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املحتويات 

ت�سريعات اجلهات احلكومية
موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف

خلدمات  دبي  م�ؤ�س�سة  م�ظفي  بع�ض  منح  ب�ساأن   2019 ل�سنة   )130( رقم  اإداري  قرار   -
الإ�سعاف �سفة ال�سبطية الق�سائية.

حماكم دبي
تتم  التي  الق�سائية  الإعالنات  تنفيذ  ل�سنة 2019 بتحديد م�سروفات  قـرار رقم )44(   -

ب�ا�سطة �سركات ومكاتب الإعالن اخلا�سة.

هيئة دبي للطريان املدين
بع�ض  عن  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  اإلغاء  ب�ساأن   2019 ل�سنة   )25( رقم  اإداري  قـرار   -

م�ظفي هيئة دبي للطريان املدين.

هيئة الطرق واملوا�سالت
اأحكام القرار الإداري رقم )315(  اإداري رقم )614( ل�سنة 2019 بتعديل بع�ض  - قرار 
ل�سنة 2012 ب�شاأن �إجر�ء�ت و�شو�بط مز�ولة ن�شاط جتارة �أرقام �ملركبات يف �إمارة دبي.

هيئة تنمية املجتمع يف دبي
- قرار اإداري رقم )114( ل�سنة 2019 ب�ساأن منح اأحد م�ظفي هيئة تنمية املجتمع يف دبي 

�سفة ال�سبطية الق�سائية.
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قرار اإداري رقم )1٣0( ل�سنة 201٩ 
ب�ساأن 

منح بع�ص موظفي موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف �سفة ال�سبطية 
الق�سائية

__________

املدير التنفيذي

بعـد الطالع على القان�ن رقم )12( ل�سنة 2015 ب�ساأن م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف، وُي�سار 
اإليها فيما بعد بـ »املوؤ�س�سة«،

وعلى القان�ن رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلك�مة دبي،
وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حك�مة دبي،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )30( ل�سنة 2011 ب�ساأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإ�سعاف 
يف اإمارة دبي وتعديالته،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )7( ل�سنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي العام مل�ؤ�س�سة دبي 
خلدمات الإ�سعاف،

خلدمات  دبي  م�ؤ�س�سة  م�ظفي  بع�ض  منح  ب�ساأن   2019 ل�سنة   )107( رقم  الإداري  القرار  وعلى 
الإ�سعاف �سفة ال�سبطية الق�سائية،

وللم�سلحة العامة،

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

املادة )1(
مينح م�ظف� امل�ؤ�س�سة ال�اردة اأ�سماوؤهم وم�سمياتهم ال�ظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �سفة 
التنفيذي رقم  املجل�ض  باملخالفة لأحكام قرار  التي ترتكب  الأفعال  اإثبات  الق�سائية يف  ال�سبطية 

)30( ل�سنة 2011 امل�سار اإليه.
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واجبات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )2(

يجب على �ملوظفني �ملمنوحني �شفة �ل�شبطية �لق�شائية مبوجب �أحكام �ملادة )1( من هذا القرار، 
�اللتز�م مبا يلي:

�الإجر�ء�ت  ومر�عاة  �إليه،  �ملُ�شار   2011 ل�سنة   )30( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  اأحكام    .1
�ملن�شو�ص عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.

 2011 ل�سنة   )30( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�ص  بقر�ر  �ملخاطبني  �الأ�شخا�ص  �لتز�م  من  �لتحقق    .2
�ملُ�شار �إليه بالو�جبات �لتي يفر�شها عليهم هذ� �لقر�ر و�لقر�ر�ت �ل�شادرة مبوجبه وعدم 

خمالفتهم لأحكامه.
بها، وفقًا للأ�شول  �ملتعلقة  و�الأدلة  �ملعلومات  با�شتق�شائها وجمع  �شبط �ملخالفات �ملكلفني    .3

