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املحتويات 

ت�سريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�سالت

- قرار اإداري رقم )478( ل�صنة 2018 ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي 
رقم )18( ل�صنة 2017 ب�ص�أن ترخي�س وتنظيم ا�صتعم�ل الدراج�ت الن�رية الرتفيهية يف 

اإم�رة دبي.

موؤ�س�سة تنظيم ال�سناعة الأمنّية
- قرار رقم )1( ل�صنة 2018 ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للق�نون رقم )12( ل�صنة 2016 

ب�ص�أن تنظيم ال�صن�عة الأمنّية يف اإم�رة دبي.

٥

14
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قرار اإداري رقم )47٨( ل�سنة 201٨
باإ�سدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي رقم )1٨( ل�سنة 

2017
ب�ساأن ترخي�س وتنظيم ا�ستعمال الدراجات النارية الرتفيهية يف اإمارة 

دبي
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

بعد الطالع على الق�نون رقم )17( ل�صنة 2005 ب�إن�ص�ء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
الطرق  بهيئة  الرتخي�س  موؤ�ص�صة  ب�إن�ص�ء   2008 ل�صنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

واملوا�صالت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�صنة 2017 ب�ص�أن ترخي�س وتنظيم ا�صتعم�ل الدراج�ت 

الن�رية الرتفيهية يف اإم�رة دبي، 

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املبّينة اإزاء كل منه�، م� مل 
يدل �صي�ق الن�س على غري ذلك:                  

: اإم�رة دبي. الإم�رة 
: هيئة الطرق واملوا�صالت. الهيئة 

: بلدية دبي. البلدية 
ترخي�س  ب�ص�أن   2017 ل�صنة   )18( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   : القرار 

وتنظيم ا�صتعم�ل الدراج�ت الن�رية الرتفيهية يف اإم�رة دبي.
: موؤ�ص�صة الرتخي�س ب�لهيئة. املوؤ�ص�صة 

: اجلهة املخت�صة ق�نونً� مبنح الرتاخي�س التج�رية يف الإم�رة. �صلطة الرتخي�س 
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الت�صريع�ت  مبوجب  اخت�ص��ص�ته�  �صمن  يقع  حكومية  جهة  اأي   : اجله�ت املعنية 
ال�ص�رية اإ�صــدار املوافقــ�ت الالزمة لإ�صدار الت�صريح من املوؤ�ص�صة  
ل�صتخدام الدراج�ت الن�رية الرتفيهية اأو احللب�ت الرتفيهية ومكتب 

الت�أجري.
: مركبة مزودة مبحرك�ت احرتاق داخلي ذات عجلتني ف�أكرث، م�صممة  الدراجة الن�رية الرتفيهية 
وال�صخرية،  والطينية  الرملية  الوعرة  الت�ص�ري�س  يف  لال�صتعم�ل 

لغ�ي�ت ترفيهية. 
املوؤ�ص�صة  من  له�  امل�صرح  الرتخي�س،  �صلطة  املرخ�صة من  املن�ص�أة   : مكتب الت�أجري 

بت�أجري الدراج�ت الن�رية الرتفيهية يف الإم�رة.
املوؤ�ص�صة  من  له�  امل�صرح  الرتخي�س،  �صلطة  املرّخ�صة من  املن�ص�أة   : م�صغل احللبة الرتفيهية 
الدراجة  قي�دة  على  والإ�صراف  الرتفيهية  احللبة  وت�صغيل  ب�إدارة 

الن�رية الرتفيهية فيه�.  
الن�رية  الدراج�ت  ل�صتخدام  خم�ص�صة   الأبع�د،  حمددة  �ص�حة   : احللبة الرتفيهية 
الرتفيهية، يتم حتديد موقعه� من املوؤ�ص�صة ب�لتن�صيق مع البلدية وفقً� 

لأنظمة التخطيط املعتمدة لديه� يف هذا ال�ص�أن.
قيـ�م  تت�صمن موافقته� على  التي  املوؤ�ص�صـة،  ال�ص�درة عن  الوثيقــة   : الت�صريح 
يف  ن�ص�طـه  مبـزاولـة  الرتفيهيـة  احللبــة  م�صغـــل  اأو  الت�أجري  مكتب 
املحددة  واملتطلب�ت  ال�صرتاط�ت  ا�صتيفـ�ء  بعد  وذلك  الإمـ�رة، 

مبوجب القرار والت�صريع�ت ال�ص�رية يف الإم�رة.
على يحتوي  املوؤ�ص�صة،  من  ومعتمد  الت�أجري،  مكتب  من  معّد  كتيب   : دليل ا�صتخدام 
الدراجة الن�رية الرتفيهية   املعلوم�ت اخل��صة بكيفية ا�صتخدام الدراجة الن�رية الرتفيهية، مب� 
يف ذلك اإجراءات الأمن وال�صالمة التي يجب مراع�ته� عند قي�دته�.
: اأي فع�لية يتم تنظيمه� يف الإم�رة لقي�دة الدراج�ت الن�رية الرتفيهية  الفع�لية املوؤقتة 

خالل مدة زمنية حمددة ب�صرف النظر عن موقع اإق�مته�. 

�سروط ومتطلبات الأمن وال�سالمة
املادة )2(

بالإ�شافة اإلى �شروط قيادة الدراجة النارية الرتفيهية الواردة يف القرار، يجب عند قيادة الدراجة 
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الن�رية الرتفيهية اللتزام مب� يلي: 
العدد املحدد لركوب الدراجة الن�رية الرتفيهية.    .1

قي�دة الدراجة الن�رية الرتفيهية يف املنطقة املخ�ص�صة لكل فئة من الفئ�ت العمرية يف احللبة     .2
الرتفيهية.

قي�دة الدراجة الن�رية الرتفيهية املخ�ص�صة للفئ�ت العمرية املختلفة، وذلك بح�صب الت�صنيف     .3
املحدد يف اجلدول امللحق بهذا القرار.

عدم اإحداث اأي تعديل على الدراجة الن�رية الرتفيهية، ب�صورة ينجم عنه� زي�دة يف ال�صرعة    .4
املقررة له�، اأو اإ�صدار �صجيج اأو �صو�ص�ء اأثن�ء ت�صغيله� اأو قي�دته�.

عدم م�ص�يقة الآخرين اأو التعر�س لهم ب�صكل متعّمد اأثن�ء قي�دة الدراجة الن�رية الرتفيهية.    .5

الت�سجيل والرتخي�س
املادة )3( 

تكون مدة �صالحية ترخي�س الدراجة الن�رية الرتفيهية اململوكة لالأفراد بعد اجتي�زه� للفح�س 
الفني املقرر )3( ثالث �صنوات، ويجوز جتديده� ملدة مم�ثلة بن�ء على طلب يقدمه م�لك الدراجة 
الن�رية الرتفيهية للموؤ�ص�صة خالل )30( ثالثني يومً� على الأقل من ت�ريخ انته�ء ترخي�س الدراجة 

الن�رية الرتفيهية.

�سروط اإ�سدار الت�سريح ملكتب التاأجري   
املادة )4(  

ي�شرتط لإ�شدار الت�شريح ملكتب التاأجري ما يلي: 
احل�شول على موافقة مبدئية من �شلطة الرتخي�ص على ممار�شة ن�شاط تاأجري الدراجات    .1

الن�رية الرتفيهية.
فتح ملف مروري واحد لك�فة الدراج�ت الن�رية الرتفيهية الع�ئدة ملكتب الت�أجري.     .2

توفري عدد ل يقل عن )20( ع�صرين دراجة ن�رية ترفيهية خم�ص�صة لكل فئة عمرية، وفقً�    .3
للت�صنيف الوارد يف اجلدول امللحق بهذا القرار.

اأن ل يزيد عمر الدراج�ت الن�رية الرتفيهية عند ت�صجيله� لأول مرة على )4( اأربع �صنوات،    .4
واأن جتت�ز الفح�س الفني الذي جتريه املوؤ�ص�صة. 

التوقيع على التعهد املعد لدى املوؤ�ش�شة ب�شاأن اللتزام بال�شروط واملتطلبات الالزمة ملزاولة    .5
ن�شاط تاأجري الدراجات النارية الرتفيهية.
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اإجراءات اإ�سدار الت�سريح ملكتب التاأجري
املادة )٥(

يتم اإ�صدار الت�صريح ملكتب الت�أجري وفقً� لالإجراءات الت�لية: 
الغ�ية،  لهذه  لديه�  املعّد  للنموذج  وفقً�  املوؤ�ص�صة،  اإلى  الت�صريح  على  احل�صول  طلب  يقدم    .1

مرفقً� به امل�صتندات الت�لية:
�صورة عن جواز �صفر وخال�صة قيد ط�لب الت�صريح ب�لن�صبة ملواطني الدولة. اأ-  

�صورة عن جواز ال�صفر والإق�مة ب�لن�صبة لغري مواطني الدولة. ب-  
�صورة عن بط�قة الهوية لط�لب الت�صريح. ج-  

ر�ص�لة عدم مم�نعة من الكفيل ب�لن�صبة لغري مواطني الدولة. د-  
تقوم املوؤ�ش�شة بدرا�شة الطلب والتحقق من ا�شتيفائه لل�شروط وامل�شتندات املطلوبة، ويكون لها    .2

طلب اأي م�شتندات اأخرى تراها لزمة للبت يف طلب الت�شريح.
3.  يف ح�ل املوافقة على طلب الت�صريح، ُيكّلف ط�لب الت�صريح بدفع الر�صوم املقررة يف هذا 

ال�ص�أن، ويتم منحه الت�صريح بعد ا�صتيف�ء هذه الر�صوم. 

التزامات مكتب التاأجري  
املادة )٦(

ب�لإ�ص�فة اإلى اللتزام�ت الواردة يف القرار، على مكتب الت�أجري التقيد مب� يلي:
توفري املالب�س املخ�ص�صة لقي�دة الدراج�ت الن�رية الرتفيهية بقي��ص�ت متعددة.   .1

الالزمة  املوافق�ت  على  واحل�صول  الرتفيهية  الن�رية  للدراج�ت  خم�ص�صة  مواقف  توفري    .2
لذلك من اجله�ت املعنية يف الإم�رة. 

عدم ا�صتخدام وت�أجري الدراجة الن�رية الرتفيهية لأكرث من )4( اأربع �صنوات.   .3
عدم ت�أجري الدراجة الن�رية الرتفيهية املنتهية الرتخي�س.   .4

اإعداد دليل ا�صتخدام الدراجة الن�رية الرتفيهية واعتم�ده من املوؤ�ص�صة.   .5
اإخط�ر املوؤ�ص�صة يف ح�ل رغبة مكتب الت�أجري ب�لتوقف عن مزاولة ن�ص�طه.   .6

�سروط اإ�سدار الت�سريح مل�سغل احللبة الرتفيهية
املادة )7(

ي�شرتط لإ�شدار الت�شريح مل�شغل احللبة الرتفيهية ما يلي: 
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احل�شول على موافقة مبدئية من �شلطة الرتخي�ص على ممار�شة ن�شاط ت�شغيل حلبة ترفيهية.   .1
فتح ملف مروري واحد لك�فة الدراج�ت الن�رية الرتفيهية الع�ئدة مل�صغل احللبة الرتفيهية.   .2

احل�صول على املوافق�ت الالزمة من اجله�ت املعنّية يف الإم�رة مب� يف ذلك موافقة الإدارة    .3
الع�مة للدف�ع املدين بدبي على خمطط احللبة الرتفيهية واأم�كن تعبئة الوقود فيه�.

توفري عدد ل يقل عن )20( ع�صرين دراجة ن�رية ترفيهية خم�ص�صة لكل فئة عمرية، وفقً�    .4
للت�صنيف الوارد يف اجلدول امللحق بهذا القرار.

اأن تكون الأر�س خم�ص�صة كحلبة ترفيهية من قبل البلدية وفقً� لأنظمة التخطيط املعتمدة    .5
لديه� يف هذا ال�ص�أن. 

