
ال�سنة 53          العدد 45٧          29 اأغ�سط�س 2٠19م         28 ذو احلجة 144٠هـ

ت�سدر عن:

هاتف: 29292٠٠ 4 ٠٠9٧1، فاك�س: 2929299 4 ٠٠9٧1، �س.ب.  12٠٧٧٧ 
دبي، الإمارات العربية املتحدة

slc.dubai.gov.ae      official.gazette@slc.dubai.gov.ae

ISSN: 2410 - 1141



ال�سنة 5٣       العدد 45٧       2٩ اأغ�سط�س  2٠1٩م       28 ذو احلجة  144٠هـ



ت�سدر عن:

اللجنة العليا للت�سريعات

هاتف: 2٩2٩2٠٠ 4 ٠٠٩٧1، فاك�س: 2٩2٩2٩٩ 4 ٠٠٩٧1، �س.ب.  12٠٧٧٧ 

دبي، الإمارات العربية املتحدة

slc.dubai.gov.ae      official.gazette@slc.dubai.gov.ae

الرقم املعياري الدويل للدوريات: 1141 - 2410



العدد )45٧( - ال�سنة )5٣( - 28 ذو احلجة  144٠هـ - املوافق 2٩ اأغ�سط�س  2٠1٩م ٣ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املحتويات 

ت�سريعات اجلهات احلكومية
�سلطة مدينة دبي املالحية

- قرار اإداري رقم )3( ل�سنة 2019 بتحديد �صروط واإجراءات اإ�صدار وجتديد الت�صاريح 
واملوافقات وال�صهادات املتعلقة بامل�صاعدات املالحية يف اإمارة دبي.

هيئة الطرق واملوا�سالت
- قرار اإداري رقم )431( ل�سنة 2019 ب�صاأن منح اأحد موظفي موؤ�ص�صة املرور والطرق يف 

هيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�صبطية الق�صائية.
- قرار اإداري رقم )468( ل�سنة 2019 ب�صاأن حتديد املتطلبات الفنية ال�صتخدام الدراجة 

الهوائية والتزامات قائدها.
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قرار اإداري رقم )٣( ل�سنة 2٠1٩
بتحديد

�شروط واإجراءات اإ�شدار وجتديد الت�شاريح واملوافقات وال�شهادات
املتعلقة بامل�ساعدات املالحية يف اإمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املدير التنفيذي

بعد االطالع على القانون رقم )11( ل�سنة 2007 باإن�صاء مدينة دبي املالحية،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )63( ل�سنة 2016 ب�صاأن امل�صاعدات املالحية يف اإمارة دبي،

قررنا ما يلي: 

التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القرار، املعاين املبّينة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �صياق الن�س على غري ذلك:
: اإمارة دبي. االإمارة  

: �صلطة مدينة دبي املالحية. ال�صلطة  
: قرار املجل�س التنفيذي رقم )63( ل�سنة 2016 ب�صاأن امل�صاعدات املالحية يف   القرار   

     اإمارة دبي.
امل�صاعدات املالحية : وحدات طافية فوق �صطح املاء اأو ثابتة على ال�صاحل، يتم ا�صتخدامها لتحديد
                             ال�صرعات وامل�صارات املالحية وحتذير الو�صائل البحرية واإر�صادها للمناطق  
                  املالحية االآمنة، بداللة األوانها واأ�صكالها نهارًا، ووم�صات اأنوارها لياًل، وت�صمل

        املنائر. 
: نظام امل�صاعدات املالحية املعتمد من االحتاد الدويل ل�صلطات امل�صاعدات املالحية النظام  
.)IALA-A( )واملنائر لتعزيز �صالمة املالحة البحرية واملعروف بـ )اأياال-اأ                                     
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: تركيب و�صيانة واإزالة امل�صاعدات املالحية. الن�صاط   
: ال�صركة اأو املوؤ�ص�صة امل�صرح لها من قبل ال�صلطة وفقًا الأحكام القرار، مبزاولة املن�صاأة  
                          الن�صاط، واملرخ�س لها من قبل �صلطة الرتخي�س املعنّية مبزاولة الن�صاط

       التجاري.
والتي القرار،  وهذا  القرار  الأحكام  وفقًا  ال�صلطة  عن  ال�صادرة  الوثيقة  يح     لت�صر ا

ُي�صمح     
     للمن�صاأة مبوجبها مزاولة الن�صاط يف االإمارة.

