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املحتويات
ت�شريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�صالت
 قرار �إداري رقم ( )478ل�سنة  2018ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي ٥رقم ( )18ل�سنة  2017ب�ش�أن ترخي�ص وتنظيم ا�ستعمال الدراجات النارية الرتفيهية يف
�إمارة دبي.
م�ؤ�س�سة تنظيم ال�صناعة الأمن ّية
 قرار رقم ( )1ل�سنة  2018ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )12ل�سنة ١٤ 2016ب�ش�أن تنظيم ال�صناعة الأمن ّية يف �إمارة دبي.
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قرار �إداري رقم ( )478ل�سنة 2018
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة
2017
ب�ش�أن ترخي�ص وتنظيم ا�ستعمال الدراجات النارية الرتفيهية يف �إمارة
دبي
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2008ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2017ب�ش�أن ترخي�ص وتنظيم ا�ستعمال الدراجات
النارية الرتفيهية يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :هيئة الطرق واملوا�صالت.
الهيئة
 :بلدية دبي.
البلدية
 :قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2017ب�ش�أن ترخي�ص
القرار
وتنظيم ا�ستعمال الدراجات النارية الرتفيهية يف �إمارة دبي.
 :م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بالهيئة.
امل�ؤ�س�سة
 :اجلهة املخت�صة قانون ًا مبنح الرتاخي�ص التجارية يف الإمارة.
�سلطة الرتخي�ص	
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� :أي جهة حكومية يقع �ضمن اخت�صا�صاتها مبوجب الت�شريعات
اجلهات املعنية
ال�سارية �إ�صــدار املوافقــات الالزمة لإ�صدار الت�صريح من امل�ؤ�س�سة
ال�ستخدام الدراجات النارية الرتفيهية �أو احللبات الرتفيهية ومكتب
الت�أجري.
الدراجة النارية الرتفيهية  :مركبة مزودة مبحركات احرتاق داخلي ذات عجلتني ف�أكرث ،م�صممة
لال�ستعمال يف الت�ضاري�س الوعرة الرملية والطينية وال�صخرية،
لغايات ترفيهية.
 :املن�ش�أة املرخ�صة من �سلطة الرتخي�ص ،امل�صرح لها من امل�ؤ�س�سة
مكتب الت�أجري
بت�أجري الدراجات النارية الرتفيهية يف الإمارة.
م�شغل احللبة الرتفيهية  :املن�ش�أة ّ
املرخ�صة من �سلطة الرتخي�ص ،امل�صرح لها من امل�ؤ�س�سة
ب�إدارة وت�شغيل احللبة الرتفيهية والإ�شراف على قيادة الدراجة
النارية الرتفيهية فيها.
� :ساحة حمددة الأبعاد ،خم�ص�صة ال�ستخدام الدراجات النارية
احللبة الرتفيهية
الرتفيهية ،يتم حتديد موقعها من امل�ؤ�س�سة بالتن�سيق مع البلدية وفق ًا
لأنظمة التخطيط املعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
 :الوثيقــة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سـة ،التي تت�ضمن موافقتها على قيـام
الت�صريح
مكتب الت�أجري �أو م�شغ ــل احللبــة الرتفيهيـة مبـزاولـة ن�شاطـه يف
الإمـارة ،وذلك بعد ا�ستيفـاء اال�شرتاطات واملتطلبات املحددة
مبوجب القرار والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
 :كتيب مع ّد من مكتب الت�أجري ،ومعتمد من امل�ؤ�س�سة ،يحتوي على
دليل ا�ستخدام
الدراجة النارية الرتفيهية املعلومات اخلا�صة بكيفية ا�ستخدام الدراجة النارية الرتفيهية ،مبا
يف ذلك �إجراءات الأمن وال�سالمة التي يجب مراعاتها عند قيادتها.
� :أي فعالية يتم تنظيمها يف الإمارة لقيادة الدراجات النارية الرتفيهية
الفعالية امل�ؤقتة
خالل مدة زمنية حمددة ب�صرف النظر عن موقع �إقامتها.
�شروط ومتطلبات الأمن وال�سالمة
املادة ()2
بالإ�ضافة �إلى �شروط قيادة الدراجة النارية الرتفيهية الواردة يف القرار ،يجب عند قيادة الدراجة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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النارية الرتفيهية االلتزام مبا يلي:
 .1العدد املحدد لركوب الدراجة النارية الرتفيهية.
 .2قيادة الدراجة النارية الرتفيهية يف املنطقة املخ�ص�صة لكل فئة من الفئات العمرية يف احللبة
الرتفيهية.
 .3قيادة الدراجة النارية الرتفيهية املخ�ص�صة للفئات العمرية املختلفة ،وذلك بح�سب الت�صنيف
املحدد يف اجلدول امللحق بهذا القرار.
 .4عدم �إحداث �أي تعديل على الدراجة النارية الرتفيهية ،ب�صورة ينجم عنها زيادة يف ال�سرعة
املقررة لها� ،أو �إ�صدار �ضجيج �أو �ضو�ضاء �أثناء ت�شغيلها �أو قيادتها.
 .5عدم م�ضايقة الآخرين �أو التعر�ض لهم ب�شكل متع ّمد �أثناء قيادة الدراجة النارية الرتفيهية.
الت�سجيل والرتخي�ص
املادة ()3
تكون مدة �صالحية ترخي�ص الدراجة النارية الرتفيهية اململوكة للأفراد بعد اجتيازها للفح�ص
الفني املقرر ( )3ثالث �سنوات ،ويجوز جتديدها ملدة مماثلة بناء على طلب يقدمه مالك الدراجة
النارية الرتفيهية للم�ؤ�س�سة خالل ( )30ثالثني يوم ًا على الأقل من تاريخ انتهاء ترخي�ص الدراجة
النارية الرتفيهية.
�شروط �إ�صدار الت�صريح ملكتب الت�أجري
املادة ()4
ي�شرتط لإ�صدار الت�صريح ملكتب الت�أجري ما يلي:
 .1احل�صول على موافقة مبدئية من �سلطة الرتخي�ص على ممار�سة ن�شاط ت�أجري الدراجات
النارية الرتفيهية.
 .2فتح ملف مروري واحد لكافة الدراجات النارية الرتفيهية العائدة ملكتب الت�أجري.
 .3توفري عدد ال يقل عن ( )20ع�شرين دراجة نارية ترفيهية خم�ص�صة لكل فئة عمرية ،وفق ًا
للت�صنيف الوارد يف اجلدول امللحق بهذا القرار.
�	.4أن ال يزيد عمر الدراجات النارية الرتفيهية عند ت�سجيلها لأول مرة على (� )4أربع �سنوات،
و�أن جتتاز الفح�ص الفني الذي جتريه امل�ؤ�س�سة.
 .5التوقيع على التعهد املعد لدى امل�ؤ�س�سة ب�ش�أن االلتزام بال�شروط واملتطلبات الالزمة ملزاولة
ن�شاط ت�أجري الدراجات النارية الرتفيهية.
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�إجراءات �إ�صدار الت�صريح ملكتب الت�أجري
املادة ()5
يتم �إ�صدار الت�صريح ملكتب الت�أجري وفق ًا للإجراءات التالية:
 .1يقدم طلب احل�صول على الت�صريح �إلى امل�ؤ�س�سة ،وفق ًا للنموذج املع ّد لديها لهذه الغاية،
مرفق ًا به امل�ستندات التالية:
�أ� -صورة عن جواز �سفر وخال�صة قيد طالب الت�صريح بالن�سبة ملواطني الدولة.
ب� -صورة عن جواز ال�سفر والإقامة بالن�سبة لغري مواطني الدولة.
ج� -صورة عن بطاقة الهوية لطالب الت�صريح.
د -ر�سالة عدم ممانعة من الكفيل بالن�سبة لغري مواطني الدولة.
 .2تقوم امل�ؤ�س�سة بدرا�سة الطلب والتحقق من ا�ستيفائه لل�شروط وامل�ستندات املطلوبة ،ويكون لها
طلب �أي م�ستندات �أخرى تراها الزمة للبت يف طلب الت�صريح.
 .3يف حال املوافقة على طلب الت�صريحُ ،يك ّلف طالب الت�صريح بدفع الر�سوم املقررة يف هذا
ال�ش�أن ،ويتم منحه الت�صريح بعد ا�ستيفاء هذه الر�سوم.
التزامات مكتب الت�أجري
املادة ()6
بالإ�ضافة �إلى االلتزامات الواردة يف القرار ،على مكتب الت�أجري التقيد مبا يلي:
 .1توفري املالب�س املخ�ص�صة لقيادة الدراجات النارية الرتفيهية بقيا�سات متعددة.
 .2توفري مواقف خم�ص�صة للدراجات النارية الرتفيهية واحل�صول على املوافقات الالزمة
لذلك من اجلهات املعنية يف الإمارة.
 .3عدم ا�ستخدام وت�أجري الدراجة النارية الرتفيهية لأكرث من (� )4أربع �سنوات.
 .4عدم ت�أجري الدراجة النارية الرتفيهية املنتهية الرتخي�ص.
�	.5إعداد دليل ا�ستخدام الدراجة النارية الرتفيهية واعتماده من امل�ؤ�س�سة.
�	.6إخطار امل�ؤ�س�سة يف حال رغبة مكتب الت�أجري بالتوقف عن مزاولة ن�شاطه.
�شروط �إ�صدار الت�صريح مل�شغل احللبة الرتفيهية
املادة ()7
ي�شرتط لإ�صدار الت�صريح مل�شغل احللبة الرتفيهية ما يلي:
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .1احل�صول على موافقة مبدئية من �سلطة الرتخي�ص على ممار�سة ن�شاط ت�شغيل حلبة ترفيهية.
 .2فتح ملف مروري واحد لكافة الدراجات النارية الرتفيهية العائدة مل�شغل احللبة الرتفيهية.
 .3احل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهات املعن ّية يف الإمارة مبا يف ذلك موافقة الإدارة
العامة للدفاع املدين بدبي على خمطط احللبة الرتفيهية و�أماكن تعبئة الوقود فيها.
 .4توفري عدد ال يقل عن ( )20ع�شرين دراجة نارية ترفيهية خم�ص�صة لكل فئة عمرية ،وفق ًا
للت�صنيف الوارد يف اجلدول امللحق بهذا القرار.
�	.5أن تكون الأر�ض خم�ص�صة كحلبة ترفيهية من قبل البلدية وفق ًا لأنظمة التخطيط املعتمدة
لديها يف هذا ال�ش�أن.
�	.6أن ال تقل مدة ا�ستغالل الأر�ض املخ�ص�صة كحلبة ترفيهية عن ( )5خم�س �سنوات على الأقل.
 .7التوقيع على التعهد املع ّد لدى امل�ؤ�س�سة ب�ش�أن االلتزام بال�شروط واملتطلبات الالزمة ملزاولة
ن�شاط ت�شغيل حلبة ترفيهية.
�	.8أن ال تقل م�ساحة احللبة الرتفيهية عن ( )83٫400مرت مربع ،و�أن يتم ت�صميمها من قبل
�إحدى ال�شركات اال�ست�شارية املتخ�ص�صة يف هذا املجال.
�	.9أن يكون ت�صميم احللبة الرتفيهية خم�ص�ص ًا لال�ستخدامات الرتفيهية ولي�س لأغرا�ض
ال�سباق.
�إجراءات �إ�صدار الت�صريح مل�شغل احللبة الرتفيهية
املادة ()8
يتم �إ�صدار الت�صريح مل�شغل احللبة الرتفيهية وفق ًا للإجراءات التالية:
 .1يقدم طلب احل�صول على الت�صريح �إلى امل�ؤ�س�سة ،وفق ًا للنموذج املع ّد لديها لهذه الغاية،
مرفق ًا به امل�ستندات التالية:
�أ� -صورة عن جواز �سفر وخال�صة قيد طالب الت�صريح بالن�سبة ملواطني الدولة.
ب� -صورة عن جواز ال�سفر والإقامة بالن�سبة لغري مواطني الدولة.
ج� -صورة عن بطاقة الهوية لطالب الت�صريح.
د -ر�سالة عدم ممانعة من الكفيل بالن�سبة لغري مواطني الدولة.
هـ -موافقة مبدئية �صادرة عن البلدية على ا�ستغالل الأر�ض كحلبة ترفيهية ،مرفق بها
خارطة الأر�ض املراد ا�ستغاللها ومدة اال�ستغالل.
و -خمطط احللبة الرتفيهية يت�ضمن كافة موا�صفاتها والبيانات املتعلقة بها واملدة املتوقعة
لإجنازها واخلطة الت�شغيلية لها.
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 .2تقوم امل�ؤ�س�سة بدرا�سة الطلب والتحقق من ا�ستيفائه لل�شروط وامل�ستندات املطلوبة ،ويكون لها
طلب �أي م�ستندات �أخرى تراها الزمة للبت يف طلب الت�صريح.
 .3يف حال املوافقة على طلب الت�صريحُ ،يك ّلف طالب الت�صريح بدفع الر�سوم املقررة يف هذا
ال�ش�أن ،ويتم منحه الت�صريح بعد ا�ستيفاء هذه الر�سوم.
التزامات م�شغل احللبة الرتفيهية
املادة ()9
بالإ�ضافة �إلى االلتزامات الواردة يف القرار ،على م�شغل احللبة الرتفيهية التق ّيد مبا يلي:
 .1العدد امل�صرح به لركاب الدراجة النارية الرتفيهية.
 .2توفري املالب�س املخ�ص�صة لقيادة الدراجات النارية الرتفيهية بقيا�سات متعددة.
 .3توفري لوحات �إر�شادية تو�ضح كيفية قيادة الدراجات النارية الرتفيهية� ،أو توفري مدرب
يو�ضح كيفية ا�ستخدام الدراجة النارية الرتفيهية جلميع الفئات العمرية.
 .4تزويد احللبة الرتفيهية باللوحات والعالمات الإر�شادية والتحذيرية الالزمة.
 .5احل�صول على الرتاخي�ص الالزمة لإن�شاء احللبة الرتفيهية من اجلهات املعنية.
 .6عدم ترك الدراجات النارية الرتفيهية داخل احللبة الرتفيهية ب�صورة تخل مبتطلبات الأمن
وال�سالمة �أو بطريقة تعر�ض الآخرين للخطر.
 .7عدم �إجراء �أي �أعمال �صيانة �أو �إ�صالح للدراجة النارية الرتفيهية يف غري الأماكن املحددة
من قبل امل�ؤ�س�سة واجلهات املعنية.
 .8عدم ال�سماح للغري با�ستخدام دراجاتهم النارية الرتفيهية املخالفة للقواعد واال�شرتاطات
املقررة داخل احللبة الرتفيهية.
 .9التخل�ص من الزيوت وقطع الغيار امل�ستبدلة للدراجة النارية الرتفيهية يف الأماكن التي
حتددها اجلهات املعنية.
�	.10إخطار امل�ؤ�س�سة يف حال رغبة م�شغل احللبة الرتفيهية بالتوقف عن مزاولة ن�شاطه قبل مدة
ال تقل عن �شهرين من التاريخ املحدد للتوقف.
�شروط �إ�صدار املوافقات املتعلقة بالفعاليات امل�ؤقتة
املادة ()10
ي�شرتط لإ�صدار املوافقة على �إقامة فعالية م�ؤقتة تتعلق بالدراجات النارية الرتفيهية ما يلي:
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�	.1أن يكون منظم الفعالية امل�ؤقتة �شركة خمت�صة بتنظيم الفعاليات� ،أو �أن يكون ن�شاط ال�شركة
متعلق بقيادة الدراجات النارية الرتفيهية.
 .2احل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهات املعنية يف الإمارة.
 .3حتديد مدة �إقامة الفعالية امل�ؤقتة على �أن ال تزيد على �شهر واحد خالل ال�سنة.
 .4حتديد م�ساحة وحدود املوقع الذي �ستقام فيه الفعالية امل�ؤقتة.
 .5احل�صول على موافقة البلدية على ا�ستغالل الأر�ض املخ�ص�صة لإقامة الفعالية امل�ؤقتة.
�إجراءات �إ�صدار املوافقات املتعلقة بالفعاليات امل�ؤقتة
املادة ()11
يقدم طلب احل�صول على املوافقة لإقامة الفعالية امل�ؤقتة �إلى امل�ؤ�س�سة وفق ًا للنموذج املعد لديها
لهذه الغاية مرفق ًا به امل�ستندات التالية:
� .1صورة عن الرخ�صة التجارية ملنظم الفعالية امل�ؤقتة مت�ضمنة �أ�سماء ال�شركاء.
 .2ر�سالة �صادرة عن ال�شركة املنظمة للفعالية امل�ؤقتة معتمدة من ال�شخ�ص املخ ّول له بالتوقيع
وفق ًا ملا هو حمدد يف الرخ�صة التجارية.
 .3بيان يت�ضمن كافة التفا�صيل املتعلقة بالفعالية امل�ؤقتة ،مبا يف ذلك مدتها والغاية من �إقامتها
والربامج التي �سيتم تنظيمها خاللها ،والعدد املتوقع للدراجات النارية الرتفيهية املُ�شاركة
فيها.
التزامات منظم الفعالية امل�ؤقتة
املادة ()12
على منظم الفعالية امل�ؤقتة االلتزام مبا يلي:
 .1الأوقات التي حتددها امل�ؤ�س�سة �أو اجلهات املعن ّية لقيادة الدراجات النارية الرتفيهية خالل
مدة تنظيم الفعالية امل�ؤقتة.
 .2مكان تنظيم الفعالية امل�ؤقتة.
 .3العدد امل�صرح به من الدراجات النارية الرتفيهية امل�شاركة يف الفعالية امل�ؤقتة.
 .4توفري معدات الأمن وال�سالمة التي حتددها اجلهات املعن ّية طوال مدة تنظيم الفعالية
امل�ؤقتة.
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�إ�صدار التعليمات التنفيذية
املادة ()13
ي�صدر املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة التعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()14
ي ُن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
مطر حممد الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  18يونيو  2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 4شوال 1439هـ
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جدول بت�صنيف الدراجات النارية الرتفيهية ح�سب الفئات العمرية
م

