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�ملحتويات 

�صاحب �ل�صمو حاكم دبي
مر��صيم

- مر�سوم رقم )33( ل�سنة 2017 بتعيني اأمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة دبي.

�ملجل�ص �لتنفيذي
قر�ر�ت

وت�ساريح  ُرخ�س  اإ�سدار  تنظيم  ب�ساأن  ل�سنة 2017  رقم )57(  التنفيذي  املجل�س  قرار   -
قيادة املركبات يف اإمارة دبي.

ت�صريعات �جلهات �حلكومية
جلنة دبي للمو�رد �لب�صرية �لع�صكرية

قر�ر�ت
- قرار رقم )1( ل�سنة 2017 باعتماد الالئحة الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�سرية 

الع�سكرية.
- قرار رقم )2( ل�سنة 2017 بتعيني رئي�س جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية.

- قرار رقم )3( ل�سنة 2017 بتعيني اأمني عام جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية.
- قرار رقم )4( ل�سنة 2017 باإعادة ت�سكيل جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية.

هيئة �لطرق و�ملو��صالت
قر�ر�ت

- قرار اإداري رقم )284( ل�سنة 2017 ب�ساأن منح بع�س موظفي هيئة الطرق واملوا�سالت 
�سفة ال�سبطية الق�سائية.

- قرار اإداري رقم )462( ل�سنة 2017 بتحديد خمالفات ال�سكك احلديدية التي ت�ستوجب 
توجيه الإنذار قبل فر�س الغرامة.

- قرار اإداري رقم )599( ل�سنة 2017 ب�ساأن منح بع�س موظفي هيئة الطرق واملوا�سالت 

٥

٦

1٧

2٦
2٨
30

32

3٦

3٨

Issue 422 Pages.indd   3 10/25/17   1:02 PM



�لعدد )422( - �ل�صنة )٥1( - 11 �صفر  143٩هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٧م 4 حكومة دبي - �جلريدة �لر�صمية

�سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي.

هيئة �ل�صحة بدبي
قر�ر�ت

- قرار اإداري رقم )143( ل�سنة 2017 باعتماد اأثمان بيع املكمالت الغذائية بهيئة ال�سحة 
يف دبي.
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مر�صوم رقم )33( ل�صنة 201٧
بتعيني

�أمني عام �ملجل�ص �لتنفيذي لإمارة دبي
__________

نحن  حممد بن ر��صد �آل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�سنة 2013 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرّية للُمديرين الُعموم يف حكومة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )40( ل�سنة 2015 ب�ساأن اخت�سا�سات الأمانة العامة للمجل�س 
التنفيذي لإمارة دبي،

نر�صم ما يلي:
تعيني �لأمني �لعام

�ملادة )1(
ُيعنّي �ل�صّيد/ عبد�هلل حممد �لب�صطي �ملّري، اأمينًا عامًا للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي.

�ل�صريان و�لن�صر
�ملادة )2(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.  ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سُ

حممد بن ر��صد �آل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 18 اأكتوبر 2017 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــق 28 حمرم 1439 هـ
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )٥٧( ل�صنة 201٧
ب�صاأن

تنظيم �إ�صد�ر ُرخ�ص وت�صاريح قيادة �ملركبات يف �إمارة دبي
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

بعد الطالع على القانون الحتادي رقم )21( ل�سنة 1995 ب�ساأن ال�سري واملرور ولئحته التنفيذية 
وتعديالتهما،

وعلى القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )17( ل�سنة 2005 باإن�ساء هيئة الطرق واملوا�سالت وتعديالته،

وعلى القانون رقم )14( ل�سنة 2009 ب�ساأن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )22( ل�سنة 2015 ب�ساأن تنظيم ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س يف اإمارة 

دبي،
وعلى القانون رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن النظام املايل حلكومة دبي،

الطرق  لهيئة  التابعة  املوؤ�س�سات  باإن�ساء   2006 ل�سنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�سالت واعتماد هيكلها املوؤ�س�سي والتنظيمي،

الطرق  بهيئة  الرتخي�س  موؤ�س�سة  باإن�ساء   2008 ل�سنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�سالت،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )35( ل�سنة 2011 ب�ساأن اعتماد بع�س الر�سوم لدى هيئة الطرق 
واملوا�سالت، 

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�سنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�سالت،

اإمارة دبي  املركبات يف  قيادة  تعليم  ُمن�ساآت  ب�ساأن ترخي�س  ل�سنة 2009  النظام رقم )6(  وعلى 
وتعديالته،
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قررنا ما يلي:
�لتعريفات
�ملادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت يف هذا القرار، املعاين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �سياق الن�س على غري ذلك:

: اإمارة دبي. الإمارة 
: هيئة الطرق واملوا�سالت. الهيئة 

: مدير عام الهيئة ورئي�س جمل�س املديرين. املدير العام 
: موؤ�س�سة الرتخي�س بالهيئة. املوؤ�س�سة 

التنفيذية  ولئحته  اإليه  املُ�سار   1995 ل�سنة   )21( رقم  الحتادي  القانون   : القانون 
وتعديالتهما والقرارات ال�سادرة مبوجبهما.

: اآلة ميكانيكية، اأو دراجة عادية، اأو نارية، اأو عربة، اأو اأي جهاز اآخر ي�سري  املركبة 
على الطريق بقوة ميكانيكية اأو باأي و�سيلة اأخرى، وي�سمل ذلك اجلّرار.

ُمعنّي من  نف  قيادة �سِ ُتخّول حاملها  التي  املوؤ�س�سة،  ال�سادرة عن  الوثيقة   : رخ�سة القيادة 
املركبات.

ُمعنّي من  نف  قيادة �سِ ُتّخول حاملها  التي  املوؤ�س�سة،  ال�سادرة عن  الوثيقة   : ت�سريح قيادة خا�س 
املركبات يف موقع خا�س اأو لأعمال ذات طبيعة خا�سة.

من  نف  �سِ اأي  قيادة  حاملها  ُتخّول  التي  املوؤ�س�سة،  عن  ال�سادرة  الوثيقة   : ت�سريح �سائق ِمَهني 
�سة لالأغرا�س امِلهنّية املُحّددة مبوجب القانون، اأو  اأ�سناف املركبات املُخ�سّ

من املوؤ�س�سة وفقًا لأحكام هذا القرار.
املركبة  قيادة  على  بالتدّرب  املوؤ�س�سة  من  له  املُ�سّرح  الطبيعي  ال�سخ�س   : املُتدّرب 
�سائق  ت�سريح  اأو  خا�س  قيادة  ت�سريح  اأو  القيادة  ُرخ�سة  على  للح�سول 

ِمَهني.
: ال�سخ�س الطبيعي املُ�سّرح له من املوؤ�س�سة بفح�س املُتدّرب. الفاح�س 

: املوقع املُ�سّرح من املوؤ�س�سة، الذي يتم فيه فح�س املُتدّرب الراغب باحل�سول  موقع الفح�س 
على ت�سريح قيادة خا�س.

�سحب  اأو  اإلغاء  اأو  اإيقاف  مت  الذي  لل�سائق  املوؤ�س�سة  جتريه  الذي  الفح�س   : الفح�س التقييمي 
ُرخ�سة القيادة منه وفقًا لأحكام القانون، اأو التي انتهت �سالحيتها ومل يتم 
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دها الهيئة. جتديدها خالل املُّدة التي حُتدِّ
: ال�سخ�س املُ�ساب بق�سور اأو اختالل ُكّلي اأو ُجزئي ب�سكل ُم�ستِمر اأو ُموؤّقت يف  �ساحب الِهّمة 
لّية اأو التعليمية اأو النف�سية  ُقدراته اجل�سمية اأو احِل�ّسية اأو العقلية اأو التوا�سُ
اإلى املدى الذي ُيقلِّل من اإمكانية تلبية ُمتطّلباته العادّية يف ظروف اأمثاله من 

غري اأ�سحاب الِهَمم.