: الوثيقة ال�صادرة عن ال�صلطة وفقًا الأحكام القرار وهذا القرار، لكل عملية املوافقة  
لنظام. با املحددة  املالحية  للم�صاعدات  لة  زا اإ و  اأ نة  �صيا و  اأ تركيب                   
: الوثيقة ال�صادرة عن ال�صلطة وفقًا الأحكام القرار وهذا القرار، املت�صمنة ال�صالحية  �صهادة 

     �صالحية ا�صتخدام امل�صاعدات املالحية املحددة بالنظام. 
: املياه الواقعة بني حدود اإمارة ال�صارقة واإمارة اأبوظبي ومتتد حتى املنطقة مياه االإمارة 
                             االقت�صادية اخلال�صة، مبا فيها املياه الداخلية لالإمارة والتي ت�صمل املوانئ

     البحرية واملرا�صي والقنوات واملمرات املائية.

�شروط ومعايري امل�شاعدات املالحية
املادة )2(

يجب اأن تتوفر يف امل�صاعدات املالحية يف االإمارة ال�صروط واملعايري واملوا�صفات املحددة يف النظام.

�شروط اإ�شدار الت�شريح
املادة )٣(

ُي�صرتط الإ�صدار الت�صريح للمن�صاأة، ما يلي:
اأن يكون لديها ترخي�س جتاري �صادر عن اإحدى �صلطات الرتخي�س التجاري يف االإمارة.  .1

اأن تثبت لل�صلطة اأن لديها خربة فنية كافية ملزاولة الن�صاط.  .2
اأن حتدد املعدات واالأجهزة التي �صتوفرها ملزاولة الن�صاط.  .3

ب�صاأن مزاولة  لها  اأو دولية �صادرة  اأو ع�صوية حملية  باأي �صهادات اعتماد  ال�صلطة  اأن تزود   .4
الن�صاط.

:
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اأن تكون الو�صائل البحرية التابعة لها م�صّرح لها مبزاولة ن�صاط بحري من ال�صلطة.    .5
اأن تثبت لل�صلطة مالءتها املالية وقدرتها الفنّية على اال�صتمرار يف مزاولة الن�صاط.   .6

لدى  املعتمدة  وال�صوابط  وال�صروط  لها  ال�صادر  للت�صريح  وفقًا  الن�صاط  تتعهد مبزاولة  اأن   .7
ال�صلطة يف هذا ال�صاأن.

اإجراءات اإ�سدار الت�سريح
املادة )4(

تتبع االإجراءات التالية الإ�صدار الت�صريح:
الغاية،  لهذه  لديها  املعّد  للنموذج  وفقًا  ال�صلطة،  اإلى  الت�صريح  على  احل�صول  طلب  ُيقّدم   .1
معززًا بالوثائق وامل�صتندات والبيانات املوؤيدة لل�صروط املحددة يف املادة )3( من هذا القرار.
ل ال�صلطة طلب احل�صول على الت�صريح، مقابل اإ�صعار املن�صاأة الطالبة للت�صريح بذلك. ت�صجِّ  .2
ال�صروط  جلميع  ا�صتيفائه  من  للتحقق  الفنية  الناحية  من  الطلب  بدرا�صة  ال�صلطة  تقوم   .3

واملتطلبات والوثائق وامل�صتندات املطلوبة.
ت�صدر ال�صلطة قرارها ب�صاأن طلب الت�صريح خالل )10( ع�صرة اأيام عمل من تاريخ تقدمي   .4

الطلب، ويجوز لل�صلطة متديد هذه املهلة يف االأحوال التي ت�صتدعي ذلك.
تقوم ال�صلطة يف حال رف�س الطلب باإخطار طالب الت�صريح باأ�صباب الرف�س.  .5

يف حال املوافقة على الطلب، يكّلف طالب الت�صريح بدفع الر�صوم املقررة يف هذا ال�صاأن، ثم   .6
تقوم ال�صلطة باإ�صدار الت�صريح.

