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تشريعات الجهات الحكومية
هيئة الطرق والمواصالت

 -قرار إداري رقم ( )714لسنة  2019بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق يف

5

 -قرار إداري رقم ( )345لسنة  2020بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص يف هيئة

9

 -قرار إداري رقم ( )352لسنة  2020بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصالت العامة

13

 -قرار إداري رقم ( )353لسنة  2020بتعديل بعض أحكام القرار اإلداري رقم ( )381لسنة

18

هيئة الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية.
الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية.
يف هيئة الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية.
 2017بإصدار الالئحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم ( )5لسنة  2016بشأن تنظيم
مواقف المركبات يف إمارة ديب.

المذكرات التفسيرية

 المذكرة التفسيرية للمادة ( )1من المرسوم رقم ( )28لسنة  2018بشأن قبول الطعونالحقوقية أمام محاكم ديب.
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قرار إداري رقم ( )714لسنة 2019

بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق

يف هيئة الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17لسنة  2005بإنشاء هيئة الطرق والمواصالت وتعديالته ،ويُشار
إليها فيما بعد بـ «الهيئة»،

وعلى القانون رقم ( )32لسنة  2015بشأن الجريدة الرسمية لحكومة ديب،

وعلى القانون رقم ( )8لسنة  2016بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية يف حكومة ديب،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )8لسنة  2006بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق

والمواصالت واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى النظام رقم ( )4لسنة  2009بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق ،و يُشار إليه فيما بعد بـ «النظام»،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )47لسنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
والمواصالت،

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية
المادة ()1

يُمنح موظفو مؤسسة المرور والطرق يف الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية يف الجدول

الملحق بهذا القرار ،صفة الضبطية القضائية يف إثبات األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام النظام
ُ

والقرارات الصادرة بموجبه.

واجبات مأموري الضبط القضايئ
المادة ()2

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة ( )1من هذا القرار ،االلتزام
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بما يلي:
.1

أحكام النظام ،ومراعاة اإلجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

.2

التحقق من التزام األشخاص المخاطبين بأحكام النظام ،بالواجبات التي يفرضها عليهم،
والقرارات الصادرة بموجبه وعدم مخالفتهم ألحكامه.

.3
.4

المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات واألدلة المتعلقة بها ،وفقا ً لألصول
ضبط المخالفات ُ

المرعيّة يف هذا الشأن.
تل ّقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم يف شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم ،وفقا ً

لإلجراءات المعتمدة يف هذا الشأن.
.5

اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للمحافظة على كافة األدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

.6

تحرير محضر ضبط بالوقائع واإلجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

.7

التحلي بالنزاهة ،واألمانة الوظيفية ،والحيدة والموضوعية.

.8

إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

.9

عدم استغالل صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

صالحيات مأموري الضبط القضايئ
المادة ()3

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة ( )1من هذا القرار ممارسة
الصالحيات التالية:
.1
.2

االستعانة بأفراد الشرطة عند االقتضاء.

االستعانة ُ
والمترجمين عند الضرورة.
بالخبراء
ُ

.3

سماع وتدوين أقوال مقدمي البالغات والشهود.

.4

المص ّرح لهم بدخولها لجمع
إجراء المعاينة ،وتوجيه األسئلة واالستيضاحات ،ودخول األماكن ُ

المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

اإلجراءات التنفيذية
المادة ()4

يتوىل المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق يف الهيئة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا
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القرار ،بما يف ذلك:
.1

إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضايئ المشمولين بأحكام المادة ( )1من هذا
القرار.

.2

اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية ،وبما يتفق وأحكام
المشار إليه.
القانون رقم ( )8لسنة ُ 2016

السريان والنشر
المادة ()5

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،و يُنشر يف الجريدة الرسمية.

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر يف ديب بتاريخ  7نوفمبر  2019م
الموافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  10ربيع األول  1441هـ
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جدول

بتحديد األسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة المرور والطرق الممنوحين صفة الضبطية القضائية
م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

عدنان سهيل علي مصبح السماحي

14269

مدير التفتيش

2

شريف عمر أحمد أبو طالب

14064

مهندس أول

3

خولة عباس يوسف البلوشي

13203

مهندس

4

فيصل شعبان إبراهيم البلوشي

8955

مفتش فني أول

5

محمد مكي محمد عبدالرحمن

14012

مفتش فني

6

محمد زيشان عديل االهي

11306

مفتش فني

 11ذو القعدة  1441هـ

7/1/20 9:39 AM

 2يوليو  2020م

الـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدد 478

ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة 54

8
Issue 478 Pages.indd 8

9

قرار إداري رقم ( )345لسنة 2020

بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص

يف هيئة الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17لسنة  2005بإنشاء هيئة الطرق والمواصالت وتعديالته ،ويُشار
إليها فيما بعد بـ «الهيئة»،

