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تشريعات الجهات الحكومية
بلدية ديب

قرار إداري رقم )27( لسنة 2021 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي بلدية   -

ديب.

هيئة الطرق والمواصالت
هيئة  القطارات يف  أحد موظفي مؤسسة  بشأن منح   2021 لسنة   )68( رقم  اداري  قرار   -

الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية.

قرار إداري رقم )147( لسنة 2021 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن موظف بمؤسسة   -

الترخيص يف هيئة الطرق والمواصالت.

قرار إداري رقم )157( لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص يف هيئة   -

الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية.

قرار إداري رقم )158( لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصالت العامة   -

يف هيئة الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية.

هيئة الصحة يف ديب
هيئة  لدى  الغذائية  المكمالت  بعض  أثمان  باعتماد   2021 لسنة   )14( رقم  إداري  قرار   -

الصحة يف ديب.
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دائرة التنمية االقتصادية
االقتصادية صفة  التنمية  دائرة  2021 بشأن منح بعض موظفي  )12( لسنة  إداري  قرار   -

الضبطية القضائية.
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قرار إداري رقم )27( 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، 

2018 بشأن منح بعض موظفي إدارة مختبر ديب المركزي  وعلى القرار اإلداري رقم )408( لسنة 

التابعة لقطاع البيئة والصحة والسالمة يف بلدية ديب صفة الضبطية القضائية، 

قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة )1(
ديب  مختبر  إدارة  لموظفي  منحها  تم  التي  القضائية  الضبطية  القرار صفة  هذا  بموجب  تُلغى  أ- 

المركزي التابعة لقطاع البيئة والصحة والسالمة يف بلدية ديب الُمشار إليهم يف القرار اإلداري رقم 

)408( لسنة 2018 الُمشار إليه.

على الموظفين الُملغاة عنهم صفة الضبطية القضائية بموجب الفقرة )أ( من هذه المادة االلتزام  ب- 

بما يلي:

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

صدر يف ديب بتاريخ 25 يناير 2021م

المـــوافق 12 جمادى اآلخرة 1442هـ
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قرار إداري رقم )68( لسنة 2021

بشأن منح أحد موظفي مؤسسة القطارات 

يف هيئة الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

بعد االطالع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصالت وتعديالته، ويُشار 

إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى 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 قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2017 بشأن تنظيم السكك الحديدية يف إمارة ديب،

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

والمواصالت،

قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية

المادة )1(
القطارات بمؤسسة  إدارة خدمات حرم  الصايف )12184(، مدير  السيد/ أسامة هاشم علوي  يُمنح 

قرار  بالمخالفة ألحكام  ترتكب  التي  األفعال  إثبات  القضائية يف  الضبطية  الهيئة صفة  القطارات يف 

المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2017 المشار إليه.

واجبات مأموري الضبط القضايئ
المادة )2(

يجب على الموظف الممنوح صفة مأموري الضبط القضايئ بموجب المادة )1( من هذا القرار، االلتزام 
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بما يلي:

أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2017 المشار إليه، ومراعاة اإلجراءات المنصوص   .1

عليها فيه عند قيامه بمهامه.

التحقق من التزام األشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2017   .2

المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه وعدم مخالفتهم 

ألحكامه.

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

المرعيّة يف هذا الشأن.

وفقاً  بوظيفته،  تتصل  التي  المخالفات  شأن  يف  إليه  ترد  التي  والشكاوى  التبليغات  تلّقي   .4

لإلجراءات المعتمدة لدى الهيئة يف هذا الشأن.

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

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

التحلي بالنزاهة، واألمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.  .7

إبراز ما يُثبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به.  .8

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

صالحيات مأموري الضبط القضايئ
المادة )3(

ممارسة  القرار  هذا  من   )1( المادة  بموجب  القضائية  الضبطية  صفة  الممنوح  للموظف  يكون 

الصالحيات التالية:

االستعانة بأفراد الشرطة عند االقتضاء.  .1

االستعانة بالُخبراء والُمترجمين عند الضرورة.  .2

سماع وتدوين أقوال مقدمي البالغات والشهود.  .3

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

المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
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اإلجراءات التنفيذية
المادة )4(

يتوىل المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات يف الهيئة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، 

بما يف ذلك:

إصدار البطاقات التعريفية لمأمور الضبط القضايئ المشمول بأحكام المادة )1( من 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، ويُنشر يف الجريدة الرسمية.

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر يف ديب بتاريخ 23 يناير 2021م

المـــوافق 10 جمادى اآلخرة 1442هـ
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قرار إداري رقم )147( لسنة 2021

بإلغاء صفة الضبطية القضائية

عن موظف بمؤسسة الترخيص يف هيئة الطرق والمواصالت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

بعد االطالع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصالت وتعديالته، 

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

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

والئحته التنفيذية، 

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

والمواصالت،

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

والمواصالت، 

2017 بشأن منح بعض موظفي هيئة الطرق والمواصالت  وعلى القرار اإلداري رقم )862( لسنة 

صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي: 
إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة )1(
تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار اإلداري رقم )862( لسنة 2018  أ- 

الُمشار إليه عن الموظف/ جوفينير لوت روساليس.

