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�ملحتويات 

ت�صريعات �جلهات �حلكومية
جهاز �لرقابة �ملالية

قرار رقم )1( ل�شنة 2019 ب�شاأن ت�شكيل جلنة التظلمات بجهاز الرقابة املالية.  -

هيئة �لطرق و�ملو��صالت
قرار اإداري رقم )575( ل�شنة 2019 باعتماد مراحل واإجراءات و�شوابط �شرف التعوي�ض   -

عن لوحات مركبات الأجرة يف اإمارة دبي.
قرار اإداري رقم )604( ل�شنة 2019 باإ�شدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�ض التنفيذي   -

رقم )38( ل�شنة 2018 ب�شاأن تنظيم ن�شاط تعليم قيادة �ملركبات يف �إمارة دبي.

هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي
قرار اإداري رقم )77( ل�شنة 2019 ب�شاأن منح بع�ض اأخ�شائيي احلماية لدى هيئة تنمية   -

املجتمع يف دبي �شفة ال�شبطية الق�شائية.
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قر�ر رقم )1( ل�صنة 201٩
ب�صاأن

ت�صكيل جلنة �لتظلمات بجهاز �لرقابة �ملالية
__________

نحن    مكتوم بن حممد بن ر��صد �آل مكتوم            نائب حاكم دبي
رئي�ص جهاز �لرقابة �ملالية

بعد �الطالع على �لقانون رقم )4( ل�شنة 2018 باإن�شاء جهاز �لرقابة �ملالية، وُي�شار �إليه فيما يعد 
بـ »�جلهاز«،

وعلى �لقانون رقم )8( ل�شنة 2018 ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي،
وعلى �ملر�شوم رقم )23( ل�شنة 2014 ب�شاأن اللجنة العليا للت�شريعات يف اإمارة دبي،

و�عتماد  �لع�شكرية بدبي  �ملركزية  �لتظلمات  باإن�شاء جلنة  ل�شنة 2018  �ملر�شوم رقم )27(  وعلى 
نظام عملها،

وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )41( ل�شنة 2015 ب�شاأن جلنة التظلمات املركزية ملوظفي حكومة 
دبي،

وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )4( ل�شنة 2019 باعتماد نظام �لتاأديب و�لتظلمات و�ل�شكاوى 
ملوظفي حكومة دبي،

قررنا ما يلي:
ت�صكيل جلنة �لتظلمات

�ملادة )1(
�لنحو  وتتاألف على  �لتظلمات«،  »جلنة  ُت�شّمى  �لقر�ر يف �جلهاز جلنة  ُت�شّكل مبوجب هذ�  �أ-  

التايل«
رئي�شًا ممثل عن اجلهاز    .1
ع�شوًا ممثلنينْ اثنني عن اللجنة العليا للت�شريعات يف اإمارة دبي    .2
ع�شوًا ممثل عن اجلهاز    .3
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ع�شوً� ممثل عن �جلهة �خلا�شعة لرقابة �جلهاز �لتي يتبع لها �ملوظف �ملتظلم    .4
وُي�شار اإليها فيما بعد بـ »�للجنة«.  

تتم ت�شمية ممثلي اجلهات املُ�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة من قبل م�شوؤويل تلك  ب-  
اجلهات.

ُي�شرتط يف رئي�س وع�شو �للجنة ما يلي: ج-  
�أال يكون زوجًا �أو قريبًا للموظف �ملتظلم حتى �لدرجة �لر�بعة.   .1

�أال يكون رئي�شًا مبا�شرً� للموظف �ملتظلم �أو م�شوؤواًل على �لوحدة �لتنظيمية �لتي يعمل    .2
لديها. 

�أال تقل درجته �لوظيفية عن درجة �ملوظف �ملُتظّلم.   .3
�أال يكون ع�شوً� يف جلنة �لتظلمات و�ل�شكاوى يف �جلهة �خلا�شعة لرقابة �جلهاز.   .4

�أال يكون طرفًا يف مو�شوع �لتظلم �ملُقّدم من �ملوظف �ملتظلم.   .5
�أال يكون قد �شبق له �أن قّدم �أي تقرير يتعّلق بالتظلُّم، �أو �أبدى ر�أيًا �أو �أ�شدر قر�رً� فيه.   .6

�خت�صا�صات �للجنة
�ملادة )2(

تخت�س �للجنة بالّنظر و�لف�شل يف �لتظلُّمات �لتي ُتقّدم �إليها من ُموّظفي �جلهات �خلا�شعة  �أ-  
لرقابة اجلهاز ب�شاأن اجلزاءات التاأديبية املفرو�شة عليهم وفقًا ملا يلي:

�جلز�ء�ت �لتاأديبية �ملفرو�شة على �ملوظف من قبل �جلهة �خلا�شعة بناء على طلب من    .1
قبل �جلهاز نظري ثبوت �رتكابه �أثناء �خلدمة لدى �جلهة �خلا�شعة لرقابة �جلهاز الأي 
من �الأفعال �أو �ملخالفات �ملن�شو�س عليها يف �لقانون رقم )4( ل�شنة 2018 املُ�شار اإليه.

وقف �ملوظف �ملخالف عن �لعمل موؤقتًا حلني �كتمال �إجر�ء�ت �لتحقيق لدى �جلهاز.   .2
�الإد�رية  �ملخالفات  �ملفرو�س من جلنة  �لتاأديبي  �أ�شد من �جلز�ء  تاأديبي  توقيع جز�ء    .3
مع ج�شامة  �لتاأديبي  تنا�شب �جلز�ء  ب�شبب عدم  لرقابة �جلهاز،  يف �جلهة �خلا�شعة 

�ملُخالفة �ملُرتكبة من قبل �ملوظف.
ال تخت�س �للجنة بالّنظر يف �أي تظلُّم يدخل يف �خت�شا�س �جلهات �لتالية: ب-  

�جلهات �لق�شائية �ملخت�شة.   .1
�أحكامها مبوجب قر�ر �ملجل�س  جلنة �لتظلمات �ملركزية ملوظفي حكومة دبي، �ملُنّظمة    .2

التنفيذي رقم )41( ل�شنة 2015 املُ�شار اإليه، والقرارات ال�شادرة عنها.
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ل�شنة   )27( رقم  �ملر�شوم  مبوجب  �ملُن�شاأة  بدبي،  �لع�شكرية  �ملركزية  �لتظلمات  جلنة    .3
2018 املُ�شار اإليه.

قر�ر  الأحكام  وفقًا  �جلهاز،  لرقابة  �خلا�شعة  �جلهات  يف  و�ل�شكاوى  �لتظلمات  جلان    .4
املجل�ض التنفيذي رقم )4( ل�شنة 2019 املُ�شار اإليه.

جلان �لتظلمات و�ل�شكاوى يف �جلهات �خلا�شعة لرقابة �جلهاز، و�لتي لديها ت�شريعات    .5
خا�شة بنظر التظلمات وال�شكاوى.

ج-  ال تخت�س �للجنة بالنظر يف �أي تظلم يكون مو�شوعه منظورً� �أمام �لق�شاء �أو �شدر ب�شاأنه 
حكم ق�شائي بات.

