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املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني

- قانون رقم )21( ل�سنة 2017 باإ�سدار املوازنة العامة حلكومة دبي لل�سنة املالية 2018.

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

املجل�ص التنفيذي
قرارات

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )64( ل�سنة 2017 با�ستحداث وحدة تنظيمية يف موؤ�س�سة دبي 
خلدمات الإ�سعاف.

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )65( ل�سنة 2017 بتعيني رئي�س برنامج دبي للأداء احلكومي 
املتميز.

- قرار املجل�س التنفيذي رقم )66( ل�سنة 2017 بت�سكيل جمل�س ال�سوؤون ال�سرتاتيجية يف 
املجل�س التنفيذي لإمارة دبي.

ت�سريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�سالت

- قرار اإداري رقم )770( ل�سنة 2017 ب�ساأن منح بع�س موظفي هيئة الطرق واملوا�سلت 
�سفة ال�سبطية الق�سائية.

- قرار اإداري رقم )771( ل�سنة 2017 ب�ساأن منح بع�س موظفي هيئة الطرق واملوا�سلت 
�سفة ال�سبطية الق�سائية. 

- قرار اإداري رقم )773( ل�سنة 2017 ب�ساأن منح بع�س موظفي هيئة الطرق واملوا�سلت 
�سفة ال�سبطية الق�سائية.
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هيئة ال�سحة بدبي
- قرار اداري رقم )165( ل�سنة 2017 ب�ساأن منح بع�س موظفي هيئة ال�سحة يف دبي �سفة 

ال�سبطية الق�سائية.
31
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قانون رقم )21( ل�سنة 201٧
باإ�سدار

املوازنة العامة حلكومة دبي لل�سنة املالية 2018
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على القانون رقم )5( ل�سنة 1995 باإن�ساء دائرة املالية،
وعلى القانون رقم )6( ل�سنة 1997 ب�ساأن عقود الدوائر احلكومية يف اإمارة دبي وتعديلته،

وعلى قانون اإدارة املوارد الب�سرية حلكومة دبي رقم )27( ل�سنة 2006 وتعديلته،
وعلى القانون رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن النظام املايل حلكومة دبي،

ُن�سدر القانون التايل:
تقديرات املوازنة العامة

املادة )1(
قدره  مببلغ   2018 املالية  لل�سنة  دبي  حلكومة  العامة  املوازنة  نفقات  ُتقّدر  اأ-  

)56٫567٫000٫000( �ستة وخم�سون مليارًا وخم�سمائة و�سبعة و�ستون مليون درهم.
قدره  مببلغ   2018 املالية  لل�سنة  دبي  حلكومة  العامة  املوازنة  اإيرادات  ُتقّدر  ب-  

)50٫367٫000٫000( خم�سون مليارًا وثلثمائة و�سبعة و�ستون مليون درهم.
قدره  مببلغ   2018 املالية  لل�سنة  دبي  حلكومة  العامة  للموازنة  املايل  العجز  ُيقّدر  ت-  

)6،200،000،000( �ستة مليارات ومئتا مليون درهم.

توزيع النفقات والإيرادات التقديرية
املادة )2(

تتوزع النفقات والإيرادات التقديرية لل�سنة املالية 2018 وفقًا ملا هو ُمبنّي يف اجلدول املُلحق بهذا 
القانون.
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التزامات اجلهات احلكومية
املادة )3(

على اجلهات احلكومية اخلا�سعة للموازنة العامة اللتزام بالقواعد وال�سوابط املتعلقة باملجالت 
التالية:

اأوًل: الرواتب والأجور:
عدم جتاوز الأعداد املحددة للوظائف يف املوازنة املعتمدة للجهة احلكومية وا�ستنفاد جميع    .1

ال�سواغر قبل طلب ا�ستحداث اأية وظائف.
عدم جتاوز املُخ�س�سات املالية املُحددة للوظائف يف املوازنة املعتمدة للجهة احلكومية.   .2

اللتزام باأحكام قانون اإدارة املوارد الب�سرية حلكومة دبي املُ�سار اإليه، والت�سريعات املُنظمة    .3
للموارد الب�سرية والقرارات ال�سادرة عن رئي�س املجل�س التنفيذي، يف كل ما يتعلق بالرتقيات 

واملكافاآت والعلوات.
اإدارة املوارد الب�سرية حلكومة دبي التن�سيق امل�سبق مع  على اجلهات غري اخلا�سعة لقانون    .4
دائرة املالية عند تعديل �ُسلم درجات ورواتب املوظفني وعلواتهم ومكافاآتهم وامتيازاتهم 

الوظيفية.
عدم �سرف بدل �سكن اأو ا�ستئجار �سكن للموظف اإل يف احلالت الق�سوى، وعلى األ تتجاوز    .5
ي�سدر  التي  املبالغ  املوظف،  من  ا�ستقطاعه  ُمتوّجب  هو  وما  للم�سكن  الإيجارية  القيمة 

بتحديدها قرار من مدير عام دائرة املالية.
ثانيًا: النفقات الت�سغيلية:

العمل على تنفيذ برامج تر�سيد الإنفاق واإخطار دائرة املالية بهذه الربامج ونتيجة تطبيقها.   .1
املوازنة  مع  تتوافق  وا�ستبدال  اإحلل  خطة  واإعداد  الثابتة،  الأ�سول  اقتناء  يف  املُغالة  عدم    .2
املعتمدة واإجراء درا�سات اجلدوى لقتناء هذه الأ�سول مع مراعاة املخزون من ال�سلع واملواد.

