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املحتويات
ت�شريعات اجلهات احلكومية
حكومة دبي الذكية
قرارات
 قرار رقم ( )2ل�سنة  2017باعتماد الئحة ال�سيا�سات اخلا�صة بت�صنيف ون�شر وتبادل ٥وحماية البيانات يف �إمارة دبي.
هيئة الطرق واملوا�صالت
قرارات
 قرار �إداري رقم ( )747ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض الأ�شخا�ص �صفة ال�ضبطية ٢٨الق�ضائية.
 قرار اداري رقم ( )753ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت ٣٢�صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )756ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت ٣٦�صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
بلدية دبي
قرارات
 قرار �إداري رقم ( )302ل�سنة  2016ب�ش�أن تعديل ا�ستعمال ال�صاالت الريا�ضية يف املباين ٤٠الواقعة خارج منطقة الأعمال املركزية �إلى اال�ستعمال ال�سكني �أو املكتبي �أو امل�صرح به
يف الطابق املتكرر.
 قرار �إداري رقم ( )180ل�سنة  2017بتعديل القرار الإداري رقم ( )30ل�سنة ٤٣ 2007ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للأمر املحلي رقم ( )11ل�سنة  2003ب�ش�أن ال�صحة العامة
و�سالمة املجتمع يف �إمارة دبي.
 قرار �إداري رقم ( )181ل�سنة  2017ب�ش�أن الت�صريح للفنادق ببناء مطعم على طابق ٤٥ال�سطح.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 قرار �إداري رقم ( )205ل�سنة  2017ب�ش�أن اعتماد املعايري الفنية لت�أهيل املهند�سني ٤٧العاملني يف قطاع البناء يف �إمارة دبي.
 قرار �إداري رقم ( ) 551ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي بلدية دبي �صفة ال�ضبطية ٥٣الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )552ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي بلدية دبي �صفة ال�ضبطية ٥٧الق�ضائية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار رقم ( )2ل�سنة 2017
باعتماد
الئحة ال�سيا�سات اخلا�صة بت�صنيف ون�شر وتبادل وحماية البيانات يف
�إمارة دبي
__________

رئي�س جمل�س �إدارة مكتب مدينة دبي الذكية
بعد االطالع على القانون رقم ( )11ل�سنة  2014ب�إن�شاء مركز دبي للأمن الإلكرتوين،
وعلى القانون رقم ( )26ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم ن�شر وتبادل البيانات يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )29ل�سنة  2015ب�إن�شاء مكتب مدينة دبي الذكية،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2016ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة بيانات دبي،
وبنا ًء على موافقة جمل�س �إدارة املكتب يف جل�سته رقم ( )11املنعقدة بتاريخ � 26أكتوبر 2017
قررنا ما يلي:

اعتماد ال�سيا�سات
املادة ()1
ُتعتمد مبوجب هذا القرار الئحة ال�سيا�سات املُلحقة ،مبا تت�ضمنه من قواعد و�إجراءات و�ضوابط
ومناذج و�آليات منظمة لعملية ت�صنيف ون�شر وتبادل وحماية البيانات يف �إمارة دبي.
الإ�شراف على تنفيذ ال�سيا�سات
املادة ()2
تتولى م�ؤ�س�سة بيانات دبي الإ�شراف على تنفيذ ال�سيا�سات املُ�شار �إليها يف املادة ( )1من هذا
القرار.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/18/17 11:55 AM

5

العدد ( - )٤25ال�سنة ( 3 - )51ربيع الثاين 143٩هـ  -املوافق  21دي�سمرب 201٧م

Issue 425 Pages.indd 5

الن�شر وال�سريان
املادة ()3
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
�سعيد حممد الطاير
رئي�س جمل�س الإدارة
�صدر يف دبي بتاريخ � 26أكتوبر 2017م
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق � 6صـفــر 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الئحة ال�سيا�سات اخلا�صة بت�صنيف ون�شر وتبادل وحماية البيانات يف �إمارة دبي
__________
الف�صل الأول
التعريفات وامل�شتمالت ونطاق التطبيق والأهداف
التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذه الالئحة ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :حكومة دبي.
احلكومة
 :القانون رقم ( )26ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم ن�شر وتبادل
القانون
البيانات يف �إمارة دبي.
 :مكتب مدينة دبي الذكية.
املكتب
 :م�ؤ�س�سة بيانات دبي.
امل�ؤ�س�سة
 :الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة وما يف حكمها ،التابعة
اجلهات احلكومية االحتادية
للحكومة االحتادية.
 :الدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واملجال�س
اجلهات احلكومية املحلية
واملراكز وال�سلطات و�أي جهة حكومية �أخرى تابعة للحكومة،
مبا يف ذلك ال�سلطات امل�شرفة على مناطق التطوير اخلا�صة
واملناطق احلرة.
 :اجلهات احلكومية املحلية واجلهات احلكومية االحتادية التي
اجلهات احلكومية
لديها بيانات تخ�ص الإمارة.
� :أي جهة اعتبارية غري حكومية� ،سواء كانت هذه اجلهات
اجلهات اخلا�صة
ربحية �أو غري ربحية ،وت�شمل امل�ؤ�س�سات الفردية.
 :جمموعة منظمة �أو غري منظمة من املعطيات �أو الوقائع �أو
البيانات
املفاهيم �أو التعليمات �أو امل�شاهدات �أو القيا�سات ،تكون على
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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بيانات دبي
الدليل

املن�صة الإلكرتونية
مزودو البيانات
ال�شخ�ص
البيانات املفتوحة
البيانات امل�شرتكة
البيانات اخل�صو�صية
البيانات احل�سا�سة

البيانات ال�سرية

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�شكل �أرقام �أو حروف �أو رموز �أو �صور �أو غريها ،يتم جمعها
�أو �إنتاجها �أو معاجلتها ،عن طريق مزودي البيانات ،وت�شمل
املعلومات �أينما وردت يف هذه الالئحة.
 :البيانات اخلا�صة بالإمارة ،املتوفرة لدى مزودي البيانات.
 :الوثيقة املعتمدة من امل�ؤ�س�سة التي تت�ضمن جمموعة القواعد
وال�ضوابط والنماذج والآليات املنظمة لعملية ن�شر وتبادل
وحماية بيانات دبي ،التي يجب ا�ستخدامها كمرجعية من قبل
مزودي البيانات.
 :منظومة �إلكرتونية ،تت�ألف من �أجهزة وبرجميات و�شبكات
و�أنظمة تخزين وموقع لالت�صال والتوا�صل ،يتم بوا�سطتها
ن�شر وتبادل بيانات دبي.
 :اجلهات احلكومية ،والأ�شخا�ص الذين حتددهم امل�ؤ�س�سة.
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو ال�شخ�ص االعتباري اخلا�ص ،وي�شمل
دومنا ح�صر الأفراد وامل�ؤ�س�سات الفردية وامل�ؤ�س�سات ذات
النفع العام وال�شركات واجلمعيات ،وما يف حكمها.
 :بيانات دبي التي يجوز ن�شرها دون قيود �أو باحلد الأدنى من
القيود التي حتددها امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
 :بيانات دبي التي يتم تبادلها بني مزودي البيانات ،وفق ًا
لل�شروط وال�ضوابط التي حتددها امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
 :البيانات امل�شرتكة التي قد يت�سبب الإف�صاح عنها للعموم �أو
لأي طرف ثالث ب�ضرر حمدود على امل�صلحة العامة �أو على
الأ�شخا�ص.
 :البيانات امل�شرتكة التي قد يت�سبب الإف�صاح عنها للعموم �أو
تبادلها من قبل اجلهات احلكومية على غري �أ�سا�س «احلاجة
�إلى املعرفة» ،ب�ضرر كبري على امل�صلحة العامة �أو على
الأ�شخا�ص.
 :البيانات امل�شرتكة التي يتم ت�صنيفها على �أنها �سرية ،والتي
قد يت�سبب الإف�صاح عنها للعموم �أو تبادلها من قبل اجلهات
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احلكومية على غري �أ�سا�س «احلاجة �إلى املعرفة» ب�ضرر كبري
جد ًا على امل�صلحة العامة �أو الأمن الوطني �أو على الأ�شخا�ص.
 :البيانات التي تتعلق بال�شخ�ص ،والتي ال ميكن �أن تكون متاحة
البيانات ال�شخ�صية
للعموم �إال بعد موافقته ،وت�شمل البيانات التي حتدد هويته.
البيانات ال�شخ�صية احل�سا�سة  :البيانات ال�شخ�صية التي تك�شف عن� ،أو تتعلق ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر بعائلة ال�شخ�ص �أو ب�أ�صله العرقي �أو الطائفي �أو
املجتمعي �أو انتماءاته �أو �آرائه ال�سيا�سية �أو معتقداته الدينية
�أو الفل�سفية �أو �سجله اجلنائي �أو ع�ضويته يف النقابات �أو
حياته ال�صحية �أو حياته اخلا�صة.
 :البيانات املتعلقة ب�أي جهة خا�صة ،تكون متاحة للعموم
بيانات اجلهات اخلا�صة
وميكن ا�ستخدامها للتعريف با�سم تلك اجلهة والغر�ض منها،
وو�ضعها القانوين.
بيانات اجلهات اخلا�صة احل�سا�سة  :البيانات املتعلقة ب�أي جهة خا�صة ،ترتبط ب�أعمالها التجارية،
التي ال يتوقع �أن تكون متاحة للعموم ،مبا يف ذلك البيانات
املتعلقة مب�س�ؤوليها �أو موظفيها� ،أو �إيراداتها �أو �أرباحها� ،أو
قوائم املتعاملني� ،أو الدراية الفنية �أو ب�أي من حقوق امللكية
الفكرية.
 :جمموعة ُمنظمة من البيانات ،ميكن جمعها وو�صفها و�شرحها
جمموعة البيانات
وحتديد م�صدرها.
� :إعداد قائمة بالبيانات لدى �أي جهة تتوفر لديها بيانات تخ�ص
جرد البيانات
الإمارة ،مبا يف ذلك �أي ًا من بيانات دبي التي يتم انتاجها من
قبل تلك اجلهة �أو تكون حتت �سيطرتها.
 :الإجراءات الواردة يف الدليل ،والتي ت�شمل معايري ت�صنيف
�إجراءات ت�صنيف البيانات
البيانات� ،شكل البيانات ،البيانات الو�صفية ،وجودة البيانات.
 :املعايري التي حتدد كيفية ت�صنيف البيانات �إلى بيانات
معايري ت�صنيف البيانات
مفتوحة �أو بيانات م�شرتكة ،وت�صنيف البيانات امل�شرتكة �إلى
بيانات خ�صو�صية �أو بيانات ح�سا�سة �أو بيانات �سرية.
 :عملية تغذية املن�صة الإلكرتونية بالبيانات ب�شكل مت�سل�سل
دفعات البيانات
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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امل�ستخدم
الرخ�صة

الت�صريح
املُ�ص ّرح له
فريق البيانات
حقوق امللكية الفكرية

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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بدء ًا بالبيانات ذات الأولوية الأعلى فالأقل �أولوية.
 :ال�شخ�ص �أو اجلهة احلكومية امل�ستفيد من البيانات املفتوحة
التي يجب عليه ا�ستخدامها وفق ًا للأحكام وال�شروط
املن�صو�ص عليها يف الرخ�صة.
 :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة التي تخول امل�ستخدم الو�صول
�إلى البيانات املفتوحة املن�شورة على املن�صة االلكرتونية ،وفق ًا
لل�شروط والإجراءات املعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن
وال�شروط املن�صو�ص عليها مبوجب هذه الوثيقة.
 :املوافقة ال�صادرة عن اجلهة احلكومية التي ي�صرح مبوجبها
لل�شخ�ص بالو�صول �إلى البيانات امل�شرتكة وفق ًا لل�شروط
والإجراءات املعتمدة لديها �أو لدى امل�ؤ�س�سة.
 :ال�شخ�ص �أو اجلهة احلكومية التي ي�صرح لها من اجلهة
احلكومية �أو امل�ؤ�س�سة بالو�صول �إلى البيانات اخل�صو�صية �أو
البيانات احل�سا�سة �أو البيانات ال�سرية.
 :فريق العمل الذي يتم ت�شكيله لدى اجلهة احلكومية ،الذي
يت�ألف من :قائد للبيانات ،و�إداري وخبري و�أخ�صائي ومتعهد
للبيانات.
 :وت�شمل براءات االخرتاع ،واحلقوق يف االخرتاعات ،وحقوق
الن�شر والت�أليف واحلقوق املجاورة ،والعالمات التجارية
وعالمات اخلدمات ،والأ�سماء التجارية ،و�أ�سماء النطاقات،
وحقوق مظهر املنتجات ،وال�سمعة احل�سنة ،واحلق يف رفع
دعوى �ضد و�صف مزيف �أو مغ�شو�ش لب�ضائع �أو خدمات �أو
�ضد مناف�سة غري م�شروعة ،وحقوق الت�صاميم ،وحقوق
برامج احلا�سوب ،وحقوق ا�ستخدام وحماية �سرية املعلومات
اخل�صو�صية (مبا يف ذلك الدراية الفنية والأ�سرار التجارية)،
وجميع حقوق امللكية الفكرية الأخرى� ،سواء كانت جميع
احلقوق ال�سابق ذكرها م�سجلة �أو غري م�سجلة ،مبا يف ذلك
جميع الطلبات واحلقوق يف تقدمي طلب جتديد �أو متديد تلك
10
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ال�سجالت املرجعية
يوم العمل

احلقوق وحقوق املطالبة ب�أولوية تلك احلقوق وجميع �أ�شكال
احلماية املماثلة �أو ال�شبيهة املوجودة �أو التي �ستوجد يف
امل�ستقبل يف �أي جزء من العامل.
 :ال�سجالت الإلكرتونية �أو الورقية ،التي يتم حتديدها وتنظيمها
وت�صنيفها من قبل امل�ؤ�س�سة على نحو يجعل كل �سجل منها
يت�ضمن نوعية حمددة ومت�سقة من بيانات دبي.
� :أيام الدوام الر�سمي لدى اجلهة احلكومية ح�سب �ساعات
العمل املعتمدة لديها.

