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�ملحتويات 

�شاحب �ل�شمو حاكم دبي
مر��شيم

مر�ش�م رقم )14( ل�شنة 2019 بت�شكيل جمل�س اإدارة ُم�ؤ�ّش�شة مدار�س را�شد ولطيفة.  -

ت�شريعات �جلهات �حلكومية
هيئة �لطرق و�ملو��شالت

-  قرار اإداري رقم )146( ل�شنة 2019 ب�إ�شدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي 
رقم )57( ل�شنة 2017 ب�ش�أن تنظيم اإ�شدار رخ�س وت�ش�ريح قي�دة املركب�ت يف اإم�رة 

دبي.
-  قرار اإداري رقم )181( ل�شنة 2019 ب�ش�أن منح بع�س م�ظفي م�ؤ�ش�شة امل�ا�شالت الع�مة  

يف هيئة الطرق وامل�ا�شالت �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية.
-  قرار اإداري رقم )182( ل�شنة 2019 ب�ش�أن منح بع�س م�ظفي م�ؤ�ش�شة الرتخي�س يف هيئة 

الطرق وامل�ا�شالت �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية.
قرار اإداري رقم )206( ل�شنة 2019 ب�ش�أن منح بع�س م�ظفي م�ؤ�ش�شة املرور والطرق يف   -

هيئة الطرق وامل�ا�شالت �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية.
قرار اإداري رقم )208( ل�شنة 2019 ب�ش�أن منح بع�س م�ظفي م�ؤ�ش�شة املرور والطرق يف   -

هيئة الطرق وامل�ا�شالت �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية.

بلدية دبي
-  قرار اإداري رقم )85( ل�شنة 2019 ب�ش�أن ترخي�س اأعم�ل الديك�ر.

-  قرار اإداري رقم )101( ل�شنة 2019 ب�ش�أن تنظيم خدمة نقل عين�ت الأحج�ر ذات القيمة 
واملع�دن الثمينة لأغرا�س الفح�س.
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مر�شوم رقم )14( ل�شنة ٢٠1٩
بت�شكيل

جمل�ص �إد�رة ُموؤ�ّش�شة مد�ر�ص ر��شد ولطيفة
__________

نحن  حممد بن ر��شد �آل مكتوم        حاكم دبي

الب�شرّية يف دبي  ب�إن�ش�ء هيئة املعرفة والتنمية  ل�شنة 2006  الق�ن�ن رقم )30(  بعد الطالع على 
وتعديالته،

وعلى املر�ش�م رقم )28( ل�شنة 2015 ب�ش�أن ح�كمة املج�ل�س واللج�ن الت�بعة حلك�مة دبي،
املعرفة  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2016 ل�شنة   )54( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

والتنمية الب�شرّية يف دبي،

نر�شم ما يلي:
ت�شكيل جمل�ص �لإد�رة

�ملادة )1(
�أحمد عبد�هلل  �لدكتور/  معايل  برئ��شة  ولطيفة،  را�شد  مدار�س  ُم�ؤ�ّش�شة  اإدارة  ُي�شّكل جمل�س 

بالهول �لفال�شي، وُع�ش�ّية ُكّل من: 
مع�يل/ مريــــم حممـــد املهيـري     -1

مع�يل/ عمــــر �شلطـــ�ن العلمــ�ء      -2
ال�شّيد/ عبـداهلل حممـــد بن طـــ�ق  -3

ال�شّيد/ هــالل �شعيــــــد املـــــري     -4
ال�شّيد/ خلفـ�ن جمعـــــة ب�لهـــــ�ل     -5
ال�شّيدة/ هدى ال�شّيد حممد اله��شمي     -6
ال�شّيدة/ ملي�ء عبدالعزيــــز خــــ�ن     -7

ال�شّيدة/ مـــ�زة �شعيــــد املـــــري  -8
وذلك ملُّدة )3( ثالث �شن�ات ق�بلة للتجديد.  
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�ل�ّشريان و�لّن�شر
�ملادة )٢(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا املر�ش�م من ت�ريخ �شُ

حممد بن ر��شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 12 اأبريل 2019م
امل�افـــــــــــــــــــــــــــــــق 7 �شعب�ن 1440هـ
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قر�ر �إد�ري رقم )146( ل�شنة ٢٠1٩
باإ�شد�ر �لالئحة �لتنفيذية لقر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )٥٧( ل�شنة ٢٠1٧

ب�شاأن 
تنظيم �إ�شد�ر رخ�ص وت�شاريح قيادة �ملركبات يف �إمارة دبي

__________

�ملدير �لعام ورئي�ص جمل�ص �ملديرين

بعد الطالع على الق�ن�ن الحت�دي رقم )21( ل�شنة 1995 يف �ش�أن ال�شري واملرور ولئحته التنفيذية 
وتعديالتهم� والقرارات ال�ش�درة مب�جبهم�،

وعلى الق�ن�ن رقم )17( ل�شنة 2005 ب�إن�ش�ء هيئة الطرق وامل�ا�شالت وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )57( ل�شنة 2017 ب�ش�أن تنظيم اإ�شدار رخ�س وت�ش�ريح قي�دة 

املركب�ت يف اإم�رة دبي،

قررنا ما يلي:
�لتعريفات
�ملادة )1(

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

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

: الق�ن�ن الحت�دي رقم )21( ل�شنة 1995 امل�ش�ر اإليه. الق�ن�ن 
: هيئة الطرق وامل�ا�شالت. الهيئة 

: م�ؤ�ش�شة الرتخي�س ب�لهيئة. امل�ؤ�ش�شة 
: اآلة ميك�نيكية، اأو دراجة ع�دية، اأو ن�رية، اأو عربة، اأو اأي جه�ز اآخر ي�شري  املركبة 
على الطريق بق�ة ميك�نيكية اأو ب�أي و�شيلة اأخرى، وي�شمل ذلك اجلّرار.
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نف معني من  : ال�ثيقة ال�ش�درة عن امل�ؤ�ش�شة، التي ُتخّ�ل ح�مله� قي�دة �شِ رخ�شة القي�دة 
املركب�ت.

: ال�ثيقة ال�ش�درة عن امل�ؤ�ش�شة، التي تخ�ل ح�مله� قي�دة �شنف معني من  ت�شريح القي�دة اخل��س 
املركب�ت يف م�قع خ��س اأو لأعم�ل ذات طبيعة خ��شة.

: ال�ثيقة ال�ش�درة عن امل�ؤ�ش�شة، التي تخ�ل ح�مله� قي�دة اأي �شنف من  ت�شريح �ش�ئق مهني 
اأ�شن�ف املركب�ت املخ�ش�شة لالأغرا�س املهنية املحددة مب�جب الق�ن�ن، 

اأو التي حتدده� امل�ؤ�ش�شة.
: ال�شخ�س الطبيعي امل�شّرح له من امل�ؤ�ش�شة ب�لتدرب على قي�دة املركبة،  املتدرب 
اأو ت�شريح  القي�دة اخل��س  اأو ت�شريح  القي�دة،  للح�ش�ل على رخ�شة 

�ش�ئق مهني.
: ال�شخ�س الطبيعي امل�شّرح له من امل�ؤ�ش�شة بفح�س املتدرب. الف�ح�س 

: امل�قع امل�شّرح به من امل�ؤ�ش�شة، لفح�س املتدرب، لغ�ي�ت منحه ت�شريح  م�قع الفح�س 
القي�دة اخل��س.