اأن ل تقل مدة ا�صتغالل الأر�س املخ�ص�صة كحلبة ترفيهية عن )5( خم�س �صنوات على الأقل.   .6
التوقيع على التعهد املعّد لدى املوؤ�ش�شة ب�شاأن اللتزام بال�شروط واملتطلبات الالزمة ملزاولة    .7

ن�شاط ت�شغيل حلبة ترفيهية.
اأن ل تقل م�ص�حة احللبة الرتفيهية عن )83٫400( مرت مربع، واأن يتم ت�صميمه� من قبل    .8

اإحدى ال�شركات ال�شت�شارية املتخ�ش�شة يف هذا املجال.  
لأغرا�س  ولي�س  الرتفيهية  لال�صتخدام�ت  خم�ص�صً�  الرتفيهية  احللبة  ت�صميم  يكون  اأن    .9

ال�صب�ق.

اإجراءات اإ�سدار الت�سريح مل�سغل احللبة الرتفيهية
املادة )٨(

يتم اإ�صدار الت�صريح مل�صغل احللبة الرتفيهية وفقً� لالإجراءات الت�لية: 
الغ�ية،  لهذه  لديه�  املعّد  للنموذج  وفقً�  املوؤ�ص�صة،  اإلى  الت�صريح  على  احل�صول  طلب  يقدم    .1

مرفقً� به امل�صتندات الت�لية:
�صورة عن جواز �صفر وخال�صة قيد ط�لب الت�صريح ب�لن�صبة ملواطني الدولة. اأ-  

�صورة عن جواز ال�صفر والإق�مة ب�لن�صبة لغري مواطني الدولة. ب-  
�صورة عن بط�قة الهوية لط�لب الت�صريح. ج-  

ر�ص�لة عدم مم�نعة من الكفيل ب�لن�صبة لغري مواطني الدولة. د-  
به�  مرفق  ترفيهية،  كحلبة  الأر�س  ا�صتغالل  على  البلدية  عن  �ص�درة  مبدئية  موافقة  هـ-  

خ�رطة الأر�س املراد ا�صتغالله� ومدة ال�صتغالل.
خمطط احللبة الرتفيهية يت�صمن ك�فة موا�صف�ته� والبي�ن�ت املتعلقة به� واملدة املتوقعة  و-  

لإجن�زه� واخلطة الت�صغيلية له�.  
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تقوم املوؤ�ش�شة بدرا�شة الطلب والتحقق من ا�شتيفائه لل�شروط وامل�شتندات املطلوبة، ويكون لها    .2
طلب اأي م�شتندات اأخرى تراها لزمة للبت يف طلب الت�شريح.

يف ح�ل املوافقة على طلب الت�صريح، ُيكّلف ط�لب الت�صريح بدفع الر�صوم املقررة يف هذا    .3
ال�ص�أن، ويتم منحه الت�صريح بعد ا�صتيف�ء هذه الر�صوم.  

التزامات م�سغل احللبة الرتفيهية 
املادة )٩(  

ب�لإ�ص�فة اإلى اللتزام�ت الواردة يف القرار، على م�صغل احللبة الرتفيهية التقّيد مب� يلي:
العدد امل�صرح به لرك�ب الدراجة الن�رية الرتفيهية.   .1

توفري املالب�س املخ�ص�صة لقي�دة الدراج�ت الن�رية الرتفيهية بقي��ص�ت متعددة.   .2
مدرب  توفري  اأو  الرتفيهية،  الن�رية  الدراج�ت  قي�دة  كيفية  تو�صح  اإر�ص�دية  لوح�ت  توفري    .3

يو�صح كيفية ا�صتخدام الدراجة الن�رية الرتفيهية جلميع الفئ�ت العمرية.
تزويد احللبة الرتفيهية ب�للوح�ت والعالم�ت الإر�ص�دية والتحذيرية الالزمة.   .4

احل�صول على الرتاخي�س الالزمة لإن�ص�ء احللبة الرتفيهية من اجله�ت املعنية.    .5
عدم ترك الدراج�ت الن�رية الرتفيهية داخل احللبة الرتفيهية ب�صورة تخل مبتطلب�ت الأمن    .6

وال�صالمة اأو بطريقة تعر�س الآخرين للخطر.
عدم اإجراء اأي اأعم�ل �صي�نة اأو اإ�صالح للدراجة الن�رية الرتفيهية يف غري الأم�كن املحددة    .7

من قبل املوؤ�ص�صة واجله�ت املعنية. 
عدم ال�صم�ح للغري ب��صتخدام دراج�تهم الن�رية الرتفيهية املخ�لفة للقواعد وال�صرتاط�ت    .8

املقررة داخل احللبة الرتفيهية.
التي  الأم�كن  يف  الرتفيهية  الن�رية  للدراجة  امل�صتبدلة  الغي�ر  وقطع  الزيوت  من  التخل�س    .9

حتدده� اجله�ت املعنية.
اإخط�ر املوؤ�ص�صة يف ح�ل رغبة م�صغل احللبة الرتفيهية ب�لتوقف عن مزاولة ن�ص�طه قبل مدة    .10

ل تقل عن �صهرين من الت�ريخ املحدد للتوقف.

�سروط اإ�سدار امل�افقات املتعلقة بالفعاليات امل�ؤقتة
املادة )10( 

ي�شرتط لإ�شدار املوافقة على اإقامة فعالية موؤقتة تتعلق بالدراجات النارية الرتفيهية ما يلي: 
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اأن يكون منظم الفعالية املوؤقتة �شركة خمت�شة بتنظيم الفعاليات، اأو اأن يكون ن�شاط ال�شركة    .1
متعلق بقي�دة الدراج�ت الن�رية الرتفيهية.

احل�صول على املوافق�ت الالزمة من اجله�ت املعنية يف الإم�رة.   .2
حتديد مدة اإق�مة الفع�لية املوؤقتة على اأن ل تزيد على �صهر واحد خالل ال�صنة.   .3

حتديد م�ص�حة وحدود املوقع الذي �صتق�م فيه الفع�لية املوؤقتة.    .4
احل�صول على موافقة البلدية على ا�صتغالل الأر�س املخ�ص�صة لإق�مة الفع�لية املوؤقتة.   .5

اإجراءات اإ�سدار املوافقات املتعلقة بالفعاليات املوؤقتة
املادة )11( 

اإلى املوؤ�ص�صة وفقً� للنموذج املعد لديه�  يقدم طلب احل�صول على املوافقة لإق�مة الفع�لية املوؤقتة 
لهذه الغ�ية مرفقً� به امل�صتندات الت�لية:  

�صورة عن الرخ�صة التج�رية ملنظم الفع�لية املوؤقتة مت�صمنة اأ�صم�ء ال�صرك�ء.   .1
ر�ص�لة �ص�درة عن ال�صركة املنظمة للفع�لية املوؤقتة معتمدة من ال�صخ�س املخّول له ب�لتوقيع    .2

وفقً� مل� هو حمدد يف الرخ�صة التج�رية.
بي�ن يت�صمن ك�فة التف��صيل املتعلقة ب�لفع�لية املوؤقتة، مب� يف ذلك مدته� والغ�ية من اإق�مته�    .3
والربامج التي �صيتم تنظيمه� خالله�، والعدد املتوقع للدراج�ت الن�رية الرتفيهية املُ�ص�ركة 

فيه�.

التزامات منظم الفعالية املوؤقتة 
املادة )12(

على منظم الفع�لية املوؤقتة اللتزام مب� يلي:
الأوق�ت التي حتدده� املوؤ�ص�صة اأو اجله�ت املعنّية لقي�دة الدراج�ت الن�رية الرتفيهية خالل    .1

مدة تنظيم الفع�لية املوؤقتة.
مك�ن تنظيم الفع�لية املوؤقتة.    .2

العدد امل�صرح به من الدراج�ت الن�رية الرتفيهية امل�ص�ركة يف الفع�لية املوؤقتة.    .3
الفع�لية  تنظيم  مدة  طوال  املعنّية  اجله�ت  حتدده�  التي  وال�صالمة  الأمن  معدات  توفري    .4

املوؤقتة.
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اإ�سدار التعليمات التنفيذية
املادة )13(

ي�صدر املدير التنفيذي للموؤ�ص�صة التعليم�ت الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار.

الن�سر وال�سريان
املادة )14(

يُن�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�صره.     

مطر حممد الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

�صدر يف دبي بت�ريخ 18 يونيو 2018 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 4 �صوال 1439هـ
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جدول بت�سنيف الدراجات النارية الرتفيهية ح�سب الفئات العمرية

احلد الأق�سى ل�سرعة

الدراجة النارية الرتفيهية
�سعة املحرك

عمر قائد

الدراجة النارية الرتفيهية
م

اأقل من  25 كيلومرت/ �ص�عة

من 25 كيلومرت/ �ص�عة اإلى

80 كيلو مرت / �ص�عة

اأكرث من 80  كيلومرت / �ص�عة

)50 �صي.�صي( ف�أقل

اأكرث من )50 �صي.�صي(  

واأقل من )90 �صي.�صي(

)90 �صي.�صي( ف�أكرث

اأكرث من )5( �صنوات

واأقل من )8( �صنوات

من )8( �صنوات

ولغ�ية )16( �صنة

اأكرب من )16( �صنة

1

2

3
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قرار رقم )1( ل�سنة 201٨
باإ�سدار

الالئحة التنفيذية للقانون رقم )12( ل�سنة 201٦
ب�ساأن تنظيم ال�سناعة الأمنّية يف اإمارة دبي

__________

رئي�س جمل�س الإدارة

دبي  اإم�رة  الأمنّية يف  ال�صن�عة  تنظيم  ب�ص�أن   2016 ل�صنة   )12( رقم  الق�نون  على  الطالع  بعد 
وتعديالته، 

الأمنّية  اخلدم�ت  ُمقّدمي  ب�ص�أن   2008 ل�صنة   )24( رقم  للق�نون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 
وم�صتخدميه�، ال�ص�درة بت�ريخ 30 دي�صمرب 2008،

قررنا ما يلي: 
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيُثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�، م� مل 
يدل �صي�ق الن�س على غري ذلك:

: دولة الإم�رات العربية املتحدة. الدولة 
: اإم�رة دبي. الإم�رة 

اإم�رة  : الق�نون رقم )12( ل�صنة 2016 ب�ص�أن تنظيم ال�صن�عة الأمنّية يف  الق�نون 
دبي وتعديالته.

: الدوائر احلكومّية والهيئ�ت واملوؤ�ص�ص�ت الع�مة واملج�ل�س وال�صلط�ت، مب�  اجله�ت احلكومّية 
يف ذلك ال�صلط�ت امل�صرفة على من�طق التطوير اخل��صة واملن�طق احلرة، 

مبا فيها مركز دبي املايل العاملي، واأي جهة اأخرى تابعة حلكومة دبي.
كن للموؤ�ش�شة التن�شيق معها لغايات  : اجلهات احلكومّية واأي جهة اأخرى يمُ اجلهات املعنّية 

متكينه� من مزاولة الخت�ص��ص�ت املنوطة به� وحتقيق اأهداف الق�نون.
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: اجلهة املخت�صة ق�نونً� ب�إ�صدار الرخ�س التج�رية ملقدمي اخلدم�ت الأمنية  �صلطة الرتخي�س 
يف الإمارة اأو يف املناطق احلرة، مبا فيها مركز دبي املايل العاملي، بح�شب 

الأحوال.
: موؤ�ص�صة تنظيم ال�صن�عة الأمنّية. املوؤ�ص�صة 

: املدير التنفيذي للموؤ�ص�صة. املدير التنفيذي 
: املوافقة الأولّية التي ت�صدره� املوؤ�ص�صة لط�لب الرتخي�س متهيدًا ل�صتكم�ل  املوافقة املبدئية 

اإجراءات احل�صول على الرتخي�س.
بتقدمي  لل�صخ�س  ُي�صّرح مبوجبه�  والتي  املوؤ�ص�صة،  ال�ص�درة عن  الوثيقة   : الرتخي�س 

