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املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي
مرا�سيم

-  مر�سوم رقم )43( ل�سنة 2019 بتعيني ُمدير عام �ُسلطة دبي للتطوير.

نائب حاكم دبي
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  ُموؤ�ّس�سة حمد�ن  �أمناء  بت�سكيل جمل�س  ل�سنة 2019  رقم )1(  -  قر�ر 

للأد�ء �لتعليمي �ملُتمّيز.

ت�سريعات اجلهات احلكومية
هيئة ال�سحة بدبي

قر�ر �إد�ري رقم )124( ل�سنة 2019 ب�ساأن �إلغاء �لقر�ر �لإد�ري رقم )30( ل�سنة 2017   -
باعتماد �للئحة �لتنظيمية خلدمات �لرعاية �ل�سحية عن بعد.

هيئة الطرق واملوا�سالت
-  قر�ر �إد�ري رقم )706( ل�سنة 2019 باإ�سد�ر �للئحة �لتنفيذية لقر�ر �ملجل�س �لتنفيذي 

رقم )47( ل�سنة 2017 ب�ساأن تنظيم �أن�سطة �لنقل باملركبات وتاأجريها يف �إمارة دبي.
-  قر�ر �إد�ري رقم )740( ل�سنة 2019 ب�ش�أن �شروط واإجراءات بيع التعداد املروري.

مركز دبي الح�ساء
بع�س  عن  �لق�سائية  �ل�سبطية  �سفة  �إلغاء  ب�ساأن   2019 ل�سنة   )57( رقم  �إد�ري  قر�ر   -

موظفي مركز دبي للإح�ساء.
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مر�سوم رقم )4٣( ل�سنة 201٩
بتعيني

ُمدير عام �ُسلطة دبي للتطوير
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �لطلع على �لقانون رقم )15( ل�سنة 2014 ب�ساأن �ُسلطة دبي للتطوير،

نر�سم ما يلي:
تعيني املُدير العام

املادة )1(
ُيعنّي ال�سّيد/ مالك �سلطان را�سد اآل مالك، ُمديرً� عامًا ل�ُسلطة دبي للتطوير.

ال�ّسريان والّن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمّية. ُيعمل بهذ� �ملر�سوم من تاريخ �سُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 28 نوفمرب 2019م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــق 1 ربيع �لآخر 1441هـ
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قرار رقم )1( ل�سنة 201٩
بت�سكيل

جمل�ص اأمناء ُموؤ�ّس�سة حمدان بن را�سد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املُتمّيز
__________

نحن حمدان بن را�سد اآل مكتوم          نائب حاكم دبي          الرئي�ص الأعلى للُموؤ�ّس�سة

بعد �لطلع على �ملر�سوم رقم )16( ل�سنة 2018 ب�ساأن ُموؤ�ّس�سة حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم للأد�ء 
�لتعليمي �ملُتمّيز، وُي�سار �إليها فيما بعد ِبـ »املُوؤ�ّس�سة«،

قررنا ما يلي:
ت�سكيل جمل�ص الأمناء

املادة )1(
ُي�سّكل جمل�س �أمناء �ملُوؤ�ّس�سة، برئا�سة معايل/ ح�سني بن اإبراهيم احلمادي، وزير �لرتبية  �أ-  

و�لتعليم، وُع�سوّية ُكلٍّ من:
نائبًا للرئي�س �لدكتور/ جمال حممد �ملهريي  �أمني عام �ملُوؤ�ّس�سة     .1

ع�سوً� �ل�سّيد/ �أحمــــد حممــــد بن حميــد�ن    .2
ع�سوً� �لدكتور/ لـــوؤي حمـمـــــد بالهــــول    .3
ع�سوً� �لدكتور/ �أحمــــد عيـــد �ملن�سـوري    .4
ع�سوً� �لدكتور/ خليـــفة عــلـي �ل�سويــــدي    .5
ع�سوً� �ل�سّيد/ حممــد �سلطــان �ملن�ســوري    .6
ع�سوً� �ل�سّيد/ �سليمان عبد�خلالق �لأن�ساري    .7

