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املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي
مرا�سيم

-  مر�سوم رقم )26( ل�سنة 2019 بتعيني قا�ٍض يف مركز ف�ض �ملُنازعات �لإيجارّية يف �إمارة 
دبي.

ت�سريعات اجلهات احلكومية
هيئة ال�سحة بدبي

بع�ض  عن  �لق�سائية  �ل�سبطية  �سفة  �إلغاء  ب�ساأن   2019 ل�سنة   )75( رقم  �إد�ري  -  قر�ر 
موظفي موؤ�س�سة دبي لل�سمان �ل�سحي يف هيئة �ل�سحة يف دبي.

لدى هيئة  �لغذ�ئية  �ملكمالت  �أدوية  �أثمان  باعتماد  ل�سنة 2019  رقم )82(  �إد�ري  -  قر�ر 
�ل�سحة يف دبي.

هيئة الطرق واملوا�سالت
�إد�ري رقم )394( ل�سنة 2019 ب�ساأن منح �أحد موظفي هيئة �لطرق و�ملو��سالت  -  قر�ر 

�سفة �ل�سبطية �لق�سائية.
-  قر�ر �إد�ري رقم )397( ل�سنة 2019 ب�ساأن منح بع�ض موظفي موؤ�س�سة �ملرور و�لطرق يف 

هيئة �لطرق و�ملو��سالت �سفة �ل�سبطية �لق�سائية.
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مر�سوم رقم )2٦( ل�سنة 2٠1٩
بتعيني

قا�ٍص يف مركز ف�ص املُنازعات الإيجارّية يف اإمارة دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

لطة  �ل�سُّ �أع�ساء  �سات  وُم�سّ رو�تب  ب�ساأن   2009 ل�سنة   )10( رقم  �لقانون  على  �لطالع  بعد 
�لق�سائّية يف �إمارة دبي،

وعلى �ملر�سوم رقم )26( ل�سنة 2013 ب�ساأن مركز ف�ض �ملُنازعات �لإيجارّية يف �إمارة دبي، وُي�سار 
�إليه فيما بعد بـ »املركز«،

�إمارة  �سات �لُق�ساة غري �ملُو�طنني يف  وعلى �لالئحة رقم )2( ل�سنة 2009 ب�ساأن رو�تب وُم�سّ
دبي،

نر�سم ما يلي:
تعيني القا�سي

املادة )1(
�سات  و�ملُخ�سّ �ل�سهري  �لر�تب  �ملركز، وُينح  ال�سّيد/ علي ح�سيني علي بدر، قا�سيًا يف  ُيعنّي 
رو�تب  وجدول   2009 ل�سنة   )10( رقم  للقانون  وفقًا  ا�ستئناف،  قا�سي  مربوط  لبداية  املالّية 

�سات �لُق�ساة غري �ملُو�طنني �ملُلحق بالالئحة رقم )2( ل�سنة 2009 �ملُ�سار �إليهما. وُم�سّ

العمل يف املركز
املادة )2(

هذ�  مُبوجب  �ملُعنّي  �لقا�سي  توزيع  �ل�ساأن  هذ�  يف  عنه  ي�سُدر  قر�ر  مُبوجب  �ملركز  رئي�ض  يتولى 
�ملر�سوم على �لدو�ئر و�لوحد�ت �لتنظيمّية �لتي يتاأّلف منها �لقطاع �لق�سائي يف �ملركز.
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ال�ّسريان والّن�سر
املادة )٣(

ُيعمل بهذ� �ملر�سوم �عتبارً� من تاريخ 20 يونيو 2019، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمّية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 9 يوليو 2019 م
�ملو�فـــــــــــــــــــق 6 ذو �لقعدة 1440هـ
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قرار اإداري رقم )75( ل�سنة 2٠1٩
ب�ساأن اإلغاء �سفة ال�سبطية الق�سائية عن بع�ص موظفي موؤ�س�سة دبي 