�شروط جتديد الت�شريح
املادة )5(

ُي�صرتط لتجديد الت�صريح للمن�صاأة، ما يلي:
اأن يكون ترخي�صها التجاري �صاريًا.  .1

اأن حتدد املعدات واالأجهزة التي �صتوفرها ملزاولة الن�صاط.  .2
اأن تكون الو�صائل البحرية التابعة لها م�صّرح لها مبزاولة ن�صاط بحري من ال�صلطة.    .3

اأن تثبت لل�صلطة مالءتها املالية وقدرتها الفنّية على اال�صتمرار يف مزاولة الن�صاط.   .4
لدى  املعتمدة  وال�صوابط  وال�صروط  لها  ال�صادر  للت�صريح  وفقًا  الن�صاط  تتعهد مبزاولة  اأن   .5
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ال�صلطة يف هذا ال�صاأن.
اإجراءات جتديد الت�سريح

املادة )6(
تتبع االإجراءات التالية لتجديد الت�صريح:

اإلى ال�صلطة خالل )30( ثالثني يومًا على االأكرث بعد  ُتقّدم املن�صاأة طلب جتديد الت�صريح   .1
وامل�صتندات  بالوثائق  معززًا  الغاية،  لهذه  لديها  املعد  للنموذج  وفقًا  الت�صريح،  مدة  انتهاء 

املطلوبة.
تقوم ال�صلطة بدرا�صة طلب جتديد الت�صريح للتاأكد من ا�صتيفائه جلميع ال�صروط والوثائق   .2
والغرامات  املالية  املتاأخرات  جميع  ب�صداد  املن�صاأة  قيام  ذلك  يف  مبا  املطلوبة،  وامل�صتندات 

املفرو�صة عليها اإن وجدت.
برف�س طلبه  التجديد  باإخطار طالب  ال�صلطة  تقوم  الت�صريح،  يف حال رف�س طلب جتديد   .3

واأ�صباب هذا الرف�س.
يف حال املوافقة على جتديد الت�صريح، يكلف طالب التجديد ب�صداد الر�صوم املقررة يف هذا   .4

ال�صاأن، ثم تقوم ال�صلطة بتجديد الت�صريح.

�شروط اإ�شدار املوافقة
املادة )٧(

ُي�صرتط الإ�صدار املوافقة، ما يلي:
حتديد املن�صاأة املتعاقد معها للقيام بالن�صاط يف مياه االإمارة، يف حال مل تكن اجلهة الطالبة   .1

للموافقة هي من �صتتولى القيام بهذا الن�صاط.
احل�صول على الت�صاريح واالأذونات واملوافقات التي ت�صتوجب الت�صريعات ال�صارية يف االإمارة   .2

احل�صول عليها من اجلهات املخت�صة قبل القيام بالن�صاط.
احل�صول على �صهادة عدم ممانعة من اجلهة املالكة ملوقع امل�صروع البحري الذي �صيتم فيه   .3

مزاولة الن�صاط.
اإعداد درا�صة للتاأثريات البيئية املتوقعة للم�صروع البحري.   .4

تقدمي ن�صخة عن كافة اخلرائط التف�صيلية للم�صروع البحري.  .5
تقدمي ن�صخة عن خطة ال�صيانة للم�صاعدات املالحية يف حال ما اإذا كان طلب احل�صول على   .6

املوافقة يتعلق برتكيبها.
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تقدمي تعهد بااللتزام ب�صروط املوافقة ال�صادرة له، وباأي تعليمات اأو تدابري تقررها ال�صلطة   .7
بناًء على الك�صوفات الفنية التي تقوم بها بعد اإ�صدار املوافقة، مبا يف ذلك مدة ال�صالحية 

املحددة للم�صاعدة املالحية حمل املوافقة.

اإجراءات اإ�سدار املوافقة
املادة )8(

تتبع االإجراءات التالية للح�صول على املوافقة:
يقّدم طلب احل�صول على املوافقة اإلى ال�صلطة، وفقًا للنموذج املعد لديها لهذه الغاية، معززًا   .1

بالوثائق وامل�صتندات املطلوبة.
ال�صروط  جلميع  ا�صتيفائه  من  للتحقق  الفنية  الناحية  من  الطلب  بدرا�صة  ال�صلطة  تقوم   .2

واملتطلبات والوثائق وامل�صتندات املطلوبة.
ت�صدر ال�صلطة قرارها ب�صاأن طلب املوافقة خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ تقدمي الطلب،   .3

ويجوز لل�صلطة متديد هذه املهلة يف االأحوال التي ت�صتدعي ذلك.
تقوم ال�صلطة يف حال رف�س طلب املوافقة باإخطار مقدمه باأ�صباب الرف�س.  .4

تقوم  ثم  ال�صاأن،  هذا  يف  املقررة  الر�صوم  بدفع  مقدمه  يكلف  الطلب  على  املوافقة  حال  يف   .5
ال�صلطة باإ�صدار املوافقة.