عدم الدخول يف التزامات طويلة الأجل اإل بعد التن�سيق مع دائرة املالية.   .3
ثالثًا: امل�سروعات الإن�سائية:

اللتزام بالإنفاق على امل�سروعات املعتمدة �سمن املوازنة.   .1
عدم اإجراء اأي تعديلت على تكلفة امل�سروعات الإن�سائية املعتمدة يف املوازنة اإل بعد احل�سول    .2

على موافقة دائرة املالية.
رابعًا: اأحكام عامة:

عدم جتاوز العتمادات املالية املقررة للجهة احلكومية مبوجب هذا القانون.   .1
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اللتزام باأحكام املُناقلت املالية املن�سو�س عليها يف املادة )38( من القانون رقم )1( ل�سنة    .2
2016 املُ�سار اإليه، وعلى وجه اخل�سو�س نقل العتمادات املالية من باب اإلى اآخر.

اللتزام باأحكام القانون رقم )6( ل�سنة 1997 املُ�سار اإليه وذلك فيما يتعلق باإجراء الأوامر    .3
التغيريية.

تنفيذ الرتباطات املالية التي متت خلل ال�سنة املالية 2017 من وفورات موازنة ال�سنة املالية    .4
2018، �سريطة اأن تكون هذه الرتباطات قد متت وفقًا للموازنة املعتمدة للجهة احلكومية.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )4(

ُي�سدر مدير عام دائرة املالية القرارات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القانون اعتبارًا من 1 يناير 2018 وحتى 31 دي�سمرب 2018، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 5 دي�سمرب 2017م
املوافـــــــــــــــــــــق 17 ربيع الأول 1439هـ
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جدول
توزيع النفقات والإيرادات التقديرية لل�سنة املالية 2018

الن�سبة املئوية
املوازنة املُعتمدة

) باملليون درهم (
البيان

%30

%42

%3

%21

%4

%100

%21

%٧1

%2

%6

%100

17٫198

23٫678

1٫441

11٫809

2٫441

٥6،٥6٧

10٫338

35٫853

1٫100

3٫076

٥0٫36٧

اأوًل: النفقات التقديرية

 الرواتب والأجور

امل�سروفات العمومية والإدارية واملنح والدعم

امل�سروفات الراأ�سمالية 

امل�سروعات الإن�سائية

�سداد اللتزامات والفوائد البنكية

اإجمايل النفقات التقديرية

 ثانيًا: الإيرادات التقديرية

 الإيرادات ال�سريبية

الإيرادات غري ال�سريبية )الر�سوم والغرامات(

عوائد ال�ستثمارات احلكومية

اإيرادات النفط

اإجمايل الإيرادات التقديرية
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مر�سوم رقم )3٧( ل�سنة 201٧
بتعيني

نائب مدير عام جهاز اأمن الدولة بدبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطلع على القانون رقم )4( ل�سنة 2012 ب�ساأن جهاز اأمن الدولة بدبي،
وعلى املر�سوم رقم )13( ل�سنة 2017 بتعيني مدير عام جهاز اأمن الدولة بدبي،

نر�سم ما يلي:
تعيني نائب املدير العام

املادة )1(
ُيعنّي اللواء/ عو�ص حا�سر املهريي، نائبًا ملدير عام جهاز اأمن الدولة بدبي.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 5 دي�سمرب 2017م
املوافـــــــــــــــــــــق 17 ربيع الأول 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )64( ل�سنة 201٧
با�ستحداث

وحدة تنظيمية يف موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�ص املجل�ص التنفيذي 

بعد الطلع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�سرية حلكومة دبي رقم )27( ل�سنة 2006 وتعديلته،

وعلى القانون رقم )12( ل�سنة 2015 ب�ساأن موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف، وُي�سار اإليها فيما بعد 
بـ »املوؤ�س�سة«،

وعلى القانون رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )7( ل�سنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي العام ملوؤ�س�سة دبي 

خلدمات الإ�سعاف، 
التنظيمية  الهياكل  اعتماد  منهجية  ب�ساأن   2012 ل�سنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

للجهات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديلته،

قررنا ما يلي: 
ا�ستحداث الوحدة التنظيمية

املادة )1(
بهيكلها  وتلحق  الداخلي(  التدقيق  )مكتب  ت�سمى  جديدة  تنظيمية  وحدة  املوؤ�س�سة  يف  ت�ستحدث 
وتخ�سع  اإليه،  امل�سار   2012 ل�سنة   )7( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  مبوجب  املعتمد  التنظيمي 

للإ�سراف املبا�سر للمدير التنفيذي للموؤ�س�سة.

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )2(

يعتمد رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة مهام الوحدة التنظيمية امل�ستحدثة مبوجب املادة )1( من هذا 
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القرار.

