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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
مرا�سيم
 -مر�سوم رقم ( )43ل�سنة  2019بتعيني ُمدير عام ُ�سلطة دبي للتطوير.

٥

نائب حاكم دبي
 قرار رقم ( )1ل�سنة  2019بت�شكيل جمل�س �أمناء ُم� ّؤ�س�سة حمدان بن را�شد �آل مكتوم 6للأداء التعليمي املُتم ّيز.
ت�شريعات اجلهات احلكومية
هيئة ال�صحة بدبي
 قرار �إداري رقم ( )124ل�سنة  2019ب�ش�أن �إلغاء القرار الإداري رقم ( )30ل�سنة 8 2017باعتماد الالئحة التنظيمية خلدمات الرعاية ال�صحية عن بعد.
هيئة الطرق واملوا�صالت
 قرار �إداري رقم ( )706ل�سنة  2019ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي 10رقم ( )47ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم �أن�شطة النقل باملركبات وت�أجريها يف �إمارة دبي.
15
 قرار �إداري رقم ( )740ل�سنة  2019ب�ش�أن �شروط و�إجراءات بيع التعداد املروري.مركز دبي االح�صاء
 قرار �إداري رقم ( )57ل�سنة  2019ب�ش�أن �إلغاء �صفة ال�ضبطية الق�ضائية عن بع�ض 18موظفي مركز دبي للإح�صاء.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/10/19 1:07 PM
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مر�سوم رقم ( )43ل�سنة 2019
بتعيني
ُمدير عام ُ�سلطة دبي للتطوير

__________
نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )15ل�سنة  2014ب�ش�أن ُ�سلطة دبي للتطوير،
نر�سم ما يلي:

تعيني املُدير العام
املادة ()1
ل�سلطة دبي للتطوير.
ُيعينّ ال�س ّيد /مالك �سلطان را�شد �آل مالكُ ،مدير ًا عام ًا ُ
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  28نوفمرب 2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  1ربيع الآخر 1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار رقم ( )1ل�سنة 2019
بت�شكيل
جمل�س �أمناء ُم� ّؤ�س�سة حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء التعليمي املُتم ّيز
__________

نحن حمدان بن را�شد �آل مكتوم

نائب حاكم دبي

للم� ّؤ�س�سة
الرئي�س الأعلى ُ

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )16ل�سنة  2018ب�ش�أن ُم� ّؤ�س�سة حمدان بن را�شد �آل مكتوم للأداء
التعليمي املُتم ّيز ،و ُي�شار �إليها فيما بعد ِبـ «املُ� ّؤ�س�سة»،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �أمناء املُ� ّؤ�س�سة ،برئا�سة معايل /ح�سني بن �إبراهيم احلمادي ،وزير الرتبية
وع�ضو ّية ُك ٍّل من:
والتعليمُ ،
نائب ًا للرئي�س
	.1الدكتور /جمال حممد املهريي �أمني عام املُ� ّؤ�س�سة
ع�ضو ًا
	.2ال�س ّيد� /أحمـ ــد حممـ ــد بن حميــدان
ع�ضو ًا
	.3الدكتور /لـ ـ�ؤي حمـم ـ ــد بالهـ ــول
ع�ضو ًا
	.4الدكتور� /أحمـ ــد عي ــد املن�صـوري
ع�ضو ًا
	.5الدكتور /خلي ــفة ع ـلـي ال�سويـ ــدي
ع�ضو ًا
	.6ال�س ّيد /حممــد �سلطــان املن�صــوري
ع�ضو ًا
	.7ال�س ّيد� /سليمان عبداخلالق الأن�صاري
ب� -إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �أمناء املُ� ّؤ�س�سة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �أمناء املُ� ّؤ�س�سة يف
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
�أداء ِّ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن را�شد �آل مكتوم
نائب حاكم دبي
للم� ّؤ�س�سة
الرئي�س الأعلى ُ
�صدر يف دبي بتاريخ  25نوفمرب 2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  28ربيع الأول 1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )124ل�سنة 2019
ب�ش�أن �إلغاء القرار الإداري رقم ( )30ل�سنة 2017
باعتماد الالئحة التنظيمية خلدمات الرعاية ال�صحية عن بعد
__________