لل�سمان ال�سحي يف هيئة ال�سحة يف دبي
__________

املدير العام

بعد �لطالع على �لقانون رقم )11( ل�سنة 2013 ب�ساأن �ل�سمان �ل�سحي يف �إمارة دبي،
وعلى �لقانون رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن �جلريدة �لر�سمية حلكومة دبي،

وعلى �لقانون رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة �ل�سبطية �لق�سائية يف حكومة دبي،
وعلى �لقانون رقم )6( ل�سنة 2018 ب�ساأن هيئة �ل�سحة يف دبي وُي�سار �إليها فيما بعد بـِ »الهيئة«،

وحتديد  دبي  يف  �ل�سحة  لهيئة  �لتابعة  �ملوؤ�س�سات  باإن�ساء   2018 ل�سنة   )17( رقم  �ملر�سوم  وعلى 
�خت�سا�ساتها، 

وعلى �ملر�سوم رقم )81( ل�سنة 2018 بتعيني مدير عام هيئة �ل�سحة يف دبي،
وعلى قر�ر �ملجل�ض �لتنفيذي رقم )7( ل�سنة 2016 باعتماد �لر�سوم و�لغر�مات �خلا�سة بال�سمان 

�ل�سحي يف �إمارة دبي،
�ل�سمان �ل�سحي يف  ل�سنة 2017 باعتماد مر�حل تطبيق  �لتنفيذي رقم )6(  وعلى قر�ر �ملجل�ض 

�إمارة دبي،
وعلى قر�ر �ملجل�ض �لتنفيذي رقم )18( ل�سنة 2018 باعتماد �لهيكل �لتنظيمي لهيئة �ل�سحة يف 

دبي،
وعلى �لقر�ر �لإد�ري رقم )119( ل�سنة 2016 ب�ساأن منح بع�ض موظفي هيئة �ل�سحة يف دبي �سفة 

ماأموري �ل�سبط �لق�سائي،
وعلى �لقر�ر �لإد�ري رقم )165( ل�سنة 2017 ب�ساأن منح بع�ض موظفي هيئة �ل�سحة يف دبي �سفة 

�ل�سبطية �لق�سائية،
وعلى �لقر�ر �لإد�ري رقم )43( ل�سنة 2019 ب�ساأن منح بع�ض موظفي موؤ�س�سة دبي لل�سمان �ل�سحي 

يف هيئة �ل�سحة يف دبي �سفة �ل�سبطية �لق�سائية،
وبناء على ما تتطلبه م�سلحة �لعمل،
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قـررنـا ما يلي:
اإلغاء �سفة ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
تلغى �سفة �ل�سبطية �لق�سائية �لتي مت منحها مبوجب �لقر�ر�ت �لإد�رية رقم )119( ل�سنة    .1
�أعاله،  �لأ�سانيد  �إليها يف  �مل�سار  ل�سنة 2019  ل�سنة 2017 ورقم )43(  2016 ورقم )165( 

وذلك عن كل من �لتالية �أ�سماوؤهم:

على �ملوظفني �ملذكورين يف �لبند رقم )1( من هذه �ملادة �للتز�م مبا يلي:   .2
عدم ممار�سة �أي من �ل�سالحيات �ملقررة ملاأموري �ل�سبط �لق�سائي مبوجب �لت�سريعات  �أ-  

�ل�سارية.
ت�سليم �لبطاقة �لتعريفية �لتي �سرفت لهم باعتبارهم من ماأموري �ل�سبط �لق�سائي. ب-  

و�لأدو�ت  و�مل�ستند�ت  �لوثائق  وكافة  بحوزتهم،  �لتي  �ل�سبط  حما�سر  جميع  ت�سليم  ج-  
للت�سريعات  �ملخالفة  �لأفعال  �سبط  من  لتمكينهم  �إياها  منحهم  مت  �لتي  و�ملعد�ت 

�ل�سارية.