�إذ� �نتهت ُمّدة ُع�سوّية �أع�ساء جمل�س �أمناء �ملُوؤ�ّس�سة �ملذكورين يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة  ب-  
ومل يتم �إعادة ت�سكيل �ملجل�س، فاإّنه ي�ستمر يف هذه �حلالة �أع�ساء جمل�س �أمناء �ملُوؤ�ّس�سة يف 

هم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ساء ُجُدد بدًل عنهم. �أد�ء مهامِّ
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمّية. ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �سُ

حمدان بن را�سد اآل مكتوم
نائب حاكم دبي

الرئي�ص الأعلى للُموؤ�ّس�سة

�سدر يف دبي بتاريخ 25 نوفمرب 2019م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــق 28 ربيع �لأول 1441هـ
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قرار اإداري رقم )124( ل�سنة 201٩
ب�ساأن اإلغاء القرار الإداري رقم )٣0( ل�سنة 2017 

باعتماد الالئحة التنظيمية خلدمات الرعاية ال�سحية عن بعد
__________

املدير العام

بعد �لطلع على �ملر�سوم بقانون �حتادي رقم )4( ل�سنة 2016 ب�ساأن �مل�سوؤولية �لطبية،
وعلى �لقانون رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن �جلريدة �لر�سمية حلكومة دبي،

وعلى �لقانون رقم )6( ل�سنة 2018 ب�ساأن هيئة �ل�سحة يف دبي،
بقانون  للمر�سوم  �لتنفيذية  �للئحة  �ساأن  يف   2019 ل�سنة   )40( رقم  �لوزر�ء  جمل�س  قر�ر  وعلى 

�حتادي رقم )4( ل�سنة 2016 ب�ساأن �مل�سوؤولية �لطبية،
وعلى �ملر�سوم رقم )18( ل�سنة 2018 بتعيني مدير عام هيئة �ل�سحة يف دبي،

وعلى �لقر�ر �لإد�ري رقم )30( ل�سنة 2017 باعتماد �للئحة �لتنظيمية خلدمات �لرعاية �ل�سحية 
عن بعد،

وبناء على ما تتطلبه م�سلحة �لعمل،

قـررنـا ما يلي:
الإلغاء

املادة )1(
ُيلغى �لقر�ر �لإد�ري رقم )30( ل�سنة 2017 �مل�سار �إليه. �أ- 

تعترب �سحيحة كافة �لرت�خي�س و�لقر�ر�ت و�لإجر�ء�ت �لتي �سدرت عن �لهيئة وفقًا للقر�ر  ب- 
�لإد�ري رقم )30( ل�سنة 2017 �مل�سار �إليه، وي�ستمر �لعمل بها �إلى �ملدى �لذي ل تتعار�س فيه 

و�أحكام قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم )40( ل�سنة 2019 �مل�سار �إليه.
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ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.

حميد القطامي
املدير العام

�سدر يف دبي بتاريخ 24 �سبتمرب 2019 م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 25 حمرم 1441 هـ
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قرار اإداري رقم )70٦( ل�سنة 201٩
باإ�سدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�ص التنفيذي رقم )47( ل�سنة 2017

ب�ساأن 
تنظيم اأن�سطة النقل باملركبات وتاأجريها يف اإمارة دبي

__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

بعد �لطلع على �لقانون �لحتادي رقم )21( ل�سنة 1995 ب�ساأن �ل�سري و�ملرور ولئحته �لتنفيذية 
وتعديلتهما،

وعلى �لقانون رقم )17( ل�سنة 2005 باإن�ساء هيئة �لطرق و�ملو��سلت وتعديلته،
للمركبات يف  �لفني  �لفح�س  ب�ساأن مر�كز  ل�سنة 2015  رقم )38(  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  وعلى 

�إمارة دبي،
وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )6( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم نقل �لركاب بال�سيار�ت يف �إمارة 

دبي،
وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )47( ل�سنة 2017 ب�ساأن تنظيم �أن�سطة �لنقل باملركبات وتاأجريها 