ال�سريان والن�سر
املادة )3(

دروه، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سُ

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 6 دي�سمرب 2017م
املوافــــــــــــــــــــــق 18 ربيع الأول 1439هـ

Issue 426 Pages.indd   11 12/24/17   12:23 PM



العدد )426( - ال�سنة )٥1( - 10 ربيع الثاين  143٩هـ - املوافق 28 دي�سمرب 201٧م 12 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

الهيكل التنظيمي ملوؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )6٥( ل�سنة 201٧
بتعيني

رئي�ص برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد الطلع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي، 

قررنا ما يلي:
تعيني رئي�ص الربنامج

املادة )1(
ُيعنّي ال�سيد/ عبداهلل حممد الب�سطي، اأمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة دبي، رئي�سًا لربنامج 

دبي للأداء احلكومي املتميز.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 6 دي�سمرب 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــق 18 ربيع الأول 1439هـ
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قرار املجل�ص التنفيذي رقم )66( ل�سنة 201٧
بت�سكيل

جمل�ص ال�سوؤون ال�سرتاتيجية يف املجل�ص التنفيذي لإمارة دبي
__________

نحن   حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم     ويل عهد دبي     رئي�ص املجل�ص التنفيذي

بعد الطلع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم )28( ل�سنة 2015 ب�ساأن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )26( ل�سنة 2009 باإن�ساء اللجان القطاعية يف املجل�س التنفيذي 
وتعديلته،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )27( ل�سنة 2009 باعتماد النظام الأ�سا�سي للجان القطاعية يف 
املجل�س التنفيذي وتعديلته،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )40( ل�سنة 2015 ب�ساأن اخت�سا�سات الأمانة العامة للمجل�س 
التنفيذي لإمارة دبي،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القرار، املعاين املبّينة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �سياق الن�س على غري ذلك:

: اإمارة دبي. الإمارة 
: �ساحب ال�سمو حاكم دبي. احلاكم 

: املجل�س التنفيذي لإمارة دبي. املجل�س التنفيذي 
: جمل�س ال�سوؤون ال�سرتاتيجية امل�سّكل مبوجب هذا القرار. املجل�س 

: الدوائر احلكومية والهيئات واملوؤ�س�سات العامة واملجال�س احلكومية وال�سلطات  اجلهة احلكومية 
العامة واأي جهة اأخرى تتبع حكومة دبي.
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: الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي. الأمانة العامة 

ت�سكيل املجل�ص
املادة )2(

ُي�سّكل يف املجل�س التنفيذي جمل�س دائم، ُي�سمى »جمل�ص ال�سوؤون ال�سرتاتيجية«، برئا�سة �سمو 
ال�سيخ/ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، وع�سوية كل من:

ع�سوًا ال�سيخ/ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم    .1
ع�سوًا اأمني عام املجل�س التنفيذي    .2
ع�سوًا مدير عام ديوان �سمو احلاكم    .3
ع�سوًا القائد العام ل�سرطة دبي    .4
ع�سوًا مدير عام دائرة املالية    .5
ع�سوًا مدير عام دائرة التنمية القت�سادية    .6
ع�سوًا مدير عام بلدية دبي    .7
ع�سوًا مدير عام هيئة ال�سحة يف دبي    .8
ع�سوًا املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين لهيئة الطرق واملوا�سلت    .9
ع�سوًا 10.   نائب رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة 

مهام املجل�ص
املادة )3(

ُتناط باملجل�س مهمة معاونة املجل�س التنفيذي للقيام باالخت�صا�صات املنوطة به مبوجب القانون 
رقم )3( ل�سنة 2003 امل�سار اإليه، ويكون للمجل�س يف �سبيل ذلك القيام مبا يلي:

مراجعة امل�سائل ال�سرتاتيجية التي من �ساأنها دعم التوجهات وال�سيا�سات العليا للإمارة يف    .1
التنفيذي لإقرارها، متهيدًا  املجل�س  اإلى  ب�ساأنها  املنا�سبة  التو�سيات  القطاعات، ورفع  كافة 

لعتمادها من احلاكم.
اقرتاح واإقرار اخلطط وال�سيا�سات واملبادرات املحفزة للقطاعات ذات الأولوية يف الإمارة،    .2

ورفعها اإلى املجل�س التنفيذي لعتمادها.
اإقرار اخلطط وال�سيا�سات واملبادرات املقرتحة من اجلهات احلكومية متهيدًا لعتمادها من    .3

املجل�س التنفيذي.
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الدورية  التقارير  ورفع  القطاعية،  ال�سرتاتيجية  واملبادرات  اخلطط  تنفيذ  على  الإ�سراف    .4
ب�ساأنها اإلى املجل�س التنفيذي.

اقرتاح احللول واملبادرات املبتكرة لتطوير اخلدمات احلكومية، ورفعها اإلى املجل�س التنفيذي    .5
لعتمادها.

اقرتاح التدابري اللزمة لرفع كفاءة وفعالية الأداء العام والإنفاق احلكومي، واقرتاح احللول    .6
املنا�سبة لتعزيزهما، ورفع هذه املقرتحات اإلى املجل�س التنفيذي لعتمادها.