الرقم الوظيفي ال�سم

115880

113994

117370

124799

126062

121668

119382

114066

121545

�لدكتور/ حيدر �سعيد �ليو�سف

�لدكتورة/ حنان �سليمان �ل�سويدي

�ل�سيدة/ رو�ن �سالح �ليمن

�لدكتورة/ فاطمة �أحمد بن �سبيب

�ل�سيدة/ مرجانة عبد �لرحيم �لعو�سي

�ل�سيدة/ منى علي عبد �هلل

�ل�سيدة/ عائ�سة ح�سن علي �لبلو�سي

�لدكتور/ عالء عادل عليان

�ل�سيد/ �سهيب زياد عبد �لرحمن زريقات
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ال�سريان والن�سر
املادة )2(

يعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �سدوره، وين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.

حميد القطامي
املدير العام

�سدر يف دبي بتاريخ 12 يونيو 2019 م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 �سو�ل 1440هـ
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قرار اإداري رقم )82( ل�سنة 2٠1٩
باعتماد

اأثمان اأدوية املكمالت الغذائية لدى هيئة ال�سحة يف دبي
__________

املدير العام

بعد �لطالع على �لقانون رقم )14( ل�سنة 2009 ب�ساأن ت�سعري �خلدمات �حلكومية يف �إمارة دبي 
وتعديالته،

وعلى �لقانون رقم )1( ل�سنة 2016 ب�ساأن �لنظام �ملايل حلكومة دبي،
وعلى �لقانون رقم )6( ل�سنة 2018 ب�ساأن هيئة �ل�سحة يف دبي، وُي�سار �إليها فيما بعد بـِ »الهيئة«

وعلى �ملر�سوم رقم )9( ل�سنة 2012 باعتماد �آلية ت�سعري خدمات هيئة �ل�سحة يف دبي،
وعلى �ملر�سوم رقم )17( ل�سنة 2018 ب�ساأن �إن�ساء �ملوؤ�س�سات �لتابعة لهيئة �ل�سحة يف دبي وحتديد 

�خت�سا�ساتها،
وعلى �ملر�سوم رقم )18( ل�سنة 2018 بتعيني ُمدير عام هيئة �ل�سحة يف دبي،

وعلى قر�ر �ملجل�ض �لتنفيذي رقم )18( ل�سنة 2018 باعتماد �لهيكل �لتنظيمي لهيئة �ل�سحة يف 
دبي،

وعلى �لقر�ر �لإد�ري رقم )148( ل�سنة 2014 ب�ساأن ر�سوم �خلدمات �ل�سحية،
بتاريخ  دبي  يف  �ل�سحة  هيئة  لدى  �لغذ�ئية  �ملكمالت  �أدوية  لأثمان  �ملالية  د�ئرة  �عتماد  وعلى 

،2019/5/8

قررنا ما يلي:
اعتماد الأثمان

املادة )1(
ُتعتمد مبوجب هذ� �لقر�ر، �أثمان �أدوية �ملكمالت �لغذ�ئية يف �سيدليات �لهيئة، وفقًا ملا هو مبنّي يف 

�جلدول �ملُلحق بهذ� �لقر�ر. 
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التكليف بالتنفيذ
املادة )2(

مو�سع  �لقر�ر  هذ�  لو�سع  �لالزمة  �لإجر�ء�ت  �تخاذ  �لهيئة،  يف  �لتنظيمية  �لوحد�ت  كافة  على 
�لتنفيذ، كل يف جمال �خت�سا�سه.

الإلغاءات
املادة )٣(

ُيلغى �أي ن�ض يف �أي قر�ر �إد�ري �آخر �إلى �ملدى �لذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذ� �لقر�ر.

ال�سريان والن�سر
املادة )4(

ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.