�خت�صا�صات �ملوؤ�ص�صة
�ملادة )2(

لغايات هذا القرار، تتولى املوؤ�س�سة املهام وال�سالحّيات التالية:
اإ�شدار وجتديد رخ�شة القيادة يف الإمارة، وفقًا لل�شروط والإجراءات املُحّددة بالقانون، وما    -1

هو ُمعتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ساأن.
اإ�شدار وجتديد ت�شريح تعّلم القيادة يف الإمارة، وفقًا لل�شروط والإجراءات املُحّددة بالقانون،    -2

وما هو ُمعتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ساأن.
فح�س املُتدّربني.   -3

اإ�شدار وجتديد ت�شريح �شائق ِمَهني يف الإمارة، وفقًا لل�شروط والإجراءات املُحّددة بالقانون،   -4
وما هو ُمعتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ساأن.

اإ�شدار وجتديد ت�شريح �شائق مركبة ُمعّدة للقيادة ال�شحراوية، وفقًا لل�شروط والإجراءات    -5
املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ساأن.

اإ�شدار وجتديد ت�شريح قيادة خا�ص، وفقًا لل�شروط والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا    -6
ال�ساأن.

حتديد املواقع اخلا�سة والأعمال ذات الطبيعة اخلا�سة لغايات اإ�سدار ت�سريح قيادة خا�س.   -7
هذا  يف  الهيئة  لدى  املُعتمد  الفاح�سني  لنظام  وفقًا  الفاح�سني،  ت�ساريح  وجتديد  اإ�سدار    -8

ال�ساأن.
و�سع اعتماد ت�سنيف للفاح�سني، وفقًا ملا هو ُمعتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ساأن.   -9

اعتماد املُوا�سفات واملُتطّلبات التي يجب توّفرها يف مركبة الفح�س، وغري ذلك من امل�سائل    -10
ذات العالقة.

ت�شريح موقع الفح�ص، وفقًا لل�شروط والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�شاأن.   -11
اإجراء الفح�س التقييمي، وفقًا ملا هو ُمعتمد لدى الهيئة يف هذا ال�ساأن.   -12
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الرقابة والتفتي�س ل�سمان التطبيق ال�سليم لأحكام هذا القرار.    -13
اأي مهام اأو �سالحيات اأخرى تكون لزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار.   -14

�أنو�ع �لرخ�ص و�لت�صاريح
�ملادة )3(

خ�س والت�ساريح التالية:  تتولى املوؤ�س�سة اإ�سدار الرُّ
ت�سريح تعّلم قيادة.    -1

ُرخ�سة القيادة.    -2
ت�سريح �سائق مهني يف اأي من امِلَهن التالية:   -3

�سائق خا�س. اأ-  
�سائق حافلة ثقيلة. ب-  
�سائق مركبة ثقيلة. ج-  

ت�سريح �سائق مركبة ُمعّدة للقيادة ال�سحراوية.   -4
ت�سريح قيادة خا�س.   -5

ت�سريح فاح�س.   -6
ت�سريح موقع فح�س.   -7

�لر�صوم
�ملادة )4(

ت�ستويف الهيئة نظري اإ�سدار رخ�سة القيادة والت�ساريح وتقدمي اخلدمات املن�سو�س عليها يف  اأ-  
اجلدول رقم )1( املُلحق بهذا القرار، الر�سوم املُحّددة اإزاء ُكلٍّ منها.

على الرغم مما ورد يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، ت�ستويف الهيئة من �ساحب الِهّمة، ن�سف  ب-  
لأحكام هذا  وفقًا  اإليه  ُتوؤّدى  اأي خدمة  اأو  ت�سريح  اأو  قيادة  ُرخ�سة  اأي  على  املقرر  الر�سم 

القرار. 
 )50( مبلغ  الهيئة  ت�ستويف  القرار،  هذا  مبوجب  حت�سيلها  املُقّرر  الر�سوم  الى  بالإ�سافة  ج-  
خم�سني درهمًا، اإذا مت طلب احل�سول على ُرخ�سة القيادة اأو الت�سريح اأو اأي من خدماتها 
امل�سمولة بهذا القرار باأي و�سيلة اأخرى من غري الو�سائل الذكّية املُعتمدة لديها يف هذا ال�ساأن.
ُي�ستثنى موظفو الهيئة من الفاح�سني ومن يف حكمهم من الر�سوم املُقّررة يف اجلدول رقم  د-  
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)1( املُلحق بهذا القرار، وذلك فيما يتعلق مُبمار�ستهم ملهاّمهم الوظيفية.

�ملُخالفات و�لعقوبات �لإد�رية
�ملادة )٥(

اأيًا من  اأ�سد ين�س عليها اأي قرار اآخر، ُيعاقب ُكل من يرتكب  مع عدم الإخالل باأي عقوبة  اأ-  
املُخالفات املن�سو�س عليها يف اجلدول رقم )2( املُلحق بهذا القرار بالغرامة املالّية املُحّددة 

اإزاء ُكلٍّ منها.
الفقرة )اأ( من هذه املادة، يجوز  املالية املن�سو�س عليها يف  الغرامة  اإلى عقوبة  بالإ�سافة  ب-  
للهيئة اإيقاف اأو اإلغاء ت�سريح ال�سائق امِلَهني يف حال خُمالفته لأحكام القانون وهذا القرار 

والقرارات ال�سادرة مبوجبه.

م�صوؤولية �لفاح�ص
�ملادة )٦(

با�ستثناء حالت الغ�س واخلطاأ اجل�سيم، ُيعفى موظفو الهيئة من الفاح�سني ومن يف ُحكِمِهم من 
اأي م�سوؤولية نتيجة قياِمِهم بواجباتهم الوظيفية، مبا يف ذلك حتّمل قيم الغرامات املرورية وتِبعاِتها 

التي يرتِكُبها املُتدّرب اأثناء الفح�س.

�ل�صبطية �لق�صائية
�ملادة )٧(

تكون ملوظفي الهيئة الذين ي�سدر بت�سميتهم قرار من املدير العام �سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي 
ُترَتكب باملُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات ال�ساِدَرة مبوجبه، ويكون  اإثبات الأفعال التي  يف 

لهم يف �سبيل ذلك حترير حما�سر ال�سبط الالزمة وال�ستعانة باأفراد ال�سرطة عند القت�ساء.

�لتظلم
�ملادة )٨(

لكل ذي م�سلحة، التظّلم خّطيًا اإلى املدير العام من القرارات والإجراءات والتدابري املُّتخذة ِبحّقه 
مبوجب هذا القرار خالل )15( خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار اأو الإجراء اأو التدبري 
املُتظّلم منه، ويتم البت يف هذا التظلم خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه من ِقَبل جلنة 
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ُي�سّكلها املدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار ال�سادر ب�ساأن هذا التظّلم نهائيًا.

�لتعهيد
�ملادة )٩(

يجوز للهيئة اأن تعهد اإلى اأي جهة م�سوؤولية القيام باأي من املهام وال�سالحيات املُقّررة للموؤ�س�سة 
مبوجب هذا القرار، مبوجب عقد يتم اإبرامه معها يف هذا ال�ساأن، وفقًا لأحكام القانون رقم )22( 

ل�سنة 2015 املُ�سار اإليه، يتحّدد مبوجبه ُمّدته وحقوق والتزامات طرفيه.