املرعية يف هذا ال�ساأن.
وفقًا  ب�ظائفهم  تت�سل  التي  املخالفات  �ساأن  يف  اإليهم  ترد  التي  وال�سكاوى  التبليغات  تلقي    .4

للإجر�ء�ت �ملعتمدة لدى �ملوؤ�ش�شة يف هذ� �ل�شاأن.
�تخاذ �الإجر�ء�ت و�لتد�بري �للزمة للمحافظة على كافة �الأدلة �ملتعلقة باملخالفات �ملرتكبة.   .5

حترير حم�شر �شبط بالوقائع و�الإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها من قبلهم.   .6
�لتحلي بالنز�هة و�الأمانة �لوظيفية و�حليدة و�ملو�شوعية.   .7
اإبراز ما يثبت �سفاتهم عند مبا�سرة املهام املن�طة بهم.   .8

عدم ا�ستغالل �سفة ال�سبطية الق�سائية لتحقيق م�سالح اأو منافع �سخ�سية.   .9

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

يكون للموظفني �ملمنوحني �شفة �ل�شبطية �لق�شائية مبوجب �ملادة )1( من هذا القرار ممار�سة 
ال�سالحيات التالية:

ال�ستعانة باأفراد ال�سرطة عند القت�ساء.   .1
�ال�شتعانة باخلرب�ء و�ملرتجمني عند �ل�شرورة.  .2

�سماع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغات وال�سه�د.   .3
�إجر�ء �ملعاينة وتوجيه �الأ�شئلة و�ال�شتي�شاحات، ودخول �الأماكن �مل�شرح لهم بدخولها جلمع    .4

املعل�مات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
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الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لطبية و�لفنية باملوؤ�ش�شة �تخاذ �الإجر�ء�ت �للزمة لتنفيذ �أحكام هذ� 
�لقر�ر مبا يف ذلك: 

�إ�شد�ر �لبطاقات �لتعريفية ملاأموري �ل�شبط �لق�شائي �مل�شمولني باأحكام �ملادة )1( من هذا    .1
القرار.

�عتماد مناذج حما�شر �شبط �ملخالفات مبا تت�شمنه من بيانات �أ�شا�شية، ومبا يتفق و�أحكام    .2
القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه.

الإلغاءات
املادة )٥(

ُيلغى القرار الإداري رقم )107( ل�سنة 2019 امل�سار اإليه، كما ُيلغى اأي ن�ض يف اأي قرار اإداري اآخر 
�إلى �ملدى �لذي يتعار�ص فيه و�أحكام هذ� �لقر�ر.

ال�سريان والن�سر
املادة )٦(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �سدوره، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

خليفة ح�سن الدراي
املدير التنفيذي

�سدر يف دبي بتاريخ 10 �شبتمرب 2019 م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 حمرم 1441 هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي املوؤ�س�سة املمنوحني �سفة ال�سبطية 

الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ال�سم

رئي�ض ق�سم تنظيم خدمات الإ�سعاف

مفت�ض اأول من�ساآت �سحية

�شابط تر�خي�ص �أول

�شابط تر�خي�ص

م�سرف فعاليات

1513

2089

1437

1607

916

علي م��سى احلافظي

حممد �شامي رو��شده

زهر�ء ح�شني �لنجار

زهره م��سى املازمي

�سلطان عبدالرحمن اأحمد

1

2

3

4

5

م
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قـرار رقم ) 44( ل�سنة 201٩
بتحديد

م�سروفات تنفيذ الإعالنات الق�سائية التي تتم
بوا�سطة �سركات ومكاتب الإعالن اخلا�سة

__________

رئي�ص حماكم دبي

 1992 ل�سنة   )11( رقم  �الحتادي  بالقانون  �ل�شادر  �ملدنية  �الإجر�ء�ت  قانون  على  �الطلع  بعد 
وتعديالته،