م�شتمالت الالئحة
املادة ()2
تت�ضمن هذه الالئحة ،ال�سيا�سات اخلا�صة بن�شر وتبادل البيانات ،وعلى النحو التايل:
� .1سيا�سة ت�صنيف البيانات.
� .2سيا�سة حماية البيانات و�سيا�سة حقوق امللكية الفكرية.
� .3سيا�سة ا�ستخدام و�إعادة ا�ستخدام بيانات دبي.
� .4سيا�سة املعايري الفنية.
نطاق التطبيق
املادة ()3
كل من:
�أ -تطبق �أحكام هذه الالئحة على ٍ
 .1اجلهات احلكومية االحتادية التي تتوفر لديها �أي بيانات تخ�ص الإمارة.
 .2اجلهات احلكومية املحلية.
 .3الأ�شخا�ص الذين ينتجون �أو ميتلكون �أو ين�شرون �أو يتبادلون بيانات تخ�ص الإمارة ممن
حتددهم امل�ؤ�س�سة ،مبا يف ذلك الأ�شخا�ص املوجودين يف مناطق التطوير اخلا�صة،
واملناطق احلرة مبا فيها مركز دبي املايل العاملي.
ب -على اجلهات املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،تطبيق هذه الالئحة وفق ًا للمراحل
الزمنية التي حتددها امل�ؤ�س�سة.
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الأهداف
املادة ()4
بالإ�ضافة �إلى الأهداف املن�صو�ص عليها يف القانون ،تهدف هذه الالئحة �إلى حتقيق ما يلي:
 .1دعم وتعزيز جهود الإمارة بتحقيق ر�ؤيتها يف التحول الذكي.
 .2تنظيم عملية ن�شر وتبادل وا�ستخدام و�إعادة ا�ستخدام البيانات املفتوحة وامل�شرتكة والت�صرف
بها.
 .3ت�سهيل عملية الو�صول للبيانات املفتوحة وامل�شرتكة.
 .4حتقيق التكامل بني اجلهات احلكومية ،وزيادة ترابطها وكفاءتها من حيث م�ستوى اجلودة،
و�سرعة الإجناز ،وتب�سيط الإجراءات على املتعاملني وتخفي�ض كلف الت�شغيل.
 .5حماية خ�صو�صية بيانات الأفراد ،و�سرية بيانات الأعمال ،وحقوق امللكية الفكرية اخلا�صة
بهم.
 .6احلد من ازدواجية البيانات لدى اجلهات احلكومية.
 .7دعم عملية اتخاذ القرار لدى اجلهات احلكومية لتمكينها من �إعداد �سيا�ساتها ،وتنفيذ
خططها ومبادراتها اال�سرتاتيجية بكفاءة وفعالية ،والقيام با�ست�شراف امل�ستقبل من خالل
تزويدها بالبيانات الدقيقة.
 .8تعزيز ال�شفافية و�إر�ساء قواعد احلوكمة الر�شيدة من خالل توزيع الأدوار وامل�س�ؤوليات بني
امل�ؤ�س�سة واجلهات احلكومية.
 .9حتديد حقوق وواجبات الأ�شخا�ص عند التعامل مع البيانات ال�شخ�صية وبيانات اجلهات
اخلا�صة.
 .10و�ضع �آليات وا�ضحة ب�ش�أن التظلم �ضد قرارات امل�ؤ�س�سة �أو قرارات اجلهة احلكومية املتعلقة
بن�شر وتبادل البيانات.
الف�صل الثاين
الأحكام التمهيدية
جرد البيانات
املادة ()5
يجب على اجلهات احلكومية القيام بجرد البيانات وفق ًا لإجراءات اجلرد املن�صو�ص عليها يف
الدليل ،متهيد ًا لت�صنيفها ون�شرها وتبادلها وفق ًا لأحكام هذه الالئحة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/18/17 11:55 AM

12

العدد ( - )٤25ال�سنة ( 3 - )51ربيع الثاين 143٩هـ  -املوافق  21دي�سمرب 201٧م

Issue 425 Pages.indd 12

�أولوية ن�شر البيانات وتبادلها
املادة ()6
�أ -يجب على اجلهات احلكومية الت�أكد من ن�شر وتبادل البيانات ذات الأولوية ،وعلى وجه
اخل�صو�ص ما يلي:
 .1ال�سجالت املرجعية الرئي�سة �أو الفرعية التي تعدها اجلهة احلكومية بناء على طلب
امل�ؤ�س�سة.
 .2البيانات التي يتم ن�شرها وتبادلها لأغرا�ض اخلدمات الإلكرتونية �أو الذكية.
 .3البيانات التي يتم حتديدها من قبل امل�ؤ�س�سة كبيانات ذات �أولوية عالية للحاجة لها،
لتنفيذ مبادرات حكومية ا�سرتاتيجية �أو التمكن من التحول الذكي �أو متابعة م�ؤ�شرات
الأداء.
 .4البيانات التي يتم طلبها من �أكرث من جهة حكومية يف الإمارة.
ب -يجب على اجلهات احلكومية االلتزام بتطبيق هذه الالئحة ،وفق ًا ملراحل زمنية مبنية على
�أ�سا�س الأولويات ،ويجب �أن يتم هذا التطبيق من خالل ما يلي:
 .1و�ضع خطة عمل على م�ستوى اجلهة احلكومية وفق ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف
الدليل ،بحيث يتم حتديد خطوات ن�شر وتبادل بياناتها ب�شكل تدريجي من خالل �سل�سلة
من دفعات البيانات ،وفق ًا للجدول الزمني الذي حتدده امل�ؤ�س�سة.
�	.2إعداد قائمة �أولية بجرد البيانات ،تت�ضمن كافة جمموعات البيانات ذات الأولوية،
ومن ثم تو�سيعها من خالل التغذية الراجعة من امل�ستخدمني وذلك ب�إ�ضافة جمموعات
البيانات التي تديرها اجلهة احلكومية.
 .3التن�سيق مع امل�ؤ�س�سة العتماد البيانات ذات الأولوية من خالل و�ضعها �ضمن �سل�سلة
دفعات البيانات الأولية.
ج -على امل�ؤ�س�سة دعم اجلهات احلكومية من خالل ما يلي:
 .1حتديد اجلدول الزمني لتحميل دفعات البيانات على املن�صة الإلكرتونية.
 .2توفري �إر�شادات تف�صيلية للجهات احلكومية ب�ش�أن ا�ستيفاء متطلبات ومعايري جرد
وحتديد �أولويات البيانات وفق ًا للدليل.
 .3مراجعة قائمة جرد البيانات الأولية املعدة من اجلهات احلكومية ،للت�أكد من احتوائها
على البيانات ذات الأولوية.
 .4اعتماد البيانات ذات الأولوية للن�شر والتبادل لتحميلها �ضمن دفعات البيانات.
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 .5متابعة تطبيق خطة العمل املعتمدة لدى اجلهة احلكومية واملتعلقة بن�شر البيانات وتبادلها.
ت�صنيف البيانات قبل ن�شرها �أو تبادلها
املادة ()7
يجب على اجلهات احلكومية ت�صنيف بيانات دبي املتوفرة لديها �سواء التي تنتجها �أو التي تكون
حتت �سيطرتها وفق ًا لهذه الالئحة و�إجراءات ت�صنيف البيانات املن�صو�ص عليها يف الدليل ،وذلك
قبل ن�شرها �أو تبادلها كبيانات مفتوحة �أو بيانات م�شرتكة.
ن�شر البيانات املفتوحة وتبادل البيانات امل�شرتكة
املادة ()8
�أ -يجب على اجلهات احلكومية التي تتوفر لديها جمموعة من البيانات املفتوحة �أو جمموعة من
البيانات امل�شرتكة ن�شر هذه البيانات �أو تبادلها على املن�صة االلكرتونية وفق ًا للقانون وهذه
الالئحة والدليل ول�شروط الرخ�صة و�شروط الت�صاريح ،ليتمكن امل�ستخدم �أو �أي �شخ�ص
م�صرح له باحل�صول عليها.
ب -يجوز للم�ؤ�س�سة بناء على طلب اجلهة احلكومية �إعفائها من ن�شر بياناتها املفتوحة �أو تبادل
البيانات امل�شرتكة على املن�صة الإلكرتونية� ،إذا كان هناك مربر يق�ضي بذلك.
جُ -يحظر على اجلهات احلكومية ن�شر �أو تبادل �أو م�شاركة البيانات ال�سرية على املن�صة
االلكرتونية.