�لتعاون و�لتن�صيق
�ملادة )10(

ال�سادرة  والقرارات  القرار  مُبقت�سى هذا  بها  املنوطة  باملهام  القيام  املوؤ�س�سة من  لغايات متكني 
العون وامل�ساعدة  ُكلٌّ يف حدود اخت�سا�سها تقدمي  مبوجبه، يجب على اجلهات احلكومية املحلية 

للموؤ�س�سة متى ُطِلب منها ذلك.

�أيلولة �لر�صوم و�لغر�مات
�ملادة )11(

توؤول ح�سيلة الر�سوم والغرامات التي يتم ا�ستيفاوؤها مبوجب اأحكام هذا القرار حل�ساب اخلزانة 
العامة حلكومة دبي.

�إ�صد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذية
�ملادة )12(

الر�سمية  اجلريدة  يف  وُتن�سر  القرار،  هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  العام  املدير  ُي�سِدر 
حلكومة دبي.

�لإلغاء�ت
�ملادة )13(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اأو نظام اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القرار.
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�لن�صر و�ل�صريان
�ملادة )14(

ُين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية، وُيعمل به بعد )60( �ستني يومًا من تاريخ ن�سره.

حمد�ن بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 18 اأكتوبر 2017 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــق 28 حمرم 1439 هـ
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جدول رقم )1(
بتحديد ر�صوم �لرخ�ص و�لت�صاريح و�خلدمات �لتي تقّدمها �لهيئة

مقد�ر �لر�صم »بالدرهم«

خدمات ترخي�ص �ل�صائقني

خدمات ترخي�ص فح�ص �ل�صائقني

�لر�صم

200

200

200

300

100

200

50

600

300

100

100

100

200

200

400

1300

فتح ملف مروري اأو تعديل اأي من بياناته.

فتح ملف تدريب اأو تعديل اأي من بياناته.

اإعادة فتح ملف تدريب مت حتويله لإمارة اأخرى.

اإ�سدار اأو جتديد رخ�سة قيادة.

اإعادة فتح ملف رخ�سة قيادة مت حتويله لإمارة اأخرى.

تعديل بيانات رخ�سة القيادة.

ا�سرتجاع �سنف رخ�سة القيادة.

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

اإ�سدار بدل تالف/ فاقد لرخ�سة القيادة.

تغيري فئة رخ�سة القيادة من اأتوماتيك اإلى عادي.

عادي  اإلى  اأتوماتيك  من  قيادة  تعّلم  ت�سريح  فئة  تغيري 

والعك�س.

اإ�سدار �سهادة ملن يهمه الأمر.

فح�س معرفة للح�سول على رخ�سة القيادة.

رخ�سة  على  للح�سول  خارجي  اأو  داخلي  عملي  فح�س 

القيادة.

اخلدمة الفورية لفح�س املعرفة اأو الفح�س العملي.

اخلدمة املُتمّيزة للفح�س العملي.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

م
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3000

200

300

)100( للدراجة النارية

)100( للمركبة اخلفيفة

)200( للمركبة الثقيلة

)100( للحافلة اخلفيفة

)200( للحافلة الثقيلة

)100( للجّرار اأو جلهاز ميكانيكي خفيف

)200( للجّرار اأو جلهاز ميكانيكي ثقيل

)200( للقيادة ال�سحراوية

)200( ملوقع خا�س اأو لأعمال ذات 

طبيعة خا�سة

100

300

300

150

الفح�س التقييمي لل�سائق الذي مت اإيقاف اأو اإلغاء اأو �سحب 

رخ�سة القيادة ال�سادرة له.

الفح�س التقييمي لل�سائق الذي انتهت ُمّدة �سالحية رخ�سة 

التي  املُّدة  خالل  بتجديدها  يقم  ومل  له  ال�سادرة  القيادة 

حُتّددها الهيئة.

جتريها  التي  الفحو�سات  اأنواع  من  نوع  اأي  موعد  تقدمي 

املوؤ�س�سة.

اإ�سدار اأو جتديد ت�سريح تعّلم قيادة.

اإ�سدار اأو جتديد ت�سريح �سائق مهني. 

للقيادة  ُمعّدة  مركبة  �سائق  ت�سريح  جتديد  اأو  اإ�سدار 

ال�سحراوية.

اإ�سدار اأو جتديد ت�سريح قيادة خا�س.

اإ�سدار بدل تالف/ فاقد لأي نوع من اأنواع ت�ساريح القيادة.

17

18

19

20

21

22

23

24

خدمات ت�صاريح �لقيادة
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200

100

500

200

200

فح�س متدرب للح�سول على ت�سريح للقيادة ال�سحراوية اأو 

ت�سريح قيادة خا�س.

تعديل بيانات اأي من الت�ساريح التي ت�سدر وفقًا لأحكام هذا 

القرار.

ذات  لالأعمال  �سة  املُخ�سّ للمواقع  الفح�س  موقع  معاينة 

الطبيعة اخلا�سة.

اأو  للتدريب  �س  خُم�سّ موقع  ت�سريح  جتديد  اأو  ت�سريح 

الفح�س لالأعمال ذات الطبيعة اخلا�سة.

�س للتدريب اأو  اإ�سدار بدل تالف/ فاقد ت�سريح موقع خُم�سّ

الفح�س لالأعمال ذات الطبيعة اخلا�سة.

25

26

27

28

29

معاينة وت�صريح موقع فح�ص
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جدول رقم )2(
بتحديد �ملُخالفات و�لغر�مات

مقد�ر �لغر�مة »بالدرهم«

خمالفات �ل�صركات

�ملخالفة

10.000

1000

500

200

)10( لكل �سهر

بحد اأق�سى )500(

ُمزاولة اأي من اخت�سا�سات املوؤ�س�سة بدون موافقة الهيئة اأو 

باملُخالفة لعقد تقدمي اخلدمة املُوّقع معها.

ني. تعطيل اأو عرقلة عمل موظفي الهيئة املُخت�سّ

�س  املُخ�سّ الفح�س  موقع  وا�سرتاطات  موا�سفات  تغيري 

لالأعمال ذات الطبيعة اخلا�سة دون اإذن ُم�سَبق من الهيئة.

ُمنتهي  بت�سريح  اأو  ت�سريح  بدون  ِمَهني  ك�سائق  العمل 

ال�سالحية.

التاأخر يف  جتديد رخ�سة القيادة اأو ت�سريح �سائق مهني.

1

2

3

4

5

م

خمالفات �لأفر�د
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قر�ر رقم )1( ل�صنة 201٧ 
باعتماد 

�لالئحة �لد�خلية لعمل جلنة دبي للمو�رد �لب�صرية �لع�صكرية
__________

نائب رئي�ص �ل�صرطة و�لأمن �لعام يف �إمارة دبي

بعد الطالع على القانون رقم )6( ل�سنة 2012 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني 
العاملني باإمارة دبي، 

وعلى القرار رقم )3( ل�سنة 2008 وال�سادر من رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي ب�ساأن حتديد 
اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني  الدوائر اخلا�سعة لأحكام القانون رقم )2( ل�سنة 2008 ب�ساأن 

املحليني العاملني يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم )19( ل�سنة 2013 وال�سادر من رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي باعتماد هيكل 

التبعية التنظيمية للدوائر الع�سكرية يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم )1( ل�سنة 2016 وال�سادر من رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي ب�ساأن جلنة دبي 

للموارد الب�سرية الع�سكرية، 
ب�ساأن  بدبي  العام  والأمن  ال�سرطة  رئي�س  نائب  وال�سادر من  ل�سنة 2016  القرار رقم )2(  وعلى 

اعتماد الالئحة الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية،

ن�صدر �لالئحة �لتالية: 
�لت�صمية

�ملادة )1( 
ت�سمى هذه الالئحة »�لالئحة �لد�خلية لعمل جلنة دبي للمو�رد �لب�صرية �لع�صكرية«.

