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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 -قانون رقم ( )21ل�سنة  2017ب�إ�صدار املوازنة العامة حلكومة دبي لل�سنة املالية .2018

٥

مرا�سيم
 -مر�سوم رقم ( )37ل�سنة  2017بتعيني نائب مدير عام جهاز �أمن الدولة بدبي.

٩

املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ل�سنة  2017با�ستحداث وحدة تنظيمية يف م�ؤ�س�سة دبي ١٠خلدمات الإ�سعاف.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )65ل�سنة  2017بتعيني رئي�س برنامج دبي للأداء احلكومي ١٣املتميز.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )66ل�سنة  2017بت�شكيل جمل�س ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية يف ١٤املجل�س التنفيذي لإمارة دبي.
ت�شريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�صالت
 قرار �إداري رقم ( )770ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت ١٩�صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )771ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت ٢٣�صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )773ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت ٢٧�صفة ال�ضبطية الق�ضائية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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هيئة ال�صحة بدبي
 قرار اداري رقم ( )165ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة ال�صحة يف دبي �صفة ٣١ال�ضبطية الق�ضائية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قانون رقم ( )21ل�سنة 2017
ب�إ�صدار
املوازنة العامة حلكومة دبي لل�سنة املالية 2018
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  1997ب�ش�أن عقود الدوائر احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
ُن�صدر القانون التايل:

تقديرات املوازنة العامة
املادة ()1
�أُ -تق ّدر نفقات املوازنة العامة حلكومة دبي لل�سنة املالية  2018مببلغ قدره
(� )56٫567٫000٫000ستة وخم�سون مليار ًا وخم�سمائة و�سبعة و�ستون مليون درهم.
بُ -تق ّدر �إيرادات املوازنة العامة حلكومة دبي لل�سنة املالية  2018مببلغ قدره
( )50٫367٫000٫000خم�سون مليار ًا وثالثمائة و�سبعة و�ستون مليون درهم.
تُ -يق ّدر العجز املايل للموازنة العامة حلكومة دبي لل�سنة املالية  2018مببلغ قدره
(� )6,200,000,000ستة مليارات ومئتا مليون درهم.
توزيع النفقات والإيرادات التقديرية
املادة ()2
تتوزع النفقات والإيرادات التقديرية لل�سنة املالية  2018وفق ًا ملا هو ُمبينّ يف اجلدول املُلحق بهذا
القانون.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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التزامات اجلهات احلكومية
املادة ()3
على اجلهات احلكومية اخلا�ضعة للموازنة العامة االلتزام بالقواعد وال�ضوابط املتعلقة باملجاالت
التالية:
�أو ًال :الرواتب والأجور:
 .1عدم جتاوز الأعداد املحددة للوظائف يف املوازنة املعتمدة للجهة احلكومية وا�ستنفاد جميع
ال�شواغر قبل طلب ا�ستحداث �أية وظائف.
 .2عدم جتاوز املُخ�ص�صات املالية املُحددة للوظائف يف املوازنة املعتمدة للجهة احلكومية.
 .3االلتزام ب�أحكام قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي املُ�شار �إليه ،والت�شريعات املُنظمة
للموارد الب�شرية والقرارات ال�صادرة عن رئي�س املجل�س التنفيذي ،يف كل ما يتعلق بالرتقيات
واملكاف�آت والعالوات.
 .4على اجلهات غري اخلا�ضعة لقانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي التن�سيق امل�سبق مع
دائرة املالية عند تعديل ُ�سلم درجات ورواتب املوظفني وعالواتهم ومكاف�آتهم وامتيازاتهم
الوظيفية.
 .5عدم �صرف بدل �سكن �أو ا�ستئجار �سكن للموظف �إال يف احلاالت الق�صوى ،وعلى �أال تتجاوز
توجب ا�ستقطاعه من املوظف ،املبالغ التي ي�صدر
القيمة الإيجارية للم�سكن وما هو ُم ّ
بتحديدها قرار من مدير عام دائرة املالية.
ثاني ًا :النفقات الت�شغيلية:
 .1العمل على تنفيذ برامج تر�شيد الإنفاق و�إخطار دائرة املالية بهذه الربامج ونتيجة تطبيقها.
 .2عدم املُغاالة يف اقتناء الأ�صول الثابتة ،و�إعداد خطة �إحالل وا�ستبدال تتوافق مع املوازنة
املعتمدة و�إجراء درا�سات اجلدوى القتناء هذه الأ�صول مع مراعاة املخزون من ال�سلع واملواد.
 .3عدم الدخول يف التزامات طويلة الأجل �إال بعد التن�سيق مع دائرة املالية.
ثالث ًا :امل�شروعات الإن�شائية:
 .1االلتزام بالإنفاق على امل�شروعات املعتمدة �ضمن املوازنة.
 .2عدم �إجراء �أي تعديالت على تكلفة امل�شروعات الإن�شائية املعتمدة يف املوازنة �إال بعد احل�صول
على موافقة دائرة املالية.
رابع ًا� :أحكام عامة:
 .1عدم جتاوز االعتمادات املالية املقررة للجهة احلكومية مبوجب هذا القانون.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .2االلتزام ب�أحكام املُناقالت املالية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )38من القانون رقم ( )1ل�سنة
 2016املُ�شار �إليه ،وعلى وجه اخل�صو�ص نقل االعتمادات املالية من باب �إلى �آخر.
 .3االلتزام ب�أحكام القانون رقم ( )6ل�سنة  1997املُ�شار �إليه وذلك فيما يتعلق ب�إجراء الأوامر
التغيريية.
 .4تنفيذ االرتباطات املالية التي متت خالل ال�سنة املالية  2017من وفورات موازنة ال�سنة املالية
� ،2018شريطة �أن تكون هذه االرتباطات قد متت وفق ًا للموازنة املعتمدة للجهة احلكومية.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()4
ُي�صدر مدير عام دائرة املالية القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القانون اعتبار ًا من  1يناير  2018وحتى  31دي�سمرب  ،2018و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  5دي�سمرب 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  17ربيع الأول 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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جدول
توزيع النفقات والإيرادات التقديرية لل�سنة املالية 2018
املوازنة املُعتمدة
( باملليون درهم )