يف  ال�سرتاتيجية  بال�سوؤون  العلقة  ذات  الت�سريعات  باإ�سدار  املتعلقة  املقرتحات  مناق�سة    .7
الإمارة، ورفع تو�سياته ب�ساأنها اإلى املجل�س التنفيذي لعتمادها.

تعزيز التعاون والتن�سيق فيما بني اجلهات احلكومية، وبني حكومة دبي واحلكومة الحتادية،    .8
واأي جهة اأخرى يرى املجل�س �سرورة التعاون والتن�سيق معها.

اأي مهام اأخرى يتم تكليفه بها من احلاكم اأو رئي�س املجل�س التنفيذي.   .9

�سالحيات املجل�ص
املادة )4(

تكون للمجل�س يف �سبيل القيام باملهام املنوطة به مبوجب هذا القرار ال�سلحيات التالية:
الدائمة واملوؤقتة، مبوجب قرارات ت�سدر عن رئي�س املجل�س يف  العمل  اللجان وفرق  ت�سكيل   -1
هذا ال�ساأن، يتحدد مبوجبها مهامها و�سلحياتها واآلية عملها، واأي م�سائل اأخرى تتعلق بها.

ال�ستعانة مبن يراه منا�سبًا من ذوي اخلربة والخت�سا�س، دون اأن يكون لهم �سوت معدود يف    -2
مداولته.

النظام الأ�سا�سي للمجل�ص
املادة )٥(

مع مراعاة اأحكام املر�سوم رقم )28( ل�سنة 2015 امل�سار اإليه فيما يتعلق بواجبات رئي�س املجل�س 
واأع�سائه بح�سور اجتماعاته وامل�ساركة الفاعلة يف مناق�سة املو�سوعات املطروحة عليه، والتزامهم 
الذي  للمجل�س،  الأ�سا�سي  النظام  اإ�سدار  املجل�س �سلحية  رئي�س  يخّول  ال�سرية،  على  باملحافظة 
يجب اأن يت�سمن تنظيم اأعماله، واآلية عقد اجتماعاته، والن�ساب القانوين ل�سحة جل�ساته، واتخاذ 

قراراته وتو�سياته، وكيفية تدوين واعتماد حما�سر اجتماعاته.
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دور الأمانة العامة
املادة )6(

تتولى الأمانة العامة القيام بكافة املهام اللزمة لت�سهيل عمل املجل�س، وعلى وجه اخل�سو�س ما 
يلي:

الإعلمية  التغطية  وتوفري  للمجل�س،  ال�سكرتارية  واأعمال  والإداري  الفني  الدعم  تقدمي    .1
لأعماله واأن�سطته واإجنازاته.

التقارير  واإعداد  املجل�س،  اأعمال  املطروحة على جدول  املو�سوعات  الفنية جلميع  املراجعة    .2
اللزمة ب�ساأنها.

متابعة تنفيذ القرارات والتو�سيات والتوجيهات ال�سادرة عن املجل�س.   .3
من  وغريها  احلكومية  واجلهات  التنفيذي  واملجل�س  املجل�س  بني  والتن�سيق  املواءمة  تاأمني    .4

اجلهات الأخرى.
متابعة عمل اللجان وفرق العمل التي ي�سّكلها املجل�س ورفع التقارير اللزمة ب�ساأنها.   .5

اأي مهام اأخرى يتم تكليفها بها من رئي�س املجل�س.   .6

مقرر املجل�ص
املادة )٧(

يكون للمجل�س مقرر من موظفي الأمانة العامة، يعّينه الأمني العام للمجل�س التنفيذي. اأ-  
تناط مبقرر املجل�س املهام التالية: ب-  

حت�سري جدول اأعمال املجل�س، وفقًا ملا يعتمده رئي�س املجل�س يف هذا ال�ساأن، واإخطار    .1
اأع�ساء املجل�س به قبل وقت كاٍف من موعد اجتماع املجل�س.

يحددهما  اللذين  واملكان  الزمان  يف  جل�ساته  حل�سور  املجل�س  لأع�ساء  الدعوة  توجيه    .2
رئي�س املجل�س.

حترير حما�سر اجتماعات املجل�س وتوقيعها، ورفعها اإلى رئي�س املجل�س لعتمادها.   .3
وتوجيهاته  املجل�س  وتو�سيات  قرارات  تنفيذ  ملتابعة  العامة  الأمانة  مع  التن�سيق    .4

ومقرتحاته.
اأي مهام اأخرى يتم تكليفه بها من رئي�س املجل�س.   .5
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املخ�س�سات املالية
املادة )8(

بالخت�سا�سات  القيام  من  املجل�س  لتمكني  اللزمة  املالية  املخ�س�سات  توفري  املالية  دائرة  على 
املنوطة به مبوجب هذا القرار.

التقارير الدورية
املادة )٩(

ُتعّد الأمانة العامة تـقريرًا �سنويًا عن اأعمال واإجنازات املجل�س، وعر�سه على رئي�س املجل�س لإقراره، 
متهيدًا لرفعه اإلى رئي�س املجل�س التنفيذي.