: الفح�س الذي جتريه امل�ؤ�ش�شة لل�ش�ئق الذي مت اإيق�ف اأو اإلغ�ء اأو �شحب  الفح�س التقييمي 
انتهت �شالحيته�،  التي  اأو  الق�ن�ن،  وفقً� لأحك�م  القي�دة منه،  رخ�شة 

ومل يتم جتديده� خالل املدة املحددة مب�جب اأحك�م هذا القرار.

ت�شريح �ل�شائق �ملهني
�ملادة )٢(

ي�سرتط فيمن يتقدم للم�ؤ�س�سة بطلب اإ�سدار ت�سريح �سائق مهني، ما يلي: اأ-  
اأن تك�ن لديه رخ�شة قي�دة �ش�رية املفع�ل �ش�درة يف الدولة.    .1

اأن يثبت ب�أنه يعمل مبهنة �ش�ئق.   .2
اأن يك�ن لئقً� طبيً�.   .3

اأن يك�ن ح�شن ال�شرية وال�شل�ك.   .4
يف  املحددة  ال�سروط  بذات  للتجديد  قابلة  واحدة،  �سنة  املهني  ال�سائق  ت�سريح  مدة  تك�ن  ب-  

الفقرة )اأ( من هذه امل�دة.
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ت�شريح �لقيادة �ل�شحر�وية
�ملادة )٣(

ي�سرتط فيمن يتقدم للم�ؤ�س�سة بطلب اإ�سدار ت�سريح �سائق مركبة معدة للقيادة ال�سحراوية،  اأ-  
م� يلي:

اأن تك�ن لديه رخ�شة قي�دة �ش�رية املفع�ل �ش�درة يف الدولة، واأن يك�ن قد م�شى على    .1
ت�ريخ اإ�شداره� �شنت�ن على الأقل.

اأن يك�ن لئقً� طبيً�.   .2
األ يقل عمره عن )21( اإحدى وع�شرين �شنة ميالدية.   .3

اأن يك�ن ح�شن ال�شرية وال�شل�ك.   .4
اأن يثبت ب�أنه يعمل يف من�ش�أة مرخ�س له� مبزاولة الأن�شطة ال�شي�حية وفقً� للت�شريع�ت    .5

ال�ش�رية يف الإم�رة، وذلك ب�لن�شبة للمقيم يف الدولة.
اأن يك�ن ح��شاًل على �شه�دة مر�شد �شي�حي �ش�رية املفع�ل �ش�درة عن اجلهة املعنّية يف    .6

الإم�رة.
اأن يجت�ز بنج�ح فح�س القي�دة ال�شحراوية املعتمد لدى امل�ؤ�ش�شة.   .7

تك�ن مدة ت�سريح القيادة ال�سحراوية �سنة واحدة، قابلة للتجديد وفقًا لل�سروط التالية: ب-  
اأن تك�ن لديه رخ�شة قي�دة �ش�رية املفع�ل.   .1

اأن يك�ن لئقً� طبيً�.   .2
اأن يك�ن ح�شن ال�شرية وال�شل�ك.   .3

اأن يثبت ب�أنه يعمل يف من�ش�أة مرخ�س له� مبزاولة الأن�شطة ال�شي�حية وفقً� للت�شريع�ت    .4
ال�ش�رية يف الإم�رة، وذلك ب�لن�شبة للمقيم يف الدولة.

ت�شريح موقع �لفح�ص
�ملادة )4(

ي�سرتط فيمن يتقدم بطلب اإ�سدار ت�سريح م�قع الفح�ص، ما يلي: اأ-  
اأن يك�ن لديه ملف مروري.   .1

حتديد �شنف املركبة املحدد بت�شريح القي�دة اخل��س.   .2
حتديد املنطقة وامل�ش�رات املعّدة ل�شري �شنف املركبة املحدد بت�شريح القي�دة اخل��س،    .3

وطبيعة الأعم�ل اخل��شة املطل�ب مزاولته� يف م�قع الفح�س، اإن وجدت.
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احل�ش�ل على م�افقة اجله�ت املعنّية مب�قع الفح�س.   .4
القي�دة  بت�شريح  املحدد  املركبة  �شنف  ل�شري  و�ش�حلً�  مهي�أً  الفح�س  م�قع  يك�ن  اأن    .5

اخل��س.
م�قع  �شمن  ا�شطن�عية  ح�اجز  ب�ا�شطة  مغلقة  و�شبه  من��شبة  م�ش�حة  تخ�شي�س    .6

الفح�س، بح�شب ن�ع ت�شريح القي�دة اخل��س.
ال�اقية  وال�شرتة  ال�اقية  ك�خل�ذة  الفح�س،  م�قع  يف  وال�شالمة  الأمن  معدات  ت�فري    .7

لل�ش�ئق والف�ح�س، و�شندوق الإ�شع�ف�ت الأولية.
يف  املحددة  ال�سروط  بذات  للتجديد  قابلة  واحدة،  �سنة  الفح�ص  م�قع  ت�سريح  مدة  تك�ن  ب-  

الفقرة )اأ( من هذه امل�دة.

�أنو�ع ت�شريح �لقيادة �خلا�ص
�ملادة )٥(

حتدد اأن�اع ت�ش�ريح القي�دة اخل��شة على النح� الت�يل: اأ-  
ت�شريح القي�دة اخل��س لدراجة ن�رية.   .1
ت�شريح القي�دة اخل��س ملركبة خفيفة.   .2

ت�شريح القي�دة اخل��س ملركبة ثقيلة.   .3
ت�شريح القي�دة اخل��س حل�فلة خفيفة.   .4

ت�شريح القي�دة اخل��س حل�فلة ثقيلة.   .5
ت�شريح القي�دة اخل��س جله�ز ميك�نيكي خفيف.   .6

ت�شريح القي�دة اخل��س جله�ز ميك�نيكي ثقيل.   .7
ُي�سرتط يف كل من يتقدم اإلى امل�ؤ�س�سة بطلب اإ�سدار اأي من الت�ساريح املحددة يف الفقرة )اأ(  ب-  

من هذه امل�دة م� يلي:
اأن يك�ن لئقً� طبيً�.   .1

اأن تك�ن لديه اإق�مة �ش�رية املفع�ل ب�لن�شبة لغري م�اطني الدولة.   .2
األ يقل عمره عن:   .3

- )17( �شنة ب�لن�شبة لت�شريح القي�دة اخل��س لدراجة ن�رية.  

- )18( �شنة ب�لن�شبة لت�شريح القي�دة اخل��س ملركبة خفيفة.  
- )20( �شنة ب�لن�شبة لت�شريح القي�دة اخل��س ملركبة ثقيلة.  
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- )21( �شنة ب�لن�شبة لت�شريح القي�دة اخل��س حل�فلة خفيفة.   
- )21( �شنة ب�لن�شبة لت�شريح القي�دة اخل��س حل�فلة ثقيلة.  

- )20( �شنة ب�لن�شبة لت�شريح القي�دة اخل��س جله�ز ميك�نيكي خفيف.  
- )20( �شنة ب�لن�شبة لت�شريح القي�دة اخل��س جله�ز ميك�نيكي ثقيل.  

لن�ع  وفقً�  امل�ؤ�ش�شة،  لدى  املعتمد  والعملي  النظري  القي�دة  فح�س  بنج�ح  يجت�ز  اأن    .4
الت�شريح املطل�ب.