وعلى القانون رقم ( )32لسنة  2015بشأن الجريدة الرسمية لحكومة ديب،

وعلى القانون رقم ( )8لسنة  2016بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية يف حكومة ديب،

والئحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )8لسنة  2006بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق

والمواصالت واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )8لسنة  2008بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق

والمواصالت،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )47لسنة  2017بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها
يف إمارة ديب،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )15لسنة  2020باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
والمواصالت،

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية
المادة ()1

الملحق
يُمنح موظفو مؤسسة الترخيص يف الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية يف الجدول ُ

بهذا القرار ،صفة الضبطية القضائية يف إثبات األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام قرار المجلس
المشار إليه.
التنفيذي رقم ( )47لسنة ُ 2017

8
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واجبات مأموري الضبط القضايئ
المادة ()2

يجب على الموظفين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضايئ بموجب المادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام بما يلي:
.1

المشار إليه ،ومراعاة اإلجراءات المنصوص
أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم ( )47لسنة ُ 2017

.2

التحقق من التزام األشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم ( )47لسنة 2017

.3

المشار إليه ،بالواجبات التي يفرضها عليهم ،والقرارات الصادرة بموجبه وعدم مخالفتهم ألحكامه.
ُ
المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات واألدلة المتعلقة بها ،وفقا ً لألصول
ضبط المخالفات ُ

عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

.4

المرعيّة يف هذا الشأن.
تل ّقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم يف شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم ،وفقا ً

لإلجراءات المعتمدة يف هذا الشأن.
.5

اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للمحافظة على كافة األدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

.6

تحرير محضر ضبط بالوقائع واإلجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

.7

التحلي بالنزاهة ،واألمانة الوظيفية ،والحيدة والموضوعية.

.8

إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

.9

عدم استغالل صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

صالحيات مأموري الضبط القضايئ
المادة ()3

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة ( )1من هذا القرار ممارسة
الصالحيات التالية:
.1
.2

االستعانة بأفراد الشرطة عند االقتضاء.

االستعانة ُ
والمترجمين عند الضرورة.
بالخبراء
ُ

.3

سماع وتدوين أقوال مقدمي البالغات والشهود.

.4

المص ّرح لهم بدخولها لجمع
إجراء المعاينة ،وتوجيه األسئلة واالستيضاحات ،ودخول األماكن ُ

المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
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اإلجراءات التنفيذية
المادة ()4

يتوىل المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص يف الهيئة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار،
بما يف ذلك:
.1

إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضايئ المشمولين بأحكام المادة ( )1من هذا
القرار.

.2

اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية ،وبما يتفق وأحكام
المشار إليهما.
القانون رقم ( )8لسنة  ،2016والئحته التنفيذية ُ

السريان والنشر
المادة ()5

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،و يُنشر يف الجريدة الرسمية.

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر يف ديب بتاريخ  10يونيو  2020م
الموافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18شوال  1441هـ
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جدول

بتحديد األسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة الترخيص الممنوحين صفة الضبطية القضائية
الرقم الوظيفي المسمى الوظيفي

م

اسم الموظف

1

مهند خالد إسماعيل المهيري

13244

نائب مدير إدارة ومدير

الوحدة التنظيمية
إدارة رقابة أنشطة الترخيص

رقابة المركبات الثقيلة
2

عبد هللا محمد شيخ المهري

6645

مدير رقابة المعامالت

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

3

محسن عبدالحسن أحمد الخضر

769

محلل رئيسي

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

4

حمد إسماعيل عيسى البدواوي

6141

مشرف رئيسي

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

5

يونس بوكالل

13204

مشرف رئيسي فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

6

هادي رجب موسى الجسمي

5629

مشرف

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

7

وسام مراد شالش الريماوي

12763

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

8

بدر سعيد جمعة متيوح

11236

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

9

نينو جيريمياس ال ساب

10403

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

10

وارين جوزيف كرؤز لوبيز

10404

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

11

ثائر عدنان محمد ابو حبله

11559

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

12

عبدالستار حسن إبراهيم محمد

12672

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

13

أحمد محمود عكيلة

12810

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

14

موسى عطا هللا موسى اللباده

13487

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

15

يوسف فايخي

13696

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

16

خالد عبدالرحمن علي الشهايب

13875

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

17

أحمد محمد عبدهللا الحمادي

14098

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة الترخيص
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قرار إداري رقم ( )352لسنة 2020

بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصالت العامة
يف هيئة الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17لسنة  2005بإنشاء هيئة الطرق والمواصالت وتعديالته ،ويُشار

إليها فيما بعد بـ «الهيئة»،

وعلى القانون رقم ( )32لسنة  2015بشأن الجريدة الرسمية لحكومة ديب،
وعلى القانون رقم ( )8لسنة  2016بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية يف حكومة ديب،
والئحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )8لسنة  2006بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق
والمواصالت واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )2لسنة  2008بشأن تنظيم النقل المدرسي يف إمارة ديب
وتعديالته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )3لسنة  2009بشأن التعرفة الموحدة الستخدام المواصالت
العامة يف إمارة ديب وتعديالته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )18لسنة  2010بشأن تشغيل التاكسي المايئ يف إمارة ديب
وتعديالته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )32لسنة  2011بشأن تشغيل العبرات يف إمارة ديب،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )33لسنة  2011بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافالت يف إمارة
ديب،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )6لسنة  2016بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات يف إمارة ديب،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )49لسنة  2016بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات
يف إمارة ديب وتعديالته،

12
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وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )47لسنة  2017بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها
يف إمارة ديب،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )15لسنة  2020باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
والمواصالت،
وعلى النظام رقم ( )5لسنة  2006بشأن تصنيف وترخيص منشآت النقل السياحي بالحافالت يف
إمارة ديب،
وعلى النظام رقم ( )2لسنة  2007بشأن تنظيم تشغيل الحافالت المائية يف خور ديب وتعديالته،

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية
المادة ()1

يُمنح موظفو مؤسسة المواصالت العامة يف الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية يف

الملحق بهذا القرار ،صفة الضبطية القضائية يف إثبات األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام
الجدول ُ

التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
.1

قرار المجلس التنفيذي رقم ( )2لسنة  2008المشار إليه.

.2

قرار المجلس التنفيذي رقم ( )3لسنة  2009المشار إليه.

.3

قرار المجلس التنفيذي رقم ( )18لسنة  2010المشار إليه.

.4

قرار المجلس التنفيذي رقم ( )32لسنة  2011المشار إليه.

.5

قرار المجلس التنفيذي رقم ( )33لسنة  2011المشار إليه.

.6

قرار المجلس التنفيذي رقم ( )6لسنة  2016المشار إليه.

.7

قرار المجلس التنفيذي رقم ( )49لسنة  2016المشار إليه.

.8

قرار المجلس التنفيذي رقم ( )47لسنة  2017المشار إليه.

.9

النظام رقم ( )5لسنة  2006المشار إليه.

 .10النظام رقم ( )2لسنة  2007المشار إليه.
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واجبات مأموري الضبط القضايئ
المادة ()2

يجب على الموظفين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضايئ بموجب المادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام بما يلي:
.1

أحكام التشريعات ،ومراعاة اإلجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

.2

التحقق من التزام األشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات ،بالواجبات التي تفرضها عليهم،
والقرارات الصادرة بموجبها وعدم مخالفتهم ألحكامها.

.3

المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات واألدلة المتعلقة بها ،وفقا ً لألصول
ضبط المخالفات ُ

.4

تل ّقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم يف شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم ،وفقا ً

المرعيّة يف هذا الشأن.

لإلجراءات المعتمدة يف هذا الشأن.
.5

اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للمحافظة على كافة األدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

.6

تحرير محضر ضبط بالوقائع واإلجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

.7

التحلي بالنزاهة ،واألمانة الوظيفية ،والحيدة والموضوعية.

.8

إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

.9

عدم استغالل صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

صالحيات مأموري الضبط القضايئ
المادة ()3

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة ( )1من هذا القرار ممارسة
الصالحيات التالية:
.1
.2

االستعانة بأفراد الشرطة عند االقتضاء.

االستعانة ُ
والمترجمين عند الضرورة.
بالخبراء
ُ

.3

سماع وتدوين أقوال مقدمي البالغات والشهود.

.4

المص ّرح لهم بدخولها لجمع
إجراء المعاينة ،وتوجيه األسئلة واالستيضاحات ،ودخول األماكن ُ

المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
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اإلجراءات التنفيذية
المادة ()4

يتوىل المدير التنفيذي لمؤسسة المواصالت العامة يف الهيئة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار ،بما يف ذلك:
.1

إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضايئ المشمولين بأحكام المادة ( )1من هذا
القرار.

.2

اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية ،وبما يتفق وأحكام
المشار إليهما.
القانون رقم ( )8لسنة  ،2016والئحته التنفيذية ُ

السريان والنشر
المادة ()5

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،و يُنشر يف الجريدة الرسمية.