يف �إمارة دبي، 
ت�أجري  ن�ش�ط  مزاولة  ت�شريح  ا�شرتاط�ت  ب�ش�أن   2016 ل�سنة   )741( رقم  �لإد�ري  �لقر�ر  وعلى 

�ملركبات يف �إمارة دبي،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

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

: دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. �لدولة 
: �إمارة دبي. �لإمارة 

: هيئة �لطرق و�ملو��سلت. �لهيئة 
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: موؤ�س�سة �لرتخي�س بالهيئة. �ملوؤ�س�سة 
�لنقل  �أن�سطة  تنظيم  ب�ساأن   2017 ل�سنة   )47( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر   : �لقر�ر 

باملركبات وتاأجريها يف �إمارة دبي.
الأن�شطة املحددة يف  للمن�ش�أة مبزاولته�، من بني  التي ي�شّرح  الأن�شطة  اأي من   : الن�ش�ط 

�لقر�ر، �أو �لتي ي�سدر بتحديدها قر�ر من مدير عام �لهيئة.
: اأي �شركة اأو م�ؤ�ش�شة فردية م�شّرح له� مبزاولة الن�ش�ط يف الإم�رة. املن�ش�أة 

: �آلة ميكانيكية �أو در�جة عادية �أو نارية �أو عربة �أو �أي جهاز �آخر ي�سري على �لطريق  �ملركبة 
بقوة ميكانيكية �أو باأي و�سيلة �أخرى، وي�سمل ذلك �جلر�ر.

: ال�ثيقة ال�ش�درة عن امل�ؤ�ش�شة والتي ي�شرح مب�جبه� للمن�ش�أة مبزاولة الن�ش�ط  الت�شريح 
يف �لإمارة.

مز�ولة  على  باملو�فقة  �ل�سارية  �لت�سريعات  مبوجب  �ملعنّية  �حلكومية  �جلهة   : �جلهة �ملخت�سة 
الن�ش�ط.

�صروط واإجراءات اإ�صدار الت�صريح
املادة )2(

اأو من م�اطني دول جمل�س  ي�شرتط لإ�شدار الت�شريح اأن يك�ن ط�لبه من م�اطني الدولة،  اأ-  
�لتعاون لدول �خلليج �لعربية، �أو �سخ�سًا �عتباريًا �أحد �ل�سركاء فيه من مو�طني �لدولة.

تتبع الإجراءات الت�لية عند اإ�شدار الت�شريح: ب-  
اخلدمة  تقدمي  قن�ات  خالل  من  امل�ؤ�ش�شة  اإلى  الت�شريح  على  احل�ش�ل  طلب  يقّدم    .1

�ملعتمدة بالهيئة، مرفقًا به �مل�ستند�ت �لتالية:
امل�افقة املبدئية ملزاولة الن�ش�ط �ش�درة من جهة الرتخي�س التج�ري يف الإم�رة  اأ-  
للمن�ساآت  بالن�سبة  �لتجارية  �لرخ�سة  من  و�سورة  �جلديدة،  للمن�ساآت  بالن�سبة 

�لقائمة.
ال�ش�رية  الت�شريع�ت  تطلبت  اإذا  الن�ش�ط،  مزاولة  على  املخت�شة  اجلهة  م�افقة  ب-  

�حل�سول على هذه �ملو�فقة.
�إلى  بالإ�سافة  �ل�سركاء،  وجلميع  للمالك  �ملفعول  �ساري  �ل�سفر  جو�ز  من  �سورة  ج-  

�سورة عن ق�سيمة �لإقامة �سارية �ملفعول لل�سريك من غري مو�طني �لدولة.
�سورة من بطاقة �لهوية للمالك وجلميع �ل�سركاء. د-  
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تعهد خطي ب�للتزام ب�ل�شروط واملتطلب�ت الالزمة ملزاولة الن�ش�ط. هـ-  
والإجراءات  لل�شروط  ا�شتيف�ئه  من  الت�أكد  بعد  الت�شريح  ب�إ�شدار  امل�ؤ�ش�شة  تق�م    .2

�ملن�سو�س عليها يف هذ� �لقر�ر.
يف ح�ل وج�د اأكرث من ن�ش�ط يف الرخ�شة التج�رية للمن�ش�أة، ومت ت�فري احلد الأدنى    .3
ل�شروط مزاولة ن�ش�ط واحد فقط، ف�إنه يتم اإ�شدار الت�شريح ب�ش�أن هذا الن�ش�ط فقط.

