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تشريعات الجهات الحكومية
بلدية ديب

القضائية عن بعض موظفي  الضبطية  بإلغاء صفة   2020 لسنة   )308( رقم  إداري  قرار   -

بلدية ديب.

العامة  الحدائق  إدارة  موظفي  بعض  منح  بشأن   2020 لسنة   )314( رقم  إداري  قرار   -

والمرافق الترفيهية يف بلدية ديب صفة الضبطية القضائية.

قرار إداري رقم )1( لسنة 2021 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي بلدية   -

ديب.

قرار إداري رقم )2( لسنة 2021 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي بلدية ديب.  -

قرار إداري رقم )3( لسنة 2021 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي بلدية ديب.  -

قرار إداري رقم )12( لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي إدارة النفايات يف بلدية ديب   -

صفة الضبطية القضائية.

والسالمة يف  الصحة  إدارة  2021 بشأن منح بعض موظفي  )13( لسنة  إداري رقم  قرار   -

بلدية ديب صفة الضبطية القضائية.
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قرار إداري رقم )308( لسنة 2020

بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي بلدية ديب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدير عام بلدية ديب

بعد االطالع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة ديب،

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

التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية ديب لسنة 1961، 

2017 بشأن منح بعض موظفي بلدية ديب صفة الضبطية  القرار اإلداري رقم )552( لسنة  وعلى 

القضائية، 

قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة )1(
تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار اإلداري رقم )552( لسنة 2017  أ- 

الُمشار إليه عن كل من: 

عادل عتيق حارب محمد جوهر.  .1

حمد النيل األمين حمد.  .2

احمد عبدهللا السيد المرساوي.  .3

محمد عبيد علي محمد اهلي.  .4

محمود محمد عبد العزيز خاطر.  .5

محمد عبدالقوي عبدالمقصود حسن.  .6

عمر خالد محمد احمد.  .7

ب-  على الموظفين الُمشار إليهم يف الفقرة )أ( من هذه المادة االلتزام بما يلي:
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عدم ممارسة أي من الصالحيات المقررة لمأموري الضبط القضايئ بموجب التشريعات السارية.  .1

تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضايئ.  .2

تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات واألدوات والمعدات   .3

التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط األفعال المخالفة للتشريعات السارية.

السريان والنشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر يف الجريدة الرسمية.

داوود عبدالرحمن الهاجري
المديـــر العـــام

 

صدر يف ديب بتاريخ 28 ديسمبر 2020 م

الموافـــــــــــــــــــق 13 جمادى األوىل 1442 هـ
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قرار إداري رقم )314( لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية 

يف بلدية ديب صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدير عام بلدية ديب

بعد االطالع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة ديب،

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

التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية ديب لسنة 1961 ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية ديب،

وعلى األمر المحلي رقم )9( لسنة 1961 بشأن إعداد وتعهد أشجار الشوارع وجنائن عامة وفسحات 

ومنتزهات وميادين للرياضة وقاعات عامة،

ديب  إمارة  يف  المجتمع  وسالمة  العامة  الصحة  بشأن   2003 لسنة   )11( رقم  المحلي  األمر  وعلى 

وتعديالته والئحته التنفيذية،

وعلى القرار التنظيمي رقم )12( لسنة 1998 بحظر قطع أو اقتالع النباتات أو األشجار أو المزروعات 

يف الساحات والميادين والحدائق والمرافق العامة يف إمارة ديب،

قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية

المادة )1(
يُمنح موظفو إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لقطاع خدمات البنية التحتية يف البلدية، 

المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية يف الجدول الُملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية يف 
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إثبات األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

األمر المحلي رقم )9( لسنة 1961 الُمشار إليه.  .1

األمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 الُمشار إليه.  .2

القرار التنظيمي رقم )12( لسنة 1998 الُمشار إليه.  .3

ويُشار إليها يف هذا القرار بـ "التشريعات".

واجبات مأموري الضبط القضايئ
المادة )2(

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

بما يلي:

أحكام التشريعات، ومراعاة اإلجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.  .1

التي تفرضها عليهم،  بالواجبات  التشريعات،  التزام األشخاص المخاطبين بأحكام  التحقق من   .2

وعدم مخالفتهم ألحكامها.

ضبط المخالفات الُمكلفين باستقصائها وجمع المعلومات واألدلة المتعلقة بها، وفقاً لألصول   .3

المرعيّة يف هذا الشأن.

وفقاً  بوظائفهم،  تتصل  التي  المخالفات  شأن  يف  إليهم  ترد  التي  والشكاوى  التبليغات  تلّقي   .4

لإلجراءات المعتمدة يف هذا الشأن.

اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للمحافظة على كافة األدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.  .5

تحرير محضر ضبط بالوقائع واإلجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.  .6

التحلي بالنزاهة، واألمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.  .7

إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.  .8

عدم استغالل صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.  .9

صالحيات مأموري الضبط القضايئ
المادة )3(

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصالحيات التالية: 
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االستعانة بأفراد الشرطة عند االقتضاء.  .1

االستعانة بالُخبراء والُمترجمين عند الضرورة.  .2

سماع وتدوين أقوال مقدمي البالغات والشهود.  .3

الُمصّرح لهم بدخولها لجمع  المعاينة، وتوجيه األسئلة واالستيضاحات، ودخول األماكن  إجراء   .4

المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

اإلجراءات التنفيذية
المادة )4(

يتوىل مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية يف قطاع خدمات البنية التحتية بالبلدية اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما يف ذلك:

إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضايئ المشمولين بأحكام هذا القرار.  .1

وأحكام  يتفق  وبما  أساسية،  بيانات  تتضمنه من  بما  المخالفات  نماذج محاضر ضبط  اعتماد   .2

القانون رقم )8( لسنة 2016 والئحته التنفيذية الُمشار إليهما.

                                          

السريان والنشر
المادة )5(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر يف الجريدة الرسمية.

داوود عبدالرحمن الهاجري
المديـــر العـــام

صدر يف ديب بتاريخ 30 ديسمبر 2020 م

الموافــــــــــــــــــــق 15 جمادى األوىل 1442 هـ
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جدول بتحديد األسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الحدائق العامة 
والمرافق الترفيهية يف قطاع خدمات البنية التحتية يف البلدية الممنوحين صفة الضبطية 

القضائية 

المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظفم

منى عبدالرزاق الهاجرى

حمد شهاب احمد غريب

شيخه حسن علي حسن

عيسى بن سعيد بن عيسى المعمري

فاطمه عبدالنور محمد حسن اهلى

رئيس عمليات المرافق

مرشد مرافق ترفيهية

ضابط مايل

مرشد مرافق ترفيهية

ضابط عمليات المرافق

1
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5
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28625

27394

28320

27152



الــــــســــــنــــــــــة 55        الـــــــعـــــــــدد 500        13 يناير 2021 م        29 جمادى األوىل 1442 هـ 11

قرار إداري رقم )1( لسنة 2021

بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي بلدية ديب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدير عام بلدية ديب

بعد االطالع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة ديب،

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

التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية ديب لسنة 1961، 

وعلى القرار اإلداري رقم )209( لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة الصحة والسالمة يف 

بلدية ديب صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة )1(
تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار اإلداري رقم )209( لسنة 2020  أ- 

الُمشار إليه عن كل من: 

السيد/ العاص احمد المساعد سليمان سعد.  .1

السيدة/ نوره جاسم علي سالم الشامسي.  .2

على الموظفين المشار إليهم يف الفقرة )أ( من هذه المادة االلتزام بما يلي: ب- 

عدم ممارسة أي من الصالحيات المقررة لمأموري الضبط القضايئ بموجب التشريعات   .1

السارية.

تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضايئ.  .2

واألدوات  والمستندات  الوثائق  وكافة  بحوزتهم،  التي  الضبط  محاضر  جميع  تسليم   .3

والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط األفعال المخالفة للتشريعات السارية.
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السريان والنشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر يف الجريدة الرسمية.

داوود عبدالرحمن الهاجري
المديـــر العـــام

صـــدر يف ديب بتاريخ 3 يناير 2021 م

الموافق 19 جمادى األوىل 1442 هـ
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قرار إداري رقم )2( لسنة 2021

بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي بلدية ديب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدير عام بلدية ديب

بعد االطالع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة ديب،

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

التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية ديب لسنة 1961، 

2017 بشأن منح بعض موظفي بلدية ديب صفة الضبطية  القرار اإلداري رقم )551( لسنة  وعلى 

القضائية،

قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة )1(
تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها للموظف/ ناصر محسن شائع عبدهللا، بموجب  أ- 

القرار اإلداري رقم )551( لسنة 2017 الُمشار إليه.

ب-  على الموظف المذكور يف الفقرة )أ( من هذه المادة االلتزام بما يلي:

عدم ممارسة أي من الصالحيات المقررة لمأموري الضبط القضايئ بموجب التشريعات   .1

السارية.

تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضايئ.  .2

تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات واألدوات والمعدات   .3

التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط األفعال المخالفة للتشريعات السارية.
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السريان والنشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر يف الجريدة الرسمية.