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر يف ديب بتاريخ  14يونيو  2020م
الموافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  22شوال  1441هـ
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جدول

بتحديد األسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة المواصالت العامة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

16

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

عبد هللا إبراهيم شهداد عبد هللا

2777

مشرف رئيسي

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

2

خالد عبدهللا علي الحمادي

13542

مشرف

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

3

متعب ناصر متعب ناصر

4329

مفتش

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

4

محمد أحمد علي الحمادي

12587

مفتش

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

5

رضا فرغلي الدرديري أحمد

781

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

6

يوسف إبراهيم خليل يوسف

12402

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

7

عبد العزيز جمعة إسحاق برهان

11835

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

8

ماهر حامد شاكر بلبل

866

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

9

محمد علي محمد آل علي

11976

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

10

مسعد محمد قائد سليمان

871

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

11

هاشم محمد عبد الرحيم حسين

11834

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

12

وسيم محسن قائد محمد

6446

مفتش فني

إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب

17
7/1/20 9:39 AM

ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة 54

الـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدد 478

 2يوليو  2020م

 11ذو القعدة  1441هـ

Issue 478 Pages.indd 17

قرار إداري رقم ( )353لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القرار اإلداري رقم ( )381لسنة 2017

بإصدار الالئحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم ( )5لسنة 2016
بشأن تنظيم مواقف المركبات يف إمارة ديب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17لسنة  2005بإنشاء هيئة الطرق والمواصالت وتعديالته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )5لسنة  2016بشأن تنظيم مواقف المركبات يف إمارة ديب
وتعديالته،
وعلى القرار اإلداري رقم ( )381لسنة  2017بإصدار الالئحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم
( )5لسنة  2016بشأن تنظيم مواقف المركبات يف إمارة ديب ،ويشار إليه فيما بعد بِ ـ «القرار األصلي»،

قررنا ما يلي:

المستبدلة
المواد ُ
المادة ()1

يُستبدل بنصي المادتين ( )5و( )6من القرار األصلي ،النصان التاليان:

أنواع االشتراك بالمواقف العامة
المادة ()5
أ-

تُحدد أنواع االشتراك بالمواقف العامة ،وفقا ً لما يلي:

.1

موقفي «عام».

.2

موقفي «ساحات».

.3

موقفي «متعدد الطوابق».

.4

موقفي «طالب».
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.5

موقفي «كادر تعليمي».

ب -يُحدد النطاق المكاين ورسم االشتراك والشروط والضوابط واإلجراءات لكل نوع من أنواع
االشترا كات المحددة يف الفقرة (أ) من هذه المادة ،وكذلك البيانات التي يجب إدراجها يف البطاقة
التي تصدر للمشترك ،وفقا ً لما هو مبيّن يف الجداول ذوات األرقام ( )4( ،)3( ،)2( ،)1و()27
الملحقة بهذا القرار.
ُ

أنواع تصريح الوقوف المجاين يف المواقف العامة
المادة ()6
أ-

تُحدد أنواع تصريح الوقوف المجاين يف المواقف العامة ،وفقا ً لما يلي:

.1

موقفي «ذوي اإلعاقة /دائم».

.2

موقفي «ذوي اإلعاقة /مؤقت».

.3

موقفي «ذوي اإلعاقة /سائح».

.4

موقفي «مركز تأهيل ذوي اإلعاقة».

.5

موقفي «حاالت مرضية خاصة».

.6

موقفي «كبار المواطنين».

.7

موقفي «إمارايت».

.8

موقفي «خليجي».

.9

موقفي «جهة حكومية /واسع النطاق».

 .10موقفي «جهة حكومية /محدود النطاق».
 .11موقفي «جهة دبلوماسية».
 .12موقفي «ساكن».
 .13موقفي «مركبة كهربائية».
ب -يُحدد النطاق المكاين والشروط والضوابط واإلجراءات لكل نوع من أنواع التصاريح المحددة يف
الفقرة (أ) من هذه المادة ،وكذلك البيانات التي يجب إدراجها يف البطاقة التي تصدر لصاحب
التصريح ،وفقا ً للجداول ذوات األرقام (،)14( ،)13( ،)12( ،)11( ،)10( ،)9( ،)8( ،)7( ،)6( ،)5
الملحقة بهذا القرار.
( )16( ،)15و(ُ )28
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الجداول المستبدلة والمضافة
أ-

المادة ()2

الملحقان بهذا القرار.
الملحقين بالقرار األصلي ،الجدوالن ُ
يستبدل بالجدولين رقمي ( )10و(ُ )26

الملحقين بهذا القرار.
ب -يُضاف للقرار األصلي الجدولين رقمي ( )27و(ُ )28

النشر والسريان
المادة ()3

يُنشر هذا القرار يف الجريدة الرسمية ،و يُعمل به من تاريخ نشره.