التوقف عن مزاولة الن�صاط
املادة )٣(

يج�ز للمن�ش�أة الت�قف عن مزاولة الن�ش�ط وفقً� لل�شروط والإجراءات الت�لية:
تقدمي طلب الت�قف عن مزاولة الن�ش�ط قبل )30( ثالثني ي�مً� من الت�ريخ املحدد للت�قف.   .1

دفع اأي ر�ش�م اأو بدلت م�شتحقة على املن�ش�أة ل�ش�لح الهيئة.   .2
تقدمي �شه�دة تثبت عدم امتالك املن�ش�أة لأي مركبة، يف ح�ل م� اإذا ك�ن الت�قف عن مزاولة    .3

الن�ش�ط دائمً�.
هذه  تطلبه�  ا�شرتاط�ت  اأي  وا�شتيف�ء  الن�ش�ط  مزاولة  عن  ب�لت�قف  املخت�شة  اجلهة  اإبالغ    .4

اجلهة قبل الت�قُّف عن مزاولة الن�ش�ط.

اإعادة مزاولة الن�صاط
املادة )4(

يف ح�ل رغبة املن�ش�أة ا�شتئن�ف الن�ش�ط بعد ت�قفه� عن مزاولته، ف�إنه يجب عليه� تقدمي طلب اإع�دة 
مزاولة الن�ش�ط قبل )30( ثالثني ي�مً� على الأقل من الت�ريخ املحدد ل�شتئن�ف مزاولة الن�ش�ط.

تعديل الت�سريح
املادة )5(

يف ح�ل رغبة املن�ش�أة اإجراء اأي تعديل على الت�شريح، ف�إنه يت�جب عليه� اتب�ع م� يلي: اأ-  
تعبئة �لنموذج �ملعتمد لدى �ملوؤ�س�سة يف هذ� �ل�ساأن، مرفقًا به �مل�ستند�ت �ملطلوبة.    .1

�حل�سول على �ملو�فقات �للزمة من �جلهة �ملخت�سة �إذ� تطلب �لتعديل ذلك.   .2
دفع �لر�سوم �ملقررة يف هذ� �ل�ساأن.   .3

�شنة  املن�ش�أة  منح  يتم  ف�إنه  �شرك�ء جدد،  اأو  م�لك  اإلى  ب�لك�مل  املن�ش�أة  ملكية  نقل  يف ح�ل  ب-  
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واحدة لت�فري احلد الأدنى لعدد املركب�ت التي يجب ت�فره� ملزاولة الن�ش�ط وال�شرتاط�ت 
الأخرى التي حتدده� امل�ؤ�ش�شة عند اإ�شدار الت�شريح اجلديد، وعدم مم�نعته� على جتديد 

�لرخ�سة �لتجارية �إذ� كانت منتهية.

اللتزامات الإ�سافية على املن�ساأة
املادة )٦(

بالإ�سافة �إلى �للتز�مات �ملن�سو�س عليها يف �لقر�ر، على �ملن�ساأة �للتز�م مبا يلي:
احل�ش�ل على م�افقة اجلهة املخت�شة على مزاولة الن�ش�ط.    .1

ت�فري مركب�ت تتن��شب مع ن�ع الن�ش�ط، وفقً� مل� حتدده امل�ؤ�ش�شة يف هذا ال�ش�أن.   .2
اأوق�ت واأم�كن حظر مزاولة الن�ش�ط، وفقً� مل� حتدده اجلهة املخت�شة يف هذا ال�ش�أن.   .3

