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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
مرا�سيم
قا�ض يف مركز ف�ض املُنازعات الإيجار ّية يف �إمارة ٥
 مر�سوم رقم ( )26ل�سنة  2019بتعيني ٍدبي.
ت�شريعات اجلهات احلكومية
هيئة ال�صحة بدبي
 قرار �إداري رقم ( )75ل�سنة  2019ب�ش�أن �إلغاء �صفة ال�ضبطية الق�ضائية عن بع�ض ٧موظفي م�ؤ�س�سة دبي لل�ضمان ال�صحي يف هيئة ال�صحة يف دبي.
 قرار �إداري رقم ( )82ل�سنة  2019باعتماد �أثمان �أدوية املكمالت الغذائية لدى هيئة ١٠ال�صحة يف دبي.
هيئة الطرق واملوا�صالت
 قرار �إداري رقم ( )394ل�سنة  2019ب�ش�أن منح �أحد موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت ١٣�صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )397ل�سنة  2019ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق يف ١٦هيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

7/16/19 1:27 PM
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مر�سوم رقم ( )26ل�سنة 2019
بتعيني
قا�ض يف مركز ف�ض املُنازعات الإيجار ّية يف �إمارة دبي
ٍ
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )10ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
ال�سلطة
وم ّ�ص�صات �أع�ضاء ُّ
الق�ضائ ّية يف �إمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )26ل�سنة  2013ب�ش�أن مركز ف�ض املُنازعات الإيجار ّية يف �إمارة دبي ،و ُي�شار
�إليه فيما بعد بـ «املركز»،
وعلى الالئحة رقم ( )2ل�سنة  2009ب�ش�أن رواتب خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة غري املُواطنني يف �إمارة
دبي،
نر�سم ما يلي:

تعيني القا�ضي
املادة ()1
خ�ص�صات
ُيعينّ ال�س ّيد /علي ح�سيني علي بدر ،قا�ضي ًا يف املركز ،مُوينح الراتب ال�شهري واملُ ّ
املال ّية لبداية مربوط قا�ضي ا�ستئناف ،وفق ًا للقانون رقم ( )10ل�سنة  2009وجدول رواتب
خُ
وم ّ�ص�صات ال ُق�ضاة غري املُواطنني املُلحق بالالئحة رقم ( )2ل�سنة  2009املُ�شار �إليهما.

العمل يف املركز
املادة ()2
يتولى رئي�س املركز ُمبوجب قرار ي�صدُر عنه يف هذا ال�ش�أن توزيع القا�ضي املُعينّ ُمبوجب هذا
املر�سوم على الدوائر والوحدات التنظيم ّية التي يت�أ ّلف منها القطاع الق�ضائي يف املركز.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()3
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من تاريخ  20يونيو  ،2019و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  9يوليو  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  6ذو القعدة 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )75ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إلغاء �صفة ال�ضبطية الق�ضائية عن بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة دبي
لل�ضمان ال�صحي يف هيئة ال�صحة يف دبي
__________

املدير العام
بعد االطالع على القانون رقم ( )11ل�سنة  2013ب�ش�أن ال�ضمان ال�صحي يف �إمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ال�صحة يف دبي و ُي�شار �إليها فيما بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2018ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة ال�صحة يف دبي وحتديد
اخت�صا�صاتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )81ل�سنة  2018بتعيني مدير عام هيئة ال�صحة يف دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )7ل�سنة  2016باعتماد الر�سوم والغرامات اخلا�صة بال�ضمان
ال�صحي يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )6ل�سنة  2017باعتماد مراحل تطبيق ال�ضمان ال�صحي يف
�إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�صحة يف
دبي،
وعلى القرار الإداري رقم ( )119ل�سنة  2016ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة ال�صحة يف دبي �صفة
م�أموري ال�ضبط الق�ضائي،
وعلى القرار الإداري رقم ( )165ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة ال�صحة يف دبي �صفة
ال�ضبطية الق�ضائية،
وعلى القرار الإداري رقم ( )43ل�سنة  2019ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة دبي لل�ضمان ال�صحي
يف هيئة ال�صحة يف دبي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية،
وبناء على ما تتطلبه م�صلحة العمل،