١

عمر قائد
الدراجة النارية الرتفيهية

�أكرث من (� )5سنوات

�سعة املحرك

(� 50سي�.سي) ف�أقل

احلد الأق�صى ل�سرعة
الدراجة النارية الرتفيهية

�أقل من  25كيلومرت� /ساعة

و�أقل من (� )8سنوات
٢
٣

من (� )8سنوات

�أكرث من (� 50سي�.سي)

من  25كيلومرت� /ساعة �إلى

ولغاية (� )16سنة

و�أقل من (� 90سي�.سي)

 80كيلو مرت � /ساعة

�أكرب من (� )16سنة

(� 90سي�.سي) ف�أكرث

�أكرث من  80كيلومرت � /ساعة
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قرار رقم ( )1ل�سنة 2018
ب�إ�صدار
الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )12ل�سنة 2016
ب�ش�أن تنظيم ال�صناعة الأمن ّية يف �إمارة دبي
__________

رئي�س جمل�س الإدارة
بعد االطالع على القانون رقم ( )12ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم ال�صناعة الأمن ّية يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )24ل�سنة  2008ب�ش�أن ُمق ّدمي اخلدمات الأمن ّية
وم�ستخدميها ،ال�صادرة بتاريخ  30دي�سمرب ،2008
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما 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
 :القانون رقم ( )12ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم ال�صناعة الأمن ّية يف �إمارة
القانون
دبي وتعديالته.
اجلهات احلكوم ّية  :الدوائر احلكوم ّية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واملجال�س وال�سلطات ،مبا
يف ذلك ال�سلطات امل�شرفة على مناطق التطوير اخلا�صة واملناطق احلرة،
مبا فيها مركز دبي املايل العاملي ،و�أي جهة �أخرى تابعة حلكومة دبي.
 :اجلهات احلكوم ّية و�أي جهة �أخرى مُيكن للم�ؤ�س�سة التن�سيق معها لغايات
اجلهات املعن ّية
متكينها من مزاولة االخت�صا�صات املنوطة بها وحتقيق �أهداف القانون.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�سلطة الرتخي�ص	  :اجلهة املخت�صة قانون ًا ب�إ�صدار الرخ�ص التجارية ملقدمي اخلدمات الأمنية
يف الإمارة �أو يف املناطق احلرة ،مبا فيها مركز دبي املايل العاملي ،بح�سب
الأحوال.
 :م�ؤ�س�سة تنظيم ال�صناعة الأمن ّية.
امل�ؤ�س�سة
 :املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة.
املدير التنفيذي
 :املوافقة الأول ّية التي ت�صدرها امل�ؤ�س�سة لطالب الرتخي�ص متهيد ًا ال�ستكمال
املوافقة املبدئية
�إجراءات احل�صول على الرتخي�ص.
 :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة ،والتي ُي�ص ّرح مبوجبها لل�شخ�ص بتقدمي
الرتخي�ص	
اخلدمات الأمن ّية يف الإمارة.
� :أي خدمة تهدف �إلى توفري حماية �أمن ّية للمن�ش�آت �أو الأفراد عن طريق
اخلدمة الأمن ّية
ا�ستخدام الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية �أو الأفراد املخت�صني� ،أو تهدف �إلى
التدريب على توفري احلماية الأمن ّية� ،أو بيع وتركيب �أجهزة احلماية
الأمن ّية و�أنظمتها� ،أو تقدمي الدرا�سات واال�ست�شارات املتعلقة بتوفري
احلماية الأمن ّية.
ُمقدِّ م اخلدمة الأمن ّية  :ال�شخ�ص ّ
املرخ�ص له من امل�ؤ�س�سة بتقدمي اخلدمات الأمنية للأفراد �أو
للجهات احلكومية �أو للمن�ش�آت.
القطاعات احليو ّية  :القطاعات واملن�ش�آت التي تكون ُمع ّر�ضة بدرجة عالية �إلى املخاطر �أو
التهديد نتيجة نوع �أو قيمة ال�سلع التي تقوم باملتاجرة بها �أو اخلدمات
التي ُتقدِّ مها ،وت�شمل البنوك وحمالت ال�صرافة وحمالت بيع الذهب
وم ّمعات الت�سوق واملُ�ست�شفيات.
واملُجوهرات والفنادق جُ
وم ّمعات
املُج ّمعات الها ّمة � :أي جت ّمع لوحدات �سكن ّية �أو مكتب ّية ،وي�شمل املباين والأبراج جُ
الفلل.
الفعال ّيات العا ّمة  :احلفالت �أو االجتماعات� ،أو العرو�ض العا ّمة �أو التي ُيدعى لها اجلمهور
�أو طائفة منهم ،وت�شمل الأعياد الدين ّية واملُنا�سبات الوطن ّية واملهرجانات
وال�سباقات.
واملُباريات واملُ�سابقات ِّ
 :الإجراءات االحرتازية والأنظمة الإلكرتونية واملُعدات الأمن ّية التي حتمي
ال ُّنظم الوقائ ّية
املُن�ش�آت �أو الأفراد من �أخطار محُ تملة �أو متنعها.
دليل ال ُّنظم الوقائ ّية  :الوثيقة املُعتمدة من امل�ؤ�س�سة ،التي تت�ض ّمن املُتطلبات واملعايري الفنية
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�ستخدم
املُ ِ
ال�شخ�ص	