تقدمي �لتظلم
�ملادة )٣(

رر به باأي �شكٍل من �الأ�شكال. يجب �أال يرتّتب على تقدمي �ملُوّظف �لتظلُّم �إلى �للجنة �إحلاق �ل�شّ �أ-  
ُيقّدم �لتظلُّم �إلى �للجنة ب�شكل مكتوب ووفق �الإجر�ء�ت �ملُعتمدة لديها يف هذ� �ل�شاأن، على  ب-  

�أن ي�شتِمل �لتظلُّم على �لبيانات �لتالية:
��شم �ملُتظلِّم، و�شفته، ووظيفته، وعنو�نه وو�شيلة �الت�شال به.   .1

دوره. �لقر�ر �ملُتظّلم منه، وتاريخ �شُ   .2
دة. �الأ�شباب �لتي ُبِني عليها �لتظلُّم، ُمعّززة باملُ�شتند�ت �ملُوؤيِّ   .3

طلبات �ملُتظلِّم.   .4
هود �لذين يعتمد �ملُتظلِّم على �شهاد�ِتهم يف �شبيل �إثبات تظلُّمه، �إن وِجدو�. �أ�شماء �ل�شُّ   .5

�صالحّيات �للجنة
�ملادة )4(

�إليها وفقًا الأحكام هذ� �لقر�ر،  يكون للجنة يف �شبيل �لّنظر و�لف�شل يف �لتظلُّمات �ملُقّدمة  �أ-  
�لقيام مبا يلي:

�إليها،  �ملُقّدمة  �الأدّلة  وقبول  الإفادته،  �ملُوؤّيدة  �ملُ�شتند�ت  ودر��شة  �ملتظلم،  �إفادة  �شماع    .1
لتها مبو�شوع �لتظلُّم. ووزنها، وتقدير مدى �شِ

و�الطالع  �لالزمة،  بالوثائق  تزويدها  وطلب  �لتكميلّية،  �لتحقيقات  �أو  �ملُعاينة  �إجر�ء    .2
عليها وفح�شها، �شو�ًء بنف�شها �أو بو��شطة �أي �شخ�س �آخر تنتِدُبه لهذه �لغاية.
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�أخرى ذ�ت  �أي جهة  �أو  لرقابة �جلهاز  ُموّظفي �جلهة �خلا�شعة  ُموّظف من  �أي  دعوة    .3
عالقة مبو�شوع �لتظّلم حُل�شور جل�شاتها.

دعوة من تر�ُه ُمنا�ِشبًا ل�شماع �أقو�له، �شو�ًء من تلقاء نف�شها �أو بناًء على طلب �ملُتظّلم.   .4
ني، دون �أن يكون لُهم �شوت معدود يف  �ال�شتعانة مبن تر�ُه ُمنا�ِشبًا من �خُلرب�ء و�ملُخت�شّ   .5

ُمداولتها.
يجوز للجنة �لبت يف �لتظلُّم �إذ� تبنّي لها �أن �ملُ�شتند�ت و�لوثائق �ملُقّدمة �إليها كافية للبت يف  ب-  

مو�شوع �لتظلم �ملنظور �أمامها.
�إذ� تبنّي للجنة �أثناء نظر �لتظلُّم �أن مو�شوعها ينطوي على وجود ُمالفة �إد�رّية �أو جرمية  ج-  
بدورها  لتتوّلى  �جلهاز،  لرقابة  �خلا�شعة  �جلهة  �إلى  �ملو�شوع  هذ�  �إحالة  فعليها  جز�ئّية، 
�تخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة يف هذ� �ل�شاأن وفقًا للت�شريعات �ل�شارية، وعلى هذه �جلهات مو�فاة 
�جلرمية  �أو  �الإد�رية  �ملخالفة  مو�شوع  �شاأن  يف  متت  �لتي  باالإجر�ء�ت  دوري  ب�شكل  �جلهاز 

اجلزائية.

ميعاد �لتظلم و�إ�صد�ر �لقر�ر
�ملادة )5(

يكون ميعاد �لتظلُّم خالل )15( خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ علم �ملُوّظف بالقر�ر �أو �الإجر�ء  �أ-  
�لتاأديبي  ُيعترب �جلز�ء  �أي تظلُّم للجنة،  �ملُتظّلم منه، ويف حال فو�ت هذه �ملُّدة دون تقدمي 

�ملفرو�س على �ملُوّظف نهائيًا وغري قابل للطعن عليه باأي طريٍق من طرق �لطعن �الإد�رية.
على �للجنة �أن ُت�شِدر قر�ر�تها ب�شاأن �لتظلُّمات �ملُقّدمة �إليها خالل )30( ثالثني يومًا من  ب-  
�أمامها  �ملنظورة  �لتظلمات  �شاأن  يف  �للجنة  عن  �ل�شادرة  �لقر�ر�ت  وتكون  تقدميها،  تاريخ 

نهائية.
اأيام  ُيبّلغ �ملُتظلم بقر�ر �للجنة �ل�شادر يف �شاأن �لتظلم �ملُقّدم من قبله خالل )5( خم�شة  ج-  

عمل من تاريخ �شدوره.
ُملِزمة للموظف �ملتظلم و�جلهة  �للجنة يف �شاأن �لتظلُّم  تكون كاّفة �لقر�ر�ت �ل�شادرة عن  د-  

�خلا�شعة لرقابة �جلهاز، وعلى هذه �جلهة تنفيذ قر�ر �للجنة �ل�شادر يف �شاأن �لتظلم.
يجوز للُموّظف �شحب �لتظلُّم �ملُقّدم من قبله ب�شكل مكتوب، قبل �لبت فيه من قبل �للجنة، وال  هـ-  

م تربيرً� تقبُله �للجنة. يجوز له بعد ذلك تقدمي �أي تظلُّم على �ملو�شوع ذ�ته، ما مل ُيقدِّ
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�آليات و�إجر�ء�ت عمل �للجنة
�ملادة )٦(

بُح�شور  �شحيحًا  �نعقادها  ويكون  رئي�شها،  من  بدعوة  و�جتماعاتها  جل�شاتها  �للجنة  تعقد  �أ-  
�أغلبّية �أع�شائها، على �أن يكون رئي�س �للجنة من بينهم.

ت�شاوي  وعند  �حلا�شرين،  �الأع�شاء  �أ�شو�ت  باأغلبّية  �أو  باالإجماع  قر�ر�تها  �للجنة  ُت�شِدر  ب-  
�الأ�شو�ت ُيرّجح �جلانب �لذي منه رئي�س �للجنة.

يجب �أن تكون �لقر�ر�ت �ل�شادرة عن �للجنة ُم�شّببة. ج-  
ُتدّون قر�ر�ت �للجنة يف حما�شر ُيوّقع عليها رئي�س �للجنة و�الأع�شاء �حلا�شرون. د-  

ر، يتم �ختياره من ُمدير عام �جلهاز، ُتناط به ُمِهّمة �لتن�شيق لعقد �جتماعات  يكون للجنة ُمقرِّ هـ-  
وجل�شات �للجنة، وحت�شري جدول �أعمالها، وتدوين حما�شر جل�شاتها، وُمتابعة تنفيذ قر�ر�تها 

ياتها، و�أي مهام �أخرى يتم تكليُفه بها من رئي�س �للجنة. وتو�شِ

�ملحافظة على �ل�صرية
�ملادة )7(

و�ملحا�شر  و�ملُد�والت  �جلل�شات  �شّرية  على  �ملُحافظة  �للجنة  ومقرر  �للجنة  و�أع�شاء  رئي�س  على 
و�ملعلومات �لتي مت �الطالع عليها بُحكم ع�شوّيتهم يف �للجنة، وعدم �إف�شائها �أو ��شتخر�ج �أي �شورة 

منها �إال مُبو�فقة ُمدير عام �جلهاز.

�لتنحي عن نظر �لتظلم و�لرد
�ملادة )8(

على ُكل من رئي�س وع�شو �للجنة �لتنّحي عن �لنظر يف �لتظلُّم �إذ� �نتفى فيه �أي �شرط من  �أ-  
�شروط �لع�شوية يف �للجنة �ملن�شو�س عليها يف �لفقرة )ج( من �ملادة )1( من هذا القرار. 

ة به، ولرئي�س  يجوز الأي ع�شو يف �للجنة تقدمي طلب �لتنّحي عن نظر �لتظلُّم العتبار�ت خا�شّ ب-  
�للجنة يف هذه �حلالة �ملُو�فقة على طلب �لتنّحي �أو رف�شه.