اخلدم�ت الأمنّية يف الإم�رة.
الأفراد عن طريق  اأو  للمن�ص�آت  اأمنّية  توفري حم�ية  اإلى  تهدف  اأي خدمة   : اخلدمة الأمنّية 
اإلى  تهدف  اأو  املخت�صني،  الأفراد  اأو  الأمنّية  واملُِعّدات  الأجهزة  ا�صتخدام 
احلم�ية  اأجهزة  وتركيب  بيع  اأو  الأمنّية،  احلم�ية  توفري  على  التدريب 
بتوفري  املتعلقة  وال�صت�ص�رات  الدرا�ص�ت  تقدمي  اأو  واأنظمته�،  الأمنّية 

احلم�ية الأمنّية.
اأو  لالأفراد  الأمنية  بتقدمي اخلدم�ت  املوؤ�ص�صة  له من  املرّخ�س  ال�صخ�س   : م اخلدمة الأمنّية  ُمقدِّ

للجه�ت احلكومية اأو للمن�ص�آت.
اأو  املخ�طر  اإلى  ع�لية  بدرجة  ُمعّر�صة  تكون  التي  واملن�ص�آت  القط�ع�ت   : القط�ع�ت احليوّية 
اخلدم�ت  اأو  به�  ب�ملت�جرة  تقوم  التي  ال�صلع  قيمة  اأو  نوع  نتيجة  التهديد 
الذهب  بيع  وحمالت  ال�صرافة  وحمالت  البنوك  وت�صمل  مه�،  ُتقدِّ التي 

واملُجوهرات والفن�دق وُمّمع�ت الت�صوق واملُ�صت�صفي�ت.
وُمّمع�ت  والأبراج  املب�ين  وي�صمل  مكتبّية،  اأو  �صكنّية  لوحدات  جتّمع  اأي   : املُجّمع�ت اله�ّمة 

الفلل.
اأو التي ُيدعى له� اجلمهور  اأو العرو�س الع�ّمة  اأو الجتم�ع�ت،  : احلفالت  الفع�لّي�ت الع�ّمة 
اأو ط�ئفة منهم، وت�صمل الأعي�د الدينّية واملُن��صب�ت الوطنّية واملهرج�ن�ت 

ب�ق�ت. واملُب�ري�ت واملُ�ص�بق�ت وال�صِّ
: الإجراءات الحرتازية والأنظمة الإلكرتونية واملُعدات الأمنّية التي حتمي  النُّظم الوق�ئّية 

املُن�ص�آت اأو الأفراد من اأخط�ر حُمتملة اأو متنعه�.
الفنية  واملع�يري  املُتطلب�ت  تت�صّمن  التي  املوؤ�ص�صة،  من  املُعتمدة  الوثيقة   : دليل النُّظم الوق�ئّية 
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احليوّية  القط�ع�ت  يف  الأمنّية  املنظومة  واإن�ص�ء  وت�صميم  لتخطيط 
واملمُتطلبات  ال�شروط  وقائمة  العاّمة،  والفعالّيات  الهاّمة  واملمُجّمعات 
الأمنّية  اخلدمة  مي  ملُقدِّ املوؤ�ص�صة  قبل  من  املطلوبة  الأمنّية  والإجراءات 

وُم�صتخدميه� يف جميع الأعم�ل والأن�صطة اخل��صة ب�لأمن وال�صالمة.
اأعم�له  حم�ية  اأو  حلم�يته  الأمنّية  اخلدم�ت  ي�صتخدم  الذي  ال�صخ�س   : املُ�صتخِدم 

ومُمتلك�ته.
: ال�صخ�س الطبيعي اأو العتب�ري. ال�صخ�س 

تقدمي اخلدمات الأمنّية
املادة )2(

الأعم�ل  من  ب�أي  القي�م  اأو  الإم�رة،  يف  الأمنية  اخلدم�ت  تقدمي  �صخ�س  اأي  على  ُيحظر  اأ-  
والأن�صطة املُتعّلقة بتقدمي اخلدم�ت الأمنّية، اإل بعد احل�صول على الرتخي�س، ويتم اإ�صدار 

الرتخي�ص وفقًا لل�شروط والإجراءات املن�شو�ص عليها يف هذا القرار.
ُيحظر على اأي �صخ�س طبيعي تقدمي اخلدمة الأمنّية اإل من خالل �صركة اأو موؤ�ص�صة ُمرّخ�س  ب-  

له� بتقدمي اخلدم�ت الأمنّية وفقً� لأحك�م هذا القرار.
م خدمة اأمنّية غري ُمرّخ�س  ُيحظر على اأي �صخ�س ا�صتخدام اأو ال�صتع�نة ب�أي �صخ�س كُمقدِّ ج-  

له من املوؤ�ص�صة وفقً� لأحك�م هذا القرار.

اأنواع الرتاخي�س الأمنية لل�سركات واملوؤ�س�سات
املادة )3(

تتحّدد اأنواع الرتاخي�س التي يتقّرر منحه� لل�صرك�ت واملوؤ�ص�ص�ت مبوجب اأحك�م هذا القرار  اأ-  
تبعً� لطبيعة اأن�صطته� الأمنّية، والتي ت�صمل م� يلي:

جت�رة الأجهزة واملُِعّدات الأمنّية، وت�صمل بيع الأجهزة واملُِعّدات الأمنّية بجميع اأنواعه�،    .1
مب� فيه� البواب�ت الأمنّية، واأجهزة ك�صف املع�دن، واملن�ظري احلرارّية، وُمِعّدات ال�صرطة 
املُلحق�ت  وجميع  ب�لدخول،  التحكم  واأجهزة  واملُراقبة،  الإنذار  وُمِعّدات  �صّية،  التخ�صُّ

اخل��صة بتلك الأجهزة واملُِعّدات.
تركيب الأجهزة واملُِعّدات الأمنّية.   .2

الفنية وتقييم املخ�طر  املُن�ص�آت من الخرتاق�ت  ت�أمني  التقني، وت�صمل خدم�ت  امل�صح    .3
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التي تتعر�س له� واإيج�د احللول الالزمة يف هذا ال�ص�أن.
احلرا�صة الع�ّمة، وت�صمل توفري خدم�ت حرا�صة املواقع والأبنية ال�صكنّية والتج�رّية على    .4

اختالف اأنواعه�.
اأمن الفع�لّي�ت واحلرا�ص�ت ال�صخ�صّية، وت�صمل توفري خدم�ت حرا�صة، وت�أمني احلفالت    .5

والفع�لّي�ت، وتنظيم دخول الزوار واإر�ص�دهم، وتوفري احلرا�صة ال�صخ�صّية لالأفراد.
نقل الأموال واملواد الثمينة، وت�صمل توفري خدم�ت نقل الأموال والنقود واملع�دن الثمينة    .6
وم� يف  والتحف  الثمينة ك�ملجوهرات  وال�صلع  املُقتني�ت  والف�صة، وغريه� من  ك�لذهب 

حكمه�.
الدرا�ص�ت  واإعداد  الأمنّية،  ال�صت�ص�رات  تقدمي  وت�صمل خدم�ت  الأمنّية،  ال�صت�ص�رات    .7
لت�أمني املب�ين واملواقع وكل م� يتعلق به� من  والبحوث وتقدمي احللول الأمنّية والفنية 
الفنية  واملُوا�صف�ت  والر�صوم�ت  الت�ص�ميم  اإعداد  اأمنّية، مب� يف ذلك خدم�ت  م�ص�ئل 

ووث�ئق املُن�ق�ص�ت وُمت�بعة اأعم�ل التنفيذ والإ�صراف عليه�.
التدقيق على الأنظمة الأمنّية، وت�صمل خدم�ت اختب�ر وفح�س الأنظمة الأمنّية للتحقق    .8

من كف�ءة ت�صغيله� و�صالمته� وُمط�بقته� للُموا�صف�ت واملع�يري املُعتمدة يف هذا ال�ص�أن.
واملُوؤمترات  والندوات  واملُح��صرات  الدورات  تنظيم  خدم�ت  وي�صمل  الأمني،  التدريب    .9

وور�س العمل للع�ملني يف اأي من املج�لت الأمنّية امل�صمولة ب�أحك�م هذا القرار.
احلرا�صة  على  الكالب  تدريب  خدم�ت  وت�صمل  به�،  والجت�ر  الأمنّية  الكالب  تدريب    .10
رات واملُخّدرات وتتبُّع الأثر، ب�لإ�ص�فة اإلى بيع الكالب الأمنّية  وك�صف الأ�صلحة واملُتفجِّ

املُدّربة وت�أجريه�.
م وال�صيطرة، وت�صمل خدم�ت ا�صتقب�ل اأو ر�صد اإ�ص�رات الإنذار بحدوث  خدم�ت التحكُّ   .11
هذه  يف  للُم�صرتكني  والعون  املُ�ص�عدة  وتقدمي  طبية  ب�أزمة  اإغ�ثة  اأو  اقتح�م  اأو  �صرقة 
اخلدم�ت واإبالغ اجله�ت املعنّية يف الأحوال التي ت�صتدعي ذلك، وخدم�ت ُمراقبة مواقع 
املُوؤّمنة  املركب�ت  ك�ت  وُمت�بعة حترُّ وت�أمينه�،  للت�أكد من �صالمته�  تلفزيونيً�  املُ�صرتكني 

ب�أجهزة التعُّقب واإبالغ اجله�ت املعنّية يف الأحوال التي ت�صتدعي ذلك.
اأنظمة تعقُّب املركب�ت، وت�صمل خدم�ت توفري الأجهزة والأنظمة الأمنّية املُتعّلقة بتوريد    .12
ب املركب�ت وتقدمي خدم�ت ُمت�بعته� للُم�صرتكني معه� من  وتركيب و�صي�نة اأجهزة تعقُّ

ة. خالل اأجهزة خ��صّ
الربط ب�ملحطة املركزّية، وت�صمل توفري خدم�ت الربط والت�ص�ل بني املحط�ت املركزّية    .13
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لالإنذار واملُراقبة والأجهزة الطرفّية.
مُبوا�صف�ت  املركب�ت  جتهيز  خدم�ت  وت�صمل  الآمن،  ب�لنقل  املركب�ت  واإعداد  جتهيز    .14
ة لنقل الرك�ب اأو املواد، مب� فيه�  ة من اخل�رج والداخل بهدف توفري حم�ية خ��صّ خ��صّ

رات والعت�د الع�صكري. مركب�ت نقل الأموال اأو املُتفجِّ
ة ب�لنقل الآمن، وت�صمل خدم�ت ا�صترياد وت�صدير وبيع املركب�ت  جت�رة املركب�ت اخل��صّ   .15

ة بنقل الأفراد اأو املواد الثمينة اأو اخلطرة. املُجّهزة مُبوا�صف�ت اأمنّية خ��صّ
نقل املواد اخلطرة، وت�صمل خدم�ت نقل املواد املُ�ِصّعة اأو الق�بلة لال�صتع�ل اأو النفج�ر،    .16

رات وا�صطوان�ت الغ�ز واملواد اخلطرة. كنقل املُتفجِّ
ب�ملُن�ص�آت  ة  اخل��صّ احلرا�صة  توفري  خدم�ت  وت�صمل  ال�صي�حّية،  املُن�ص�آت  حرا�صة    .17

ال�صي�حّية.
الأمنّية مب� فيه�  الأجهزة  اأو جتميع  وت�صمل خدم�ت ت�صنيع  الأمنّية،  الأجهزة  �صن�عة    .18

ك�مريات املُراقبة الأمنّية، واأجهزة الإنذار، واملن�ظري احلرارّية.
الأمنّية  املُِعّدات  جتميع  اأو  ت�صنيع  خدم�ت  وت�صمل  الأمنّية،  والأدوات  املُِعّدات  �صن�عة    .19
التي ُت�صتخدم لأغرا�س حم�ية الأ�صخ��س، مب� فيه� ال�صرتات الواقية واملُِعّدات ال�صرطّية 

والع�صكرّية.
ت�أجري املُِعّدات والأجهزة الأمنّية، وت�صمل خدم�ت ت�أجري املُِعّدات والأجهزة الأمنّية مب�    .20

فيه� اأجهزة املُراقبة والتفتي�س.
ُحّرا�س  ب��صتخدام  البحرّية  فن  ال�صُّ توفري حرا�صة  وت�صمل خدم�ت  البحرّية،  احلرا�صة    .21

ُمدّربني ع�صكريً� على ا�صتخدام الأ�صلحة الن�رّية. 
ت�أمني الأندية الري��صّية، وت�صمل خدم�ت حرا�صة وت�أمني املُن�ص�آت والفع�لّي�ت الري��صّية.   .22
التخزين الآمن، وت�صمل خدم�ت توفري �صن�ديق اأو ُغرف اآمنة لتخزين الأ�صي�ء الثمينة    .23

اأو ال�صخ�صّية للجمهور ب�صكل يومي اأو اأ�صبوعي اأو �صهري اأو �صنوي.
ل يجوز اجلمع بني ن�شاط التدقيق على الأنظمة الأمنّية واأي من الأن�شطة الأمنّية املمُحّددة يف  ب-  

الفقرة )اأ( من هذه املادة، فيما عدا ن�شاط ال�شت�شارات الأمنّية.