البيان

الن�سبة املئوية

�أو ًال :النفقات التقديرية

الرواتب والأجور

17٫198

%30

امل�صروفات العمومية والإدارية واملنح والدعم

23٫678

%42

امل�صروفات الر�أ�سمالية

1٫441

%3

امل�شروعات الإن�شائية

11٫809

%21

�سداد االلتزامات والفوائد البنكية

2٫441

%4

56,567

%100

�إجمايل النفقات التقديرية
ثاني ًا :الإيرادات التقديرية

الإيرادات ال�ضريبية

10٫338

%21

الإيرادات غري ال�ضريبية (الر�سوم والغرامات)

35٫853

%71

عوائد اال�ستثمارات احلكومية

1٫100

%2

�إيرادات النفط

3٫076

%6

50٫367

%100

�إجمايل الإيرادات التقديرية

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )37ل�سنة 2017
بتعيني
نائب مدير عام جهاز �أمن الدولة بدبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )4ل�سنة  2012ب�ش�أن جهاز �أمن الدولة بدبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )13ل�سنة  2017بتعيني مدير عام جهاز �أمن الدولة بدبي،
نر�سم ما يلي:

تعيني نائب املدير العام
املادة ()1
ُيعينّ اللواء /عو�ض حا�ضر املهريي ،نائب ًا ملدير عام جهاز �أمن الدولة بدبي.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  5دي�سمرب 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  17ربيع الأول 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ل�سنة 2017
با�ستحداث
وحدة تنظيمية يف م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2015ب�ش�أن م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف ،و ُي�شار �إليها فيما بعد
بـ «امل�ؤ�س�سة»،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )7ل�سنة  2012باعتماد الهيكل التنظيمي العام مل�ؤ�س�سة دبي
خلدمات الإ�سعاف،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية
للجهات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:

ا�ستحداث الوحدة التنظيمية
املادة ()1
ت�ستحدث يف امل�ؤ�س�سة وحدة تنظيمية جديدة ت�سمى (مكتب التدقيق الداخلي) وتلحق بهيكلها
التنظيمي املعتمد مبوجب قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )7ل�سنة  2012امل�شار �إليه ،وتخ�ضع
للإ�شراف املبا�شر للمدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة.
�إ�صدار القرارات التنفيذية
املادة ()2
يعتمد رئي�س جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة مهام الوحدة التنظيمية امل�ستحدثة مبوجب املادة ( )1من هذا