يجوز للُموّظف �ملُتظّلم طلب رد رئي�س �للجنة �أو �أي من �أع�شائها عن نظر �لتظلُّم �إذ� توّفرت  ج-  
ب�شاأنه �أي حالة من �حلاالت �ملن�شو�س عليها يف �لفقرة )ج( من �ملادة )1( من هذا القرار.
يف حال تنّحي �أو رد �لرئي�س وفقًا ملا هو حُمّدد يف هذه �ملادة، يتولى ُمدير عام �جلهاز ت�شمية  د-  

رئي�ض بديل بقرار ي�شُدر عنه يف هذا ال�شاأن.
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يف حال تنّحي �أو رد ع�شو �للجنة وفقًا ملا هو حُمّدد يف هذه �ملادة، يتولى ُمدير عام �جلهاز  هـ-  
�ملُمّثلة يف ع�شوية �للجنة لت�شمية ع�شو بديل بقر�ر ي�شُدر عنه يف هذ�  �لتن�شيق مع �جلهة 

ال�شاأن.

تقدمي �لدعم للجنة
�ملادة )٩(

على �جلهات �خلا�شعة لرقابة �جلهاز تقدمي كافة �أوجه �لدعم �لتي تطلبها �للجنة، لتمكينها من 
�لقيام باملهام �ملنوطة بها مبوجب هذ� �لقر�ر، مبا يف ذلك متكني موظفي تلك �جلهات من �حل�شور 
�أمام �للجنة بناًء على طلبها، وتزويدها بامل�شتند�ت و�لبيانات و�ملعلومات �لتي تطلبها و�لتي تر�ها 

لزمة لتمكينها من البت يف التظلمات املنظورة اأمامها.
 

نفاذ �لقر�ر
�ملادة )10(

يعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

رئي�ص جهاز �لرقابة �ملالية

�شدر يف دبي بتاريخ 30 �شبتمرب 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 �شفر 1441 هـ             
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قر�ر �إد�ري رقم )575( ل�صنة 201٩
باعتماد 

مر�حل و�إجر�ء�ت و�صو�بط �صرف �لتعوي�ص
عن لوحات مركبات �لأجرة يف �إمارة دبي

__________

�ملدير �لعام ورئي�ص جمل�ص �ملديرين

بعد �الطالع علـى �لقانون رقم )17( ل�شنة 2005 باإن�شاء هيئة �لطرق و�ملو��شالت وتعديالته،
وعلـى �لقر�ر رقم )8( ل�شنة 2018 ب�شاأن التعوي�ض عن لوحات مركبات الأجرة يف اإمارة دبي،

قررنا ما يلي:
�لتعريفات
�ملادة )1(

تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، حيثما وردت يف هذ� �لقر�ر، �ملعاين �ملُبّينة �إز�ء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �شياق �لن�س على غري ذلك:

: هيئة �لطرق و�ملو��شالت. �لهيئة 
: مدير عام الهيئة ورئي�ض جمل�ض املديرين. املُدير العام 

: �ملركبة �خلفيفة �ملعّدة لنقل �لركاب نظري تعرفة حُمّددة من �لهيئة. مركبة �الأجرة 
: �للوحة �لتي ُت�شدُرها �لهيئة لال�شتدالل على مركبة �الأجرة. �للوحة 

: �ل�شخ�س �لطبيعي �لذي مت ت�شجيل �للوحة با�شمه. �مل�شتفيد 
للوحة  �لهيئة  ��شتخد�م  �مل�شتفيد نظري  �إلى  �شهريًا  �شرُفه  يتم  �لذي  �ملايل  �ملبلغ   : �لبدل �ل�شهري 

العائدة له.
: �ملبلغ �ملايل �لذي يتم �شرفه �إلى �مل�شتفيد �أو ورثته ملرة و�حدة، نظري �لتنازل للهيئة  �لتعوي�س 

عن ال�شتفادة من اللوحة.
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مر�حل و�صو�بط �صرف �لتعوي�ص
�ملادة )2(

�أن  2018، على  يونيو   10 �عتبارً� من  �مل�شتفيد  لورثة  �لتعوي�س  �الأولى ل�شرف  �ملرحلة  تبد�أ  �أ-  
ير�عى يف عملية �ل�شرف �الأ�شبقية يف تاريخ تقدمي طلب �شرف �لتعوي�س �مل�شتويف للبيانات 

�ملطلوبة مبوجب هذ� �لقر�ر.
تبد�أ �ملرحلة �لثانية ل�شرف �لتعوي�س للم�شتفيد �عتبارً� من 10 يونيو 2020، على �أن ير�عى  ب-  
يف عملية �ل�شرف �الأ�شبقية يف تاريخ تقدمي طلب �شرف �لتعوي�س �مل�شتويف للبيانات �ملطلوبة 

مبوجب هذ� �لقر�ر.
على �لرغم مما ورد يف �لفقرتني )�أ( و)ب( من هذه �ملادة، يجوز للمدير �لعام �ال�شتثناء من  ج-  
�أ�شبقية تقدمي �لطلب الأغر��س �شرف �لتعوي�س �شو�ء للم�شتفيد �أو ورثته، ودون �لنظر �إلى 

ترتيب املرحلتني امل�شار اإليهما، يف احلالتني التاليتني:
وجود �أ�شباب �إن�شانية �أو �جتماعية، ت�شتدعي �ال�شتعجال يف �شرف �لتعوي�س.   .1

�شدور قرار ق�شائي يق�شي ب�شرف التعوي�ض.   .2
يف  �ملحددتني  �ملرحلتني  يف  �لتعوي�س  ل�شرف  �لالزمة  �ملالية  �ل�شيولة  توفر  عدم  حال  يف  د-  
�أو  للم�شتفيد  �ل�شهري  �لبدل  ب�شرف  �لهيئة  ت�شتمر  �ملادة،  هذه  من  و)ب(  )�أ(  �لفقرتني 

ر �ل�شيولة �ملالية ل�شرف �لتعوي�س. �لورثة، وذلك �إلى حني توفُّ

�آلية �صرف �لتعوي�ص
�ملادة )٣(

يتم �شرف �لتعوي�س للم�شتفيد �أو ورثة �مل�شتفيد، بح�شب �الأحو�ل، وفقًا ملا يلي:
حتويل مبلغ �لتعوي�س �إلى �حل�شاب �لبنكي �لذي يحدده �مل�شتفيد �أو ورثة �مل�شتفيد.   -1

�أو  �أو حمجور عليهم  ر  �إلى �جلهة �ملخت�شة وذلك يف حال وجود ُق�شّ �لتعوي�س  حتويل مبلغ    -2
تركة حتت �لت�شفية �أو حكم ق�شائي يق�شي بذلك.

�إجر�ء�ت �صرف �لتعوي�ص
�ملادة )4(

ُتتبع الإجراءات التالية عند �شرف التعوي�ض:
�إلى �لهيئة، وفقًا للنموذج �ملُعّد لديها لهذه �لغاية، معززً�  يتم تقدمي طلب �شرف �لتعوي�س    .1
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بالوثائق وامل�شتندات املطلوبة.
و�لوثائق  �ل�شروط  لكافة  ��شتيفائه  من  للتحقق  �لتعوي�س  �شرف  طلب  در��شة  �لهيئة  تتولى    .2

�ملطلوبة، ويكون للهيئة يف �شبيل ذلك طلب �أي م�شتند�ت �أخرى تر�ها �شرورية.
بت�شجيل  باإخطار مقدمه  وتقوم  �ملطلوبة،  و�لبيانات  لل�شروط  �مل�شتويف  �لطلب  �لهيئة  ت�شجل    .3

طلبه وتاريخ تقدميه ورقمه.
تقوم �إد�رة �ملالية بالهيئة باعتماد ك�شف �مل�شتحقني للتعوي�س ورفعه �إلى �ملدير �لعام، للتوجيه    .4

باتخاذ �الإجر�ء�ت �لالزمة للبدء يف �شرفه، بح�شب كل مرحلة.