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

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

السارية.
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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.

السريان والنشر
المادة )2(

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

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر يف ديب بتاريخ 16 فبراير 2021م

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 4 رجب 1442هـ
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قرار إداري رقم )157( لسنة 2021

بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص 

يف هيئة الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

بعد االطالع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصالت وتعديالته، ويُشار 

إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى 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،

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

والمواصالت،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام يف إمارة ديب وتعديالته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات يف 

إمارة ديب،

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

والمواصالت،

قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية

المادة )1(
يُمنح موظفو مؤسسة الترخيص يف الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية يف الجدول الُملحق 

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

التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
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قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 المشار إليه.  .1

قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 المشار إليه.  .2

ويُشار إليها يف هذا القرار بـ "التشريعات".

واجبات مأموري الضبط القضايئ
المادة )2(

يجب على الموظفين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضايئ بموجب المادة )1( من هذا القرار، 

االلتزام بما يلي:

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

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

والقرارات الصادرة بموجبها 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(

القرار ممارسة  هذا  )1( من  المادة  بموجب  القضائية  الضبطية  الممنوحين صفة  للموظفين  يكون 

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 المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص يف الهيئة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، 

بما يف ذلك:

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

القرار. 

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، ويُنشر يف الجريدة الرسمية.

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر يف ديب بتاريخ 21 فبراير 2021م

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 9 رجب 1442هـ
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جدول
بتحديد األسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة الترخيص الممنوحين صفة الضبطية القضائية

الوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي االسم م

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

إدارة رقابة أنشطة الترخيص

مشرف فني

مشرف

مفتش فني

مفتش

مفتش

12523

11593

12768

12399

5631

علي غالم علي أحمد

محمد راشد سعيد الكندي

مجدي زاهر راشد شيخ

عبد الرحمن أحمد جمعة بشير

سلطان سالم عنبر بالل

1

2

3

4

5
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قرار إداري رقم )158( لسنة 2021

بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصالت العامة 

يف هيئة الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

بعد االطالع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصالت وتعديالته، ويُشار 

إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى 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 النظام رقم )1( لسنة 2010 بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق يف إمارة ديب،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات يف إمارة ديب،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات 

يف إمارة ديب،

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

والمواصالت،

قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية

المادة )1(
يف  الوظيفية  ومسمياتهم  أسماؤهم  المبيّنة  الهيئة  يف  العامة  المواصالت  مؤسسة  موظفو  يُمنح 

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

التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

النظام رقم )1( لسنة 2010 المشار إليه.  .1
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قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016 المشار إليه.  .2

قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2016 المشار إليه.  .3

ويُشار إليها يف هذا القرار بـ "التشريعات". 

واجبات مأموري الضبط القضايئ
المادة )2(

يجب على الموظفين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضايئ بموجب المادة )1( من هذا القرار، 

االلتزام بما يلي:

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

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

والقرارات الصادرة بموجبها 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(

القرار ممارسة  هذا  )1( من  المادة  بموجب  القضائية  الضبطية  الممنوحين صفة  للموظفين  يكون 

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 المدير التنفيذي لمؤسسة المواصالت العامة يف الهيئة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام 

هذا القرار، بما يف ذلك:

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

القرار. 

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، ويُنشر يف الجريدة الرسمية.

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر يف ديب بتاريخ 18 فبراير 2021م

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 6 رجب 1442هـ 
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جدول
بتحديد األسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة المواصالت العامة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

الوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي االسم م
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ياسر سلمي عودة ابوسنيمة

ابتسام عبيد عبيد البريكي

خالد محمد رضا خداداد

عبدهللا محمد عبدهللا محمد

جاسم ابراهيم علي البلوشي

مصعب خالد عبدهللا ابراهيم

رائد خالد محمد اسماعيل

سعيد خزعل حسن الكعبي

يونس يوسف عباس طاهر

فاطمه ابراهيم خالد الشحي

فاطمه راشد كرم البلوشي

زهره سبيل خميس محمد

فاطمه مراد حسن بيله

محمد ابراهيم احمد علي

نهاد جابر عبدالحسين الجبر

كي ناجي بابكر الزا
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قرار إداري رقم )14( لسنة 2021

باعتماد أثمان بعض المكمالت الغذائية لدى هيئة الصحة يف ديب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدير العام

ديب  إمارة  يف  الحكومية  الخدمات  تسعير  بشأن   2009 لسنة   )14( رقم  القانون  على  االطالع  بعد 
وتعديالته،

وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة ديب،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المايل لحكومة ديب،

وعلى القانون رقم )6( لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة يف ديب، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "الهيئة"،
وعلى المرسوم رقم )9( لسنة 2012 باعتماد آلية تسعير خدمات هيئة الصحة يف ديب،