�حل�سول على مو�فقة �ملوؤ�س�سة يف حال تغيري موقع �ملن�ساأة.   .4
�شروط ومع�يري الفح�س الفني املعتمدة التي حتدده� امل�ؤ�ش�شة.   .5

عدم حتميل اأي راكب يف املركبة املخ�ش�شة ملزاولة الن�ش�ط من غري الع�ملني يف املن�ش�أة.   .6
عدم ت�أجري املركبة املخ�ش�شة ملزاولة الن�ش�ط للغري.   .7

تركيب نظام �لتتبع �أو نظام حتديد �ل�سرعة و�أي �أنظمة �أخرى حتددها �جلهة �ملخت�سة ح�سب    .8
طبيعة الن�ش�ط.

��ستخد�م �ملركبات للأغر��س �مل�سرح بها فقط.   .9
توفري ��سرت�طات �لأمن و�ل�سلمة �لتي حتددها �جلهة �ملخت�سة.   .10

توفري �ملركبات، بح�سب �سنة �سنعها ومو��سفاتها، وفقًا ملا حتدده �جلهة �ملخت�سة.   .11
تقدمي تعهد خطي باللتز�م بال�سرت�طات �لإ�سافية �لتي حتددها �ملوؤ�س�سة.   .12

ت�فري مركبة حم�ية اأو ط�ارئ ت�شري خلف املركبة امل�شتخدمة ملزاولة الن�ش�ط، وفقً� مل� حتدده    .13
�ملوؤ�س�سة يف هذ� �ل�ساأن.

االلتزامات اخلا�صة ملزاولة الن�صاط
املادة )7(

بالإ�سافة �إلى �للتز�مات �ملن�سو�س عليها يف �لقر�ر، و�للتز�مات �ملن�سو�س عليها يف �ملادة )6( 
من هذ� �لقر�ر، يجب على �ملن�ساأة �للتز�م بتوفري �ملتطلبات �خلا�سة �لتي تعتمدها �ملوؤ�س�سة ملز�ولة 
امل�قع  على  من�ش�رة  املتطلب�ت  هذه  تك�ن  اأن  �شريطة  الإم�رة،  يف  مبزاولته  له�  امل�شّرح  الن�ش�ط 
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�لإلكرتوين للهيئة.

اإ�سدار التعليمات
املادة )8(

ي�سدر �ملدير �لتنفيذي للموؤ�س�سة �لتعليمات �للزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقر�ر.

الإلغاءات
املادة )٩(

ُيلغى �لقر�ر �لإد�ري رقم )741( ل�سنة 2016 �ملُ�سار �إليه، كما ُيلغى �أي ن�س يف �أي قر�ر �إد�ري �آخر 
�إلى �ملدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقر�ر.

الن�سر وال�سريان
املادة )10(

ُين�سر هذ� �لقر�ر يف �جلريدة �لر�سمية، ويعمل به من تاريخ ن�سره.

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�سدر يف دبي بتاريخ 5 نوفمرب 2019م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــق 8 ربيع �لأول 1441هـ
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قرار اإداري رقم )740( ل�سنة 201٩
ب�ساأن

�صروط واإجراءات بيع التعداد املروري
__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

بعد �لطلع على �لقانون رقم )17( ل�سنة 2005 باإن�ساء هيئة �لطرق و�ملو��سلت وتعديلته،
وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )34( ل�سنة 2013 ب�ساأن �لتعد�د �ملروري،

وعلى �لقر�ر �لإد�ري رقم )242( ل�سنة 2014 ب�ساأن ��سرت�طات و�إجر�ء�ت بيع �لتعد�د �ملروري،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

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

: هيئة �لطرق و�ملو��سلت. �لهيئة 
: موؤ�س�سة �ملرور و�لطرق بالهيئة. �ملوؤ�س�سة 

: �إد�رة �لأنظمة �ملرورية �لذكية يف �ملوؤ�س�سة. �لإد�رة 
: �آلة ميكانيكية �أو در�جة عادية �أو نارية �أو عربة �أو �أي جهاز �آخر ي�سري على  �ملركبة 

�لطريق بقوة ميكانيكية �أو باأي و�سيلة �أخرى.
: كل �سبيل مفتوح لل�سري �لعام من قبل �ملركبات. �لطريق 

: متو�سط عدد �ملركبات �لتي ت�ستخدم �لطرق يف �لإمارة خلل فرتة زمنية  حجم �حلركة �ملرورية 
حمددة.