�سروط اإ�سدار املُ�افقة املبدئّية
املادة )4(

يمُ�شرتط لإ�شدار املمُوافقة املبدئّية، ما يلي:
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تقدمي البي�ن�ت واملُ�صتندات الت�لية:   .1
املوؤ�ص�صة،  م�لك  اأو  ال�صركة  يف  رك�ء  لل�صُّ الهوّية  وبط�ق�ت  ال�صفر  جوازات  عن  �صورة  اأ-  

و�صورة عن جواز ال�صفر وبط�قة الهوية ملن ُيّثله� ق�نونً�.
والإداري  التنظيمي  الهيكل  ذلك  يف  مب�  الرتخي�س،  لط�لب  املُقرتح  الق�نوين  ال�صكل  ب-  

اخل��س به.
زاولته. نوع الن�شاط الأمني الذي يرغب مبمُ ج-  

اأنواع املُِعّدات والأجهزة الأمنّية التي يرغب ب��صتخدامه�. د-  
حتديد �ص�ع�ت واأي�م العمل لديه. هـ-  

خطة العمل املُقرتحة. و-  
ي�صبق احلكم  وال�صلوك، ومل  ال�صرية  ال�صركة، ح�صني  وال�صرك�ء يف  املوؤ�ص�صة  يكون م�لك  اأن    .2
اأو  اإليهم اعتب�رهم،  ُرّد  ب�ل�صرف والأم�نة، م� مل يكن قد  ّلة  اأو جرية خُمِ عليهم يف جن�ية 

لط�ت املُخت�صة وفقً� للت�صريع�ت ال�ص�رية. �صدر عفو عنهم من ال�صُّ
احل�صول على ُموافقة اجلهة املعنّية، اإن وجدت.   .3

تقدمي الرخ�صة التج�رية، اأو موافقة مبدئية من �صلطة الرتخي�س.   .4
�صداد الر�صم املُقّرر على طلب احل�صول على الرتخي�س.   .5

اإجراءات اإ�سدار املُوافقة املبدئّية
املادة )٥(

ُتّتبع لإ�صدار املُوافقة املبدئّية الإجراءات الت�لية:
لهذه  لديه�  املُعّد  للنموذج  وفقً�  املوؤ�ص�صة،  اإلى  املبدئّية  املُوافقة  على  احل�صول  طلب  ُيقّدم    .1

الغ�ية، ُمعّززًا ب�لوث�ئق واملُ�صتندات املطلوبة. 
ل املوؤ�ص�صة طلب احل�صول على املُوافقة املبدئّية لديه�، وُيعطى ط�لب املُوافقة املبدئّية  ُت�صجِّ   .2

اإ�صع�رًا بتقدمي طلبه.
ق من  تقوم املوؤ�ص�صة بدرا�صة طلب احل�صول على املُوافقة املبدئّية من الن�حية الفّنية، والتحقُّ   .3

ا�شتيفائه جلميع ال�شروط واملمُتطلبات والوثائق واملمُ�شتندات املطلوبة.
ُت�صِدر املوؤ�ص�صة قراره� ب�ص�أن املُوافقة اأو رف�س طلب احل�صول على املُوافقة املبدئّية خالل    .4
)30( ثالثني يومًا من تاريخ ا�شتيفاء الطلب لكافة ال�شروط، ويمُعترب الطلب مرفو�شًا اإذا مل 

ُت�صِدر املوؤ�ص�صة قراره� خالل هذه املُّدة. 
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تقوم املوؤ�ص�صة يف ح�ل رف�س طلب احل�صول على املُوافقة املبدئّية ب�إبالغ ُمقّدم الطلب ب�أ�صب�ب    .5
ي  �شِ م للموؤ�ش�شة مرة اأخرى بطلب احل�شول على املمُوافقة املبدئّية بعد ممُ الرف�ص، ولهمُ التقدُّ

)6( �صتة اأ�صهر على الأقل من ت�ريخ رف�س الطلب. 
ق�بلة  اأ�صهر  �صتة   )6( على  تزيد  ل  ُمهلة  املبدئّية  املُوافقة  على  يح�صل  ملن  املوؤ�ص�صة  متنح    .6
خ�صة التج�رّية، ويف  للتمديد ملُّدة مُم�ثلة ل�صتكم�ل اإجراءات احل�صول على الرتخي�س والرُّ
خ�صة  ح�ل انته�ء املُهلة املُ�ص�ر اإليه� دون ا�صتكم�ل اإجراءات احل�صول على الرتخي�س والرُّ

التج�رّية، فُتعترب املُوافقة املبدئّية يف هذه احل�لة ك�أن مل تُكن.

�سروط اإ�سدار الرتخي�ص لل�سركات وامل�ؤ�س�سات
املادة )٦(

يمُ�شرتط لإ�شدار الرتخي�ص لل�شركات واملوؤ�ش�شات، ما يلي:
تقدمي املُوافقة املبدئّية.   .1

خ�صة التج�رّية. تقدمي الرُّ   .2
لل�صوابط  ووفقً�  املطلوب،  الرتخي�س  لنوع  وفقً�  املُوؤّهلني  والأفراد  الفّنية  الكوادر  توفري    .3

وال�شروط املمُحّددة بدليل النُّظم الوقائّية.
توفري املُِعّدات والتجهيزات والأنظمة الأمنّية املطلوبة وفقً� لنوع الرتخي�س املطلوب، ووفقً� مل�    .4

عتمد لدى املوؤ�ش�شة يف هذا ال�شاأن. هو ممُ
توفري املقر املُن��صب وفقً� لنوع الرتخي�س املطلوب.   .5

املوؤ�ص�صة  اأنظمة  مع  الرتخي�س  ط�لب  لعملّي�ت  املُحّددة  والإجراءات  ي��ص�ت  ال�صِّ تتوافق  اأن    .6
والت�صريع�ت ال�ص�رية يف الإم�رة.

لنوع  وفقًا  املوؤ�ش�شة  لدى  املمُعتمدة  الأدنى من اخلربات  الرتخي�ص احلد  تتوّفر يف طالب  اأن    .7
ر املوؤ�ش�شة اإعفائه من هذا ال�شرط. الرتخي�ص املطلوب، ما مل تمُقرِّ

احل�صول على ُموافقة اجلهة املعنّية، اإن وجدت.   .8
وذلك  املطلوب،  الرتخي�س  لنوع  وفقً�  املوؤ�ص�صة  ده�  حُتدِّ التي  والت�أمين�ت  ال�صم�ن�ت  تقدمي    .9

مبوجب قرار ي�صدر عن املدير التنفيذي يف هذا ال�ص�أن. 

اإجراءات اإ�سدار الرتخي�س لل�سركات واملوؤ�س�سات
املادة )7(

ُتتَّبع لإ�صدار الرتخي�س لل�صرك�ت واملوؤ�ص�ص�ت الإجراءات الت�لية:
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الغ�ية،  املُعّد لديه� لهذه  للنموذج  املوؤ�ص�صة، وفقً�  اإلى  ُيقّدم طلب احل�صول على الرتخي�س    .1
ُمعّززًا ب�لوث�ئق واملُ�صتندات املطلوبة.

بتقدمي  اإ�صع�رًا  الرتخي�س  ط�لب  وُيعطى  الرتخي�س،  على  احل�صول  طلب  املوؤ�ص�صة  ل  ُت�صجِّ   .2
طلبه.

تقوم املوؤ�ص�صة بدرا�صة طلب احل�صول على الرتخي�س من الن�حية الفّنية للتحقق من ا�صتيف�ئه    .3
ذلك  �شبيل  للموؤ�ش�شة يف  ويكون  املطلوبة،  واملمُ�شتندات  والوثائق  واملمُتطلبات  ال�شروط  جلميع 
اإجراء الزي�رات امليدانّية وُمع�ينة الأجهزة واملُِعّدات الأمنّية وطلب اأي ُم�صتندات اأو معلوم�ت 

تراه� �صرورّية لدرا�صة طلب احل�صول على الرتخي�س.
ُت�صِدر املوؤ�ص�صة قراره� ب�ص�أن املوافقة اأو رف�س طلب احل�صول على الرتخي�س خالل )30(    .4
ثالثني يومًا من تاريخ ا�شتيفاء الطلب لكافة ال�شروط، ويمُعترب الطلب مرفو�شًا اإذا مل تمُ�شِدر 
م طلب احل�صول على الرتخي�س  املوؤ�ص�صة قراره� خالل هذه املُّدة، ويجوز للموؤ�ص�صة منح ُمقدِّ

ده� قبل اإ�صدار قراره� يف هذا الطلب.  ُمهلة اإ�ص�فّية ل�صتكم�ل النواق�س التي حُتدِّ
م الطلب ب�أ�صب�ب  تقوم املوؤ�ص�صة يف ح�ل رف�س طلب احل�صول على الرتخي�س، ب�إبالغ ُمقدِّ   .5
ي )6(  �شِ م للموؤ�ش�شة مرة اأخرى بطلب احل�شول على الرتخي�ص بعد ممُ الرف�ص، ولهمُ التقدُّ

�صتة اأ�صهر على الأقل من ت�ريخ رف�س الطلب. 
هذا  يف  املُقّررة  الر�صوم  بدفع  الطلب  م  ُمقدِّ ُيكّلف  الرتخي�س،  طلب  على  املُوافقة  ح�ل  يف    .6

ال�ص�أن، ثم تقوم املوؤ�ص�صة ب�إ�صدار الرتخي�س. 

ُمّدة �سالحّية الرتخي�س لل�سركات واملوؤ�س�سات
املادة )٨(

تكون ّمّدة �صالحّية الرتخي�س لل�صرك�ت واملوؤ�ص�ص�ت �صنة واحدة، ق�بلة للتجديد ملُدد مُم�ثلة، ويتم 
تقدمي طلب جتديد الرتخي�س قبل )30( ثالثني يومً� على الأقل من ت�ريخ انته�ء ُمّدته.

اإجراءات جتديد الرتخي�س لل�سركات واملوؤ�س�سات
املادة )٩(

ُتتَّبع لتجديد الرتخي�س لل�صرك�ت واملوؤ�ص�ص�ت الإجراءات الت�لية:
ُمعّززًا  الغ�ية،  لهذه  لديه�  املُعّد  للنموذج  وفقً�  املوؤ�ص�صة،  اإلى  الرتخي�س  ُيقّدم طلب جتديد    .1

ب�لوث�ئق واملُ�صتندات املطلوبة.
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بتقدمي  اإ�صع�رًا  الرتخي�س  جتديد  ط�لب  وُيعطى  الرتخي�س،  جتديد  طلب  املوؤ�ص�صة  ل  ُت�صجِّ  .2
طلبه.

تقوم املوؤ�ش�شة بدرا�شة طلب جتديد الرتخي�ص للتحقق من ا�شتيفائه جلميع ال�شروط والوثائق    .3
واملُ�صتندات املطلوبة لتجديد الرتخي�س.

رات امل�لّية والغرام�ت املفرو�صة ل�ص�لح املوؤ�ص�صة، اإن وجدت. �صداد جميع املُت�أخِّ   .4
لإلغ�ء  الرتخي�س  �صلطة  مُبخ�طبة  املوؤ�ص�صة  تقوم  الرتخي�س،  جتديد  طلب  رف�س  ح�ل  يف    .5
الرخ�صة التج�رية ل�ص�حب الرتخي�س، بعد اإخط�ر ط�لب جتديد الرتخي�س برف�س طلبه 

واأ�صب�ب هذا الرف�س.
يف ح�ل املوافقة على جتديد الرتخي�س، ُيكّلف ط�لب جتديد الرتخي�س بدفع الر�صوم املُقّررة    .6

يف هذا ال�ص�أن، ثم تقوم املوؤ�ص�صة بتجديد الرتخي�س.