الإلغاءات
املادة )10(

يحل هذا القرار حمل قرار املجل�س التنفيذي رقم )26( ل�سنة 2009، وقرار املجل�س التنفيذي رقم 
)27( ل�سنة 2009، امل�سار اإليهما، كما يلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه 

واأحكام هذا القرار.

الن�سر وال�سريان
املادة )11(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم
ويل عهد دبي

رئي�ص املجل�ص التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 6 دي�سمرب 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــق 18 ربيع الأول 1439هـ
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قرار اإداري رقم )٧٧0( ل�سنة 201٧
ب�ساأن منح بع�ص موظفي

هيئة الطرق واملوا�سالت �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديلته،  واملوا�سلت  الطرق  هيئة  باإن�ساء   2005 ل�سنة   )17( رقم  القانون  على  الطلع  بعد 
وُي�سار اإليها فيما بعد بـ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حكومة دبي، 

الطرق  لهيئة  التابعة  املوؤ�س�سات  باإن�ساء   2006 ل�سنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�سلت واعتماد هيكلها املوؤ�س�سي والتنظيمي،

اإمارة دبي،  وعلى النظام رقم )6( ل�سنة 2009 ب�ساأن ترخي�س من�ساآت تعليم قيادة املركبات يف 
ولئحته التنفيذية وتعديلتهما،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ب�سنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�سلت،

قررنا ما يلي: 
منح �سفة ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
ُينح موظفو الهيئة املبّينة اأ�سماوؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �سفة 
ال�سبطية الق�سائية يف اإثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام النظام رقم )6( ل�سنة 2009 

امل�سار اإليه.

واجبات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )2(

القرار،  هذا  من   )1( املادة  مبوجب  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  املمنوحني  املوظفني  على  يجب 

Issue 426 Pages.indd   19 12/24/17   12:23 PM



العدد )426( - ال�سنة )٥1( - 10 ربيع الثاين  143٩هـ - املوافق 28 دي�سمرب 201٧م 20 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

اللتزام مبا يلي:
اأحكام النظام رقم )6( ل�سنة 2009 امل�سار اإليه، ومراعاة الإجراءات املن�سو�س عليها فيه    .1

عند قيامهم مبهامهم.
التحقق من التزام الأ�سخا�س املخاطبني باأحكام النظام رقم )6( ل�سنة 2009 امل�سار اإليه،    .2
بالواجبات التي يفر�سها عليهم هذا النظام والقرارات ال�سادرة مبوجبه وعدم خمالفتهم 

لأحكامه.
بها، وفقًا للأ�سول  املتعلقة  والأدلة  املعلومات  با�ستق�سائها وجمع  املُكلفني  �سبط املخالفات    .3

املرعّية يف هذا ال�ساأن.
وفقًا  بوظائفهم،  تت�سل  التي  املخالفات  �ساأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�سكاوى  التبليغات  تلّقي    .4

للإجراءات املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ساأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابري اللزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.    .5

حترير حم�سر �سبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.   .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، واحليدة واملو�سوعية.   .7

اإبراز ما ُيثبت �سفاتهم عند مبا�سرة املهام املنوطة بهم.   .8
عدم ا�ستغلل �سفة ال�سبطية الق�سائية لتحقيق م�سالح اأو منافع �سخ�سية.   .9

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )3(

يكون للموظفني املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية مبوجب املادة )1( من هذا القرار ممار�سة 
ال�سلحيات التالية: 

ال�ستعانة باأفراد ال�سرطة عند القت�ساء.   .1
ال�ستعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.   .2

�سماع وتدوين اأقوال مقدمي البلغات وال�سهود.   .3
اإجراء املعاينة، وتوجيه الأ�سئلة وال�ستي�ساحات، ودخول الأماكن املُ�سّرح لهم بدخولها جلمع    .4

املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة الرتخي�س يف الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا 
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القرار، مبا يف ذلك: 
اإ�سدار البطاقات التعريفية ملاأموري ال�سبط الق�سائي امل�سمولني باأحكام املادة )1( من هذا    .1

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

النظام رقم )6( ل�سنة 2009 امل�سار اإليه.     
         

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.              

مطر الطاير  
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�سدر يف دبي بتاريخ  29 نوفمرب 2017م
املـــــــــــــــــــــــــوافق 11 ربيع الأول 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املمنوحني �سفة ال�سبطية 

الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ال�سم

مدير اإدارة

م�سرف رئي�سي

م�سرف رئي�سي

مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س

12311

769

3556

5319

11075

11658

12377

12830

12828

12859

حممد وليد نبهان 

حم�سن عبداحل�سن اخل�سر

هدى �سيبان غامن بن �سيبان املهريي

اإبراهيم خري حممد علي

عادل �سيد بهمن الها�سمي

حممد ح�سني علي �سايان نزار

اإبراهيم اأحمد احلمادي

را�سد عبدالنبي حممد 

اإ�سماعيل عبدالكرمي عبداهلل

�سامل حممد العبيديل
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قرار اإداري رقم )٧٧1( ل�سنة 201٧
ب�ساأن منح بع�ص موظفي