اأن يك�ن ت�شريح م�قع الفح�س �ش�ري املفع�ل.   .5
تك�ن مدة جميع اأن�اع ت�ساريح القيادة اخلا�سة �سنتني، قابلة للتجديد بذات ال�سروط املحددة  ج-  
يف الفقرة )ب( من هذه امل�دة، ويج�ز للهيئة بن�ء على طلب اجلهة احلك�مية املعنية منح 
م�ظفي هذه اجلهة ت�شريح قي�دة خ��س ملدة تزيد على ال�شنتني، ق�بلة للتجديد ملدد مم�ثلة.

ت�شاريح �لفاح�ص
�ملادة )6(

ي�سرتط فيمن يتقدم بطلب اإ�سدار ت�سريح فاح�ص ما يلي:
اأن يك�ن م�ظفً� لدى الهيئة.   .1

اأ�شن�ف  من  �شنف  لأي  الدولة،  يف  �ش�درة  املفع�ل،  �ش�رية  قي�دة  رخ�شة  لديه  تك�ن  اأن    .2
املركب�ت التي يتقرر اأن يك�ن ف�ح�شً� عليه�، واأن يك�ن قد م�شى على ت�ريخ اإ�شداره� )3( 

ثالث �شن�ات على الأقل.
اأن يجت�ز بنج�ح دورة تدريب وت�أهيل الف�ح�شني، بح�شب �شنف املركبة التي يتقرر اأن يك�ن    .3

ف�ح�شً� عليه�، وفقً� مل� ه� معتمد لدى امل�ؤ�ش�شة يف هذا ال�ش�أن.
اأن يك�ن لئقً� طبيً�.   .4

�إجر�ء�ت �إ�شد�ر �لت�شاريح
�ملادة )٧(

ُتّتبع لإ�شدار الت�ش�ريح املحددة يف هذا القرار، الإجراءات الت�لية:
تقدمي طلب الت�شريح املطل�ب اإلى امل�ؤ�ش�شة، من خالل قن�ات اخلدمة املحددة لدى الهيئة،    .1

مرفقًا به ال�ثائق والبيانات املطل�بة بح�سب �سروط كل ت�سريح.
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تقدمي الفح��ش�ت الفنية والدورات والختب�رات املطل�بة من امل�ؤ�ش�شة اإن وجدت، واجتي�زه�    .2
بنج�ح.

يف  املطل�ب،  الت�شريح  لن�ع  تبعً�  امل�ؤ�ش�شة،  قبل  من  الالزمة  والتقييم�ت  املع�ين�ت  اإجراء    .3
الأح�ال التي يتطلب الأمر ذلك.

ال�سروط الالزمة لإ�سداره،  التاأكد من ت�فر  الت�سريح املطل�ب بعد  باإ�سدار  امل�ؤ�س�سة  تق�م    .4
وا�شتيف�ء الر�ش�م املقررة.

مو��شفات ومتطلبات مركبات �لفح�ص
�ملادة )٨(

يجب اأن تت�فر يف مركب�ت الفح�س، امل�ا�شف�ت واملتطلب�ت الت�لية:
معدات ال�شالمة الالزمة، ومنه� حزام الأم�ن، طف�ية حريق، �شندوق اإ�شع�ف�ت اأولية.   .1

مل�شق )�ش�ئق حتت الختب�ر( ُيثّبت على ال�اجهة اخللفية للمركبة.   .2
اأن تك�ن ملكية مركبة الفح�س �ش�رية املفع�ل.   .3

اأن يتم جتهيز مركبة الفح�س مبراي� اإ�ش�فية، وفقً� مل� حتدده امل�ؤ�ش�شة يف هذا ال�ش�أن.   .4
الع�دي بدوا�شة وق�د وفرامل وق�ب�س )كلت�س(،  الغي�ر  اأن يتم جتهيز مركبة الفح�س ذات    .5

ومركبة الفح�س ذات الغي�ر الأت�م�تيكي بدوا�شة وق�د وفرامل.
اأن يتم جتهيز مركبة الفح�س ب�أجهزة ت�شجيل مرئية و�شمعية لت�شجيل عملية الفح�س وم�    .6

يدور داخل املق�ش�رة.
مل�شق للدللة على اأنه� خم�ش�شة للفح�س، يثبت على ج�نبي مركبة الفح�س، وفقً� مل� ه�    .7

معتمد لدى امل�ؤ�ش�شة يف هذا ال�ش�أن.
األ يزيد عمر مركبة الفح�س على:   .8

- )4( �شن�ات للمركبة اخلفيفة.  
- )3( �شن�ات للدراجة الن�رية.  

- )8( �شن�ات للح�فلة اخلفيفة.   
- )8( �شن�ات للح�فلة الثقيلة.   
- )8( �شن�ات للمركبة الثقيلة.   

- )10( �شن�ات للجه�ز امليك�نيكي اخلفيف.  
- )10( �شن�ات للجه�ز امليك�نيكي الثقيل.  
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ت�شنيف �لفاح�شني
�ملادة )٩(

يتم ت�شنيف الف�ح�شني، وفقً� للفئ�ت الت�لية:
ف�ح�س مركبة خفيفة.   .1

ف�ح�س دراجة ن�رية.   .2
ف�ح�س ح�فلة خفيفة.   .3

ف�ح�س ح�فلة ثقيلة.   .4
ف�ح�س مركبة ثقيلة.   .5

ف�ح�س جه�ز ميك�نيكي خفيف.   .6
ف�ح�س جه�ز ميك�نيكي ثقيل.   .7

�شروط الفح�ص التقييمي
�ملادة )1٠(

ُي�سرتط يف كل من يتقدم بطلب اإجراء الفح�ص التقييمي، ما يلي: اأ-  
اأن يق�م ب�إجراء فح�س النظر يف املراكز املعتمدة لدى امل�ؤ�ش�شة.   .1

اأن يجت�ز فح�س القي�دة العملي املعتمد لدى امل�ؤ�ش�شة.   .2
اأن ي�شدد الر�ش�م املقررة.   .3

تك�ن املدة الالزمة لإجراء الفح�س التقييمي ملن انتهت مدة �شالحية رخ�شة القي�دة ومل  ب-  
يجدده�، مب�شي 10 �شن�ات على ت�ريخ انته�ء �شالحيته�.

�إلغاء �لت�شاريح وعدم جتديدها
�ملادة )11(

يتم اإلغ�ء اأو عدم جتديد اأي من الت�ش�ريح املحددة مب�جب هذا القرار، يف ح�ل ثب�ت عدم ت�فر اأو 
فقدان امل�سّرح له لأي من ال�سروط املحددة لإ�سدارها.

�إ�شد�ر �لتعليمات
�ملادة )1٢(

ُي�شدر املدير التنفيذي للم�ؤ�ش�شة التعليم�ت الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار.
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�لن�شر و�ل�شريان
�ملادة )1٣(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�شره.