�صو�بط �صرف �لبدل �ل�صهري
�ملادة )5(

يف حال رغبة �مل�شتفيد �ال�شتمر�ر يف ��شتالم �لبدل �ل�شهري، فاإنه يتم �شرف هذ� �لبدل له، بعد �أن 
يقوم بتحديث بياناته �ل�شخ�شية من خالل �لقنو�ت �ملعتمدة من �لهيئة.

�لوثائق �ملطلوبة
�ملادة )٦(

لغايات �شرف �لتعوي�س �أو �لبدل �ل�شهري للم�شتفيد، فاإنه يجب عليه تزويد �لهيئة بالوثائق  �أ-  
التالية:

�شورة عن جواز ال�شفر.   .1
�شورة عن �لهوية �لوطنية.   .2

يت�شمن  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  املرخ�شة يف  البنوك  اأحد  �شادر عن  خطاب    .3
بيانات �حل�شاب �مل�شريف �خلا�س بامل�شتفيد، على �أال يجاوز تاريخ �إ�شد�ر هذ� �خلطاب 

�شهرً� و�حدً� من تاريخ تقدمي طلب �شرف �لتعوي�س �أو حتديث �لبيانات.
�شورة عن �شهادة ملكية �للوحة، �إن وجدت.   .4

لغايات �شرف �لتعوي�س لورثة �مل�شتفيد، فاإنه يجب عليهم تزويد �لهيئة بالوثائق �لتالية: ب-  
�شورة عن �شهادة ملكية �للوحة، �إن وجدت.   .1

�شورة عن جواز ال�شفر لكل وارث.   .2
�شورة عن �لهوية �لوطنية لكل و�رث.    .3

�شورة عن �شهادة وفاة �مل�شتفيد.   .4
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�شورة عن ح�شر الإرث والإعالم ال�شرعي.   .5
�شورة عن �لوكالة م�شدقة من �لكاتب �لعدل، يف حال وجود وكيل عن �لورثة.   .6

خطاب من موؤ�ش�شة �الأوقاف و�شوؤون �لق�شر يف حال وجود ق�شر �أو حمجور عليهم �أو �أي    .7
حالة �أخرى ت�شتوجب حتويل �لتعوي�س �إليها.

يت�شمن  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  املرخ�شة يف  البنوك  اأحد  �شادر عن  خطاب    .8
تاريخ  يجاوز  �أال  على  وكيلهم،  �أو  �مل�شتفيد  بورثة  �خلا�س  �مل�شريف  �حل�شاب  بيانات 
�لتعوي�س، وذلك يف  تاريخ تقدمي طلب �شرف  و�حدً� من  �شهرً�  �إ�شد�ر هذ� �خلطاب 

غري �الأحو�ل �لتي يتم فيها حتويل مبلغ �لتعوي�س �إلى �جلهة �ملتخ�شة.

�أحكام عامة
�ملادة )7(

يجوز للهيئة، بناء على طلب �مل�شتفيد، �إ�شد�ر �شهادة تفيد بوجود حق �نتفاع على �للوحة. �أ-  
يحق للم�شتفيد �لتنازل عن حق �النتفاع باللوحة �أو توكيل �شخ�س �آخر با�شتالم �لبدل �ل�شهري  ب-  
�أو �لتوكيل م�شدقًا عليه من �جلهات �لق�شائية  �أو �لتعوي�س، �شريطة �أن يكون هذ� �لتنازل 

�ملخت�شة �أو �لكاتب �لعدل.

�ل�صريان و�لن�صر
�ملادة )8(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

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

�شدر يف دبي بتاريخ 26 �شبتمرب 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 27 حمرم 1441 هـ
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قر�ر �إد�ري رقم )٦04( ل�صنة 201٩
باإ�صد�ر �لالئحة �لتنفيذية لقر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )٣8( ل�صنة 2018

ب�صاأن
تنظيم ن�شاط تعليم قيادة �ملركبات يف �إمارة دبي

__________

�ملدير �لعام ورئي�ص جمل�ص �ملديرين

بعد �الطالع علـى �لقانون �الحتادي رقم )21( ل�شنة 1995 يف �شاأن �ل�شري و�ملرور والئحته �لتنفيذية 
وتعديالتهما،

وعلى �لقانون رقم )17( ل�شنة 2005 باإن�شاء هيئة �لطرق و�ملو��شالت وتعديالته،
وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )57( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم اإ�شدار رخ�ض وت�شاريح قيادة 

املركبات يف اإمارة دبي،
وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )38( ل�شنة 2018 ب�شاأن تنظيم ن�شاط تعليم قيادة �ملركبات يف 

اإمارة دبي،
وعلى �لقر�ر �الإد�ري رقم )428( ل�شنة 2009 باإ�شدار الالئحة التنفيذية للنظام رقم )6( ل�شنة 

2009 ب�شاأن ترخي�س من�شاآت تعليم قيادة �ملركبات يف �إمارة دبي،

قررنا ما يلي:
�لتعريفات
�ملادة )1(

تكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية، حيثما وردت يف هذ� �لقر�ر، �ملعاين �ملُبّينة �إز�ء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل �شياق �لن�س على غري ذلك:

: دولة الإمارات العربية املتحدة. الدولة 
: اإمارة دبي. الإمارة 

: هيئة �لطرق و�ملو��شالت. �لهيئة 
: موؤ�ش�شة �لرتخي�س بالهيئة. �ملوؤ�ش�شة 
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: نظام �إلكرتوين ذكي يتم من خالله �إجناز معامالت تدريب وترخي�س  �لنظام �ملروري 
�ل�شائقني وترخي�س �ملركبات وترخي�س �أن�شطة �لنقل �لتجارية.

�آخر  �أي جهاز  �أو  �أو عربة،  �آلية،  �أو  �أو در�جة عادية،  �آلة ميكانيكية،   : �ملركبة 
ي�شري على �لطريق بقوة ميكانيكية �أو باأي و�شيلة �أخرى، وي�شمل ذلك 

اجلرار.
لنقل  ومعدة  �آيل،  مبحرك  وجمهزة  �أكرث  �أو  عجلتني  ذ�ت  مركبة   : �لدر�جة �الآلية 

�الأ�شخا�س �أو �الأ�شياء.
: مركبة معّدة لنقل �الأ�شخا�س �أو �لب�شائع، ال يزيد وزنها �لفارغ على  �ملركبة �خلفيفة 
�الآلية  و�لدر�جة  �ل�شالون،  �ل�شيارة  وت�شمل  ون�شف،  طنني   )2.5(
هذه  وت�شّنف  وزنها،  كان  مهما  �لب�شائع  لنقل  �ملهياأة  �أو  �مل�شممة 

�ملركبة �إلى نوعني، خ�شو�شية وعمومية.
طنني   )2.5( على  �لفارغ  وزنها  يزيد  �لب�شائع،  لنقل  معّدة  مركبة   : �ملركبة �لثقيلة 

ون�شف، وت�شّنف �إلى نوعني خ�شو�شية وعمومية.
: مركبة م�شممة لنقل ما يزيد على )14( �أربعة ع�شر ر�كبًا، وت�شّنف  �حلافلة 

�إلى نوعني: 
1- حافلة خفيفة، وهي �لتي ال تزيد �شعتها على )26( �شتة وع�شرين 

راكبًا عدا ال�شائق.
وع�شرين  �شتة   )26( على  �شعتها  تزيد  �لتي  وهي  ثقيلة،  حافلة   -2

راكبًا عدا ال�شائق.
خ�شو�شية  حافالت  �إلى  �ل�شابقة  �حلافالت  �أنو�ع  جميع  وت�شنف 

وحافالت عمومية.
و�لب�شائع،  �الأ�شخا�س  نقل  خالف  �أغر��س  الأي  م�شممة  مركبة   : �جلر�ر و�جلهاز �مليكانيكي 

وت�شّنف �إلى )3( ثالثة اأق�شام:
1- �الأجهزة �لتي ت�شري على غري عجالت مهما كان وزنها.