هيئة الطرق واملوا�سالت �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديلته،  واملوا�سلت  الطرق  هيئة  باإن�ساء   2005 ل�سنة   )17( رقم  القانون  على  الطلع  بعد 
وُي�سار اإليها فيما بعد بـ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حكومة دبي، 

ال�سيارات  تاأجري  مكاتب  معلومات  نظام  ا�ستخدام  ب�ساأن   2005 ل�سنة   )22( رقم  املر�سوم  وعلى 
الإلكرتوين،

الطرق  لهيئة  التابعة  املوؤ�س�سات  باإن�ساء   2006 ل�سنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�سلت واعتماد هيكلها املوؤ�س�سي والتنظيمي،

اأرقام  جتارة  ن�صاط  مزاولة  تنظيم  ب�صاأن   2011 ل�سنة   )31( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
املركبات يف اإمارة دبي، 

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )15( ل�سنة 2012 باعتماد جدول املخالفات والغرامات اخلا�سة 
بنظام معلومات مكاتب تاأجري ال�سيارات الإلكرتوين،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ب�سنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�سلت،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�سنة 2017 ب�ساأن ترخي�س وتنظيم ا�ستعمال الدراجات 
النارية الرتفيهية يف اإمارة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )47( ل�سنة 2017 ب�ساأن تنظيم اأن�سطة النقل باملركبات وتاأجريها 
يف اإمارة دبي،
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قررنا ما يلي: 
منح �سفة ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
ُينح موظفو الهيئة املبّينة اأ�سماوؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �سفة 

ال�سبطية الق�سائية يف اإثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الت�سريعات التالية:
املر�سوم رقم )22( ل�سنة 2005 امل�سار اإليه.   .1

قرار املجل�س التنفيذي رقم )31( ل�سنة 2011 امل�سار اإليه.   .2

قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�سنة 2017 امل�سار اإليه.   .3

قرار املجل�س التنفيذي رقم )47( ل�سنة 2017 امل�سار اإليه.   .4
وي�سار اإليها فيما بعد بـ » الت�سريعات«.  

واجبات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )2(

القرار،  هذا  من   )1( املادة  مبوجب  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  املمنوحني  املوظفني  على  يجب 
اللتزام مبا يلي:

اأحكام الت�سريعات، ومراعاة الإجراءات املن�سو�س عليها فيها عند قيامهم مبهامهم.   .1
التحقق من التزام الأ�سخا�س املخاطبني باأحكام الت�سريعات، بالواجبات التي تفر�سها عليهم    .2

هذه الت�سريعات والقرارات ال�سادرة مبوجبها وعدم خمالفتهم لأحكامها.
بها، وفقًا للأ�سول  املتعلقة  والأدلة  املعلومات  با�ستق�سائها وجمع  املُكلفني  �سبط املخالفات    .3

املرعّية يف هذا ال�ساأن.
وفقًا  بوظائفهم،  تت�سل  التي  املخالفات  �ساأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�سكاوى  التبليغات  تلّقي    .4

للإجراءات املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ساأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابري اللزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.    .5

حترير حم�سر �سبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.  .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، واحليدة واملو�سوعية.   .7

اإبراز ما ُيثبت �سفاتهم عند مبا�سرة املهام املنوطة بهم.   .8
عدم ا�ستغلل �سفة ال�سبطية الق�سائية لتحقيق م�سالح اأو منافع �سخ�سية.   .9
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�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )3(

يكون للموظفني املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية مبوجب املادة )1( من هذا القرار ممار�سة 
ال�سلحيات التالية: 

ال�ستعانة باأفراد ال�سرطة عند القت�ساء.   .1
ال�ستعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.   .2

�سماع وتدوين اأقوال مقدمي البلغات وال�سهود.   .3
اإجراء املعاينة، وتوجيه الأ�سئلة وال�ستي�ساحات، ودخول الأماكن املُ�سّرح لهم بدخولها جلمع    .4

املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة الرتخي�س يف الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا 
القرار، مبا يف ذلك: 

اإ�سدار البطاقات التعريفية ملاأموري ال�سبط الق�سائي امل�سمولني باأحكام املادة )1( من هذا    .1
القرار. 

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

     
ال�سريان والن�سر

املادة )٥(
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.   

مطر الطاير  
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�سدر يف دبي بتاريخ    29 نوفمرب 2017م
املـــــــــــــــــــــــــــــــوافق 11 ربيع الأول 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املمنوحني �سفة ال�سبطية 

الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ال�سم

مدير اإدارة

م�سرف رئي�سي

م�سرف رئي�سي

مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س

12311

2273

3844

4585

6626

4009

11249

906

2422

3722

حممد وليد نبهان

بدر اإبراهيم الأوغاين

عبداهلل �سعيد الدرعي

جا�سم احمد عبداهلل

اأحمد فوؤاد حممد القوربة

�سلح غميل مبارك

فهد عادل فتح اهلل حممد اأحمد

عارف عبداهلل ع�سكر

طالب اأحمد عبداهلل عتيق 

عبداهلل دروي�س هيكل
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قرار اإداري رقم )٧٧3( ل�سنة 201٧
ب�ساأن منح بع�ص موظفي