حميد القطامي
املدير العام

�سدر يف دبي بتاريخ 24 يونيو 2019 م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــق 21 �سو�ل 1440 هـ
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جدول بتحديد اأثمان املكمالت الغذائية لدى هيئة ال�سحة يف دبي

NUTRITIONAL SUPPLEMENTS

code item DHA priceS.NO:

1

2

3

4

050-01948

050-01841

050-01525

050-01953

Neocate junior with prebiotic-vanilla 400g

Xmet maxamaid 454 grams

ELECARE POWDER 14.10Z

ELECARE JUNIOR 400 GRAMS

180 AED

280 AED

90 AED

90 AED
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قرار اإداري رقم )٣٩4( ل�سنة 2٠1٩
ب�ساأن

منح اأحد موظفي هيئة الطرق واملوا�سالت �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديالته،  و�ملو��سالت  �لطرق  هيئة  باإن�ساء   2005 ل�سنة   )17( رقم  �لقانون  على  �لطالع  بعد 
وُي�سار �إليها فيما بعد بـ »الهيئة«،

وعلى �لقانون رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن �جلريدة �لر�سمية حلكومة دبي،
وعلى �لقانون رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة �ل�سبطية �لق�سائية يف حكومة دبي، 

�لطرق  لهيئة  �لتابعة  �ملوؤ�س�سات  باإن�ساء   2006 ل�سنة   )8( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�ض  قر�ر  وعلى 
و�ملو��سالت و�عتماد هيكلها �ملوؤ�س�سي و�لتنظيمي،

وعلى قر�ر �ملجل�ض �لتنفيذي رقم )1( ل�سنة 2017 ب�ساأن تنظيم �ل�سكك �حلديدية يف �إمارة دبي،
�لطرق  لهيئة  �لتنظيمي  �لهيكل  باعتماد   2018 ل�سنة   )47( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�ض  قر�ر  وعلى 

و�ملو��سالت،

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

املادة )1(
وتنظيم  ترخي�ض  ق�سم  مدير  وظيفة  ي�سغل  و�لذي   ،)13626( رينيال  فين�سينزو  �ل�سيد/  ُينح 
�إثبات  �لق�سائية يف  �ل�سبطية  �لهيئة �سفة  �ملوؤ�س�سية يف  �ل�سالمة بقطاع �ل�سرت�تيجية و�حلوكمة 

�لأفعال �لتي ترتكب باملخالفة لأحكام قر�ر �ملجل�ض �لتنفيذي رقم )1( ل�سنة 2017 �مل�سار �إليه.

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

يجب على �ملوظف �ملمنوح �سفة �ل�سبطية �لق�سائية مبوجب �ملادة )1( من هذ� �لقر�ر، �للتز�م 
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مبا يلي:
�لإجر�ء�ت  ومر�عاة  �إليه،  �مل�سار   2017 ل�سنة   )1( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�ض  قر�ر  �أحكام    .1

�ملن�سو�ض عليها فيه عند قيامه مبهامه.
ل�سنة   )1( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�ض  قر�ر  باأحكام  �ملخاطبني  �لأ�سخا�ض  �لتز�م  من  �لتحقق    .2
2017 �مل�سار �إليه، بالو�جبات �لتي يفر�سها عليهم هذ� �لقر�ر و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبوجبه 

وعدم مالفتهم لأحكامه.
لالأ�سول  وفقًا  بها،  �ملتعلقة  و�لأدلة  �ملعلومات  وجمع  با�ستق�سائها  �ملُكلف  �ملخالفات  �سبط    .3

�ملرعّية يف هذ� �ل�ساأن.
وفقًا  بوظيفته،  تت�سل  �لتي  �ملخالفات  �ساأن  يف  �إليه  ترد  �لتي  و�ل�سكاوى  �لتبليغات  تلّقي    .4

لالإجر�ء�ت �ملعتمدة لدى �لهيئة يف هذ� �ل�ساأن.
�تخاذ �لإجر�ء�ت و�لتد�بري �لالزمة للمحافظة على كافة �لأدلة �ملتعلقة باملخالفة �ملرتكبة.    .5

حترير حم�سر �سبط بالوقائع و�لإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها من قبله.   .6
�لتحلي بالنز�هة، و�لأمانة �لوظيفية، و�حليدة و�ملو�سوعية.   .7