وعلى قرار جمل�ض ال�زراء رقم )57( ل�سنة 2018 يف �شاأن �للئحة �لتنظيمية للقانون �الحتادي 
رقم )11( ل�سنة 1992 ب�شاأن قانون �الإجر�ء�ت �ملدنية،

وعلى القان�ن رقم )6( ل�سنة 2005 ب�شاأن تنظيم حماكم دبي وتعديلته، 
وعلى القان�ن رقم )21( ل�سنة 2015 ب�شاأن �لر�شوم �لق�شائية يف حماكم دبي وتعديلته،

وعلى القان�ن رقم )13( ل�سنة 2016 ب�ساأن ال�سلطة الق�سائية يف اإمارة دبي، 

قـررنا ما يلي:
تنفيذ الإعالنات بوا�سطة ال�سركات واملكاتب اخلا�سة

املادة )1(
يتم تنفيذ �الإعلنات �لق�شائية بو��شطة �شركات ومكاتب �الإعلن �خلا�شة وفقًا للقو�عد و�ل�شروط 

املن�س��ض عليها يف قرار جمل�ض ال�زراء رقم )57( ل�سنة 2018 امل�سار اإليه.

حتديد م�سروفات تنفيذ الإعالنات الق�سائية
املــادة )2(

حتدد م�شروفات تنفيذ �الإعلنات �لق�شائية �لتي تتم بو��شطة �شركات ومكاتب �الإعلن �خلا�شة 
�ملعتمدة لدى حماكم دبي، وفقًا ملا يلي:

)50( خم�س�ن درهمًا، عن كل ملف يتعلق بدعاوى ومعامالت الأح�ال ال�سخ�سية مهما بلغ    . 1
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عدد املطل�ب اإعالنهم.
)100( مئة درهم، عن كل ملف يتعلق باأي دعاوى اأو معامالت ل تتعلق بالأح�ال ال�سخ�سية    . 2

مهما بلغ عدد املطل�ب اإعالنهم.

احلكم مب�سروفات تنفيذ الإعالنات الق�سائية
املــادة )٣(

ُت�ست�فى م�سروفات تنفيذ الإعالنات الق�سائية املن�س��ض عليها يف املادة )1( من هذا القرار، من 
طالب الإعالن اأو ممن كّلف به من املحكمة اأو مكتب اإدارة الدع�ى، ويجب على املحكمة عند اإ�سدار 
حكمها �أو قر�رها �لنهائي، �أن حتكم من تلقاء نف�شها مب�شروفات �لدعوى مبا يف ذلك م�شروفات 

تنفيذ الإعالنات الق�سائية.

تنفيذ القرار
املادة )4(

�تخاذ  �خت�شا�شه،  جمال  يف  كل  دبي،  حماكم  يف  �ملعنّية  �لتنظيمية  �لوحد�ت  م�شوؤويل  على 
�الإجر�ء�ت �للزمة لو�شع هذ� �لقر�ر مو�شع �لتنفيذ.

الإلغاءات
املادة )٥(

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

ال�سريان والن�سر
املادة )٦(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�ص حماكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 7 اأكت�بر 2019 م
امل�افـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 8 �سفر 1441 هـ

Issue 463 Pages.indd   10 11/7/19   9:56 AM



العدد )4٦٣( - ال�سنة )٥٣( - 10 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 7 نوفمرب  201٩م 11 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قـرار اإداري رقم )2٥( ل�سنة 201٩
ب�ساأن

 اإلغاء �سفة ال�سبطية الق�سائية عن بع�ص موظفي هيئة دبي للطريان 
املدين

__________

مدير عام هيئة دبي للطريان املدين

بعد الطالع على القان�ن رقم )19( ل�سنة 2010 ب�ساأن هيئة دبي للطريان املدين، وُي�سار اإليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القان�ن رقم )7( ل�سنة 2015 ب�ساأن اأمن و�سالمة املجال اجل�ي يف اإمارة دبي،
وعلى القان�ن رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلك�مة دبي،

وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حك�مة دبي،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )4( ل�سنة 2017 باعتماد بع�ض الر�س�م والغرامات اخلا�سة بهيئة 

دبي للطريان املدين،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )10( ل�سنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطريان 

املدين،
وعلى القرار الإداري رقم )16( ل�سنة 2017 ب�ساأن منح بع�ض م�ظفي هيئة دبي للطريان املدين 

�شفة ماأموري �ل�شبط �لق�شائي،

قــررنــا ما يلي:
اإلغاء �سفة ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
ُتلغى �شفة �ل�شبطية �لق�شائية �لتي مت منحها مبوجب �لقر�ر �الإد�ري رقم )16( ل�سنة 2017    .1
�ملُ�شار �إليه عن كل من �الأ�شخا�ص �لتالية �أ�شماوؤهم، وذلك ب�شبب �نتهاء خدمتهم لدى �لهيئة:

مايكل رودولف. اأ-  
اأمرية عبداهلل البل��سي. ب-  
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حميد حممد �حلوطي. ج-  
علي حممد عّبا�ص. د-  

على �ملوظفني �ملذكورين يف �لبند )1( من هذه �ملادة �اللتز�م مبا يلي:   .2
عدم ممار�شة �أي من �ل�شلحيات �ملقررة ملاأموري �ل�شبط �لق�شائي مبوجب �لت�شريعات  �أ-  

ال�سارية.
ت�شليم �لبطاقة �لتعريفية �لتي مت ت�شليمها لهم باعتبارهم من ماأموري �ل�شبط �لق�شائي. ب-  
و�الأدو�ت  و�مل�شتند�ت  �لوثائق  وكافة  بحوزتهم،  �لتي  �ل�شبط  حما�شر  جميع  ت�شليم  ج-  
و�ملعد�ت �لتي مت منحهم �إياها لتمكينهم من �شبط �الأفعال �ملخالفة للت�شريعات �ل�شارية 

لدى الهيئة.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد عبداهلل اأهلي
املدير العام

�سدر يف دبي بتاريخ 14 اأكت�بر 2019 م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــــق 15 �سفر 1441 هـ
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قرار اإداري رقم )٦14( ل�سنة 201٩
بتعديل بع�ص اأحكام القرار الإداري رقم )٣1٥( ل�سنة 2012

ب�شاأن �إجر�ء�ت و�شو�بط مز�ولة ن�شاط جتارة �أرقام �ملركبات يف �إمارة 
دبي

__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

بعد الطالع على القان�ن رقم )17( ل�سنة 2005 باإن�ساء هيئة الطرق وامل�ا�سالت، وتعديالته،
�لطرق  بهيئة  �لرتخي�ص  موؤ�ش�شة  باإن�شاء   2008 ل�سنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

وامل�ا�سالت،
�أرقام  جتارة  ن�شاط  مز�ولة  تنظيم  ب�شاأن   2011 ل�سنة   )31( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

املركبات يف اإمارة دبي،
الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2018 ل�سنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

وامل�ا�سالت،
وعلى القرار الإداري رقم )315( ل�سنة 2012 ب�شاأن �إجر�ء�ت و�شو�بط مز�ولة ن�شاط جتارة �أرقام 

املركبات يف اإمارة دبي، وُي�سار اإليه فيما بعد بـ »القرار الأ�سلي«،

قررنا ما يلي:
ال�ستبدال
املادة )1(

ُي�شتبدل بن�ص �ملادتني )3( و)7( من القرار الأ�سلي، الن�سان التاليان:
�شروط طالب �لت�شريح

املادة )٣(
ُي�شرتط يف طالب �لت�شريح ما يلي:

�أال تكون ذمته �ملالية م�شغولة ل�شالح �لهيئة باأي م�شتحقات مالية تتعلق باأرقام �ملركبات.   .1
بقر�ر  �مللتزمني  �الأ�شخا�ص غري  �لهيئة بحق  تعّدها  �لتي  �لقائمة  ��شمه مدرجًا يف  يكون  �أاّل    .2
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املجل�ض التنفيذي رقم )31( ل�سنة 2011 امل�سار اإليه.
اأن ي�سدد الر�سم املقرر على اإ�سدار الت�سريح.     .3

