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املحتويات
ت�شريعات اجلهات احلكومية
جهاز الرقابة املالية
 -قرار رقم ( )1ل�سنة  2019ب�ش�أن ت�شكيل جلنة التظلمات بجهاز الرقابة املالية.

٥

هيئة الطرق واملوا�صالت
 قرار �إداري رقم ( )575ل�سنة  2019باعتماد مراحل و�إجراءات و�ضوابط �صرف التعوي�ض ١١عن لوحات مركبات الأجرة يف �إمارة دبي.
 قرار �إداري رقم ( )604ل�سنة  2019ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي ١٥رقم ( )38ل�سنة  2018ب�ش�أن تنظيم ن�شاط تعليم قيادة املركبات يف �إمارة دبي.
هيئة تنمية املجتمع يف دبي
 قرار �إداري رقم ( )77ل�سنة  2019ب�ش�أن منح بع�ض �أخ�صائيي احلماية لدى هيئة تنمية 26املجتمع يف دبي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار رقم ( )1ل�سنة 2019
ب�ش�أن
ت�شكيل جلنة التظلمات بجهاز الرقابة املالية
__________

نحن مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم

نائب حاكم دبي
رئي�س جهاز الرقابة املالية

بعد االطالع على القانون رقم ( )4ل�سنة  2018ب�إن�شاء جهاز الرقابة املالية ،و ُي�شار �إليه فيما يعد
بـ «اجلهاز»،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2018ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )23ل�سنة  2014ب�ش�أن اللجنة العليا للت�شريعات يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )27ل�سنة  2018ب�إن�شاء جلنة التظلمات املركزية الع�سكرية بدبي واعتماد
نظام عملها،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )41ل�سنة  2015ب�ش�أن جلنة التظلمات املركزية ملوظفي حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )4ل�سنة  2019باعتماد نظام الت�أديب والتظلمات وال�شكاوى
ملوظفي حكومة دبي،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جلنة التظلمات
املادة ()1
�أُ -ت�ش ّكل مبوجب هذا القرار يف اجلهاز جلنة ُت�س ّمى «جلنة التظلمات» ،وتت�ألف على النحو
التايل»
رئي�س ًا
 .1ممثل عن اجلهاز
ع�ضو ًا
ممثلي اثنني عن اللجنة العليا للت�شريعات يف �إمارة دبي
.2
نْ
ع�ضو ًا
 .3ممثل عن اجلهاز

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .4ممثل عن اجلهة اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز التي يتبع لها املوظف املتظلم ع�ضو ًا
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «اللجنة».
ب -تتم ت�سمية ممثلي اجلهات املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة من قبل م�س�ؤويل تلك
اجلهات.
جُ -ي�شرتط يف رئي�س وع�ضو اللجنة ما يلي:
� .1أال يكون زوج ًا �أو قريب ًا للموظف املتظلم حتى الدرجة الرابعة.
� .2أال يكون رئي�س ًا مبا�شر ًا للموظف املتظلم �أو م�س�ؤو ًال على الوحدة التنظيمية التي يعمل
لديها.
� .3أال تقل درجته الوظيفية عن درجة املوظف املُتظ ّلم.
� .4أال يكون ع�ضو ًا يف جلنة التظلمات وال�شكاوى يف اجلهة اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز.
� .5أال يكون طرف ًا يف مو�ضوع التظلم املُق ّدم من املوظف املتظلم.
� .6أال يكون قد �سبق له �أن ق ّدم �أي تقرير يتع ّلق بالتظلُّم� ،أو �أبدى ر�أي ًا �أو �أ�صدر قرار ًا فيه.
اخت�صا�صات اللجنة
املادة ()2
�أ -تخت�ص اللجنة بال ّنظر والف�صل يف التظلُّمات التي ُتق ّدم �إليها من ُم ّ
وظفي اجلهات اخلا�ضعة
لرقابة اجلهاز ب�ش�أن اجلزاءات الت�أديبية املفرو�ضة عليهم وفق ًا ملا يلي:
	.1اجلزاءات الت�أديبية املفرو�ضة على املوظف من قبل اجلهة اخلا�ضعة بناء على طلب من
قبل اجلهاز نظري ثبوت ارتكابه �أثناء اخلدمة لدى اجلهة اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز لأي
من الأفعال �أو املخالفات املن�صو�ص عليها يف القانون رقم ( )4ل�سنة  2018املُ�شار �إليه.
 .2وقف املوظف املخالف عن العمل م�ؤقت ًا حلني اكتمال �إجراءات التحقيق لدى اجلهاز.
 .3توقيع جزاء ت�أديبي �أ�شد من اجلزاء الت�أديبي املفرو�ض من جلنة املخالفات الإدارية
يف اجلهة اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز ،ب�سبب عدم تنا�سب اجلزاء الت�أديبي مع ج�سامة
املُخالفة املُرتكبة من قبل املوظف.
ب -ال تخت�ص اللجنة بال ّنظر يف �أي تظلُّم يدخل يف اخت�صا�ص اجلهات التالية:
	.1اجلهات الق�ضائية املخت�صة.
 .2جلنة التظلمات املركزية ملوظفي حكومة دبي ،املُ ّ
نظمة �أحكامها مبوجب قرار املجل�س
التنفيذي رقم ( )41ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة عنها.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .3جلنة التظلمات املركزية الع�سكرية بدبي ،املُن�ش�أة مبوجب املر�سوم رقم ( )27ل�سنة
 2018املُ�شار �إليه.
 .4جلان التظلمات وال�شكاوى يف اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز ،وفق ًا لأحكام قرار
املجل�س التنفيذي رقم ( )4ل�سنة  2019املُ�شار �إليه.
 .5جلان التظلمات وال�شكاوى يف اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز ،والتي لديها ت�شريعات
خا�صة بنظر التظلمات وال�شكاوى.
ج -ال تخت�ص اللجنة بالنظر يف �أي تظلم يكون مو�ضوعه منظور ًا �أمام الق�ضاء �أو �صدر ب�ش�أنه
حكم ق�ضائي بات.
تقدمي التظلم
املادة ()3
�أ -يجب �أال يرتتّب على تقدمي املُ ّ
وظف التظلُّم �إلى اللجنة �إحلاق ّ
�شكل من الأ�شكال.
ال�ضرر به ب�أي ٍ
بُ -يق ّدم التظلُّم �إلى اللجنة ب�شكل مكتوب ووفق الإجراءات املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن ،على
�أن ي�شتمِ ل التظلُّم على البيانات التالية:
	.1ا�سم املُتظ ِّلم ،و�صفته ،ووظيفته ،وعنوانه وو�سيلة االت�صال به.
	.2القرار املُتظ ّلم منه ،وتاريخ ُ�صدوره.
	.3الأ�سباب التي ُب ِني عليها التظلُّمُ ،معزّزة باملُ�ستندات املُ�ؤ ِّيدة.
 .4طلبات املُتظ ِّلم.
� .5أ�سماء ُّ
وجدوا.
ال�شهود الذين يعتمد املُتظ ِّلم على �شهادا ِتهم يف �سبيل �إثبات تظلُّمه� ،إن ِ
�صالح ّيات اللجنة
املادة ()4
�أ -يكون للجنة يف �سبيل ال ّنظر والف�صل يف التظلُّمات املُق ّدمة �إليها وفق ًا لأحكام هذا القرار،
القيام مبا يلي:
� .1سماع �إفادة املتظلم ،ودرا�سة املُ�ستندات املُ�ؤ ّيدة لإفادته ،وقبول الأد ّلة املُق ّدمة �إليها،
ووزنها ،وتقدير مدى ِ�صلتها مبو�ضوع التظلُّم.
� .2إجراء املُعاينة �أو التحقيقات التكميل ّية ،وطلب تزويدها بالوثائق الالزمة ،واالطالع
تنتد ُبه لهذه الغاية.
عليها وفح�صها� ،سوا ًء بنف�سها �أو بوا�سطة �أي �شخ�ص �آخر ِ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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وظف من ُم ّ
 .3دعوة �أي ُم ّ
وظفي اجلهة اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز �أو �أي جهة �أخرى ذات
عالقة مبو�ضوع التظ ّلم ُ
حل�ضور جل�ساتها.
نا�سب ًا ل�سماع �أقواله� ،سوا ًء من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب املُتظ ّلم.
 .4دعوة من ترا ُه ُم ِ
نا�سب ًا من ا ُ
خت�صني ،دون �أن يكون ل ُهم �صوت معدود يف
	.5اال�ستعانة مبن ترا ُه ُم ِ
خلرباء واملُ ّ
ُمداوالتها.
ب -يجوز للجنة البت يف التظلُّم �إذا تبينّ لها �أن املُ�ستندات والوثائق املُق ّدمة �إليها كافية للبت يف
مو�ضوع التظلم املنظور �أمامها.
ج� -إذا تبينّ للجنة �أثناء نظر التظلُّم �أن مو�ضوعها ينطوي على وجود خُمالفة �إدار ّية �أو جرمية
جزائ ّية ،فعليها �إحالة هذا املو�ضوع �إلى اجلهة اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز ،لتتو ّلى بدورها
اتخاذ الإجراءات الالزمة يف هذا ال�ش�أن وفق ًا للت�شريعات ال�سارية ،وعلى هذه اجلهات موافاة
اجلهاز ب�شكل دوري بالإجراءات التي متت يف �ش�أن مو�ضوع املخالفة الإدارية �أو اجلرمية
اجلزائية.

�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-

ميعاد التظلم و�إ�صدار القرار
املادة ()5
يكون ميعاد التظلُّم خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ علم املُ ّ
وظف بالقرار �أو الإجراء
املُتظ ّلم منه ،ويف حال فوات هذه املُ ّدة دون تقدمي �أي تظلُّم للجنةُ ،يعترب اجلزاء الت�أديبي
املفرو�ض على املُ ّ
طريق من طرق الطعن الإدارية.
وظف نهائي ًا وغري قابل للطعن عليه ب�أي ٍ
�صدر قراراتها ب�ش�أن التظلُّمات املُق ّدمة �إليها خالل ( )30ثالثني يوم ًا من
على اللجنة �أن ُت ِ
تاريخ تقدميها ،وتكون القرارات ال�صادرة عن اللجنة يف �ش�أن التظلمات املنظورة �أمامها
نهائية.
ُيب ّلغ املُتظلم بقرار اللجنة ال�صادر يف �ش�أن التظلم املُق ّدم من قبله خالل ( )5خم�سة �أيام
عمل من تاريخ �صدوره.
تكون كا ّفة القرارات ال�صادرة عن اللجنة يف �ش�أن التظلُّم ُم ِلزمة للموظف املتظلم واجلهة
اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز ،وعلى هذه اجلهة تنفيذ قرار اللجنة ال�صادر يف �ش�أن التظلم.
يجوز لل ُم ّ
وظف �سحب التظلُّم املُق ّدم من قبله ب�شكل مكتوب ،قبل البت فيه من قبل اللجنة ،وال
يجوز له بعد ذلك تقدمي �أي تظلُّم على املو�ضوع ذاته ،ما مل ُيقدِّ م تربير ًا تقب ُله اللجنة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�أ-
ب-
ج-
د-
هـ-

�آليات و�إجراءات عمل اللجنة
املادة ()6
بح�ضور
تعقد اللجنة جل�ساتها واجتماعاتها بدعوة من رئي�سها ،ويكون انعقادها �صحيح ًا ُ
�أغلب ّية �أع�ضائها ،على �أن يكون رئي�س اللجنة من بينهم.
�صدر اللجنة قراراتها بالإجماع �أو ب�أغلب ّية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي
ُت ِ
رجح اجلانب الذي منه رئي�س اللجنة.
الأ�صوات ُي ّ
يجب �أن تكون القرارات ال�صادرة عن اللجنة ُم�س ّببة.
ُتد ّون قرارات اللجنة يف حما�ضر ُيو ّقع عليها رئي�س اللجنة والأع�ضاء احلا�ضرون.
يكون للجنة ُمق ِّرر ،يتم اختياره من ُمدير عام اجلهازُ ،تناط به مُهِ ّمة التن�سيق لعقد اجتماعات
وجل�سات اللجنة ،وحت�ضري جدول �أعمالها ،وتدوين حما�ضر جل�ساتها ،و ُمتابعة تنفيذ قراراتها
وتو�صياتها ،و�أي مهام �أخرى يتم تكلي ُفه بها من رئي�س اللجنة.
ِ

املحافظة على ال�سرية
املادة ()7
على رئي�س و�أع�ضاء اللجنة ومقرر اللجنة املُحافظة على �س ّرية اجلل�سات واملُداوالت واملحا�ضر
بحكم ع�ضو ّيتهم يف اللجنة ،وعدم �إف�شائها �أو ا�ستخراج �أي �صورة
واملعلومات التي مت االطالع عليها ُ
منها �إال ُمبوافقة ُمدير عام اجلهاز.