�لتعريفات 
�ملادة )2( 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذه الالئحة، املعاين املبينة اإزاء كل منها، ما مل 
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يدل �سياق الن�س على غري ذلك: 
: اإمارة دبي. الإمارة 

: القانون رقم )6( ل�سنة 2012 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني  القانون 
العاملني باإمارة دبي اأو اأي قانون ي�سدر ُمعدًل له اأو يحل حمله.

: رئي�س ال�سرطة والأمن العام يف الإمارة. الرئي�س 
: نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام يف الإمارة. نائب الرئي�س 

: الدوائر الع�سكرية املحلية يف الإمارة واخلا�سعة لأحكام القانون، بالإ�سافة اإلى  الدوائر 
اأي دائرة اأخرى ي�سدر بتحديدها قرار من الرئي�س. 

: جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية. اللجنة 
: رئي�س جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية. رئي�س اللجنة 

: نائب رئي�س جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية. نائب رئي�س اللجنة 
: اأمني عام جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية. الأمني العام 

: اأع�ساء جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية. الأع�ساء 
: الأمانة العامة للجنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية. الأمانة العامة 

�أهد�ف �لالئحة
�ملادة )3( 

بر�سم  تخت�س  والتي  الع�سكرية«  الب�سرية  للموارد  دبي  »جلنة  عمل  لتنظيم  الالئحة  هذه  تهدف 
وتطوير وتوحيد �سيا�سات واأحكام املوارد الب�سرية الع�سكرية املحلية يف الإمارة وفق ال�سالحيات 

املنوطة بها يف القانون.

ت�صكيل �للجنة 
�ملادة )4(

ُت�سكل اللجنة بقرار من الرئي�س اأو نائبه اأو من يفو�سانه، وتتكون من رئي�س واأمني عام وعدد    .1
من الأع�ساء من ذوي اخلربة والخت�سا�س يف جمالت املوارد الب�سرية من الدوائر والأمانة 

العامة اأو من يراه منا�سبًا، ويتم تعيينهم وحتديد مكافاآتهم بقرار من الرئي�س اأو نائبه.
ي�سدر قرار من الرئي�س اأو نائبه بتعيني رئي�س اللجنة والأمني العام.   .2

قابلة  �سنوات  ثالث  اللجنة  يف  الع�سوية  مدة  تكون  العام،  والأمني  اللجنة  رئي�س  عدا  فيما    .3
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للتجديد ملدد مماثلة، ما مل ين�س قرار الت�سكيل على خالف ذلك.
يكون ت�سكيل اللجنة قائمًا ما مل ي�سدر ت�سكيل اآخر من الرئي�س.   .4

يجوز لرئي�س اللجنة تعديل ت�سكيل اللجنة اإذا دعت احلاجة لذلك.   .5
يف حال �سغور من�سب رئي�س اللجنة ومل يتم ت�سمية نائبه، يتم اختيار نائب رئي�س اللجنة من    .6

قبل نائب الرئي�س وذلك بعد عر�س الأمر من قبل الأمانة العامة.
اإذا اأنهيت خدمة رئي�س اللجنة اأو الأمني العام من وظيفتهما الأ�سلية لأي �سبب من اأ�سباب    .7
اإنهاء اخلدمة با�ستثناء الوفاة، فاإنهما ي�ستمران يف الت�سكيل حتى �سدور تعديل يق�سي بغري 

ذلك. 
تكون اللجنة تابعة فيما ت�سدره من قرارات للرئي�س ونائبه.   .8

�خت�صا�صات �للجنة
�ملادة )٥(

تكون للجنة يف �سبيل حتقيق اأهداف هذه الالئحة، املهام وال�سالحيات التالية:
و�سع ال�سيا�سات واخلطط العامة لربامج املوارد الب�سرية الع�سكرية.   .1

مراجعة واقرتاح الت�سريعات املنظمة للموارد الب�سرية الع�سكرية.   .2
اقرتاح الأنظمة والقرارات والتوجيهات العامة املتعلقة مب�سائل املوارد الب�سرية الع�سكرية.   .3

مراجعة ودرا�سة اقرتاحات و�سكاوى الدوائر املتعلقة بق�سايا املوارد الب�سرية الع�سكرية.   .4
التن�سيق مع الدوائر لتف�سري اأي من اأحكام القانون.   .5

والمتيازات  والبدلت  والعالوات  والرواتب  الع�سكرية  الرتب  جلدول  الدورية  املراجعة    .6
الوظيفية املقررة مبوجب الت�سريعات ال�سارية بالتن�سيق والت�ساور مع الدوائر.

اإبداء الراأي ب�ساأن الهياكل التنظيمية امل�ستحدثة اأو املعدلة من قبل الدوائر.   .7
للعناية  الإمارة  املحليني يف  للع�سكريني  والتاأمينات الجتماعية  املعا�سات  اإدارة  التن�سيق مع    .8
ب�سوؤون املتقاعدين الع�سكريني، واإبداء الراأي يف الت�سريعات ال�سادرة بهذا ال�ساأن، وتزويدها 

بخطط التقاعد ال�سنوية للدوائر.
تفر�س  التي  التاأديبية  واجلزاءات  املنت�سبني  من  تقع  التي  الن�سباطية  املخالفات  حتديد    .9

عليهم.
التن�سيق مع دائرة املالية يف الإمارة فيما يت�سل مب�سروعات موازنة املوارد الب�سرية ال�سنوية    .10

للدوائر، واإ�سدار التوجيهات العامة املتعلقة مب�سائل �سرف هذه املوازنة.

Issue 422 Pages.indd   19 10/25/17   1:02 PM



�لعدد )422( - �ل�صنة )٥1( - 11 �صفر  143٩هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٧م 20 حكومة دبي - �جلريدة �لر�صمية

املمار�سات  اأف�سل  حول  والدولية  والإقليمية  املحلية  الب�سرية  املوارد  هيئات  مع  التن�سيق    .11
واملقارنات املعيارية، واحللقات الدرا�سية، وور�س العمل، وال�ست�سارات وما �سابهها.

اإعداد البحوث واإ�سدار التو�سيات بعقد الدورات التدريبية يف جمال املوارد الب�سرية للكوادر    .12
الع�سكرية.

اإ�سدار الأنظمة التي ت�ساعد يف تطوير املوارد الب�سرية الع�سكرية يف الإمارة.   .13

�خت�صا�صات رئي�ص �للجنة
�ملادة )٦(

تناط برئي�ص اللجنة املهام وال�شالحيات التالية:
ت�سمية اأحد الأع�ساء نائبًا له، ويتولى نائب رئي�س اللجنة املهام وال�سالحيات املوكلة لرئي�س     .1

اللجنة وذلك يف حال �سغور املن�سب اأو غيابه لأي �سبب من الأ�سباب.
الدعوة حل�سور الجتماعات العتيادية وال�ستثنائية، واعتماد جدول الأعمال.   .2

رئا�سة واإدارة الجتماعات ب�سكل ي�سمن تفعيل م�ساركة الأع�ساء يف اإبداء راأيهم باملو�سوعات    .3
التي تطرح عليهم وتقدمي اقرتاحاتهم وتو�سياتهم ب�ساأنها.

من  املعنية  الأطراف  وبني  بينهم  التوا�سل  وتفعيل  مبهامهم  الأع�ساء  قيام  على  الإ�سراف    .4
خارج اللجنة.

تكليف الأع�ساء باأداء اأية اأعمال يف اإطار حتقيق اللجنة لالأعمال املخت�سة بها.   .5
رفع تقارير دورية اإلى الرئي�س اأو نائبه حول اأن�سطة اللجنة ونتائج اأعمالها.   .6

التنظيمية  الهياكل  اعتماد  للدوائر ح�سب منهجية  التنظيمية  الهياكل  ب�ساأن  التو�سيات  رفع    .7
للدوائر.

