
 2005( لسنة  17قانون رقم ) 

 تعديالته و بإنشاء هيئة الطرق والمواصالت

  دبي،حاكم     نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم 

1966 

1961 

51994 

72002 

6200332005

 

 

  (1المادة )

172005 

 

 1(2المادة )

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 2022( لسنة 19قانون رقم )العدلت بموجب  -1



 2(3المادة )

 

 

 (4المادة )

 

 

 3(5المادة )

 

1       

 

2        

3       

 

4        

5        

6       

 

7       

 

8       

 

 
 2022( لسنة 19قانون رقم )عدلت بموجب ال - 2
 2022( لسنة 19قانون رقم )عدلت بموجب ال - 3



9       

 

10   

11  

 

12  

 

13  

 

14   

15  

 

16  

 

17  

 

18   

19   
 

 

 (6)المادة 

1



2

3

 

 (7) المادة

 تم إلغاؤها 

 

 (8المادة )

يجوز أن يتبع الهيئة مؤسسات مستقلة وشركات تمارس أعمالها في مجاالت الطرق والنقل والمرور،  

 على أن يصدر بإنشاء أي منها قرار من رئيس المجلس التنفيذي. 

 

 4(9المادة )

 

 

 ( 10المادة )

ويتخذ ما يراه مناسبًا   ،اإلشراف على شؤونها اإلدارية والفنية والماليةالهيئة  ب   5المديرين   يتولى مجلس

 بما في ذلك: ،من القرارات واإلجراءات لتحقيق أغراضها وأهدافها

 وضع السياسة العامة للهيئة والمؤسسات التابعة لها وبرامج مشروعاتها.  - 1

 إعداد مشروع موازنة الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعه للمجلس التنفيذي العتماده. - 2

تنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي اإلدارية والمالية والفنية في إعداد الهيكل ال - 3

 الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعها للمجلس التنفيذي. 

وبدل استخدام المواقف العامة، بما في  ،اعتماد الرسوم المتعلقة بالنقل في اإلمارة كرسوم الطرق - 4

 تعرفة نقل الركاب.ذلك رسوم ترخيص المركبات وتحديد 

 تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية. - 5
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 ( 11المادة )

مرة واحدة على األقل كل شهر، وتتم دعوة المجلس لالنعقاد من قبل رئيس   6المديرين يجتمع مجلس 

المجلس، ويكتمل النصاب القانوني لالجتماع بحضور خمسة على األقل من أعضائه بمن فيهم رئيس  

المجلس، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب  

ة، وتدّون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة واألعضاء الذي فيه رئيس الجلس

 الحاضرون.

 

 ( 12المادة )

تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه، ويحدد  7المديرين يجوز لمجلس  - 1

 المجلس اختصاصات تلك اللجان وصالحياتها، كما يجوز له أن يفوضها ببعض صالحياته. 

أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من  8المديرين لمجلس  - 2

 الخبراء والمختصين، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداوالت.

 

 ( 13المادة )

أو رئيسه أو أي عضو من أعضائه أثناء إدارة الهيئة وعملياتها مسؤوالً تجاه    9المديرين ال يكون مجلس  

األغيار عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه اإلدارة، وتكون الهيئة وحدها هي المسؤولة 

 تجاه األغيار عن هذا الفعل أو الترك.

 

 ( 14المادة )

يئة ويمثلها في عالقاتها مع الغير، ويتولى تصريف كافة  لله 10العامهو المدير  المديرينرئيس مجلس 

 شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصالحيات المخولة إليه، ويشمل ذلك دونما حصر: 

 والسياسة العامة التي يضعها. 11المديرين تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس  - 1

 .12المديرين إعداد الميزانية السنوية للهيئة وعرضها على مجلس   - 2

 اإلشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة.  - 3

 اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية واإلدارية والفنية المنظمة للعمل في الهيئة. - 4
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 ذكرات التفاهم الالزمة لذلك.اإلشراف على عمل المؤسسات والجهات التابعة للهيئة وتوقيع م - 5

أو ينص عليها أي قرار يصدر  13المديرين ممارسة أية صالحيات أخرى يخولها إليه مجلس  - 6

 بموجب هذا القانون. 

 

 ( 15المادة )

وعدد من الموظفين واإلداريين الذي يطبق بشأنهم نظام    14العاميتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من المدير  

 ارة دبي أو أي تشريع يحل محله. شؤون الموظفين إلم

 

 ( 16المادة )

تنقل إلى الهيئة بموجب هذا القانون كافة الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات والصالحيات لكل من إدارة 

الطرق وقطاع )مترو دبي( وإدارة المواصالت العامة وقسم صيانة الطرق وشعبة إنارة الطرق من  

وكذلك قسم هندسة المرور وقسم السالمة المرورية وقسم ترخيص إدارة الصيانة العامة في بلدية دبي 

المركبات وقسم ترخيص السائقين وقسم مصنع األرقام التابعة لإلدارة العامة للمرور في القيادة العامة 

  لشرطة دبي.

ويكون للهيئة الحق في نقل من تراه مناسبًا من موظفي الوحدات التنظيمية المذكورة إليها أو تعيين  

 وظفين جدد طبقًا لحاجة العمل.م
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 ( 18المادة )

 تم إلغاؤها 

 

 16( 19المادة )

 

    

 

 

 ( 20المادة )

 يُلغى أي نص ورد في أي قرار أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. 

 

 ( 21المادة )

 

 الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره. يُنشر هذا القانون في 

 

 

 مكتوم بن راشد آل مكتوم  

 حاكم دبي

 م،2005نوفمبر  1 صدر في دبي بتاريخ

 هـ 1426رمضان  29 الموافق 
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