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدروه ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6دي�سمرب 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18ربيع الأول 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الهيكل التنظيمي مل�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )65ل�سنة 2017
بتعيني
رئي�س برنامج دبي للأداء احلكومي املتميز
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني رئي�س الربنامج
املادة ()1
ني ال�سيد /عبداهلل حممد الب�سطي� ،أمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة دبي ،رئي�س ًا لربنامج
ُيع ّ
دبي للأداء احلكومي املتميز.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6دي�سمرب 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18ربيع الأول 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )66ل�سنة 2017
بت�شكيل
جمل�س ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية يف املجل�س التنفيذي لإمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2009ب�إن�شاء اللجان القطاعية يف املجل�س التنفيذي
وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )27ل�سنة  2009باعتماد النظام الأ�سا�سي للجان القطاعية يف
املجل�س التنفيذي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )40ل�سنة  2015ب�ش�أن اخت�صا�صات الأمانة العامة للمجل�س
التنفيذي لإمارة دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
املجل�س التنفيذي  :املجل�س التنفيذي لإمارة دبي.
 :جمل�س ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية امل�ش ّكل مبوجب هذا القرار.
املجل�س
اجلهة احلكومية  :الدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة واملجال�س احلكومية وال�سلطات
العامة و�أي جهة �أخرى تتبع حكومة دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/24/17 12:23 PM