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر يف ديب بتاريخ  10يونيو  2020م
المواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18شوال  1441هـ
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الجدول رقم ()10
تصريح “موقفي كبار المواطنين”
النطاق المكاين
الشروط والضوابط

جميع فئات المواقف العامة.
■

يُصرف التصريح للمواطنين من كبار السن.

■

مدة صالحية التصريح ( )3سنوات قابلة للتجديد.

■

يجب أن يكون الشخص المصرح له موجودا ً يف المركبة عند استخدام التصريح.

■

يصدر التصريح على شكل بطاقة بالستيكية أو ورقية أو بأي شكل آخر تعتمده
المؤسسة لهذه الغاية.

■

التصريح غير صالح لالستخدام يف المواقف المحجوزة.

اإلجراءات

■

التقدم للهيئة بطلب الحصول على التصريح وفقا ً للنموذج المعتمد لدى اإلدارة

بيانات البطاقة

■

المختصة ،مرفقا ً به صورة عن جواز السفر أو الهوية الوطنية.
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الجدول رقم ()26
حجز "موقفي إمارايت"
النطاق المكاين

جميع فئات المواقف العامة يف المناطق التي يسكنها أي من مواطني الدولة التي
تكون فيها نسبة إشغال المواقف العامة مرتفعة والتي تحددها اإلدارة المختصة.

الشروط والضوابط

■

يتم حجز الموقف العام لمواطني الدولة القاطنين يف فيال أو منزل بالمناطق ذات
نسبة اإلشغال المرتفعة أو المناطق المفعل فيها "موقفي ساكن".

■

يتم حجز موقفين فقط لكل وحدة سكنية مملوكة لمواطن أو مستأجرة من
قبله.

■

يتم حجز الموقف من خالل إصدار بطاقة بالستيكية أو ورقية ،أو بأي شكل آخر
تعتمده المؤسسة لهذه الغاية ،ليتم استخدامها للمركبات المملوكة للمواطن
أو لزوجه أو أحد أقاربه من الدرجة األوىل.

■

تقوم اإلدارة المختصة بتمييز المواقف المحجوزة بالطريقة التي تراها مناسبة.

■

تستويف اإلدارة المختصة من المالك أو المستأجر طالب الحجز تكلفة تجهيز
الموقف المحجوز والصيانة السنوية الالزمة له.

■

يجوز للمؤسسة إلغاء الحجز متى اقتضت المصلحة العامة ذلك ،ويتم إشعار
جهة الحجز بذلك خالل ( )30يوما ً على األقل قبل اإللغاء.

■

اإلجراءات
والمستندات
المطلوبة

الحجز غير صالح لالستخدام يف المواقف المحجوزة لجهة أخرى.

التقدم للهيئة بطلب حجز الموقف العام وفقا ً للنموذج المعتمد لدى اإلدارة المختصة،
مرفقا ً به المستندات التالية:
 .1صورة عن ملكية العقار أو عقد إيجار معتمد من إيجاري.
 .2صورة عن بطاقة الهوية لمقدم الطلب.
 .3إبراز ما يثبت أن طالب الحجز مقيم يف البيت أو الفيال.

بيانات البطاقة

بيانات جهة الحجز ،مدة صالحية الحجز ،نوع الحجز ورقمه ،بيانات الموقف المحجوز.
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الجدول رقم ()27
اشتراك "موقفي كادر تعليمي"
النطاق المكاين

المواقف العامة المحيطة بمبنى المؤسسة التعليمية الخاصة ضمن نصف قطر
( )500متر ذات الرموز ( Aو Bو Cو.)D

رسم االشتراك
الشروط والضوابط

 300درهم لـ ( )3أشهر.

 600درهم لـ ( )6أشهر.

 1200درهم لكل سنة.

■

يُصرف للكادر التعليمي يف المؤسسات التعليمية الخاصة يف اإلمارة.

■

يتم االشتراك "بموقفي كادر تعليمي" من خالل إصدار بطاقة لكل مشترك،
وتكون هذه البطاقة بالستيكية أو ورقية ،أو بأي شكل آخر تعتمده المؤسسة
لهذه الغاية.

■

اإلجراءات
والمستندات
المطلوبة

البطاقة غير صالحة لالستخدام يف المواقف المحجوزة.

التقدم للهيئة بطلب االشتراك وفقا ً للنموذج المعتمد لدى اإلدارة المختصة ،مرفقا ً به
المستندات التالية:
■

خطاب من المؤسسة التعليمية الخاصة يثبت بأن مقدم الطلب ضمن الكادر
التعليمي العامل لديها.

بيانات البطاقة

■

رخصة قيادة باسم مقدم الطلب.