2- �الأجهزة �خلفيفة �لتي ت�شري على عجالت، وال يزيد وزنها �لفارغ 
على )7.5( �شبعة �أطنان ون�شف.

3- �الأجهزة �لثقيلة �لتي ت�شري على عجالت، ويزيد وزنها �لفارغ على 
)7.5( �شبعة �أطنان ون�شف.
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: مركبة م�شممة لالرتباط باملركبة �أو �جلر�ر و�جلهاز �مليكانيكي. �ملقطورة 
: مقطورة بدون حمور �أمامي، مرتبطة بطريقة بحيث يكون جزء كبري  �شبه �ملقطورة 
�أو  �مليكانيكي  ووزن حمولتها حممواًل من �جلر�ر و�جلهاز  وزنها  من 

املركبة.
لغايات  �لفح�س  �أو  للتدريب  ُمعّدة  حمددة،  مو��شفات  ذ�ت  مركبة   : مركبة �لتدريب 

�حل�شول على رخ�شة �لقيادة �أو ت�شاريح �لقيادة.
: جهاز ميكانيكي ذو حجم كبري، مثبت يف �أر�شفة �ملو�نئ، يتم بو��شطته  �لر�فعة �جل�شرية 

حتميل وتفريغ حموالت �ل�شفن.
: �لتعليم �لنظري و�لعملي لقيادة �ملركبات �أو �لقيادة �ملهنية �أو �لقيادة  �لن�شاط 

املتقدمة اأو القيادة ال�شحراوية.
: �أي �شركة �أو موؤ�ش�شة م�شّرح لها من �ملوؤ�ش�شة مبز�ولة �لن�شاط. �ملن�شاأة 

: �أي مركز تابع للمن�شاأة يتم فيه مز�ولة �لن�شاط. �لفرع 
: اأي مكتب تابع للمن�شاأة يتم فيه ت�شجيل املتدربني. مكتب الت�شجيل 

: �ل�شخ�س �لطبيعي �لذي يعمل لدى �ملن�شاأة، �مل�شّرح له من �ملوؤ�ش�شة  �ملدرب 
�لقيام باأي من �الأن�شطة �مل�شّرح للمن�شاأة بتقدميها.

: �ل�شخ�س �لطبيعي �لذي يعمل لدى �ملن�شاأة، �مل�شّرح له من �ملوؤ�ش�شة  �ملحا�شر 
بتقدمي �ملحا�شر�ت حول ت�شريعات �ل�شري و�ملرور للمتدربني باللغات 

�لتي حتددها �لهيئة.
: �ملوقع �ملوؤقت �لذي ت�شرح �ملوؤ�ش�شة مبز�ولة �لن�شاط فيه. موقع �لتدريب �ملوؤقت 

للمن�شاآت  �لت�شريح  طلبات  لدر��شة  �ملوؤ�ش�شة  يف  �مل�شّكلة  �للجنة   : �للجنة �لفنية 
واأفرعها واعتماد ر�شوم خدماتها.

: الوثيقة التي ت�شدرها املوؤ�ش�شة، وي�شمل الت�شاريح املن�شو�ض عليها  الت�شريح 
�لتدريب  موقع  وت�شريح  �لن�شاط،  كت�شريح مز�ولة  �لقر�ر،  يف هذ� 

املوؤقت، وت�شريح املدرب، وت�شريح املحا�شر.
: تاأهيل �ل�شائق �حلا�شل على رخ�شة �لقيادة، بهدف متكينه و�إك�شابه  �لقيادة �ل�شحر�وية 

مهار�ت �لقيادة يف �لطرق �لوعرة و�لكثبان �لرملية.
: تاأهيل �ل�شائق �حلا�شل على رخ�شة �لقيادة، بهدف متكينه و�إك�شابه  �لقيادة �ملهنية 
�ملهار�ت �لالزمة لقيادة �ملركبات �ملعدة لال�شتخد�م �ملهني، كمركبات 
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و�ملركبات  �لركاب  لنقل  �ملعدة  �لثقيلة و�خلفيفة  �الأجرة و�حلافالت 
�لثقيلة �ملعدة لنقل �لب�شائع و�ملركبات �الإن�شائية �مل�شتخدمة يف مو�قع 

العمل، وال�شاحنات املقطورة.
: تاأهيل �ل�شائق �حلا�شل على رخ�شة �لقيادة، بهدف متكينه و�إك�شابه  �لقيادة �ملتقدمة 
�أو  �لت�شاري�س  �شو�ء من حيث  ��شتثنائية،  بيئات  �لقيادة يف  مهار�ت 

�ملناخ �أو �الأن�شطة.
: نظام �إلكرتوين معتمد لدى �ملوؤ�ش�شة يتم من خالله �إ�شد�ر وجتديد  نظام �لتدريب �ملركزي 
ت�شاريح �ملدربني و�ملحا�شرين وت�شجيل بيانات �لتدريب �ليومية �لتي 

ينفذها املدربون.
�ملركبة  قيادة  بتعلم  �ملوؤ�ش�شة  من  له  �مل�شّرح  �لطبيعي  �ل�شخ�س   : �ملتدرب 
�لقيادة  �أو  �ملهنّية  �لقيادة  �أو ت�شريح  �لقيادة  للح�شول على رخ�شة 
التنفيذي رقم  املجل�ض  لقرار  وفقًا  املتقدمة،  القيادة  اأو  ال�شحراوية 
قيادة  وت�شاريح  رخ�ض  اإ�شدار  تنظيم  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )57(

املركبات يف اإمارة دبي. 

�شروط �إ�شد�ر ت�شريح مز�ولة �لن�شاط
�ملادة )2(
ُي�شرتط الإ�شد�ر ت�شريح مز�ولة �لن�شاط، توفر ما يلي:

�أن يكون مالك �ملن�شاأة من مو�طني �لدولة، و�أاّل يقل عمره عن )21( اإحدى وع�شرين �شنة   .1
ميالدية.

�أن يكون ح�شن �ل�شرية و�ل�شلوك، ومل ي�شبق �حلكم عليه بجناية �أو بجرمية ملة بال�شرف �أو   .2
�الأمانة، ما مل يكن قد رد �إليه �عتباره.