14

العدد ( - )٤26ال�سنة ( 10 - )51ربيع الثاين 143٩هـ  -املوافق  28دي�سمرب 201٧م

Issue 426 Pages.indd 14

الأمانة العامة  :الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي.
ت�شكيل املجل�س
املادة ()2
ُي�ش ّكل يف املجل�س التنفيذي جمل�س دائمُ ،ي�سمى «جمل�س ال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية» ،برئا�سة �سمو
ال�شيخ /مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،وع�ضوية كل من:
ع�ضو ًا
 .1ال�شيخ� /أحمد بن �سعيد �آل مكتوم
ع�ضو ًا
�	.2أمني عام املجل�س التنفيذي
ع�ضو ًا
 .3مدير عام ديوان �سمو احلاكم
ع�ضو ًا
 .4القائد العام ل�شرطة دبي
ع�ضو ًا
 .5مدير عام دائرة املالية
ع�ضو ًا
 .6مدير عام دائرة التنمية االقت�صادية
ع�ضو ًا
 .7مدير عام بلدية دبي
ع�ضو ًا
 .8مدير عام هيئة ال�صحة يف دبي
ع�ضو ًا
 .9املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين لهيئة الطرق واملوا�صالت
ع�ضو ًا
 .10نائب رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة
مهام املجل�س
املادة ()3
ُتناط باملجل�س مهمة معاونة املجل�س التنفيذي للقيام باالخت�صا�صات املنوطة به مبوجب القانون
رقم ( )3ل�سنة  2003امل�شار �إليه ،ويكون للمجل�س يف �سبيل ذلك القيام مبا يلي:
 .1مراجعة امل�سائل اال�سرتاتيجية التي من �ش�أنها دعم التوجهات وال�سيا�سات العليا للإمارة يف
كافة القطاعات ،ورفع التو�صيات املنا�سبة ب�ش�أنها �إلى املجل�س التنفيذي لإقرارها ،متهيد ًا
العتمادها من احلاكم.
 .2اقرتاح و�إقرار اخلطط وال�سيا�سات واملبادرات املحفزة للقطاعات ذات الأولوية يف الإمارة،
ورفعها �إلى املجل�س التنفيذي العتمادها.
�	.3إقرار اخلطط وال�سيا�سات واملبادرات املقرتحة من اجلهات احلكومية متهيد ًا العتمادها من
املجل�س التنفيذي.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .4الإ�شراف على تنفيذ اخلطط واملبادرات اال�سرتاتيجية القطاعية ،ورفع التقارير الدورية
ب�ش�أنها �إلى املجل�س التنفيذي.
 .5اقرتاح احللول واملبادرات املبتكرة لتطوير اخلدمات احلكومية ،ورفعها �إلى املجل�س التنفيذي
العتمادها.
 .6اقرتاح التدابري الالزمة لرفع كفاءة وفعالية الأداء العام والإنفاق احلكومي ،واقرتاح احللول
املنا�سبة لتعزيزهما ،ورفع هذه املقرتحات �إلى املجل�س التنفيذي العتمادها.
 .7مناق�شة املقرتحات املتعلقة ب�إ�صدار الت�شريعات ذات العالقة بال�ش�ؤون اال�سرتاتيجية يف
الإمارة ،ورفع تو�صياته ب�ش�أنها �إلى املجل�س التنفيذي العتمادها.
 .8تعزيز التعاون والتن�سيق فيما بني اجلهات احلكومية ،وبني حكومة دبي واحلكومة االحتادية،
و�أي جهة �أخرى يرى املجل�س �ضرورة التعاون والتن�سيق معها.
�	.9أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من احلاكم �أو رئي�س املجل�س التنفيذي.
�صالحيات املجل�س
املادة ()4
تكون للمجل�س يف �سبيل القيام باملهام املنوطة به مبوجب هذا القرار ال�صالحيات التالية:
 -1ت�شكيل اللجان وفرق العمل الدائمة وامل�ؤقتة ،مبوجب قرارات ت�صدر عن رئي�س املجل�س يف
هذا ال�ش�أن ،يتحدد مبوجبها مهامها و�صالحياتها و�آلية عملها ،و�أي م�سائل �أخرى تتعلق بها.
 -2اال�ستعانة مبن يراه منا�سب ًا من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود يف
مداوالته.
النظام الأ�سا�سي للمجل�س
املادة ()5
مع مراعاة �أحكام املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015امل�شار �إليه فيما يتعلق بواجبات رئي�س املجل�س
و�أع�ضائه بح�ضور اجتماعاته وامل�شاركة الفاعلة يف مناق�شة املو�ضوعات املطروحة عليه ،والتزامهم
باملحافظة على ال�سرية ،يخ ّول رئي�س املجل�س �صالحية �إ�صدار النظام الأ�سا�سي للمجل�س ،الذي
يجب �أن يت�ضمن تنظيم �أعماله ،و�آلية عقد اجتماعاته ،والن�صاب القانوين ل�صحة جل�ساته ،واتخاذ
قراراته وتو�صياته ،وكيفية تدوين واعتماد حما�ضر اجتماعاته.
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دور الأمانة العامة
املادة ()6
تتولى الأمانة العامة القيام بكافة املهام الالزمة لت�سهيل عمل املجل�س ،وعلى وجه اخل�صو�ص ما
يلي:
 .1تقدمي الدعم الفني والإداري و�أعمال ال�سكرتارية للمجل�س ،وتوفري التغطية الإعالمية
لأعماله و�أن�شطته و�إجنازاته.
 .2املراجعة الفنية جلميع املو�ضوعات املطروحة على جدول �أعمال املجل�س ،و�إعداد التقارير
الالزمة ب�ش�أنها.
 .3متابعة تنفيذ القرارات والتو�صيات والتوجيهات ال�صادرة عن املجل�س.
 .4ت�أمني املواءمة والتن�سيق بني املجل�س واملجل�س التنفيذي واجلهات احلكومية وغريها من
اجلهات الأخرى.
 .5متابعة عمل اللجان وفرق العمل التي ي�ش ّكلها املجل�س ورفع التقارير الالزمة ب�ش�أنها.
�	.6أي مهام �أخرى يتم تكليفها بها من رئي�س املجل�س.
مقرر املجل�س
املادة ()7
�أ -يكون للمجل�س مقرر من موظفي الأمانة العامة ،يع ّينه الأمني العام للمجل�س التنفيذي.
ب -تناط مبقرر املجل�س املهام التالية:
 .1حت�ضري جدول �أعمال املجل�س ،وفق ًا ملا يعتمده رئي�س املجل�س يف هذا ال�ش�أن ،و�إخطار
كاف من موعد اجتماع املجل�س.
�أع�ضاء املجل�س به قبل وقت ٍ
 .2توجيه الدعوة لأع�ضاء املجل�س حل�ضور جل�ساته يف الزمان واملكان اللذين يحددهما
رئي�س املجل�س.
 .3حترير حما�ضر اجتماعات املجل�س وتوقيعها ،ورفعها �إلى رئي�س املجل�س العتمادها.
 .4التن�سيق مع الأمانة العامة ملتابعة تنفيذ قرارات وتو�صيات املجل�س وتوجيهاته
ومقرتحاته.
�	.5أي مهام �أخرى يتم تكليفه بها من رئي�س املجل�س.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/24/17 12:23 PM