■

ملكية مركبة باسم مقدم الطلب أو باسم أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.

رقم المركبة ،نوع البطاقة ورقمها ،تاريخ الصالحية ،المناطق المصرح باستخدام
البطاقة فيها.
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الجدول رقم ()28
تصريح "موقفي مركبة كهربائية"
النطاق المكاين
الشروط والضوابط

اإلجراءات
والمستندات

جميع فئات المواقف العامة.
■

يُصرف التصريح بشكل تلقايئ لكل مركبة كهربائية ترخص من الهيئة.

■

مدة صالحية التصريح مفتوحة ،ما لم تقرر الهيئة إيقافه ألي سبب.

■

التصريح ال تصدر به بطاقة.

■

التصريح غير صالح لالستخدام يف المواقف المحجوزة.

■

يُصرف التصريح لكل مركبة كهربائية بشكل تلقايئ ،دون الحاجة للتقدم بأي
طلب أو تقديم أي نوع من المستندات.

المطلوبة
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المذكرة التفسيرية للمادة ( )1من المرسوم رقم ( )28لسنة 2018
بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم ديب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء
رعاه هللا ،بصفته حاكما ً إلمارة ديب ،المرسوم رقم ( )28لسنة  2018بشأن قبول الطعون الحقوقية
أمام محاكم ديب ،استجابة للتحول الذكي الذي شهدته إمارة ديب بشكل عام ،ومحاكم ديب بشكل
خاص ،من خالل تبنيها لعدد من المبادرات الهادفة إىل تبسيط إجراءات التقاضي ،وسرعة الفصل
يف الدعاوى ،وذلك من خالل استخدام التقنيات الحديثة يف تقديم الخدمات المرج ّوة منها ،ومن بين
هذه المبادرات الخدمات اإللكترونية المتعلقة بتسجيل الدعاوى االبتدائية والطعون واألوامر القضائية
المؤقتة والمستعجلة والتنفيذ ،وغيرها ،وقد شملت الخدمة اإللكترونية المتعلقة بتسجيل الطعون
الحقوقية أمام محاكم ديب ،الطعن باالستئناف ،والطعن بالتمييز ،والتماس إعادة النظر ،وقد رسمت
المحاكم الخطوات الرئيسة لالستفادة من هذه الخدمة ،من حيث بيان وصفها ،والمستفيدين منها،
والوثائق والمستندات المطلوبة لتسجيل الطعن ،وإجراءات تسجيله ،والرسوم المقررة عليه ،ورحلة
المتعامل الذي يقدم الطعن ،بدءا ً من لحظة تسجيله مرورا ً بمراجعته من إدارة الدعوى ،وحضور
الجلسات ،وانتها ًء بالنطق يف الحكم.

وحيث إن محاكم ديب قد سمحت بتسجيل الطعون أمامها عن بعد ،من خالل النظام اإللكتروين
المعتمد لديها يف هذا الشأن ،وحيث إن عملية التسجيل اإللكتروين تخضع إلجراءات معينة ،ومن
بينها قيام إدارة الدعوى بتدقيق الطعن قبل المضي يف إجراءات تسجيله ،وحيث إن هذه العملية
قد تستغرق بعض الوقت ،وحيث أن هذا الوقت قد يؤثر على موعد تقديم الطعن ،وحيث أنه ال يد
للطاعن يف هذه اإلجراءات ،فقد جاء إصدار هذا المرسوم ،لتنظيم بعض الجوانب المتعلقة بتسجيل
المستح ّقة عنها ،على نحو يعالج اإلشكاليات
الطعون إلكترونيا ً ومواعيد سداد ال ُّرسوم والتأمينات ُ
التي نجمت يف الواقع العملي عن عملية قيد الطعون من خالل النظام اإللكتروين المعتمد يف محاكم
ديب ،والمتمثلة يف فوات ميعاد الطعن نتيجة عدم سداد الرسوم المقررة ،بسبب الوقت الذي يستغرقه
مكتب إدارة الدعوى يف المحكمة المختصة يف مراجعة وتدقيق الطعن والتحقق من استيفائه لكافة
الشروط المقررة بموجب التشريعات السارية ،وهو األمر الذي جعل هذه الطعون عرضة للحكم
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بعدم قبولها شكالً من المحكمة المختصة بنظر الطعن ،نتيجة التأخر يف سداد الرسوم أو التأمينات
المستحقة عن المواعيد المقررة قانوناً ،فجاء هذا المرسوم ليقرر قبول هذه الطعون شكالً يف حال
تم تسجيلها خالل مواعيد ّ
المحدّدة بموجب التشريعات السارية ،وسداد الرسوم والتأمينات
الطعن ُ

المقررة عليها خالل ( )3ثالثة أيام عمل من تاريخ إخطار الطاعن بالسداد من مكتب إدارة الدعوى
لدى المحكمة المختصة وذلك على النحو الذي سيأيت بيانه يف هذه المذكرة.