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

�شدر يف دبي بت�ريخ 10 م�ر�س 2019م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 3 رجب 1440هـ
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قر�ر �إد�ري رقم )1٨1( ل�شنة ٢٠1٩
ب�شاأن منح بع�ص موظفي موؤ�ش�شة �ملو��شالت �لعامة 

يف هيئة �لطرق و�ملو��شالت �شفة �ل�شبطية �لق�شائية
__________

�ملدير �لعام ورئي�ص جمل�ص �ملديرين

وتعديالته،  وامل�ا�شالت  الطرق  هيئة  ب�إن�ش�ء   2005 ل�شنة   )17( رقم  الق�ن�ن  على  الطالع  بعد 
وُي�ش�ر اإليه� فيم� بعد بـ »�لهيئة«،

وعلى الق�ن�ن رقم )32( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اجلريدة الر�شمية حلك�مة دبي،
وعلى الق�ن�ن رقم )8( ل�شنة 2016 ب�ش�أن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية يف حك�مة دبي،

الطرق  لهيئة  الت�بعة  امل�ؤ�ش�ش�ت  ب�إن�ش�ء   2006 ل�شنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
وامل�ا�شالت واعتم�د هيكله� امل�ؤ�ش�شي والتنظيمي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )33( ل�شنة 2011 ب�ش�أن تنظيم نقل الرك�ب ب�حل�فالت يف اإم�رة 
دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )6( ل�شنة 2016 ب�ش�أن تنظيم نقل الرك�ب ب�ل�شي�رات يف اإم�رة 
دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )49( ل�شنة 2016 ب�ساأن تنظيم ن�ساط تاأجري املركبات بال�ساعات 
يف اإم�رة دبي وتعديالته،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )47( ل�شنة 2017 ب�ش�أن تنظيم اأن�شطة النقل ب�ملركب�ت وت�أجريه� 
يف اإم�رة دبي،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2018 ل�شنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
وامل�ا�شالت،

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

�ملادة )1(
يف  ال�ظيفية  وم�شمي�تهم  اأ�شم�وؤهم  املبّينة  الهيئة  يف  الع�مة  امل�ا�شالت  م�ؤ�ش�شة  م�ظف�  ُينح 

Issue 448 Pages.indd   15 4/15/19   2:02 PM



�لعدد )44٨( - �ل�شنة )٥٣( - 1٢ �شعبان  144٠هـ - �ملو�فق 1٧ �أبريل  ٢٠1٩م 16 حكومة دبي - �جلريدة �لر�شمية

ب�ملخ�لفة  ترتكب  التي  الأفع�ل  اإثب�ت  يف  الق�ش�ئية  ال�شبطية  �شفة  القرار،  بهذا  امللحق  اجلدول 
لأحك�م الت�شريع�ت الت�لية والقرارات ال�ش�درة مب�جبه�: 

قرار املجل�س التنفيذي رقم )33( ل�شنة 2011 امل�ش�ر اإليه.   .1
قرار املجل�س التنفيذي رقم )6( ل�شنة 2016 امل�ش�ر اإليه.   .2

قرار املجل�س التنفيذي رقم )49( ل�شنة 2016 امل�ش�ر اإليه.   .3

قرار املجل�س التنفيذي رقم )47( ل�شنة 2017 امل�ش�ر اإليه.   .4
وي�ش�ر اإليه� فيم� بعد بـِـ »الت�شريع�ت«.  

و�جبات ماأموري �ل�شبط �لق�شائي
�ملادة )٢(

القرار،  هذا  من   )1( امل�دة  مب�جب  الق�ش�ئية  ال�شبطية  �شفة  املمن�حني  امل�ظفني  على  يجب 
اللتزام مب� يلي:

اأحك�م الت�شريع�ت، ومراع�ة الإجراءات املن�ش��س عليه� فيه� عند قي�مهم مبه�مهم.   .1
التحقق من التزام الأ�شخ��س املخ�طبني ب�أحك�م الت�شريع�ت، ب�ل�اجب�ت التي تفر�شه� عليهم    .2

هذه الت�شريع�ت والقرارات ال�ش�درة مب�جبه� وعدم خم�لفتهم لأحك�مه�.
به�، وفقً� لالأ�ش�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�م�ت  ب��شتق�ش�ئه� وجمع  املُكلفني  �شبط املخ�لف�ت    .3

املرعّية يف هذا ال�ش�أن.
وفقً�  ب�ظ�ئفهم،  تت�شل  التي  املخ�لف�ت  �ش�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�شك�وى  التبليغ�ت  تلّقي    .4

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
اتخ�ذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة على ك�فة الأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.   .5

حترير حم�شر �شبط ب�ل�ق�ئع والإجراءات التي مت اتخ�ذه�.   .6
التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة ال�ظيفية، واحليدة وامل��ش�عية.   .7

اإبراز م� ُيثبت �شف�تهم عند مب��شرة امله�م املن�طة بهم.   .8
عدم ا�شتغالل �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية لتحقيق م�ش�لح اأو من�فع �شخ�شية.   .9

�شالحيات ماأمور �ل�شبط �لق�شائي
�ملادة )٣(

يك�ن للم�ظفني املمن�حني �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية مب�جب امل�دة )1( من هذا القرار، مم�ر�شة 
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ال�شالحي�ت الت�لية:
ال�شتع�نة ب�أفراد ال�شرطة عند القت�ش�ء.   .1

ال�شتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�شرورة.   .2
�شم�ع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغ�ت وال�شه�د.   .3

اإجراء املع�ينة، وت�جيه الأ�شئلة وال�شتي�ش�ح�ت، ودخ�ل الأم�كن املُ�شّرح لهم بدخ�له� جلمع    .4
املعل�م�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

�لإجر�ء�ت �لتنفيذية
�ملادة )4(

يت�لى املدير التنفيذي مل�ؤ�ش�شة امل�ا�شالت الع�مة يف الهيئة اتخ�ذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م 
هذا القرار، مب� يف ذلك: 

اإ�شدار البط�ق�ت التعريفية مل�أم�ري ال�شبط الق�ش�ئي امل�شم�لني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1
القرار. 

اعتماد مناذج حما�سر �سبط املخالفات مبا تت�سمنه من بيانات اأ�سا�سية، ومبا يتفق واأحكام    .2
الق�ن�ن رقم )8( ل�شنة 2016 املُ�ش�ر اإليه.

�ل�شريان و�لن�شر
�ملادة )٥(

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

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

�شدر يف دبي بت�ريخ 19 م�ر�س 2019م
امل�افـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 12 رجب 1440هـ

Issue 448 Pages.indd   17 4/15/19   2:02 PM



�لعدد )44٨( - �ل�شنة )٥٣( - 1٢ �شعبان  144٠هـ - �ملو�فق 1٧ �أبريل  ٢٠1٩م 1٨ حكومة دبي - �جلريدة �لر�شمية

جدول
بتحديد �لأ�شماء و�مل�شميات �لوظيفية ملوظفي موؤ�ش�شة �ملو��شالت �لعامة 

�ملمنوحني �شفة �ل�شبطية �لق�شائية

�مل�شمى �لوظيفي �لرقم �لوظيفي ��شم �ملوظف
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في�شل احمد ح�شن علي

عبد العزيز احمد مراد حممد

عبدي احمد عبدي ليب�ن
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الر�شيد احمد خ�جلي حممد

حممد اإبراهيم عقيل غالم

م�شطفى كرم حممد ح�شن

علي عب��س عبداهلل حممد

 را�شد عبداهلل عي�شى احلميدان

عبدالعزيز �شفيق علي البل��شي

عبد اهلل ي��شف عبداهلل احلم�دي
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قر�ر �إد�ري رقم )1٨٢( ل�شنة ٢٠1٩
ب�شاأن منح بع�ص موظفي موؤ�ش�شة �لرتخي�ص