17

العدد ( - )٤26ال�سنة ( 10 - )51ربيع الثاين 143٩هـ  -املوافق  28دي�سمرب 201٧م

Issue 426 Pages.indd 17

املخ�ص�صات املالية
املادة ()8
على دائرة املالية توفري املخ�ص�صات املالية الالزمة لتمكني املجل�س من القيام باالخت�صا�صات
املنوطة به مبوجب هذا القرار.
التقارير الدورية
املادة ()9
ُتع ّد الأمانة العامة تـقرير ًا �سنوي ًا عن �أعمال و�إجنازات املجل�س ،وعر�ضه على رئي�س املجل�س لإقراره،
متهيد ًا لرفعه �إلى رئي�س املجل�س التنفيذي.
الإلغاءات
املادة ()10
يحل هذا القرار حمل قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  ،2009وقرار املجل�س التنفيذي رقم
( )27ل�سنة  ،2009امل�شار �إليهما ،كما يلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه
و�أحكام هذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()11
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  6دي�سمرب 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18ربيع الأول 1439هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )770ل�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 النظام رقم ( )6ل�سنة  2009ب�ش�أن ترخي�ص من�ش�آت تعليم قيادة املركبات يف �إمارة دبي،
والئحته التنفيذية وتعديالتهما،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ب�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح 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 النظام رقم ( )6ل�سنة 2009
امل�شار �إليه.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام النظام رقم ( )6ل�سنة  2009امل�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيه
عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني ب�أحكام النظام رقم ( )6ل�سنة  2009امل�شار �إليه،
بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا النظام والقرارات ال�صادرة مبوجبه 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 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.
� .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 الرتخي�ص 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
النظام رقم ( )6ل�سنة  2009امل�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  29نوفمرب 2017م
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق  11ربيع الأول 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املمنوحني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
م

اال�سم

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

حممد وليد نبهان

12311

مدير �إدارة

2

حم�سن عبداحل�سن اخل�ضر

769

م�شرف رئي�سي

3

هدى �شيبان غامن بن �شيبان املهريي

3556

م�شرف رئي�سي

4

�إبراهيم خري حممد علي

5319

مفت�ش

5

عادل �سيد بهمن الها�شمي

11075

مفت�ش

6

حممد ح�سني علي �سايان نزار

11658

مفت�ش

7

�إبراهيم �أحمد احلمادي

12377

مفت�ش

8

را�شد عبدالنبي حممد

12830

مفت�ش

9

�إ�سماعيل عبدالكرمي عبداهلل

12828

مفت�ش

10

�سامل حممد العبيديل

12859

مفت�ش

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/24/17 12:23 PM

22

العدد ( - )٤26ال�سنة ( 10 - )51ربيع الثاين 143٩هـ  -املوافق  28دي�سمرب 201٧م

Issue 426 Pages.indd 22

قرار �إداري رقم ( )771ل�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 املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2005ب�ش�أن ا�ستخدام نظام معلومات مكاتب ت�أجري ال�سيارات
الإلكرتوين،
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 ( )31ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم مزاولة ن�شاط جتارة �أرقام
املركبات يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة  2012باعتماد جدول املخالفات والغرامات اخلا�صة
بنظام معلومات مكاتب ت�أجري ال�سيارات الإلكرتوين،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ب�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2017ب�ش�أن ترخي�ص وتنظيم ا�ستعمال الدراجات
النارية الرتفيهية يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم �أن�شطة النقل باملركبات وت�أجريها
يف �إمارة دبي،
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قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح 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:
 .1املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2005امل�شار �إليه.
 .2قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )31ل�سنة  2011امل�شار �إليه.
 .3قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2017امل�شار �إليه.
 .4قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2017امل�شار �إليه.
وي�شار �إليها فيما بعد 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 تفر�ضها عليهم
هذه الت�شريعات والقرارات ال�صادرة مبوجبها 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.
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�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.
� .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 الرتخي�ص 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
الت�شريعات.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  29نوفمرب 2017م
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق  11ربيع الأول 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املمنوحني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
م

