
املادة ()15

تتكون املوارد املالية مما يلي:
 .1الدعم املقرر للجنة يف املوازنة العامة للإمارة.
�	.2أية موارد �أخرى يقرها الرئي�س �أو نائبه.

الأحكام اخلتامية
املادة ()16
ت�صدر بقرار من نائب الرئي�س بنا ًء على اقرتاح اللجنة الئحة املكاف�آت واحلوافز الت�شجيعية للجنة
واللجان الدائمة وامل�ؤقتة وفرق العمل املنبثقة عنها واملتعاونني معها ،وتتم مراجعتها ب�شكل دوري
من قبل اللجنة.
الإلغاءات
املادة ()17
يحل هذا القرار حمل القرار رقم ( )2ل�سنة  2016وال�صادر من نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام
بدبي ب�ش�أن اعتماد الالئحة الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()18
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
الفريق� /ضاحي خلفان متيم
نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف �إمارة دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  12يوليو 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 18شوال 1438هـ
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قرار رقم ( )2ل�سنة 2017
بتعيني رئي�س جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية
__________

نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف �إمارة دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )6ل�سنة  2012ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للع�سكريني املحليني
العاملني ب�إمارة دبي،
وعلى القرار رقم ( )3ل�سنة  2008وال�صادر من رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي بتحديد الدوائر
اخلا�ضعة لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2008ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للع�سكريني املحليني
العاملني يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم ( )19ل�سنة  2013وال�صادر من رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي باعتماد هيكل
التبعية التنظيمية للدوائر الع�سكرية يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2016وال�صادر من رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي ب�ش�أن جلنة دبي
للموارد الب�شرية الع�سكرية،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2016وال�صادر من نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي ب�إعادة
ت�شكيل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2017وال�صادر من نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي باعتماد
الالئحة الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية،
قررنا الآتي:

املادة ()1
ُيعني ال�سيد /حممد �سعد عبداهلل ال�شريف رئي�س ًا للجنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية،
ويتولى ممار�سة االخت�صا�صات واملهام املحددة يف القرار رقم ( )1ل�سنة  2017امل�شار �إليه.
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املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من الأول من يوليو  ،2017و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
الفريق� /ضاحي خلفان متيم
نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف �إمارة دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  12يوليو 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 18شوال 1438هـ
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قرار رقم ( )3ل�سنة 2017
بتعيني �أمني عام جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية
__________

نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف �إمارة دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )6ل�سنة  2012ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للع�سكريني املحليني
العاملني ب�إمارة دبي،
وعلى القرار رقم ( )3ل�سنة  2008وال�صادر من رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي بتحديد الدوائر
اخلا�ضعة لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2008ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للع�سكريني املحليني
العاملني يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم ( )19ل�سنة  2013وال�صادر من رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي باعتماد هيكل
التبعية التنظيمية للدوائر الع�سكرية يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2016وال�صادر من رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي ب�ش�أن جلنة دبي
للموارد الب�شرية الع�سكرية،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2016وال�صادر من نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي ب�إعادة
ت�شكيل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2017وال�صادر من نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي باعتماد
الالئحة الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية،
وعلى القرار رقم ( )2ل�سنة  2017وال�صادر من نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي بتعيني
رئي�س جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية،
قررنا الآتي:

املادة ()1
ُيعني ال�سيد� /أحمد حممد يو�سف ال�شحي �أمين ًا عام ًا للجنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية،
ويتولى ممار�سة االخت�صا�صات واملهام املحددة يف القرار رقم ( )1ل�سنة  2017امل�شار �إليه.
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املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من الأول من يوليو  ،2017و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
الفريق� /ضاحي خلفان متيم
نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف �إمارة دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  12يوليو 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 18شوال 1438هـ
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قرار رقم ( )4ل�سنة 2017
ب�إعادة ت�شكيل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية
__________

نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف �إمارة دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )6ل�سنة  2012ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للع�سكريني املحليني
العاملني ب�إمارة دبي،
وعلى القرار رقم ( )3ل�سنة  2008وال�صادر من رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي بتحديد الدوائر
اخلا�ضعة لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2008ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للع�سكريني املحليني
العاملني يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم ( )19ل�سنة  2013وال�صادر من رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي باعتماد هيكل
التبعية التنظيمية للدوائر الع�سكرية يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2016وال�صادر من رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي ب�ش�أن جلنة دبي
للموارد الب�شرية الع�سكرية،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2016وال�صادر من نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي ب�إعادة
ت�شكيل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2017وال�صادر من نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي باعتماد
الالئحة الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية،
وعلى القرار رقم ( )2ل�سنة  2017وال�صادر من نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي بتعيني
رئي�س جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية،
وعلى القرار رقم ( )3ل�سنة  2017وال�صادر من نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي بتعيني
�أمني عام جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية،
قررنا الآتي:

املادة ()1
�أُ -ت�شكل جلنة دبي للموارد الب�شرية الع�سكرية من الرئي�س والأمني العام ،وع�ضوية كل من:
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 .1ال�سيد� /أحمد حممد رفيع.
 .2ال�سيد /عو�ض حممد غامن العومي.
 .3ال�سيد /يو�سف عبدامللك �أهلي.
 .4ال�سيد /جمال عا�ضد را�شد املهريي.
 .5ال�سيد /فار�س حممد املطوع.
 .6ال�سيد /خالد حممد عبداهلل را�شد.
 .7ال�سيد /را�شد نا�صر را�شد عبداهلل.
 .8ال�سيد /جابر حممد �إبراهيم ال�سهالوي.
 .9ال�سيد /ماجد جمعه نور حممد البلو�شي.
ب -تكون الع�ضوية يف اللجنة ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من الأول من يوليو  ،2017و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
الفريق� /ضاحي خلفان متيم
نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف �إمارة دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  12يوليو 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 18شوال 1438هـ
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قرار �إداري رقم ( )284ل�سنة 2017
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «الهيئة»،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )٦٤ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
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 ( )5ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم مواقف املركبات يف �إمارة دبي،
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
ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم
( )5ل�سنة  2016امل�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املخ ّولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ،االلتزام
مبا يلي:
�	-1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016امل�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/25/17 1:02 PM

32

العدد ( - )٤2٢ال�سنة (� ١١ - )51صفر 143٩هـ  -املوافق � ٣١أكتوبر 201٧م

Issue 422 Pages.indd 32

املن�صو�ص عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
 -2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016امل�شار
�إليه ،بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا النظام وعدم خمالفتهم لأحكامه.
� -3ضبط املخالفات املُكلفني 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 لدى الهيئة 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 ،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�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املخ ّولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية 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 املُ�ص ّرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة املرور والطرق يف الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام
هذا القرار ،مبا يف ذلك:
�	-1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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القرار.
 -2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )٥ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ � 24أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27رجب 1438هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املخولني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

امل�سمى الوظيفي

1

ح�سن علي �أحمد طاهر

مفت�ش رقابة ميداين

2

�سمري �صالح علي البلو�شي

مفت�ش رقابة ميداين
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قرار �إداري رقم ( )462ل�سنة 2017
بتحديد خمالفات ال�سكك احلديدية التي ت�ستوجب
توجيه الإنذار قبل فر�ض الغرامة
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم ال�سكك احلديدية يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

املخالفات التي ت�ستوجب توجيه الإنذار
املادة ()1
تحُ دد املخالفات املن�صو�ص عليها يف اجلداول امللحقة بقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة
 2017املُ�شار �إليه ،التي ت�ستوجب توجيه الإنذار اخلطي ملرتكبيها قبل فر�ض الغرامة عليهم على
النحو التايل:
 -1املخالفات املن�صو�ص عليها يف البنود ( )3و( )4و( )5من اجلدول رقم (.)5
 -2املخالفات املن�صو�ص عليها يف البنود ( )10و( )11و( )12و( )13من اجلدول رقم (.)6
 -3املخالفات املن�صو�ص عليها يف البنود ( )1و( )2و( )3من اجلدول رقم ( )6يف حال ما
�إذا كانت املخالفة املرتكبة ال ت�شكل خطر ًا ج�سيم ًا على منطقة احلماية احلرجة �أو منطقة
احلماية الكلية لل�سكك احلديدية.
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الن�شر وال�سريان
املادة ()2
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ ن�شره.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر بتاريخ  2٢يونيو  2017م
املوافـ ــق  27رم�ضان  1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/25/17 1:02 PM