�شروط اإ�شدار �شهادة ال�شالحية
املادة )٩(

ي�صرتط الإ�صدار �صهادة ال�صالحية لطالبها �صواء كان مالك اأو م�صغل للم�صروع البحري، ما يلي:
اأن يتم تركيب امل�صاعدات املالحية من قبل املن�صاأة وفقًا للنظام، وبح�صب االأنواع واالأ�صكال   .1

واالأحجام واملواقع املحددة يف املخطط املعتمد من ال�صلطة عند اإ�صدار املوافقة.
اأخرى مفو�صة  اأي جهة  اأو  ال�صلطة  الذي جتريه  الفني  للك�صف  املالحية  امل�صاعدات  اجتياز   .2

باإجرائه نيابة عنها.
اأن تتحقق يف امل�صاعدات املالحية اأي من احلاالت التالية:  .3

اأن تقع �صمن م�صروع بحري تزيد فرتة تنفيذه على �صنة واحدة.  اأ - 
اأن تقع �صمن م�صروع بحري قائم ي�صتلزم وجودها فيه ب�صكل دائم. ب - 



العدد )45٧( - ال�سنة )5٣( - 28 ذو احلجة  144٠هـ - املوافق 2٩ اأغ�سط�س  2٠1٩م 1٠ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

اإجراءات اإ�شدار �شهادة ال�شالحية
املادة )1٠(

تتبع االإجراءات التالية الإ�صدار �صهادة ال�صالحية:
لهذه  لديها  املعّد  للنموذج  وفقًا  ال�صلطة،  اإلى  ال�صالحية  �صهادة  على  ُيقّدم طلب احل�صول   .1

الغاية، معززًا بالوثائق وامل�صتندات والبيانات املطلوبة.
وامل�صتندات  والوثائق  ال�صروط  جلميع  ا�صتيفائه  من  للتاأكد  الطلب  بدرا�صة  ال�صلطة  تقوم   .2

املطلوبة، مبا يف ذلك �صداد جميع املتاأخرات املالية والغرامات املفرو�صة اإن وجدت.
اأنواعها وعددها  باإجراء الك�صف الفني على امل�صاعدات املالحية للتحقق من  ال�صلطة  تقوم   .3

ومواقعها وحالتها الفنية.
يف حال عدم اجتياز امل�صاعدات املالحية للك�صف الفني، تقوم ال�صلطة باإخطار طالب �صهادة   .4

ال�صالحية باالإجراءات الواجب اتخاذها الإ�صدار ال�صهادة. 
تقوم  ثم  ال�صاأن،  هذا  يف  املقررة  الر�صوم  بدفع  مقدمه  يكلف  الطلب  على  املوافقة  حال  يف   .5

ال�صلطة باإ�صدار �صهادة ال�صالحية.

�شروط جتديد �شهادة ال�شالحية
املادة )11(

ي�صرتط لتجديد �صهادة ال�صالحية لطالبها �صواء كان مالك اأو م�صغل للم�صروع البحري، ما يلي:
اأخرى مفو�صة  اأي جهة  اأو  ال�صلطة  الذي جتريه  الفني  للك�صف  املالحية  امل�صاعدات  اجتياز   .1

باإجرائه نيابة عنها.
اأن تتحقق يف امل�صاعدات املالحية اأي من احلاالت التالية:  .2

اأن تقع �صمن م�صروع بحري تبّقى على اكتمال تنفيذه اأكرث من )30( ثالثني يومًا بعد  اأ- 
مع  وتنا�صب  ن�صبة  التجديد  ر�صم  يح�صب  اأن  على  ال�صالحية،  �صهادة  انتهاء �صالحية 

الر�صم ال�صنوي، ويعترب جزء ال�صهر �صهرًا كاماًل لغايات احت�صاب الر�صم املقرر. 
اأن تقع �صمن م�صروع بحري قائم ي�صتلزم وجودها فيه ب�صكل دائم. ب- 
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اإجراءات جتديد �شهادة ال�شالحية
املادة )12(

تتبع االإجراءات التالية لتجديد �صهادة ال�صالحية:
الغاية،  لهذه  لديها  املعد  للنموذج  وفقًا  ال�صلطة،  اإلى  ال�صالحية  �صهادة  يقّدم طلب جتديد   .1