يف هيئة �لطرق و�ملو��شالت �شفة �ل�شبطية �لق�شائية
__________

�ملدير �لعام ورئي�ص جمل�ص �ملديرين

وتعديالته،  وامل�ا�شالت  الطرق  هيئة  ب�إن�ش�ء   2005 ل�شنة   )17( رقم  الق�ن�ن  على  الطالع  بعد 
وُي�ش�ر اإليه� فيم� بعد بـ »�لهيئة«،

وعلى الق�ن�ن رقم )32( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اجلريدة الر�شمية حلك�مة دبي،
وعلى الق�ن�ن رقم )8( ل�شنة 2016 ب�ش�أن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية يف حك�مة دبي، 

الطرق  لهيئة  الت�بعة  امل�ؤ�ش�ش�ت  ب�إن�ش�ء   2006 ل�شنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
وامل�ا�شالت واعتم�د هيكله� امل�ؤ�ش�شي والتنظيمي،

الطرق  بهيئة  الرتخي�س  م�ؤ�ش�شة  ب�إن�ش�ء   2008 ل�شنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
وامل�ا�شالت،

للمركب�ت يف  الفني  الفح�س  ب�ش�أن مراكز  ل�شنة 2015  رقم )38(  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
اإم�رة دبي،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2018 ل�شنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
وامل�ا�شالت،

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

�ملادة )1(
ُينح م�ظف� م�ؤ�ش�شة الرتخي�س يف الهيئة املبّينة اأ�شم�وؤهم وم�شمي�تهم ال�ظيفية يف اجلدول امللحق 
بهذا القرار، �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية يف اإثب�ت الأفع�ل التي ترتكب ب�ملخ�لفة لأحك�م قرار املجل�س 

التنفيذي رقم )38( ل�شنة 2015 امل�ش�ر اإليه. 
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و�جبات ماأموري �ل�شبط �لق�شائي
�ملادة )٢(

القرار،  هذا  من   )1( امل�دة  مب�جب  الق�ش�ئية  ال�شبطية  �شفة  املمن�حني  امل�ظفني  على  يجب 
اللتزام مب� يلي:

الإجراءات  ومراع�ة  اإليه�،  امل�ش�ر   2015 ل�شنة   )38( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  اأحك�م    .1
املن�ش��س عليه� فيه عند قي�مهم مبه�مهم.

ل�شنة  رقم )38(  التنفيذي  املجل�س  قرار  ب�أحك�م  املخ�طبني  الأ�شخ��س  التزام  التحقق من    .2
2015 امل�ش�ر اإليه، ب�ل�اجب�ت التي يفر�شه� عليهم هذا القرار والقرارات ال�ش�درة مب�جبه 

وعدم خم�لفتهم لأحك�مه.
به�، وفقً� لالأ�ش�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�م�ت  ب��شتق�ش�ئه� وجمع  املُكلفني  �شبط املخ�لف�ت    .3

املرعّية يف هذا ال�ش�أن.
وفقً�  ب�ظ�ئفهم،  تت�شل  التي  املخ�لف�ت  �ش�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�شك�وى  التبليغ�ت  تلّقي    .4

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
اتخ�ذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة على ك�فة الأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.   .5

حترير حم�شر �شبط ب�ل�ق�ئع والإجراءات التي مت اتخ�ذه�.  .6
التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة ال�ظيفية، واحليدة وامل��ش�عية.   .7

اإبراز م� ُيثبت �شف�تهم عند مب��شرة امله�م املن�طة بهم.   .8
عدم ا�شتغالل �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية لتحقيق م�ش�لح اأو من�فع �شخ�شية.   .9

�شالحيات ماأموري �ل�شبط �لق�شائي
�ملادة )٣(

يك�ن للم�ظفني املمن�حني �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية مب�جب امل�دة )1( من هذا القرار، مم�ر�شة 
ال�شالحي�ت الت�لية: 

ال�شتع�نة ب�أفراد ال�شرطة عند القت�ش�ء.   .1
ال�شتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�شرورة.   .2

�شم�ع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغ�ت وال�شه�د.   .3
اإجراء املع�ينة، وت�جيه الأ�شئلة وال�شتي�ش�ح�ت، ودخ�ل الأم�كن املُ�شّرح لهم بدخ�له� جلمع    .4

املعل�م�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.
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�لإجر�ء�ت �لتنفيذية
�ملادة )4(

يت�لى املدير التنفيذي مل�ؤ�ش�شة الرتخي�س يف الهيئة اتخ�ذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا 
القرار، مب� يف ذلك: 

اإ�شدار البط�ق�ت التعريفية مل�أم�ري ال�شبط الق�ش�ئي امل�شم�لني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1
القرار. 

اعتماد مناذج حما�سر �سبط املخالفات مبا تت�سمنه من بيانات اأ�سا�سية، ومبا يتفق واأحكام    .2
الق�ن�ن رقم )8( ل�شنة 2016 املُ�ش�ر اإليه.

�ل�شريان و�لن�شر
�ملادة )٥(

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

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

�شدر يف دبي بت�ريخ 19 م�ر�س 2019م
امل�افـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 12 رجب 1440هـ
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جدول
بتحديد �لأ�شماء و�مل�شميات �لوظيفية ملوظفي موؤ�ش�شة �ملو��شالت �لعامة 

�ملمنوحني �شفة �ل�شبطية �لق�شائية

�مل�شمى �لوظيفي �لرقم �لوظيفي ��شم �ملوظف

حملل رئي�شي

�ش�بط اول

�ش�بط اول

�ش�بط اول

769

5448

12746

12842

حم�شن عبداملح�شن احمد اخل�شر

ن��شر بن �شيف بن �شلم�ن الرئي�شي

عفراء اأن�ر اإبراهيم المريي

رو�شة خليفة عبداهلل بن متيم

1

2

3

4

م
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قر�ر �إد�ري رقم )٢٠6( ل�شنة ٢٠1٩
ب�شاأن منح بع�ص موظفي موؤ�ش�شة �ملرور و�لطرق

يف هيئة �لطرق و�ملو��شالت �شفة �ل�شبطية �لق�شائية
__________

�ملدير �لعام ورئي�ص جمل�ص �ملديرين

وتعديالته،  وامل�ا�شالت  الطرق  هيئة  ب�إن�ش�ء   2005 ل�شنة   )17( رقم  الق�ن�ن  على  الطالع  بعد 
وُي�ش�ر اإليه� فيم� بعد بـ »�لهيئة«،

وعلى الق�ن�ن رقم )32( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اجلريدة الر�شمية حلك�مة دبي،
وعلى الق�ن�ن رقم )8( ل�شنة 2016 ب�ش�أن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية يف حك�مة دبي،

الطرق  لهيئة  الت�بعة  امل�ؤ�ش�ش�ت  ب�إن�ش�ء   2006 ل�شنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
وامل�ا�شالت واعتم�د هيكله� امل�ؤ�ش�شي والتنظيمي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )5( ل�شنة 2016 ب�ش�أن تنظيم م�اقف املركب�ت يف اإم�رة دبي،
الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2018 ل�شنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

وامل�ا�شالت،

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

�ملادة )1(
ُينح م�ظف� م�ؤ�ش�شة املرور والطرق يف الهيئة املبّينة اأ�شم�وؤهم وم�شمي�تهم ال�ظيفية يف اجلدول 
املُلحق بهذا القرار، �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية يف اإثب�ت الأفع�ل التي ترتكب ب�ملخ�لفة لأحك�م قرار 

املجل�س التنفيذي رقم )5( ل�شنة 2016 املُ�ش�ر اإليه.