�أ-
ب-
ج-
د-

التنحي عن نظر التظلم والرد
املادة ()8
التنحي عن النظر يف التظلُّم �إذا انتفى فيه �أي �شرط من
على ُكل من رئي�س وع�ضو اللجنة ّ
�شروط الع�ضوية يف اللجنة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ج) من املادة ( )1من هذا القرار.
خا�صة به ،ولرئي�س
يجوز لأي ع�ضو يف اللجنة تقدمي طلب ّ
التنحي عن نظر التظلُّم العتبارات ّ
التنحي �أو رف�ضه.
اللجنة يف هذه احلالة املُوافقة على طلب ّ
يجوز لل ُم ّ
وظف املُتظ ّلم طلب رد رئي�س اللجنة �أو �أي من �أع�ضائها عن نظر التظلُّم �إذا تو ّفرت
ب�ش�أنه �أي حالة من احلاالت املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ج) من املادة ( )1من هذا القرار.
تنحي �أو رد الرئي�س وفق ًا ملا هو محُ ّدد يف هذه املادة ،يتولى ُمدير عام اجلهاز ت�سمية
يف حال ّ
رئي�س بديل بقرار ي�صدُر عنه يف هذا ال�ش�أن.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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تنحي �أو رد ع�ضو اللجنة وفق ًا ملا هو محُ ّدد يف هذه املادة ،يتولى ُمدير عام اجلهاز
هـ -يف حال ّ
التن�سيق مع اجلهة املُم ّثلة يف ع�ضوية اللجنة لت�سمية ع�ضو بديل بقرار ي�صدُر عنه يف هذا
ال�ش�أن.
تقدمي الدعم للجنة
املادة ()9
على اجلهات اخلا�ضعة لرقابة اجلهاز تقدمي كافة �أوجه الدعم التي تطلبها اللجنة ،لتمكينها من
القيام باملهام املنوطة بها مبوجب هذا القرار ،مبا يف ذلك متكني موظفي تلك اجلهات من احل�ضور
�أمام اللجنة بنا ًء على طلبها ،وتزويدها بامل�ستندات والبيانات واملعلومات التي تطلبها والتي تراها
الزمة لتمكينها من البت يف التظلمات املنظورة �أمامها.
نفاذ القرار
املادة ()10
يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب حاكم دبي
رئي�س جهاز الرقابة املالية
�صدر يف دبي بتاريخ � 30سبتمرب  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 1صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )575ل�سنة 2019
باعتماد
مراحل و�إجراءات و�ضوابط �صرف التعوي�ض
عن لوحات مركبات الأجرة يف �إمارة دبي
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع علـى القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلـى القرار رقم ( )8ل�سنة  2018ب�ش�أن التعوي�ض عن لوحات مركبات الأجرة يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :هيئة الطرق واملوا�صالت.
الهيئة
املُدير العام  :مدير عام الهيئة ورئي�س جمل�س املديرين.
مركبة الأجرة  :املركبة اخلفيفة املع ّدة لنقل الركاب نظري تعرفة محُ ّددة من الهيئة.
 :اللوحة التي ُت�صد ُرها الهيئة لال�ستدالل على مركبة الأجرة.
اللوحة
 :ال�شخ�ص الطبيعي الذي مت ت�سجيل اللوحة با�سمه.
امل�ستفيد
البدل ال�شهري  :املبلغ املايل الذي يتم �صر ُفه �شهري ًا �إلى امل�ستفيد نظري ا�ستخدام الهيئة للوحة
العائدة له.
التعوي�ض	  :املبلغ املايل الذي يتم �صرفه �إلى امل�ستفيد �أو ورثته ملرة واحدة ،نظري التنازل للهيئة
عن اال�ستفادة من اللوحة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�أ-
ب-
ج-

د-

مراحل و�ضوابط �صرف التعوي�ض
املادة ()2
تبد�أ املرحلة الأولى ل�صرف التعوي�ض لورثة امل�ستفيد اعتبار ًا من  10يونيو  ،2018على �أن
يراعى يف عملية ال�صرف الأ�سبقية يف تاريخ تقدمي طلب �صرف التعوي�ض امل�ستويف للبيانات
املطلوبة مبوجب هذا القرار.
تبد�أ املرحلة الثانية ل�صرف التعوي�ض للم�ستفيد اعتبار ًا من  10يونيو  ،2020على �أن يراعى
يف عملية ال�صرف الأ�سبقية يف تاريخ تقدمي طلب �صرف التعوي�ض امل�ستويف للبيانات املطلوبة
مبوجب هذا القرار.
على الرغم مما ورد يف الفقرتني (�أ) و(ب) من هذه املادة ،يجوز للمدير العام اال�ستثناء من
�أ�سبقية تقدمي الطلب لأغرا�ض �صرف التعوي�ض �سواء للم�ستفيد �أو ورثته ،ودون النظر �إلى
ترتيب املرحلتني امل�شار �إليهما ،يف احلالتني التاليتني:
 .1وجود �أ�سباب �إن�سانية �أو اجتماعية ،ت�ستدعي اال�ستعجال يف �صرف التعوي�ض.
� .2صدور قرار ق�ضائي يق�ضي ب�صرف التعوي�ض.
يف حال عدم توفر ال�سيولة املالية الالزمة ل�صرف التعوي�ض يف املرحلتني املحددتني يف
الفقرتني (�أ) و(ب) من هذه املادة ،ت�ستمر الهيئة ب�صرف البدل ال�شهري للم�ستفيد �أو
الورثة ،وذلك �إلى حني تو ُّفر ال�سيولة املالية ل�صرف التعوي�ض.