اعتماد الهيكل التنظيمي واإ�سدار الأنظمة والقرارات املتعلقة بالعمل الإداري لالأمانة العامة.   .8
اأية مهام اأخرى يتم تكليفه بها من الرئي�س اأو نائبه.   .9

�خت�صا�صات �لأع�صاء
�ملادة )٧(

على ع�سو اللجنة اللتزام مبا يلي:
ح�سور الجتماعات، وعدم التغيب عنها اإل باإذن م�سبق اأو عذر مقبول.   .1

امل�ساركة الفعالة يف درا�سة املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال اللجنة، واإبداء الراأي ب�ساأنها    .2
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ب�سورة مو�سوعية وحمايدة.
اقرتاح عر�س اأي من املو�سوعات التي تقع �سمن اخت�سا�س اللجنة.   .3

اأية مهام اأخرى يتم تكليفه بها من رئي�س اللجنة.   .4

�خت�صا�صات �لأمني �لعام
�ملادة )٨(

يكون الأمني العام ع�شوًا ومقررًا للجنة، وُتناط به املهام وال�شالحيات التالية:
اأعمال اللجنة وعر�سه على رئي�س اللجنة لعتماده، ومن ثم تبليغه لالأع�ساء  اإعداد جدول   .1

قبل موعد الجتماع بيومي عمل على الأقل.
توجيه الدعوات الالزمة لالأع�ساء ومن يتقرر ح�سوره من اخلرباء وال�ست�ساريني من الدوائر    .2

اأو من اجلهات احلكومية اأو من غريهم حل�سور اجتماعاتها.
حترير حما�سر اجتماعات اللجنة.   .3

متابعة تنفيذ قرارات وتو�سيات اجتماعات اللجنة اإجراء املخاطبات الالزمة ب�ساأنها.   .4
الإ�سراف على اإعداد املوازنة ال�سنوية للجنة ومتابعة تنفيذها و�سرفها.   .5

ت�سكيل اللجان الفرعية الدائمة اأو املوؤقتة وفرق العمل ملعاونة اللجنة يف اأداء مهامها، ومتابعة    .6
تنفيذ اأعمالها.

اإدارة �سوؤون منت�سبي وموظفي الأمانة العامة.   .7
وال�سالحيات  باملهام  القيام  من  اللجنة  لتمكني  امل�ساندة  والإدارية  الفنية  اخلدمات  توفري    .8

املنوطة بها، وتوفري املعلومات والبيانات التي تطلبها.
اأية مهام اأخرى يتم تكليفه بها من رئي�س اللجنة.    .9

�جتماعات �للجنة
�ملادة )٩(

الأقل كل  نائبه يف حال غيابه، وذلك مرة واحدة على  اأو  اللجنة بدعوة من رئي�سها  جتتمع    .1
�سهر، اأو كلما دعت احلاجة اإلى ذلك يف الزمان واملكان اللذين يحددهما رئي�س الجتماع.

تكون اجتماعات اللجنة �سحيحة بح�سور اأغلبية اأع�سائها، على اأن يكون الرئي�س اأو نائبه من    .2
بينهم.

ت�ساوي  وعند  احلا�سرين،  الأع�ساء  اأ�سوات  باأغلبية  وتو�سياتها  قراراتها  اللجنة  ت�سدر    .3
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الأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.
يجوز للجنة ال�ستعانة مبن تراه منا�سبًا من اخلرباء واملخت�سني يف الدوائر اأو من غريها،    .4

دون اأن يكون لهم �سوت معدود يف مداولتها.
تدون قرارات وتو�سيات ومناق�سات اللجنة يف حما�سر يوقع عليها رئي�س الجتماع والأع�ساء    .5

احلا�سرون.
لرئي�س اللجنة اأن ي�سدر قراراته يف املوا�سيع املرفوعة له من الأمني العام دون التقيد مبا    .6
جاء يف الفقرة )3( من هذه املادة، على اأن يتم عر�س القرار على الأع�ساء يف اأول اجتماع 

لحق للقرار.

حما�صر �جتماعات �للجنة
�ملادة )10(

عام  اأمني  وعلى  عنها،  ال�سادرة  والقرارات  التو�سيات  كافة  اللجنة  اجتماعات  حما�سر  تت�سمن 
اللجنة اإر�سالها اإلى رئي�س اللجنة والأع�ساء لإبداء اأية مالحظات ب�ساأنها، ويعترب حم�سر الجتماع 
نهائيًا اإذا مل يبد اأي منهم اعرتا�س على م�سمونه اأو طلبًا لت�سحيحه خالل ثالثة اأيام عمل من 

تاريخ ا�ستالمه للمح�سر، وتودع ن�سخة من املح�سر املعتمد لدى الأمانة العامة. 

�لأمانة �لعامة 
�ملادة )11(

اللجنة  لتمكني  امل�ساندة  والإدارية  الفنية  اخلدمات  توفري  تتولى  عامة،  اأمانة  للجنة  تكون    .1
التي  والدرا�سات  والبيانات  املعلومات  وتوفري  بها،  املنوطة  وال�سالحيات  باملهام  القيام  من 

تطلبها.
ُيحدد رئي�س اللجنة اخت�سا�سات الأمانة العامة واعتماد هيكلها التنظيمي واللوائح والأنظمة    .2
�سوؤون  اإدارة  نظام  فيها  مبا  والفنية،  واملالية  الإدارية  النواحي  يف  العمل  بتنظيم  املتعلقة 

منت�سبي وموظفي الأمانة.
يكون لالأمانة العامة جهاز اإداري وفني ُيعني من قبل رئي�س اللجنة، وي�سري ب�ساأنهم القانون    .3
الب�سرية حلكومة دبي رقم )27(  املوارد  اإدارة  قانون  اأو  اإليه  امل�سار  ل�سنة 2012  رقم )6( 
ل�سنة 2006 وتعديالته بح�سب احلال فيما مل ي�سدر ب�ساأنه قرار اأو نظام خا�س باإدارة �سوؤون 

منت�سبي وموظفي الأمانة.
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يجوز للجنة اأن تنقل اأو ُتعري لالأمانة العامة من تراه منا�سبًا من املنت�سبني الإداريني والقانونيني    .4
العاملني لدى الدوائر، مع احتفاظهم بكافة حقوقهم املكت�سبة، وعلى الدوائر اللتزام بنقل 

املنت�سبني اأو اإعارتهم والذين حتددهم اللجنة لتمكينها من اإجناز الأعمال املخت�سة بها.

�لتز�مات �لدو�ئر
�ملادة )12(

تلتزم الدوائر بتزويد اللجنة مبا يلي:
موازنتها ال�سنوية للموارد الب�سرية الع�سكرية.   .1
م�ساريعها املتعلقة باملوارد الب�سرية الع�سكرية.   .2

خطتها ال�سنوية املتعلقة بتطوير وتاأهيل مواردها الب�سرية الع�سكرية.   .3
هياكلها الوظيفية وحتديثات هذه الهياكل.   .4

الع�سكرية، وذلك خالل فرتة ل جتاوز  الب�سرية  الأنظمة واللوائح الداخلية املتعلقة باملوارد    .5
�سهرًا واحدًا من تاريخ �سدورها.

خطط التقاعد ال�سنوية.   .6

�لتعاون مع �لأمانة �لعامة
�ملادة )13(

تلتزم كافة الدوائر بالتعاون التام مع الأمانة العامة وتزويدها بكافة الوثائق والبيانات واملعلومات 
والإح�سائيات والدرا�سات التي تطلبها وتراها لزمة لإجناز الأعمال التي تخت�س بها باللجنة.