معززًا بالوثائق وامل�صتندات املطلوبة.
تقوم ال�صلطة بدرا�صة طلب جتديد �صهادة ال�صالحية للتاأكد من ا�صتيفائه جلميع ال�صروط   .2
املالية  املتاأخرات  جميع  �صداد  ذلك  يف  مبا  ال�صهادة  الإ�صدار  املطلوبة  وامل�صتندات  والوثائق 

والغرامات املفرو�صة اإن وجدت.
اأنواعها وعددها  باإجراء الك�صف الفني على امل�صاعدات املالحية للتحقق من  ال�صلطة  تقوم   .3

ومواقعها وحالتها الفنية.
يف حال عدم اجتياز امل�صاعدات املالحية للك�صف الفني، تقوم ال�صلطة باإخطار طالب جتديد   .4

�صهادة ال�صالحية ال�صتكمال املتطلبات الالزمة للتجديد.
تقوم  ثم  ال�صاأن،  هذا  يف  املقررة  الر�صوم  بدفع  مقدمه  يكّلف  الطلب  على  املوافقة  حال  يف   .5

ال�صلطة بتجديد �صهادة ال�صالحية.

الإلغاءات
املادة )1٣(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اإداري اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القرار.

الن�سر وال�سريان
املادة )14(

ُين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية، وُيعمل به من تاريخ ن�صره.

عامر علي       
املدير التنفيذي       

�صــدر يف دبي بتـاريـخ 25 يـوليـو 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــق 22 ذي القعدة 1440هـ
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قرار اإداري رقم )4٣1( ل�سنة 2٠1٩
ب�ساأن منح اأحد موظفي موؤ�س�سة املرور والطرق

يف هيئة الطرق واملوا�سالت �سفة ال�سبطية الق�سائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

وتعديالته،  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  باإن�صاء   2005 ل�سنة   )17( رقم  القانون  على  االطالع  بعد 
وُي�صار اإليها فيما بعد بـ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�سنة 2015 ب�صاأن اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�سنة 2016 ب�صاأن تنظيم منح �صفة ال�صبطية الق�صائية يف حكومة دبي، 

الطرق  لهيئة  التابعة  املوؤ�ص�صات  باإن�صاء   2006 ل�سنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�صالت واعتماد هيكلها املوؤ�ص�صي والتنظيمي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )5( ل�سنة 2016 ب�صاأن تنظيم مواقف املركبات يف اإمارة دبي،
الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2018 ل�سنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

واملوا�صالت،

قررنا ما يلي:

منح �سفة ال�سبطية الق�سائية
املادة )1(

ُينح ال�صيد/ �صلمان خان رفيق الدين خان )14081(، والذي ي�صغل وظيفة مفت�س فني مبوؤ�ص�صة 
املرور والطرق يف الهيئة �صفة ال�صبطية الق�صائية يف اإثبات االأفعال التي ترتكب باملخالفة الأحكام 

قرار املجل�س التنفيذي رقم )5( ل�سنة 2016 امل�صار اإليه.
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واجبات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )2(

يجب على املوظف املمنوح �صفة ال�صبطية الق�صائية مبوجب املادة )1( من هذا القرار، االلتزام 
مبا يلي:

االإجراءات  ومراعاة  اإليه،  امل�صار   2016 ل�سنة   )5( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  اأحكام   .1
املن�صو�س عليها فيه عند قيامه مبهامه.

ل�سنة   )5( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  باأحكام  املخاطبني  االأ�صخا�س  التزام  من  التحقق   .2
2016 امل�صار اإليه، بالواجبات التي يفر�صها عليهم هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه 

وعدم خمالفتهم الأحكامه.
لالأ�صول  وفقًا  بها،  املتعلقة  واالأدلة  املعلومات  وجمع  با�صتق�صائها  املُكلف  املخالفات  �صبط   .3

املرعّية يف هذا ال�صاأن.
وفقًا  بوظيفته،  تت�صل  التي  املخالفات  �صاأن  يف  اإليه  ترد  التي  وال�صكاوى  التبليغات  تلّقي   .4

لالإجراءات املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�صاأن.
5.  اتخاذ االإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة االأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

حترير حم�صر �صبط بالوقائع واالإجراءات التي مت اتخاذها من قبله.  .6
التحلي بالنزاهة، واالأمانة الوظيفية، واحليدة واملو�صوعية.  .7