األسباب الموجبة لطلب تفسير نص المادة ( )1من المرسوم رقم ( )28لسنة :2018

بنا ًء على المذكرة المقدمة إىل اللجنة العليا للتشريعات من المركز الدويل للتدريب والدراسات ،التي

تضمنها كتاب رئيس مجلس إدارة المركز المؤرخ يف  ،15/03/2020والتي أشار فيها إىل صدور
قرار من محكمة االستئناف يف ديب ،توصلت فيه إىل أن نطاق تطبيق المرسوم رقم ( )28لسنة
المشار إليه ال يشمل الطعون الحقوقية المقدمة إىل محكمة االستئناف ،لذلك ارتأينا يف اللجنة،
ُ 2018
استنادا ً للصالحيات المخولة لها بموجب مرسوم إنشائها رقم ( )23لسنة  ،2014وضمانا ً لحسن
تطبيق التشريعات السارية يف إمارة ديب ،وتوحيد االجتهادات حول دالالتها ،أن يتم تحديد نطاق تطبيق
هذا المرسوم ،وذلك من خالل تفسير نص المادة ( )1منه ،لتحديد ما إذا كان نص هذه المادة
يشمل كافة أنواع الطعون الحقوقية التي تقدم لمحاكم ديب ،أم أنه قاصر فقط على الطعون الحقوقية
المقدمة أمام محكمة التمييز.
ألجل ذلك ،فإننا نورد فيما يلي تفسيرنا ألحكام هذه المادة.

نص المادة الخاضعة للتفسير:

نصت المادة ( )1من المرسوم رقم ( )28لسنة  2018بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم
ديب على أنه:

«تكون الطعون الحقوقية التي يتم قيدها على األحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ديب مقبولة
شكالً من حيث مواعيد سداد الرسوم والتأمينات المستحقة عنها ،شريطة ما يلي:
.1

أن يتم تسجيل الطعن لدى مكتب إدارة الدعوى بشكل مباشر ،أو عن طريق النظام اإللكتروين

.2

المعتمد لدى محاكم ديب ،خالل مواعيد الطعن المحددة بموجب التشريعات السارية.
أن يقوم الطاعن بسداد الرسوم والتأمينات المقررة قانوناً ،خالل ( )3ثالثة أيام عمل من تاريخ
إخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوى لدى المحكمة المختصة ،ما لم يقرر رئيس محاكم ديب
مهلة أخرى».
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إن الغاية والمقصد من هذه المادة ،هي تحديد التاريخ المعتبر لغايات سداد الرسوم والتأمينات
المقررة على قبول الطعون الحقوقية المقدمة على األحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ديب،
المشمولة بأحكام الباب الثاين عشر من القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992يف شأن اإلجراءات
المدنية وتعديالته ،وذلك من الناحية الشكلية ،سواء كان هذا الطعن مقدم لمحكمة االستئناف أو
لمحكمة التمييز أو للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون عليه من خالل التماس إعادة النظر ،ومما
يدل على ذلك أن عبارة «الطعون الحقوقية التي يتم قيدها على األحكام والقرارات الصادرة عن

محاكم ديب» الواردة يف مطلع هذه المادة جاءت مطلقة من أي قيد يحدد نوع الطعن ،عدا عن كونه
طعن حقويق ،هذا من جهة.
ومن جهة ثانية ،وحيث أن الحكمة المتوخاة من هذه المادة عدم اإلضرار بالمتقاضين ،من خالل
تحديد التاريخ المعتبر لقبول الطعن شكالً ،فإن هذه الحكمة متحققة بصرف النظر عن المحكمة
المنظور أمامها الطعن ،كون شرط سداد الرسوم والتأمينات المقررة قانونا ً متحققة بالنسبة لكافة

أنواع الطعون الحقوقية بداللة المواد ( )161و( )168و( )177من القانون االتحادي رقم ( )11لسنة
 1992وتعديالته المشار إليه.