لتخطيط وت�صميم و�إن�شاء املنظومة الأمن ّية يف القطاعات احليو ّية
واملُج ّمعات الها ّمة والفعال ّيات العا ّمة ،وقائمة ال�شروط واملُتطلبات
والإجراءات الأمن ّية املطلوبة من قبل امل�ؤ�س�سة ملُقدِّ مي اخلدمة الأمن ّية
و ُم�ستخدميها يف جميع الأعمال والأن�شطة اخلا�صة بالأمن وال�سالمة.
 :ال�شخ�ص الذي ي�ستخدم اخلدمات الأمن ّية حلمايته �أو حماية �أعماله
وممُ تلكاته.
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري.

تقدمي اخلدمات الأمن ّية
املادة ()2
�أُ -يحظر على �أي �شخ�ص تقدمي اخلدمات الأمنية يف الإمارة� ،أو القيام ب�أي من الأعمال
والأن�شطة املُتع ّلقة بتقدمي اخلدمات الأمن ّية� ،إال بعد احل�صول على الرتخي�ص ،ويتم �إ�صدار
الرتخي�ص وفق ًا لل�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا القرار.
بُ -يحظر على �أي �شخ�ص طبيعي تقدمي اخلدمة الأمن ّية �إال من خالل �شركة �أو م�ؤ�س�سة ُم ّ
رخ�ص
لها بتقدمي اخلدمات الأمن ّية وفق ًا لأحكام هذا القرار.
جُ -يحظر على �أي �شخ�ص ا�ستخدام �أو اال�ستعانة ب�أي �شخ�ص ك ُمقدِّ م خدمة �أمن ّية غري ُم ّ
رخ�ص
له من امل�ؤ�س�سة وفق ًا لأحكام هذا القرار.
�أنواع الرتاخي�ص الأمنية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
املادة ()3
�أ -تتح ّدد �أنواع الرتاخي�ص التي يتق ّرر منحها لل�شركات وامل�ؤ�س�سات مبوجب �أحكام هذا القرار
تبع ًا لطبيعة �أن�شطتها الأمن ّية ،والتي ت�شمل ما يلي:
 .1جتارة الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية ،وت�شمل بيع الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية بجميع �أنواعها،
مبا فيها البوابات الأمن ّية ،و�أجهزة ك�شف املعادن ،واملناظري احلرار ّية ،و ُم ِع ّدات ال�شرطة
التخ�ص�ص ّية ،و ُم ِع ّدات الإنذار واملُراقبة ،و�أجهزة التحكم بالدخول ،وجميع املُلحقات
ُّ
اخلا�صة بتلك الأجهزة واملُ ِع ّدات.
 .2تركيب الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية.
 .3امل�سح التقني ،وت�شمل خدمات ت�أمني املُن�ش�آت من االخرتاقات الفنية وتقييم املخاطر
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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التي تتعر�ض لها و�إيجاد احللول الالزمة يف هذا ال�ش�أن.
 .4احلرا�سة العا ّمة ،وت�شمل توفري خدمات حرا�سة املواقع والأبنية ال�سكن ّية والتجار ّية على
اختالف �أنواعها.
�	.5أمن الفعال ّيات واحلرا�سات ال�شخ�ص ّية ،وت�شمل توفري خدمات حرا�سة ،وت�أمني احلفالت
والفعال ّيات ،وتنظيم دخول الزوار و�إر�شادهم ،وتوفري احلرا�سة ال�شخ�ص ّية للأفراد.
 .6نقل الأموال واملواد الثمينة ،وت�شمل توفري خدمات نقل الأموال والنقود واملعادن الثمينة
كالذهب والف�ضة ،وغريها من املُقتنيات وال�سلع الثمينة كاملجوهرات والتحف وما يف
حكمها.
 .7اال�ست�شارات الأمن ّية ،وت�شمل خدمات تقدمي اال�ست�شارات الأمن ّية ،و�إعداد الدرا�سات
والبحوث وتقدمي احللول الأمن ّية والفنية لت�أمني املباين واملواقع وكل ما يتعلق بها من
م�سائل �أمن ّية ،مبا يف ذلك خدمات �إعداد الت�صاميم والر�سومات واملُوا�صفات الفنية
ووثائق املُناق�صات و ُمتابعة �أعمال التنفيذ والإ�شراف عليها.
 .8التدقيق على الأنظمة الأمن ّية ،وت�شمل خدمات اختبار وفح�ص الأنظمة الأمن ّية للتحقق
من كفاءة ت�شغيلها و�سالمتها و ُمطابقتها لل ُموا�صفات واملعايري املُعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 .9التدريب الأمني ،وي�شمل خدمات تنظيم الدورات واملُحا�ضرات والندوات واملُ�ؤمترات
وور�ش العمل للعاملني يف �أي من املجاالت الأمن ّية امل�شمولة ب�أحكام هذا القرار.
 .10تدريب الكالب الأمن ّية واالجتار بها ،وت�شمل خدمات تدريب الكالب على احلرا�سة
تفجرات واملُخ ّدرات وتت ُّبع الأثر ،بالإ�ضافة �إلى بيع الكالب الأمن ّية
وك�شف الأ�سلحة واملُ ِّ
املُد ّربة وت�أجريها.
 .11خدمات التح ُّكم وال�سيطرة ،وت�شمل خدمات ا�ستقبال �أو ر�صد �إ�شارات الإنذار بحدوث
�سرقة �أو اقتحام �أو �إغاثة ب�أزمة طبية وتقدمي املُ�ساعدة والعون لل ُم�شرتكني يف هذه
اخلدمات و�إبالغ اجلهات املعن ّية يف الأحوال التي ت�ستدعي ذلك ،وخدمات ُمراقبة مواقع
املُ�شرتكني تلفزيوني ًا للت�أكد من �سالمتها وت�أمينها ،و ُمتابعة حت ُّركات املركبات املُ�ؤ ّمنة
ب�أجهزة الت ُّعقب و�إبالغ اجلهات املعن ّية يف الأحوال التي ت�ستدعي ذلك.
�	.12أنظمة تع ُّقب املركبات ،وت�شمل خدمات توفري الأجهزة والأنظمة الأمن ّية املُتع ّلقة بتوريد
وتركيب و�صيانة �أجهزة تع ُّقب املركبات وتقدمي خدمات ُمتابعتها لل ُم�شرتكني معها من
خا�صة.
خالل �أجهزة ّ
 .13الربط باملحطة املركز ّية ،وت�شمل توفري خدمات الربط واالت�صال بني املحطات املركز ّية
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للإنذار واملُراقبة والأجهزة الطرف ّية.
 .14جتهيز و�إعداد املركبات بالنقل الآمن ،وت�شمل خدمات جتهيز املركبات ُمبوا�صفات
خا�صة لنقل الركاب �أو املواد ،مبا فيها
خا�صة من اخلارج والداخل بهدف توفري حماية ّ
ّ
تفجرات والعتاد الع�سكري.
مركبات نقل الأموال �أو املُ ِّ
اخلا�صة بالنقل الآمن ،وت�شمل خدمات ا�سترياد وت�صدير وبيع املركبات
 .15جتارة املركبات
ّ
خا�صة بنقل الأفراد �أو املواد الثمينة �أو اخلطرة.
املُج ّهزة ُمبوا�صفات �أمن ّية ّ
 .16نقل املواد اخلطرة ،وت�شمل خدمات نقل املواد املُ ِ�ش ّعة �أو القابلة لال�شتعال �أو االنفجار،
تفجرات وا�سطوانات الغاز واملواد اخلطرة.
كنقل املُ ِّ
اخلا�صة باملُن�ش�آت
 .17حرا�سة املُن�ش�آت ال�سياح ّية ،وت�شمل خدمات توفري احلرا�سة
ّ
ال�سياح ّية.
� .18صناعة الأجهزة الأمن ّية ،وت�شمل خدمات ت�صنيع �أو جتميع الأجهزة الأمن ّية مبا فيها
كامريات املُراقبة الأمن ّية ،و�أجهزة الإنذار ،واملناظري احلرار ّية.
� .19صناعة املُ ِع ّدات والأدوات الأمن ّية ،وت�شمل خدمات ت�صنيع �أو جتميع املُ ِع ّدات الأمن ّية
التي ُت�ستخدم لأغرا�ض حماية الأ�شخا�ص ،مبا فيها ال�سرتات الواقية واملُ ِع ّدات ال�شرط ّية
والع�سكر ّية.
 .20ت�أجري املُ ِع ّدات والأجهزة الأمن ّية ،وت�شمل خدمات ت�أجري املُ ِع ّدات والأجهزة الأمن ّية مبا
فيها �أجهزة املُراقبة والتفتي�ش.
ال�سفن البحر ّية با�ستخدام ُح ّرا�س
 .21احلرا�سة البحر ّية ،وت�شمل خدمات توفري حرا�سة ُّ
ُمد ّربني ع�سكري ًا على ا�ستخدام الأ�سلحة النار ّية.
 .22ت�أمني الأندية الريا�ض ّية ،وت�شمل خدمات حرا�سة وت�أمني املُن�ش�آت والفعال ّيات الريا�ض ّية.
 .23التخزين الآمن ،وت�شمل خدمات توفري �صناديق �أو ُغرف �آمنة لتخزين الأ�شياء الثمينة
�أو ال�شخ�ص ّية للجمهور ب�شكل يومي �أو �أ�سبوعي �أو �شهري �أو �سنوي.
ب	-ال يجوز اجلمع بني ن�شاط التدقيق على الأنظمة الأمن ّية و�أي من الأن�شطة الأمن ّية املُح ّددة يف
الفقرة (�أ) من هذه املادة ،فيما عدا ن�شاط اال�ست�شارات الأمن ّية.
�شروط �إ�صدار املُوافقة املبدئ ّية
املادة ()4
ُي�شرتط لإ�صدار املُوافقة املبدئ ّية ،ما يلي:
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 .1تقدمي البيانات واملُ�ستندات التالية:
�أ� -صورة عن جوازات ال�سفر وبطاقات الهو ّية ُّ
لل�شركاء يف ال�شركة �أو مالك امل�ؤ�س�سة،
و�صورة عن جواز ال�سفر وبطاقة الهوية ملن مُي ّثلها قانون ًا.
ب -ال�شكل القانوين املُقرتح لطالب الرتخي�ص ،مبا يف ذلك الهيكل التنظيمي والإداري