تقوم  �لتي  �ملرورية،  �حلركة  حجم  ببيان  �ملتعلقة  �لإح�سائية  �لبيانات   : �لتعد�د �ملروري 
�ملوؤ�س�سة بجمعها ميد�نيًا بو��سطة �لأجهزة و�لكو�در �لتابعة لها.

: �أي جهة معنية بحكم طبيعة عملها باحل�سول على �لتعد�د �ملروري. �جلهة �مل�ستفيدة 

Issue 466 Pages.indd   15 12/10/19   1:07 PM



العدد )4٦٦( - ال�سنة )5٣( - 15 ربيع الآخر  1441هـ - املوافق 12 دي�سمرب  201٩م 1٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

�صروط واإجراءات بيع التعداد املروري للجهات اخلا�صة
املادة )2(

يتم بيع التعداد املروري للجه�ت امل�شتفيدة من القط�ع اخل��س، وفقً� لل�شروط والإجراءات الت�لية:  
�أن تكون �جلهة �مل�ستفيدة مرخ�س لها بالعمل يف �لإمارة، و�أن يكون ترخي�سها �ساري �ملفعول،    .1

وقت تقدمي طلب �ل�سر�ء.
�أن حتدد �جلهة �مل�ستفيدة �لأغر��س �ملرجّوة من طلب �سر�ء �لتعد�د �ملروري.   .2

لهذه  �ملوؤ�س�سة  لدى  �ملعتمد  للنموذج  وفقًا  �ل�سر�ء  طلب  بتقدمي  �مل�ستفيدة  �جلهة  تقوم  �أن    .3
الغ�ية، معززًا ب�ل�ث�ئق وامل�شتندات التي تطلبه�.

اأن تق�م الإدارة بدرا�شة الطلب والتحقق من ا�شتيف�ئه لل�شروط املطل�بة، وحتديد ثمن بيع    .4
�لتعد�د �ملروري، وفقًا ملا هو حمدد يف قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )34( ل�سنة 2013 �مل�سار 

�إليه، و�إخطار �جلهة �مل�ستفيدة بهذ� �لثمن.
�أن يتم ت�سليم �لتعد�د �ملروري للجهة �مل�ستفيدة وذلك بعد قيامها ب�سد�د �لثمن �ملحدد من    .5
الإدارة، وتقدمي تعهد مكت�ب بعدم الت�شرف ب�لتعداد املروري لأي جهة ك�نت، اأو ا�شتخدامه 

يف غري �لأغر��س �لتي مت بيعها �لتعد�د �ملروري لأجله، و�إقر�رها مبلكية �لهيئة له.

�صروط واإجراءات تقدمي التعداد املروري للجهات احلكومية
املادة )٣(

يتم تقدمي �لتعد�د �ملروي للجهات �مل�ستفيدة من �لقطاع �لعام بناًء على طلب ر�سمي يقّدم �إلى  �أ-  
�لهيئة من قبل تلك �جلهات، يت�سمن طلب �حل�سول على �لتعد�د �ملروري، و�لأ�سباب �ملوجبة 

لهذ� �لطلب.
تتولى �لإد�رة در��سة �لطلب و�لتو�سية للموؤ�س�سة �إما بالرف�س �أو �لقبول. ب-  

لأي جهة  به  الت�شرف  املروري عدم  التعداد  التي حت�شل على  يجب على اجلهة احلك�مية  ج-  
�أخرى، �أو ��ستخد�مه يف غري �لأغر��س �لتي مت تقدميه لأجلها.