هيئة الطرق واملوا�سالت �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديلته،  واملوا�سلت  الطرق  هيئة  باإن�ساء   2005 ل�سنة   )17( رقم  القانون  على  الطلع  بعد 
وُي�سار اإليها فيما بعد بـ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حكومة دبي، 

الطرق  لهيئة  التابعة  املوؤ�س�سات  باإن�ساء   2006 ل�سنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�سلت واعتماد هيكلها املوؤ�س�سي والتنظيمي،

للمركبات يف  الفني  الفح�س  ب�ساأن مراكز  ل�سنة 2015  رقم )38(  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
اإمارة دبي،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�سنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�سلت،

قررنا ما يلي: 
منح �سفة ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
ُينح موظفو الهيئة املبّينة اأ�سماوؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �سفة 
التنفيذي رقم  املجل�س  باملخالفة لأحكام قرار  التي ترتكب  الأفعال  اإثبات  الق�سائية يف  ال�سبطية 

)38( ل�سنة 2015 امل�سار اإليه. 

واجبات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )2(

القرار،  هذا  من   )1( املادة  مبوجب  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  املمنوحني  املوظفني  على  يجب 
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اللتزام مبا يلي:
الإجراءات  ومراعاة  اإليه،  امل�سار   2015 ل�سنة   )38( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  اأحكام    .1

املن�سو�س عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
ل�سنة  رقم )38(  التنفيذي  املجل�س  قرار  باأحكام  املخاطبني  الأ�سخا�س  التزام  التحقق من    .2
2015 امل�سار اإليه، بالواجبات التي يفر�سها عليهم هذا القرار والقرارات ال�سادرة مبوجبه 

وعدم خمالفتهم لأحكامه.
بها، وفقًا للأ�سول  املتعلقة  والأدلة  املعلومات  با�ستق�سائها وجمع  املُكلفني  �سبط املخالفات    .3

املرعّية يف هذا ال�ساأن.
وفقًا  بوظائفهم،  تت�سل  التي  املخالفات  �ساأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�سكاوى  التبليغات  تلّقي    .4

للإجراءات املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ساأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابري اللزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.    .5

حترير حم�سر �سبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.   .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، واحليدة واملو�سوعية.   .7

اإبراز ما ُيثبت �سفاتهم عند مبا�سرة املهام املنوطة بهم.   .8
عدم ا�ستغلل �سفة ال�سبطية الق�سائية لتحقيق م�سالح اأو منافع �سخ�سية.   .9

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )3(

يكون للموظفني املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية مبوجب املادة )1( من هذا القرار ممار�سة 
ال�سلحيات التالية: 

ال�ستعانة باأفراد ال�سرطة عند القت�ساء.   .1
ال�ستعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.   .2

�سماع وتدوين اأقوال مقدمي البلغات وال�سهود.   .3
اإجراء املعاينة، وتوجيه الأ�سئلة وال�ستي�ساحات، ودخول الأماكن املُ�سّرح لهم بدخولها جلمع    .4

املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة الرتخي�س يف الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا 
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القرار، مبا يف ذلك: 
اإ�سدار البطاقات التعريفية ملاأموري ال�سبط الق�سائي امل�سمولني باأحكام املادة )1( من هذا    .1

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

قرار املجل�س التنفيذي رقم )38( ل�سنة 2015 امل�سار اإليه. 
                      

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.              

مطر الطاير  
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�سدر يف دبي بتاريخ   4 دي�سمرب 2017م
املـــــــــــــــــــــــــوافق 16 ربيع الأول 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املمنوحني �سفة ال�سبطية 

الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ال�سم

مدير اإدارة

م�سرف فني

م�سرف

مفت�س فني

مفت�س فني

مفت�س فني

مفت�س فني

مفت�س

12311

11564

9833

11559

12768

12775

12826

12968

حممد وليد نبهان

ال�سيد متويل املتويل اأحمد

اإبراهيم يعقوب حممد ال�سركال

ثائر عدنان حممد اأبو حبله

جمدي زاهر را�سد 

�سليمان اأحمد امل�ساحلة

ليث حممد اخلرا�سقه

عبدالرحمن اأحمد جمعه فرحان
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قرار اإداري رقم )16٥( ل�سنة 201٧
ب�ساأن

منح بع�ص موظفي هيئة ال�سحة يف دبي �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

رئي�ص جمل�ص الإدارة     املدير العام

بعد الطلع على القانون رقم )13( ل�سنة 2007 باإن�ساء هيئة ال�سحة يف دبي وتعديلته، وي�سار 
اإليها فيما بعد بـ »الهيئة«، 

وعلى القانون رقم )11( ل�سنة 2013 ب�ساأن ال�سمان ال�سحي يف اإمارة دبي والقرارات ال�سادرة 
مبوجبه، 