�أ-
ب-
ج-
د-

ا�ستخدام املن�صة الإلكرتونية
املادة ()9
على اجلهات احلكومية االلتزام بن�شر البيانات املفتوحة وتبادل البيانات امل�شرتكة على
تن�ص هذه الالئحة على خالف ذلك.
املن�صة االلكرتونية ،ما مل ّ
يجب على امل�ؤ�س�سة �ضمان �إتاحة البيانات املفتوحة للعموم من خالل املن�صة الإلكرتونية.
يجب على اجلهات احلكومية الإ�شارة عرب مواقعها الإلكرتونية عن البيانات املفتوحة املتوفرة
على املن�صة الإلكرتونية ،وتوجيه امل�ستخدم لها عرب رابط �إلكرتوين.
على اجلهات احلكومية التن�سيق مع امل�ؤ�س�سة يف كل ما يتعلق بتحميل دفعات البيانات على
املن�صة الإلكرتونية وحتديثها.
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هـ -ت�ضمن امل�ؤ�س�سة للجهات احلكومية ،اقت�صار ا�ستخدام البيانات امل�شرتكة املتوفرة على
املن�صة الإلكرتونية على املُ�صرح له بالو�صول �إلى تلك البيانات.
فريق البيانات
املادة ()10
على اجلهات احلكومية املحلية ت�شكيل فريق للبيانات ،ويراعى �أن يتم ت�شكيل هذا الفريق وفق ًا
للمعايري والقواعد املب ّينة يف الدليل.
الف�صل الثالث
الأدوار وامل�س�ؤوليات وااللتزامات
دور اجلهات احلكومية املحلية �أو االحتادية
املادة ()11
بالإ�ضافة �إلى االلتزامات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )11من القانون ،على اجلهات احلكومية
االلتزام مبا يلي:
 .1جرد بياناتها وحتديد �أولوية ن�شرها وتبادلها وفق ًا للمادتني ( )5و( )6من هذه الالئحة.
 .2ت�صنيف بيانات دبي التي تنتجها �أو تكون حتت �سيطرتها كبيانات مفتوحة �أو م�شرتكة وفق ًا
لإجراءات ت�صنيف البيانات املن�صو�ص عليها يف الف�صل الرابع من هذه الالئحة.
 .3ن�شر بياناتها املفتوحة وفق ًا للرخ�صة عرب املن�صة الإلكرتونية.
 .4تبادل بياناتها امل�شرتكة وفق ًا لت�صاريح الو�صول اخلا�صة بها.
 .5ا�ستخدام املن�صة االلكرتونية لن�شر وتبادل البيانات.
 .6ت�شكيل فريق البيانات وفق ًا لقواعد احلوكمة املن�صو�ص عليها يف الالئحة.
 .7حماية بيانات دبي وحقوق امللكية الفكرية اخلا�صة بها وااللتزام ب�أمن املعلومات وفق ًا لهذه
الالئحة.
 .8التعاون مع امل�ؤ�س�سة ب�ش�أن حتديد التكاليف الإ�ضافية للبيانات املفتوحة وتطوير خدمات ذات
قيمة م�ضافة وفق ًا لهذه الالئحة.
 .9التعاون والتن�سيق مع االجهزة واملراكز الرقابية املعنية يف الدولة ب�ش�أن بيانات دبي وفق ًا لهذه
الالئحة.
 .10رفع تقارير �إلى امل�ؤ�س�سة ب�ش�أن مدى التزامها بتطبيق هذه الالئحة والدليل.
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 .11االلتزام ب�إجراءات ال�شكاوى املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.
دور امل�ؤ�س�سة
املادة ()12
بالإ�ضافة �إلى االخت�صا�صات املنوطة بها مبوجب القانون ،على امل�ؤ�س�سة القيام باملهام وال�صالحيات
التالية:
 .1الإ�شراف على تطبيق الدليل وهذه الالئحة.
�	.2إتاحة الو�صول �إلى البيانات املفتوحة املن�شورة على املن�صة الإلكرتونية.
� .3ضمان اقت�صار ا�ستخدام املن�صة الإلكرتونية على املُ�صرح لهم بالو�صول �إلى تلك البيانات
وفق ًا لت�صاريح الو�صول اخلا�صة بذلك.
 .4تطوير خدمات البيانات ذات القيمة امل�ضافة وبيعها للم�ستخدمني بالتعاون مع اجلهة
احلكومية.
 .5دعم اجلهة احلكومية يف جرد بياناتها وحتديد �أولوية ن�شرها وتبادلها.
 .6توفري �إر�شادات تف�صيلية للجهات احلكومية ب�ش�أن حتقيق متطلبات هذه الالئحة من خالل
الدليل ون�شرها على موقعها االلكرتوين.
�	.7إعفاء اجلهة احلكومية من تطبيق بع�ض جوانب هذه الالئحة.
 .8حل �أي نزاع قد ين�ش�أ نتيجة رف�ض قيام �أي جهة حكومية مب�شاركة بياناتها مع جهة حكومية
�أخرى.
 .9اتخاذ التدابري الالزمة ب�ش�أن عدم امتثال اجلهات احلكومية �أو الأ�شخا�ص للقانون ولهذه
الالئحة ولل�سيا�سات والنظم املعتمدة لديها.
 .10االلتزام بتطبيق �إجراءات التحقيق والتظلم ب�ش�أن بيانات دبي.
التزامات امل�ستخدمني وامل�صرح لهم
املادة ()13
على امل�ستخدمني وامل�صرح لهم االلتزام مبا يلي:
 .1ا�ستخدام البيانات املفتوحة وفق ًا ل�شروط الرخ�صة.
 .2ا�ستخدام البيانات امل�شرتكة وتبادلها وفق ًا لت�صاريح الو�صول اخلا�صة بها واال�ستخدامات
امل�صرح بها.
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 .3التقيد مببادئ �سيا�سة حماية البيانات وحقوق امللكية الفكرية عند ا�ستخدام البيانات
املفتوحة والبيانات امل�شرتكة.
الف�صل الرابع
�سيا�سة ت�صنيف البيانات
�إجراءات ت�صنيف البيانات
املادة ()14
يجب على اجلهات احلكومية االلتزام بت�صنيف البيانات لديها وفق ًا لأحكام هذه الالئحة والدليل.
ت�صنيف البيانات املفتوحة
املادة ()15
�أُ -ت�ص ّنف اجلهة احلكومية ،جمموعات البيانات على �أنها بيانات مفتوحة يف حال كان ن�شرها
يحقق امل�صلحة العامة ،على �أن يراعى يف هذا اخل�صو�ص ما يلي:
�	.1أال يتعار�ض ن�شرها مع الت�شريعات �أو ال�سيا�سات ال�سارية يف الإمارة.
�	.2أال ت�شكل �أي خطر على �سالمة اال�شخا�ص واملجتمع.
�	.3أال تك�شف عن� ،أو ت�سيء ا�ستعمال �أي بيانات �شخ�صية �أو بيانات جهات خا�صة �أو بيانات
جهات خا�صة ح�سا�سة.
�	.4أال تنتهك �أي ًا من حقوق امللكية الفكرية.
�	.5أال ُت�ؤثر �سلب ًا على حفظ الأمن و�إقامة العدل.
ب -تعترب بيانات م�شرتكة جميع بيانات دبي التي مل ُت�صنف على �أنها بيانات مفتوحة.
ت�صنيف البيانات امل�شرتكة
املادة ()16
�أُ -ت�صنف البيانات امل�شرتكة �إلى الفئات الفرعية التالية:
 .1بيانات خ�صو�صية.
 .2بيانات ح�سا�سة.
 .3بيانات �سرية.
ب -لغايات ت�صنيف البيانات امل�شرتكة �إلى الفئات الفرعية املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه
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املادة ،ف�إنه يجب على اجلهات احلكومية مراعاة �أحكام هذه الالئحة.
معايري البيانات اخل�صو�صية
املادة ()17
ُتعترب البيانات امل�شرتكة �أنها بيانات خ�صو�صية ،يف حال كان من �ش�أن الإف�صاح عنها للعموم �أو لأي
طرف ثالث �إحلاق �ضرر حمدود بامل�صلحة العامة �أو الأ�شخا�ص ،ومن �صور ذلك:
 .1الإف�صاح عن البيانات ال�شخ�صية (با�ستثناء البيانات ال�شخ�صية احل�سا�سة) لغر�ض مغاير
للغر�ض الذي �أعدت لأجله.
 .2الت�أثري �سلب ًا على اجلهة احلكومية االحتادية �أو املحلية عند قيامها ب�أداء مهامها.
�	.3إحلاق �ضرر حمدود بالأ�صول اململوكة لأي �شخ�ص �أو الت�سبب يف خ�سارة مالية حمدودة له.
�	.4إحداث ت�أثري �سلبي حمدود على �سمعة �أي �شخ�ص �أو جهة خا�صة.
 .5الإ�ضرار باجلهات اخلا�صة من خالل تقليل قدرتها التناف�سية.
 .6الإ�ضرار بال�سالمة العامة والعدالة.
معايري البيانات احل�سا�سة
املادة ()18
ُتعترب البيانات امل�شرتكة �أنها بيانات ح�سا�سة ،يف حال كان من �ش�أن الإف�صاح عنها للعموم �إحلاق
�ضرر كبري بامل�صلحة العامة �أو الأ�شخا�ص ،ومن �صور ذلك:
 .1الإف�صاح عن البيانات ال�شخ�صية احل�سا�سة كاحلالة الطبية لأي �شخ�ص �أو الإف�صاح عن
بيانات اجلهات اخلا�صة احل�سا�سة لغر�ض مغاير للغر�ض الذي �أعدت لأجله.
 .2تهديد حياة �أي �شخ�ص �أو حريته �أو �سالمته تهديد ًا مبا�شر ًا.
 .3انتهاك �أي ًا من حقوق امللكية الفكرية دون احل�صول على ت�صريح من �صاحب احلق.
�	.4إحلاق �ضرر ج�سيم بالأ�صول اململوكة للجهة احلكومية �أو ب�أي �شخ�ص �أو الت�سبب يف خ�سارة
مالية ج�سيمة له.
�	.5إحداث ت�أثري �سلبي على �سمعة �أي �شخ�ص �أو جهة حكومية.
�	.6إحلاق �ضرر ج�سيم ب�شخ�ص �أو بجهة خا�صة قد ي�ؤدي �إلى ت�أثره من ناحية معرفية �أو فكرية
�أو تكبده خل�سائر مالية.
�	.7إحلاق �ضرر ج�سيم بقدرة اجلهة احلكومية االحتادية �أو اجلهة احلكومية املحلية على �أداء
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مهامها.
 .8الت�سبب ب�ضرر ج�سيم بالفعالية الت�شغيلية لأي عمليات �أمنية ذات قيمة عالية.
�	.9إحلاق �ضرر ج�سيم بالعالقات الدبلوما�سية مع �أي دولة �أو منظمة دولية.
�	.10إحلاق �ضرر ج�سيم ب�سالمة �أو �أمن �أو ازدهار الدولة �أو �أي من الإمارات يف الدولة �أو �أي دولة
من خالل الإ�ضرار مب�صاحلها التجارية �أو االقت�صادية �أو املالية.
�	.11إحلاق �ضرر ج�سيم ب�أمن البنية التحتية الوطنية احليوية.
�	.12إحداث �ضرر ج�سيم للفعالية الت�شغيلية لأي من جهاز ال�شرطة �أو القوات امل�سلحة الع�سكرية
للدولة بحيث تواجه يف معر�ض �أدائها ملهامها �أي ًا مما يلي:
�أ -عدم �إمكانية ا�ستعمال قدرتها احلالية �أو امل�ستقبلية.
ب -خ�سارة بالأرواح.
ت�	-إحلاق �ضرر باملن�ش�آت مما يجعلها غري �صاحلة لال�ستخدام.
ث�	-إحداث ت�أثري �سلبي على �إقامة العدل مبا يف ذلك القدرة على التحقيق يف اجلرائم �أو
مالحقة مرتكبي اجلرائم ق�ضائي ًا.
معايري البيانات ال�سرية
املادة ()19
تعترب البيانات امل�شرتكة �أنها بيانات �سرية ،يف حال كان من �ش�أن الإف�صاح عنها للعموم �أو تبادلها
�ضمن احلكومة على غري �أ�سا�س «احلاجة �إلى املعرفة» �إجراء غري قانوين وقد يت�سبب ب�إحلاق �ضرر
كبري جد ًا بامل�صلحة العامة �أو الأمن الوطني �أو بالأ�شخا�ص ،ومن �صور ذلك:
 .1الإف�صاح عن البيانات ال�شخ�صية �أو البيانات ال�شخ�صية احل�سا�سة �أو بيانات جهات خا�صة
�أو بيانات جهات خا�صة ح�سا�سة للأ�شخا�ص �ضمن القوائم املحددة لهذا الغر�ض.
 .2انتهاك �أي من حقوق امللكية الفكرية التي تعود للأ�شخا�ص �ضمن القوائم املحددة لهذا
الغر�ض ،حتى �إذا كان ا�ستخدام حقوق امللكية الفكرية مت على �أ�سا�س قانوين وعادل.
�	.3إحلاق خ�سائر فادحة بالأرواح.
�	.4إحداث ت�أثري �سلبي كبري �أو ملحوظ على امل�صلحة العامة �أو الأمن الوطني للإمارة �أو لأي من
�إمارات الدولة.
 .5تهديد اال�ستقرار الداخلي يف الإمارة �أو �أي من �إمارات الدولة.
�	.6إحداث �إرباك وتوتر يف العالقات الدولية.
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�	.7إحلاق �ضرر فادح بفعالية �أو �أمن الدولة �أو القوات املتحالفة معها ي�ؤدي �إلى عدم قدرتها على
�أداء مهامها الع�سكرية.
�	.8إحلاق �ضرر فادح بالعالقات مع الدول ال�صديقة �أو املنظمات الدولية املعرتف بها.
�	.9إحلاق �ضرر فادح لعمليات �أمنية �أو ا�ستخباراتية ذات �أهمية.
�	.10إحلاق �ضرر على املدى الطويل باقت�صاد الإمارة �أو �أي من �إمارات الدولة.
�	.11إحلاق �ضرر فادح بقدرة �إحدى اجلهات احلكومية املحلية على �أداء مهامها �أو �إحلاق ال�ضرر
ب�أ�صولها� ،أو ت�أثري �سلبي على �سمعتها وفقدان الثقة العامة فيها.
�	.12إحلاق �ضرر فادح باجلهات اخلا�صة التي لها �أدوار حيوية ،وا�سرتاتيجية يف االقت�صاد
الوطني ،ي�ؤدي �إلى تكبدها خل�سائر مالية فادحة �أو �إفال�سها �أو فقدانها لدورها الريادي.
 .13ت�شكيل تهديد فادح ل�سالمة وحياة بع�ض الأفراد العاملني يف �أجهزة ال�شرطة �أو الأمن �أو
الأجهزة الع�سكرية �أو على ال�شهود يف الق�ضايا اخلطرية.
 .14الت�أثري �سلب ًا على احلفاظ على الأمن و�إقامة العدل� ،أو الت�سبب بعرقلة التحقيقات يف اجلرائم
اخلطرية �أو مالحقة مرتكبيها ق�ضائي ًا.