اخلا�ص به.
ج -نوع الن�شاط الأمني الذي يرغب ُمبزاولته.
د�	-أنواع املُ ِع ّدات والأجهزة الأمن ّية التي يرغب با�ستخدامها.
هـ -حتديد �ساعات و�أيام العمل لديه.
و -خطة العمل املُقرتحة.
�	.2أن يكون مالك امل�ؤ�س�سة وال�شركاء يف ال�شركة ،ح�سني ال�سرية وال�سلوك ،ومل ي�سبق احلكم
عليهم يف جناية �أو جرمية مخُ ِ ّلة بال�شرف والأمانة ،ما مل يكن قد ُر ّد �إليهم اعتبارهم� ،أو
ال�سلطات املُخت�صة وفق ًا للت�شريعات ال�سارية.
�صدر عفو عنهم من ُّ
 .3احل�صول على ُموافقة اجلهة املعن ّية� ،إن وجدت.
 .4تقدمي الرخ�صة التجارية� ،أو موافقة مبدئية من �سلطة الرتخي�ص.
� .5سداد الر�سم املُق ّرر على طلب احل�صول على الرتخي�ص.
�إجراءات �إ�صدار املُوافقة املبدئ ّية
املادة ()5
ُتتّبع لإ�صدار املُوافقة املبدئ ّية الإجراءات التالية:
ُ .1يق ّدم طلب احل�صول على املُوافقة املبدئ ّية �إلى امل�ؤ�س�سة ،وفق ًا للنموذج املُع ّد لديها لهذه
الغايةُ ،معزّز ًا بالوثائق واملُ�ستندات املطلوبة.
�سجل امل�ؤ�س�سة طلب احل�صول على املُوافقة املبدئ ّية لديها ،و ُيعطى طالب املُوافقة املبدئ ّية
ُ .2ت ِّ
�إ�شعار ًا بتقدمي طلبه.
 .3تقوم امل�ؤ�س�سة بدرا�سة طلب احل�صول على املُوافقة املبدئ ّية من الناحية الف ّنية ،والتح ُّقق من
ا�ستيفائه جلميع ال�شروط واملُتطلبات والوثائق واملُ�ستندات املطلوبة.
�صدر امل�ؤ�س�سة قرارها ب�ش�أن املُوافقة �أو رف�ض طلب احل�صول على املُوافقة املبدئ ّية خالل
ُ .4ت ِ
( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ ا�ستيفاء الطلب لكافة ال�شروط ،و ُيعترب الطلب مرفو�ض ًا �إذا مل
�صدر امل�ؤ�س�سة قرارها خالل هذه املُ ّدة.
ُت ِ
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 .5تقوم امل�ؤ�س�سة يف حال رف�ض طلب احل�صول على املُوافقة املبدئ ّية ب�إبالغ ُمق ّدم الطلب ب�أ�سباب
الرف�ض ،ول ُه التق ُّدم للم�ؤ�س�سة مرة �أخرى بطلب احل�صول على املُوافقة املبدئ ّية بعد ُم ِ�ضي
(� )6ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ رف�ض الطلب.
 .6متنح امل�ؤ�س�سة ملن يح�صل على املُوافقة املبدئ ّية ُمهلة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر قابلة
للتمديد ملُ ّدة ممُاثلة ال�ستكمال �إجراءات احل�صول على الرتخي�ص وال ُّرخ�صة التجار ّية ،ويف
حال انتهاء املُهلة املُ�شار �إليها دون ا�ستكمال �إجراءات احل�صول على الرتخي�ص وال ُّرخ�صة
التجار ّية ،فتُعترب املُوافقة املبدئ ّية يف هذه احلالة ك�أن مل ت ُكن.
�شروط �إ�صدار الرتخي�ص لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
املادة ()6
ُي�شرتط لإ�صدار الرتخي�ص لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ،ما يلي:
 .1تقدمي املُوافقة املبدئ ّية.
 .2تقدمي ال ُّرخ�صة التجار ّية.
 .3توفري الكوادر الف ّنية والأفراد املُ� ّؤهلني وفق ًا لنوع الرتخي�ص املطلوب ،ووفق ًا لل�ضوابط
وال�شروط املُح ّددة بدليل ال ُّنظم الوقائ ّية.
 .4توفري املُ ِع ّدات والتجهيزات والأنظمة الأمن ّية املطلوبة وفق ًا لنوع الرتخي�ص املطلوب ،ووفق ًا ملا
هو ُمعتمد لدى امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
 .5توفري املقر املُنا�سب وفق ًا لنوع الرتخي�ص املطلوب.
ال�سيا�سات والإجراءات املُح ّددة لعمل ّيات طالب الرتخي�ص مع �أنظمة امل�ؤ�س�سة
�	.6أن تتوافق ِّ
والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
�	.7أن تتو ّفر يف طالب الرتخي�ص احلد الأدنى من اخلربات املُعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة وفق ًا لنوع
الرتخي�ص املطلوب ،ما مل ُتق ِّرر امل�ؤ�س�سة �إعفائه من هذا ال�شرط.
 .8احل�صول على ُموافقة اجلهة املعن ّية� ،إن وجدت.
 .9تقدمي ال�ضمانات والت�أمينات التي تحُ دِّ دها امل�ؤ�س�سة وفق ًا لنوع الرتخي�ص املطلوب ،وذلك
مبوجب قرار ي�صدر عن املدير التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.
�إجراءات �إ�صدار الرتخي�ص لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
املادة ()7
ُتتَّبع لإ�صدار الرتخي�ص لل�شركات وامل�ؤ�س�سات الإجراءات التالية:
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ُيق ّدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إلى امل�ؤ�س�سة ،وفق ًا للنموذج املُع ّد لديها لهذه الغاية،
ُمعزّز ًا بالوثائق واملُ�ستندات املطلوبة.
�سجل امل�ؤ�س�سة طلب احل�صول على الرتخي�ص ،و ُيعطى طالب الرتخي�ص �إ�شعار ًا بتقدمي
ُت ِّ
طلبه.
تقوم امل�ؤ�س�سة بدرا�سة طلب احل�صول على الرتخي�ص من الناحية الف ّنية للتحقق من ا�ستيفائه
جلميع ال�شروط واملُتطلبات والوثائق واملُ�ستندات املطلوبة ،ويكون للم�ؤ�س�سة يف �سبيل ذلك
�إجراء الزيارات امليدان ّية و ُمعاينة الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية وطلب �أي ُم�ستندات �أو معلومات
تراها �ضرور ّية لدرا�سة طلب احل�صول على الرتخي�ص.
�صدر امل�ؤ�س�سة قرارها ب�ش�أن املوافقة �أو رف�ض طلب احل�صول على الرتخي�ص خالل ()30
ُت ِ
�صدر
ثالثني يوم ًا من تاريخ ا�ستيفاء الطلب لكافة ال�شروط ،و ُيعترب الطلب مرفو�ض ًا �إذا مل ُت ِ
امل�ؤ�س�سة قرارها خالل هذه املُ ّدة ،ويجوز للم�ؤ�س�سة منح ُمقدِّ م طلب احل�صول على الرتخي�ص
ُمهلة �إ�ضاف ّية ال�ستكمال النواق�ص التي تحُ دِّ دها قبل �إ�صدار قرارها يف هذا الطلب.
تقوم امل�ؤ�س�سة يف حال رف�ض طلب احل�صول على الرتخي�ص ،ب�إبالغ ُمقدِّ م الطلب ب�أ�سباب
الرف�ض ،ول ُه التق ُّدم للم�ؤ�س�سة مرة �أخرى بطلب احل�صول على الرتخي�ص بعد ُم ِ�ضي ()6
�ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ رف�ض الطلب.
يف حال املُوافقة على طلب الرتخي�صُ ،يك ّلف ُمقدِّ م الطلب بدفع الر�سوم املُق ّررة يف هذا
ال�ش�أن ،ثم تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إ�صدار الرتخي�ص.

ُم ّدة �صالح ّية الرتخي�ص لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
املادة ()8
تكون ّم ّدة �صالح ّية الرتخي�ص لل�شركات وامل�ؤ�س�سات �سنة واحدة ،قابلة للتجديد ملُدد ممُاثلة ،ويتم
تقدمي طلب جتديد الرتخي�ص قبل ( )30ثالثني يوم ًا على الأقل من تاريخ انتهاء ُم ّدته.
�إجراءات جتديد الرتخي�ص لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
املادة ()9
ُتتَّبع لتجديد الرتخي�ص لل�شركات وامل�ؤ�س�سات الإجراءات التالية:
ُ .1يق ّدم طلب جتديد الرتخي�ص �إلى امل�ؤ�س�سة ،وفق ًا للنموذج املُع ّد لديها لهذه الغايةُ ،معزّز ًا
بالوثائق واملُ�ستندات املطلوبة.
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�سجل امل�ؤ�س�سة طلب جتديد الرتخي�ص ،و ُيعطى طالب جتديد الرتخي�ص �إ�شعار ًا بتقدمي
ُت ِّ
طلبه.
تقوم امل�ؤ�س�سة بدرا�سة طلب جتديد الرتخي�ص للتحقق من ا�ستيفائه جلميع ال�شروط والوثائق
واملُ�ستندات املطلوبة لتجديد الرتخي�ص.
�سداد جميع املُت� ِّأخرات املال ّية والغرامات املفرو�ضة ل�صالح امل�ؤ�س�سة� ،إن وجدت.
يف حال رف�ض طلب جتديد الرتخي�ص ،تقوم امل�ؤ�س�سة ُمبخاطبة �سلطة الرتخي�ص لإلغاء
الرخ�صة التجارية ل�صاحب الرتخي�ص ،بعد �إخطار طالب جتديد الرتخي�ص برف�ض طلبه
و�أ�سباب هذا الرف�ض.
يف حال املوافقة على جتديد الرتخي�صُ ،يك ّلف طالب جتديد الرتخي�ص بدفع الر�سوم املُق ّررة
يف هذا ال�ش�أن ،ثم تقوم امل�ؤ�س�سة بتجديد الرتخي�ص.