املدير العام
بعد االطالع على املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )4ل�سنة  2016ب�ش�أن امل�س�ؤولية الطبية،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ال�صحة يف دبي،
وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( )40ل�سنة  2019يف �ش�أن الالئحة التنفيذية للمر�سوم بقانون
احتادي رقم ( )4ل�سنة  2016ب�ش�أن امل�س�ؤولية الطبية،
وعلى املر�سوم رقم ( )18ل�سنة  2018بتعيني مدير عام هيئة ال�صحة يف دبي،
وعلى القرار الإداري رقم ( )30ل�سنة  2017باعتماد الالئحة التنظيمية خلدمات الرعاية ال�صحية
عن بعد،
وبناء على ما تتطلبه م�صلحة العمل،
قـررنـا ما يلي:

الإلغاء
املادة ()1
�أُ -يلغى القرار الإداري رقم ( )30ل�سنة  2017امل�شار �إليه.
ب -تعترب �صحيحة كافة الرتاخي�ص والقرارات والإجراءات التي �صدرت عن الهيئة وفق ًا للقرار
الإداري رقم ( )30ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،وي�ستمر العمل بها �إلى املدى الذي ال تتعار�ض فيه
و�أحكام قرار جمل�س الوزراء رقم ( )40ل�سنة  2019امل�شار �إليه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حميد القطامي
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 24سبتمرب  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  25حمرم  1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )706ل�سنة 2019
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة 2017
ب�ش�أن
تنظيم �أن�شطة النقل باملركبات وت�أجريها يف �إمارة دبي
__________
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  1995ب�ش�أن ال�سري واملرور والئحته التنفيذية
وتعديالتهما،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  2015ب�ش�أن مراكز الفح�ص الفني للمركبات يف
�إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )6ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم نقل الركاب بال�سيارات يف �إمارة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم �أن�شطة النقل باملركبات وت�أجريها
يف �إمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم ( )741ل�سنة  2016ب�ش�أن ا�شرتاطات ت�صريح مزاولة ن�شاط ت�أجري
املركبات يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :هيئة الطرق واملوا�صالت.
الهيئة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بالهيئة.
امل�ؤ�س�سة
 :قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم �أن�شطة النقل
القرار
باملركبات وت�أجريها يف �إمارة دبي.
� :أي من الأن�شطة التي ي�ص ّرح للمن�ش�أة مبزاولتها ،من بني الأن�شطة املحددة يف
الن�شاط
القرار� ،أو التي ي�صدر بتحديدها قرار من مدير عام الهيئة.
� :أي �شركة �أو م�ؤ�س�سة فردية م�ص ّرح لها مبزاولة الن�شاط يف الإمارة.
املن�ش�أة
� :آلة ميكانيكية �أو دراجة عادية �أو نارية �أو عربة �أو �أي جهاز �آخر ي�سري على الطريق
املركبة
بقوة ميكانيكية �أو ب�أي و�سيلة �أخرى ،وي�شمل ذلك اجلرار.
 :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة والتي ي�صرح مبوجبها للمن�ش�أة مبزاولة الن�شاط
الت�صريح
يف الإمارة.
اجلهة املخت�صة  :اجلهة احلكومية املعن ّية مبوجب الت�شريعات ال�سارية باملوافقة على مزاولة