و�جبات ماأموري �ل�شبط �لق�شائي
�ملادة )٢(

يجب على امل�ظفني املمن�حني �شفة م�أم�ري ال�شبط الق�ش�ئي مب�جب امل�دة )1( من هذا القرار، 
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اللتزام مب� يلي:
الإجراءات  ومراع�ة  اإليه،  املُ�ش�ر   2016 ل�شنة   )5( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  اأحك�م    .1

املن�ش��س عليه� فيه عند قي�مهم مبه�مهم.
التحقق من التزام الأ�شخ��س املخ�طبني ب�أحك�م قرار املجل�س التنفيذي رقم )5( ل�شنة 2016    .2
املُ�ش�ر اإليه، ب�ل�اجب�ت التي يفر�شه� عليهم، والقرارات ال�ش�درة مب�جبه وعدم خم�لفتهم 

لأحك�مه.
به�، وفقً� لالأ�ش�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�م�ت  ب��شتق�ش�ئه� وجمع  املُكلفني  �شبط املخ�لف�ت    .3

املرعّية يف هذا ال�ش�أن.
وفقً�  ب�ظ�ئفهم،  تت�شل  التي  املخ�لف�ت  �ش�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�شك�وى  التبليغ�ت  تلّقي    .4

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
اتخ�ذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة على ك�فة الأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.   .5

6.  حترير حم�شر �شبط ب�ل�ق�ئع والإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبلهم.
التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة ال�ظيفية، واحليدة وامل��ش�عية.   .7

اإبراز م� ُيثبت �شف�تهم عند مب��شرة امله�م املن�طة بهم.   .8
عدم ا�شتغالل �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية لتحقيق م�ش�لح اأو من�فع �شخ�شية.   .9

�شالحيات ماأموري �ل�شبط �لق�شائي
�ملادة )٣(

يك�ن للم�ظفني املمن�حني �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية مب�جب امل�دة )1( من هذا القرار مم�ر�شة 
ال�شالحي�ت الت�لية:

ال�شتع�نة ب�أفراد ال�شرطة عند القت�ش�ء.   .1
ال�شتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�شرورة.   .2

�شم�ع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغ�ت وال�شه�د.   .3
اإجراء املع�ينة، وت�جيه الأ�شئلة وال�شتي�ش�ح�ت، ودخ�ل الأم�كن املُ�شّرح لهم بدخ�له� جلمع    .4

املعل�م�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

�لإجر�ء�ت �لتنفيذية
�ملادة )4(

يت�لى املدير التنفيذي مل�ؤ�ش�شة املرور والطرق ب�لهيئة اتخ�ذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا 
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القرار، مب� يف ذلك:
اإ�شدار البط�ق�ت التعريفية مل�أم�ري ال�شبط الق�ش�ئي امل�شم�لني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1

القرار. 
اعتماد مناذج حما�سر �سبط املخالفات مبا تت�سمنه من بيانات اأ�سا�سية، ومبا يتفق واأحكام    .2

الق�ن�ن رقم )8( ل�شنة 2016 املُ�ش�ر اإليه.

�ل�شريان و�لن�شر
�ملادة )٥(

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

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

�شدر يف دبي بت�ريخ 25 م�ر�س 2019م
امل�افـــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 رجب 1440هـ
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قر�ر �إد�ري رقم )٢٠٨( ل�شنة ٢٠1٩ 
ب�شاأن منح بع�ص موظفي موؤ�ش�شة �ملرور و�لطرق

يف هيئة �لطرق و�ملو��شالت �شفة �ل�شبطية �لق�شائية
__________

�ملدير �لعام ورئي�ص جمل�ص �ملديرين

وتعديالته،  وامل�ا�شالت  الطرق  هيئة  ب�إن�ش�ء   2005 ل�شنة   )17( رقم  الق�ن�ن  على  الطالع  بعد 
وُي�ش�ر اإليه� فيم� بعد بـ »�لهيئة«،

وعلى الق�ن�ن رقم )32( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اجلريدة الر�شمية حلك�مة دبي،
وعلى الق�ن�ن رقم )8( ل�شنة 2016 ب�ش�أن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية يف حك�مة دبي،

الطرق  لهيئة  الت�بعة  امل�ؤ�ش�ش�ت  ب�إن�ش�ء   2006 ل�شنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
وامل�ا�شالت واعتم�د هيكله� امل�ؤ�ش�شي والتنظيمي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )34( ل�شنة 2013 ب�ش�أن التعداد املروري،
الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2018 ل�شنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

وامل�ا�شالت،

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

�ملادة )1(
ُينح م�ظف� م�ؤ�ش�شة املرور والطرق يف الهيئة املبّينة اأ�شم�وؤهم وم�شمي�تهم ال�ظيفية يف اجلدول 
املُلحق بهذا القرار، �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية يف اإثب�ت الأفع�ل التي ترتكب ب�ملخ�لفة لأحك�م قرار 

املجل�س التنفيذي رقم )34( ل�شنة 2013 املُ�ش�ر اإليه.

و�جبات ماأموري �ل�شبط �لق�شائي
�ملادة )٢(

يجب على امل�ظفني املمن�حني �شفة م�أم�ري ال�شبط الق�ش�ئي مب�جب امل�دة )1( من هذا القرار، 
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اللتزام مب� يلي:
الإجراءات  ومراع�ة  اإليه،  املُ�ش�ر   2013 ل�شنة   )34( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  اأحك�م    .1

املن�ش��س عليه� فيه عند قي�مهم مبه�مهم.
ل�شنة  رقم )34(  التنفيذي  املجل�س  قرار  ب�أحك�م  املخ�طبني  الأ�شخ��س  التزام  التحقق من    .2
وعدم  مب�جبه  ال�ش�درة  والقرارات  عليهم،  يفر�شه�  التي  ب�ل�اجب�ت  اإليه،  املُ�ش�ر   2013

خم�لفتهم لأحك�مه.
به�، وفقً� لالأ�ش�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�م�ت  ب��شتق�ش�ئه� وجمع  املُكلفني  �شبط املخ�لف�ت    .3

املرعّية يف هذا ال�ش�أن.
وفقً�  ب�ظ�ئفهم،  تت�شل  التي  املخ�لف�ت  �ش�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�شك�وى  التبليغ�ت  تلّقي    .4

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
اتخ�ذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة على ك�فة الأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.   .5

حترير حم�شر �شبط ب�ل�ق�ئع والإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبلهم.   .6
التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة ال�ظيفية، واحليدة وامل��ش�عية.   .7

اإبراز م� ُيثبت �شف�تهم عند مب��شرة امله�م املن�طة بهم.   .8
عدم ا�شتغالل �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية لتحقيق م�ش�لح اأو من�فع �شخ�شية.   .9

�شالحيات ماأموري �ل�شبط �لق�شائي
�ملادة )٣(

يك�ن للم�ظفني املمن�حني �شفة ال�شبطية الق�ش�ئية مب�جب امل�دة )1( من هذا القرار مم�ر�شة 
ال�شالحي�ت الت�لية:

ال�شتع�نة ب�أفراد ال�شرطة عند القت�ش�ء.   .1
ال�شتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�شرورة.   .2

�شم�ع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغ�ت وال�شه�د.   .3
اإجراء املع�ينة، وت�جيه الأ�شئلة وال�شتي�ش�ح�ت، ودخ�ل الأم�كن املُ�شّرح لهم بدخ�له� جلمع    .4

املعل�م�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

�لإجر�ء�ت �لتنفيذية
�ملادة )4(

يت�لى املدير التنفيذي مل�ؤ�ش�شة املرور والطرق ب�لهيئة اتخ�ذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا 
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القرار، مب� يف ذلك:
اإ�شدار البط�ق�ت التعريفية مل�أم�ري ال�شبط الق�ش�ئي امل�شم�لني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1

القرار. 
اعتماد مناذج حما�سر �سبط املخالفات مبا تت�سمنه من بيانات اأ�سا�سية، ومبا يتفق واأحكام    .2

الق�ن�ن رقم )8( ل�شنة 2016 املُ�ش�ر اإليه.