�آلية �صرف التعوي�ض
املادة ()3
يتم �صرف التعوي�ض للم�ستفيد �أو ورثة امل�ستفيد ،بح�سب الأحوال ،وفق ًا ملا يلي:
 -1حتويل مبلغ التعوي�ض �إلى احل�ساب البنكي الذي يحدده امل�ستفيد �أو ورثة امل�ستفيد.
 -2حتويل مبلغ التعوي�ض �إلى اجلهة املخت�صة وذلك يف حال وجود ُق ّ�صر �أو حمجور عليهم �أو
تركة حتت الت�صفية �أو حكم ق�ضائي يق�ضي بذلك.
�إجراءات �صرف التعوي�ض
املادة ()4
ُتتبع الإجراءات التالية عند �صرف التعوي�ض:
 .1يتم تقدمي طلب �صرف التعوي�ض �إلى الهيئة ،وفق ًا للنموذج املُع ّد لديها لهذه الغاية ،معزز ًا
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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بالوثائق وامل�ستندات املطلوبة.
 .2تتولى الهيئة درا�سة طلب �صرف التعوي�ض للتحقق من ا�ستيفائه لكافة ال�شروط والوثائق
املطلوبة ،ويكون للهيئة يف �سبيل ذلك طلب �أي م�ستندات �أخرى تراها �ضرورية.
 .3ت�سجل الهيئة الطلب امل�ستويف لل�شروط والبيانات املطلوبة ،وتقوم ب�إخطار مقدمه بت�سجيل
طلبه وتاريخ تقدميه ورقمه.
 .4تقوم �إدارة املالية بالهيئة باعتماد ك�شف امل�ستحقني للتعوي�ض ورفعه �إلى املدير العام ،للتوجيه
باتخاذ الإجراءات الالزمة للبدء يف �صرفه ،بح�سب كل مرحلة.
�ضوابط �صرف البدل ال�شهري
املادة ()5
يف حال رغبة امل�ستفيد اال�ستمرار يف ا�ستالم البدل ال�شهري ،ف�إنه يتم �صرف هذا البدل له ،بعد �أن
يقوم بتحديث بياناته ال�شخ�صية من خالل القنوات املعتمدة من الهيئة.
الوثائق املطلوبة
املادة ()6
�أ -لغايات �صرف التعوي�ض �أو البدل ال�شهري للم�ستفيد ،ف�إنه يجب عليه تزويد الهيئة بالوثائق
التالية:
� .1صورة عن جواز ال�سفر.
� .2صورة عن الهوية الوطنية.
 .3خطاب �صادر عن �أحد البنوك املرخ�صة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،يت�ضمن
بيانات احل�ساب امل�صريف اخلا�ص بامل�ستفيد ،على �أال يجاوز تاريخ �إ�صدار هذا اخلطاب
�شهر ًا واحد ًا من تاريخ تقدمي طلب �صرف التعوي�ض �أو حتديث البيانات.
� .4صورة عن �شهادة ملكية اللوحة� ،إن وجدت.
ب -لغايات �صرف التعوي�ض لورثة امل�ستفيد ،ف�إنه يجب عليهم تزويد الهيئة بالوثائق التالية:
� .1صورة عن �شهادة ملكية اللوحة� ،إن وجدت.
� .2صورة عن جواز ال�سفر لكل وارث.
� .3صورة عن الهوية الوطنية لكل وارث.
� .4صورة عن �شهادة وفاة امل�ستفيد.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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.5
.6
.7
.8

�صورة عن ح�صر الإرث والإعالم ال�شرعي.
�صورة عن الوكالة م�صدقة من الكاتب العدل ،يف حال وجود وكيل عن الورثة.
خطاب من م�ؤ�س�سة الأوقاف و�ش�ؤون الق�صر يف حال وجود ق�صر �أو حمجور عليهم �أو �أي
حالة �أخرى ت�ستوجب حتويل التعوي�ض �إليها.
خطاب �صادر عن �أحد البنوك املرخ�صة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،يت�ضمن
بيانات احل�ساب امل�صريف اخلا�ص بورثة امل�ستفيد �أو وكيلهم ،على �أال يجاوز تاريخ
�إ�صدار هذا اخلطاب �شهر ًا واحد ًا من تاريخ تقدمي طلب �صرف التعوي�ض ،وذلك يف
غري الأحوال التي يتم فيها حتويل مبلغ التعوي�ض �إلى اجلهة املتخ�صة.

�أحكام عامة
املادة ()7
�أ -يجوز للهيئة ،بناء على طلب امل�ستفيد� ،إ�صدار �شهادة تفيد بوجود حق انتفاع على اللوحة.
ب -يحق للم�ستفيد التنازل عن حق االنتفاع باللوحة �أو توكيل �شخ�ص �آخر با�ستالم البدل ال�شهري
�أو التعوي�ض� ،شريطة �أن يكون هذا التنازل �أو التوكيل م�صدق ًا عليه من اجلهات الق�ضائية
املخت�صة �أو الكاتب العدل.
ال�سريان والن�شر
املادة ()8
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ � 26سبتمرب  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  27حمرم  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )604ل�سنة 2019
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة 2018
ب�ش�أن
تنظيم ن�شاط تعليم قيادة املركبات يف �إمارة دبي
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع علـى القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  1995يف �ش�أن ال�سري واملرور والئحته التنفيذية
وتعديالتهما،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )57ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم �إ�صدار رخ�ص وت�صاريح قيادة
املركبات يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  2018ب�ش�أن تنظيم ن�شاط تعليم قيادة املركبات يف
�إمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم ( )428ل�سنة  2009ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للنظام رقم ( )6ل�سنة
 2009ب�ش�أن ترخي�ص من�ش�آت تعليم قيادة املركبات يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :هيئة الطرق واملوا�صالت.
الهيئة
 :م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بالهيئة.
امل�ؤ�س�سة