تعديل بيانات الرتخي�س لل�سركات واملوؤ�س�سات
املادة )10(

م اخلدمة الأمنّية طلب تعديل بي�ن�ت الرتخي�س، وفقً� لالإجراءات الت�لية: يجوز ملُقدِّ
اإلى  ق�نونً�  ُيّثله  من  اأو  الأمنّية  اخلدمة  م  ُمقدِّ من  الرتخي�س  بي�ن�ت  تعديل  طلب  ُيقّدم    .1

املوؤ�ص�صة، وفقً� للنموذج املُعّد لديه� لهذه الغ�ية، ُمعّززًا ب�لوث�ئق واملُ�صتندات املطلوبة.
ل املوؤ�ص�صة طلب تعديل بي�ن�ت الرتخي�س، وُيعطى ط�لب التعديل اإ�صع�رًا بتقدمي طلبه. ُت�صجِّ   .2

ال�شروط  لكافة  ا�شتيفائه  من  للتاأكد  الرتخي�ص  بيانات  تعديل  بدرا�شة طلب  املوؤ�ش�شة  تقوم    .3
الزي�رات  اإجراء  �صبيل ذلك  للموؤ�ص�صة يف  ويكون  املطلوبة،  واملُ�صتندات  والوث�ئق  واملُتطلب�ت 
امليدانّية وُمع�ينة الأجهزة واملُِعّدات الأمنّية وطلب اأي م�صتندات اأو معلوم�ت تراه� �صرورّية 

لدرا�صة طلب تعديل بي�ن�ت الرتخي�س.
ُت�صِدر املوؤ�ص�صة قراره� ب�ص�أن املوافقة اأو رف�س طلب تعديل بي�ن�ت الرتخي�س خالل )30(    .4
املوؤ�ص�صة  ُت�صِدر  اإذا مل  الطلب مرفو�صً�  وُيعترب  اإليه�،  الطلب  ت�ريخ تقدمي  يومً� من  ثالثني 

قراره� خالل هذه املُّدة. 
م الطلب برف�س طلبه  تقوم املوؤ�ص�صة يف ح�ل رف�س طلب تعديل بي�ن�ت الرتخي�س، ب�إبالغ ُمقدِّ   .5

واأ�صب�ب هذا الرف�س.
الر�صوم  بدفع  التعديل  ط�لب  ُيكّلف  الرتخي�س،  بي�ن�ت  تعديل  طلب  على  املُوافقة  ح�ل  يف    .6

املُقّررة يف هذا ال�ص�أن، ثم تقوم املوؤ�ص�صة بتعديل بي�ن�ت الرتخي�س.
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التنازل عن الرتخي�س لل�سركات واملوؤ�س�سات
املادة )11(

يمُ�شرتط ملوافقة املوؤ�ش�شة على التنازل عن الرتخي�ص املمنوح لل�شركات واملوؤ�ش�شات، ما يلي:
اأن يكون م�لك املوؤ�ص�صة وال�صرك�ء يف ال�صركة املُتن�زل لهم، ح�صني ال�صرية وال�صلوك، مل ي�صبق    .1
ّلة ب�ل�صرف والأم�نة، م� مل يُكن قد ُرّد اإليهم اعتب�رهم،  احلكم عليهم يف جن�ية اأو جرية خُمِ

ة وفقً� للت�صريع�ت ال�ص�رية. لط�ت املُخت�صّ اأو �صدر عفو عنهم من ال�صُّ
احل�صول على ُموافقة اجلهة املعنّية اإن وجدت.   .2

ده� املوؤ�ص�صة وفقً� لنوع الرتخي�س املطلوب. تقدمي ال�صم�ن�ت والت�أمين�ت التي حُتدِّ   .3
ر بتحديدها قرار من املدير التنفيذي يف هذا ال�شاأن. اأي �شروط اأخرى ي�شدمُ   .4

اإلغاء الرتخي�س لل�سركات واملوؤ�س�سات
املادة )12(

م اخلدمة الأمنّية القي�م مب� يلي: يف ح�ل اإلغ�ء الرتخي�س لأي �صبب ك�ن، يجب على ُمقدِّ
توفري بدائل اأو ت�صوية ُمن��صبة للُم�صتخدمني، وعر�صه� على املوؤ�ص�صة لعتم�ده�.   .1

�صم�ن حقوق الك�در الفّني والإداري الع�ملني لديه.   .2
اإبالغ املُ�صتخدمني املُتع�قد معهم ب�إلغ�ء الرتخي�س املمنوح له.   .3

�صداد الغرام�ت والر�صوم املُ�صتحّقة بذمته ل�ص�لح املوؤ�ص�صة، اإن وجدت.   .4

اأنواع الرتاخي�س الأمنّية لالأفراد
املادة )13(

تتحّدد اأنواع الرتاخي�س التي يتقّرر منحه� لالأفراد مبوجب اأحك�م هذا القرار تبعً� لطبيعة العمل 
اأو الوظيفة الأمنّية املطلوبة، والتي ت�صمل م� يلي:

را�ص�ت  الدِّ واإجراء  ال�صت�ص�رات  بتقدمي  املُخت�س  الطبيعي  ال�صخ�س  وهو  اأمني،  ُم�صت�ص�ر    .1
الأمنّية للم�ص�ريع واملواقع املُختلفة وو�صع احللول الأمنّية والفّنية له�.

خبري اأمني، وهو ال�شخ�ص الطبيعي املمُخت�ص يف العمل التطبيقي يف اإحدى املجالت الأمنّية    .2
من خالل توظيف اإمك�ن�ته وخرباته الفّنية يف هذا املج�ل.

ب اأمني، وهو ال�صخ�س الطبيعي املُخت�س ب�لتدريب على اأعم�ل اخلدم�ت الأمنّية و�صرح  ُمدرِّ   .3
بني. العلوم والفنون الأمنّية للُمتدرِّ
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رئي�س الإدارة الأمنّية.    .4
م اخلدمة الأمنّية اأو القطاعات احليوّية  قدِّ دير اأمني، وهو ال�شخ�ص الطبيعي امل�شوؤول لدى ممُ ممُ   .5

عن الإ�صراف واملُت�بعة على العملّي�ت الأمنّية واإدارته�.
م اخلدمة الأمنّية اأو القطاعات  قدِّ دير عملّيات اأمنّية، وهو ال�شخ�ص الطبيعي امل�شوؤول لدى ممُ ممُ   .6

احليوّية عن اإدارة العملّية الأمنّية والإ�صراف على الق�ئمني عليه�.
القطاعات  اأو  الأمنّية  اخلدمة  م  قدِّ ممُ لدى  امل�شوؤول  الطبيعي  ال�شخ�ص  وهو  اأمني،  �شِرف  ممُ   .7

احليوّية عن الإ�صراف على ُموّظفي الأمن.
تركيب  على  الفّني  الإ�صراف  يتولى  الذي  الطبيعي  ال�صخ�س  وهو  اأمنّية،  اأنظمة  ُمهنِد�س    .8

الأنظمة الأمنّية وت�صغيله� و�صي�نته�.
ق اأنظمة اأمنّية، وهو ال�صخ�س الطبيعي املُكّلف بتدقيق وفح�س فع�لّية الأنظمة الأمنّية  ُمدقِّ   .9
املُ�صتخدمة من الن�حية الفّنية، والت�أكد من �صالمة عمله� وُمط�بقِته� للُموا�صف�ت واملع�يري 

املطلوبة.
�س يف تركيب الأنظمة الأمنّية وت�صغيله�  فّني اأنظمة اأمنّية، وهو ال�صخ�س الطبيعي املُتخ�صِّ   .10

و�صي�نته�.
بنقل  الأمنّية  اخلدمة  م  ُمقدِّ قبل  من  املُكّلف  الطبيعي  ال�صخ�س  وهو  اأموال،  نقل  ح�ر�س    .11

وحرا�صة الأموال اأثن�ء نقله� من موقع اإلى اآخر.
املُن�ص�أة  اأو  الأمنّية  اخلدمة  م  ُمقدِّ قبل  من  املُكّلف  الطبيعي  ال�صخ�س  وهو  اأمني،  ح�ر�س    .12

التج�رّية مُبراقبة وحم�ية الأرواح واملُمتلك�ت.
م اخلدمة الأمنّية بقي�دة  �ص�ئق مركبة نقل اأموال، وهو ال�صخ�س الطبيعي املُكّلف من قبل ُمقدِّ   .13

مركبة نقل الأموال.
الأنظمة  وُمراقبة  ا�صتخدام  يف  �س  املُتخ�صِّ الطبيعي  ال�صخ�س  وهو  اأمنّية،  اأنظمة  ُمراقب    .14

م وال�صيطرة للُمن�ص�أة. الأمنّية بغرفة التحكُّ
بتنظيم  الأمنّية  م اخلدمة  ُمقدِّ قبل  املُكّلف من  الطبيعي  ال�صخ�س  وهو  فع�لّية،  اأمن  م  ُمنظِّ   .15

وحم�ية الفع�لّية الع�ّمة من اأي اأعم�ل اإجرامّية اأو تخريبّية.
خفري، وهو ال�صخ�س الطبيعي املُكّلف من قبل املُ�صتخِدم مُبراقبة وحرا�صة املُن�ص�آت ال�صكنّية.   .16

�سروط اإ�سدار الرتخي�ص لالأفراد
املادة )14(

يمُ�شرتط لإ�شدار الرتخي�ص للفرد، ما يلي:
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اأن يكون ك�مل الأهلية.   .1
ب�ل�صرف  ّلة  خُمِ جرية  اأو  جن�ية  يف  عليه  حمكوم  غري  وال�صلوك،  ال�صرية  ح�صن  يكون  اأن    .2
وفقً�  ة  املُخت�صّ لط�ت  ال�صُّ اأو �صدر عفو عنه من  اعتب�ره،  اإليه  ُرّد  قد  يُكن  م� مل  الأم�نة،  اأو 

للت�صريع�ت ال�ص�رية.
جالت املمُعتمدة لدى املوؤ�ش�شة. ه من ال�شِّ األ يكون قد �شبق �شطبمُ   .3

اأن يكون لئقً� طبيً�.   .4
األ يقل عمره عن ال�شن املمُعتمد لدى املوؤ�ش�شة يف هذا ال�شاأن.   .5

ووفقً�  املطلوب،  الرتخي�س  لنوع  وفقً�  املطلوبة  واخلربات  الت  املُوؤهِّ على  ح��صاًل  يكون  اأن    .6
لل�شوابط وال�شروط املمُحّددة بدليل النُّظم الوقائّية.

اأن يجت�ز الختب�رات النظرّية والعملّية التي تعتمده� املوؤ�ص�صة وفقً� لنوع الرتخي�س املطلوب.   .7
اأي �شروط اأخرى يتم حتديدها يف دليل النُّظم الوقائّية.   .8

اإجراءات اإ�سدار الرتخي�س لالأفراد
املادة )1٥(

ُتّتبع لإ�صدار الرتخي�س اخل��س ب�لأفراد الإجراءات الت�لية:
الغ�ية،  املُعّد لديه� لهذه  للنموذج  املوؤ�ص�صة، وفقً�  اإلى  ُيقّدم طلب احل�صول على الرتخي�س    .1

ُمرفقً� به املُ�صتندات الت�لية:
ال�صرية الذاتية لط�لب الرتخي�س و�صورتني �صخ�صّيتني. اأ-  

ة يف الدولة، وُموّجهة للموؤ�ص�صة. �صه�دة ح�صن �صرية و�صلوك �ص�درة عن اجله�ت املُخت�صّ ب-  
�صورة عن جواز ال�صفر. ج-  

ُمقيمً�  ك�ن  اإذا  املفعول  �ص�رية  الإم�راتّية  الهوية  وبط�قة  الإق�مة  ت�أ�صرية  عن  �صورة  د-  
ب�لدولة.