تعديل بيانات الرتخي�ص لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
املادة ()10
يجوز ملُقدِّ م اخلدمة الأمن ّية طلب تعديل بيانات الرتخي�ص ،وفق ًا للإجراءات التالية:
ُ .1يق ّدم طلب تعديل بيانات الرتخي�ص من ُمقدِّ م اخلدمة الأمن ّية �أو من مُي ّثله قانون ًا �إلى
امل�ؤ�س�سة ،وفق ًا للنموذج املُع ّد لديها لهذه الغايةُ ،معزّز ًا بالوثائق واملُ�ستندات املطلوبة.
�سجل امل�ؤ�س�سة طلب تعديل بيانات الرتخي�ص ،و ُيعطى طالب التعديل �إ�شعار ًا بتقدمي طلبه.
ُ .2ت ِّ
 .3تقوم امل�ؤ�س�سة بدرا�سة طلب تعديل بيانات الرتخي�ص للت�أكد من ا�ستيفائه لكافة ال�شروط
واملُتطلبات والوثائق واملُ�ستندات املطلوبة ،ويكون للم�ؤ�س�سة يف �سبيل ذلك �إجراء الزيارات
امليدان ّية و ُمعاينة الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية وطلب �أي م�ستندات �أو معلومات تراها �ضرور ّية
لدرا�سة طلب تعديل بيانات الرتخي�ص.
�صدر امل�ؤ�س�سة قرارها ب�ش�أن املوافقة �أو رف�ض طلب تعديل بيانات الرتخي�ص خالل ()30
ُ .4ت ِ
�صدر امل�ؤ�س�سة
ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدمي الطلب �إليها ،و ُيعترب الطلب مرفو� ًضا �إذا مل ُت ِ
قرارها خالل هذه املُ ّدة.
 .5تقوم امل�ؤ�س�سة يف حال رف�ض طلب تعديل بيانات الرتخي�ص ،ب�إبالغ ُمقدِّ م الطلب برف�ض طلبه
و�أ�سباب هذا الرف�ض.
 .6يف حال املُوافقة على طلب تعديل بيانات الرتخي�صُ ،يك ّلف طالب التعديل بدفع الر�سوم
املُق ّررة يف هذا ال�ش�أن ،ثم تقوم امل�ؤ�س�سة بتعديل بيانات الرتخي�ص.
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التنازل عن الرتخي�ص لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
املادة ()11
ُي�شرتط ملوافقة امل�ؤ�س�سة على التنازل عن الرتخي�ص املمنوح لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ،ما يلي:
�	.1أن يكون مالك امل�ؤ�س�سة وال�شركاء يف ال�شركة املُتنازل لهم ،ح�سني ال�سرية وال�سلوك ،مل ي�سبق
احلكم عليهم يف جناية �أو جرمية مخُ ِ ّلة بال�شرف والأمانة ،ما مل ي ُكن قد ُر ّد �إليهم اعتبارهم،
خت�صة وفق ًا للت�شريعات ال�سارية.
ال�سلطات املُ ّ
�أو �صدر عفو عنهم من ُّ
 .2احل�صول على ُموافقة اجلهة املعن ّية �إن وجدت.
 .3تقدمي ال�ضمانات والت�أمينات التي تحُ دِّ دها امل�ؤ�س�سة وفق ًا لنوع الرتخي�ص املطلوب.
�	.4أي �شروط �أخرى ي�صدُر بتحديدها قرار من املدير التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.
�إلغاء الرتخي�ص لل�شركات وامل�ؤ�س�سات
املادة ()12
يف حال �إلغاء الرتخي�ص لأي �سبب كان ،يجب على ُمقدِّ م اخلدمة الأمن ّية القيام مبا يلي:
 .1توفري بدائل �أو ت�سوية ُمنا�سبة لل ُم�ستخدمني ،وعر�ضها على امل�ؤ�س�سة العتمادها.
� .2ضمان حقوق الكادر الف ّني والإداري العاملني لديه.
�	.3إبالغ املُ�ستخدمني املُتعاقد معهم ب�إلغاء الرتخي�ص املمنوح له.
� .4سداد الغرامات والر�سوم املُ�ستح ّقة بذمته ل�صالح امل�ؤ�س�سة� ،إن وجدت.
�أنواع الرتاخي�ص الأمن ّية للأفراد
املادة ()13
تتح ّدد �أنواع الرتاخي�ص التي يتق ّرر منحها للأفراد مبوجب �أحكام هذا القرار تبع ًا لطبيعة العمل
�أو الوظيفة الأمن ّية املطلوبة ،والتي ت�شمل ما يلي:
ُ .1م�ست�شار �أمني ،وهو ال�شخ�ص الطبيعي املُخت�ص بتقدمي اال�ست�شارات و�إجراء الدِّ را�سات
الأمن ّية للم�شاريع واملواقع املُختلفة وو�ضع احللول الأمن ّية والف ّنية لها.
 .2خبري �أمني ،وهو ال�شخ�ص الطبيعي املُخت�ص يف العمل التطبيقي يف �إحدى املجاالت الأمن ّية
من خالل توظيف �إمكاناته وخرباته الف ّنية يف هذا املجال.
ُ .3مد ِّرب �أمني ،وهو ال�شخ�ص الطبيعي املُخت�ص بالتدريب على �أعمال اخلدمات الأمن ّية و�شرح
العلوم والفنون الأمن ّية لل ُمتد ِّربني.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
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رئي�س الإدارة الأمن ّية.
ُمدير �أمني ،وهو ال�شخ�ص الطبيعي امل�س�ؤول لدى ُمقدِّ م اخلدمة الأمن ّية �أو القطاعات احليو ّية
عن الإ�شراف واملُتابعة على العمل ّيات الأمن ّية و�إدارتها.
ُمدير عمل ّيات �أمن ّية ،وهو ال�شخ�ص الطبيعي امل�س�ؤول لدى ُمقدِّ م اخلدمة الأمن ّية �أو القطاعات
احليو ّية عن �إدارة العمل ّية الأمن ّية والإ�شراف على القائمني عليها.
�شرف �أمني ،وهو ال�شخ�ص الطبيعي امل�س�ؤول لدى ُمقدِّ م اخلدمة الأمن ّية �أو القطاعات
ُم ِ
احليو ّية عن الإ�شراف على ُم ّ
وظفي الأمن.
هند�س �أنظمة �أمن ّية ،وهو ال�شخ�ص الطبيعي الذي يتولى الإ�شراف الف ّني على تركيب
ُم ِ
الأنظمة الأمن ّية وت�شغيلها و�صيانتها.
ُمد ِّقق �أنظمة �أمن ّية ،وهو ال�شخ�ص الطبيعي املُك ّلف بتدقيق وفح�ص فعال ّية الأنظمة الأمن ّية
املُ�ستخدمة من الناحية الف ّنية ،والت�أكد من �سالمة عملها و ُمطابق ِتها لل ُموا�صفات واملعايري
املطلوبة.
تخ�ص�ص يف تركيب الأنظمة الأمن ّية وت�شغيلها
ف ّني �أنظمة �أمن ّية ،وهو ال�شخ�ص الطبيعي املُ ِّ
و�صيانتها.
حار�س نقل �أموال ،وهو ال�شخ�ص الطبيعي املُك ّلف من قبل ُمقدِّ م اخلدمة الأمن ّية بنقل
وحرا�سة الأموال �أثناء نقلها من موقع �إلى �آخر.
حار�س �أمني ،وهو ال�شخ�ص الطبيعي املُك ّلف من قبل ُمقدِّ م اخلدمة الأمن ّية �أو املُن�ش�أة
التجار ّية ُمبراقبة وحماية الأرواح واملُمتلكات.
�سائق مركبة نقل �أموال ،وهو ال�شخ�ص الطبيعي املُك ّلف من قبل ُمقدِّ م اخلدمة الأمن ّية بقيادة
مركبة نقل الأموال.
تخ�ص�ص يف ا�ستخدام و ُمراقبة الأنظمة
ُمراقب �أنظمة �أمن ّية ،وهو ال�شخ�ص الطبيعي املُ ِّ
الأمن ّية بغرفة التح ُّكم وال�سيطرة لل ُمن�ش�أة.
ُم ِّ
نظم �أمن فعال ّية ،وهو ال�شخ�ص الطبيعي املُك ّلف من قبل ُمقدِّ م اخلدمة الأمن ّية بتنظيم
وحماية الفعال ّية العا ّمة من �أي �أعمال �إجرام ّية �أو تخريب ّية.
�ستخدم ُمبراقبة وحرا�سة املُن�ش�آت ال�سكن ّية.
خفري ،وهو ال�شخ�ص الطبيعي املُك ّلف من قبل املُ ِ