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :نظام �إلكرتوين ذكي يتم من خالله �إجناز معامالت تدريب وترخي�ص
النظام املروري
ال�سائقني وترخي�ص املركبات وترخي�ص �أن�شطة النقل التجارية.
� :آلة ميكانيكية� ،أو دراجة عادية� ،أو �آلية� ،أو عربة� ،أو �أي جهاز �آخر
املركبة
ي�سري على الطريق بقوة ميكانيكية �أو ب�أي و�سيلة �أخرى ،وي�شمل ذلك
اجلرار.
 :مركبة ذات عجلتني �أو �أكرث وجمهزة مبحرك �آيل ،ومعدة لنقل
الدراجة الآلية
الأ�شخا�ص �أو الأ�شياء.
 :مركبة مع ّدة لنقل الأ�شخا�ص �أو الب�ضائع ،ال يزيد وزنها الفارغ على
املركبة اخلفيفة
( )2.5طنني ون�صف ،وت�شمل ال�سيارة ال�صالون ،والدراجة الآلية
امل�صممة �أو املهي�أة لنقل الب�ضائع مهما كان وزنها ،وت�ص ّنف هذه
املركبة �إلى نوعني ،خ�صو�صية وعمومية.
 :مركبة مع ّدة لنقل الب�ضائع ،يزيد وزنها الفارغ على ( )2٫5طنني
املركبة الثقيلة
ون�صف ،وت�ص ّنف �إلى نوعني خ�صو�صية وعمومية.
 :مركبة م�صممة لنقل ما يزيد على (� )14أربعة ع�شر راكب ًا ،وت�ص ّنف
احلافلة
�إلى نوعني:
 -1حافلة خفيفة ،وهي التي ال تزيد �سعتها على (� )26ستة وع�شرين
راكب ًا عدا ال�سائق.
 -2حافلة ثقيلة ،وهي التي تزيد �سعتها على (� )26ستة وع�شرين
راكب ًا عدا ال�سائق.
وت�صنف جميع �أنواع احلافالت ال�سابقة �إلى حافالت خ�صو�صية
وحافالت عمومية.
اجلرار واجلهاز امليكانيكي  :مركبة م�صممة لأي �أغرا�ض خالف نقل الأ�شخا�ص والب�ضائع،
وت�ص ّنف �إلى ( )3ثالثة �أق�سام:
 -1الأجهزة التي ت�سري على غري عجالت مهما كان وزنها.
 -2الأجهزة اخلفيفة التي ت�سري على عجالت ،وال يزيد وزنها الفارغ
على (� )٧٫٥سبعة �أطنان ون�صف.
 -3الأجهزة الثقيلة التي ت�سري على عجالت ،ويزيد وزنها الفارغ على
(� )٧٫٥سبعة �أطنان ون�صف.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املقطورة
�شبه املقطورة
مركبة التدريب
الرافعة اجل�سرية
الن�شاط
املن�ش�أة
الفرع
مكتب الت�سجيل
املدرب
املحا�ضر
موقع التدريب امل�ؤقت
اللجنة الفنية
الت�صريح
القيادة ال�صحراوية
القيادة املهنية

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :مركبة م�صممة لالرتباط باملركبة �أو اجلرار واجلهاز امليكانيكي.
 :مقطورة بدون حمور �أمامي ،مرتبطة بطريقة بحيث يكون جزء كبري
من وزنها ووزن حمولتها حممو ًال من اجلرار واجلهاز امليكانيكي �أو
املركبة.
 :مركبة ذات موا�صفات حمددةُ ،مع ّدة للتدريب �أو الفح�ص لغايات
احل�صول على رخ�صة القيادة �أو ت�صاريح القيادة.
 :جهاز ميكانيكي ذو حجم كبري ،مثبت يف �أر�صفة املوانئ ،يتم بوا�سطته
حتميل وتفريغ حموالت ال�سفن.
 :التعليم النظري والعملي لقيادة املركبات �أو القيادة املهنية �أو القيادة
املتقدمة �أو القيادة ال�صحراوية.
� :أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة م�ص ّرح لها من امل�ؤ�س�سة مبزاولة الن�شاط.
� :أي مركز تابع للمن�ش�أة يتم فيه مزاولة الن�شاط.
� :أي مكتب تابع للمن�ش�أة يتم فيه ت�سجيل املتدربني.
 :ال�شخ�ص الطبيعي الذي يعمل لدى املن�ش�أة ،امل�ص ّرح له من امل�ؤ�س�سة
القيام ب�أي من الأن�شطة امل�ص ّرح للمن�ش�أة بتقدميها.
 :ال�شخ�ص الطبيعي الذي يعمل لدى املن�ش�أة ،امل�ص ّرح له من امل�ؤ�س�سة
بتقدمي املحا�ضرات حول ت�شريعات ال�سري واملرور للمتدربني باللغات
التي حتددها الهيئة.
 :املوقع امل�ؤقت الذي ت�صرح امل�ؤ�س�سة مبزاولة الن�شاط فيه.
 :اللجنة امل�ش ّكلة يف امل�ؤ�س�سة لدرا�سة طلبات الت�صريح للمن�ش�آت
و�أفرعها واعتماد ر�سوم خدماتها.
 :الوثيقة التي ت�صدرها امل�ؤ�س�سة ،وي�شمل الت�صاريح املن�صو�ص عليها
يف هذا القرار ،كت�صريح مزاولة الن�شاط ،وت�صريح موقع التدريب
امل�ؤقت ،وت�صريح املدرب ،وت�صريح املحا�ضر.
 :ت�أهيل ال�سائق احلا�صل على رخ�صة القيادة ،بهدف متكينه و�إك�سابه
مهارات القيادة يف الطرق الوعرة والكثبان الرملية.
 :ت�أهيل ال�سائق احلا�صل على رخ�صة القيادة ،بهدف متكينه و�إك�سابه
املهارات الالزمة لقيادة املركبات املعدة لال�ستخدام املهني ،كمركبات
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القيادة املتقدمة
نظام التدريب املركزي
املتدرب

الأجرة واحلافالت الثقيلة واخلفيفة املعدة لنقل الركاب واملركبات
الثقيلة املعدة لنقل الب�ضائع واملركبات الإن�شائية امل�ستخدمة يف مواقع
العمل ،وال�شاحنات املقطورة.
 :ت�أهيل ال�سائق احلا�صل على رخ�صة القيادة ،بهدف متكينه و�إك�سابه
مهارات القيادة يف بيئات ا�ستثنائية� ،سواء من حيث الت�ضاري�س �أو
املناخ �أو الأن�شطة.
 :نظام �إلكرتوين معتمد لدى امل�ؤ�س�سة يتم من خالله �إ�صدار وجتديد
ت�صاريح املدربني واملحا�ضرين وت�سجيل بيانات التدريب اليومية التي
ينفذها املدربون.
 :ال�شخ�ص الطبيعي امل�ص ّرح له من امل�ؤ�س�سة بتعلم قيادة املركبة
للح�صول على رخ�صة القيادة �أو ت�صريح القيادة املهن ّية �أو القيادة
ال�صحراوية �أو القيادة املتقدمة ،وفق ًا لقرار املجل�س التنفيذي رقم
( )57ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم �إ�صدار رخ�ص وت�صاريح قيادة
املركبات يف �إمارة دبي.