داوود عبدالرحمن الهاجري
المديـــر العـــام

صـــدر يف ديب بتاريخ 3 يناير 2021 م

الموافق 19 جمادى األوىل 1442 هـ
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قرار إداري رقم )3( لسنة 2021

بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي بلدية ديب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدير عام بلدية ديب

بعد االطالع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة ديب،

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

التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية ديب لسنة 1961، 

وعلى القرار اإلداري رقم )232( لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة الزراعة والري يف بلدية 

ديب صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة )1(
تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها للموظف/ محمد صالح رضوان محمد، بموجب  أ- 

القرار اإلداري رقم )232( لسنة 2020 الُمشار إليه.

ب-  على الموظف المذكور يف الفقرة )أ( من هذه المادة االلتزام بما يلي:

عدم ممارسة أي من الصالحيات المقررة لمأموري الضبط القضايئ بموجب التشريعات   .1

السارية.

تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضايئ.  .2

تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات واألدوات والمعدات   .3

التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط األفعال المخالفة للتشريعات السارية.
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السريان والنشر
المادة )2(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر يف الجريدة الرسمية.

داوود عبدالرحمن الهاجري
المديـــر العـــام

صـــدر يف ديب بتاريخ 3 يناير 2021 م

الموافق 19 جمادى األوىل 1442 هـ
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قرار إداري رقم )12( لسنة 2021

بشأن

منح بعض موظفي إدارة النفايات يف بلدية ديب صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدير عام بلدية ديب

بعد االطالع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة ديب،

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

التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية ديب لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية ديب،

وعلى األمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة يف إمارة ديب والئحته التنفيذية،

وعلى األمر المحلي رقم )115( لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية يف إمارة ديب والئحته التنفيذية،

وعلى األمر المحلي رقم )7( لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات يف إمارة ديب وتعديالته، 

ديب  إمارة  يف  المجتمع  وسالمة  العامة  الصحة  بشأن   2003 لسنة   )11( رقم  المحلي  األمر  وعلى 

وتعديالته والئحته التنفيذية،

التخلص من  اعتماد رسوم وغرامات  2017 بشأن  التنفيذي رقم )58( لسنة  المجلس  وعلى قرار 

النفايات يف إمارة ديب،

قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية

المادة )1(
أسماؤهم  المبيّنة  البلدية،  يف  التحتية  البنية  خدمات  لقطاع  التابعة  النفايات  إدارة  موظفو  يُمنح 

ومسمياتهم الوظيفية يف الجدول الُملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية يف إثبات األفعال التي 

ترتكب بالمخالفة ألحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
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األمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 الُمشار إليه.  .1

األمر المحلي رقم )115( لسنة 1997 الُمشار إليه.  .2

األمر المحلي رقم )7( لسنة 2002 الُمشار إليه.  .3

األمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 الُمشار إليه.  .4

قرار المجلس التنفيذي رقم )58( لسنة 2017 الُمشار إليه.  .5

ويُشار إليها يف هذا القرار بـ "التشريعات".

واجبات مأموري الضبط القضايئ
المادة )2(

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

بما يلي:

أحكام التشريعات، ومراعاة اإلجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.  .1

التي تفرضها عليهم،  بالواجبات  التشريعات،  التزام األشخاص المخاطبين بأحكام  التحقق من   .2

وعدم مخالفتهم ألحكامها.

ضبط المخالفات الُمكلفين باستقصائها وجمع المعلومات واألدلة المتعلقة بها، وفقاً لألصول   .3

المرعيّة يف هذا الشأن.

وفقاً  بوظائفهم،  تتصل  التي  المخالفات  شأن  يف  إليهم  ترد  التي  والشكاوى  التبليغات  تلّقي   .4

لإلجراءات المعتمدة يف هذا الشأن.

اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للمحافظة على كافة األدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.  .5

تحرير محضر ضبط بالوقائع واإلجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.  .6

التحلي بالنزاهة، واألمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.  .7

إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.  .8

عدم استغالل صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.  .9

صالحيات مأموري الضبط القضايئ
المادة )3(

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصالحيات التالية:
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االستعانة بأفراد الشرطة عند االقتضاء.  .1

االستعانة بالُخبراء والُمترجمين عند الضرورة.  .2

سماع وتدوين أقوال مقدمي البالغات والشهود.  .3

الُمصّرح لهم بدخولها لجمع  المعاينة، وتوجيه األسئلة واالستيضاحات، ودخول األماكن  إجراء   .4

المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

اإلجراءات التنفيذية
المادة )4(

لتنفيذ  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  بالبلدية  التحتية  البنية  خدمات  قطاع  يف  النفايات  إدارة  مدير  يتوىل 

أحكام هذا القرار، بما يف ذلك:

إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضايئ المشمولين بأحكام هذا القرار.  .1

وأحكام  يتفق  وبما  أساسية،  بيانات  تتضمنه من  بما  المخالفات  نماذج محاضر ضبط  اعتماد   .2

القانون رقم )8( لسنة 2016 والئحته التنفيذية الُمشار إليهما.