�إبر�ز ما ُيثبت �سفته عند مبا�سرة �ملهام �ملنوطة به.   .8
عدم ��ستغالل �سفة �ل�سبطية �لق�سائية لتحقيق م�سالح �أو منافع �سخ�سية.   .9

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )٣(

ممار�سة  �لقر�ر  هذ�  من   )1( �ملادة  مبوجب  �لق�سائية  �ل�سبطية  �سفة  �ملمنوح  للموظف  يكون 
�ل�سالحيات �لتالية: 

�ل�ستعانة باأفر�د �ل�سرطة عند �لقت�ساء.   .1
�ل�ستعانة باخُلرب�ء و�ملرُتجمني عند �ل�سرورة.   .2

�سماع وتدوين �أقو�ل مقدمي �لبالغات و�ل�سهود.   .3
�إجر�ء �ملعاينة، وتوجيه �لأ�سئلة و�ل�ستي�ساحات، ودخول �لأماكن �ملُ�سّرح له بدخولها جلمع    .4

�ملعلومات �ملتعلقة باملخالفة �ملرتكبة.
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الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

�لإجر�ء�ت  �تخاذ  �لهيئة،  يف  �ملوؤ�س�سية  و�حلوكمة  �ل�سرت�تيجية  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  يتولى 
�لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقر�ر، مبا يف ذلك:

�ملادة )1( من هذ�  باأحكام  �مل�سمول  �لق�سائي  �ل�سبط  ملاأمور  �لتعريفية  �لبطاقات  �إ�سد�ر    .1
�لقر�ر. 

�عتماد مناذج حما�سر �سبط �ملخالفات مبا تت�سمنه من بيانات �أ�سا�سية، ومبا يتفق و�أحكام    .2
�لقانون رقم )8( ل�سنة 2016 �مل�سار �إليه. 

                   
ال�سريان والن�سر

املادة )5(
ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.              

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�سدر يف دبي بتاريخ 24 يونيو 2019 م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــــق 21 �سو�ل 1440هـ
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قرار اإداري رقم )٣٩7( ل�سنة 2٠1٩
ب�ساأن منح بع�ص موظفي موؤ�س�سة املرور والطرق يف هيئة الطرق 

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

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديالته،  و�ملو��سالت  �لطرق  هيئة  باإن�ساء   2005 ل�سنة   )17( رقم  �لقانون  على  �لطالع  بعد 
وُي�سار �إليها فيما بعد بـ »الهيئة«،

وعلى �لقانون رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن �جلريدة �لر�سمية حلكومة دبي،
وعلى �لقانون رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة �ل�سبطية �لق�سائية يف حكومة دبي،

للمباين  �خلارجية  و�ل�ساحات  �لطرق  �أر�سفة  �إ�سغال  ب�ساأن   2006 ل�سنة   )1( رقم  �لنظام  وعلى 
و�ملحالت �لتجارية يف �إمارة دبي،

�لطرق  لهيئة  �لتابعة  �ملوؤ�س�سات  باإن�ساء   2006 ل�سنة   )8( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�ض  قر�ر  وعلى 
و�ملو��سالت و�عتماد هيكلها �ملوؤ�س�سي و�لتنظيمي،

وعلى قر�ر �ملجل�ض �لتنفيذي رقم )5( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم مو�قف �ملركبات يف �إمارة دبي،
�لطرق  لهيئة  �لتنظيمي  �لهيكل  باعتماد   2018 ل�سنة   )47( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�ض  قر�ر  وعلى 

و�ملو��سالت.