عن  �ملختلفة  ومر�فقها  �ملن�شاأة  عليها  �شتقام  �لتي  لالأر�س  �الإجمالية  �مل�شاحة  تقل  �أاّل   .3
)300.000( ثالثمئة �ألف قدم مربع كحد �أدنى للمن�شاأة، و )150.000( مئة وخم�شون �ألف 

قدم مربع كحد �أدنى للفرع.
لدى  �ملعتمدة  �ملناطق  �لفرع يف  �أو  �ملن�شاأة  قبل  �لن�شاط من  ملز�ولة  �ملقرتح  �ملوقع  يكون  �أن   .4

�لهيئة و�جلهات �حلكومية �ملعنّية.
�حل�شول على مو�فقة �جلهات �حلكومية �ملعنّية ملز�ولة �لن�شاط يف �الإمارة.  .5
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تقدمي وثيقة تاأمني ل�شالح �لهيئة تغطي كافة �الأ�شر�ر �لتي ميكن �أن تنتج عن مز�ولة �لن�شاط.  .6
�حل�شول على �ملو�فقات �خلا�شة بدر��شة �لتاأثري�ت �ملرورية و�عتماد مد�خل ومارج �ملن�شاأة   .7

و�لفرع من �لهيئة يف مدة �أق�شاها )6( �شتة �أ�شهر، من تاريخ �إ�شد�ر �ملو�فقة �ملبدئية.
و�لفروع  �ملن�شاأة  مبنى  تفا�شيل  تت�شمن  �لهيئة،  من  العتمادها  هند�شية  مططات  تقدمي   .8
�لهيئة  لدى  �ملعتمدة  و�ملو��شفات  للمعايري  وفقًا  و�لفح�س،  �لتدريب  وم�شامري  لها  �لتابعة 
بالو�شائل  و�ملجّهز  باملوؤ�ش�شة  �خلا�س  �ل�شائقني  فح�س  ق�شم  ذلك  يف  مبا  �ل�شاأن،  هذ�  يف 

اللوج�شتية املطلوبة لأداء عمل م�شريف وفاح�شي الهيئة.
بعد  وذلك  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ملن�شاأة  برتخي�س  �خلا�شة  �الإجر�ء�ت  ��شتكمال   .9
واعتمادات  املادة،  هذه  من  و)7(   )5( �لبندين  يف  �إليها  �مل�شار  �ملو�فقات  على  �حل�شول 

اللجنة الفنية.
ربط نظام �ملن�شاأة و�لفرع بالنظام �ملروري ونظام �لتدريب �ملركزي على نفقتها، بعد �النتهاء   .10

من �أعمال �الإن�شاء�ت، لتمكينها من �لبدء مبز�ولة ن�شاط �لتدريب.
توقيع �تفاقية مز�ولة �الأن�شطة �ملتعلقة بتدريب وتاأهيل �ل�شائقني مع �ملوؤ�ش�شة.  .11

�شروط �إ�شد�ر ت�شريح م�قع �لتدريب �مل�ؤقت
�ملادة )٣(

لتدريب  �ملوؤقت  �لتدريب  موقع  الإن�شاء  خا�شة  �أو  عامة  جهة  الأي  �لت�شريح  الإ�شد�ر  ُي�شرتط  �أ- 
موظفيها، توفر ما يلي:

اأن يكون موقع التدريب املوؤقت �شمن الأرا�شي التابعة لهذه اجلهة اأو م�شتاأجر من قبلها.  .1
�أن يتم جتهيز موقع �لتدريب �ملوؤقت وفقًا للمو��شفات و�ملتطلبات �لفنّية �ملعتمدة لدى   .2

الهيئة.
اأن يتم جتهيز موقع التدريب املوؤقت واعتماده من اللجنة الفنية.  .3

يجوز للجهات �مل�شمولة بحكم �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، ��شتخد�م مركبات �لتدريب �لتابعة  ب- 
مبقر  موظفيها  لتدريب  مبدربيها  �ال�شتعانة  وكذلك  �الإمارة  يف  �لن�شاط  تز�ول  من�شاأة  الأي 

عملها، وذلك بعد �حل�شول على مو�فقة �ملوؤ�ش�شة �ملُ�شبقة على ذلك.

�شروط �إ�شد�ر ت�شريح �ملُدرب
�ملادة )4(

ي�شرتط الإ�شد�ر ت�شريح �ملدرب، توفر ما يلي:
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�أن يكون طالب �لت�شريح حا�شاًل على رخ�شة قيادة �شادرة من �لدولة و�شارية �ملفعول ملدة ال   .1
تقل عن )3( ثالث �شنو�ت لذ�ت فئة �ملركبة �لتي �شيتولى �لتدريب عليها.

�أن يكون ح�شن �ل�شرية و�ل�شلوك، ومل ي�شبق �حلكم عليه يف جناية �أو جرمية ملة بال�شرف �أو   .2
�الأمانة، ما مل يكن قد رد �إليه �عتباره.

�أاّل يكون ممن مت �شبطه بتهمة قيادة �ملركبة حتت تاأثري �لكحول �أو �ملو�د �ملخدرة و�ملوؤثر�ت   .3
العقلية اأو ما يف حكمها.

�أاّل يقل عمره عن )25( خم�ض وع�شرين �شنة ميالدية.  .4
�أن يكون ملمًا بتعليمات وقو�عد �ل�شري و�ملرور و�آد�به، ومببادئ �إ�شالح �ملركبات، و�أن تكون   .5

لديه الكفاءة الالزمة لتعليم قيادة املركبات.
�أن يجتاز بنجاح �الختبار�ت و�لفحو�شات �لتي جتريها �ملوؤ�ش�شة، وي�شتثنى من هذ� �ل�شرط   .6

مدربو م�شغلي �لر�فعات �جل�شرية، وذلك بعد تقدمي ما يثبت خ�شوعهم للتاأهيل �لالزم.
�أن يكون الئقا طبيًا.  .7

ت�صنيف �ملدربني
�ملادة )5(

يتم ت�شنيف �ملدربني وفقًا ملا يلي: �أ- 
مدرب در�جة �آلية.  .1

مدرب مركبة خفيفة )ناقل حركة عادي(.  .2
مدرب مركبة خفيفة )ناقل حركة �أتوماتيكي(.  .3

مدرب مركبة ثقيلة.  .4
مدرب حافلة خفيفة.  .5

مدرب حافلة ثقيلة.  .6
مدرب جرار.  .7

مدرب جهاز ميكانيكي خفيف.  .8
مدرب جهاز ميكانيكي ثقيل.  .9

مدرب قيادة �شحراوية.  .10
مدرب دراجة ترفيهية.  .11

مدرب رافعة ج�شرية.  .12
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�أي ت�شنيف �آخر حتدده �ملوؤ�ش�شة.  .13
�لت�شريح  على  للمدرب  ت�شنيف  من  �أكرث  �إ�شافة  �ملن�شاأة،  طلب  على  بناًء  للموؤ�ش�شة  يجوز  ب- 
قيادة  رخ�شة  على  ح�شوله  تاريخ  من  �الأقل  على  و�حدة  �شنة  م�شي  �شريطة  له،  �ل�شادر 

�ملركبة �لتي يرغب بالتدريب عليها.

�شروط �إ�شد�ر ت�شريح �ملحا�شر
�ملادة )٦(

ي�شرتط الإ�شد�ر ت�شريح �ملحا�شر، توفر ما يلي:
�أاّل يقل عمره عن )25( خم�ض وع�شرين �شنة ميالدية.  .1

�أن يكون الئقًا طبيًا.  .2
�أن يكون ح�شن �ل�شرية و�ل�شلوك، ومل ي�شبق �حلكم عليه يف جناية �أو جرمية ملة بال�شرف �أو   .3

�الأمانة، ما مل يكن قد رد �إليه �عتباره.
�أاّل يكون ممن مت �شبطه بتهمة قيادة �ملركبة حتت تاأثري �لكحول �أو �ملو�د �ملخدرة و�ملوؤثر�ت   .4

العقلية اأو ما يف حكمها.
�أن يكون حا�شاًل على �شهادة �لثانوية �لعامة على �الأقل، ولديه �لقدرة على �لتو��شل باللغة   .5
�ل�شري  وقو�عد  بتعليمات  وملمًا  وكتابة،  قر�ءة  �الأقل  على  �إحد�هما  �أو  و�الإجنليزية  �لعربية 

و�ملرور، ولديه كفاءة �لتعليم و�لتو��شل �لفّعال مع �ملتدربني.
حما�شر�ت  لتقدمي  �الأقل  على  خفيفة  مركبة  قيادة  مدرب  ت�شريح  على  حا�شاًل  يكون  �أن   .6
�ملركبات �خلفيفة و�لثقيلة و�حلافالت و�لدر�جات �الآلية، وعلى ت�شريح مدرب جهاز ميكانيكي 
لتقدمي حما�شر�ت عن فئة �الأجهزة �مليكانيكية، وي�شتثنى من هذ� �ل�شرط �ملحا�شرون �لذين 
يقت�شر عملهم على تقدمي حما�شر�ت �لقيادة �ملهنية ل�شائقي مركبات �الأجرة ونقل �لركاب.

