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املحتويات
ت�شريعات اجلهات احلكومية
م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف
 قرار �إداري رقم ( )130ل�سنة  2019ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة دبي خلدمات ٥الإ�سعاف �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
حماكم دبي
 قـرار رقم ( )44ل�سنة  2019بتحديد م�صروفات تنفيذ الإعالنات الق�ضائية التي تتم ٩بوا�سطة �شركات ومكاتب الإعالن اخلا�صة.
هيئة دبي للطريان املدين
 قـرار �إداري رقم ( )25ل�سنة  2019ب�ش�أن �إلغاء �صفة ال�ضبطية الق�ضائية عن بع�ض ١١موظفي هيئة دبي للطريان املدين.
هيئة الطرق واملوا�صالت
 قرار �إداري رقم ( )614ل�سنة  2019بتعديل بع�ض �أحكام القرار الإداري رقم (١٣ )315ل�سنة  2012ب�ش�أن �إجراءات و�ضوابط مزاولة ن�شاط جتارة �أرقام املركبات يف �إمارة دبي.
هيئة تنمية املجتمع يف دبي
 قرار �إداري رقم ( )114ل�سنة  2019ب�ش�أن منح �أحد موظفي هيئة تنمية املجتمع يف دبي ١٦�صفة ال�ضبطية الق�ضائية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )130ل�سنة 2019
ب�ش�أن
منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
__________

املدير التنفيذي
بعـد االطالع على القانون رقم ( )12ل�سنة  2015ب�ش�أن م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف ،و ُي�شار
�إليها فيما بعد بـ «امل�ؤ�س�سة»،
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 ( )30ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإ�سعاف
يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )7ل�سنة  2012باعتماد الهيكل التنظيمي العام مل�ؤ�س�سة دبي
خلدمات الإ�سعاف،
وعلى القرار الإداري رقم ( )107ل�سنة  2019ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة دبي خلدمات
الإ�سعاف �صفة ال�ضبطية الق�ضائية،
وللم�صلحة العامة،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مينح موظفو امل�ؤ�س�سة الواردة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار� ،صفة
ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم
( )30ل�سنة  2011امل�شار �إليه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب �أحكام املادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )30ل�سنة  2011املُ�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات
املن�صو�ص عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
	.2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )30ل�سنة 2011
املُ�شار �إليه بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه وعدم
خمالفتهم لأحكامه.
� .3ضبط املخالفات املكلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرعية يف هذا ال�ش�أن.
 .4تلقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم وفق ًا
للإجراءات املعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
	.5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفات 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 باخلرباء واملرتجمني عند ال�ضرورة.
� .3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
� .4إجراء املعاينة وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن امل�صرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى مدير �إدارة ال�ش�ؤون الطبية والفنية بامل�ؤ�س�سة 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.
الإلغاءات
املادة ()5
ُيلغى القرار الإداري رقم ( )107ل�سنة  2019امل�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �إداري �آخر
�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()6
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
خليفة ح�سن الدراي
املدير التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 10سبتمرب  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  11حمرم  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي امل�ؤ�س�سة املمنوحني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
م

اال�سم

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

علي مو�سى احلافظي

1513

رئي�س ق�سم تنظيم خدمات الإ�سعاف

2

حممد �سامي روا�شده

2089

مفت�ش �أول من�ش�آت �صحية

3

زهراء ح�سني النجار

1437

�ضابط تراخي�ص �أول

4

زهره مو�سى املازمي

1607

�ضابط تراخي�ص

5

�سلطان عبدالرحمن �أحمد

916

م�شرف فعاليات

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قـرار رقم (  )44ل�سنة 2019
بتحديد
م�صروفات تنفيذ الإعالنات الق�ضائية التي تتم
بوا�سطة �شركات ومكاتب الإعالن اخلا�صة
__________

رئي�س حماكم دبي
بعد االطالع على قانون الإجراءات املدنية ال�صادر بالقانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة 1992
وتعديالته،
وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( )57ل�سنة  2018يف �ش�أن الالئحة التنظيمية للقانون االحتادي
رقم ( )11ل�سنة  1992ب�ش�أن قانون الإجراءات املدنية،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2005ب�ش�أن تنظيم حماكم دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )21ل�سنة  2015ب�ش�أن الر�سوم الق�ضائية يف حماكم دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية يف �إمارة دبي،
قـررنا ما يلي:

تنفيذ الإعالنات بوا�سطة ال�شركات واملكاتب اخلا�صة
املادة ()1
يتم تنفيذ الإعالنات الق�ضائية بوا�سطة �شركات ومكاتب الإعالن اخلا�صة وفق ًا للقواعد وال�شروط
املن�صو�ص عليها يف قرار جمل�س الوزراء رقم ( )57ل�سنة  2018امل�شار �إليه.
حتديد م�صروفات تنفيذ الإعالنات الق�ضائية
املــادة ()2
حتدد م�صروفات تنفيذ الإعالنات الق�ضائية التي تتم بوا�سطة �شركات ومكاتب الإعالن اخلا�صة
املعتمدة لدى حماكم دبي ،وفق ًا ملا يلي:
 )50( . 1خم�سون درهم ًا ،عن كل ملف يتعلق بدعاوى ومعامالت الأحوال ال�شخ�صية مهما بلغ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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عدد املطلوب �إعالنهم.
 )100( . 2مئة درهم ،عن كل ملف يتعلق ب�أي دعاوى �أو معامالت ال تتعلق بالأحوال ال�شخ�صية
مهما بلغ عدد املطلوب �إعالنهم.
احلكم مب�صروفات تنفيذ الإعالنات الق�ضائية
املــادة ()3
ُت�ستوفى م�صروفات تنفيذ الإعالنات الق�ضائية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )1من هذا القرار ،من
طالب الإعالن �أو ممن ك ّلف به من املحكمة �أو مكتب �إدارة الدعوى ،ويجب على املحكمة عند �إ�صدار
حكمها �أو قرارها النهائي� ،أن حتكم من تلقاء نف�سها مب�صروفات الدعوى مبا يف ذلك م�صروفات
تنفيذ الإعالنات الق�ضائية.
تنفيذ القرار
املادة ()4
على م�س�ؤويل الوحدات التنظيمية املعن ّية يف حماكم دبي ،كل يف جمال اخت�صا�صه ،اتخاذ
الإجراءات الالزمة لو�ضع هذا القرار مو�ضع التنفيذ.
الإلغاءات
املادة ()5
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
ال�سريان والن�شر
املادة ()6
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
رئي�س حماكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 7أكتوبر  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 8صفر  1441هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قـرار �إداري رقم ( )25ل�سنة 2019
ب�ش�أن
�إلغاء �صفة ال�ضبطية الق�ضائية عن بع�ض موظفي هيئة دبي للطريان
املدين
__________

مدير عام هيئة دبي للطريان املدين
بعد االطالع على القانون رقم ( )19ل�سنة  2010ب�ش�أن هيئة دبي للطريان املدين ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )7ل�سنة  2015ب�ش�أن �أمن و�سالمة املجال اجلوي 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 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )4ل�سنة  2017باعتماد بع�ض الر�سوم والغرامات اخلا�صة بهيئة
دبي للطريان املدين،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )10ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطريان
املدين،
وعلى القرار الإداري رقم ( )16ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة دبي للطريان املدين
�صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي،
قــررنــا ما يلي:

�إلغاء �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
ُ .1تلغى �صفة ال�ضبطية الق�ضائية التي مت منحها مبوجب القرار الإداري رقم ( )16ل�سنة 2017
املُ�شار �إليه عن كل من الأ�شخا�ص التالية �أ�سما�ؤهم ،وذلك ب�سبب انتهاء خدمتهم لدى الهيئة:
�أ -مايكل رودولف.
ب�	-أمرية عبداهلل البلو�شي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ج -حميد حممد احلوطي.
د -علي حممد ع ّبا�س.
 .2على املوظفني املذكورين يف البند ( )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 مت ت�سليمها 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
لدى الهيئة.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد عبداهلل �أهلي
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 14أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 15صفر  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )614ل�سنة 2019
بتعديل بع�ض �أحكام القرار الإداري رقم ( )315ل�سنة 2012
ب�ش�أن �إجراءات و�ضوابط مزاولة ن�شاط جتارة �أرقام املركبات يف �إمارة
دبي
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت ،وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2008ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )31ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم مزاولة ن�شاط جتارة �أرقام
املركبات يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى القرار الإداري رقم ( )315ل�سنة  2012ب�ش�أن �إجراءات و�ضوابط مزاولة ن�شاط جتارة �أرقام
املركبات يف �إمارة دبي ،و ُي�شار �إليه فيما بعد بـ «القرار الأ�صلي»،
قررنا ما يلي:

اال�ستبدال
املادة ()1
ُي�ستبدل بن�ص املادتني ( )3و( )7من القرار الأ�صلي ،الن�صان التاليان:
�شروط طالب الت�صريح
املادة ()3
ُي�شرتط يف طالب الت�صريح ما يلي:
� .1أال تكون ذمته املالية م�شغولة ل�صالح الهيئة ب�أي م�ستحقات مالية تتعلق ب�أرقام املركبات.
� .2ألاّ يكون ا�سمه مدرج ًا يف القائمة التي تع ّدها الهيئة بحق الأ�شخا�ص غري امللتزمني بقرار

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املجل�س التنفيذي رقم ( )31ل�سنة  2011امل�شار �إليه.
�	.3أن ي�سدد الر�سم املقرر على �إ�صدار الت�صريح.
االمتيازات املمنوحة للم�صرح له
املادة ()7
يجوز للم�ؤ�س�سة منح امل�صرح له �أي من االمتيازات التالية:
 .1تق�سيط ثمن الأرقام التي يقوم ب�شرائها من املزادات والبيوعات املبا�شرة التي جتريها
الهيئة� ،شريطة �أال تزيد فرتة التق�سيط على �سنة واحدة ،ويتم هذا التق�سيط وفق ًا للإجراءات
املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
 .2عدد حمدد من باقات �أرقام املركبات اخلما�سية املعدة لل�صرف اليومي لغايات ت�سجيل
املركبات للجمهور ،من الرمز الذي يلي �آخر رمز مت �إطالقه للجمهور ،وب�ضعف القيمة
املحددة للجمهور.
 .3و�ضع ا�سمه وبيانات التوا�صل معه يف املوقع الإلكرتوين.
� .4أولوية �شراء بع�ض الأرقام املميزة التي تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إجراء خ�صومات على قيمتها ،وذلك
قبل عر�ضها على اجلمهور.
� .5أولوية اال�شرتاك يف مزاد الباقات الإلكرتوين للأرقام املميزة لرمز غري مطروح للبيع
للجمهور� ،شريطة �أن يبد�أ املزاد بقيمة البيع يف املزادات ال�سابقة م�ضاف ًا �إليه ما ن�سبته
( )%20من تلك القيمة.
احلذف والرتقيم
املادة ()2
حتذف املادة رقم ( )4من القرار الأ�صلي ،ويتم �إعادة ترقيم مواد القرار الأ�صلي تبع ًا لذلك.
الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �إداري �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الن�شر وال�سريان
املادة ()4
ُي َ
ن�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به بعد ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ ن�شره.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ � 20أكتوبر  2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 21صفر  1441هـ
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قرار �إداري رقم ( )114ل�سنة 2019
ب�ش�أن
منح �أحد موظفي هيئة تنمية املجتمع يف دبي
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________
مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،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 القانون رقم ( )12ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت الأهلية يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )20ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم املهن االجتماعية يف �إمارة دبي
والئحته التنفيذية،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )9ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم عمل مقدمي اخلدمات االجتماعية
يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية املجتمع
يف دبي،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
يمُ نح ال�سيد� /سعود �إياد جمال عبد الرحمن مفت�ش ،بقطاع الرتاخي�ص والرقابة يف الهيئة،
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الت�شريعات التالية:
 .1القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه.
 .2قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )20ل�سنة  2011والئحته التنفيذية امل�شار �إليه.
 .3قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )9ل�سنة  2015امل�شار �إليه.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «الت�شريعات».
واجبات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظف املمنوح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية وفق ًا لأحكام املادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام مبا يلي:
� .1أحكام الت�شريعات ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيها عند قيامه مبهامه.
	.2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالت�شريعات والقرارات ال�صادرة مبوجبها،
بالواجبات التي يفر�ضها عليهم ،وعدم خمالفتهم لأحكامها.
� .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 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 اال�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
يتو ّلى املدير التنفيذي لقطاع الرتاخي�ص والرقابة يف الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ
�أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك:
� .1إ�صدار البطاقة التعريفية مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي امل�شمول بحكم 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.
�أحمد عبد الكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 23أكتوبر  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 24صفر  1441هـ
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