�شروط �إ�صدار ت�صريح مزاولة الن�شاط
املادة ()2
ُي�شرتط لإ�صدار ت�صريح مزاولة الن�شاط ،توفر ما يلي:
� .1أن يكون مالك املن�ش�أة من مواطني الدولة ،و�ألاّ يقل عمره عن (� )21إحدى وع�شرين �سنة
ميالدية.
� .2أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ،ومل ي�سبق احلكم عليه بجناية �أو بجرمية خملة بال�شرف �أو
الأمانة ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
� .3ألاّ تقل امل�ساحة الإجمالية للأر�ض التي �ستقام عليها املن�ش�أة ومرافقها املختلفة عن
( )300.000ثالثمئة �ألف قدم مربع كحد �أدنى للمن�ش�أة ،و ( )150.000مئة وخم�سون �ألف
قدم مربع كحد �أدنى للفرع.
� .4أن يكون املوقع املقرتح ملزاولة الن�شاط من قبل املن�ش�أة �أو الفرع يف املناطق املعتمدة لدى
الهيئة واجلهات احلكومية املعن ّية.
	.5احل�صول على موافقة اجلهات احلكومية املعن ّية ملزاولة الن�شاط يف الإمارة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .6تقدمي وثيقة ت�أمني ل�صالح الهيئة تغطي كافة الأ�ضرار التي ميكن �أن تنتج عن مزاولة الن�شاط.
	.7احل�صول على املوافقات اخلا�صة بدرا�سة الت�أثريات املرورية واعتماد مداخل وخمارج املن�ش�أة
والفرع من الهيئة يف مدة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر ،من تاريخ �إ�صدار املوافقة املبدئية.
 .8تقدمي خمططات هند�سية العتمادها من الهيئة ،تت�ضمن تفا�صيل مبنى املن�ش�أة والفروع
التابعة لها وم�ضامري التدريب والفح�ص ،وفق ًا للمعايري واملوا�صفات املعتمدة لدى الهيئة
يف هذا ال�ش�أن ،مبا يف ذلك ق�سم فح�ص ال�سائقني اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة واملج ّهز بالو�سائل
اللوج�ستية املطلوبة لأداء عمل م�شريف وفاح�صي الهيئة.
	.9ا�ستكمال الإجراءات اخلا�صة برتخي�ص املن�ش�أة من دائرة التنمية االقت�صادية وذلك بعد
احل�صول على املوافقات امل�شار �إليها يف البندين ( )5و( )7من هذه املادة ،واعتمادات
اللجنة الفنية.
 .10ربط نظام املن�ش�أة والفرع بالنظام املروري ونظام التدريب املركزي على نفقتها ،بعد االنتهاء
من �أعمال الإن�شاءات ،لتمكينها من البدء مبزاولة ن�شاط التدريب.
 .11توقيع اتفاقية مزاولة الأن�شطة املتعلقة بتدريب وت�أهيل ال�سائقني مع امل�ؤ�س�سة.
�شروط �إ�صدار ت�صريح موقع التدريب امل�ؤقت
املادة ()3
�أُ -ي�شرتط لإ�صدار الت�صريح لأي جهة عامة �أو خا�صة لإن�شاء موقع التدريب امل�ؤقت لتدريب
موظفيها ،توفر ما يلي:
�	.1أن يكون موقع التدريب امل�ؤقت �ضمن الأرا�ضي التابعة لهذه اجلهة �أو م�ست�أجر من قبلها.
� .2أن يتم جتهيز موقع التدريب امل�ؤقت وفق ًا للموا�صفات واملتطلبات الفن ّية املعتمدة لدى
الهيئة.
�	.3أن يتم جتهيز موقع التدريب امل�ؤقت واعتماده من اللجنة الفنية.
ب -يجوز للجهات امل�شمولة بحكم الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ا�ستخدام مركبات التدريب التابعة
لأي من�ش�أة تزاول الن�شاط يف الإمارة وكذلك اال�ستعانة مبدربيها لتدريب موظفيها مبقر
عملها ،وذلك بعد احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة املُ�سبقة على ذلك.
�شروط �إ�صدار ت�صريح املُدرب
املادة ()4
ي�شرتط لإ�صدار ت�صريح املدرب ،توفر ما يلي:

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

�أن يكون طالب الت�صريح حا�ص ًال على رخ�صة قيادة �صادرة من الدولة و�سارية املفعول ملدة ال
تقل عن ( )3ثالث �سنوات لذات فئة املركبة التي �سيتولى التدريب عليها.
�أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ،ومل ي�سبق احلكم عليه يف جناية �أو جرمية خملة بال�شرف �أو
الأمانة ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
�ألاّ يكون ممن مت �ضبطه بتهمة قيادة املركبة حتت ت�أثري الكحول �أو املواد املخدرة وامل�ؤثرات
العقلية �أو ما يف حكمها.
�ألاّ يقل عمره عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة ميالدية.
�أن يكون ملم ًا بتعليمات وقواعد ال�سري واملرور و�آدابه ،ومببادئ �إ�صالح املركبات ،و�أن تكون
لديه الكفاءة الالزمة لتعليم قيادة املركبات.
�أن يجتاز بنجاح االختبارات والفحو�صات التي جتريها امل�ؤ�س�سة ،وي�ستثنى من هذا ال�شرط
مدربو م�شغلي الرافعات اجل�سرية ،وذلك بعد تقدمي ما يثبت خ�ضوعهم للت�أهيل الالزم.
�أن يكون الئقا طبي ًا.