�صه�دة لي�قة طّبية �ص�درة عن اأحد املراكز الطّبية املُعتمدة يف الإم�رة. هـ- 
يف  ة  املُخت�صّ اجله�ت  من  عليه�  ُم�ص�دق  العلمّية،  الت  املُوؤهِّ عن  الأ�صل  طبق  �صورة  و-  

الدولة.
ُن�صخة عن �صه�دات اخلربة والدورات التدريبّية. ز-  

�شتندات اأخرى يتم حتديدها يف دليل النُّظم الوقائّية. اأي ممُ ح-  
مه لل�شروط  قدِّ تقوم املوؤ�ش�شة بدرا�شة طلب احل�شول على الرتخي�ص، والتحقق من ا�شتيفاء ممُ   .2
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واملُتطّلب�ت والوث�ئق واملُ�صتندات املطلوبة.
ُت�صدر املوؤ�ص�صة قراره� ب�ص�أن املوافقة اأو رف�س طلب احل�صول على الرتخي�س للفرد خالل    .3
)10( ع�شرة اأيام عمل من تاريخ ا�شتيفاء الطلب لل�شروط واملمُتطّلبات، ويمُعترب الطلب مرفو�شًا 

اإذا مل ُت�صِدر املوؤ�ص�صة قراره� خالل هذه املُّدة.
برف�س  الطلب  م  ُمقدِّ ب�إبالغ  الرتخي�س،  على  رف�س طلب احل�صول  املوؤ�ص�صة يف ح�ل  تقوم    .4

طلبه واأ�صب�ب هذا الرف�س.
ه  م الطلب يف �صجل خ��س ُتِعدُّ يف ح�ل املُوافقة على طلب احل�صول على الرتخي�س، ُيقّيد ُمقدِّ   .5
املوؤ�ص�صة لهذا الغر�س، وُيكّلف بدفع الر�صوم املُقّررة يف هذا ال�ص�أن، ومن ثم ُت�صِدر املوؤ�ص�صة 
جل بط�قة تعريفّية، ُيحّدد �صكله� والبي�ن�ت الواجب اإدراجه� فيه� بقرار  ملن مت قيده يف ال�صِّ

ُي�صِدره املدير التنفيذي يف هذا ال�ص�أن.

ُمّدة �سالحّية الرتخي�س لالأفراد
املادة )1٦(

تكون ُمّدة �صالحّية الرتخي�س لالأفراد �صنتني ق�بلة للتجديد ملُدد مُم�ثلة، ويتم تقدمي طلب جتديد 
الرتخي�س قبل )30( ثالثني يومً� على الأقل من ت�ريخ انته�ء ُمّدته.

اإ�سدار ترخي�س اأمني ُموؤّقت لالأفراد
املادة )17(

م اخلدمة الأمنّية تقدمي طلب احل�صول على ترخي�س اأمني ُموؤّقت لالأفراد الت�بعني له اإلى  يجوز ملُقدِّ
اأن يتم ا�شتيفائهم لل�شروط واملمُتطلبات والوثائق واملمُ�شتندات املطلوبة لإ�شدار الرتخي�ص لالأفراد، 
ويف هذه احل�لة ل يجوز اأن تزيد ُمّدة �صالحّية الرتخي�س الأمني املُوؤّقت على )90( ت�صعني يومً� 

ق�بلة للتجديد لفرتة واحدة مُم�ثلة فقط.

مي اخلدمات الأمنّية من ال�سركات واملوؤ�س�سات التزامات ُمقدِّ
املادة )1٨(

القرار  وهذا  الق�نون  ب�أحك�م  اللتزام  واملوؤ�ص�ص�ت،  ال�صرك�ت  من  الأمنّية  مي اخلدم�ت  ُمقدِّ على 
والقرارات ال�شادرة مبوجبهما، والأدلة املمُعتمدة لدى املوؤ�ش�شة، وعلى وجه اخل�شو�ص ما يلي:

�شروط الرتخي�ص، وال�شوابط الفّنية واملمُدد الزمنّية املمُحّددة فيه.   .1
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ا�صتخدام املُ�صّمي�ت املُعتمدة للرتاخي�س الفردّية عند تعيني الك�در الأمني لديه.   .2
احلد الأدنى لرواتب الأفراد الع�ملني لديه بح�صب الرتخي�س الفردي املمنوح لُكلٍّ منهم، واأي    .3

عتمد لدى املوؤ�ش�شة يف هذا ال�شاأن. مزايا اأو بدلت وظيفية، وفقًا ملا هو ممُ
دليل النُّظم الوق�ئّية.   .4

عدم تعيني الأفراد الع�ملني لديه كُمديرين اأو ُم�صرفني اإل بعد احل�صول على ُموافقة املوؤ�ص�صة    .5
على ذلك.

يت�صمن  مل  م�  انقط�ع،  ودون  ُم�صتمر  ب�صكل  به�  له  املُرّخ�س  والأن�صطة  ب�لأعم�ل  القي�م    .6
الرتخي�س غري ذلك.

ُموافقة  اإل بعد احل�صول على  عدم التوّقف عن ُمزاولة الأعم�ل والأن�صطة املُرّخ�س له به�    .7
املوؤ�ص�صة على ذلك.

تطّلبات ال�شالمة املمُعتمدة لدى املوؤ�ش�شة والت�شريعات ال�شارية يف الإمارة. ا�شرتاطات وممُ   .8
اتخ�ذ التدابري الالزمة للحد من املخ�طر الن�جمة عن ُمزاولة الأعم�ل والأن�صطة املُرّخ�س    .9

له به�.
تزويد املوؤ�ص�صة ب�لبي�ن�ت واملعلوم�ت والإح�ص�ئّي�ت التي تطلبه�.   .10

ده�  اإعداد تقرير عمل لكل ُمِهّمة ُمتعّلقة بتقدمي اخلدمة الأمنّية، وذلك يف اخلدم�ت التي حُتدِّ   .11
اإلى املوؤ�ص�صة، وفقً� للو�صيلة املُعتمدة لديه� يف هذا  املوؤ�ص�صة، واإر�ص�ل ُملّخ�س بهذا التقرير 

ال�ص�أن.
ح�ل  يف  احلوادث  تكرار  من  واحلد  ال�صالمة  لتعزيز  الالزمة  والإجراءات  التدابري  اتخ�ذ    .12

وقوعه�، وتزويد املوؤ�ص�صة بهذه التدابري والإجراءات.
اتخ�ذ الإجراءات والحتي�ط�ت الالزمة للحف�ظ على �صالمة الأفراد واملُن�ص�آت.   .13

ده� املوؤ�ص�صة. اإزالة اأ�صب�ب املُخ�لفة ب�أ�صرع وقت ممكن، اأو خالل املُهلة التي حُتدِّ   .14
التع�ون مع موظفي وُمفّت�صي املوؤ�ص�صة، ومتكينهم من القي�م بواجب�تهم، مب� يف ذلك ال�صم�ح    .15

جالت والبي�ن�ت يف اأي وقت. لهم ب�لطالع على الأنظمة وال�صِّ
اإخط�ر املوؤ�ص�صة ب�حلوادث التي تقع اأثن�ء القي�م ب�أعم�لهم واأن�صطتهم فور وقوعه� وب�لطريقة    .16
دها املوؤ�ش�شة، وتزويدها باأعمال ونتائج التحقيق مبوجب تقرير اأّويل خالل )24(  دِّ التي حتمُ

اأربٍع وع�صرين �ص�عة من وقت وقوع احل�دث.
ال�شروط والإجراءات املمُعتمدة لدى املوؤ�ش�شة لرتخي�ص الأفراد.   .17

عدم ُمزاولة اأي اأعم�ل اأو اأن�صطة من غري الأعم�ل والأن�صطة املُرّخ�س له به� وفقً� لأحك�م هذا    .18
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القرار.
عدم اإجراء اأي تعديل على اأي من بي�ن�ت الرتخي�س اإل بعد احل�صول على ُموافقة املوؤ�ص�صة    .19

اخلّطية على ذلك.
ت�أمني املُ�صتلزم�ت ال�صرورّية ملُم�ر�صة اأعم�له من الأجهزة واملُِعّدات واحللول التقنّية وغريه�    .20

ر املوؤ�ص�صة �صرورة توفريه� وفقً� لدليل النُّظم الوق�ئّية. من املُ�صتلزم�ت التي ُتقرِّ
وت�صمينه�  املُ�صتخدمني  ُيرِبمه� مع  التي  الأمنّية  بعقود اخلدم�ت  ة  جالت اخل��صّ ال�صِّ اإن�ص�ء    .21

ده� املوؤ�ص�صة يف هذا ال�ص�أن. البي�ن�ت واملعلوم�ت التي حُتدِّ
عدم الإعالن عن نف�صه ب�أي و�صيلة ك�نت اإل بعد احل�صول على ُموافقة املوؤ�ص�صة املُ�صبقة على    .22

ذلك.
ل ذي م�شلحة، ودرا�شتها من قبل جلنة  قبول ال�شكاوى املمُقّدمة اإليه من املمُ�شتخدمني ومن كمُ   .23
يتم ت�صكيله� لديه لهذا الغر�س، واتخ�ذ الإجراءات املُن��صبة ب�ص�أنه�، ورفع النت�ئج والتق�رير 

الالزمة يف هذا ال�ص�أن اإلى املوؤ�ص�صة.
اخلدم�ت  تقدمي  م�ل  يف  للعمل  املُواطنني  وحتفيز  لت�صجيع  الالزمة  الإجراءات  اتخ�ذ    .24
تعتمده  مل�  وفقً�  لديه  الع�ملني  الأفراد  ن�صبة  من  الأدنى  احلد  حتديد  ذلك  يف  مب�  الأمنّية، 

املوؤ�ص�صة يف هذا ال�ص�أن.
ده  حُتدِّ مل�  ووفقً�  به،  املنوطة  ب�لأعم�ل  للقي�م  وتطبيق�ته�  املعلوم�ت  تكنولوجي�  ا�صتخدام    .25

املوؤ�ص�صة يف هذا ال�ص�أن.
جالت والتق�رير وامللّف�ت وغري ذلك من البي�ن�ت واملعلوم�ت املُتعّلقة ب�مله�م  الحتف�ظ ب�ل�صِّ   .26
اأو ملُّدة )5( خم�س  املوؤ�ص�صة،  ده�  التي حُتدِّ للُمّدة  يتولى تقديه�،  التي  والأعم�ل والأن�صطة 

�صنوات تبداأ من ت�ريخ انته�ء املُِهّمة.
م خدمة اأمنّية غري ُمرّخ�س له بذلك من املوؤ�ص�صة. عدم تعيني اأي فرد كُمقدِّ   .27

اللتزام ب�لزي الر�صمي لالأفراد الع�ملني لديه، وفقً� مل� تعتمده املوؤ�ص�صة يف هذا ال�ص�أن.   .28
مي خدمة اأمنّية. تزويد املوؤ�ص�صة بُن�صخ من عقود ا�صتخدام الأفراد املُرّخ�صني كُمقدِّ   .29

مي خدمة اأمنّية. هم كُمقدِّ عدم تكليف الأفراد الع�ملني لديه ب�أعم�ل ل تندرج �صمن مه�مِّ   .30
�صواًء  املوؤ�ص�صة،  تعتمده�  التي  التدريبّية  للربامج  لديه  الع�ملني  املُرّخ�صني  الأفراد  اإخ�ص�ع    .31

مه� املوؤ�ص�صة اأو تعهد لغريه� من اجله�ت والأ�صخ��س بتقديه�. التي ُتقدِّ
اإخط�ر املوؤ�ص�صة خّطيً� يف ح�ل اإدانة اأي من الأفراد املُرّخ�صني الع�ملني لديه ب�رتك�ب جن�ية    .32
ة، خالل ُمّدة  ّلة ب�ل�صرف والأم�نة، اأو مت اإيق�فه من اجله�ت الق�ص�ئّية املُخت�صّ اأو جرية خُمِ
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ل تزيد على )2( يومني من ت�ريخ �صدور ُحكم الإدانة اأو الإيق�ف.
الإج�زات  اأي�م  ذلك  يف  مب�  الأ�صبوع  اأي�م  وطوال  ال�ص�عة  مدار  على  ُمن�وب  ُموّظف  توفري    .33
الرتاخي�س  ب�ص�أن  وذلك  الط�رئة،  احل�لت  يف  املوؤ�ص�صة  مع  للتوا�صل  الر�صمّية  والُعطالت 