�أ-
ب-
ج-

د-

ت�صريح الو�صول �إلى البيانات امل�شرتكة
املادة ()20
يحظر على �أي �شخ�ص احل�صول على البيانات امل�شرتكة �إال بعد ح�صوله على الت�صريح.
على اجلهة احلكومية حتديد اجلهات احلكومية واجلهات اخلا�صة امل�صرح لها بالو�صول �إلى
بياناتها امل�شرتكة ،على �أن يراعى يف هذا التحديد �أحكام هذه الالئحة.
يتم �إ�صدار الت�صريح من غري اجلهات املحددة يف الفقرة (ب) من هذه املادة وفق ًا
للإجراءات التالية:
 .1يتم تقدمي طلب احل�صول على الت�صريح �إلى اجلهة احلكومية امل�س�ؤولة عن جمموعة
البيانات امل�شرتكة من خالل املن�صة االلكرتونية مت�ضمن ًا �أ�سباب ومربرات الطلب.
 .2على اجلهة احلكومية �إ�صدار موافقتها �أو رف�ضها على الطلب خالل ( )15خم�سة ع�شر
يوم عمل من تاريخ تقدميه ،على �أن يكون قرارها ال�صادر برف�ض الطلب م�سبب ًا.
 .3على امل�ؤ�س�سة اتخاذ االجراءات الالزمة ملنح الت�صريح ،يف حال عدم رد اجلهة احلكومية
م�ستلمة الطلب ،خالل املهلة املُ�شار �إليها يف البند ( )2من الفقرة (ج) من هذه املادة.
على امل�ؤ�س�سة الت�أكد من التزام اجلهة احلكومية بهذه الالئحة والدليل ،عند تبادل البيانات
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امل�شرتكة.
هـ -على امل�ؤ�س�سة حل �أي نزاع قد ين�ش�أ عن قرار اجلهة احلكومية املتمثل برف�ضها م�شاركة
بياناتها مع جهة �أخرى ،ويكون قرار امل�ؤ�س�سة نهائي ًا وملزم ًا بهذا اخل�صو�ص.
و -يجب على املُ�صرح له وحتت طائلة امل�س�ؤولية التقيد مب�ضمون الت�صريح والت�شريعات ال�سارية
يف الإمارة.
الف�صل اخلام�س
�سيا�سة حماية البيانات و�سيا�سة حقوق امللكية الفكرية
حماية البيانات
املادة ()21
�أ -يحظر على اجلهات والأ�شخا�ص اخلا�ضعني لأحكام هذه الالئحة ،الإف�صاح عن البيانات
ال�شخ�صية وبيانات اجلهات اخلا�صة وبيانات اجلهات اخلا�صة احل�سا�سة وت�صنيفها ون�شرها
كبيانات مفتوحة.
ب -على فريق البيانات �أثناء تطبيقه لإجراءات ت�صنيف البيانات ،حتديد البيانات ال�شخ�صية
وبيانات اجلهات اخلا�صة وبيانات اجلهات اخلا�صة احل�سا�سة التي ال يجوز �إدراجها يف
جمموعة البيانات املفتوحة ،ويف جميع الأحوال ال يجوز ت�صنيف �أي من بيانات دبي كبيانات
مفتوحة �إال بعد �إزالة كافة البيانات التي يتقرر حظر �إدراجها يف الت�صنيف.
حماية حقوق امللكية الفكرية
املادة ()22
ال يجوز ن�شر بيانات دبي التي يوجد للغري حق ملكية فكرية عليها ،كبيانات مفتوحة �أو تبادلها مع
الآخرين على �أنها بيانات م�شرتكة� ،إال بعد احل�صول على موافقة من ميلك تلك البيانات.
احل�صول على املوافقات
املادة ()23
على اجلهات احلكومية االلتزام مبا يلي:
 .1طلب موافقة الأفراد واجلهات اخلا�صة ب�ش�أن ا�ستخدام بياناتهم ال�شخ�صية �أو بيانات
اجلهات اخلا�صة �أو بيانات اجلهات اخلا�صة احل�سا�سة بهدف تخزينها ومعاجلتها وتبادلها
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مع اجلهات احلكومية الأخرى يف الإمارة ،وذلك حتى يت�سنى للجهة احلكومية تقدمي خدماتها
للمتعاملني معها دون احلاجة �إلى طلب هذه البيانات مرة �أخرى.
 .2طلب موافقة من له حق امللكية الفكرية على ا�ستخدام البيانات املحمية �أو �إعادة ن�سخها �إذا
كان ذلك الزم ًا لتقدمي خدماتها للمتعاملني معها ،وذلك يف حال كان منح املوافقة مقبو ًال به
لكل من �أ�صحاب هذه احلقوق واجلهة احلكومية.
من الناحية التجارية ٍ
 .3ال�سماح للأفراد واجلهات اخلا�صة بتعديل بياناتهم �أو �إلغاء موافقتهم على تبادلها بني
اجلهات احلكومية.
 .4التقيد باملبادئ التالية عند التعامل مع البيانات ال�شخ�صية �أو بيانات اجلهات اخلا�صة �أو
بيانات اجلهات اخلا�صة احل�سا�سة ،وت�صريحات الو�صول �إليها:
�أ -ال�شفافية :وذلك من خالل �إعالم الأفراد واجلهات اخلا�صة بهوية اجلهة احلكومية
التي �ستقوم بجمع بياناتهم ال�شخ�صية واخلا�صة.
ب -حتديد الهدف :وذلك من خالل ا�ستخدام البيانات لأهداف حمددة ومن�صو�ص عليها
�صراحة عند جمعها.
ت -التنا�سب :وذلك من خالل �أن يكون طلب البيانات املراد جمعها باحلد الذي يتنا�سب مع
الهدف من جمع البيانات.
نظام �أمن املعلومات
املادة ()24
على اجلهات احلكومية املحلية االلتزام بنظام �أمن املعلومات ال�صادر عن مركز دبي للأمن
االلكرتوين عند تطبيق هذه الالئحة والنظم واملعايري ال�صادرة مبوجب القانون حلفظ �أمن
املعلومات.
الف�صل ال�ساد�س
�سيا�سة ا�ستخدام و�إعادة ا�ستخدام بيانات دبي
رخ�صة البيانات املفتوحة
املادة ()25
يجب على م�ستخدمي البيانات واجلهات اخلا�صة ،االلتزام بالأحكام وال�شروط الواردة يف الرخ�صة
وذلك عند الو�صول �إلى البيانات املفتوحة عرب املن�صة االلكرتونية.
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تبادل البيانات امل�شرتكة
املادة ()26
يجب على اجلهات احلكومية عند تبادل البيانات امل�شرتكة مراعاة ما يلي:
�	.1أن تقوم بتعديل بياناتها امل�شرتكة و�إعادة ت�صنيفها كبيانات مفتوحة يف حال �إتاحتها للعموم،
وفق ًا لأحكام هذه الالئحة والدليل.
�	.2أن يتم تبادلها وفق ًا للت�صريح.
�	.3أن يتم �إتاحة البيانات اخل�صو�صية ،عرب املن�صة الإلكرتونية للجهات احلكومية املحلية يف
جميع الأوقات ،ولأي �شخ�ص م�صرح له بذلك.
�	.4أن يتم تبادل البيانات احل�سا�سة منها مع امل�صرح لهم على �أ�سا�س احلاجة الفعلية للبيانات
فقط.
�	.5أن يتم تبادل البيانات احل�سا�سة عرب و�سائل غري املن�صة الإلكرتونية �شريطة �أخذ موافقة
امل�ؤ�س�سة امل�سبقة على ذلك.
الت�صرف يف البيانات
املادة ()27
�أ -تعترب بيانات دبي من الأ�صول اململوكة للحكومة ،ويجوز الت�صرف بها وفق ًا ملا يلي:
 .1يجوز بيع البيانات املفتوحة وفق ًا لل�شروط التالية:
�أ�	-أن يكون بيعها ب�شكل ا�ستثنائي.
ب�	-إذا كان جمعها �أو معاجلتها �أو �إتاحتها يحمل اجلهة احلكومية �أو امل�ؤ�س�سة تكاليف
مالية �إ�ضافية.
ج�	-أن يقت�صر بيع هذه البيانات على املن�صة االلكرتونية.
د�	-أن يتم حتديد ثمن بيعها من خالل امل�ؤ�س�سة وبالتن�سيق مع اجلهة احلكومية.
هـ�	-أن تكون �آلية حت�صيل الأثمان وحتديد قيمها متنا�سب ًا والتكاليف الإ�ضافية التي مت
تكبدها.
 .2يجوز للم�ؤ�س�سة بيع خدمات البيانات ذات القيمة امل�ضافة ،وفق ًا لل�شروط التالية:
�أ�	-أن يكون البيع بهدف حتقيق امل�صلحة العامة و�أهداف التحول الذكي.
ب�	-أن يقت�صر توفري هذه البيانات على املن�صة االلكرتونية.
ج�	-أن يتم ت�شجيع �إعادة ا�ستخدام البيانات املفتوحة التي ت�ستند عليها هذه اخلدمات
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على �أ�سا�س تناف�سي من قبل اجلهات اخلا�صة.
د�	-أن يتم �إتاحة هذه البيانات جلميع امل�ستخدمني على �أ�سا�س عادل ومعقول وبدون
متييز ،وال يجوز للم�ؤ�س�سة �إطالق خدمات البيانات ذات القيمة امل�ضافة حتى يتم
ن�شر البيانات املفتوحة التي ت�ستند �إليها على املن�صة الإلكرتونية.
هـ�	-أن يتم حتديد ثمن بيعها على نحو يمُ ّكن من ا�سرتداد التكاليف الكلية الناجمة عن
توفريها ،قدر امل�ستطاع ومبا يتنا�سب و�سعر ال�سوق.
ب -يجوز للجهة احلكومية طلب االعفاء من تطبيق ال�شروط املُ�شار �إليها يف البند ( )1من الفقرة
(�أ) من هذه املادة ،على �أن يت�ضمن هذا الطلب الأ�سباب واملربرات اخلا�صة بالإعفاء ،ويف
جميع الأحوال تلتزم اجلهة احلكومية املحلية بتطبيق االجراءات املُ�شار �إليها يف هذه الفقرة
�إلى حني البت يف طلب الإعفاء.
ج -تلتزم اجلهات احلكومية التي لديها �أي تعاقدات �أو التزامات لتزويد البيانات �أو بيعها �أو
م�شاركتها مع �أي طرف �آخر خالف ًا ملا ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة مبا يلي:
� .1إنهاء التعاقد �أو االلتزام يف �أقرب وقت ممكن ،ما مل يرتتب على ذلك الإنهاء �أي �أعباء
مالية.
 .2عدم جتديد التعاقد عند انتهائه.
 .3عدم الدخول يف �أي تعاقدات جديدة قبل احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة.
الف�صل ال�سابع
�سيا�سة املعايري الفنية
املادة ()28
�أ -على امل�ؤ�س�سة ن�شر الدليل املت�ضمن �أطر احلوكمة و�إجراءات العمل اخلا�صة بن�شر وتبادل
البيانات ،مبا فيها املعايري الفنية اخلا�صة بالبيانات ،وذلك على موقعها االلكرتوين.
ب -على امل�ؤ�س�سة تو�ضيح العنا�صر الإلزامية �أو املو�صى بها �ضمن الدليل وعلى وجه اخل�صو�ص
املتعلقة باملعايري الفنية.
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الف�صل الثامن
�أحكام ختامية
امل�صلحة العامة
املادة ()29
على امل�ؤ�س�سة واجلهات والأ�شخا�ص اخلا�ضعني لأحكام هذه الالئحة ،مراعاة مقت�ضيات امل�صلحة
العامة والأمن العام ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما يلي:
 .1تعزيز مفهوم امل�ساءلة وال�شفافية.
 .2حماية ال�صحة وال�سالمة العامة.
 .3حماية امل�ستهلك.
 .4ت�شجيع القطاعات االقت�صادية.
 .5الت�شجيع على تقدمي خدمات حكومية �أف�ضل.
 .6حماية الأمن العام.
 .7تعزيز العالقات الدولية ،مبا يف ذلك العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية املهمة مع احلكومات
الأجنبية واملنظمات الدولية.
 .8ا�ستقرار القوانني وح�سن تطبيقها ومبادئ احلوكمة.
 .9ت�شجيع وحماية القطاعات االقت�صادية �أو العلمية �أو التكنولوجية احليوية لتحقيق اال�ستقرار
وال�سالمة والرفاهية.
 .10احلفاظ على الرتاث والثقافة.
 .11منع اجلرمية واحلفاظ على �سالمة الأفراد.
 .12املحافظة على خدمات البنية التحتية واخلدمات اال�سرتاتيجية واحليوية للدولة.
التعاون والتن�سيق مع االجهزة الأمنية
املادة ()30
على اجلهات احلكومية تقدمي العون وامل�ساعدة للأجهزة الأمنية املعن ّية يف �أداء عملها وواجباتها،
مبا يف ذلك تزويدها بالبيانات التي تطلبها مبا يحقق امل�صلحة العامة والوطنية والأمن العام.
التقارير
املادة ()31
على اجلهات احلكومية املحلية رفع التقارير الدورية الالزمة عن �أداء عملها �إلى امل�ؤ�س�سة ،وفق ًا
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ملعايري الأداء املعتمدة من امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن ،على �أن يتم تو�ضيح �آلية رفع التقارير ودوريتها
وم�شتمالتها �ضمن الدليل.

�أ-
ب-

ج-
د-
هـ-
و-

�إجراءات ال�شكوى
املادة ()32
يجوز لأي �شخ�ص تقدمي �شكوى فيما يتعلق بتطبيق هذه الالئحة �أو الدليل.
يجب �أن تكون ال�شكوى مبنية على �أي من الأ�سباب التالية:
 .1خمالفة �أحكام القانون �أو هذه الالئحة �أو �أي من ال�سيا�سات ال�صادرة مبوجبهما.
 .2عدم التزام امل�ؤ�س�سة �أو اجلهة احلكومية املحلية بالقواعد املتعلقة بالت�صرف يف البيانات
�أو ت�صنيفها.
 .3احتواء جمموعة البيانات املفتوحة على البيانات ال�شخ�صية �أو بيانات اجلهات اخلا�صة
�أو بيانات اجلهات اخلا�صة احل�سا�سة �أو انتهاكها لأي من حقوق امللكية الفكرية.
 .4خمالفة امل�ستخدم �أو امل�صرح له للرخ�صة �أو للت�صريح.
تنظم �إجراءات ا�ستقبال ال�شكاوى والنظر فيها وفق ًا لدليل نظام �شكاوى املتعاملني املوحد
حلكومة دبي.
يف حال عدم ر�ضا مقدم ال�شكوى بقرار اجلهة احلكومية املحلية ،يجوز له �أن يتق ّدم ل�شكوى
�إلى امل�ؤ�س�سة ،كما يجوز للم�ؤ�س�سة من تلقاء نف�سها التحقيق يف �أي جانب من جوانب عدم
امتثال �أي جهة �أو �شخ�ص ب�أحكام هذه الالئحة والدليل.
يجب على كافة اجلهات احلكومية املحلية تزويد امل�ؤ�س�سة ب�أي معلومات تتعلق بالتحقيقات
التي جتريها خالل املهلة التي حتددها امل�ؤ�س�سة.
بالبت يف ال�شكاوى املقدمة �إليها خالل (� )60ستني يوم عمل من تاريخ
تقوم امل�ؤ�س�سة ّ
ا�ستالمها لل�شكوى ،كما تقوم باتخاذ التدابري الالزمة ب�ش�أن �أي م�س�ألة تتعلق مبخالفة
الالئحة �أو الدليل ،ويف جميع الأحوال تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إخطار مقدم ال�شكوى واملكتب بالنتائج
التي تو�صلت �إليها يف هذا ال�ش�أن.