ت�صنيف املدربني
املادة ()5
�أ -يتم ت�صنيف املدربني وفق ًا ملا يلي:
 .1مدرب دراجة �آلية.
 .2مدرب مركبة خفيفة (ناقل حركة عادي).
 .3مدرب مركبة خفيفة (ناقل حركة �أتوماتيكي).
 .4مدرب مركبة ثقيلة.
 .5مدرب حافلة خفيفة.
 .6مدرب حافلة ثقيلة.
 .7مدرب جرار.
 .8مدرب جهاز ميكانيكي خفيف.
 .9مدرب جهاز ميكانيكي ثقيل.
 .10مدرب قيادة �صحراوية.
 .11مدرب دراجة ترفيهية.
 .12مدرب رافعة ج�سرية.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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� .13أي ت�صنيف �آخر حتدده امل�ؤ�س�سة.
ب -يجوز للم�ؤ�س�سة بنا ًء على طلب املن�ش�أة� ،إ�ضافة �أكرث من ت�صنيف للمدرب على الت�صريح
ال�صادر له� ،شريطة م�ضي �سنة واحدة على الأقل من تاريخ ح�صوله على رخ�صة قيادة
املركبة التي يرغب بالتدريب عليها.
�شروط �إ�صدار ت�صريح املحا�ضر
املادة ()6
ي�شرتط لإ�صدار ت�صريح املحا�ضر ،توفر ما يلي:
� .1ألاّ يقل عمره عن ( )25خم�س وع�شرين �سنة ميالدية.
� .2أن يكون الئق ًا طبي ًا.
� .3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ،ومل ي�سبق احلكم عليه يف جناية �أو جرمية خملة بال�شرف �أو
الأمانة ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره.
� .4ألاّ يكون ممن مت �ضبطه بتهمة قيادة املركبة حتت ت�أثري الكحول �أو املواد املخدرة وامل�ؤثرات
العقلية �أو ما يف حكمها.
� .5أن يكون حا�ص ًال على �شهادة الثانوية العامة على الأقل ،ولديه القدرة على التوا�صل باللغة
العربية والإجنليزية �أو �إحداهما على الأقل قراءة وكتابة ،وملم ًا بتعليمات وقواعد ال�سري
واملرور ،ولديه كفاءة التعليم والتوا�صل الف ّعال مع املتدربني.
� .6أن يكون حا�ص ًال على ت�صريح مدرب قيادة مركبة خفيفة على الأقل لتقدمي حما�ضرات
املركبات اخلفيفة والثقيلة واحلافالت والدراجات الآلية ،وعلى ت�صريح مدرب جهاز ميكانيكي
لتقدمي حما�ضرات عن فئة الأجهزة امليكانيكية ،وي�ستثنى من هذا ال�شرط املحا�ضرون الذين
يقت�صر عملهم على تقدمي حما�ضرات القيادة املهنية ل�سائقي مركبات الأجرة ونقل الركاب.
� .7أن يجتاز بنجاح االختبارات التي جتريها امل�ؤ�س�سة للح�صول على ت�صريح املحا�ضر.
انتهاء �صالحية ت�صريح املدرب �أو املحا�ضر غري املواطن
املادة ()7
عند انتهاء عالقة العمل بني املدرب �أو املحا�ضر غري املواطن باملن�ش�أة التي يعمل بها ،تنتهي
�صالحية الت�صريح ال�صادر له ،ويكون للم�ؤ�س�سة �إخ�ضاعه لدورة تن�شيطية وفق الإجراءات التي
حتددها ،وذلك قبل �إ�صدار ت�صريح جديد للعمل لدى �أي من�ش�أة جديدة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�إجراءات �إ�صدار الت�صريح
املادة ()8
ُتتبع الإجراءات التالية عند �إ�صدار الت�صريح:
 .1يتم تقدمي طلب احل�صول على الت�صريح �إلى امل�ؤ�س�سة ،وفق ًا للنموذج املع ّد لديها لهذه الغاية،
معزز ًا بالوثائق وامل�ستندات التي تطلبها امل�ؤ�س�سة ،والتي تثبت توفر ال�شروط املن�صو�ص عليها
يف هذا القرار ،وذلك بح�سب نوع الت�صريح املطلوب.
 .2تقوم امل�ؤ�س�سة بدرا�سة الطلب والبت فيه ،وذلك بعد التحقق من توفر ال�شروط املن�صو�ص
عليها يف هذا القرار.
 .3ت�صدر امل�ؤ�س�سة الت�صريح بعد ا�ستيفاء الر�سوم املقررة.
جتديد الت�صريح
املادة ()9
ُيق ّدم طلب جتديد الت�صريح خالل الثالثني يوم ًا ال�سابقة على انتهاء مدة �صالحية الت�صريح.
�أ�صناف مركبات التدريب ملزاولة الن�شاط
املادة ()10
�أ -ت�صنف مركبات التدريب على النحو التايل:
 .1دراجة �آلية.
 .2مركبة خفيفة.
 .3مركبة ثقيلة.
 .4حافلة خفيفة.
 .5حافلة ثقيلة.
 .6مقطورة و�شبه مقطورة.
 .7جهاز ميكانيكي خفيف.
 .8جهاز ميكانيكي ثقيل.
ب -يجوز للم�ؤ�س�سة �إ�ضافة �أي �صنف جديد للأ�صناف الواردة يف الفقرة (�أ) من هذه املادة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املوا�صفات واملتطلبات الفنية للمركبات
املادة ()11
�أ -يجب �أن تتوفر يف املركبة اخلفيفة املوا�صفات واملتطلبات الفنية التالية:
� .1ألاّ يزيد تاريخ �صنعها على (� )6ست �سنوات بالن�سبة ملركبة التدريب ،وعلى (� )4أربع
�سنوات بالن�سبة ملركبة الفح�ص وعلى ( )10ع�شر �سنوات بالن�سبة للمركبة املخ�ص�صة
لتدريب القيادة املتقدمة والقيادة املهنية والقيادة ال�صحراوية.
� .2ألاّ يقل احلد الأدنى لطول املركبة عن ( )4.40مرت.
� .3ألاّ يقل احلد الأدنى الرتفاع املركبة عن ( )1.40مرت.
� .4ألاّ يقل احلد الأدنى لعر�ض املركبة عن ( )1.60مرت.
� .5ألاّ يقل احلد الأدنى لقوة حمرك املركبة عن ( )1.3لرت.
�	.6أن يتم جتهيزها بفرامل ومرايا داخلية �إ�ضافية.
� .7أن يتم جتهيز املركبة املخ�ص�صة للفح�ص بدوا�سة وقود وفرامل �إ�ضافية من جهة
الفاح�ص ،ومرايا �صغرية لك�شف البقع املحجوبة ،و�أن يتم جتهيزها بكامريات داخل
املق�صورة لت�سجيل عملية الفح�ص �صوت ًا و�صورة ،ومتييزها مبل�صق دال على تخ�صي�صها
للفح�ص.
 .8تثبيت الفتة مغناطي�سية من مادة الفايرب جال�س �أو ما مياثلها على �سقف املركبة قابلة
للإ�ضاءة لي ًال.
 .9و�ضع مل�صق خلف مركبة الفح�ص التجريبي للداللة على تخ�صي�صها لهذا الغر�ض،
وو�ضع مل�صق داخل املركبة مكتوب عليه عبارة (مركبة مراقبة من قبل هيئة الطرق
واملوا�صالت).
� .10أن يتم فح�صها وت�سجيلها كمركبة تعليم بح�سب الو�صف املعتمد يف النظام املروري ،و�أن
تتوفر فيها معايري الفح�ص الفني املعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة.
� .11أن تكون جمهزة مبطف�أة حريق و�صندوق �إ�سعافات �أولية.
ب -يجب �أن تتوفر يف املركبات الأخرى من غري اخلفيفة املوا�صفات واملتطلبات الفن ّية التالية:
� .1ألاّ تزيد �سعة �أ�سطوانة حمرك الدراجة الآلية على ( ،)CC600و�ألاّ تقل عن ()CC100
و�ألاّ يزيد تاريخ �صنعها على (� )6ست �سنوات للدراجات الآلية امل�ستخدمة يف التدريب
وعلى (� )4أربع �سنوات للدراجات الآلية امل�ستخدمة يف الفح�ص.