�ل�صرية 
�ملادة )14(

يلتزم رئي�س وع�سو اللجنة �سواًء خالل مدة ع�سويتهم يف اللجنة اأو بعدها، مبن فيهم منت�سبي    .1
وموظفي الأمانة العامة، بعدم الإف�ساح اأو الك�سف عن اأية معلومات خطية اأو �سفهية �سرية 
كانت بطبيعتها اأو بحكم الت�سريعات ال�سارية، ما مل يح�سل على اإذن م�سبق بذلك من اجلهة 

املخت�سة، وميتنع على وجه اخل�سو�س ما يلي:
ن�سخ اأو ا�ستخراج اأو اإحالة اأو الك�سف عن اأية معلومات اأو وقائع اأو وثائق اأو م�ستندات مت  اأ(  

الطالع عليها اأثناء اأدائهم ملهامهم.
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الأغرا�س  غري  يف  مبهامهم  لقيانهم  نتيجة  عليها  يطلعون  التي  املعلومات  ا�ستعمال  ب(  
املحددة لها.

اإ�ساءة ا�ستخدام املعلومات التي يح�سلون عليها نتيجة متثيلهم يف اللجنة، اأو عملهم يف  ج(  
الأمانة العامة.

ال�سماح لأي �سخ�س غري خمول بالطالع على املعلومات اأو الوثائق املتعلقة بعملهم. د(  
يكون  ما  كل  باإعادة  انتهاء ع�شويته  اأو  �شقوط  اأو  فقدان  اللجنة عند  وع�شو  الرئي�ص  يلتزم    .2
بحوزته من الوثائق اأو الأوراق اأو امللفات اأو املواد اأو الأ�سرطة اأو الأقرا�س اأو الربامج اأو اأي 

ممتلكات اأخرى تخ�س اللجنة �سواء كانت تت�سمن معلومات �سرية اأم ل.
لغايات تطبيق هذه املادة يجب على الرئي�س واأع�ساء اللجنة والأمني العام ومنت�سبي وموظفي    .3
الأمانة العامة التوقيع على تعهد �سمان ال�سرية وعدم الإف�ساح عن املعلومات املعتمد لدى 

اللجنة.

�ملو�رد �ملالية للجنة
�ملادة )1٥(

تتكون املوارد املالية مما يلي:
الدعم املقرر للجنة يف املوازنة العامة لالإمارة.   .1

اأية موارد اأخرى يقرها الرئي�س اأو نائبه.   .2

�لأحكام �خلتامية
�ملادة )1٦(

ت�سدر بقرار من نائب الرئي�س بناًء على اقرتاح اللجنة لئحة املكافاآت واحلوافز الت�سجيعية للجنة 
واللجان الدائمة واملوؤقتة وفرق العمل املنبثقة عنها واملتعاونني معها، وتتم مراجعتها ب�سكل دوري 

من قبل اللجنة.

�لإلغاء�ت
�ملادة )1٧(

يحل هذا القرار حمل القرار رقم )2( ل�سنة 2016 وال�سادر من نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام 
بدبي ب�ساأن اعتماد الالئحة الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية.
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�ل�صريان و�لن�صر
�ملادة )1٨(

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

�لفريق/ �صاحي خلفان متيم
نائب رئي�ص �ل�صرطة و�لأمن �لعام يف �إمارة دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 12 يوليو 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــق 18 �سوال 1438هـ
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قر�ر رقم )2( ل�صنة 201٧ 
بتعيني رئي�ص جلنة دبي للمو�رد �لب�صرية �لع�صكرية

__________

نائب رئي�ص �ل�صرطة و�لأمن �لعام يف �إمارة دبي

بعد الطالع على القانون رقم )6( ل�سنة 2012 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني 
العاملني باإمارة دبي، 

وعلى القرار رقم )3( ل�سنة 2008 وال�سادر من رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي بتحديد الدوائر 
اخلا�سعة لأحكام القانون رقم )2( ل�سنة 2008 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني 

العاملني يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم )19( ل�سنة 2013 وال�سادر من رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي باعتماد هيكل 

التبعية التنظيمية للدوائر الع�سكرية يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم )1( ل�سنة 2016 وال�سادر من رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي ب�ساأن جلنة دبي 

للموارد الب�سرية الع�سكرية، 
وعلى القرار رقم )1( ل�سنة 2016 وال�سادر من نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي باإعادة 

ت�سكيل جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية،
وعلى القرار رقم )1( ل�سنة 2017 وال�سادر من نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي باعتماد 

الالئحة الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية،

قررنا �لآتي: 
�ملادة )1( 

الع�سكرية،  الب�سرية  للموارد  دبي  للجنة  رئي�سًا  �ل�صريف  عبد�هلل  �صعد  حممد  �ل�صيد/  ُيعني 
ويتولى ممار�سة الخت�سا�سات واملهام املحددة يف القرار رقم )1( ل�سنة 2017 امل�سار اإليه. 
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�ملادة )2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من يوليو 2017، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

�لفريق/ �صاحي خلفان متيم
نائب رئي�ص �ل�صرطة و�لأمن �لعام يف �إمارة دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 12 يوليو 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــق 18 �سوال 1438هـ
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قر�ر رقم )3( ل�صنة 201٧ 
بتعيني �أمني عام جلنة دبي للمو�رد �لب�صرية �لع�صكرية

__________

نائب رئي�ص �ل�صرطة و�لأمن �لعام يف �إمارة دبي

بعد الطالع على القانون رقم )6( ل�سنة 2012 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني 
العاملني باإمارة دبي، 

وعلى القرار رقم )3( ل�سنة 2008 وال�سادر من رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي بتحديد الدوائر 
اخلا�سعة لأحكام القانون رقم )2( ل�سنة 2008 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني 

العاملني يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم )19( ل�سنة 2013 وال�سادر من رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي باعتماد هيكل 

التبعية التنظيمية للدوائر الع�سكرية يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم )1( ل�سنة 2016 وال�سادر من رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي ب�ساأن جلنة دبي 

للموارد الب�سرية الع�سكرية، 
وعلى القرار رقم )1( ل�سنة 2016 وال�سادر من نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي باإعادة 

ت�سكيل جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية،
وعلى القرار رقم )1( ل�سنة 2017 وال�سادر من نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي باعتماد 

الالئحة الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية،
وعلى القرار رقم )2( ل�سنة 2017 وال�سادر من نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي بتعيني 

رئي�س جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية،

قررنا �لآتي: 
�ملادة )1( 

اأمينًا عامًا للجنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية،  �ل�صيد/ �أحمد حممد يو�صف �ل�صحي  ُيعني 
ويتولى ممار�سة الخت�سا�سات واملهام املحددة يف القرار رقم )1( ل�سنة 2017 امل�سار اإليه. 
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�ملادة )2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من يوليو 2017، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

�لفريق/ �صاحي خلفان متيم
نائب رئي�ص �ل�صرطة و�لأمن �لعام يف �إمارة دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 12 يوليو 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــق 18 �سوال 1438هـ
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قر�ر رقم )4( ل�صنة 201٧ 
باإعادة ت�صكيل جلنة دبي للمو�رد �لب�صرية �لع�صكرية

__________

نائب رئي�ص �ل�صرطة و�لأمن �لعام يف �إمارة دبي

بعد الطالع على القانون رقم )6( ل�سنة 2012 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني 
العاملني باإمارة دبي، 

وعلى القرار رقم )3( ل�سنة 2008 وال�سادر من رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي بتحديد الدوائر 
اخلا�سعة لأحكام القانون رقم )2( ل�سنة 2008 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني 

العاملني يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم )19( ل�سنة 2013 وال�سادر من رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي باعتماد هيكل 