اإبراز ما ُيثبت �صفته عند مبا�صرة املهام املنوطة به.  .8
عدم ا�صتغالل �صفة ال�صبطية الق�صائية لتحقيق م�صالح اأو منافع �صخ�صية.  .9

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )٣(

ممار�صة  القرار  هذا  من   )1( املادة  مبوجب  الق�صائية  ال�صبطية  �صفة  املمنوح  للموظف  يكون 
ال�صالحيات التالية: 

اال�صتعانة باأفراد ال�صرطة عند االقت�صاء.  .1
اال�صتعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�صرورة.  .2

�صماع وتدوين اأقوال مقدمي البالغات وال�صهود.  .3
اإجراء املعاينة، وتوجيه االأ�صئلة واال�صتي�صاحات، ودخول االأماكن املُ�صّرح له بدخولها جلمع   .4

املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
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الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة املرور والطرق يف الهيئة، اتخاذ االإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحكام 
هذا القرار، مبا يف ذلك:

املادة )1( من هذا  باأحكام  امل�صمول  الق�صائي  ال�صبط  ملاأمور  التعريفية  البطاقات  اإ�صدار   .1
القرار. 

اعتماد مناذج حما�صر �صبط املخالفات مبا تت�صمنه من بيانات اأ�صا�صية، ومبا يتفق واأحكام   .2
القانون رقم )8( ل�سنة 2016 امل�صار اإليه. 

                   
ال�سريان والن�سر

املادة )5(
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.              

مطر الطاير      
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين      

�صــدر يف دبي بتـاريـخ 14 يوليـو 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــق 11 ذو القعدة 1440 هـ



العدد )45٧( - ال�سنة )5٣( - 28 ذو احلجة  144٠هـ - املوافق 2٩ اأغ�سط�س  2٠1٩م 15 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )468( ل�سنة 2٠1٩
ب�ساأن

حتديد املتطلبات الفنية ل�ستخدام الدراجة الهوائية والتزامات قائدها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم )21( ل�سنة 1995 ب�صاأن ال�صري واملرور والئحته التنفيذية 
وتعديالتهما، 

وعلى القانون رقم )17( ل�سنة 2005 باإن�صاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )10( ل�سنة 2015 ب�صاأن تنظيم ا�صتخدام الدراجات الهوائية يف 

اإمارة دبي،
وعلى القرار االإداري رقم )505( ل�سنة 2015 ب�صاأن حتديد املتطلبات الفنية ال�صتخدام الدراجة 

الهوائية والتزامات قائدها،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القرار، املعاين املبّينة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �صياق الن�س على غري ذلك:

: اإمارة دبي. االإمارة    
: هيئة الطرق واملوا�صالت. الهيئة   

: كل �صبيل مفتوح لل�صري العام يف االإمارة، وي�صمل الطرق باأنواعها الطريق   
                                                        وامليادين العامة واجل�صور واملواقف العامة واالأر�صفة  ومعابر امل�صاة.
: اآلة ميكانيكية اأو دراجة نارية اأو اأي جهاز اآخر ي�صري على الطريق  املركبة   

      مبحرك اآيل، وت�صمل املركبة الثقيلة.
: مركبة ذات عجلتني اأو اأكرث، غري جمهزة مبحرك اآيل، ت�صري بقوة الهوائية   الدراجة 
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     دفع راكبها ومعدة لنقل االأ�صخا�س.
: امل�صار الذي  حتّدده الهيئة، املخ�ص�س ل�صري الدراجة الهوائية على م�صار الدراجة الهوائية  

     الطريق.
: املركبة املخ�ص�صة ملرافقة الدراجني. مركبة احلماية    

: قائد الدراجة الهوائية لغايات التدريب. الدراج   
: لوحات اإلكرتونية يتم تركيبها على مركبة احلماية، يتم كتابة عبارات اللوحات املتغرية  

     التنبيه املطلوبة فيها ح�صب احلاجة.
: قيام عدد )5( خم�س دراجني اأو اأكرث بالتدريب على الطريق. التدريب ب�صورة جماعية 

: قيام عدد )4( اأربع دراجني اأو اأقل بالتدريب على الطريق. التدريب ب�صورة فردية 
: مركبة ذات عجلتني اأو اأكرث، جمهزة مبحرك كهربائي، ت�صري بقوة الدراجة الكهربائية 

     املحرك الكهربائي اأو دفع راكبها ومعدة لنقل االأ�صخا�س.