� .2ألاّ يزيد تاريخ �صنع احلافلة اخلفيفة واحلافلة الثقيلة واملركبة الثقيلة امل�ستخدمة يف
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التدريب على ( )15خم�س ع�شرة �سنة وعلى ( )8ثماين �سنوات للحافالت واملركبات
امل�ستخدمة للفح�ص.
� .3ألاّ يزيد تاريخ �صنع الأجهزة امليكانيكية امل�ستخدمة يف التدريب على ( )15خم�س ع�شرة
�سنة وعلى ( )10ع�شر �سنوات للأجهزة امليكانيكية امل�ستخدمة للفح�ص.
� .4ألاّ يقل طول املقطورة و�شبه املقطورة عن (� )40أربعني قدم و�أن تكون حمملة �أثناء
التدريب بحمولة ال تقل عن ( )8طن.
� .5أن تكون جمهزة مبطف�أة حريق و�صندوق �إ�سعافات �أولية.
ج -يجوز للم�ؤ�س�سة �إ�ضافة �أي موا�صفات �أو متطلبات فنية �أخرى من غري املوا�صفات واملتطلبات
املن�صو�ص عليها يف الفقرتني (�أ) و(ب) من هذه املادة.
الفح�ص الفني الإ�ضايف ملركبات التدريب
املادة ()12
تخ�ضع مركبات التدريب من فئة املركبات اخلفيفة واملركبات الثقيلة واحلافالت املجهزة
بالتجهيزات الإ�ضافية التي حتددها امل�ؤ�س�سة كموا�صفات فنية خا�صة ،لفح�ص فني �سنوي خا�ص
بالإ�ضافة �إلى الفح�ص العادي الذي تخ�ضع له جميع املركبات عند ترخي�صها وجتديد ترخي�صها.
م�ؤ�شرات م�ستوى اخلدمة املتعلقة مبزاولة الن�شاط
املادة ()13
للم�ؤ�س�سة �أن تخ�ضع جميع املن�ش�آت لربنامج تقييمي دوري للت�أكد من مدى التزامها مبتطلبات
ومعايري مزاولة الن�شاط وم�ؤ�شرات م�ستوى اخلدمة وفق ما تعتمده امل�ؤ�س�سة بهذا ال�ش�أن.
التوقف عن مزاولة الن�شاط
املادة ()14
على املن�ش�أة يف حال رغبتها التوقف عن مزاولة الن�شاط مبا فيها الفروع ومكاتب الت�سجيل �إخطار
امل�ؤ�س�سة خطي ًا بذلك قبل (� )6ستة �أ�شهر على الأقل من التاريخ املُح ّدد للتوقف بالن�سبة للمن�ش�أة
والفرع ،وقبل �شهر واحد بالن�سبة ملكاتب الت�سجيل.
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�إ�صدار التعليمات
املادة ()15
ُي�صدر املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة التعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
املادة ()16
ُيلغى القرار الإداري رقم ( )428ل�سنة  2009امل�شار �إليه ،كما يلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �إداري �آخر
�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()17
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ � 9أكتوبر  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 10صفر  1441هـ
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قرار �إداري رقم ( )77ل�سنة 2019
ب�ش�أن
منح بع�ض �أخ�صائيي احلماية لدى هيئة تنمية املجتمع يف دبي
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )2ل�سنة  2014ب�ش�أن حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
�إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ
«الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية املجتمع
يف دبي،
وعلى القرار الإداري رقم ( )61ل�سنة  2019بتحديد «�أخ�صائيي احلماية» لدى هيئة تنمية املجتمع
يف دبي،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
يمُ نح �أخ�صائيو احلماية املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار،
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة
 2014املُ�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
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واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على �أخ�صائيي احلماية املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية وفق�أ لأحكام املادة ( )1من هذا
القرار ،االلتزام مبا يلي:
� .1أحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2014امل�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيه
عند قيامهم مبهامهم.
	.2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالقانون رقم ( )2ل�سنة  2014امل�شار �إليه والقرارات
ال�صادرة مبوجبه ،بالواجبات املفرو�ضة عليهم ،وعدم خمالفتهم لأحكامه.
� .3ضبط املخالفات املُك ّلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 .4تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
	.5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 .6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
	.7التحلي بالنزاهة والأمانة الوظيفية واحليدة واملو�ضوعية.
� .8إبراز ما يثبت �صفتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 .9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون لأخ�صائيي احلماية املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار
ممار�سة ال�صالحيات التالية:
	.1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
	.2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� .3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
� .4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ�ص ّرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
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الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتو ّلى املدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية االجتماعية يف الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة
لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك:
�	.1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
	.2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016امل�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
�أحمد جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 9أكتوبر  2019م
املـ ـ ـ ــوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 10صفر  1441هـ
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