والأن�صطة الت�لية:
تركيب الأجهزة واملُِعّدات الأمنّية. اأ-  

احلرا�صة الع�ّمة. ب-  
نقل الأموال واملواد الثمينة. ج-  

م وال�صيطرة. التحكُّ د-  
اأنظمة تعقُّب املركب�ت. هـ-  

حرا�صة املُن�ص�آت ال�صي�حّية. و-  
ت�أجري املُِعّدات والأجهزة الأمنّية. ز-  

ل مع املوؤ�ش�شة من خالل املمُديرين واملمُ�شرفني الأمنيني املمُعتمدين لدى املوؤ�ش�شة. التعاممُ   .34
الحتف�ظ ب�لرتخي�س اأو بُن�صخة منه يف مقره ب�صكل دائم.   .35

احل�صور اأم�م املوؤ�ص�صة عند الطلب.   .36
عدم الإعالن عن نف�صه ب�صورة ُم�صّللة اأو ب�صورة توحي ب�أنه جهة �ُصَرطّية اأو اأمنّية ر�صمّية.   .37

القرارات والتعليم�ت ال�ص�درة عن املوؤ�ص�صة.   .38
ر بتحديدها قرار من املدير التنفيذي. اأي التزامات اأخرى ي�شدمُ   .39

التزامات ُمقّدمي اخلدمات الأمنّية من الأفراد
املادة )1٩(

على مقدم اخلدمة الأمنية من الأفراد، اللتزام ب�أحك�م الق�نون وهذا القرار والقرارات ال�ص�درة 
مبوجبهما، والأدلة املمُعتمدة لدى املوؤ�ش�شة، وعلى وجه اخل�شو�ص ما يلي:

�شروط الرتخي�ص.   .1
المتن�ع عن القي�م ب�أي عمل ُيخ�لف الت�صريع�ت ال�ص�رية يف الإم�رة.   .2

لدى  املمُعتمد  الأمنّية  تقدمي اخلدمات  اأخالقّيات مهنة  وميثاق  والّنزاهة،  ال�شتقامة  مبادئ    .3
املوؤ�ص�صة يف هذا ال�ص�أن.

اأ�صول مهنة تقدمي اخلدم�ت الأمنّية وتق�ليده�.   .4
اّطلع عليه� بحكم قي�مه ب�لأعم�ل  ال�صّرية التي يكون قد  اأو املعلوم�ت  البي�ن�ت  اإف�ص�ء  عدم    .5
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املنوطة به.
اأن يمُدّون ا�شمه ورقم قيده لدى املوؤ�ش�شة يف جميع املمُرا�شالت وال�شهادات والتقارير ال�شادرة    .6

عنه.
قي�مه  فرتة  خالل  وا�صح  ب�صكل  املوؤ�ص�صة  من  له  ال�ص�درة  التعريفّية  البط�قة  واإبراز  حمل    .7

ب�لأعم�ل املنوطة به.
ملهنة  مُبزاولته  العالقة  ذات  املوؤ�ص�صة،  تطلبه�  التي  واملُ�صتندات  والبي�ن�ت  املعلوم�ت  تقدمي    .8

تقدمي اخلدم�ت الأمنّية، ب�صورة ك�ملة ودقيقة و�صحيحة.
تقدمي  جمال  يف  الإمارة  يف  بالعمل  لها  رّخ�ص  ممُ موؤ�ش�شة  اأو  �شركة  من  اأكرث  لدى  يعمل  األ    .9

اخلدم�ت الأمنّية.
ح�صور الربامج التدريبّية التي تعتمده� املوؤ�ص�صة له وفقً� لنوع الرتخي�س الفردي ال�ص�در له.   .10
ت�صليم الرتخي�س الفردي ال�ص�در له والبط�قة التعريفّية يف ح�ل �صحبه� اأو اإلغ�ئه� من قبل    .11

املوؤ�ص�صة.
املُح�فظة على مظهره املهني وال�صخ�صي والزي الر�صمي خالل اأوق�ت العمل.   .12

اإبالغ املوؤ�ص�صة يف ح�ل فقدان اأو �صرقة الرتخي�س الفردي ال�ص�در له اأو البط�قة التعريفّية.   .13
ر بتحديدها قرار من املدير التنفيذي. اأي التزامات اأخرى ي�شدمُ   .14

عقد تقدمي اخلدمة الأمنية
املادة )20(

اإبرام عقد تقدمي خدم�ت  واملوؤ�ص�ص�ت،  ال�صرك�ت  الأمنّية من  مي اخلدم�ت  ُمقدِّ يجب على  اأ-  
اأمنّية مع ط�لبي هذه اخلدم�ت من اجله�ت والأ�صخ��س، ويجب اأن ي�صتمل هذا العقد على 

التزام�ت وحقوق طرفيه، وعلى وجه اخل�صو�س م� يلي:
حتديد اخلدمة الأمنّية املطلوبة.   .1

الغر�س من تقدمي اخلدمة الأمنّية.   .2
ُمّدة العقد.   .3

البدل املايل لتقدمي اخلدمة الأمنّية.   .4
يف ح�ل حدوث خالف بني طريف عقد تقدمي اخلدمة الأمنّية ب�ص�أن اأي اأمر يتعلق بتنفيذه،  ب-  
ف�إّنه يكون للموؤ�ص�صة النظر يف هذا اخلالف وت�صويته وّديً� بني طرفيه من خالل جلنة ُي�صّكله� 

املدير التنفيذي بقرار ي�صُدر عنه يف هذا ال�ص�أن.
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ترخي�س الأجهزة واملُِعّدات الأمنّية
املادة )21(

قبل  بها  خا�ص  ترخي�ص  على  احل�شول  يمُ�شرتط  التي  الأمنّية  واملمُِعّدات  الأجهزة  تتمّثل  اأ-  
ا�صترياده� اأو ت�صديره� اأو عبوره� اأرا�صي الإم�رة اأو الجت�ر به�، فيم� يلي:

اأجهزة املُراقبة.   .1
اأجهزة احلم�ية.   .2
اأجهزة الإنذار.   .3

اأجهزة التج�ّص�س اأو ُمك�فحِته� اأو ك�صِفه�.   .4
َرطّية. الأجهزة الع�صكرّية اأو ال�صُّ   .5

يمُ�شرتط لرتخي�ص الأجهزة واملمُِعّدات الأمنّية املمُ�شار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، ما  ب-  
يلي:

اأن يكون ط�لب ترخي�س هذه الأجهزة واملُِعّدات ُمن�ص�أة ُمرّخ�صة ق�نونً� يف الإم�رة، واأن    .1
يكون من �صمن اأن�صطته� الجت�ر ب�لأجهزة واملُِعّدات الأمنّية اأو ا�صترياده� اأو ت�صديره�. 

اأن يتم حتديد اأهداف ترخي�س وا�صتخدام�ت هذه الأجهزة واملُِعّدات الأمنّية.   .2
اأن يتم حتديد نط�ق ا�صتخدام هذه الأجهزة واملُِعّدات من حيث الزم�ن واملك�ن.   .3

ُم�صّودة  بُن�صخة عن  املوؤ�ص�صة  بتزويد  واملُِعّدات  الأجهزة  يتعهد ط�لب ترخي�س هذه  اأن    .4
عقد �صراء اأو ا�صتئج�ر هذه الأجهزة واملُِعّدات قبل اإبرام العقد.

اإجراءات اإ�سدار الرتخي�س لالأجهزة واملعدات الأمنية
املادة )22(

ُتتَّبع لإ�صدار الرتخي�س لالأجهزة واملُِعّدات الأمنّية املُ�ص�ر اإليه� يف الفقرة )اأ( من امل�دة )21( من 
هذا القرار، الإجراءات الت�لية:

ُيقّدم طلب احل�صول على ترخي�س الأجهزة واملُِعّدات الأمنّية اإلى املوؤ�ص�صة وفقً� للنموذج املُعّد    .1
توّفر  ُتثِبت  التي  البي�ن�ت  وكذلك  املطلوبة،  واملُ�صتندات  ب�لوث�ئق  ُمعّززًا  الغ�ية،  لهذه  لديه� 
�شروط ترخي�ص الأجهزة واملمُِعّدات الأمنّية املن�شو�ص عليها يف الفقرة )ب( من املادة )21( 

من هذا القرار.
ط�لب  وُيعطى  الأمنّية،  واملُِعّدات  الأجهزة  ترخي�س  على  احل�صول  طلب  املوؤ�ص�صة  ل  ُت�صجِّ   .2

الرتخي�س اإ�صع�رًا بتقدمي طلبه.
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تقوم املوؤ�ص�صة بدرا�صة طلب احل�صول على ترخي�س الأجهزة واملُِعّدات الأمنّية، والتحقق من    .3
ا�شتيفائه لل�شروط واملمُتطّلبات والوثائق واملمُ�شتندات املطلوبة، ويكون للموؤ�ش�شة يف �شبيل ذلك 
اإجراء الزي�رات امليدانّية وُمع�ينة الأجهزة واملُِعّدات الأمنّية وطلب اأي م�صتندات اأو معلوم�ت 

تراه� �صرورية لدرا�صة طلب احل�صول على ترخي�س الأجهزة واملُِعّدات الأمنّية.
ُت�صِدر املوؤ�ص�صة قراره� ب�ص�أن املوافقة اأو رف�س طلب احل�صول على ترخي�س الأجهزة واملُِعّدات    .4
الأمنّية خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ ا�شتيفاء الطلب لكافة ال�شروط واملمُتطّلبات، ويمُعترب 
م  الطلب مرفو�صً� اإذا مل ُت�صِدر املوؤ�ص�صة قراره� خالل هذه املُّدة، ويجوز للموؤ�ص�صة منح ُمقدِّ
النواق�س  اإ�ص�فّية ل�صتكم�ل  ُمهلة  الأمنّية  واملُِعّدات  الأجهزة  طلب احل�صول على ترخي�س 

ده� قبل اإ�صدار قراره� يف هذا الطلب. التي حُتدِّ
تقوم املوؤ�ص�صة يف ح�ل رف�س طلب احل�صول على ترخي�س الأجهزة واملُِعّدات الأمنّية ب�إبالغ    .5

م الطلب برف�س طلبه واأ�صب�ب هذا الرف�س. ُمقدِّ
بدفع  الطلب  م  ُمقدِّ ُيكّلف  الأمنّية،  واملُِعّدات  الأجهزة  ترخي�س  طلب  على  املُوافقة  ح�ل  يف    .6

الر�صوم املُقّررة يف هذا ال�ص�أن، ثم تقوم املوؤ�ص�صة ب�إ�صدار الرتخي�س املطلوب.

الأعمال التي تتطّلب ت�ساريح خا�سة
املادة )23(

ل مّرة احل�شول على ت�شريح خا�ص، على النحو  تتحّدد الأعمال التي يمُ�شرتط للقيام بها يف كمُ اأ-  
التايل: 

�صراء اأو بيع اأو عر�س اأو تركيب اأو ا�صترياد اأو حي�زة اأو ا�صتخدام اأي اأجهزة ُت�صتخدم    .1
ت اأو ك�صفه� اأو ُمك�فحِته�. �س اأو التن�صُّ لأغرا�س التج�صُّ

ارتك�ب  دليل  توثيق  بق�صد  ة  اخل��صّ الأم�كن  يف  الأمنّية  واملُِعّدات  الأجهزة  ا�صتخدام    .2
ة. خُم�لفة ق�نونّية اأو جرية، وذلك فيم� عدا امل�ص�كن اخل��صّ

َرطي. ا�صترياد اأو بيع الأجهزة والأدوات ذات ال�صتخدام الع�صكري وال�صُّ   .3
ُي�صتخدم  كهرب�ئي  اأو  كيمي�ئي  �صالح  اأو  اأداة  اأي  حمل  اأو  ا�صتخدام  اأو  اقتن�ء  اأو  جلب    .4

ف�ع اأو للُهجوم على الأفراد. للدِّ
ن�صخ اأو عر�س اأو اإر�ص�ل اأي بي�ن�ت اأو �صور من الأنظمة الأمنّية اإلى اأي جهة اأو �صخ�س    .5

غري خُمّول ق�نونً� ب�لطالع على هذه البي�ن�ت اأو حي�زته�.
مي اخلدم�ت الأمنّية، القي�م ب�أي من الأعم�ل املُ�ص�ر  ُيحظر على اأي �صخ�س، مب� يف ذلك ُمقدِّ ب-  
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اإليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، اإل بعد احل�صول على الت�صريح اخل��س من املوؤ�ص�صة، 
للت�صريع�ت  وفقً�  الأحوال،  بح�صب  املعنّية  اجله�ت  اأو  ة  املُخت�صّ الق�ص�ئية  اجله�ت  وُموافقة 

ال�ص�رية يف الإم�رة.