التبعية التنظيمية للدوائر الع�سكرية يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم )1( ل�سنة 2016 وال�سادر من رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي ب�ساأن جلنة دبي 

للموارد الب�سرية الع�سكرية، 
وعلى القرار رقم )1( ل�سنة 2016 وال�سادر من نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي باإعادة 

ت�سكيل جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية،
وعلى القرار رقم )1( ل�سنة 2017 وال�سادر من نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي باعتماد 

الالئحة الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية،
وعلى القرار رقم )2( ل�سنة 2017 وال�سادر من نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي بتعيني 

رئي�س جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية،
وعلى القرار رقم )3( ل�سنة 2017 وال�سادر من نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي بتعيني 

اأمني عام جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية،

قررنا �لآتي: 
�ملادة )1( 

ُت�سكل جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية من الرئي�س والأمني العام، وع�سوية كل من:   اأ-  
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ال�سيد/ اأحمد حممد رفيع.   .1
ال�سيد/ عو�س حممد غامن العومي.   .2

ال�سيد/ يو�سف عبدامللك اأهلي.   .3
ال�سيد/ جمال عا�سد را�سد املهريي.   .4

ال�سيد/ فار�س حممد املطوع.   .5
ال�سيد/ خالد حممد عبداهلل را�سد.   .6
ال�سيد/ را�سد نا�سر را�سد عبداهلل.   .7

ال�سيد/ جابر حممد اإبراهيم ال�سهالوي.   .8

ال�سيد/ ماجد جمعه نور حممد البلو�سي.   .9
تكون الع�سوية يف اللجنة ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد.  ب-  

�ملادة )2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من يوليو 2017، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

�لفريق/ �صاحي خلفان متيم
نائب رئي�ص �ل�صرطة و�لأمن �لعام يف �إمارة دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 12 يوليو 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــق 18 �سوال 1438هـ
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قر�ر �إد�ري رقم )2٨4( ل�صنة 201٧
ب�صاأن منح بع�ص موظفي هيئة �لطرق و�ملو��صالت  �صفة �ل�صبطية 

�لق�صائية
__________

�ملدير �لعام ورئي�ص جمل�ص �ملديرين

وتعديالته،  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  باإن�ساء   2005 ل�سنة   )17( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 
وُي�سار اإليها فيما بعد بـ »�لهيئة«،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�سنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�سالت،

وعلى القانون رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )5( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم مواقف املركبات يف اإمارة دبي،

قررنا ما يلي: 
منح �صفة �ل�صبطية �لق�صائية

�ملادة )1(
مُينح موظفو الهيئة املبّينة اأ�سماوؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �سفة 
التنفيذي رقم  املجل�س  باملخالفة لأحكام قرار  التي ترتكب  الأفعال  اإثبات  الق�سائية يف  ال�سبطية 

)5( ل�سنة 2016 امل�سار اإليه، والقرارات ال�سادرة مبوجبه. 

و�جبات ماأموري �ل�صبط �لق�صائي
�ملادة )2(

يجب على املوظفني املخّولني �سفة ال�سبطية الق�سائية مبوجب املادة )1( من هذا القرار، اللتزام 
مبا يلي:

الإجراءات  ومراعاة  اإليه،  امل�سار   2016 ل�سنة   )5( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  اأحكام    -1
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املن�سو�س عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
التحقق من التزام الأ�سخا�س املخاطبني بقرار املجل�س التنفيذي رقم )5( ل�سنة 2016 امل�سار    -2

اإليه، بالواجبات التي يفر�سها عليهم هذا النظام وعدم خمالفتهم لأحكامه.
بها، وفقًا لالأ�سول  املتعلقة  والأدلة  املعلومات  با�ستق�سائها وجمع  املُكلفني  �سبط املخالفات    -3

املرعّية يف هذا ال�ساأن.
وفقًا  بوظائفهم،  تت�سل  التي  املخالفات  �ساأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�سكاوى  التبليغات  تلّقي    -4

لالإجراءات املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ساأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   -5

حترير حم�سر �سبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.   -6
التحلي بالنزاهة، والأمانة، واحليدة واملو�سوعية.   -7

اإبراز ما ُيثبت �سفاتهم عند مبا�سرة املهام املنوطة بهم.   -8
عدم ا�ستغالل �سفة ال�سبطية الق�سائية لتحقيق م�سالح اأو منافع �سخ�سية.   -9

�صالحيات ماأمور �ل�صبط �لق�صائي
�ملادة )3(

القرار ممار�سة  املادة )1( من هذا  الق�سائية مبوجب  ال�سبطية  �سفة  املخّولني  للموظفني  يكون 
ال�سالحيات التالية: 

ال�ستعانة باأفراد ال�سرطة عند القت�ساء.   -1
ال�ستعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.   -2

�سماع وتدوين اأقوال مقدمي البالغات وال�سهود.   -3
اإجراء املعاينة، وتوجيه الأ�سئلة وال�ستي�ساحات، ودخول الأماكن املُ�سّرح لهم بدخولها جلمع    -4

املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

�لإجر�ء�ت �لتنفيذية
�ملادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة املرور والطرق يف الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحكام 
هذا القرار، مبا يف ذلك: 

اإ�سدار البطاقات التعريفية ملاأموري ال�سبط الق�سائي امل�سمولني باأحكام املادة )1( من  هذا    -1
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القرار. 
اعتماد مناذج حما�سر �سبط املخالفات مبا تت�سمنه من بيانات اأ�سا�سية، ومبا يتفق واأحكام    -2

قرار املجل�س التنفيذي رقم )5( ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه.

�ل�صريان و�لن�صر
�ملادة )٥(

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

مطر �لطاير  
�ملدير �لعام ورئي�ص جمل�ص �ملديرين

�سدر يف دبي بتاريخ 24 اأبريل 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 27 رجب 1438هـ
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جدول 
بتحديد �لأ�صماء و�مل�صميات �لوظيفية ملوظفي �لهيئة �ملخولني �صفة �ل�صبطية 

�لق�صائية

�مل�صمى �لوظيفي ��صم �ملوظف

مفت�س رقابة ميداين

مفت�س رقابة ميداين

ح�سن علي اأحمد طاهر

�سمري �سالح علي البلو�سي

1

2

م
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قر�ر �إد�ري رقم )4٦2( ل�صنة 201٧ 
بتحديد خمالفات �ل�صكك �حلديدية �لتي ت�صتوجب 

توجيه �لإنذ�ر قبل فر�ص �لغر�مة
__________

�ملدير �لعام ورئي�ص جمل�ص �ملديرين

بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�سنة 2005 باإن�ساء هيئة الطرق واملوا�سالت وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )1( ل�سنة 2017 ب�ساأن تنظيم ال�سكك احلديدية يف اإمارة دبي،

قررنا ما يلي:
�ملخالفات �لتي ت�صتوجب توجيه �لإنذ�ر

�ملادة )1(
ل�سنة   )1( رقم  التنفيذي  املجل�س  بقرار  امللحقة  اجلداول  يف  عليها  املن�سو�س  املخالفات  حُتدد 
2017 املُ�سار اإليه، التي ت�ستوجب توجيه الإنذار اخلطي ملرتكبيها قبل فر�س الغرامة عليهم على 

النحو التايل:
املخالفات املن�سو�س عليها يف البنود )3( و)4( و)5( من اجلدول رقم )5(.   -1

املخالفات املن�سو�س عليها يف البنود )10( و)11( و)12( و)13( من اجلدول رقم )6(.   -2
ما  رقم )6( يف حال  و)3( من اجلدول  و)2(  البنود )1(  عليها يف  املن�سو�س  املخالفات    -3
اإذا كانت املخالفة املرتكبة ل ت�سكل خطرًا ج�سيمًا على منطقة احلماية احلرجة اأو منطقة 

احلماية الكلية لل�سكك احلديدية.
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�لن�صر و�ل�صريان
�ملادة )2(

ُين�سر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من تاريخ ن�سره.