الن�شاط.
�شروط و�إجراءات �إ�صدار الت�صريح
املادة ()2
�أ -ي�شرتط لإ�صدار الت�صريح �أن يكون طالبه من مواطني الدولة� ،أو من مواطني دول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية� ،أو �شخ�ص ًا اعتباري ًا �أحد ال�شركاء فيه من مواطني الدولة.
ب -تتبع الإجراءات التالية عند �إ�صدار الت�صريح:
 .1يق ّدم طلب احل�صول على الت�صريح �إلى امل�ؤ�س�سة من خالل قنوات تقدمي اخلدمة
املعتمدة بالهيئة ،مرفق ًا به امل�ستندات التالية:
�أ -املوافقة املبدئية ملزاولة الن�شاط �صادرة من جهة الرتخي�ص التجاري يف الإمارة
بالن�سبة للمن�ش�آت اجلديدة ،و�صورة من الرخ�صة التجارية بالن�سبة للمن�ش�آت
القائمة.
ب -موافقة اجلهة املخت�صة على مزاولة الن�شاط� ،إذا تطلبت الت�شريعات ال�سارية
احل�صول على هذه املوافقة.
ج� -صورة من جواز ال�سفر �ساري املفعول للمالك وجلميع ال�شركاء ،بالإ�ضافة �إلى
�صورة عن ق�سيمة الإقامة �سارية املفعول لل�شريك من غري مواطني الدولة.
د� -صورة من بطاقة الهوية للمالك وجلميع ال�شركاء.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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هـ -تعهد خطي بااللتزام بال�شروط واملتطلبات الالزمة ملزاولة الن�شاط.
 .2تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إ�صدار الت�صريح بعد الت�أكد من ا�ستيفائه لل�شروط والإجراءات
املن�صو�ص عليها يف هذا القرار.
 .3يف حال وجود �أكرث من ن�شاط يف الرخ�صة التجارية للمن�ش�أة ،ومت توفري احلد الأدنى
ل�شروط مزاولة ن�شاط واحد فقط ،ف�إنه يتم �إ�صدار الت�صريح ب�ش�أن هذا الن�شاط فقط.
التوقف عن مزاولة الن�شاط
املادة ()3
يجوز للمن�ش�أة التوقف عن مزاولة الن�شاط وفق ًا لل�شروط والإجراءات التالية:
 .1تقدمي طلب التوقف عن مزاولة الن�شاط قبل ( )30ثالثني يوم ًا من التاريخ املحدد للتوقف.
 .2دفع �أي ر�سوم �أو بدالت م�ستحقة على املن�ش�أة ل�صالح الهيئة.
 .3تقدمي �شهادة تثبت عدم امتالك املن�ش�أة لأي مركبة ،يف حال ما �إذا كان التوقف عن مزاولة
الن�شاط دائم ًا.
�	.4إبالغ اجلهة املخت�صة بالتوقف عن مزاولة الن�شاط وا�ستيفاء �أي ا�شرتاطات تطلبها هذه
اجلهة قبل التو ُّقف عن مزاولة الن�شاط.
�إعادة مزاولة الن�شاط
املادة ()4
يف حال رغبة املن�ش�أة ا�ستئناف الن�شاط بعد توقفها عن مزاولته ،ف�إنه يجب عليها تقدمي طلب �إعادة
مزاولة الن�شاط قبل ( )30ثالثني يوم ًا على الأقل من التاريخ املحدد ال�ستئناف مزاولة الن�شاط.
تعديل الت�صريح
املادة ()5
�أ -يف حال رغبة املن�ش�أة �إجراء �أي تعديل على الت�صريح ،ف�إنه يتوجب عليها اتباع ما يلي:
 .1تعبئة النموذج املعتمد لدى امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن ،مرفق ًا به امل�ستندات املطلوبة.
	.2احل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهة املخت�صة �إذا تطلب التعديل ذلك.
 .3دفع الر�سوم املقررة يف هذا ال�ش�أن.
ب -يف حال نقل ملكية املن�ش�أة بالكامل �إلى مالك �أو �شركاء جدد ،ف�إنه يتم منح املن�ش�أة �سنة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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واحدة لتوفري احلد الأدنى لعدد املركبات التي يجب توفرها ملزاولة الن�شاط واال�شرتاطات