الإجراءات والتدابري
املادة ()33
�أ -يتعني على امل�ؤ�س�سة اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة� ،إذا تبني لها خمالفة �أي �شخ�ص لأي
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حكم من �أحكام القانون� ،أو هذه الالئحة �أو الرخ�صة �أو الت�صريح.
ب -تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إخطار ال�شخ�ص �أو اجلهة احلكومية باملخالفة والتدابري الواجب اتخاذها
ملعاجلتها خالل املهلة التي حتددها.
ج -يف حال عدم التزام ال�شخ�ص �أو اجلهة احلكومية باملخالفة املُ�شار �إليها �أعاله ،تتخذ امل�ؤ�س�سة
التدابري التالية:
 .1توجيه ال�شخ�ص �أو اجلهة احلكومية املحلية بت�صحيح املخالفة �أو التوقف ب�شكل نهائي
عن املخالفة.
 .2توجيه �إنذار للم�ستخدم بالو�صول �إلى البيانات.
�	.3إلغاء الت�صريح املمنوح له.
 .4رفع تقرير �إلى املجل�س التنفيذي للإمارة مبخالفات اجلهات احلكومية.
التظلمات
املادة ()34
�أ -يجوز لكل ذي م�صلحة ،التظلم �إلى املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة من القرارات �أو الإجراءات �أو
التدابري املتخذة بحقه مبوجب هذه الالئحة �أو القرارات ال�صادرة مبوجبها ،خالل ()15
خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو الإجراء �أو التدابري املتظلم منها ،ويتم
البت يف هذا التظلم خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ تقدميه من خالل جلنة ي�شكلها
املدير التنفيذي لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر عن اللجنة يف هذا التظلم نهائي ًا.
ب -حتدد �آلية عمل اللجنة املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،و�إجراءات تقدمي التظلم،
مبوجب قرار ي�صدر يف هذا ال�ش�أن عن املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة.
تعديل االو�ضاع
املادة ()35
على كافة اجلهات احلكومية املحلية ،تعديل بياناتها مبا يتفق و�أحكام هذه الالئحة خالل �سنة
واحدة من تاريخ العمل بها.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()36
ُي�صدر املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذه الالئحة.
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قرار �إداري رقم ( )747ل�سنة 2017
ب�ش�أن
منح بع�ض الأ�شخا�ص �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2009ب�ش�أن التعرفة املوحدة ال�ستخدام املوا�صالت
العامة يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
يمُ نح الأ�شخا�ص املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار� ،صفة
ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب من قبل م�ستخدمي ال�سكك احلديدية يف �إمارة
دبي باملخالفة لأحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2009املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة
مبوجبه.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على الأ�شخا�ص املخ ّولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
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االلتزام مبا يلي:
�	-1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2009املُ�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات
املن�صو�ص عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
 -2التحقق من التزام م�ستخدمي ال�سكك احلديدية املخاطبني بالواجبات التي يفر�ضها عليهم
قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2009املُ�شار �إليه ،وعدم خمالفتهم لأحكامه.
� -3ضبط املخالفات املُكلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 -4تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بواجباتهم الوظيفية،
وفق ًا للإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 -5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 -6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
 -7التحلي بالنزاهة ،والأمانة ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	-8إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 -9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للأ�شخا�ص املخ ّولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ممار�سة
ال�صالحيات التالية:
 -1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
 -2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� -3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	-4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ�ص ّرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
االجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة القطارات يف الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
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القرار ،مبا يف ذلك:
�	-1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
 -2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر حممد الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  19نوفمرب 2017م
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق  1ربيع الأول 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املخولني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
م

اال�سم

امل�سمى الوظيفي

اجلهة التي يعمل بها

1

مرمي ح�سني عبدالكرمي �أهلي

مفت�ش تذاكر

�شركة �سريكو

2

مرمي خمي�س عبيد فري�ش

مفت�ش تذاكر

�شركة �سريكو

3

عبدالرحيم ر�ضا ابواحل�سن

مفت�ش تذاكر

�شركة �سريكو

4

عائ�شة �سيف حميد الزعابي

مفت�ش تذاكر

�شركة �سريكو

5

هيفاء علي �أحمد الظهوري

مفت�ش تذاكر

�شركة �سريكو

6

يو�سف حبيب قمرب يو�سف

مفت�ش تذاكر

�شركة �سريكو

7

فاطمة حممد ح�سن �إ�سماعيل

مفت�ش تذاكر

�شركة �سريكو

8

عي�سى �إبراهيم انوهي

مفت�ش تذاكر

�شركة �سريكو

9

يو�سف �أحمد حممد �صالح

مفت�ش تذاكر

�شركة �سريكو

10

زينب �أحمد حممد �صالح

مفت�ش تذاكر

�شركة �سريكو
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قرار �إداري رقم ( )753ل�سنة 2017
ب�ش�أن
منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وي�شار �إليها فيما بعد بـ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2006ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق
واملوا�صالت واعتماد هيكلها امل�ؤ�س�سي التنظيمي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم مواقف املركبات يف �إمارة دبي،
والئحته التنفيذية،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
يمُ نح موظفو الهيئة املُب ّينة �أ�سما�ؤهم و ُم�س ّمياتهم الوظيفية يف اجلدول املُلحق بهذا القرار� ،صفة
ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم
( )5ل�سنة  2016املُ�شار �إليه والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
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واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املُخ ّولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ،االلتزام
مبا يلي:
�	.1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016املُ�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات
املن�صو�ص عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة 2016
املُ�شار �إليه والئحته التنفيذية ،بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القرار وعدم خمالفتهم
لأحكامه.
� .3ضبط املخالفات املُكل ّفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 .4تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 .5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 .6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
 .7التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	.8إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 .9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املخ ّولني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب املادة ( )1من هذا القرار
ممار�سة ال�صالحيات التالية:
 .1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
 .2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� .3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	.4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ ّ�صرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
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الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة املرور والطرق يف الهيئه اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام
هذا القرار ،مبا يف ذلك:
�	.1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
 .2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر حممد الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  ٢٢نوفمرب 2017م
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق  ٤ربيع الأول 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املخولني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

علي حممد يو�سف باك

13163

مفت�ش رقابة املواقف

2

حممد علي �سامل حممد املازمي

13186

مفت�ش رقابة املواقف

3

�أحمد عبداهلل حممد هالل

13232

مفت�ش رقابة ميداين

4

في�صل حممد نور عبداملجيد

13262

مفت�ش رقابة ميداين
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قرار �إداري رقم ( )756ل�سنة 2017
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي
هيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2006ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق
واملوا�صالت واعتماد هيكلها امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة  2007ب�ش�أن تنظيم النقل املدر�سي يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2009ب�ش�أن التعرفة املوحدة ال�ستخدام املوا�صالت
العامة يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )33ل�سنة  2012ب�ش�أن تنظيم نقل الركاب باحلافالت يف �إمارة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
يمُ نح موظفو الهيئة املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار� ،صفة
ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الت�شريعات التالية:
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 -1قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة  2007املُ�شار �إليه.
 -2قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2009املُ�شار �إليه.
 -3قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )33ل�سنة  2012املُ�شار �إليه.
و ُي�شار �إليها يف هذا القرار بـ « الت�شريعات».
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام مبا يلي:
�	-1أحكام الت�شريعات ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيها عند قيامهم مبهامهم.
 -2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني ب�أحكام الت�شريعات ،بالواجبات التي يفر�ضها عليهم
هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه وعدم خمالفتهم لأحكامها.
� -3ضبط املخالفات املُكلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 -4تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
 -5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 -6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
 -7التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	-8إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 -9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ممار�سة
ال�صالحيات التالية:
 -1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
 -2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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� -3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	-4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ�ص ّرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة يف الهيئة ،اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ
�أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك:
�	-1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
 -2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر حممد الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  ٢٣نوفمرب 2017م
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق  5ربيع الأول 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للأ�شخا�ص املخولني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
م

اال�سم

امل�سمى الوظيفي

1

�أحمد جمد الدين ال�سيد

مفت�ش فني

2

�إ�سماعيل عبداملجيد �إ�سماعيل

مفت�ش

3

�أحمد مري حممد

مفت�ش
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قرار �إداري رقم ( )302ل�سنة  2016ب�ش�أن
تعديل ا�ستعمال ال�صاالت الريا�ضية يف املباين الواقعة خارج منطقة
امل�صرح به يف
الأعمــــال املركزيـــــة �إلى اال�ستعمال ال�سكني �أو املكتبي �أو
ّ
الطابق املتكرر
__________

مدير عام البلدية
بعد الإطالع على ال�صالحيات املخ ّولة لنا قانون ًا مبوجب مر�سوم ت�أ�سي�س بلدية دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )2ل�سنة 1999م ب�ش�أن ت�صنيف وتقنني ا�ستعماالت الأرا�ضي يف �إمارة
دبي ،وتعديالته،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )3ل�سنة 1999م ب�ش�أن تنظيم �أعمال البناء يف �إمارة دبي ،وتعديالته،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )8ل�سنة 2003م بتعديل بع�ض �أحكام الأمر املحلي رقم ( )2ل�سنة 1999م
ب�ش�أن ت�صنيف وتقنني ا�ستعماالت الأرا�ضي يف �إمارة دبي،
وعلى النظام رقم ( )10ل�سنة 2006م ب�ش�أن طلبات التعديل على �أنظمة التخطيط والبناء يف �إمارة
دبي،
وعلى النظام رقم ( )3ل�سنة 2007م ب�ش�أن طلبات التعديل على ا�ستعماالت الأرا�ضي واملباين يف
�إمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم ( )125ل�سنة 2001م باعتماد الئحة �شروط وموا�صفات البناء،
وعلى القرار الإداري رقم ( )66ل�سنة 2007م ب�ش�أن �ضوابط التعديل على بع�ض املحددات
التخطيطية والبنائية ال�صادر بتاريخ � 24أبريل 2007م،
قررنا ما يلي:

املادة ()1
ُي�ص ّرح لأ�صحاب املباين الواقعة خارج منطقة الأعمال املركزية ( )CBDطلب تعديل ا�ستعمال
امل�ساحة املخ�ص�صة لل�صاالت الريا�ضية يف تلك املباين �إلى اال�ستعمال ال�سكني �أو املكتبي �أو
اال�ستعمال امل�ص ّرح به يف الطابق املتكرر �شريطة ما يلي:
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�	-1أن تكون ال�صالة الريا�ضية املطلوب تعديل ا�ستعمالها مقامة على طابق �سطح املبنى.
�	-2أن ال يتم ا�ستخدام م�ساحة ال�صالة الريا�ضية يف املباين ال�سكنية لبناء وحدات �سكنية بنظام
اال�ستوديو (.)studio
�	-3أن ُيراعى االلتزام باال�شرتاطات املتعلقة بتوفري مواقف ال�سيارات يف املبنى وذلك على النحو
التايل:
�أ -يف املباين اجلديدة ف�إنه ُيراعى االلتزام ب�أن ال يزيد العجز يف عدد مواقف ال�سيارات
عن الن�سبة امل�ص ّرح بها مبوجب القرار الإداري رقم ( )66ل�سنة 2007م.
ب�	-أما يف املباين القائمة ف�إنه ُي�ص ّرح برفع ن�سبة العجز يف عدد مواقف ال�سيارات بـ ()%5
�إ�ضافية ،وذلك ملواجهة احلاالت التي يتع ّذر معها تقدمي حلول فنية �أو هند�سية بديلة.
�	-4أن تتم مراعاة اال�شرتاطات واملتطلبات الأخرى املن�صو�ص عليها يف القرار الإداري رقم
( )66ل�سنة 2007م ب�ش�أن �ضوابط التعديل على املحددات التخطيطية والبنائية ،وكذلك
القرار الإداري رقم ( )125ل�سنة 2001م باعتماد الئحة �شروط وموا�صفات البناء.
املادة ()2
ُي�ستوفى على طلبات تعديل ا�ستعمال ال�صاالت الريا�ضية على النحو املبينّ يف املادة ( )1من هذا
القرار الر�سوم التالية:
 الر�سم املن�صو�ص عليه يف النظام رقم ( )3ل�سنة 2007م نتيجة تغيري نوع ا�ستعمال ال�صالةالريا�ضية �إلى اال�ستعمال ال�سكني �أو املكتبي �أو اال�ستعمال امل�ص ّرح به يف الطابق املتكرر.
 الر�سم املن�صو�ص عليه يف النظام رقم ( )10ل�سنة 2006م وذلك عن:ـ .1امل�ساحة امل�ستفادة نتيجة تعديل ال�صالة الريا�ضية على طابق ال�سطح.
 .2امل�ساحة امل�ستفادة نتيجة العجز يف توفري املواقف لتلك الوحدات ال�سكنية �أو املكتبية �أو
اال�ستعمال امل�ص ّرح به يف الطابق املتكرر.
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ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره.