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

املادة )1(
ُينح موظفو موؤ�س�سة �ملرور و�لطرق يف �لهيئة �ملبّينة �أ�سماوؤهم وم�سمياتهم �لوظيفية يف �جلدول 
لأحكام  باملخالفة  ترتكب  �لتي  �لأفعال  �إثبات  يف  �لق�سائية  �ل�سبطية  �سفة  �لقر�ر،  بهذ�  �مللحق 

�لت�سريعات �لتالية و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبوجبها: 
�لنظام رقم )1( ل�سنة 2006 �مل�سار �إليه.   .1

قر�ر �ملجل�ض �لتنفيذي رقم )5( ل�سنة 2016 �مل�سار �إليه.   .2
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واجبات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )2(

يجب على �ملوظفني �ملمنوحني �سفة ماأموري �ل�سبط �لق�سائي مبوجب �ملادة )1( من هذ� �لقر�ر، 
�للتز�م مبا يلي:

�أحكام �لت�سريعات، ومر�عاة �لإجر�ء�ت �ملن�سو�ض عليها فيها عند قيامهم مبهامهم.   .1
�لتحقق من �لتز�م �لأ�سخا�ض �ملخاطبني بالت�سريعات، بالو�جبات �لتي تفر�سها عليهم هذه    .2

�لت�سريعات، و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبوجبها وعدم مالفتهم لأحكامها.
بها، وفقًا لالأ�سول  �ملتعلقة  و�لأدلة  �ملعلومات  با�ستق�سائها وجمع  �ملُكلفني  �سبط �ملخالفات    .3

�ملرعّية يف هذ� �ل�ساأن.
وفقًا  بوظائفهم،  تت�سل  �لتي  �ملخالفات  �ساأن  �إليهم يف  ترد  �لتي  و�ل�سكاوى  �لتبليغات  تلّقي    .4

لالإجر�ء�ت �ملعتمدة يف هذ� �ل�ساأن.
�تخاذ �لإجر�ء�ت و�لتد�بري �لالزمة للمحافظة على كافة �لأدلة �ملتعلقة باملخالفة �ملرتكبة.   .5

حترير حم�سر �سبط بالوقائع و�لإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها من قبلهم.   .6
�لتحلي بالنز�هة، و�لأمانة �لوظيفية، و�حليدة و�ملو�سوعية.   .7

�إبر�ز ما ُيثبت �سفاتهم عند مبا�سرة �ملهام �ملنوطة بهم.   .8
عدم ��ستغالل �سفة �ل�سبطية �لق�سائية لتحقيق م�سالح �أو منافع �سخ�سية.   .9

�سالحيات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )٣(

يكون للموظفني �ملمنوحني �سفة �ل�سبطية �لق�سائية مبوجب �ملادة )1( من هذ� �لقر�ر ممار�سة 
�ل�سالحيات �لتالية:

�ل�ستعانة باأفر�د �ل�سرطة عند �لقت�ساء.   .1
�ل�ستعانة باخُلرب�ء و�ملرُتجمني عند �ل�سرورة.   .2

�سماع وتدوين �أقو�ل مقدمي �لبالغات و�ل�سهود.   .3
�إجر�ء �ملعاينة، وتوجيه �لأ�سئلة و�ل�ستي�ساحات، ودخول �لأماكن �ملُ�سّرح لهم بدخولها جلمع    .4

�ملعلومات �ملتعلقة باملخالفة �ملرتكبة.
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الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�س�سة �ملرور و�لطرق بالهيئة �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� 
�لقر�ر، مبا يف ذلك:

�إ�سد�ر �لبطاقات �لتعريفية ملاأموري �ل�سبط �لق�سائي �مل�سمولني باأحكام �ملادة )1( من هذ�    .1
�لقر�ر. 

�عتماد مناذج حما�سر �سبط �ملخالفات مبا تت�سمنه من بيانات �أ�سا�سية، ومبا يتفق و�أحكام    .2
�لقانون رقم )8( ل�سنة 2016 �ملُ�سار �إليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )5(

ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.
                                                                     

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�سدر يف دبي بتاريخ 25 يونيو 2019م
�ملو�فـــــــــــــــــــــــــــــــق 22 �سو�ل 1440هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية

ملوظفي موؤ�س�سة املرور والطرق املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�سم املوظف
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يو�سف مو�سى عبد�هلل عبد�لرحمن
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