اال�سم

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

حممد وليد نبهان

12311

مدير �إدارة

2

بدر �إبراهيم الأوغاين

2273

م�شرف رئي�سي

3

عبداهلل �سعيد الدرعي

3844

م�شرف رئي�سي

4

جا�سم احمد عبداهلل

4585

مفت�ش

5

�أحمد ف�ؤاد حممد القوربة

6626

مفت�ش

6

�صالح غميل مبارك

4009

مفت�ش

7

فهد عادل فتح اهلل حممد �أحمد

11249

مفت�ش

8

عارف عبداهلل ع�سكر

906

مفت�ش

9

طالب �أحمد عبداهلل عتيق

2422

مفت�ش

10

عبداهلل دروي�ش هيكل

3722

مفت�ش
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قرار �إداري رقم ( )773ل�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 ( )38ل�سنة  2015ب�ش�أن مراكز الفح�ص الفني للمركبات 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
مُينح 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 قرار املجل�س التنفيذي رقم
( )38ل�سنة  2015امل�شار �إليه.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  2015امل�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات
املن�صو�ص عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني ب�أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة
 2015امل�شار �إليه ،بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه
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 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.
� .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 الرتخي�ص 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
قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  2015امل�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  4دي�سمرب 2017م
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق  16ربيع الأول 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
م

اال�سم

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

حممد وليد نبهان

12311

مدير �إدارة

2

ال�سيد متويل املتويل �أحمد

11564

م�شرف فني

3

�إبراهيم يعقوب حممد ال�سركال

9833

م�شرف

4

ثائر عدنان حممد �أبو حبله

11559

مفت�ش فني

5

جمدي زاهر را�شد

12768

مفت�ش فني

6

�سليمان �أحمد امل�صاحلة

12775

مفت�ش فني

7

ليث حممد اخلرا�شقه

12826

مفت�ش فني

8

عبدالرحمن �أحمد جمعه فرحان

12968

مفت�ش
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قرار �إداري رقم ( )165ل�سنة 2017
ب�ش�أن
منح بع�ض موظفي هيئة ال�صحة يف دبي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام
بعد االطالع على القانون رقم ( )13ل�سنة  2007ب�إن�شاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته ،وي�شار
�إليها فيما بعد بـ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )11ل�سنة  2013ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي يف �إمارة دبي والقرارات ال�صادرة
مبوجبه،
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 املر�سوم رقم ( )16ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �إدارة هيئة ال�صحة يف دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )21ل�سنة  2015بتكليف رئي�س جمل�س �إدارة هيئة ال�صحة يف دبي بالقيام
مبهام مدير عام الهيئة،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )16ل�سنة  2009باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة ال�صحة
يف دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )7ل�سنة  2016باعتماد الر�سوم والغرامات اخلا�صة بال�ضمان
ال�صحي يف �إمارة دبي،
وبنا ًء على ما تتطلبه م�صلحة العمل،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح 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 القانون رقم ( )11ل�سنة 2013
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وقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )7ل�سنة  2016امل�شار �إليهما.
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 القانون رقم ( )11ل�سنة  2013وقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )7ل�سنة  2016امل�شار
�إليهما ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيهما عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالقانون رقم ( )11ل�سنة  2013وقرار املجل�س
التنفيذي رقم ( )7ل�سنة  2016امل�شار �إليهما ،بالواجبات التي يفر�ضهما عليهم هذين
الت�شريعني وعدم خمالفتهم لأحكامهما.
� .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 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.
� .3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
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�	.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 مدير �إدارة التمويل ال�صحي 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  2016امل�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حميد القطامي
رئي�س جمل�س الإدارة
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  7دي�سمرب 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  19ربيع الأول 1439هـ
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الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
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امل�سمى الوظيفي
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د .حنان �سليمان ال�سويدي
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4
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�ضابط جودة طبية �أول

5

�صهيب زياد عبدالرحمن زريقات

�ضابط �إداري �أول

6

مرجانة عبدالرحيم العو�ضي

مدير م�شروع

7

روان �صالح اليمن

�إداري �أول

8

منى علي عبداهلل

�ضابط �إداري

9

عائ�شة ح�سن علي البلو�شي

�ضابط �إداري
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