 وعلى المرسوم رقم )2( لسنة 2021 بتعيين ُمدير عام هيئة الصحة يف ديب،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة يف ديب،
 )SSSS/FAD/BSC/CU/96( وعلى نموذج تسعير الخدمات المعتمد من دائرة المالية مرجع رقم

المؤرخ يف 18/1/2021، المتضمن اعتماد الدائرة ألثمان المكمالت الغذائية،
وبناء على ما تتطلبها مصلحة العمل، 

قررنا ما يلي:
اعتماد األثمان

المادة )1(
تُعتمد بموجب هذا القرار، أثمان المكمالت الغذائية لدى الهيئة، وفقاً لما هو مبيّن يف الجدول الملحق 

بهذا القرار.

التكليف بالتنفيذ
المادة )2(

القرار موضع  لوضع هذا  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  الهيئة،  المعنية يف  التنظيمية  الوحدات  كافة  على 
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التنفيذ، كٌل يف مجال اختصاصه.

اإللغاءات
المادة )3(

يُلغى أي نص يف أي قرار إداري آخر إىل المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

السريان والنشر
المادة )4(

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر يف الجريدة الرسمية.

عوض صغير الكتبي
المدير العام

صدر يف ديب بتاريخ 16 فبراير 2021م

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 4 رجب 1442هـ
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جدول
باعتماد أثمان بعض المكمالت الغذائية لدى هيئة الصحة يف ديب

New Nutrition items

S.NO: GRP Code Item Name DHA Price
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050-02072
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050-02074

050-02131

GA1 ANAMIX INFANT 400G (Can)

HCU ANAMIX JUNIOR.(125ml Bottle)

HCU ANAMIX JUNIOR (SACHETS)

FRESUBIN CREME 2 KCAL.(125GM)

FRESUBIN THICKEN STAGE-1. (200ml Bottle)

ENSURE MAX PROTEIN. (330ml Bottle)
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10
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قرار إداري رقم )12( لسنة 2021

بشأن

منح بعض موظفي دائرة التنمية االقتصادية صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدير عام دائرة التنمية االقتصادية

بعد االطالع على القانون رقم )25( لسنة 2008 بشأن دائرة التنمية االقتصادية، ويُشار إليها فيما بعد 

بـ "الدائرة"،

وعلى القانون رقم )13( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة األنشطة االقتصادية يف إمارة ديب وتعديالته،

وعلى 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 قرار المجلس التنفيذي رقم )13( لسنة 2011 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بدائرة 

التنمية االقتصادية،

التنمية  لدائرة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 لسنة   )10( رقم  التنفيذي  المجلس  قرار  وعلى 

االقتصادية، 

قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية

المادة )1(
القرار، صفة  الُملحق بهذا  الوظيفية يف الجدول  المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم  الدائرة  يُمنح موظفو 

والقرارات  التالية  التشريعات  ألحكام  بالمخالفة  ترتكب  التي  األفعال  إثبات  يف  القضائية  الضبطية 

الصادرة بموجبها: 

القانون رقم )13( لسنة 2011 الُمشار إليه.   .1

قرار المجلس التنفيذي رقم )13( لسنة 2011 الُمشار إليه.   .2
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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

تفرضها عليهم  التي  بالواجبات  التشريعات،  بأحكام  المخاطبين  األشخاص  التزام  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

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
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المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

اإلجراءات التنفيذية
المادة )4(

الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  بالدائرة  المستهلك  وحماية  التجارية  الرقابة  لقطاع  التنفيذي  المدير  يتوىل 

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، ويُنشر يف الجريدة الرسمية.

سامي ضاعن القمزي
المدير العام

صدر يف ديب بتاريخ 25 فبراير 2021م

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 13 رجب1442هـ
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جدول 
بتحديد األسماء والمسميات الوظيفية 

لموظفي الدائرة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي االسمم

ريم عبيد اسماعيل خميس اسماعيل

محمد جمعه محمد هيكل

عيسى احمد عيسى راشد طاهر

سلطان محمد حسن محمد الشحي

الفضل عيسى عبدهللا بن مانع الحميري

جامع عبدهللا جامع القيزي الفالسي

شروق اسد هرمودي

حصة محمد جمعه مروشد السبوسي

مساعد مفتش

مساعد مفتش

مساعد مفتش

مساعد مفتش

اخصايئ رئيسي

مدير

مفتش ثاين

مفتش ثاين

1

2

3

4

5

6

7

 8

1217

1257

1205

1239

1237

1227

1231

1198



تشريعات الصحة والسالمة

ISSN: 2410 - 1141

+ 971 4 5556 200

+ 971 4 5556 299

official.gazette@slc.dubai.gov.ae

slc.dubai.gov.ae

120777 | Dubai  | U.A.E. 

                 @DubaiSLC

ديب إ.ع.م.

الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54

الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498

17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م

2 جمادى األوىل 1442 هـ