النُّظم الوقائّية
املادة )24(

اللتزام  الإم�رة،  يف  الع�ّمة  والفع�لّي�ت  اله�ّمة  واملُجّمع�ت  احليوّية  القط�ع�ت  على  يجب  اأ-  
ة املُحّددة يف دليل  ب�ملُتطّلب�ت الأمنّية والربامج والأنظمة واملُوا�صف�ت الفّنية الع�ّمة واخل��صّ
النُّظم الوق�ئّية الذي تعتمده املوؤ�ص�صة وتن�صره على املوقع الإلكرتوين اخل��س به� اأو ب�أي و�صيلة 

اأخرى.
تتمّثل القط�ع�ت احليوّية املُلزمة وفقً� لأحك�م الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، مب� يلي: ب-  

الفن�دق وم� يف ُحكمه�.   .1
املُوؤ�ّص�ص�ت امل�لّية والّنقدّية وم� يف ُحكمه�.   .2

ُمن�ص�آت �صن�عة وبيع املع�دن الثمينة والأحج�ر الكرية.   .3
يد. م�ية وحمالت بيع الأدوات الع�صكرّية واأدوات ال�صّ �ص�لت الرِّ   .4

مراكز الت�صّوق والرتفيه.   .5
املُ�صتودع�ت.   .6

حمّط�ت الوقود.   .7
حمالت جت�رة ال�صلع الثمينة.   .8

املت�جر الكبرية املُتنّوعة.   .9
حمالت خدم�ت الإنرتنت.   .10

حمالت ت�أجري املركب�ت.   .11
ك. حمالت بيع �صرائح اله�تف املُتحرِّ   .12

م�ص�نع وُم�صتودع�ت جتهيز واإعداد املركب�ت ب�لّنقل الآمن.   .13
ة ب�لّنقل الآمن. �ص�لت عر�س املركب�ت اخل��صّ   .14

�ص�لت الألع�ب الإلكرتونّية.   .15
دور العب�دة.   .16

ُمّمع�ت الت�صّوق.   .17
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�صكن�ت الُعّم�ل.   .18
الّنوادي واملالهي الليلّية.   .19

املط�عم.   .20
اأي قط�ع حيوي يتم اإ�ص�فته من قبل املوؤ�ص�صة.   .21

الفعالّيات العاّمة
املادة )2٥(

يمُ�شرتط لتنظيم اأو اإدارة الفعالّيات العاّمة يف الإمارة، ما يلي:
وار،  اأن يتم توفري خدم�ت احلرا�صة الالزمة لت�أمني الفع�لّية الع�ّمة وتنظيم دخول وخروج الزُّ   .1

م خدم�ت اأمنّية ُمرّخ�س له من املوؤ�ص�صة. من ُمقدِّ
نا�شب، وفقًا لل�شروط وال�شوابط املمُعتمدة  اأن يكون املكان املمُعّد لتنظيم الفعالّية العاّمة اآمن وممُ   .2

لدى املوؤ�ش�شة يف هذا ال�شاأن.
اأن يتم توفري خدم�ت الأمن وال�صالمة وفقً� مل� يتم حتديده يف دليل النُّظم الوق�ئّية.   .3

مل� هو  وفقً�  الع�ّمة  الفع�لّية  تنظيم  والإر�ص�دّية يف مك�ن  التحذيرّية  العالم�ت  يتم و�صع  اأن    .4
عتمد لدى املوؤ�ش�شة يف هذا ال�شاأن.  ممُ

ر بتحديدها قرار من املدير التنفيذي. اأي �شروط اأخرى ي�شدمُ   .5

الفعالّيات الأمنّية
املادة )2٦(

على جميع الأفراد وال�صرك�ت التي ترغب يف اإق�مة الفع�لّي�ت التدريبّية اأو التعليمّية الأمنّية  اأ-  
يف الإم�رة احل�صول على املُوافقة املُ�صبقة من املوؤ�ص�صة.

لغ�ي�ت هذه امل�دة، ت�صمل الفع�لّي�ت الأمنّية م� يلي: ب-  
املع�ر�س الأمنّية.   .1

املُوؤمترات الأمنّية.   .2
الّندوات الأمنّية.   .3

املُح��صرات الأمنّية.   .4
الّدورات الأمنّية.   .5

ور�س العمل الأمنّية.   .6
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يمُ�شرتط لتنظيم اأو اإدارة الفعالّيات الأمنّية املمُ�شار اإليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة، اأن يتم  ج-  
اعتم�د ُكلٍّ مم� يلي من املوؤ�ص�صة: 

م الفع�لّية. ُمنظِّ   .1
ب. ث اأو املُدرِّ املُتحدِّ   .2

امل�دة التدريبّية اأو حم�ور البحث يف الفع�لّية الأمنّية.   .3

التظلُّم
املادة )27(

يجوز لكل ذي م�صلحة، التظلُّم خّطيً� اإلى املدير التنفيذي من القرارات اأو الإجراءات اأو التدابري 
ال�ص�درة مبوجبهم�، خالل )30( ثالثني  والقرارات  القرار  الق�نون وهذا  ه مبوجب  املُّتخذة بحقِّ
يومً� من ت�ريخ اإخط�ره ب�لقرار اأو الإجراء اأو التدبري املُتظّلم منه، ويتم البت يف هذا التظلم خالل 
له� املدير التنفيذي لهذه الغ�ية، ويكون القرار  )60( �صتني يومً� من ت�ريخ تقديه من قبل جلنة ُي�صكِّ

ال�ص�در ب�ص�أن هذا التظلُّم نه�ئيً�.

جلنة ال�سكاوى
املادة )2٨(

تمُ�شّكل يف املوؤ�ش�شة بقرار من املدير التنفيذي جلنة تمُ�شّمى »جلنة ال�شكاوى«، تخت�ص بالّنظر  اأ-  
مي اخلدمات الأمنّية واملمُتعّلقة بعدم امتثالهم باأحكام  قدِّ يف ال�شكاوى التي تمُقّدم اإليها بحق ممُ

الق�نون وهذا القرار والقرارات ال�ص�درة مبوجبهم�.
يمُ�شرتط لقبول ال�شكوى ما يلي: ب-  

مي اخلدمات الأمنّية املمُرّخ�ص لهم بتقدمي اخلدمات  قدِّ اأن تكون ال�شكوى �شد اأي من ممُ   .1
الأمنّية من املوؤ�ص�صة.

اأن تت�شّمن ال�شكوى �شرح وا�شح للتفا�شيل والأدّلة ذات ال�شلة مبو�شوع ال�شكوى.   .2
م اخلدمة الأمنّية،  قدِّ حاولة �شريحة لت�شوية ال�شكوى وّديًا مع ممُ اأن يمُثبت ال�شاكي قيامه مبمُ   .3

م اخلدمة الأمنّية. قدِّ من خالل اتباع �شيا�شة التظلُّم املمُعتمدة لدى ممُ
تقدمي معلوم�ت ات�ص�ل دقيقة و�صحيحة عن ال�ص�كي.   .4

األ يكون قد م�شى على مو�شوع ال�شكوى اأكرث من �شنة واحدة.   .5
ة،  األ يكون قد مت ت�شجيل اأي دعوى بذات مو�شوع ال�شكوى لدى اجلهات الق�شائّية املمُخت�شّ   .6
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اأو اأن يكون قد �صدر ب�ص�أنه� ُحكم نه�ئي وب�ت.
األ يكون مو�شوع ال�شكوى يتعّلق بجرية جزائّية.   .7

األ يكون قد �شبق تقدمي ال�شكوى ذاتها للموؤ�ش�شة.    .8
يتم التعامل مع ال�شكاوى التي تمُقّدم اإلى املوؤ�ش�شة وفقًا لأحكام هذه املادة على النحو التايل:  ج-  

تقوم جلنة ال�شكاوى بالنظر يف مو�شوع ال�شكوى املمُقّدمة اإليها، وحتديد ما اإذا كانت تقع    .1
ق من ا�شتيفائها ل�شروط قبولها. �شمن نطاق اخت�شا�ص املوؤ�ش�شة، والتحقُّ

بالرد  املوؤ�ش�شة  ملمُوافاة  بال�شكوى  �شّده  املمُ�شتكى  الأمنّية  م اخلدمة  قدِّ ممُ املوؤ�ش�شة  تمُخِطر    .2
عليه� خالل ُمهلة ل تزيد على )30( ثالثني يومً� من ت�ريخ الإخط�ر.

م اخلدمة الأمنّية املمُ�شتكى �شّده عليها،  قدِّ تقوم جلنة ال�شكاوى بدرا�شة ال�شكوى ورد ممُ   .3
بهدف التثبُّت من �شحة ال�شكوى.

هلة اأق�شاها )60( �صتني يومً�  على جلنة ال�شكاوى البت يف ال�شكوى املمُقّدمة اإليها خالل ممُ   .4
من تاريخ تقديها، ويكون لها يف حال ثبوت �شّحة ال�شكوى اأن تو�شي للمدير التنفيذي 
م اخلدمة الأمنّية املُ�صتكى �صّده، ويف ح�ل عدم  ب�تخ�ذ الإجراءات املُن��صبة بحق ُمقدِّ
ثبوت �شّحة ال�شكوى، تقوم املوؤ�ش�شة بحفظ ال�شكوى واإخطار ال�شاكي بقرارها ال�شادر 

باحلفظ، ويكون قرار املوؤ�ش�شة ال�شادر ب�شاأن ال�شكوى املمُقّدمة اإليها نهائيًا.

توفيق الأو�ساع
املادة )2٩(

على جميع الأ�صخ��س واجله�ت اخل��صعة لأحك�م الق�نون، توفيق اأو�ص�عه� مب� يتفق واأحك�م هذا 
القرار، خالل ُمهلة اأق�ص�ه� )6( �صتة اأ�صهر من ت�ريخ العمل به.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )30(

ُي�صدر املدير التنفيذي القرارات والتعليم�ت الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار.

احُللول والإلغاءات
املادة )31(

حتل هذه الالئحة التنفيذية حمل الالئحة التنفيذية للق�نون رقم )24( ل�صنة 2008 املُ�ص�ر  اأ-  
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لغى اأي ن�ص يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتعار�ص فيه واأحكام هذا القرار.  اإليها، كما يمُ
ت�صتمر املُوؤ�ص�صة يف ا�صتيف�ء الر�صوم عن اخلدم�ت التي ُتقّدمه� مبوجب اأحك�م هذا القرار،  ب-  
التنفيذية  الالئحة  واملن�صو�س عليه� يف  املُرتكبة،  املُخ�لف�ت  له� عن  التي حُت�صِّ والغرام�ت 
للق�نون رقم )24( ل�صنة 2008 املُ�ص�ر اإليه، وذلك اإلى حني اعتم�د الر�صوم والغرام�ت بقرار 

ي�صُدر يف هذا ال�ص�أن عن رئي�س املجل�س التنفيذي لالإم�رة.

الّن�سر وال�ّسريان
املادة )32(

ُين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمّية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�صره.

طالل حميد بالهول
رئي�س جمل�س الإدارة

�صدر يف دبي بت�ريخ 12 يوليو 2018 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــق 28 �صوال 1439 هـ
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