املتطلبات الفنية ل�ستخدام وقيادة الدراجة الهوائية
املادة )2(

يجب اأن تتوفر يف الدراجة الهوائية عند قيادتها املتطلبات الفنية التالية:
م�صباح اأبي�س رئي�صي اأمامي، وم�صباح اأحمر وعاك�صة حمراء يف اخللف.  .1

جهاز تنبيه �صوتي مثبت على املقود.  .2
مكابح على اأحد االإطارات على االأقل.  .3

تنا�صب مقا�صات االإطارات مع العجالت.  .4
اإطارات �صاحلة لل�صري على الطريق.  .5

التزامات قائد الدراجة الهوائية
املادة )٣(

التنفيذي رقم )10(  املادة )3( من قرار املجل�س  اإلى االلتزامات املن�صو�س عليها يف  باالإ�صافة 
ل�سنة 2015 امل�صار اإليه، يجب على قائد الدراجة الهوائية االلتزام مبا يلي:

اثنتي ع�صرة �صنة ميالدية بقيادة الدراجة  ال�صماح الأي �صخ�س يقل عمره عن )12(  عدم   .1
الهوائية على الطريق اأو م�صار الدراجة الهوائية اإال مبرافقة �صخ�س ال يقل عمره عن )18( 

ثماين ع�صر �صنة ميالدية. 
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ارتداء خوذة واقية و�صرتة عاك�صة.  .2
اجللو�س على املقعد املثبت يف الدراجة الهوائية، وقدماه على جانبيها، قاب�صًا بكلتا يديه على   .3

مقودها، اأو باإحداها يف حال اإ�صدار اإ�صارة بيده لالنعطاف يينًا اأو ي�صارًا.
عدم االإم�صاك باأي مركبة اأو مقطورة متحركة اأثناء قيادة الدراجة الهوائية.  .4

ت�صكل  الهوائية )اإن وجدت( وعدم تركها ب�صورة  للدراجات  املواقف املخ�ص�صة  ا�صتخدام   .5
اإعاقة حلركة املركبات اأو امل�صاة.

ترك م�صافة اأمان كافية بينه وبني املركبات وامل�صاة.  .6
عدم حمل اأي �صيء يوؤدي اإلى اختالل توازن الدراجة الهوائية.  .7

وم�صار  الطريق  على  تركيبها  يتم  التي  االإر�صادية  اللوحات  يف  الواردة  بالتعليمات  االلتزام   .8
الدراجة الهوائية. 

عدم �صحب الدراجة الهوائية مبركبة اأخرى، اأو �صحب اأي �صيء بالدراجة الهوائية، ما مل تكن   .9
الدراجة الهوائية جمهزة لذلك.

النزول عن الدراجة الهوائية اأثناء العبور من معابر امل�صاة.  .10
اأو  املركبات  اأو  بالدراجات  اال�صطدام  عند  حدوثها  حال  يف  مبا�صرة  احلوادث  عن  التبليغ   .11

امل�صاة اأو االأج�صام الثابتة.
عدم ا�صتخدام ال�صماعات الثنائية اأثناء قيادة الدراجة الهوائية.  .12

اإ�صدار  مع  الطريق  خلو  من  والتاأكد  االأحوال،  جميع  يف  للطريق  االأين  اجلانب  ا�صتخدام   .13
اإ�صارة باليد عند تغيري امل�صار.

االلتزام ب�صروط ال�صالمة العامة اأثناء قيادة الدراجة الهوائية وعدم القيام باأي اأمور خطرة.  .14
ال�صري باجتاه حركة املرور دائمًا ولي�س العك�س، وااللتزام مب�صار الدراجة الهوائية املحدد.  .15

التاأكد من �صالمة ترو�س ال�صرعة واملكابح واالإطارات.  .16
عدم ا�صتخدام االإ�صاءة املتقطعة )فال�س( وا�صتخدام اإ�صاءة ثابتة.  .17

ارتداء مالب�س واأحذية خم�ص�صة لقيادة الدراجة الهوائية.  .18
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�سوابط التدريب ب�سورة جماعية
املادة )4(

بعد  اإال  جماعية،  ب�صورة  التدريب  الأغرا�س  الطريق  على  الهوائية  الدراجة  قيادة  يجوز  ال  اأ- 
احل�صول على موافقة الهيئة املُ�صبقة على ذلك.