�صروط واإجراءات تقدمي التعداد املروري للوحدات التنظيمية بالهيئة
املادة )4(

يقّدم  ر�سمي  بناء على طلب  �لهيئة،  د�خل  �لتنظيمية  للوحد�ت  �ملروري  �لتعد�د  تقدمي  يتم  �أ- 
�إلى �ملوؤ�س�سة من �لقطاع �ملعني يف �لهيئة، مت�سمنًا حتديد موقع �لتعد�د �ملروري، و�لأ�سباب 
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�ملوجبة لطلبه.
تتولى �لإد�رة در��سة �لطلب و�لتو�سية للموؤ�س�سة �إما بالرف�س �أو �لقبول. ب-  

يجب على القط�ع اأو ال�حدة التنظيمية التي حت�شل على التعداد املروري عدم الت�شرف به  ج-  
لأي جهة �أخرى، �أو ��ستخد�مه يف غري �لأغر��س �لتي مت تقدميه �إليها لأجله. 

الإلغاءات
املادة )5(

يلغى �لقر�ر �لإد�ري رقم )242( ل�سنة 2014 �مل�سار �إليه، كما يلغى �أي ن�س يف �أي قر�ر �إد�ري �آخر 
�إلى �ملدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �لقر�ر.

ال�سريان والن�سر
املادة )٦(

ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.                  

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�سدر يف دبي بتاريخ 19 نوفمرب 2019م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــق 22 ربيع �لأول 1441هـ
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قرار اإداري رقم )57( ل�سنة 201٩
ب�ساأن

اإلغاء �سفة ال�سبطية الق�سائية عن بع�ص موظفي مركز دبي لالإح�ساء
__________

املدير التنفيذي

بعد �لطلع على �لقانون رقم )28( ل�سنة 2015 ب�ساأن مركز دبي للإح�ساء، وُي�سار �إليه فيما بعد 
بــ »املركز«،

وعلى �لقانون رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن �جلريدة �لر�سمية حلكومة دبي،
وعلى �لقانون رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ش�أن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية يف حك�مة دبي،

جمال  يف  �لعاملة  �ملن�ساآت  تنظيم  ب�ساأن   2015 ل�سنة   )39( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  وعلى 
�لدر��سات �ل�ستطلعية يف �إمارة دبي،

وعلى �لقر�ر �لإد�ري رقم )128( ل�سنة 2017 ب�ش�أن منح بع�س م�ظفي مركز دبي لالإح�ش�ء �شفة 
�ل�سبطية �لق�سائية،

قررنا ما يلي:  
اإلغاء �سفة ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
ل�سنة   )128( رقم  �لإد�ري  �لقر�ر  مبوجب  منحها  مت  �لتي  �لق�سائية  �ل�سبطية  �سفة  ُتلغى  �أ- 
2017 �ملُ�سار �إليه، عن موظفي �ملركز �لتالية �أ�سماوؤهما، وذلك ب�سبب �إنهاء خدمتهما لدى 

�ملركز: 
�ل�سيدة/ ولء حممد علي حممد �أبو �لهدى.  .1

�ل�سيدة/ �سناء ر�وي.  .2
على �ملوظفنْي �ملذكورْين يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة �للتز�م مبا يلي:  ب- 

عدم ممار�سة �أي من �ل�سلحيات �ملقررة ملاأموري �ل�سبط �لق�سائي مبوجب �لت�سريعات   .1
�ل�سارية.
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ت�سليم �لبطاقة �لتعريفية �لتي مت ت�سليمها لهم باعتبارهم من ماأموري �ل�سبط �لق�سائي.  .2
والأدوات  وامل�شتندات  ال�ث�ئق  وك�فة  بح�زتهم،  التي  ال�شبط  حم��شر  جميع  ت�شليم   .3
و�ملعد�ت �لتي مت منحهم �إياها لتمكينهم من �سبط �لأفعال �ملخالفة للت�سريعات �ل�سارية 

لدى �ملركز.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.    

عـارف عبيد املهريي
الـمـديـــر الـتنــفــــيــذي

          
�سدر يف دبي بتاريخ 5 دي�سمرب 2019م
�ملو�فــــــــــــــــــــــــق 8 ربيع �لآخر 1441هـ
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