�أن يجتاز بنجاح �الختبار�ت �لتي جتريها �ملوؤ�ش�شة للح�شول على ت�شريح �ملحا�شر.  .7

�نتهاء �شالحية ت�شريح �ملدرب �أو �ملحا�شر غري �مل��طن
�ملادة )7(

تنتهي  بها،  يعمل  �لتي  باملن�شاأة  �ملو�طن  غري  �ملحا�شر  �أو  �ملدرب  بني  �لعمل  عالقة  �نتهاء  عند 
التي  الإجراءات  وفق  تن�شيطية  لدورة  اإخ�شاعه  للموؤ�ش�شة  ويكون  له،  ال�شادر  الت�شريح  �شالحية 

حتددها، وذلك قبل �إ�شد�ر ت�شريح جديد للعمل لدى �أي من�شاأة جديدة.
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�إجر�ء�ت �إ�شد�ر �لت�شريح
�ملادة )8(

ُتتبع الإجراءات التالية عند اإ�شدار الت�شريح:
يتم تقدمي طلب �حل�شول على �لت�شريح �إلى �ملوؤ�ش�شة، وفقًا للنموذج �ملعّد لديها لهذه �لغاية،   .1
معززً� بالوثائق و�مل�شتند�ت �لتي تطلبها �ملوؤ�ش�شة، و�لتي تثبت توفر �ل�شروط �ملن�شو�س عليها 

يف هذ� �لقر�ر، وذلك بح�شب نوع �لت�شريح �ملطلوب.
�ل�شروط �ملن�شو�س  �لتحقق من توفر  �ملوؤ�ش�شة بدر��شة �لطلب و�لبت فيه، وذلك بعد  تقوم   .2

عليها يف هذا القرار.
ت�شدر املوؤ�ش�شة الت�شريح بعد ا�شتيفاء الر�شوم املقررة.  .3

جتديد �لت�شريح
�ملادة )٩(

ُيقّدم طلب جتديد �لت�شريح خالل �لثالثني يومًا �ل�شابقة على �نتهاء مدة �شالحية �لت�شريح.

�أ�شناف مركبات �لتدريب ملز�ولة �لن�شاط
�ملادة )10(

ت�شنف مركبات �لتدريب على �لنحو �لتايل:  �أ- 
در�جة �آلية.  .1

مركبة خفيفة.  .2
مركبة ثقيلة.  .3

حافلة خفيفة.  .4
حافلة ثقيلة.  .5

مقطورة و�شبه مقطورة.  .6
جهاز ميكانيكي خفيف.  .7

جهاز ميكانيكي ثقيل.  .8
يجوز للموؤ�ش�شة �إ�شافة �أي �شنف جديد لالأ�شناف �لو�ردة يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة. ب- 
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�ملو��صفات و�ملتطلبات �لفنية للمركبات
�ملادة )11(

يجب �أن تتوفر يف �ملركبة �خلفيفة �ملو��شفات و�ملتطلبات �لفنية �لتالية: �أ- 
�أاّل يزيد تاريخ �شنعها على )6( �شت �شنو�ت بالن�شبة ملركبة �لتدريب، وعلى )4( اأربع   .1
�شنو�ت بالن�شبة ملركبة �لفح�س وعلى )10( ع�شر �شنو�ت بالن�شبة للمركبة �ملخ�ش�شة 

لتدريب القيادة املتقدمة والقيادة املهنية والقيادة ال�شحراوية.
�أاّل يقل �حلد �الأدنى لطول �ملركبة عن )4.40( مرت.  .2

�أاّل يقل �حلد �الأدنى الرتفاع �ملركبة عن )1.40( مرت.  .3
�أاّل يقل �حلد �الأدنى لعر�س �ملركبة عن )1.60( مرت.  .4

�أاّل يقل �حلد �الأدنى لقوة حمرك �ملركبة عن )1.3( لرت.  .5
اأن يتم جتهيزها بفرامل ومرايا داخلية اإ�شافية.  .6

جهة  من  �إ�شافية  وفر�مل  وقود  بدو��شة  للفح�س  �ملخ�ش�شة  �ملركبة  جتهيز  يتم  �أن   .7
يتم جتهيزها بكامري�ت د�خل  و�أن  �لبقع �ملحجوبة،  لك�شف  �لفاح�س، ومر�يا �شغرية 
�ملق�شورة لت�شجيل عملية �لفح�س �شوتًا و�شورة، ومتييزها مبل�شق د�ل على تخ�شي�شها 

للفح�ض.
تثبيت الفتة مغناطي�شية من مادة �لفايرب جال�س �أو ما مياثلها على �شقف �ملركبة قابلة   .8

لالإ�شاءة لياًل.
�لغر�س،  لهذ�  تخ�شي�شها  على  للداللة  �لتجريبي  �لفح�س  مركبة  مل�شق خلف  و�شع   .9
وو�شع مل�شق د�خل �ملركبة مكتوب عليه عبارة )مركبة مر�قبة من قبل هيئة �لطرق 

واملوا�شالت(.
�أن يتم فح�شها وت�شجيلها كمركبة تعليم بح�شب �لو�شف �ملعتمد يف �لنظام �ملروري، و�أن   .10

تتوفر فيها معايري �لفح�س �لفني �ملعتمدة لدى �ملوؤ�ش�شة.

�أن تكون جمهزة مبطفاأة حريق و�شندوق �إ�شعافات �أولية.  .11
يجب �أن تتوفر يف �ملركبات �الأخرى من غري �خلفيفة �ملو��شفات و�ملتطلبات �لفنّية �لتالية: ب- 

 )CC100( و�أاّل تقل عن ،)CC600( أاّل تزيد �شعة �أ�شطو�نة حمرك �لدر�جة �الآلية على�  .1
و�أاّل يزيد تاريخ �شنعها على )6( �شت �شنو�ت للدر�جات �الآلية �مل�شتخدمة يف �لتدريب 

وعلى )4( �أربع �شنو�ت للدر�جات �الآلية �مل�شتخدمة يف �لفح�س.
�أاّل يزيد تاريخ �شنع �حلافلة �خلفيفة و�حلافلة �لثقيلة و�ملركبة �لثقيلة �مل�شتخدمة يف   .2
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�لتدريب على )15( خم�س ع�شرة �شنة وعلى )8( ثماين �شنو�ت للحافالت و�ملركبات 
�مل�شتخدمة للفح�س.

�أاّل يزيد تاريخ �شنع �الأجهزة �مليكانيكية �مل�شتخدمة يف �لتدريب على )15( خم�ض ع�شرة   .3
�شنة وعلى )10( ع�شر �شنو�ت لالأجهزة �مليكانيكية �مل�شتخدمة للفح�س.

�أثناء  حمملة  تكون  و�أن  قدم  �أربعني   )40( عن  �ملقطورة  و�شبه  �ملقطورة  طول  يقل  �أاّل   .4
التدريب بحمولة ل تقل عن )8( طن.

�أن تكون جمهزة مبطفاأة حريق و�شندوق �إ�شعافات �أولية.  .5
يجوز للموؤ�ش�شة �إ�شافة �أي مو��شفات �أو متطلبات فنية �أخرى من غري �ملو��شفات و�ملتطلبات  ج- 

املن�شو�ض عليها يف الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه املادة.