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قـررنـا ما يلي:

�إلغاء �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
 .1تلغى �صفة ال�ضبطية الق�ضائية التي مت منحها مبوجب القرارات الإدارية رقم ( )119ل�سنة
 2016ورقم ( )165ل�سنة  2017ورقم ( )43ل�سنة  2019امل�شار �إليها يف الأ�سانيد �أعاله،
وذلك عن كل من التالية �أ�سما�ؤهم:
م

اال�سم

الرقم الوظيفي

1

الدكتور /حيدر �سعيد اليو�سف

115880

2

الدكتورة /حنان �سليمان ال�سويدي

113994

3

ال�سيدة /روان �صالح اليمن

117370

4

الدكتورة /فاطمة �أحمد بن �شبيب

124799

5

ال�سيدة /مرجانة عبد الرحيم العو�ضي

126062

6

ال�سيدة /منى علي عبد اهلل

121668

7

ال�سيدة /عائ�شة ح�سن علي البلو�شي

119382

8

الدكتور /عالء عادل عليان

114066

٩

ال�سيد� /صهيب زياد عبد الرحمن زريقات

121545

 .2على املوظفني املذكورين يف البند رقم ( )1من هذه املادة االلتزام مبا يلي:
�أ -عدم ممار�سة �أي من ال�صالحيات املقررة مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب الت�شريعات
ال�سارية.
ب -ت�سليم البطاقة التعريفية التي �صرفت لهم باعتبارهم من م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.
ج -ت�سليم جميع حما�ضر ال�ضبط التي بحوزتهم ،وكافة الوثائق وامل�ستندات والأدوات
واملعدات التي مت منحهم �إياها لتمكينهم من �ضبط الأفعال املخالفة للت�شريعات
ال�سارية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حميد القطامي
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  12يونيو  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 9شوال 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

7/16/19 1:27 PM
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قرار �إداري رقم ( )82ل�سنة 2019
باعتماد
�أثمان �أدوية املكمالت الغذائية لدى هيئة ال�صحة يف دبي
__________

املدير العام
بعد االطالع على القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ال�صحة يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما بعد بـِ «الهيئة»
وعلى املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2012باعتماد �آلية ت�سعري خدمات هيئة ال�صحة يف دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2018ب�ش�أن �إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة ال�صحة يف دبي وحتديد
اخت�صا�صاتها،
وعلى املر�سوم رقم ( )18ل�سنة  2018بتعيني ُمدير عام هيئة ال�صحة يف دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�صحة يف
دبي،
وعلى القرار الإداري رقم ( )148ل�سنة  2014ب�ش�أن ر�سوم اخلدمات ال�صحية،
وعلى اعتماد دائرة املالية لأثمان �أدوية املكمالت الغذائية لدى هيئة ال�صحة يف دبي بتاريخ
،2019/5/8
قررنا ما يلي:

اعتماد الأثمان
املادة ()1
ُتعتمد مبوجب هذا القرار� ،أثمان �أدوية املكمالت الغذائية يف �صيدليات الهيئة ،وفق ًا ملا هو مبينّ يف
اجلدول املُلحق بهذا القرار.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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التكليف بالتنفيذ
املادة ()2
على كافة الوحدات التنظيمية يف الهيئة ،اتخاذ الإجراءات الالزمة لو�ضع هذا القرار مو�ضع
التنفيذ ،كل يف جمال اخت�صا�صه.
الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �إداري �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()٤
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حميد القطامي
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  24يونيو  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 21شوال  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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جدول بتحديد �أثمان املكمالت الغذائية لدى هيئة ال�صحة يف دبي
NUTRITIONAL SUPPLEMENTS
S.NO:

code

item

DHA price

1

050-01948

Neocate junior with prebiotic-vanilla 400g

180 AED

2

050-01841

Xmet maxamaid 454 grams

280 AED

3

050-01525

ELECARE POWDER 14.10Z

90 AED

4

050-01953

ELECARE JUNIOR 400 GRAMS

90 AED
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 اجلريدة الر�سمية- حكومة دبي
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قرار �إداري رقم ( )394ل�سنة 2019
ب�ش�أن
منح �أحد موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2006ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق
واملوا�صالت واعتماد هيكلها امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم ال�سكك احلديدية يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح ال�سيد /فين�سينزو رينيال ( ،)13626والذي ي�شغل وظيفة مدير ق�سم ترخي�ص وتنظيم
ال�سالمة بقطاع اال�سرتاتيجية واحلوكمة امل�ؤ�س�سية يف الهيئة �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات
الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2017امل�شار �إليه.
واجبات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظف املمنوح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ،االلتزام

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

7/16/19 1:27 PM
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مبا يلي:
� .1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات
املن�صو�ص عليها فيه عند قيامه مبهامه.
	.2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني ب�أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة
 2017امل�شار �إليه ،بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه
وعدم خمالفتهم لأحكامه.
� .3ضبط املخالفات املُكلف با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 .4تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليه يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظيفته ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
	 .5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 .6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبله.
	.7التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
� .8إبراز ما ُيثبت �صفته عند مبا�شرة املهام املنوطة به.
 .9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظف املمنوح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ممار�سة
ال�صالحيات التالية:
	.1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
	.2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� .3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
� .4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ�ص ّرح له بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي لقطاع اال�سرتاتيجية واحلوكمة امل�ؤ�س�سية يف الهيئة ،اتخاذ الإجراءات
الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك:
� .1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي امل�شمول ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
	.2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016امل�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  24يونيو  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 21شوال 1440هـ
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قرار �إداري رقم ( )397ل�سنة 2019
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق يف هيئة الطرق
واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى النظام رقم ( )1ل�سنة  2006ب�ش�أن �إ�شغال �أر�صفة الطرق وال�ساحات اخلارجية للمباين
واملحالت التجارية يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2006ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق
واملوا�صالت واعتماد هيكلها امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم مواقف املركبات يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت.
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو م�ؤ�س�سة املرور والطرق يف الهيئة املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول
امللحق بهذا القرار� ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام
الت�شريعات التالية والقرارات ال�صادرة مبوجبها:
	.1النظام رقم ( )1ل�سنة  2006امل�شار �إليه.
 .2قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016امل�شار �إليه.
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واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام مبا يلي:
� .1أحكام الت�شريعات ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيها عند قيامهم مبهامهم.
	.2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالت�شريعات ،بالواجبات التي تفر�ضها عليهم هذه
الت�شريعات ،والقرارات ال�صادرة مبوجبها وعدم خمالفتهم لأحكامها.
� .3ضبط املخالفات املُكلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 .4تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
	.5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 .6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
	.7التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
� .8إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 .9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ممار�سة
ال�صالحيات التالية:
	.1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
	.2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� .3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
� .4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ�ص ّرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
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الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة املرور والطرق بالهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القرار ،مبا يف ذلك:
� .1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
	.2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  25يونيو 2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 22شوال 1440هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية
ملوظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

حممد احمد عبداهلل �أحمدي

13480

مفت�ش خدمات

2

حممد عبدالعزيز قا�سم يحيى

13531

مفت�ش خدمات

3

يو�سف مو�سى عبداهلل عبدالرحمن

13582

مفت�ش خدمات

4

احمد �أيوب عبداهلل نعمان

13639

مفت�ش خدمات

5

فهد حممد احمد ال علي

14099

مفت�ش خدمات
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