�شروط �إ�صدار الرتخي�ص للأفراد
املادة ()14
ُي�شرتط لإ�صدار الرتخي�ص للفرد ،ما يلي:
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�	.1أن يكون كامل الأهلية.
�	.2أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ،غري حمكوم عليه يف جناية �أو جرمية مخُ ِ ّلة بال�شرف
خت�صة وفق ًا
ال�سلطات املُ ّ
�أو الأمانة ،ما مل ي ُكن قد ُر ّد �إليه اعتباره� ،أو �صدر عفو عنه من ُّ
للت�شريعات ال�سارية.
ال�سجالت املُعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة.
�	.3أال يكون قد �سبق �شط ُبه من ِّ
�	.4أن يكون الئق ًا طبي ًا.
�	.5أال يقل عمره عن ال�سن املُعتمد لدى امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
�	.6أن يكون حا�ص ًال على املُ�ؤهِّ الت واخلربات املطلوبة وفق ًا لنوع الرتخي�ص املطلوب ،ووفق ًا
لل�ضوابط وال�شروط املُح ّددة بدليل ال ُّنظم الوقائ ّية.
�	.7أن يجتاز االختبارات النظر ّية والعمل ّية التي تعتمدها امل�ؤ�س�سة وفق ًا لنوع الرتخي�ص املطلوب.
�	.8أي �شروط �أخرى يتم حتديدها يف دليل ال ُّنظم الوقائ ّية.
�إجراءات �إ�صدار الرتخي�ص للأفراد
املادة ()15
ُتتّبع لإ�صدار الرتخي�ص اخلا�ص بالأفراد الإجراءات التالية:
ُ .1يق ّدم طلب احل�صول على الرتخي�ص �إلى امل�ؤ�س�سة ،وفق ًا للنموذج املُع ّد لديها لهذه الغاية،
ُمرفق ًا به املُ�ستندات التالية:
�أ -ال�سرية الذاتية لطالب الرتخي�ص و�صورتني �شخ�ص ّيتني.
وجهة للم�ؤ�س�سة.
خت�صة يف الدولة ،و ُم ّ
ب� -شهادة ح�سن �سرية و�سلوك �صادرة عن اجلهات املُ ّ
ج� -صورة عن جواز ال�سفر.
د� -صورة عن ت�أ�شرية الإقامة وبطاقة الهوية الإمارات ّية �سارية املفعول �إذا كان ُمقيم ًا
بالدولة.
هـ� -شهادة لياقة ط ّبية �صادرة عن �أحد املراكز الط ّبية املُعتمدة يف الإمارة.
خت�صة يف
و� -صورة طبق الأ�صل عن املُ�ؤهِّ الت العلم ّيةُ ،م�صادق عليها من اجلهات املُ ّ
الدولة.
زُ -ن�سخة عن �شهادات اخلربة والدورات التدريب ّية.
ح�	-أي ُم�ستندات �أخرى يتم حتديدها يف دليل ال ُّنظم الوقائ ّية.
 .2تقوم امل�ؤ�س�سة بدرا�سة طلب احل�صول على الرتخي�ص ،والتحقق من ا�ستيفاء ُمقدِّ مه لل�شروط
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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واملُتط ّلبات والوثائق واملُ�ستندات املطلوبة.
ُ .3ت�صدر امل�ؤ�س�سة قرارها ب�ش�أن املوافقة �أو رف�ض طلب احل�صول على الرتخي�ص للفرد خالل
( )10ع�شرة �أيام عمل من تاريخ ا�ستيفاء الطلب لل�شروط واملُتط ّلبات ،و ُيعترب الطلب مرفو�ض ًا
�صدر امل�ؤ�س�سة قرارها خالل هذه املُ ّدة.
�إذا مل ُت ِ
 .4تقوم امل�ؤ�س�سة يف حال رف�ض طلب احل�صول على الرتخي�ص ،ب�إبالغ ُمقدِّ م الطلب برف�ض
طلبه و�أ�سباب هذا الرف�ض.
 .5يف حال املُوافقة على طلب احل�صول على الرتخي�صُ ،يق ّيد ُمقدِّ م الطلب يف �سجل خا�ص ُت ِع ُّده
�صدر امل�ؤ�س�سة
امل�ؤ�س�سة لهذا الغر�ض ،و ُيك ّلف بدفع الر�سوم املُق ّررة يف هذا ال�ش�أن ،ومن ثم ُت ِ
ال�سجل بطاقة تعريف ّيةُ ،يح ّدد �شكلها والبيانات الواجب �إدراجها فيها بقرار
ملن مت قيده يف ِّ
�صدره املدير التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.
ُي ِ
ُم ّدة �صالح ّية الرتخي�ص للأفراد
املادة ()16
تكون ُم ّدة �صالح ّية الرتخي�ص للأفراد �سنتني قابلة للتجديد ملُدد ممُاثلة ،ويتم تقدمي طلب جتديد
الرتخي�ص قبل ( )30ثالثني يوم ًا على الأقل من تاريخ انتهاء ُم ّدته.
�إ�صدار ترخي�ص �أمني ُم� ّؤقت للأفراد
املادة ()17
يجوز ملُقدِّ م اخلدمة الأمن ّية تقدمي طلب احل�صول على ترخي�ص �أمني ُم�ؤ ّقت للأفراد التابعني له �إلى
�أن يتم ا�ستيفائهم لل�شروط واملُتطلبات والوثائق واملُ�ستندات املطلوبة لإ�صدار الرتخي�ص للأفراد،
ويف هذه احلالة ال يجوز �أن تزيد ُم ّدة �صالح ّية الرتخي�ص الأمني املُ�ؤ ّقت على ( )90ت�سعني يوم ًا
قابلة للتجديد لفرتة واحدة ممُاثلة فقط.
التزامات ُمقدِّ مي اخلدمات الأمن ّية من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
املادة ()18
على ُمقدِّ مي اخلدمات الأمن ّية من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ،االلتزام ب�أحكام القانون وهذا القرار
والقرارات ال�صادرة مبوجبهما ،والأدلة املُعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
� .1شروط الرتخي�ص ،وال�ضوابط الف ّنية واملُدد الزمن ّية املُح ّددة فيه.
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 .2ا�ستخدام املُ�س ّميات املُعتمدة للرتاخي�ص الفرد ّية عند تعيني الكادر الأمني لديه.
 .3احلد الأدنى لرواتب الأفراد العاملني لديه بح�سب الرتخي�ص الفردي املمنوح ل ُك ٍّل منهم ،و�أي
مزايا �أو بدالت وظيفية ،وفق ًا ملا هو ُمعتمد لدى امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
 .4دليل ال ُّنظم الوقائ ّية.
 .5عدم تعيني الأفراد العاملني لديه ك ُمديرين �أو ُم�شرفني �إال بعد احل�صول على ُموافقة امل�ؤ�س�سة
على ذلك.
 .6القيام بالأعمال والأن�شطة املُ ّ
رخ�ص له بها ب�شكل ُم�ستمر ودون انقطاع ،ما مل يت�ضمن
الرتخي�ص غري ذلك.
 .7عدم التو ّقف عن ُمزاولة الأعمال والأن�شطة املُ ّ
رخ�ص له بها �إال بعد احل�صول على ُموافقة
امل�ؤ�س�سة على ذلك.
 .8ا�شرتاطات و ُمتط ّلبات ال�سالمة املُعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
 .9اتخاذ التدابري الالزمة للحد من املخاطر الناجمة عن ُمزاولة الأعمال والأن�شطة املُ ّ
رخ�ص
له بها.
 .10تزويد امل�ؤ�س�سة بالبيانات واملعلومات والإح�صائ ّيات التي تطلبها.
�	.11إعداد تقرير عمل لكل مُهِ ّمة ُمتع ّلقة بتقدمي اخلدمة الأمن ّية ،وذلك يف اخلدمات التي تحُ دِّ دها
امل�ؤ�س�سة ،و�إر�سال ُم ّلخ�ص بهذا التقرير �إلى امل�ؤ�س�سة ،وفق ًا للو�سيلة املُعتمدة لديها يف هذا
ال�ش�أن.
 .12اتخاذ التدابري والإجراءات الالزمة لتعزيز ال�سالمة واحلد من تكرار احلوادث يف حال
وقوعها ،وتزويد امل�ؤ�س�سة بهذه التدابري والإجراءات.
 .13اتخاذ الإجراءات واالحتياطات الالزمة للحفاظ على �سالمة الأفراد واملُن�ش�آت.
�	.14إزالة �أ�سباب املُخالفة ب�أ�سرع وقت ممكن� ،أو خالل املُهلة التي تحُ دِّ دها امل�ؤ�س�سة.
 .15التعاون مع موظفي و ُمفتّ�شي امل�ؤ�س�سة ،ومتكينهم من القيام بواجباتهم ،مبا يف ذلك ال�سماح
وال�سجالت والبيانات يف �أي وقت.
لهم باالطالع على الأنظمة ِّ
�	.16إخطار امل�ؤ�س�سة باحلوادث التي تقع �أثناء القيام ب�أعمالهم و�أن�شطتهم فور وقوعها وبالطريقة
التي تحُ دِّ دها امل�ؤ�س�سة ،وتزويدها ب�أعمال ونتائج التحقيق مبوجب تقرير �أ ّويل خالل ()24
أربع وع�شرين �ساعة من وقت وقوع احلادث.
� ٍ
 .17ال�شروط والإجراءات املُعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة لرتخي�ص الأفراد.
 .18عدم ُمزاولة �أي �أعمال �أو �أن�شطة من غري الأعمال والأن�شطة املُ ّ
رخ�ص له بها وفق ًا لأحكام هذا
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القرار.
 .19عدم �إجراء �أي تعديل على �أي من بيانات الرتخي�ص �إال بعد احل�صول على ُموافقة امل�ؤ�س�سة
ّ
اخلطية على ذلك.
 .20ت�أمني املُ�ستلزمات ال�ضرور ّية ملُمار�سة �أعماله من الأجهزة واملُ ِع ّدات واحللول التقن ّية وغريها
من املُ�ستلزمات التي ُتق ِّرر امل�ؤ�س�سة �ضرورة توفريها وفق ًا لدليل ال ُّنظم الوقائ ّية.
اخلا�صة بعقود اخلدمات الأمن ّية التي ُي ِربمها مع املُ�ستخدمني وت�ضمينها
ال�سجالت
ّ
�	.21إن�شاء ِّ
البيانات واملعلومات التي تحُ دِّ دها امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
 .22عدم الإعالن عن نف�سه ب�أي و�سيلة كانت �إال بعد احل�صول على ُموافقة امل�ؤ�س�سة املُ�سبقة على
ذلك.
 .23قبول ال�شكاوى املُق ّدمة �إليه من املُ�ستخدمني ومن ُكل ذي م�صلحة ،ودرا�ستها من قبل جلنة
يتم ت�شكيلها لديه لهذا الغر�ض ،واتخاذ الإجراءات املُنا�سبة ب�ش�أنها ،ورفع النتائج والتقارير
الالزمة يف هذا ال�ش�أن �إلى امل�ؤ�س�سة.
 .24اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�شجيع وحتفيز املُواطنني للعمل يف جمال تقدمي اخلدمات
الأمن ّية ،مبا يف ذلك حتديد احلد الأدنى من ن�سبة الأفراد العاملني لديه وفق ًا ملا تعتمده
امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
 .25ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها للقيام بالأعمال املنوطة به ،ووفق ًا ملا تحُ دِّ ده
امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
بال�سجالت والتقارير واملل ّفات وغري ذلك من البيانات واملعلومات املُتع ّلقة باملهام
 .26االحتفاظ ِّ
والأعمال والأن�شطة التي يتولى تقدميها ،لل ُم ّدة التي تحُ دِّ دها امل�ؤ�س�سة� ،أو ملُ ّدة ( )5خم�س
�سنوات تبد�أ من تاريخ انتهاء املُهِ ّمة.