�لفح�ص �لفني �لإ�صايف ملركبات �لتدريب
�ملادة )12(

�ملجهزة  و�حلافالت  �لثقيلة  و�ملركبات  �خلفيفة  �ملركبات  فئة  من  �لتدريب  مركبات  تخ�شع 
بالتجهيز�ت �الإ�شافية �لتي حتددها �ملوؤ�ش�شة كمو��شفات فنية خا�شة، لفح�س فني �شنوي خا�س 
باالإ�شافة �إلى �لفح�س �لعادي �لذي تخ�شع له جميع �ملركبات عند ترخي�شها وجتديد ترخي�شها.

م�ؤ�شر�ت م�شت�ى �خلدمة �ملتعلقة مبز�ولة �لن�شاط
�ملادة )1٣(

مبتطلبات  �لتز�مها  مدى  من  للتاأكد  دوري  تقييمي  لربنامج  �ملن�شاآت  جميع  تخ�شع  �أن  للموؤ�ش�شة 
ومعايري مز�ولة �لن�شاط وموؤ�شر�ت م�شتوى �خلدمة وفق ما تعتمده �ملوؤ�ش�شة بهذ� �ل�شاأن.

�لت�قف عن مز�ولة �لن�شاط
�ملادة )14(

على �ملن�شاأة يف حال رغبتها �لتوقف عن مز�ولة �لن�شاط مبا فيها �لفروع ومكاتب �لت�شجيل �إخطار 
املوؤ�ش�شة خطيًا بذلك قبل )6( �شتة �أ�شهر على �الأقل من �لتاريخ �ملُحّدد للتوقف بالن�شبة للمن�شاأة 

و�لفرع، وقبل �شهر و�حد بالن�شبة ملكاتب �لت�شجيل.
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�إ�صد�ر �لتعليمات
�ملادة )15(

ُي�شدر املدير التنفيذي للموؤ�ش�شة التعليمات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار.

�لإلغاء�ت
�ملادة )1٦(

ُيلغى �لقر�ر �الإد�ري رقم )428( ل�شنة 2009 �مل�شار �إليه، كما يلغى �أي ن�س يف �أي قر�ر �إد�ري �آخر 
�إلى �ملدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقر�ر.

�لن�صر و�ل�صريان
�ملادة )17(

ُين�شر هذ� �لقر�ر يف �جلريدة �لر�شمية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

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

�شدر يف دبي بتاريخ 9 اأكتوبر 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــق 10 �شفر 1441 هـ
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قر�ر �إد�ري رقم )77( ل�صنة 201٩
ب�صاأن

منح بع�ض �أخ�شائيي �حلماية لدى هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي
�صفة �ل�صبطية �لق�صائية

__________

مدير عام هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي

�الإعاقة يف  �الأ�شخا�س ذوي  ب�شاأن حماية حقوق  ل�شنة 2014  �لقانون رقم )2(  بعد �الطالع على 
اإمارة دبي،

بـ  بعد  فيما  اإليها  وُي�شار  دبي،  املجتمع يف  تنمية  ب�شاأن هيئة  ل�شنة 2015  رقم )8(  �لقانون  وعلى 
»�لهيئة«، 

وعلى �لقانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي، 
وعلى �لقانون رقم )8( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�شائية يف حكومة دبي،

وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )26( ل�شنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية املجتمع 
يف دبي،

وعلى �لقر�ر �الإد�ري رقم )61( ل�شنة 2019 بتحديد »اأخ�شائيي احلماية« لدى هيئة تنمية املجتمع 
يف دبي،

قررنا ما يلي:
منح �شفة �ل�شبطية �لق�شائية

�ملادة )1(
�لقر�ر،  بهذ�  �مللحق  �لوظيفية يف �جلدول  وم�شمياتهم  �أ�شماوؤهم  �ملبّينة  �أخ�شائيو �حلماية  مُينح 
�شفة �ل�شبطية �لق�شائية يف �إثبات �الأفعال �لتي ترتكب باملخالفة الأحكام �لقانون رقم )2( ل�شنة 

2014 �ملُ�شار �إليه، و�لقر�ر�ت �ل�شادرة مبوجبه.
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و�جبات ماأموري �ل�صبط �لق�صائي
�ملادة )2(

يجب على �أخ�شائيي �حلماية �ملمنوحني �شفة �ل�شبطية �لق�شائية وفقاأ الأحكام �ملادة )1( من هذا 
�لقر�ر، �اللتز�م مبا يلي: 

�أحكام �لقانون رقم )2( ل�شنة 2014 امل�شار اإليه، ومراعاة الإجراءات املن�شو�ض عليها فيه    .1
عند قيامهم مبهامهم.

�لتحقق من �لتز�م �الأ�شخا�س �ملخاطبني بالقانون رقم )2( ل�شنة 2014 امل�شار اإليه والقرارات    .2
�ل�شادرة مبوجبه، بالو�جبات �ملفرو�شة عليهم، وعدم مالفتهم الأحكامه.

بها، وفقًا لالأ�شول  �ملتعلقة  و�الأدلة  �ملعلومات  با�شتق�شائها وجمع  �ملُكّلفني  �شبط �ملخالفات    .3
�ملرعّية يف هذ� �ل�شاأن.

وفقًا  بوظائفهم،  تت�شل  �لتي  �ملخالفات  �شاأن  �إليهم يف  ترد  �لتي  و�ل�شكاوى  �لتبليغات  تلّقي    .4
لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�شاأن.

�تخاذ �الإجر�ء�ت و�لتد�بري �لالزمة للمحافظة على كافة �الأدلة �ملتعلقة باملخالفة �ملرتكبة.   .5
حترير حم�شر �شبط بالوقائع و�الإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها من قبلهم.   .6

�لتحلي بالنز�هة و�الأمانة �لوظيفية و�حليدة و�ملو�شوعية.   .7
�إبر�ز ما يثبت �شفتهم عند مبا�شرة �ملهام �ملنوطة بهم.   .8

عدم ��شتغالل �شفة �ل�شبطية �لق�شائية لتحقيق م�شالح �أو منافع �شخ�شية.   .9

�صالحيات ماأموري �ل�صبط �لق�صائي
�ملادة )٣(

يكون الأخ�شائيي �حلماية �ملمنوحني �شفة �ل�شبطية �لق�شائية مبوجب �ملادة )1( من هذا القرار 
ممار�شة ال�شالحيات التالية: 

�ال�شتعانة باأفر�د �ل�شرطة عند �القت�شاء.   .1
�ال�شتعانة باخُلرب�ء و�ملرُتجمني عند �ل�شرورة.   .2

�شماع وتدوين �أقو�ل مقدمي �لبالغات و�ل�شهود.   .3
�إجر�ء �ملعاينة، وتوجيه �الأ�شئلة و�ال�شتي�شاحات، ودخول �الأماكن �ملُ�شّرح لهم بدخولها جلمع    .4

�ملعلومات �ملتعلقة باملخالفة �ملرتكبة.
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�لإجر�ء�ت �لتنفيذية
�ملادة )4(

�لالزمة  �الإجر�ء�ت  �تخاذ  �لهيئة  يف  �الجتماعية  و�لرعاية  �لتنمية  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  يتوّلى 
لتنفيذ �أحكام هذ� �لقر�ر، مبا يف ذلك:

اإ�شدار البطاقات التعريفية ملاأموري ال�شبط الق�شائي امل�شمولني باأحكام املادة )1( من هذا    .1
القرار.

�عتماد مناذج حما�شر �شبط �ملخالفات مبا تت�شمنه من بيانات �أ�شا�شية، ومبا يتفق و�أحكام    .2
�لقانون رقم )8( ل�شنة 2016 امل�شار اإليه.

�ل�صريان و�لن�صر
�ملادة )5(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�أحمد جلفار
�ملدير �لعام

�شدر يف دبي بتاريخ 9 اأكتوبر 2019 م 
املــــــــوافــــــــــــــــــــــق 10 �شفر 1441 هـ
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جدول
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