وعلى القانون رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حكومة دبي،

وعلى املر�سوم رقم )16( ل�سنة 2015 بت�سكيل جمل�س اإدارة هيئة ال�سحة يف دبي،
بالقيام  اإدارة هيئة ال�سحة يف دبي  وعلى املر�سوم رقم )21( ل�سنة 2015 بتكليف رئي�س جمل�س 

مبهام مدير عام الهيئة، 
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )16( ل�سنة 2009 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة ال�سحة 

يف دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )7( ل�سنة 2016 باعتماد الر�سوم والغرامات اخلا�سة بال�سمان 

ال�سحي يف اإمارة دبي،
وبناًء على ما تتطلبه م�سلحة العمل،

قررنا ما يلي:
منح �سفة ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
ُينح موظفو الهيئة املبّينة اأ�سماوؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �سفة 
ال�سبطية الق�سائية يف اإثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام القانون رقم )11( ل�سنة 2013 
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وقرار املجل�س التنفيذي رقم )7( ل�سنة 2016 امل�سار اإليهما.

واجبات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )2(

القرار،  هذا  من   )1( املادة  مبوجب  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  املمنوحني  املوظفني  على  يجب 
اللتزام مبا يلي:

اأحكام القانون رقم )11( ل�سنة 2013 وقرار املجل�س التنفيذي رقم )7( ل�سنة 2016 امل�سار    .1
اإليهما، ومراعاة الإجراءات املن�سو�س عليها فيهما عند قيامهم مبهامهم.

املجل�س  وقرار   2013 ل�سنة   )11( رقم  بالقانون  املخاطبني  الأ�سخا�س  التزام  من  التحقق    .2
هذين  عليهم  يفر�سهما  التي  بالواجبات  اإليهما،  امل�سار   2016 ل�سنة   )7( رقم  التنفيذي 

الت�سريعني وعدم خمالفتهم لأحكامهما.
بها، وفقًا للأ�سول  املتعلقة  والأدلة  املعلومات  با�ستق�سائها وجمع  املُكلفني  �سبط املخالفات    .3

املرعّية يف هذا ال�ساأن.
وفقًا  بوظائفهم،  تت�سل  التي  املخالفات  �ساأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�سكاوى  التبليغات  تلّقي    .4

للإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ساأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابري اللزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   .5

حترير حم�سر �سبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.   .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، واحليدة واملو�سوعية.   .7

اإبراز ما ُيثبت �سفاتهم عند مبا�سرة املهام املنوطة بهم.   .8
عدم ا�ستغلل �سفة ال�سبطية الق�سائية لتحقيق م�سالح اأو منافع �سخ�سية.   .9

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )3(

يكون للموظفني املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية مبوجب املادة )1( من هذا القرار ممار�سة 
ال�سلحيات التالية: 

ال�ستعانة باأفراد ال�سرطة عند القت�ساء.   .1
ال�ستعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.   .2

�سماع وتدوين اأقوال مقدمي البلغات وال�سهود.  .3
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اإجراء املعاينة، وتوجيه الأ�سئلة وال�ستي�ساحات، ودخول الأماكن املُ�سّرح لهم بدخولها جلمع    .4
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى مدير اإدارة التمويل ال�سحي يف الهيئة اتخاذ الإجراءات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، 
مبا يف ذلك: 

اإ�سدار البطاقات التعريفية ملاأموري ال�سبط الق�سائي امل�سمولني باأحكام املادة )1( من هذا    .1
القرار. 

اعتماد مناذج حما�سر �سبط املخالفات مبا تت�سمنه من بيانات اأ�سا�سية، ومبا يتفق واأحكام    .2
القانون رقم )8( ل�سنة 2016 امل�سار اإليه.

                   
ال�سريان والن�سر

املادة )٥(
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حميد القطامي
رئي�ص جمل�ص الإدارة

املدير العام

�سدر يف دبي بتاريخ 7 دي�سمرب 2017م 
املوافـــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الأول 1439هـ
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جدول
الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية
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اأخ�سائي اخلدمات ال�سحية

اأخ�سائي

�سابط جودة طبية اأول

�سابط اإداري اأول

مدير م�سروع

اإداري اأول

�سابط اإداري

�سابط اإداري

د. حنان �سليمان ال�سويدي

د. فاطمة اأحمد بن �سبيب

مهتاب حممد املبارك

اأ�سماء جمعة ح�سن عبداهلل

�سهيب زياد عبدالرحمن زريقات

مرجانة عبدالرحيم العو�سي

روان �سلح اليمن

منى علي عبداهلل

عائ�سة ح�سن علي البلو�سي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

م

Issue 426 Pages.indd   34 12/24/17   12:23 PM



ال�سنة 51          العدد 426          28 دي�سمرب 201٧م          10 ربيع الثاين 143٩هـ

ت�سدر عن:

هاتف: 2٩2٩200 4 00٩٧1، فاك�ص: 2٩2٩2٩٩ 4 00٩٧1، �ص.ب.  120٧٧٧ 
دبي، الإمارات العربية املتحدة

slc.dubai.gov.ae      official.gazette@slc.dubai.gov.ae

ISSN: 2410 - 1141

Issue 426 Cover.indd   1 12/21/17   6:29 PM