 .27عدم تعيني �أي فرد ك ُمقدِّ م خدمة �أمن ّية غري ُم ّ
رخ�ص له بذلك من امل�ؤ�س�سة.
 .28االلتزام بالزي الر�سمي للأفراد العاملني لديه ،وفق ًا ملا تعتمده امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
 .29تزويد امل�ؤ�س�سة ب ُن�سخ من عقود ا�ستخدام الأفراد املُ ّ
رخ�صني ك ُمقدِّ مي خدمة �أمن ّية.
مهامهم ك ُمقدِّ مي خدمة �أمن ّية.
 .30عدم تكليف الأفراد العاملني لديه ب�أعمال ال تندرج �ضمن ِّ
�	.31إخ�ضاع الأفراد املُ ّ
رخ�صني العاملني لديه للربامج التدريب ّية التي تعتمدها امل�ؤ�س�سة� ،سوا ًء
التي ُتقدِّ مها امل�ؤ�س�سة �أو تعهد لغريها من اجلهات والأ�شخا�ص بتقدميها.
�	.32إخطار امل�ؤ�س�سة ّ
خطي ًا يف حال �إدانة �أي من الأفراد املُ ّ
رخ�صني العاملني لديه بارتكاب جناية
خت�صة ،خالل ُم ّدة
�أو جرمية مخُ ِ ّلة بال�شرف والأمانة� ،أو مت �إيقافه من اجلهات الق�ضائ ّية املُ ّ
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ال تزيد على ( )2يومني من تاريخ �صدور ُحكم الإدانة �أو الإيقاف.
 .33توفري ُم ّ
وظف ُمناوب على مدار ال�ساعة وطوال �أيام الأ�سبوع مبا يف ذلك �أيام الإجازات
وال ُعطالت الر�سم ّية للتوا�صل مع امل�ؤ�س�سة يف احلاالت الطارئة ،وذلك ب�ش�أن الرتاخي�ص
والأن�شطة التالية:
�أ -تركيب الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية.
ب -احلرا�سة العا ّمة.
ج -نقل الأموال واملواد الثمينة.
د -التح ُّكم وال�سيطرة.
هـ�	-أنظمة تع ُّقب املركبات.
و -حرا�سة املُن�ش�آت ال�سياح ّية.
ز -ت�أجري املُ ِع ّدات والأجهزة الأمن ّية.
 .34التعا ُمل مع امل�ؤ�س�سة من خالل املُديرين واملُ�شرفني الأمنيني املُعتمدين لدى امل�ؤ�س�سة.
 .35االحتفاظ بالرتخي�ص �أو ب ُن�سخة منه يف مقره ب�شكل دائم.
 .36احل�ضور �أمام امل�ؤ�س�سة عند الطلب.
 .37عدم الإعالن عن نف�سه ب�صورة ُم�ض ّللة �أو ب�صورة توحي ب�أنه جهة ُ�ش َرط ّية �أو �أمن ّية ر�سم ّية.
 .38القرارات والتعليمات ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة.
�	.39أي التزامات �أخرى ي�صدُر بتحديدها قرار من املدير التنفيذي.
قدمي اخلدمات الأمن ّية من الأفراد
التزامات ُم ّ
املادة ()19
على مقدم اخلدمة الأمنية من الأفراد ،االلتزام ب�أحكام القانون وهذا القرار والقرارات ال�صادرة
مبوجبهما ،والأدلة املُعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
� .1شروط الرتخي�ص.
 .2االمتناع عن القيام ب�أي عمل ُيخالف الت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
 .3مبادئ اال�ستقامة وال ّنزاهة ،وميثاق �أخالق ّيات مهنة تقدمي اخلدمات الأمن ّية املُعتمد لدى
امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
�	.4أ�صول مهنة تقدمي اخلدمات الأمن ّية وتقاليدها.
 .5عدم �إف�شاء البيانات �أو املعلومات ال�س ّرية التي يكون قد ّ
اطلع عليها بحكم قيامه بالأعمال
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املنوطة به.
�	.6أن ُيد ّون ا�سمه ورقم قيده لدى امل�ؤ�س�سة يف جميع املُرا�سالت وال�شهادات والتقارير ال�صادرة
عنه.
 .7حمل و�إبراز البطاقة التعريف ّية ال�صادرة له من امل�ؤ�س�سة ب�شكل وا�ضح خالل فرتة قيامه
بالأعمال املنوطة به.
 .8تقدمي املعلومات والبيانات واملُ�ستندات التي تطلبها امل�ؤ�س�سة ،ذات العالقة ُمبزاولته ملهنة
تقدمي اخلدمات الأمن ّية ،ب�صورة كاملة ودقيقة و�صحيحة.
�	.9أال يعمل لدى �أكرث من �شركة �أو م�ؤ�س�سة ُم ّ
رخ�ص لها بالعمل يف الإمارة يف جمال تقدمي
اخلدمات الأمن ّية.
 .10ح�ضور الربامج التدريب ّية التي تعتمدها امل�ؤ�س�سة له وفق ًا لنوع الرتخي�ص الفردي ال�صادر له.
 .11ت�سليم الرتخي�ص الفردي ال�صادر له والبطاقة التعريف ّية يف حال �سحبها �أو �إلغائها من قبل
امل�ؤ�س�سة.
 .12املُحافظة على مظهره املهني وال�شخ�صي والزي الر�سمي خالل �أوقات العمل.
�	.13إبالغ امل�ؤ�س�سة يف حال فقدان �أو �سرقة الرتخي�ص الفردي ال�صادر له �أو البطاقة التعريف ّية.
�	.14أي التزامات �أخرى ي�صدُر بتحديدها قرار من املدير التنفيذي.
عقد تقدمي اخلدمة الأمنية
املادة ()20
�أ -يجب على ُمقدِّ مي اخلدمات الأمن ّية من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات� ،إبرام عقد تقدمي خدمات
�أمن ّية مع طالبي هذه اخلدمات من اجلهات والأ�شخا�ص ،ويجب �أن ي�شتمل هذا العقد على
التزامات وحقوق طرفيه ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
 .1حتديد اخلدمة الأمن ّية املطلوبة.
 .2الغر�ض من تقدمي اخلدمة الأمن ّية.
ُ .3م ّدة العقد.
 .4البدل املايل لتقدمي اخلدمة الأمن ّية.
ب -يف حال حدوث خالف بني طريف عقد تقدمي اخلدمة الأمن ّية ب�ش�أن �أي �أمر يتعلق بتنفيذه،
ف�إ ّنه يكون للم�ؤ�س�سة النظر يف هذا اخلالف وت�سويته و ّدي ًا بني طرفيه من خالل جلنة ُي�ش ّكلها
املدير التنفيذي بقرار ي�صدُر عنه يف هذا ال�ش�أن.
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ترخي�ص الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية
املادة ()21
�أ -تتم ّثل الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية التي ُي�شرتط احل�صول على ترخي�ص خا�ص بها قبل
ا�ستريادها �أو ت�صديرها �أو عبورها �أرا�ضي الإمارة �أو االجتار بها ،فيما يلي:
�	.1أجهزة املُراقبة.
�	.2أجهزة احلماية.
�	.3أجهزة الإنذار.
التج�س�س �أو ُمكافح ِتها �أو ك�ش ِفها.
�	.4أجهزة
ّ
 .5الأجهزة الع�سكر ّية �أو ُّ
ال�ش َرط ّية.
بُ -ي�شرتط لرتخي�ص الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ما
يلي:
�	.1أن يكون طالب ترخي�ص هذه الأجهزة واملُ ِع ّدات ُمن�ش�أة ُم ّ
رخ�صة قانون ًا يف الإمارة ،و�أن
يكون من �ضمن �أن�شطتها االجتار بالأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية �أو ا�ستريادها �أو ت�صديرها.
�	.2أن يتم حتديد �أهداف ترخي�ص وا�ستخدامات هذه الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية.
�	.3أن يتم حتديد نطاق ا�ستخدام هذه الأجهزة واملُ ِع ّدات من حيث الزمان واملكان.
�	.4أن يتعهد طالب ترخي�ص هذه الأجهزة واملُ ِع ّدات بتزويد امل�ؤ�س�سة ب ُن�سخة عن ُم�س ّودة
عقد �شراء �أو ا�ستئجار هذه الأجهزة واملُ ِع ّدات قبل �إبرام العقد.
�إجراءات �إ�صدار الرتخي�ص للأجهزة واملعدات الأمنية
املادة ()22
ُتتَّبع لإ�صدار الرتخي�ص للأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من املادة ( )21من
هذا القرار ،الإجراءات التالية:
ُ .1يق ّدم طلب احل�صول على ترخي�ص الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية �إلى امل�ؤ�س�سة وفق ًا للنموذج املُع ّد
لديها لهذه الغايةُ ،معزّز ًا بالوثائق واملُ�ستندات املطلوبة ،وكذلك البيانات التي ُتث ِبت تو ّفر
�شروط ترخي�ص الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب) من املادة ()21
من هذا القرار.
�سجل امل�ؤ�س�سة طلب احل�صول على ترخي�ص الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية ،و ُيعطى طالب
ُ .2ت ِّ
الرتخي�ص �إ�شعار ًا بتقدمي طلبه.
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تقوم امل�ؤ�س�سة بدرا�سة طلب احل�صول على ترخي�ص الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية ،والتحقق من
ا�ستيفائه لل�شروط واملُتط ّلبات والوثائق واملُ�ستندات املطلوبة ،ويكون للم�ؤ�س�سة يف �سبيل ذلك
�إجراء الزيارات امليدان ّية و ُمعاينة الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية وطلب �أي م�ستندات �أو معلومات
تراها �ضرورية لدرا�سة طلب احل�صول على ترخي�ص الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية.
�صدر امل�ؤ�س�سة قرارها ب�ش�أن املوافقة �أو رف�ض طلب احل�صول على ترخي�ص الأجهزة واملُ ِع ّدات
ُت ِ
الأمن ّية خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ ا�ستيفاء الطلب لكافة ال�شروط واملُتط ّلبات ،و ُيعترب
�صدر امل�ؤ�س�سة قرارها خالل هذه املُ ّدة ،ويجوز للم�ؤ�س�سة منح ُمقدِّ م
الطلب مرفو� ًضا �إذا مل ُت ِ
طلب احل�صول على ترخي�ص الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية ُمهلة �إ�ضاف ّية ال�ستكمال النواق�ص
التي تحُ دِّ دها قبل �إ�صدار قرارها يف هذا الطلب.
تقوم امل�ؤ�س�سة يف حال رف�ض طلب احل�صول على ترخي�ص الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية ب�إبالغ
ُمقدِّ م الطلب برف�ض طلبه و�أ�سباب هذا الرف�ض.
يف حال املُوافقة على طلب ترخي�ص الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّيةُ ،يك ّلف ُمقدِّ م الطلب بدفع
الر�سوم املُق ّررة يف هذا ال�ش�أن ،ثم تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إ�صدار الرتخي�ص املطلوب.