املادة()3

م .ح�سني نا�صر لوتاه
املـديــر العــــام
�صدر يف دبي بتاريخ � 21أغ�سط�س 201٦م
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق  18ذو القعدة 1437هـ
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قرار �إداري رقم ( )180ل�سنة 2017
بتعديل القرار الإداري رقم (  )30ل�سنة  2007ب�إ�صدار الالئحة
التنفيذية للأمر املحلي رقم ( )11ل�سنة  2003ب�ش�أن ال�صحة العامة
و�سالمة املجتمع يف �إمارة دبي
__________

مدير عام البلدية
بعد االطالع على ال�صالحيات املخ ّولة لنا قانون ًا مبوجب مر�سوم ت�أ�سي�س بلدية دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )11ل�سنة  2003ب�ش�أن ال�صحة العامة و�سالمة املجتمع يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى القرار الإداري رقم ( )30ل�سنة  2007ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للأمر املحلي رقم ()11
ل�سنة  2003ب�ش�أن ال�صحة العامة و�سالمة املجتمع يف �إمارة دبـي وتعديالتــه ال�صـادر بتاريـخ 14
فرباير  ،2007وي�شـار �إليـه فيمـا بعـد بـ «القرار الإداري الأ�صلي»،
قررنا ما يلي:

املادة ()1
ُي�ستبدل بن�ص املادة ( )68من القرار الإداري الأ�صلي الن�ص التايل:
املادة (:)68
ملدير �إدارة خدمات ال�صحة العامة �أن ُيقرر منح ت�صريح لدفن �أو حرق جثة �أي ُمتوفى من غري
املقيمني يف �إمارة دبي ح�صر ًا يف �أي من احلاالت التالية:
�	-1إذا كان حديث الوالدة وغري مقيد يف ال�سجل الر�سمي �شريطة �أن يكون �أحد والديه �أو كالهما
مقيمني يف الإمارة مبقت�ضى �إقامة �سارية املفعول مثبتة يف جواز �سفرهما.
�	-2إذا كانت مدة �إقامته منتهية �شريطة �أن يكون �سبب عدم جتديد �إقامته راجع ًا لأحد الأمرا�ض
املانعة للتجديد وبنا ًء على تقرير طبي �صادر عن هيئة ال�صحة يف دبي.
�	-3إذا كان جمهول الهوية (اال�سم ،اجلن�سية ،الديانة) وكانت ُجثته محُ ّولة من �شرطة دبي بنا ًء
على كتاب �صادر من النيابة العامة يف الإمارة.
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�	-4إذا كان ال يحمل وثائق ثبوتية �شريطة �أن يكون مكان �إقامته يف الإمارة معلوم (ال�سكن،
املنزل ،املنطقة) وكانت ا ُ
جلثة محُ ّولة من �شرطة دبي بنا ًء على كتاب �صادر من النيابة
العامة يف الإمارة.
مبر�ض ُم ٍعد مَينع نقله حفاظ ًا على ال�صحة
� -5إذا تعذر نقل جثته �إلى خارج الدولة لأ�سباب تتعلق ٍ
العامة وبنا ًء على تقرير �صادر من �شرطة دبي وهيئة ال�صحة يف دبي بهذا ال�ش�أن.
املادة ()2
يلحق هذا القرار بالقرار الإداري الأ�صلي ،ويقر�آن مع ًا.
املادة ()3
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،وعلى مدير �إدارة خدمات ال�صحة العامة اتخاذ الإجراءات
الالزمة للتنفيذ.
م .ح�سني نا�صر لوتاه
املـديــر العــــام
�صدر يف دبي بتاريخ � 11أبريل 2017م
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق  14رجب 1438هـ
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قـرار �إداري رقم ( )181ل�سنة 2017
ب�ش�أن
الت�صريح للفنادق ببناء مطعم على طابق ال�سطح
__________

مدير عام البلدية
بعد االطالع على ال�صالحيات املخ ّولة لنا قانون ًا مبوجب مر�سوم ت�أ�سي�س بلدية دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )2ل�سنة  1999ب�ش�أن ت�صنيف وتقنني ا�ستعماالت الأرا�ضي يف �إمارة دبي،
وتعديالته،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )3ل�سنة  1999ب�ش�أن تنظيم �أعمال البناء يف �إمارة دبي ،وتعديالته،
وعلى النظام رقم ( )10ل�سنة  2006ب�ش�أن طلبات التعديل على �أنظمة التخطيط والبناء يف �إمارة
دبي،
وعلى النظام رقم ( )3ل�سنة  2007ب�ش�أن طلبات التعديل على ا�ستعماالت الأرا�ضي واملباين يف
�إمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم ( )125ل�سنة  2001ب�إعتماد الئحة �شروط وموا�صفات البناء،
وعلى القرار الإداري رقم ( )66ل�سنة  2007ب�ش�أن �ضوابط التعديل على بع�ض املحددات التخطيطية
والبنائية ال�صادر بتاريخ � 24أبريل ،2007
قررنا ما يلي:

املادة ()1
ُي�ص ّرح للفنادق طلب بناء مطعم على طابق ال�سطح وفق ًا لال�شرتاطات التالية:
�	-1أن ال تزيد ن�سبة البناء على ( )%50من م�ساحة طابق ال�سطح وعلى �أن ال تزيد م�ساحة البناء
على ( )1000مرت مربع كحد �أق�صى.
�	-2أن ال يقل االرتداد اجلانبي للبناء على ال�سطح عن ( )1.5مرت من جميع جهات املبنى.
�	-3أن يتم توفري مواقف ال�سيارات يف املبنى كما يلي:
�أ -يف املباين اجلديدة ف�إنه ُيراعى االلتزام ب�أن ال يزيد العجز يف عدد مواقف ال�سيارات
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عن الن�سبة امل�ص ّرح بها مبوجب القرار الإداري رقم ( )66ل�سنة .2007
ب�	-أما يف املباين القائمة ف�إنه ُي�ص ّرح برفع ن�سبة العجز يف عدد مواقف ال�سيارات بـ ()%5
�إ�ضافية ،وذلك ملواجهة احلاالت التي يتع ّذر معها تقدمي حلول فنية �أو هند�سية بديلة.
�	-4أن تتم مراعاة اال�شرتاطات واملتطلبات الأخرى املن�صو�ص عليها يف القرار الإداري رقم
( )66ل�سنة  2007ب�ش�أن �ضوابط التعديل على املحددات التخطيطية والبنائية ،وكذلك
القرار الإداري رقم ( )125ل�سنة  2001باعتماد الئحة �شروط وموا�صفات البناء.
املادة ()2
ُي�ستوفى من الفندق على طلب ا�ستغالل م�ساحة طابق ال�سطح للغر�ض املن�صو�ص عليه يف املادة
( )1من هذا القرار الر�سوم التالية:
 -1الر�سم املن�صو�ص عليه يف النظام رقم ( )3ل�سنة  2007نتيجة تغيري ا�ستعمال طابق ال�سطح
عن اال�ستعمال الأ�صلي املقرر له تخطيطي ًا.
 -2الر�سم املن�صو�ص عليه يف النظام رقم ( )10ل�سنة  2006عن امل�ساحة امل�ستفادة نتيجة بناء
املطعم وكذلك عن امل�ساحة امل�ستفادة نتيجة العجز عن توفري املواقف للمطعم.
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره.

املادة ()3

م .ح�سني نا�صر لوتاه
املـديــر العــــام
�صدر يف دبي بتاريخ � 11أبريل 2017م
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق  14رجب 143٨هـ
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قرار �إداري رقم ( )205ل�سنة 2017
ب�ش�أن
اعتماد املعايري الفن ّية لت�أهيل املهند�سني العاملني يف قطاع البناء يف �إمارة
دبي
__________

مدير عام البلدية
بعد االطالع على ال�صالحيات املخ ّولة لنا قانون ًا مبوجب مر�سوم ت�أ�سي�س بلدية دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )89ل�سنة  1994ب�ش�أن تنظيم مزاولة مهنة اال�ست�شارات الهند�سية يف
�إمارة دبي وتعديالته،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )3ل�سنة  1999ب�ش�أن تنظيم �أعمال البناء يف �إمارة دبي،
ولتنظيم �أعمال البناء يف �إمارة دبي و�ضبط اجلودة وفق ًا لأف�ضل املعايري الدولية و�سعي ًا للو�صول
للتناف�سية العاملية و�إ�سعاد املتعاملني،
قررنا ما يلي:

املادة ()1
ُتعتمد املعايري الفن ّية لت�أهيل املهند�سني العاملني يف قطاع البناء يف �إمارة دبي املب ّينة يف اجلداول
( )2(،)1و ( )3املُلحقة بهذا القرار.

املادة ()2
لغايات تطبيق �أحكام هذا القرار ،تتولى �إدارة املباين:
 -1و�ضع الآليات املنا�سبة للتطبيق الأمثل للمعايري الفن ّية لت�أهيل املهند�سني العاملني يف قطاع
البناء يف �إمارة دبي وامل�شار �إليها يف املادة ( )1من هذا القرار.
�	-2إن�شاء نظام �إلكرتوين مركزي لالختبارات الفن ّية للمهند�سني العاملني يف �إمارة دبي و�إ�صدار
ال�شهادات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 -3تنفيذ عملية الربط الإلكرتوين لنظام ت�أهيل املهند�سني مع جمعية املهند�سني الإماراتية
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للغاية املتوخاة من هذا القرار بكل كفاءة.
 -4املراجعة الدورية للمعايري الفن ّية امللحقة بهذا القرار دوري ًا وذلك بالتن�سيق مع اجلهات
املعن ّية يف �إمارة دبي والعمل على تعديلها �أو حتديثها متى تط ّلب الأمر ذلك.
 -5و�ضع اال�شرتاطات واملتطلبات الالزمة لت�سجيل املهند�سني امل�ساعدين ومن يف حكمهم يف
النظام الإلكرتوين املعمول به لدى االدارة.
 -6التعميم على املكاتب اال�ست�شارية واملقاولني بتوفيق �أو�ضاعهم مبا يتفق و�أحكام هذا القرار
وذلك خالل �شهر من تاريخ العمل به.
املادة ()3
يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،وعلى مدير �إدارة املباين اتخاذ الإجراءات الالزمة للتنفيذ.
م .ح�سني نا�صر لوتاه
املـديــر العــــام
�صدر يف دبي بتاريخ  3مايو  2017م
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق � 7شعبان  1438هـ
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ﺠﺟﻤﻣﻌ(ﺔ /ﻨﻧﻘﺎ#ﺔ
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻷم
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن اﻟﻛﻔﺎءة
اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة
دﺒﺑﻲ )ﻤﻣﻌدﻝل ﻻ $ﻘﻞ

اﻟ%ﺴﺳ#طﺔ

أﻋﻠﻰ

اﻟطﺎ(ﻘ&ﺔ ﺤﺣﺘﺗﻰ 10
*)ﺎﻟور%وس أو

اﻟطﺎ+ﻘ)ﺔ أﻛﺜﺛر ﻤﻣن

أﻋﻠﻰ

طواﺒﺑ!
*)ﺎﻟور%وس أو

,-ﺎﻟور(وس أو أﻋﻠﻰ

 10طواﺒﺑ!

جدول رقم ()1
املعايري الفنية للمهند�سني الأ�سا�سيني العاملني يف قطاع البناء يف بلدية دبي
ﻤﻣﻬﻨﻧدس ﺘﺗدﻗﻴﻳﯿﯾ"
ﻤﻣﺸﺷﺎر(ﻊ اﻟﻔﻠﻞ
اﻟﺴﺳ*ﻨﻧ(ﺔ اﻟﺨﺧﺎﺼﺻﺔ

('ﺎﻟور#وس
 5ﺴﺳﻨﻧوات

ﻤﻣﻬﻨﻧدس ﺘﺗدﻗﻴﻳﯿﯾ"

ﻤﻣﻬﻨﻧدس ﺘﺗدﻗﻴﻳﯿﯾ"
ﻤﻣﺸﺷﺎر(ﻊ اﻟﻔﻠﻞ
اﻻﺴﺳﺘﺗﺜﺛﻤﻣﺎر"ﺔ

('ﺎﻟور#وس
 5ﺴﺳﻨﻧوات

ﻤﻣﺸﺷﺎر'ﻊ اﻟد!$ور

ﻤﻣﻬﻨﻧدس ﺘﺗدﻗﻴﻳﯿﯾ"
اﻟﻤﻣﺸﺷﺎر#ﻊ
اﻟﺼﺻﻨﻧﺎﻋ"ﺔ

('ﺎﻟور#وس
 7ﺴﺳﻨﻧوات

ﺠﺟﻤﻣﻌ,ﺔ اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن
اﻹﻤﻣﺎراﺘﺗ"ﺔ
ﺠﺟﻤﻣﻌ(ﺔ /ﻨﻧﻘﺎ#ﺔ
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻷم
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن اﻟﻛﻔﺎءة

)ﻤﻣﻌدﻝل ﻻ

 7ﺴﺳﻨﻧوات

اﻹﻤﻣﺎراﺘﺗ"ﺔ
ﺠﺟﻤﻣﻌ(ﺔ /ﻨﻧﻘﺎ#ﺔ
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻷم
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن اﻟﻛﻔﺎءة

اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة دﺒﺑﻲ

 10ﺴﺳﻨﻧوات

اﻹﻤﻣﺎراﺘﺗ"ﺔ
ﺠﺟﻤﻣﻌ(ﺔ /ﻨﻧﻘﺎ#ﺔ
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻷم
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن اﻟﻛﻔﺎءة

دﺒﺑﻲ )ﻤﻣﻌدﻝل ﻻ

 15ﺴﺳﻨﻧﺔ
ﺠﺟﻤﻣﻌ,ﺔ اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن
اﻹﻤﻣﺎراﺘﺗ"ﺔ
ﺠﺟﻤﻣﻌ(ﺔ /ﻨﻧﻘﺎ#ﺔ
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻷم
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن اﻟﻛﻔﺎءة

اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة

ﺠﺟﻤﻣﻌ,ﺔ اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن ﺠﺟﻤﻣﻌ,ﺔ اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن

ﺠﺟﻤﻣﻌ,ﺔ اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن
اﻹﻤﻣﺎراﺘﺗ"ﺔ
ﺠﺟﻤﻣﻌ(ﺔ /ﻨﻧﻘﺎ#ﺔ
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻷم
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن اﻟﻛﻔﺎءة

اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة
دﺒﺑﻲ )ﻤﻣﻌدﻝل ﻻ $ﻘﻞ

ﻋن (75%

اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة

'ﻘﻞ ﻋن (75%

دﺒﺑﻲ )ﻤﻣﻌدﻝل ﻻ $ﻘﻞ

'ﻘﻞ ﻋن (75%

)ﻤﻣﻌدﻝل ﻻ

ﻋن (75%

اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة دﺒﺑﻲ

ﻋن (75%

دﺒﺑﻲ )ﻤﻣﻌدﻝل ﻻ

'ﻘﻞ ﻋن (80%

)+ﺤﺣث( ﺴﺳﻨﻧو $ﻓﻲ
اﻟﺘﺗﺨﺧﺼﺻص

اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة
'ﻘﻞ ﻋن (90%

إﻋداد دراﺴﺳﺔ )%ﺤﺣث(

))ﺤﺣث( ﺴﺳﻨﻧو"
ﻓﻲ اﻟﺘﺗﺨﺧﺼﺻص

إﻋداد دراﺴﺳﺔ

إﻋداد دراﺴﺳﺔ

ﺴﺳﻨﻧو"

ﻓﻲ اﻟﺘﺗﺨﺧﺼﺻص

إﻋداد دراﺴﺳﺔ
)+ﺤﺣث( ﺴﺳﻨﻧو $ﻓﻲ
اﻟﺘﺗﺨﺧﺼﺻص

إﻋداد دراﺴﺳﺔ

)+ﺤﺣث( ﺴﺳﻨﻧو $ﻓﻲ
اﻟﺘﺗﺨﺧﺼﺻص

إﻋداد دراﺴﺳﺔ

))ﺤﺣث( ﺴﺳﻨﻧو"
ﻓﻲ اﻟﺘﺗﺨﺧﺼﺻص

إﻋداد دراﺴﺳﺔ )%ﺤﺣث(
ﺴﺳﻨﻧو"

ﻓﻲ اﻟﺘﺗﺨﺧﺼﺻص
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اﻟﺘﺗﺨﺧﺼﺻص

اﻟﻤﻣﺘﺗطﻠ#ﺎت

ﻤﻣﻬﻨﻧدس ﺘﺗدﻗﻴﻳﯿﯾ"
ﻤﻣﺸﺷﺎر*ﻊ اﻟد$%ور
واﻹﻀﺿﺎﻓﺎت
اﻟ%ﺴﺳ#طﺔ

ﻤﻣﻬﻨﻧدس ﺘﺗدﻗﻴﻳﯿﯾ"
اﻟﻤﻣﺸﺷﺎر#ﻊ
اﻟﺼﺻﻨﻧﺎﻋ"ﺔ

ﻤﻣﻬﻨﻧدس ﺘﺗدﻗﻴﻳﯿﯾ"
ﻤﻣﺸﺷﺎر(ﻊ اﻟﻔﻠﻞ
اﻻﺴﺳﺘﺗﺜﺛﻤﻣﺎر"ﺔ

ﻤﻣﻬﻨﻧدس ﺘﺗدﻗﻴﻳﯿﯾ"
ﻤﻣﺸﺷﺎر(ﻊ اﻟﻔﻠﻞ
اﻟﺴﺳ*ﻨﻧ(ﺔ اﻟﺨﺧﺎﺼﺻﺔ

ﻤﻣﻬﻨﻧدس ﺘﺗدﻗﻴﻳﯿﯾ"
اﻟﻤﻣ*ﺎﻨﻧﻲ اﻟﻌﺎﻤﻣﺔ

ﻤﻣﻬﻨﻧدس ﺘﺗدﻗﻴﻳﯿﯾ"
اﻟﻤﻣ*ﺎﻨﻧﻲ ﻤﻣﺘﺗﻌددة
اﻟطواﺒﺑ) واﻟﻨﻧﺴﺳ#ﺔ

ﻤﻣﻬﻨﻧدس ﺘﺗدﻗﻴﻳﯿﯾ"
اﻟﻤﻣ*ﺎﻨﻧﻲ ﻤﻣﺘﺗﻌددة
اﻟطواﺒﺑ) واﻟﻨﻧﺴﺳ#ﺔ
اﻟطﺎ(ﻘ&ﺔ ﺤﺣﺘﺗﻰ 10

('ﺎﻟور#وس
 3ﺴﺳﻨﻧوات

اﻟطﺎ+ﻘ)ﺔ أﻛﺜﺛر ﻤﻣن

('ﺎﻟور#وس
 5ﺴﺳﻨﻧوات

ﺠﺟﻤﻣﻌ,ﺔ اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن
اﻹﻤﻣﺎراﺘﺗ"ﺔ

اﻟﺘﺗﻨﻧﻔﻴﻳﯿﯾذ

ﻤﻣن اﻟﺒﺑﻠد"ﺔ

طواﺒﺑ!
('ﺎﻟور#وس
 5ﺴﺳﻨﻧوات

ﺠﺟﻤﻣﻌ,ﺔ اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن
اﻹﻤﻣﺎراﺘﺗ"ﺔ

ﺠﺟﻤﻣﻌ(ﺔ /ﻨﻧﻘﺎ#ﺔ
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻷم
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن اﻟﻛﻔﺎءة

 10طواﺒﺑ!
*)ﺎﻟور%وس أو
('ﺎﻟور#وس
 7ﺴﺳﻨﻧوات

ﺠﺟﻤﻣﻌ,ﺔ اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن
اﻹﻤﻣﺎراﺘﺗ"ﺔ

ﺠﺟﻤﻣﻌ(ﺔ /ﻨﻧﻘﺎ#ﺔ
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻷم
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن اﻟﻛﻔﺎءة

اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة

ﻋﻠﻰ

اﻟﺸﺷﻬﺎدة

*)ﺎﻟور%وس أو
أﻋﻠﻰ
 7ﺴﺳﻨﻧوات

اﻹﻤﻣﺎراﺘﺗ"ﺔ

ﺠﺟﻤﻣﻌ$ﺔ /ﻨﻧﻘﺎ#ﺔ
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻷم
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن اﻟﻛﻔﺎءة

اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة دﺒﺑﻲ

دﺒﺑﻲ )ﻤﻣﻌدﻝل ﻻ $ﻘﻞ

اﻟﻛﻔﺎءة

اﻟﻤﻣﻬﻨﻧﻲ

اﻟﺘﺗﺴﺳﺠﺟﻴﻳﯿﯾﻞ

ﻟﻠﺨﺧﺒﺑرة

اﻟﺤﺣد اﻷدﻨﻧﻰ

اﻟﻌﻠﻤﻣ"ﺔ

أﻋﻠﻰ
 10ﺴﺳﻨﻧوات

اﻹﻤﻣﺎراﺘﺗ"ﺔ

ﺠﺟﻤﻣﻌ(ﺔ /ﻨﻧﻘﺎ#ﺔ
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻷم
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن اﻟﻛﻔﺎءة

اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة

)ﻤﻣﻌدﻝل ﻻ

ﻋن (75%

اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة
دﺒﺑﻲ )ﻤﻣﻌدﻝل ﻻ

)ﻤﻣﻌدﻝل ﻻ
'ﻘﻞ ﻋن (80%

ﻋن (75%

,ﺎﻟور(وس أو أﻋﻠﻰ 15ﺴﺳﻨﻧﺔ
ﺠﺟﻤﻣﻌ,ﺔ اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن
اﻹﻤﻣﺎراﺘﺗ"ﺔ
ﺠﺟﻤﻣﻌ(ﺔ /ﻨﻧﻘﺎ#ﺔ
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻷم
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن اﻟﻛﻔﺎءة

اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة

دﺒﺑﻲ )ﻤﻣﻌدﻝل ﻻ

'ﻘﻞ ﻋن (75%

'ﻘﻞ ﻋن (90%

إﻋداد دراﺴﺳﺔ

)+ﺤﺣث( ﺴﺳﻨﻧو $ﻓﻲ

إﻋداد دراﺴﺳﺔ

)+ﺤﺣث( ﺴﺳﻨﻧو $ﻓﻲ

إﻋداد دراﺴﺳﺔ

)+ﺤﺣث( ﺴﺳﻨﻧو $ﻓﻲ

اﻟﺘﺗﺨﺧﺼﺻص

إﻋداد دراﺴﺳﺔ )%ﺤﺣث(

ﺴﺳﻨﻧو" ﻓﻲ اﻟﺘﺗﺨﺧﺼﺻص

اﻟﺘﺗﺨﺧﺼﺻص

ﺠﺟﻤﻣﻌ,ﺔ اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن ﺠﺟﻤﻣﻌ,ﺔ اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن

ﺠﺟﻤﻣﻌ,ﺔ اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن
اﻹﻤﻣﺎراﺘﺗ"ﺔ
ﺠﺟﻤﻣﻌ(ﺔ /ﻨﻧﻘﺎ#ﺔ
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻷم
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن اﻟﻛﻔﺎءة

اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة

دﺒﺑﻲ )ﻤﻣﻌدﻝل ﻻ $ﻘﻞ

'ﻘﻞ ﻋن (75%

اﻟﺘﺗدﻗﻴﻳﯿﯾ"

ﺠﺟﻤﻣﻌ(ﺔ /ﻨﻧﻘﺎ#ﺔ
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻷم
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن اﻟﻛﻔﺎءة
اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة دﺒﺑﻲ

دﺒﺑﻲ )ﻤﻣﻌدﻝل ﻻ $ﻘﻞ

ﻋن (75%

أﺨﺧر"

إﻋداد دراﺴﺳﺔ

)+ﺤﺣث( ﺴﺳﻨﻧو $ﻓﻲ

إﻋداد دراﺴﺳﺔ

)+ﺤﺣث( ﺴﺳﻨﻧو $ﻓﻲ

اﻟﺘﺗﺨﺧﺼﺻص

إﻋداد دراﺴﺳﺔ )%ﺤﺣث(

ﺴﺳﻨﻧو* ﻓﻲ اﻟﺘﺗﺨﺧﺼﺻص

اﻟﺘﺗﺨﺧﺼﺻص

اﻟﺘﺗﺨﺧﺼﺻص
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اﺴﺳﺘﺗﺸﺷﺎر %أرض  +12طواﺒﺑ!
-.ﺎﻟور)وس ﻫﻨﻧدﺴﺳﺔ
 10ﺴﺳﻨﻧوات ﻟﺼﺻﺎﺤﺣب اﻟﺘﺗرﺨﺧ"ص
 7ﺴﺳﻨﻧوات ﻟﻠﻛوادر
ﺠﺟﻤﻣﻌ"ﺔ اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن اﻹﻤﻣﺎراﺘﺗ"ﺔ

اﺴﺳﺘﺗﺸﺷﺎر %أرض  +4طواﺒﺑ!
-.ﺎﻟور)وس ﻫﻨﻧدﺴﺳﺔ
 5ﺴﺳﻨﻧوات
ﺠﺟﻤﻣﻌ"ﺔ اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن اﻹﻤﻣﺎراﺘﺗ"ﺔ
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اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎنﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة
اﻟﺨﺧﺎص

اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن
ﻟﻠدوﻟﺔ اﻷم
اﻟﻛﻔﺎءة
اﻟﻛﻔﺎءة
دﺒﺑﻲ

اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة

اﻟﻛﻔﺎءة
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎنﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن دﺒﺑﻲ
اﻟﺨﺧﺎص

اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة
اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة

اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة دﺒﺑﻲ

دﺒﺑﻲ

اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة
دﺒﺑﻲ

دﺒﺑﻲ

اﻟﺨﺧﺎص ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة دﺒﺑﻲ

اﻷم
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن اﻟﻛﻔﺎءة

اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن
ﻟﻠدوﻟﺔ اﻷم
اﻟﻛﻔﺎءة

اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ

اﻹﻤﻣﺎر
اﺘﺗ"ﺔﻨﻧﻘﺎ#ﺔ
ﺠﺟﻤﻣﻌ(ﺔ/

ﺠﺟﻤﻣﻌ,ﺔ اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن

اﻹﻤﻣﺎراﺘﺗ"ﺔ

 5ﺴﺳﻨﻧو
ﻟﻠدﺒﺑﻠومﻴﻳﯿﯾن
ﺠﺟﻤﻣﻌ,ﺔاتاﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳ

ﻟﻠ('ﺎﻟور#وس

ﺴﺳﻨﻧو
اتاتﻟﻠدﺒﺑﻠوم
3 5ﺴﺳﻨﻧو

ﻟﻠ('ﺎﻟور#وس

دﺒﺑﻠوم
 3ﺴﺳﻨﻧوات

*)ﺎﻟور%وس /

دﺒﺑﻠوم

اﻟﺸﺷﻬﺎدة

اﻟﺤﺣد اﻷدﻨﻧﻰ

*)ﺎﻟور%وس /

)(ﺎﻟور$وس
 /دﺒﺑﻠوم
ﺴﺳﻨﻧﺘﺗﺎن
ﻟﻠ('ﺎﻟور#وس

ﻟﻠﺨﺧﺒﺑرة

اﻟﺤﺣد اﻷدﻨﻧﻰ

دﺒﺑﻠوم

*)ﺎﻟور%وس /
دﺒﺑﻠوم
ﺴﺳﻨﻧﺘﺗﺎن
ﻟﻠ)(ﺎﻟور$وس

ﻟﻠ('ﺎﻟور#وس
ﻟﻠدﺒﺑﻠوم

ﻟﻠﺨﺧﺒﺑرة

ﺴﺳﻨﻧﺘﺗﺎنوات
 5ﺴﺳﻨﻧ
 5ﺴﺳﻨﻧوات
ﺠﺟﻤﻣﻌ#ﺔ
ﺠﺟﻤﻣﻌ#ﺔاﺘﺗ"ﺔ
اﻹﻤﻣﺎر

ﻟﻠ)(ﺎﻟور$وس
ﻟﻠدﺒﺑﻠوم
 5ﺴﺳﻨﻧوات
ﺠﺟﻤﻣﻌ#ﺔ

ﻟﻠدﺒﺑﻠومﺴﺳﻴﻳﯿﯾن
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧد

اﻟﺘﺗﺴﺳﺠﺟﻴﻳﯿﯾﻞ

ﺠﺟﻤﻣﻌ#ﺔاﺘﺗ"ﺔ
اﻹﻤﻣﺎر

ﻴﻳﯿﯾن
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳ
ﺠﺟﻤﻣﻌ$ﺔ/

اﻟﻤﻣﻬﻨﻧﻲ

اﻟﻤﻣﻬﻨﻧﻲ

اﻟﺘﺗﺴﺳﺠﺟﻴﻳﯿﯾﻞ

اﺘﺗ"ﺔ
اﻹﻤﻣﺎر
ﻨﻧﻘﺎ#ﺔ
ﻨﻧﻘﺎ#ﺔ
ﻟﻠدوﻟﺔ اﻷم

اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن
اﻟﺨﺧﺎص

اﻷم
ﻟﻠدوﻟﺔ
اﻟﻛﻔﺎءة

ﻴﻳﯿﯾن
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳ
اﻤﻣﺘﺗﺤﺣﺎن

ﺠﺟﻤﻣﻌ$ﺔ/ﺴﺳﻴﻳﯿﯾن
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧد

اﻟﻛﻔﺎءة

اﻟﻛﻔﺎءة
اﻟﺨﺧﺎص

اﻟﻛﻔﺎءةدﺒﺑﻲ
ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة
ﺒﺑﺈﻤﻣﺎرة دﺒﺑﻲ

اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن
ﺠﺟﻤﻣﻌ(ﺔ /ﻨﻧﻘﺎ#ﺔ
اﻹﻤﻣﺎراﺘﺗ"ﺔ
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن

ﻟﻠدﺒﺑﻠومﺴﺳﻴﻳﯿﯾن
اﻟﻤﻣﻬﻨﻧد

ﺴﺳﻨﻧﺘﺗﺎنوات
 5ﺴﺳﻨﻧ

*)ﺎﻟور%وس /

اﻟﻬدم

اﻟﻤﻣﻌﺎﻴﻳﯿﯾﻴﻳﯿﯾر اﻟﻔﻨﻧ>ﺔ ﻟﻠﻤﻣﻬﻨﻧدﺴﺳﻴﻳﯿﯾن اﻷﺴﺳﺎﺴﺳﻴﻳﯿﯾﻴﻳﯿﯾن اﻟﻌﺎﻤﻣﻠﻴﻳﯿﯾن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺒﺑﻨﻧﺎء ﻓﻲ ﺸﺷر*ﺎت اﻟﻤﻣﻘﺎوﻻت

اﻟﺘﺗﺨﺧﺼﺻص

ﻟد"

اﻟﺘﺗﻨﻧﻔﻴﻳﯿﯾذ

اﻟﺘﺗﻨﻧﻔﻴﻳﯿﯾذ
ﺸﺷر$ﺎت

ﺸﺷر$ﺎت

ﻟد"
اﻟﻤﻣﻘﺎوﻻت

اﻟﻤﻣﻘﺎوﻻت

اﻟﺴﺳﻨﻧﺔ )	
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قرار �إداري رقم ( )551ل�سنة 2017
ب�ش�أن
منح بع�ض موظفي بلدية دبي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

مدير عام بلدية دبي
بعد االطالع على �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة ،1961
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )44ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )89ل�سنة  1994ب�ش�أن تنظيم مزاولة مهنة اال�ست�شارات الهند�سية يف
�إمارة دبي وتعديالته،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )2ل�سنة  1999ب�ش�أن ت�صنيف وتقنني ا�ستعماالت الأرا�ضي يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )3ل�سنة  1999ب�ش�أن تنظيم �أعمال البناء يف �إمارة دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
يمُ نح موظفو بلدية دبي املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول املرفق بهذا القرار �صفة
ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الت�شريعات التالية:
 -1الأمر املحلي رقم ( )89ل�سنة  1994امل�شار �إليه.
 -2الأمر املحلي رقم ( )2ل�سنة  1999امل�شار �إليه.
 -3الأمر املحلي رقم ( )3ل�سنة  1999امل�شار �إليه.
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واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املخ ّولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية وفق ًا لأحكام هذا القرار االلتزام مبا يلي:
�	-1أحكام الت�شريعات امل�شار �إليها يف املادة ( )١من هذا القرار ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص
عليها فيها عند قيامهم مبهامهم.
 -2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالت�شريعات امل�شار �إليها يف املادة ( )١من هذا
القرار بالواجبات التي تفر�ضها عليهم وعدم خمالفتهم لأحكامها.
� -3ضبط املخالفات املُكلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 -4تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 -5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 -6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
 -7التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	-8إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 -9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املخ ّولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب هذا القرار ممار�سة ال�صالحيات
التالية:
 -1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
 -2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� -3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	-4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ�ص ّرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
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الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى م�ساعد املدير العام لقطاع الهند�سة والتخطيط اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القرار ،مبا يف ذلك:
�	-1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام هذا القرار.
 -2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
م .ح�سني نا�صر لوتاه
املـديــر العــــام
�صدر يف دبي بتاريخ  21نوفمرب  2017م
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق  3ربيع الأول  1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املخولني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

�سعيد �أحمد بن حميدان الفال�سي

20832

رئي�س ق�سم تفتي�ش املباين

2

ملى �صبحي �إبراهيم عمران

9254

رئي�س �شعبة تفتي�ش املباين  -ديرة

3

نا�صر حم�سن �شائع عبداهلل

22296

رئي�س �شعبة التفتي�ش الريفي

4

علي حممد علي الأمريي

25679

مهند�س تفتي�ش مباين رئي�سي

5

�أمين عبدالقادر الطويل

2708

مفت�ش مباين رئي�سي

6

مهند �أ�سعد حجازي

16859

مهند�س تفتي�ش مباين �أول

7

جمال حممد راوي ح�سني

17276

مهند�س تفتي�ش مباين �أول

8

حممد عبداهلل حممد �أحمد

25295

مهند�س تفتي�ش مباين

9

عارف �أحمد فاروق العور

26494

مهند�س تفتي�ش مباين

10

خريي عبداحلميد �شحدة مرار

7053

م�ساعد مهند�س تفتي�ش مباين

11

�أحمد عبدالغفار املقداد

15024

م�ساعد مهند�س تفتي�ش مباين

12

حممد ح�سن عبداللطيف احلافظ

11191

م�ساعد مهند�س تفتي�ش مباين

13

�شادي �سمري معروف

18207

مفت�ش مباين رئي�سي

14

�إبراهيم حممد �إبراهيم زغلول

17872

م�ساعد مهند�س تفتي�ش مباين

15

حممد منري حممد �أزهري

18802

مفت�ش مباين رئي�سي

16

حممد �سليمان ها�شل ال�سعيدي

18231

مفت�ش مباين رئي�سي

17

يا�سر كمال رباح رحمه

18432

م�ساعد مهند�س تفتي�ش مباين

18

هاين �أحمد احلني احلاج

18775

مفت�ش مباين رئي�سي
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قرار �إداري رقم ( )552ل�سنة 2017
ب�ش�أن
منح بع�ض موظفي بلدية دبي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

مدير عام بلدية دبي
بعد االطالع على �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة ،1961
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى القرار املحلي التنفيذي رقم ( )٤٤ل�سنة  ٢٠١٥باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )9ل�سنة  1961ب�ش�أن �إعداد وتعهد �أ�شجار ال�شوارع وجنائن عامة وف�سحات
ومنتزهات وميادين للريا�ضة وقاعات عامة،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )40ل�سنة  1989ب�ش�أن ال�شروط الواجب توفرها يف الأ�سمدة الع�ضوية
امل�ستوردة �أو امل�صنعة حملي ًا وتعديالته،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )54ل�سنة  1990ب�ش�أن تنظيم وترخي�ص ال�شركات العاملة يف جمال قطاع
الزراعة يف �إمارة دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )59ل�سنة  1991ب�ش�أن ال�شروط العامة الواجب توفرها يف م�ستودعات
الأ�سمدة الكيماوية ومعامل ال�سماد الع�ضوي يف �إمارة دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )11ل�سنة  2003ب�ش�أن ال�صحة العامة و�سالمة املجتمع يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى القرار التنظيمي رقم ( )12ل�سنة  1998ب�ش�أن حماية املزروعات وامل�سطحات اخل�ضراء،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
يمُ نح موظفو بلدية دبي املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار �صفة
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ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الت�شريعات التالية:
 -١الأمر املحلي رقم ( )9ل�سنة  1961امل�شار �إليه.
 -٢الأمر املحلي رقم ( )40ل�سنة  1989امل�شار �إليه.
 -٣الأمر املحلي رقم ( )54ل�سنة  1990امل�شار �إليه.
 -٤الأمر املحلي رقم ( )59ل�سنة  1991امل�شار �إليه.
 -٥الأمر املحلي رقم ( )11ل�سنة  2003امل�شار �إليه.
 -٦القرار التنظيمي رقم ( )12امل�شار �أعاله.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املخ ّولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية وفق ًا لأحكام هذا القرار االلتزام مبا يلي:
�	-1أحكام الت�شريعات امل�شار �إليها يف املادة ( )١من هذا القرار ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص
عليها فيها عند قيامهم مبهامهم.
 -2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالت�شريعات امل�شار �إليها يف املادة ( )١من هذا
القرار بالواجبات التي تفر�ضها عليهم وعدم خمالفتهم لأحكامها.
� -3ضبط املخالفات املُكلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 -4تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 -5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 -6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
 -7التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	-8إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 -9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املخ ّولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب هذا القرار ممار�سة ال�صالحيات
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التالية:
 -1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
 -2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� -3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	-4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ�ص ّرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى م�ساعد املدير العام لقطاع خدمات البيئة وال�صحة العامة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ
�أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك:
�	-1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام هذا القرار.
 -2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
م .ح�سني نا�صر لوتاه
املـديــر العــــام
�صدر يف دبي بتاريخ  21نوفمرب  2017م
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق  3ربيع الأول  1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املخولني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

نا�صر �سعيد علي مراد

2150

م�شرف حديقة رئي�سي

2

عي�سى حممد رم�ضان حممد

2206

م�شرف حديقة رئي�سي

3

عمران قا�سم علي �أهلي

2334

م�شرف حديقة رئي�سي

4

عادل عتيق حارب حممد

4627

م�شرف حديقة رئي�سي

5

�شعيب عبداجلليل عبدالرحيم م�صبح

7508

م�شرف حديقة رئي�سي

6

جمال �إبراهيم عطا ح�سن

8997

مهند�س م�شاريع زراعية

7

ف�ضل �سامل �صالح دهلو�س

10405

مهند�س �صيانة زراعية �أول

8

حمد النيل الأمني حمد

10556

مهند�س �صيانة زراعية �أول

9

�سيد خليل �سيد علي �سيد حممد املرزوقي

16028

م�شرف حديقة رئي�سي

10

حممود ح�سني حممد علي

17576

مهند�س �صيانة زراعية

11

�أحمد فتحي حممود �إمام

21796

مهند�س م�شاريع زراعية

12

�أحمد كنعان عبدالقادر العزاوي

23721

مهند�س ب�ستنة وجتميل

13

�أحمد عبداهلل ال�سيد املر�ساوي

25838

مهند�س �سالمة

14

�أحمد عبدالكرمي حممود علوان

27069

مهند�س �صيانة زراعية

15

كوي�س عبداهلل علي عبد

2316

مراقب �إداري حدائق رئي�سي

16

حممد عبيد علي حممد �أهلي

7891

مراقب �إداري حدائق رئي�سي

17

حممود حممد عبدالعزيز خاطر

440

مراقب زراعي �أول

18

�إبراهيم حبيب غالم املن�صور

3659

مراقب �إداري حدائق �أول

19

طالب مو�سى حممد �أحمد

7805

مراقب �إداري حدائق رئي�سي
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20

م�صطفى �سالم حممد حممدين

12237

مراقب زراعي �أول

21

حممد عبداجلليل �أحمد وهبه

13408

مراقب زراعي �أول

22

حممد �سامل علي عمريات

14657

مراقب �إداري حدائق �أول

23

حممد عبدالقوي عبداملق�صود ح�سن

16155

مراقب زراعي �أول

24

يو�سف الهادي احلاج عبداهلل

17183

مفت�ش زراعي �أول

25

�أبوبكر علي ق�سم اهلل علي

17455

مراقب زراعي �أول

26

فتح الرحمن عبدالرحمن حاج علي

17840

مراقب زراعي �أول

27

ح�سن حممد بابكر املاحي

19539

مراقب زراعي �أول

28

حممد ح�سن �أحمد عبدالواحد

20275

مراقب زراعي �أول

29

�صالح عبداملن�صف فاوي دردير

21856

مراقب زراعي �أول

30

�إبراهيم عبدالر�ؤوف عبدالنبي ال�سيد

23774

مراقب زراعي �أول

31

حممود علي حممد عبداحلفيظ

23999

مراقب زراعي �أول

32

عمر خالد حممد �أحمد

25002

مراقب زراعي �أول

33

�إبراهيم بن حممد بن حممد ال�سعدي

26635

مفت�ش زراعي �أول
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