مطر �لطاير  
�ملدير �لعام ورئي�ص جمل�ص �ملديرين

             
�سدر بتاريخ 22 يونيو 2017 م
املوافــــق 27 رم�سان 1438 هـ
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قر�ر �إد�ري رقم )٥٩٩( ل�صنة 201٧
ب�صاأن منح بع�ص موظفي هيئة �لطرق و�ملو��صالت

�صفة ماأموري �ل�صبط �لق�صائي
__________

�ملدير �لعام ورئي�ص جمل�ص �ملديرين

بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�سنة 2005 باإن�ساء هيئة الطرق واملوا�سالت وتعديالته، 
وعلى القانون رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،

وعلى القانون رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )5( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم مواقف املركبات يف اإمارة دبي،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�سنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�سالت،

قررنا ما يلي:
منح �صفة �ل�صبطية �لق�صائية

�ملادة )1(
مُينح املوظفون املُبّينة اأ�سماوؤهم وُم�سّمياتهم الوظيفية يف اجلدول املُلحق بهذا القرار، �سفة ماأموري 
ال�سبط الق�سائي يف اإثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم )5( 

ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه.

و�جبات ماأموري �ل�صبط �لق�صائي
�ملادة )2(

يجب على املوظفني املُخّولني �سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي مبوجب املادة )1( من هذا القرار، 
اللتزام مبا يلي:

الإجراءات  ومراعاة  اإليه،  املُ�سار   2016 ل�سنة   )5( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  اأحكام   -1
املن�سو�س عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
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التحقق من التزام الأ�سخا�س املخاطبني بقرار املجل�س التنفيذي رقم )5( ل�سنة 2016 املُ�سار   -2
اإليه اأعاله، بالواجبات التي يفر�سها عليهم هذا القرار وعدم خمالفتهم لأحكامه.

بها، وفقًا لالأ�سول  املتعلقة  والأدلة  املعلومات  با�ستق�سائها وجمع  املُكلّفني  �سبط املخالفات   -3
املرعّية يف هذا ال�ساأن.

وفقًا  بوظائفهم،  تت�سل  التي  املخالفات  �ساأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�سكاوى  التبليغات  تلّقي   -4
لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ساأن.

اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.  -5
حترير حم�سر �سبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.  -6

التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، واحليدة واملو�سوعية.  -7
اإبراز ما ُيثبت �سفاتهم عند مبا�سرة املهام املنوطة بهم.  -8

عدم ا�ستغالل �سفة ال�سبطية الق�سائية لتحقيق م�سالح اأو منافع �سخ�سية.  -9

�صالحيات ماأمور �ل�صبط �لق�صائي
�ملادة )3(

القرار  هذا  من   )1( املادة  مبوجب  الق�سائي  ال�سبط  ماأموري  �سفة  املخّولني  للموظفني  يكون 
ممار�سة ال�سالحيات التالية: 

ال�ستعانة باأفراد ال�سرطة عند القت�ساء.   -1
ال�ستعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.   -2

�سماع وتدوين اأقوال مقدمي البالغات وال�سهود.   -3
رح لهم بدخولها جلمع  اإجراء املعاينة، وتوجيه الأ�سئلة وال�ستي�ساحات، ودخول الأماكن املُ�سّ   -4

املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

�لإجر�ء�ت �لتنفيذية
�ملادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة املرور والطرق يف هيئة الطرق واملوا�سالت اتخاذ الإجراءات الالزمة 
لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مبا يف ذلك: 

اإ�سدار البطاقات التعريفية ملاأموري ال�سبط الق�سائي امل�سمولني باأحكام املادة )1( من هذا    -1
القرار. 
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اعتماد مناذج حما�سر �سبط املخالفات مبا تت�سمنه من بيانات اأ�سا�سية، ومبا يتفق واأحكام    -2
القانون رقم )8( ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه.

                
�ل�صريان و�لن�صر

�ملادة )٥(
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.              

مطر حممد �لطاير  
�ملدير �لعام ورئي�ص جمل�ص �ملديرين

�سدر يف دبي بتاريخ 7 �سبتمرب 2017م
املوافـــــــــــــــــــــق 16 ذو احلجة 1438هـ

Issue 422 Pages.indd   40 10/25/17   1:02 PM



�لعدد )422( - �ل�صنة )٥1( - 11 �صفر  143٩هـ - �ملو�فق 31 �أكتوبر 201٧م 41 حكومة دبي - �جلريدة �لر�صمية

جدول 
بتحديد �لأ�صماء و�مل�صميات �لوظيفية للموظفني �ملخولني �صفة ماأموري �ل�صبط 

�لق�صائي 

�جلهة �لتي يعمل بها �مل�صمى �لوظيفي ��صم �ملوظف

اإدارة املواقف

اإدارة املواقف

اإدارة املواقف

اإدارة املواقف

اإدارة املواقف

مفت�س رقابة ميداين

مفت�س رقابة ميداين

مفت�س رقابة ميداين

مفت�س رقابة ميداين

مفت�س رقابة ميداين

خالد اإبراهيم ب�سري فرحان

را�سد �سامل علي حميد ال�سام�سي 

خليفة نورك نظر علي زارعي

را�سد حممد اأحمد حممد ح�سن

اأحمد حممد اأحمد حممد الكوهجي 
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قر�ر �إد�ري رقم )143( ل�صنة 201٧
باعتماد �أثمان بيع �ملكمالت �لغذ�ئية بهيئة �ل�صحة يف دبي

__________

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة، �ملدير �لعام

وتعديالته،  ال�سحة يف دبي  اإن�ساء هيئة  ب�ساأن  ل�سنة 2007  القانون رقم )13(  بعد الطالع على 
وُي�سار اإليها فيما بعد بـ)�لهيئة(،

وعلى القانون رقم )14( ل�سنة 2009 ب�ساأن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن النظام املايل حلكومة دبي،

وعلى املر�سوم رقم )9( ل�سنة 2012 ب�ساأن اعتماد اآلية ت�سعري خدمات هيئة ال�سحة يف دبي،
وعلى املر�سوم رقم )16( ل�سنة 2015 بت�سكيل جمل�س اإدارة هيئة ال�سحة يف دبي،

وعلى املر�سوم رقم )21( ل�سنة 2015 بتكليف رئي�س جمل�س اإدارة هيئة ال�سحة يف دبي بالقيام
مبهام مدير عام الهيئة،

وعلى القرار الإداري رقم )148( ل�سنة 2014 ب�ساأن ر�سوم اخلدمات ال�سحية،
 ،2017/8/14 يف  املوؤرخ   I)SSSS/FAD/BCS/CU/90( رقم  مرجع  املالية  دائرة  كتاب  وعلى 

املت�سمن املوافقة على ثمن بيع بع�س الوحدات الدموية يف الهيئة،

قررنا ما يلي:
�عتماد �لأثمان

�ملادة )1(
ُتعتمد مبوجب هذا القرار اأثمان بيع املكمالت الغذائية لدى الهيئة وفقًا ملا هو حمدد يف اجلدول 

املُلحق.
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�ل�صريان و�لن�صر
�ملادة )2(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �سدوره، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حميد �لقطامي
رئي�ص جمل�ص �لإد�رة و�ملدير �لعام

�سدر يف دبي بتاريخ 17 �سبتمرب 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 26 ذو احلجة 1438هـ
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بيان �ملو�د �ل�صعر

FREEGO ENTERAL FEEDING BAGS SETS. 

CODE NO: S680

FREEGO ENTERAL FEEDING BAGS SETS . 

CODE NO:S310
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