37

العدد ( - )٤2٢ال�سنة (� ١١ - )51صفر 143٩هـ  -املوافق � ٣١أكتوبر 201٧م

Issue 422 Pages.indd 37

قرار �إداري رقم ( )599ل�سنة 2017
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت
�صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
__________

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 ( )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 ( )5ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم مواقف املركبات يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
يمُ نح املوظفون املُب ّينة �أ�سما�ؤهم و ُم�س ّمياتهم الوظيفية يف اجلدول املُلحق بهذا القرار� ،صفة م�أموري
ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ()5
ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املُخ ّولني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام مبا يلي:
�	-١أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016املُ�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات
املن�صو�ص عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
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 -٢التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016املُ�شار
�إليه �أعاله ،بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القرار وعدم خمالفتهم لأحكامه.
� -٣ضبط املخالفات املُكل ّفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 -٤تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 -٥اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 -٦حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
 -٧التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	-٨إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 -٩عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املخ ّولني �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 املُ ّ�صرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة املرور والطرق يف هيئة الطرق واملوا�صالت اتخاذ الإجراءات الالزمة
لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك:
�	-1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
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 -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 ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر حممد الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ � 7سبتمرب 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  16ذو احلجة 1438هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املخولني �صفة م�أموري ال�ضبط
الق�ضائي
م

ا�سم املوظف

امل�سمى الوظيفي

اجلهة التي يعمل بها

1

خالد �إبراهيم ب�شري فرحان

مفت�ش رقابة ميداين

�إدارة املواقف

2

را�شد �سامل علي حميد ال�شام�سي

مفت�ش رقابة ميداين

�إدارة املواقف

3

خليفة نورك نظر علي زارعي

مفت�ش رقابة ميداين

�إدارة املواقف

4

را�شد حممد �أحمد حممد ح�سن

مفت�ش رقابة ميداين

�إدارة املواقف

5

�أحمد حممد �أحمد حممد الكوهجي

مفت�ش رقابة ميداين

�إدارة املواقف
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قرار �إداري رقم ( )143ل�سنة 2017
باعتماد �أثمان بيع املكمالت الغذائية بهيئة ال�صحة يف دبي
__________

رئي�س جمل�س الإدارة ،املدير العام
بعد االطالع على القانون رقم ( )13ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ(الهيئة)،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2012ب�ش�أن اعتماد �آلية ت�سعري خدمات هيئة ال�صحة يف 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 القرار الإداري رقم ( )148ل�سنة  2014ب�ش�أن ر�سوم اخلدمات ال�صحية،
وعلى كتاب دائرة املالية مرجع رقم ( (SSSS/FAD/BCS/CU/90امل�ؤرخ يف ،2017/8/14
املت�ضمن املوافقة على ثمن بيع بع�ض الوحدات الدموية يف الهيئة،
I

قررنا ما يلي:

اعتماد الأثمان
املادة ()1
ُتعتمد مبوجب هذا القرار �أثمان بيع املكمالت الغذائية لدى الهيئة وفق ًا ملا هو حمدد يف اجلدول
املُلحق.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حميد القطامي
رئي�س جمل�س الإدارة واملدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 17سبتمرب 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  26ذو احلجة 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

10/25/17 1:02 PM

43

العدد ( - )٤2٢ال�سنة (� ١١ - )51صفر 143٩هـ  -املوافق � ٣١أكتوبر 201٧م

Issue 422 Pages.indd 43

بيان املواد

ال�سعر

FREEGO ENTERAL FEEDING BAGS SETS.
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