الأعمال التي تتط ّلب ت�صاريح خا�صة
املادة ()23
�أ -تتح ّدد الأعمال التي ُي�شرتط للقيام بها يف ُكل م ّرة احل�صول على ت�صريح خا�ص ،على النحو
التايل:
� .1شراء �أو بيع �أو عر�ض �أو تركيب �أو ا�سترياد �أو حيازة �أو ا�ستخدام �أي �أجهزة ُت�ستخدم
التن�صت �أو ك�شفها �أو ُمكافح ِتها.
لأغرا�ض
التج�س�س �أو ُّ
ُّ
اخلا�صة بق�صد توثيق دليل ارتكاب
 .2ا�ستخدام الأجهزة واملُ ِع ّدات الأمن ّية يف الأماكن
ّ
اخلا�صة.
مخُالفة قانون ّية �أو جرمية ،وذلك فيما عدا امل�ساكن
ّ
 .3ا�سترياد �أو بيع الأجهزة والأدوات ذات اال�ستخدام الع�سكري ُّ
وال�ش َرطي.
 .4جلب �أو اقتناء �أو ا�ستخدام �أو حمل �أي �أداة �أو �سالح كيميائي �أو كهربائي ُي�ستخدم
للدِّ فاع �أو لل ُهجوم على الأفراد.
 .5ن�سخ �أو عر�ض �أو �إر�سال �أي بيانات �أو �صور من الأنظمة الأمن ّية �إلى �أي جهة �أو �شخ�ص
غري مخُ ّول قانون ًا باالطالع على هذه البيانات �أو حيازتها.
بُ -يحظر على �أي �شخ�ص ،مبا يف ذلك ُمقدِّ مي اخلدمات الأمن ّية ،القيام ب�أي من الأعمال املُ�شار
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�إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة� ،إال بعد احل�صول على الت�صريح اخلا�ص من امل�ؤ�س�سة،
خت�صة �أو اجلهات املعن ّية بح�سب الأحوال ،وفق ًا للت�شريعات
و ُموافقة اجلهات الق�ضائية املُ ّ
ال�سارية يف الإمارة.
النُّظم الوقائ ّية
املادة ()24
�أ -يجب على القطاعات احليو ّية واملُج ّمعات الها ّمة والفعال ّيات العا ّمة يف الإمارة ،االلتزام
واخلا�صة املُح ّددة يف دليل
باملُتط ّلبات الأمن ّية والربامج والأنظمة واملُوا�صفات الف ّنية العا ّمة
ّ
ال ُّنظم الوقائ ّية الذي تعتمده امل�ؤ�س�سة وتن�شره على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بها �أو ب�أي و�سيلة
�أخرى.
ب -تتم ّثل القطاعات احليو ّية املُلزمة وفق ًا لأحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة ،مبا يلي:
 .1الفنادق وما يف ُحكمها.
 .2املُ� ّؤ�س�سات املال ّية وال ّنقد ّية وما يف ُحكمها.
ُ .3من�ش�آت �صناعة وبيع املعادن الثمينة والأحجار الكرمية.
ال�صيد.
� .4صاالت ال ِّرماية وحمالت بيع الأدوات الع�سكر ّية و�أدوات ّ
 .5مراكز الت�س ّوق والرتفيه.
 .6املُ�ستودعات.
ّ
حمطات الوقود.
.7
 .8حمالت جتارة ال�سلع الثمينة.
 .9املتاجر الكبرية املُتن ّوعة.
 .10حمالت خدمات الإنرتنت.
 .11حمالت ت�أجري املركبات.
 .12حمالت بيع �شرائح الهاتف املُتح ِّرك.
 .13م�صانع و ُم�ستودعات جتهيز و�إعداد املركبات بال ّنقل الآمن.
اخلا�صة بال ّنقل الآمن.
� .14صاالت عر�ض املركبات
ّ
� .15صاالت الألعاب الإلكرتون ّية.
 .16دور العبادة.
 .17جُم ّمعات الت�س ّوق.
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� .18سكنات ال ُع ّمال.
 .19ال ّنوادي واملالهي الليل ّية.
 .20املطاعم.
�	.21أي قطاع حيوي يتم �إ�ضافته من قبل امل�ؤ�س�سة.
الفعال ّيات العا ّمة
املادة ()25
ُي�شرتط لتنظيم �أو �إدارة الفعال ّيات العا ّمة يف الإمارة ،ما يلي:
�	.1أن يتم توفري خدمات احلرا�سة الالزمة لت�أمني الفعال ّية العا ّمة وتنظيم دخول وخروج الزُّوار،
من ُمقدِّ م خدمات �أمن ّية ُم ّ
رخ�ص له من امل�ؤ�س�سة.
�	.2أن يكون املكان املُع ّد لتنظيم الفعال ّية العا ّمة �آمن و ُمنا�سب ،وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط املُعتمدة
لدى امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
�	.3أن يتم توفري خدمات الأمن وال�سالمة وفق ًا ملا يتم حتديده يف دليل ال ُّنظم الوقائ ّية.
�	.4أن يتم و�ضع العالمات التحذير ّية والإر�شاد ّية يف مكان تنظيم الفعال ّية العا ّمة وفق ًا ملا هو
ُمعتمد لدى امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
�	.5أي �شروط �أخرى ي�صدُر بتحديدها قرار من املدير التنفيذي.
الفعال ّيات الأمن ّية
املادة ()26
�أ -على جميع الأفراد وال�شركات التي ترغب يف �إقامة الفعال ّيات التدريب ّية �أو التعليم ّية الأمن ّية
يف الإمارة احل�صول على املُوافقة املُ�سبقة من امل�ؤ�س�سة.
ب -لغايات هذه املادة ،ت�شمل الفعال ّيات الأمن ّية ما يلي:
 .1املعار�ض الأمن ّية.
 .2املُ�ؤمترات الأمن ّية.
 .3ال ّندوات الأمن ّية.
 .4املُحا�ضرات الأمن ّية.
 .5ال ّدورات الأمن ّية.
 .6ور�ش العمل الأمن ّية.
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جُ -ي�شرتط لتنظيم �أو �إدارة الفعال ّيات الأمن ّية املُ�شار �إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة� ،أن يتم
اعتماد ُك ٍّل مما يلي من امل�ؤ�س�سة:
ُ .1م ِّ
نظم الفعال ّية.
 .2املُتحدِّ ث �أو املُد ِّرب.
 .3املادة التدريب ّية �أو حماور البحث يف الفعال ّية الأمن ّية.
التظ ُّلم
املادة ()27
يجوز لكل ذي م�صلحة ،التظلُّم ّ
خطي ًا �إلى املدير التنفيذي من القرارات �أو الإجراءات �أو التدابري
املُتّخذة بح ِّقه مبوجب القانون وهذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبهما ،خالل ( )30ثالثني
يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو الإجراء �أو التدبري املُتظ ّلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلم خالل
(� )60ستني يوم ًا من تاريخ تقدميه من قبل جلنة ُي�ش ِّكلها املدير التنفيذي لهذه الغاية ،ويكون القرار
ال�صادر ب�ش�أن هذا التظلُّم نهائي ًا.
جلنة ال�شكاوى
املادة ()28
�أُ -ت�ش ّكل يف امل�ؤ�س�سة بقرار من املدير التنفيذي جلنة ُت�س ّمى «جلنة ال�شكاوى» ،تخت�ص بال ّنظر
يف ال�شكاوى التي ُتق ّدم �إليها بحق ُمقدِّ مي اخلدمات الأمن ّية واملُتع ّلقة بعدم امتثالهم ب�أحكام
القانون وهذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبهما.
بُ -ي�شرتط لقبول ال�شكوى ما يلي:
�	.1أن تكون ال�شكوى �ضد �أي من ُمقدِّ مي اخلدمات الأمن ّية املُ ّ
رخ�ص لهم بتقدمي اخلدمات
الأمن ّية من امل�ؤ�س�سة.
�	.2أن تت�ض ّمن ال�شكوى �شرح وا�ضح للتفا�صيل والأد ّلة ذات ال�صلة مبو�ضوع ال�شكوى.
�	.3أن ُيثبت ال�شاكي قيامه ُمبحاولة �صريحة لت�سوية ال�شكوى و ّدي ًا مع ُمقدِّ م اخلدمة الأمن ّية،
من خالل اتباع �سيا�سة التظلُّم املُعتمدة لدى ُمقدِّ م اخلدمة الأمن ّية.
 .4تقدمي معلومات ات�صال دقيقة و�صحيحة عن ال�شاكي.
�	.5أال يكون قد م�ضى على مو�ضوع ال�شكوى �أكرث من �سنة واحدة.
خت�صة،
�	.6أال يكون قد مت ت�سجيل �أي دعوى بذات مو�ضوع ال�شكوى لدى اجلهات الق�ضائ ّية املُ ّ
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�أو �أن يكون قد �صدر ب�ش�أنها ُحكم نهائي وبات.
�	.7أال يكون مو�ضوع ال�شكوى يتع ّلق بجرمية جزائ ّية.
�	.8أال يكون قد �سبق تقدمي ال�شكوى ذاتها للم�ؤ�س�سة.
ج -يتم التعامل مع ال�شكاوى التي ُتق ّدم �إلى امل�ؤ�س�سة وفق ًا لأحكام هذه املادة على النحو التايل:
 .1تقوم جلنة ال�شكاوى بالنظر يف مو�ضوع ال�شكوى املُق ّدمة �إليها ،وحتديد ما �إذا كانت تقع
�ضمن نطاق اخت�صا�ص امل�ؤ�س�سة ،والتح ُّقق من ا�ستيفائها ل�شروط قبولها.
خطر امل�ؤ�س�سة ُمقدِّ م اخلدمة الأمن ّية املُ�شتكى �ض ّده بال�شكوى ملُوافاة امل�ؤ�س�سة بالرد
ُ .2ت ِ
عليها خالل ُمهلة ال تزيد على ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ الإخطار.
 .3تقوم جلنة ال�شكاوى بدرا�سة ال�شكوى ورد ُمقدِّ م اخلدمة الأمن ّية املُ�شتكى �ض ّده عليها،
بهدف التث ُّبت من �صحة ال�شكوى.
 .4على جلنة ال�شكاوى البت يف ال�شكوى املُق ّدمة �إليها خالل ُمهلة �أق�صاها (� )60ستني يوم ًا
�صحة ال�شكوى �أن تو�صي للمدير التنفيذي
من تاريخ تقدميها ،ويكون لها يف حال ثبوت ّ
باتخاذ الإجراءات املُنا�سبة بحق ُمقدِّ م اخلدمة الأمن ّية املُ�شتكى �ض ّده ،ويف حال عدم
�صحة ال�شكوى ،تقوم امل�ؤ�س�سة بحفظ ال�شكوى و�إخطار ال�شاكي بقرارها ال�صادر
ثبوت ّ
باحلفظ ،ويكون قرار امل�ؤ�س�سة ال�صادر ب�ش�أن ال�شكوى املُق ّدمة �إليها نهائي ًا.
توفيق الأو�ضاع
املادة ()29
على جميع الأ�شخا�ص واجلهات اخلا�ضعة لأحكام القانون ،توفيق �أو�ضاعها مبا يتفق و�أحكام هذا
القرار ،خالل ُمهلة �أق�صاها (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ العمل به.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()30
ُي�صدر املدير التنفيذي القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
ُ
احللول والإلغاءات
املادة ()31
�أ -حتل هذه الالئحة التنفيذية حمل الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )24ل�سنة  2008املُ�شار
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�إليها ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ب -ت�ستمر املُ�ؤ�س�سة يف ا�ستيفاء الر�سوم عن اخلدمات التي ُتق ّدمها مبوجب �أحكام هذا القرار،
والغرامات التي تحُ ِّ�صلها عن املُخالفات املُرتكبة ،واملن�صو�ص عليها يف الالئحة التنفيذية
للقانون رقم ( )24ل�سنة  2008املُ�شار �إليه ،وذلك �إلى حني اعتماد الر�سوم والغرامات بقرار
ي�صدُر يف هذا ال�ش�أن عن رئي�س املجل�س التنفيذي للإمارة.
وال�سريان
النّ�شر ّ
املادة ()32
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
طالل حميد بالهول
رئي�س جمل�س الإدارة
�صدر يف دبي بتاريخ  12يوليو  2018م
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