السريان والنشر
المادة )5(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر يف الجريدة الرسمية.

داوود عبدالرحمن الهاجري
المديـــر العـــام

صدر يف ديب بتاريخ 10 يناير 2021 م

المــــــوافق 26 جمادى األوىل 1442 هـ
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جـــدول بتحديد األسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة النفايات يف قطاع خدمات 
البنية التحتية بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظفم

أحمد عثمان محمد برير

الفاضل محمد أحمد بالل

بهاء الدين جاد كريم حمد بابكر

شويق عبدهللا إبراهيم خليفه

صالح الدين حسن فضل الموىل محمد 

فهد بشير أحمد علي مدد

مراقب خدمات النظافة

مراقب خدمات نظافة أول

مراقب خدمات نظافة أول

مراقب خدمات نظافة أول

مراقب خدمات النظافة

مراقب خدمات نظافة أول
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قرار إداري رقم )13( لسنة 2021

بشأن

منح بعض موظفي إدارة الصحة والسالمة يف بلدية ديب صفة الضبطية 

القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدير عام بلدية ديب

بعد االطالع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة ديب،

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

التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية ديب لسنة 1961 ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية ديب،

وعلى األمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة يف إمارة ديب والئحته التنفيذية،

وعلى األمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه يف إمارة ديب 

وتعديالته،

ديب  إمارة  يف  المجتمع  وسالمة  العامة  الصحة  بشأن   2003 لسنة   )11( رقم  المحلي  األمر  وعلى 

وتعديالته والئحته التنفيذية،

قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية

المادة )1(
المبيّنة  البلدية،  يف  والسالمة  والصحة  البيئة  لقطاع  التابعة  والسالمة  الصحة  إدارة  موظفو  يُمنح 

إثبات  القضائية يف  القرار، صفة الضبطية  الُملحق بهذا  الجدول  الوظيفية يف  أسماؤهم ومسمياتهم 

األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
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األمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 الُمشار إليه.  .1

األمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 الُمشار إليه.  .2

األمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 الُمشار إليه.  .3

ويُشار إليها يف هذا القرار بـ "التشريعات".

واجبات مأموري الضبط القضايئ
المادة )2(

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

بما يلي:

أحكام التشريعات، ومراعاة اإلجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.  .1

التي تفرضها عليهم،  بالواجبات  التشريعات،  التزام األشخاص المخاطبين بأحكام  التحقق من   .2

وعدم مخالفتهم ألحكامها.

ضبط المخالفات الُمكلفين باستقصائها وجمع المعلومات واألدلة المتعلقة بها، وفقاً لألصول   .3

المرعيّة يف هذا الشأن.

وفقاً  بوظائفهم،  تتصل  التي  المخالفات  شأن  يف  إليهم  ترد  التي  والشكاوى  التبليغات  تلّقي   .4

لإلجراءات المعتمدة يف هذا الشأن.

اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للمحافظة على كافة األدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.  .5

تحرير محضر ضبط بالوقائع واإلجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.  .6

التحلي بالنزاهة، واألمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.  .7

إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.  .8

عدم استغالل صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.  .9

صالحيات مأموري الضبط القضايئ
المادة )3(

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصالحيات التالية: 

االستعانة بأفراد الشرطة عند االقتضاء.  .1
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االستعانة بالُخبراء والُمترجمين عند الضرورة.  .2

سماع وتدوين أقوال مقدمي البالغات والشهود.  .3

الُمصّرح لهم بدخولها لجمع  المعاينة، وتوجيه األسئلة واالستيضاحات، ودخول األماكن  إجراء   .4

المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

اإلجراءات التنفيذية
المادة )4(

يتوىل مدير إدارة الصحة والسالمة يف قطاع البيئة والصحة والسالمة بالبلدية اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما يف ذلك:

إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضايئ المشمولين بأحكام هذا القرار.  .1

وأحكام  يتفق  وبما  أساسية،  بيانات  تتضمنه من  بما  المخالفات  نماذج محاضر ضبط  اعتماد   .2

القانون رقم )8( لسنة 2016 والئحته التنفيذية الُمشار إليهما.

السريان والنشر
المادة )5(

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر يف الجريدة الرسمية.

داوود عبدالرحمن الهاجري
المديـــر العـــام

صدر يف ديب بتاريخ 10 يناير 2021 م

المــــوافق 26 جمادى األوىل 1442 هـ
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جـــدول بتحديد األسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الصحة والسالمة يف قطاع 
البيئة والصحة والسالمة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية 

المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظفم

سفيان عبدهللا فالح البخيت

وهيب الطاهر  احمد محمدين

ضابط تفتيش صحة عامة أول

ضابط تفتيش صحة عامة أول
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