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تشريعات الجهات الحكومية
هيئة الطرق والمواصالت

قرار إداري رقم )386( لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصالت العامة   -

في هيئة الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية.

القضائية عن بعض موظفي  الضبطية  بإلغاء صفة   2021 لسنة   )394( رقم  إداري  قرار   -

مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصالت.

قرار إداري رقم )400( لسنة 2021 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض الموظفين   -

بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصالت.
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قرار إداري رقم )386( لسنة 2021

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة المواصالت العامة 

في 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 دبي،

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

والئحته التنفيذية،

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

والمواصالت واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافالت،

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

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

في إمارة دبي وتعديالته،

وتأجيرها في  بالمركبات  النقل  أنشطة  2017 بشأن  )47( لسنة  رقم  التنفيذي  المجلس  قرار  وعلى 

إمارة دبي،

قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية

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



77 ذو القعدة 1442 هـ        17 يونيو 2021 م        الـــــــعـــــــــدد 520        الــــــســــــنــــــــــة 55 6

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

التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافالت.  .1

قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات   .2

في إمارة دبي وتعديالته.

قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة   .3

دبي.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(

يجب على الموظفين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي 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

والقرارات الصادرة بموجبها وعدم مخالفتهم ألحكامها.

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

المرعيّة في هذا الشأن.

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

لإلجراءات المعتمدة في 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
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صالحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(

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

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

المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

اإلجراءات التنفيذية
المادة )4(

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصالت العامة في الهيئة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام 

هذا القرار، بما في ذلك:

)1( من هذا  المادة  بأحكام  المشمولين  القضائي  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 في الجريدة الرسمية.

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر في دبي بتاريخ 20 مايو 2021م

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 8 شوال 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

إدارة رقابة أنشطة نقل 

الركاب

مشرف

مفتش

14428

14429

محمد علي عبدي احمد الكندي

حسين علي غالم محمد

1

2
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قرار إداري رقم )394( لسنة 2021

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية

عن بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في 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 دبي،

دبي،  حكومة  في  القضائية  الضبطية  صفة  منح  تنظيم  بشأن   2016 لسنة   )8( رقم  القانون  وعلى 
والئحته التنفيذية،

الطرق  لهيئة  التابعة  المؤسسات  بإنشاء   2006 لسنة   )8( رقم  التنفيذي  المجلس  قرار  وعلى 
والمواصالت واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

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

وعلى القرار اإلداري رقم )598( لسنة 2016 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في 
هيئة الطرق والمواصالت صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار اإلداري رقم )860( لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في 
هيئة الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار اإلداري رقم )108( لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في 
هيئة الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار اإلداري رقم )426( لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في 
هيئة الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار اإلداري رقم )769( لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق بهيئة 

الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية،
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وعلى القرار اإلداري رقم )206( لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في 

هيئة الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي: 
إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة )1(
تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات اإلدارية الُمشار إليها أعاله عن  أ- 

كل من:

عادل عبدالعزيز الدود محمد.  .1

عالءالدين الضبع محمد شراقه.  .2

مدثر محمد عثمان نصر.  .3

هالل يوسف سالم هالل الحمادي.  .4

محمد مراد عبدهللا علي البلوشي.  .5

محمد أحمد حسن عبدهللا.  .6

عبدالجبار ابراهيم عبدالجبار محمد سعيد.  .7

عبد هللا عبيد علي ناصر طحنون النقبي.  .8

فيصل عبد هللا سالم الخالدي.  .9

علي أحمد محمد العاصي.  .10

علي در محمد نظر محمد الرئيسي.  .11

ناصر حسن جمعه امباركوه.  .12

مصعب يوسف محمد علي.  .13

محمد إسماعيل سالم.  .14

خالد محمد عبدهللا الطاهري.  .15

منصور سالم ربيع عثمان.  .16

فارس جالل قادر بخش محمد.  .17

محمد علي محمد عبدهللا.  .18

جرش محمد عبدهللا السويدي.  .19
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محمد حسين محمد أمين.  .20

عمر عبدالكريم كنايه.  .21
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على الموظفين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة االلتزام بما يلي: ب- 

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

السارية.

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

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

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

السريان والنشر
المادة )2(

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

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر في دبي بتاريخ 25 مايو 2021م
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قرار إداري رقم )400( لسنة 2021

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية

عن بعض الموظفين بمؤسسة الترخيص في 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 دبي،

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

والئحته التنفيذية،

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

والمواصالت واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

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، 

الطرق والمواصالت  2017 بشأن منح بعض موظفي هيئة  اإلداري رقم )773( لسنة  القرار  وعلى 

صفة الضبطية القضائية، 

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

صفة الضبطية القضائية،

الترخيص بهيئة  2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة  اإلداري رقم )869( لسنة  القرار  وعلى 

الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية،

الترخيص بهيئة  2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة  اإلداري رقم )874( لسنة  القرار  وعلى 
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الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية،

الترخيص بهيئة  2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة  اإلداري رقم )961( لسنة  القرار  وعلى 

الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية،

الترخيص في هيئة  2019 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة  القرار اإلداري رقم )127( لسنة  وعلى 

الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار اإلداري رقم )182( لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة 

الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية،

قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة )1(
تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار اإلداري رقم )773( لسنة 2017،  أ- 

والقرار اإلداري رقم )862( لسنة 2017، والقرار اإلداري رقم )869( لسنة 2018، والقرار اإلداري 

رقم )874( لسنة 2018، والقرار اإلداري رقم )961( لسنة 2018، والقرار اإلداري رقم )127( 

لسنة 2019، والقرار اإلداري رقم )182( لسنة 2019 الُمشار إليها أعاله عن كل من:

إبراهيم يعقوب محمد السركال.  .1

ثائر عدنان محمد أبو حبله.  .2

السيد متولي المتولي أحمد.  .3

عبد الرحمن أحمد جمعه فرحان.  .4

مجدي زاهر راشد.  .5

علي غالم علي احمد.  .6

ناصر بن سيف بن سلمان الرئيسي.  .7

محسن عبدالحسن احمد الخضر.  .8

عفراء أنور إبراهيم األميري.  .9

سلطان سالم عنبر.  .10

هدى شيبان غانم المهيري.  .11
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وليد أحمد على الحمادي.  .12

وردة علي حسن بهزاد.  .13

حسن حمزة حسن الوطني.  .14

نوره عبد هللا سعيد المهري.  .15

راشد عبدالنبي محمد صالح.  .16

بدر إبراهيم أوغان االوغاني.  .17

على الموظفين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة االلتزام بما يلي: ب- 

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

السارية.

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

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

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

السريان والنشر
المادة )2(

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

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر في دبي بتاريخ 27 مايو 2021م
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