المتيازات املمنوحة للم�سرح له
املادة )7(

يج�ز للم�ؤ�س�سة منح امل�سرح له اأي من المتيازات التالية:
جتريها  �لتي  �ملبا�شرة  و�لبيوعات  �ملز�د�ت  من  ب�شر�ئها  يقوم  �لتي  �الأرقام  ثمن  تق�شيط    .1
�لهيئة، �شريطة �أال تزيد فرتة �لتق�شيط على �شنة و�حدة، ويتم هذ� �لتق�شيط وفقًا للإجر�ء�ت 

املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ساأن.
ت�شجيل  لغايات  �ليومي  لل�شرف  �ملعدة  �خلما�شية  �ملركبات  �أرقام  باقات  من  حمدد  عدد    .2
�لقيمة  وب�شعف  للجمهور،  �إطلقه  مت  رمز  �آخر  يلي  �لذي  �لرمز  من  للجمهور،  �ملركبات 

املحددة للجمه�ر.
و�شع ��شمه وبيانات �لتو��شل معه يف �ملوقع �الإلكرتوين.   .3

�أولوية �شر�ء بع�ص �الأرقام �ملميزة �لتي تقوم �ملوؤ�ش�شة باإجر�ء خ�شومات على قيمتها، وذلك    .4
قبل عر�شها على �جلمهور.

للبيع  مطروح  غري  لرمز  �ملميزة  للأرقام  �الإلكرتوين  �لباقات  مز�د  يف  �ال�شرت�ك  �أولوية    .5
ن�شبته  ما  �إليه  م�شافًا  �ل�شابقة  �ملز�د�ت  يف  �لبيع  بقيمة  �ملز�د  يبد�أ  �أن  �شريطة  للجمهور، 

)20%( من تلك القيمة.

احلذف والرتقيم
املادة )2(

حتذف �ملادة رقم )4( من القرار الأ�سلي، ويتم اإعادة ترقيم م�اد القرار الأ�سلي تبعًا لذلك.

الإلغاءات
املادة )٣(

ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قر�ر �إد�ري �آخر �إلى �ملدى �لذي يتعار�ص فيه و�أحكام هذ� �لقر�ر.
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الن�سر وال�سريان
املادة )4(

ُين�َسر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد )30( ثلثني يومًا من تاريخ ن�شره.

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�سدر يف دبي بتاريخ 20 اأكت�بر 2019 م
امل�افـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 21 �سفر 1441 هـ
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قرار اإداري رقم )114( ل�سنة 201٩
ب�ساأن 

منح اأحد موظفي هيئة تنمية املجتمع يف دبي
�سفة ال�سبطية الق�سائية

__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القان�ن رقم )8( ل�سنة 2015 ب�ساأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�سار اإليها فيما 
بعد بـ »الهيئة«، 

وعلى القان�ن رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلك�مة دبي، 
وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حك�مة دبي،

وعلى القان�ن رقم )12( ل�سنة 2017 ب�ساأن تنظيم املن�ساآت الأهلية يف اإمارة دبي،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )20( ل�سنة 2011 ب�شاأن تنظيم �ملهن �الجتماعية يف �إمارة دبي 

ولئحته التنفيذية،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )9( ل�سنة 2015 ب�شاأن تنظيم عمل مقدمي �خلدمات �الجتماعية 

يف اإمارة دبي،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )26( ل�سنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية املجتمع 

يف دبي،

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

املادة )1(
مُينح ال�سيد/ �سعود اإياد جمال عبد الرحمن  مفت�ص، بقطاع �لرت�خي�ص و�لرقابة يف �لهيئة، 

�سفة ال�سبطية الق�سائية يف اإثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الت�سريعات التالية:
القان�ن رقم )12( ل�سنة 2017 امل�سار اإليه.   .1