�ل�شريان و�لن�شر
�ملادة )٥(

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

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

�شدر يف دبي بت�ريخ 25 م�ر�س 2019م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 رجب 1440هـ
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جدول
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قر�ر �إد�ري رقم )٨٥( ل�شنة ٢٠1٩
ب�شاأن 

ترخي�ص �أعمال �لديكور
__________

مدير عام �لبلدية

بعد الطالع على اأمر ت�أ�شي�س جمل�س بلدية دبي ل�شنة 1961،
وعلى الأمر املحلي رقم )3( ل�شنة 1999 ب�ش�أن تنظيم اأعم�ل البن�ء يف اإم�رة دبي وتعديالته،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2017 ب�ش�أن ت�شكيل جلنة تط�ير اإجراءات تراخي�س اأعم�ل البن�ء يف 
اإم�رة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم )425( ل�شنة 2016 ب�عتم�د جدول املخ�لف�ت واجلزاءات لالأمر املحلي 
رقم )3( ل�شنة 1999 ب�ش�أن تنظيم اأعم�ل البن�ء يف اإم�رة دبي وتعديالته،

وعلى القرار الإداري رقم )10( ل�شنة 2019 ب�عتم�د اإجراءات تغيري املك�تب الهند�شية و�شرك�ت 
املق�ولت واإ�شدار �شه�دات الإجن�ز،

وعلى الت�شريع�ت املنظمة لأعم�ل البن�ء والتخطيط املعم�ل به� يف اإم�رة دبي،

قررنا ما يلي:
�لتعريفات
�ملادة )1(

تك�ن للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املُبّينة اإزاء ُكٍل منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�س على غري ذلك:
: اإم�رة دبي. الإم�رة 
: بلدية دبي. البلدية 

: ال�ثيقة ال�ش�درة عن البلدية، التي ي�شمح مب�جبه� القي�م ب�أعم�ل الديك�ر،  الرخ�شة 
وفقًا لل�سروط والإجراءات املن�س��ص عليها يف الأمر املحلي رقم )3( ل�شنة 

1999 امل�ش�ر اإليه، وهذا القرار.
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: ال�ثيقة ال�ش�درة عن البلدية، التي تفيد اإمت�م اأعم�ل الديك�ر لل�حدة البن�ئية،  �شه�دة الإجن�ز 
وفقًا لل�سروط والإجراءات املعتمدة لدى البلدية يف هذا ال�ساأن.

اأو  املهني  اأو  التج�ري  لال�شتعم�ل  خم�ش�شة  تك�ن  مبنى،  من  م�ش�حة  اأي   : ال�حدة البن�ئية 
تك�ن  اخلدمية،  اأو  ال�شت�ش�رية  اأو  املكتبية  الأعم�ل  من  لأي  اأو  ال�شن�عي 

مرخ�شة من �شمنه ك�حدة م�شتقلة بذاته�.
يتيح احل�ش�ل على  الذي  البلدية،  املعتمد لدى  البن�ء  : نظ�م دبي لرتاخي�س  النظ�م الإلكرتوين 
الرخ�شة اأو �شه�دة الإجن�ز ذاتيً�، دون احل�جة اإلى اعتم�د خمطط�ت اأعم�ل 

الديك�ر اأو اعتم�د اإجن�ز هذه الأعم�ل من البلدية.
: املجمع�ت التج�رية ومراكز الت�ش�ق، وم� يف حكمه�. املراكز التج�رية 

�حل�شول على �لرخ�شة
�ملادة )٢(

ل يج�ز القي�م ب�أعم�ل الديك�ر لل�حدة البن�ئية التي تزيد م�ش�حته� على )100( مئة مرت مربع، قبل 
احل�س�ل على الرخ�سة، ويتم اإ�سدار هذه الرخ�سة وفقًا لل�سروط والإجراءات التالية:

اأن يتم تقدمي طلب احل�ش�ل على الرخ�شة، مرفقً� به خمطط�ت اأعم�ل الديك�ر، ب�ا�شطة    .1
مق�ول معتمد لدى البلدية، من خالل خدمة »الرتخي�س الذاتي للديك�ر« املت�فرة يف النظ�م 

الإلكرتوين.
اأن يتم تطبيق كافة امل�ا�سفات الفنية وال�سروط والإجراءات املن�س��ص عليها يف الت�سريعات    .2
املحلي رقم )3(  الأمر  الإم�رة، مب� فيه�  به� يف  املعم�ل  والتخطيط  البن�ء  املنظمة لأعم�ل 

ل�شنة 1999 امل�ش�ر اإليه.
اأن تك�ن اأعم�ل الديك�ر �شمن حدود ال�حدة البن�ئية، ووفقً� ملخطط�ت البن�ء املعتمدة، ول    .3

ت�شمل اأي م�ش�حة بن�ئية يتم اإ�ش�فته� اأو اإلغ�وؤه� اأو �شمه� اأو ف�شله�.
اللتزام ب�ملتطلب�ت وال�شرتاط�ت املعتمدة لدى الإدارة الع�مة للدف�ع املدين.   .4

ق�ن�نً�  ين�ب عنه  اأو من  البن�ئية  ال�حدة  م�لك  امل�افقة اخلطية من  يتم احل�ش�ل على  اأن    .5
للقي�م ب�أعم�ل الديك�ر.

اأن يتم �شداد الر�ش�م املقررة على اإ�شدار الرخ�شة، وفقً� للت�شريع�ت ال�ش�رية.   .6
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�حل�شول على �شهادة �لإجناز
�ملادة )٣(

والإجراءات  لل�سروط  وفقًا  البنائية،  لل�حدة  الديك�ر  اأعمال  اإمتام  بعد  الإجناز  �سهادة  ت�سدر 
املن�ش��س عليه� يف امل�دة )2( من هذا القرار، ويتم احل�ش�ل على هذه ال�شه�دة من خالل النظ�م 

الإلكرتوين.