كما أن هذه المادة تضمنت شرطين يلزم توفرهما لقبول الطعن شكالً لدى المحكمة المختصة ،وذلك

من حيث سداد الرسوم والتأمينات المستحقة عنه ،حيث بيّن البند ( )1من هذه المادة الشرط األول،

وهو التزام الطاعن بتسجيل طعنه لدى مكتب إدارة الدعوى التابع للمحكمة المختصة مباشر ًة أو
عن طريق النظام اإللكتروين المعتمد لدى محاكم ديب ،وذلك خالل مواعيد الطعن المحددة قانوناً ،يف
حين أن البند ( )2من المادة ذاتها قد حدد الشرط الثاين ،وهو قيام الطاعن بسداد الرسوم والتأمينات
المقررة قانونا ً نظير تقديم الطعن خالل ( )3ثالثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بسدادها من مكتب
المختصة ،ما لم يتم تأجيل سداد هذه الرسوم والتأمينات إىل مهلة أخرى
إدارة الدعوى لدى المحكمة
ّ

بناء على موافقة رئيس محاكم ديب .والهدف من تحديد هذه المدة هي ضمان التزام الطاعن باستيفاء
شروط قبول الطعن شكالً ،المتمثل يف سداد الرسوم والتأمينات المقررة.
وبالتايل فإن توفر الشرطين سالفي الذكر يعتبر أمرا ً الزما ً لقبول الطعون الحقوقية شكالً على األحكام
والقرارات الصادرة عن محاكم ديب ،وتخلف أي منهما يحول دون القبول الشكلي للطعن لدى
المحكمة المختصة.
وفقا ً للقواعد العامة يف تفسير النصوص القانونية ،فإن النص القانوين ال يعدو أن يكون مجموعة من
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العبارات واأللفاظ التي يريد بها المشرع التعبير عن حكم معين ،ولذلك فإن الكشف عن مدلول هذا
النص يبدأ بتفسير عباراته واستخالص الحكم القانوين منها ،فعبارة النص المك ّونة من مفرداته وجمله

هي السبيل األول للكشف عن معناه ،وما يفهم من عبارة النص هي المعاين واألحكام المستخلصة
من صيغته ،والتي سيق النص لبيانها وإقرارها ،ألن المشرع عندما يقرر نصا ً قانونيا ً إنما يسوقه إلقرار
حكم معين قصد تشريعه به ،وصاغ ألفاظه وعباراته لتدل عليه بصورة واضحة ،أما إذا كانت داللة
منطوق النص غير كافية الستجالء الحكم المقصود منه ،فيرجع يف تفسيره إىل داللة مفهومه التي
تتحدد بفحوى النص وروحه والمقاصد العامة منه والحكمة الباعثة على سنّه والمصلحة التي قصد
المشرع تحقيقها من ورائه.

وبالرجوع إىل نص هذه المادة لتفسير معناها ،وتعيين مدى ونطاق انطباقها ،فإنه يتعين أوال ً استخالص
حكمها القانوين من عباراتها الواضحة الداللة عليه ،فمتى كان هذا الحكم ظاهرا ً فهمه من صيغة النص
وجب احترامه والعمل به ،وال يجوز العدول عنه إىل حكم خفي ال يمكن استنتاجه من منطوق النص أو

من مفهومه ،بحجة أن هذا الحكم هو مقصد المشرع ومبتغاه ،أو أن يف إعماله ما يحقق العدالة التي
ُقصدت من سنّه وتشريعه ،فوظيفة المفسر هي ضمان تطبيق التشريع بصورة سليمة وليس تعديله،
والحكم بالقانون ال الحكم على القانون ،وباستقراء نص هذه المادة يتبيّن أن ألفاظها وعباراتها جاءت

من العموم واإلطالق لتشمل بحكمها كافة أنواع ودرجات الطعون الحقوقية التي يتم تسجيلها لدى
أي محكمة مختصة بنظر هذه الطعون يف محاكم ديب ،ومن ثم فإنه وإعماال ً للقاعدة العامة التي تقضي
ً
داللة ،مع األخذ بعين االعتبار أن إعمال هذه
ببقاء المطلق على إطالقه ما لم يرد ما يقيده نصا ً أو
القاعدة يجب أال يترتب عليه تفسير النص القانوين تفسيرا ً يخالف مقصد المشرع ،فإن وضوح عبارة
نص المادة ( )1من المرسوم رقم ( )28لسنة  2018المشار إليه وداللتها القاطعة على عموم حكمها

لكافة الطعون الحقوقية التي يتم قيدها على األحكام والقرارات الصادرة عن محاكم ديب ال تترك مجاال ً

لالجتهاد بقصر حكمها على نوع معين من الطعون دون غيره ،وبما يحيد عن قصد المشرع ومبتغاه،
وحيث إن نص هذه المادة جاء واضحا ً يف داللته على شمول حكمه لجميع المحاكم التي يجوز قيد
الطعون الحقوقية أمامها ،فإن عبارة المحكمة المختصة تنصرف إىل محكمة االستئناف ومحكمة
التمييز ،والمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالنسبة اللتماس إعادة النظر ،ويتعين بالتايل

تطبيق أحكام هذا المرسوم على كافة الطعون الحقوقية التي يتم تسجيلها لدى المحكمة المختصة
بصرف النظر عما إذا كان الطعن مقدما ً لدى أي من هذه المحاكم.
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