خدمة  مركز  اإلى  جماعية  ب�صورة  التدريب  على  الهيئة  موافقة  على  احل�صول  طلب  ُيقّدم  ب- 
العمالء بق�صم خدمات حرم الطريق، وفقًا لال�صرتاطات واملعايري الفنية التي تعتمدها الهيئة 

يف هذا ال�صاأن، مرفقًا به امل�صتندات التالية:
الراغبني  الدراجني  جمموعة  قائد  اأو  التدريب  عملية  على  امل�صرفة  اجلهة  من  طلب   .1
مبمار�صة التدريب ب�صورة جماعية الأخذ املوافقة على التدريب، على اأن يت�صمن الطلب 
جميع تفا�صيل عملية التدريب، كعدد الدراجني الذي ال يجوز اأن يتجاوز )20( دراجًا 

كحد اأق�صى، عدد مركبات احلماية املطلوبة، تاريخ ووقت التدريب وغريها.
تعهد اجلهة امل�صرفة على عملية التدريب اأو قائد جمموعة الدراجني بعدم زيادة طول   .2
املجموعة على )50( مرتًا والقيادة ب�صرعات متقاربة وعدم اخلروج عن م�صار الدراجة 

الهوائية املحدد.
�صورة عن الرخ�صة التجارية �صارية املفعول بالن�صبة للطلبات التي ُتقّدم من اجلهات   .3

التجارية.
الريا�صي  دبي  وجمل�س  الهوائية  الدراجات  احتاد  من  �صادرة  ممانعة  عدم  �صهادة   .4

و�صرطة دبي.
خمطط يو�صح الطريق الذي �صيتم فيه التدريب.   .5

املوا�سفات املطلوب توفرها يف مركبة احلماية
املادة )5(

يجب اأن تتوفر يف مركبة احلماية املرافقة للتدريب ب�صورة جماعية املوا�صفات التالية:
�صماعة مع ميكرفون.  .1

2.  كامريا مراقبة لت�صوير التدريب.
وجود اللوحات املتغرية مكتوب عليها »اأمامك دراجني«.  .3

توفري لوحة ف�صفورية تنبيهية للدراجات الهوائية.  .4
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التزامات اجلهة امل�سرفة على التدريب
املادة )6(

يجب على اجلهة امل�صرفة على تدريب الدراجني، االلتزام مبا يلي:
توفري مركبات حماية اأمامية وخلفية للدراجني اأثناء قيامهم بالتدريب ب�صورة جماعية.  .1

اإخطار الهيئة و�صرطة دبي وجمل�س دبي الريا�صي واحتاد الدراجات الهوائية ر�صميًا بتفا�صيل   .2
مركبات احلماية.

مع  بالتن�صيق  الدفاعية  القيادة  مثل  متقدمة  برامج  على  احلماية  مركبات  �صائقي  تدريب   .3
احتاد الدراجات الهوائية.

ترك م�صافة ال تقل عن )15( مرتًا بني مركبة احلماية والدراجني يف حال قيادة الدراجة   .4
الهوائية ب�صرعات منخف�صة )30 كلم/�صاعة اأو اأقل(، وتوفري م�صافة الوقوف االآمنة، املتمثلة 

بقاعدة الـ )3( ثواين.
ت�صوير التدريب ب�صورة جماعية بوا�صطة كامريا مراقبة يتم تثبيتها على الواجهة اخللفية   .5

ملركبة احلماية.

التدريب ب�سورة فردية
املادة )٧(

ال يجوز قيادة الدراجة الهوائية على الطريق الأغرا�س التدريب ب�صورة فردية.

الدراجات الكهربائية
املادة )8(

يحظر ا�صتخدام الدراجات الكهربائية على م�صار الدراجة الهوائية.

اإ�سدار التعليمات
املادة )٩(

ُي�صدر املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة املرور والطرق التعليمات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار.
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الإلغاءات
املادة )1٠(

يلغى القرار االإداري رقم )505( ل�سنة 2015 املُ�صار اإليه، كما ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اإداري اآخر 
اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القرار. 

الن�سر وال�سريان
املادة )11(

ُين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية، ويعمل به من تاريخ ن�صره.

مطر الطاير      
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين      

�صـدر يف دبي بـتـاريـخ 31 يـوليـو 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــق 28 ذو القعدة 1440 هـ
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