�ل�شتثناء من �حل�شول على �لرخ�شة و�شهادة �لإجناز
�ملادة )4(

على الرغم مم� ورد يف امل�دتني )2( و)3( من هذا القرار، ُي�شمح بت�شميم وتنفيذ اأعم�ل  اأ-  
الديك�ر، دون احل�ش�ل على الرخ�شة و�شه�دة الإجن�ز، متى متت تلك الأعم�ل يف الأم�كن 

الت�لية:
ال�حدة البن�ئية امل�ج�دة يف املراكز التج�رية، مهم� بلغت م�ش�حته�.   .1

ال�حدة البن�ئية التي ل تزيد م�ش�حته� على )100( مئة مرت مربع.   .2
يجب لتنفيذ اأعم�ل الديك�ر التي تتم يف الأم�كن املحددة يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، ت�فر  ب-  

ال�سروط وال�س�ابط التالية:
اأن يتم تنفيذ اأعم�ل الديك�ر من خالل مق�ول معتمد لدى البلدية.   .1

اأن يتم تطبيق امل�ا�سفات الفنية وال�سروط والإجراءات املن�س��ص عليها يف الت�سريعات    .2
املحلي رقم  الأمر  فيه�  الإم�رة، مب�  به� يف  املعم�ل  والتخطيط  البن�ء  لأعم�ل  املنظمة 

)3( ل�شنة 1999 امل�ش�ر اإليه.
اأن تك�ن اأعم�ل الديك�ر �شمن حدود ال�حدة البن�ئية، ووفقً� ملخطط�ت البن�ء املعتمدة،    .3

ول ت�شمل اأي م�ش�حة بن�ئية يتم اإ�ش�فته� اأو اإلغ�وؤه� اأو �شمه� اأو ف�شله�.
اللتزام ب�ملتطلب�ت وال�شرتاط�ت املعتمدة لدى الإدارة الع�مة للدف�ع املدين.   .4

اأن يتم احل�ش�ل على امل�افقة اخلطية من م�لك ال�حدة البن�ئية اأو من ين�ب عنه ق�ن�نً�    .5
للقي�م ب�أعم�ل الديك�ر.

�لرقابة و�لتدقيق
�ملادة )٥(

تت�لى البلدية القي�م ب�أعم�ل الرق�بة والتدقيق على اأعم�ل الديك�ر التي يتم تنفيذه� يف الإم�رة، مب� 
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يف ذلك الأم�كن املحددة يف امل�دة )4( من هذا القرار، للت�أكد من مدى اللتزام ب�مل�ا�شف�ت الفنّية 
وال�سروط والإجراءات املن�س��ص عليها يف الت�سريعات املنظمة لأعمال البناء والتخطيط املعم�ل 

به� يف الإم�رة، وهذا القرار، واتخ�ذ الإجراءات الالزمة بحق املخ�لف منه�.

�إ�شد�ر �لتعليمات �لتنفيذية
�ملادة )6(

اأحك�م  لتنفيذ  الالزمة  التعليم�ت  البلدية  والتخطيط يف  الهند�شة  لقط�ع  التنفيذي  املدير  ُي�شدر 
هذا القرار.

�لن�شر و�ل�شريان
�ملادة )٧(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�شره.

د�وود عبد �لرحمن �لهاجري
�ملدير �لعام

�شدر يف دبي بت�ريخ 17 م�ر�س 2019م
امل�افـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رجب 1440هـ
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قر�ر �إد�ري رقم )1٠1( ل�شنة ٢٠1٩
ب�شاأن

تنظيم خدمة نقل عينات �لأحجار ذ�ت �لقيمة و�ملعادن �لثمينة لأغر��ص 
�لفح�ص

__________

�ملدير �لعام

بعد الطالع على الق�ن�ن الحت�دي رقم )11( ل�شنة 2015 يف �ش�أن الرق�بة على الجت�ر يف الأحج�ر 
ذات القيمة واملع�دن الثمينة ودمغه� ولئحته التنفيذية،

وعلى الق�ن�ن رقم )14( ل�شنة 2009 ب�ش�أن ت�شعري اخلدم�ت احلك�مية يف اإم�رة دبي وتعديالته،
وعلى الق�ن�ن رقم )1( ل�شنة 2016 ب�ش�أن النظ�م امل�يل حلك�مة دبي،

وتعديالته،  دبي  اإم�رة  يف  الأمنية  ال�شن�عة  تنظيم  ب�ش�أن   2016 ل�شنة   )12( رقم  الق�ن�ن  وعلى 
ولئحته التنفيذية،

وعلى اأمر ت�أ�شي�س جمل�س بلدية دبي ل�شنة 1961،
»اإدارة  لـِ  وعلى القرار الإداري رقم )440( ل�شنة 2017 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي وو�شف امله�م 

خمترب دبي املركزي«،
وبن�ًء على م�افقة دائرة امل�لية مب�جب كت�به� امل�ؤرخ يف 2018/10/8 على ا�شتحداث خدمة نقل 
وحتديد  التج�رية  املحالت  واإلى  من  الثمينة  واملع�دن  القيمة  ذات  الأحج�ر  من  الفح�س  عين�ت 

ثمنه�،

قررنا ما يلي:
�لتعريفات
�ملادة )1(

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

: اإم�رة دبي. الإم�رة 
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: بلدية دبي. البلدية 
: اإدارة خمترب دبي املركزي ب�لبلدية. الإدارة 

املحالت  من  الثمينة  واملع�دن  القيمة  ذات  الأحج�ر  عين�ت  نقل  خدمة   : اخلدمة 
التج�رية اإلى الإدارة والعك�س لأغرا�س الفح�س.

: العينة التي يخت�ره� مفت�ش� البلدية من الأحج�ر ذات القيمة واملع�دن الثمينة  العينة 
لأغرا�س الفح�س.

الكرية  والأحج�ر  الع�ش�ية،  وغري  الع�ش�ية  الطبيعية،  الكرية  الأحج�ر   : الأحج�ر ذات القيمة 
ال�شن�عية والأحج�ر �شبه الكرية.

: الذهب والف�شة والبالتني وجمم�عته، وتك�ن اإم� على هيئة اأ�شن�ف م�شغ�لة  املع�دن الثمينة 
اأو غري م�شغ�لة.

الأحجار  ن�ساط جتارة  لها مبزاولة  املرخ�ص  الفردية،  امل�ؤ�س�سة  اأو  ال�سركة   : املحل التجاري 
ذات القيمة واملع�دن الثمينة يف الإم�رة.

خدمة نقل �لعينة
�ملادة )٢(

ُت�شتحدث لدى الإدارة خدمة نقل عين�ت الأحج�ر ذات القيمة واملع�دن الثمينة من املحالت  اأ-  
التج�رية اإلى الإدارة والعك�س لأغرا�س الفح�س.

ُيحّدد ثمن تقدمي اخلدمة مببلغ مقداره )150( مئة وخم�ش�ن درهمً� لعملية النقل ب�لجت�ه  ب-  
ال�احد.

م اخلدمة، بناًء على طلب املحل التجاري. ُتقدَّ ج-  
يج�ز لالإدارة اأن تعهد بتقدمي اخلدمة اإلى اإحدى �شرك�ت النقل املتخ�ش�شة، مب�جب عقد  د-  

حتدد مب�جبه حق�ق والتزام�ت طرفيه.

�لتز�م �ملحل �لتجاري بنقل �لعينات
�ملادة )٣(

يلتزم املحل التج�ري بنقل العينة اإلى الإدارة بن�ًء على طلب مفت�س البلدية املخت�س، خالل  اأ-  
)3( ثالثة اأي�م عمل من ت�ريخ الطلب.

يف ح�ل تخلف املحل التج�ري عن نقل العينة خالل املهلة امل�ش�ر اإليه� يف الفقرة )اأ( من هذه  ب-  
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امل�دة، تق�م الإدارة بنقله� على نفقة املحل التج�ري.

�إ�شد�ر �لتعليمات
�ملادة )4(

ُي�شدر مدير الإدارة التعليم�ت الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار.

�لن�شر و�ل�شريان
�ملادة )٥(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�شره.

د�وود عبد �لرحمن �لهاجري
�ملدير �لعام

�شدر يف دبي بت�ريخ 27 م�ر�س 2019م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 رجب 1440هـ
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