قرار املجل�ض التنفيذي رقم )20( ل�سنة 2011 ولئحته التنفيذية امل�سار اإليه.   .2
قرار املجل�ض التنفيذي رقم )9( ل�سنة 2015 امل�سار اإليه.   .3

Issue 463 Pages.indd   16 11/7/19   9:56 AM



العدد )4٦٣( - ال�سنة )٥٣( - 10 ربيع الأول  1441هـ - املوافق 7 نوفمرب  201٩م 17 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

وُي�سار اإليها فيما بعد بـ »الت�سريعات«.

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

القرار،  هذا  من   )1( املادة  لأحكام  وفقًا  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  املمن�ح  امل�ظف  على  يجب 
�اللتز�م مبا يلي:

�أحكام �لت�شريعات، ومر�عاة �الإجر�ء�ت �ملن�شو�ص عليها فيها عند قيامه مبهامه.   .1
مبوجبها،  �ل�شادرة  و�لقر�ر�ت  بالت�شريعات  �ملخاطبني  �الأ�شخا�ص  �لتز�م  من  �لتحقق    .2

بالو�جبات �لتي يفر�شها عليهم، وعدم خمالفتهم الأحكامها.
للأ�شول  وفقًا  بها،  �ملتعلقة  و�الأدلة  �ملعلومات  وجمع  با�شتق�شائها  �ملُكلف  �ملخالفات  �شبط    .3

املرعّية يف هذا ال�ساأن.
وفقًا  ب�ظيفته،  تت�سل  التي  املخالفات  �ساأن  يف  اإليه  ترد  التي  وال�سكاوى  التبليغات  تلّقي    .4

للإجر�ء�ت �ملعتمدة يف هذ� �ل�شاأن.
�تخاذ �الإجر�ء�ت و�لتد�بري �للزمة للمحافظة على كافة �الأدلة �ملتعلقة باملخالفة �ملرتكبة.   .5

حترير حم�شر �شبط بالوقائع و�الإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها من قبله.   .6
�لتحلي بالنز�هة و�الأمانة �لوظيفية و�حليدة و�ملو�شوعية.   .7

اإبراز ما يثبت �سفته عند مبا�سرة املهام املن�طة به.   .8
عدم ا�ستغالل �سفة ال�سبطية الق�سائية لتحقيق م�سالح اأو منافع �سخ�سية.   .9

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

ممار�سة  القرار  هذا  من   )1( �ملادة  مبوجب  �لق�شائية  �ل�شبطية  �شفة  �ملمنوح  للموظف  يكون 
ال�سالحيات التالية: 

ال�ستعانة باأفراد ال�سرطة عند القت�ساء.   .1
�ال�شتعانة باخُلرب�ء و�ملرُتجمني عند �ل�شرورة.   .2

�سماع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغات وال�سه�د.   .3
�إجر�ء �ملعاينة، وتوجيه �ال�شئلة و�ال�شتي�شاحات، ودخول �الأماكن �ملُ�شّرح له بدخولها جلمع    .4

املعل�مات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
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الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

لتنفيذ  �للزمة  �الإجر�ء�ت  �تخاذ  �لهيئة  يف  و�لرقابة  �لرت�خي�ص  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  يتوّلى 
�أحكام هذ� �لقر�ر، مبا يف ذلك:

�إ�شد�ر �لبطاقة �لتعريفية ملاأمور �ل�شبط �لق�شائي �مل�شمول بحكم �ملادة )1( من هذا القرار.   .1
�عتماد مناذج حما�شر �شبط �ملخالفات مبا تت�شمنه من بيانات �أ�شا�شية، ومبا يتفق و�أحكام    .2

القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 امل�سار اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

اأحمد عبد الكرمي جلفار
املدير العام

�سدر يف دبي بتاريخ 23 اأكت�بر 2019 م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــــق 24 �سفر 1441 هـ
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