الأخرى التي حتددها امل�ؤ�س�سة عند �إ�صدار الت�صريح اجلديد ،وعدم ممانعتها على جتديد
الرخ�صة التجارية �إذا كانت منتهية.
االلتزامات الإ�ضافية على املن�ش�أة
املادة ()6
بالإ�ضافة �إلى االلتزامات املن�صو�ص عليها يف القرار ،على املن�ش�أة االلتزام مبا يلي:
 .1احل�صول على موافقة اجلهة املخت�صة على مزاولة الن�شاط.
 .2توفري مركبات تتنا�سب مع نوع الن�شاط ،وفق ًا ملا حتدده امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
�	.3أوقات و�أماكن حظر مزاولة الن�شاط ،وفق ًا ملا حتدده اجلهة املخت�صة يف هذا ال�ش�أن.
	.4احل�صول على موافقة امل�ؤ�س�سة يف حال تغيري موقع املن�ش�أة.
� .5شروط ومعايري الفح�ص الفني املعتمدة التي حتددها امل�ؤ�س�سة.
 .6عدم حتميل �أي راكب يف املركبة املخ�ص�صة ملزاولة الن�شاط من غري العاملني يف املن�ش�أة.
 .7عدم ت�أجري املركبة املخ�ص�صة ملزاولة الن�شاط للغري.
 .8تركيب نظام التتبع �أو نظام حتديد ال�سرعة و�أي �أنظمة �أخرى حتددها اجلهة املخت�صة ح�سب
طبيعة الن�شاط.
	.9ا�ستخدام املركبات للأغرا�ض امل�صرح بها فقط.
 .10توفري ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة التي حتددها اجلهة املخت�صة.
 .11توفري املركبات ،بح�سب �سنة �صنعها وموا�صفاتها ،وفق ًا ملا حتدده اجلهة املخت�صة.
 .12تقدمي تعهد خطي بااللتزام باال�شرتاطات الإ�ضافية التي حتددها امل�ؤ�س�سة.
 .13توفري مركبة حماية �أو طوارئ ت�سري خلف املركبة امل�ستخدمة ملزاولة الن�شاط ،وفق ًا ملا حتدده
امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
االلتزامات اخلا�صة ملزاولة الن�شاط
املادة ()7
بالإ�ضافة �إلى االلتزامات املن�صو�ص عليها يف القرار ،وااللتزامات املن�صو�ص عليها يف املادة ()6
من هذا القرار ،يجب على املن�ش�أة االلتزام بتوفري املتطلبات اخلا�صة التي تعتمدها امل�ؤ�س�سة ملزاولة
الن�شاط امل�ص ّرح لها مبزاولته يف الإمارة� ،شريطة �أن تكون هذه املتطلبات من�شورة على املوقع
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الإلكرتوين للهيئة.
�إ�صدار التعليمات
املادة ()8
ي�صدر املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة التعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
املادة ()9
ُيلغى القرار الإداري رقم ( )741ل�سنة  2016املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �إداري �آخر
�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()10
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ ن�شره.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  5نوفمرب 2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  8ربيع الأول 1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )740ل�سنة 2019
ب�ش�أن
�شروط و�إجراءات بيع التعداد املروري
__________

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 ( )34ل�سنة  2013ب�ش�أن التعداد املروري،
وعلى القرار الإداري رقم ( )242ل�سنة  2014ب�ش�أن ا�شرتاطات و�إجراءات بيع التعداد املروري،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :هيئة الطرق واملوا�صالت.
الهيئة
 :م�ؤ�س�سة املرور والطرق بالهيئة.
امل�ؤ�س�سة
� :إدارة الأنظمة املرورية الذكية يف امل�ؤ�س�سة.
الإدارة
� :آلة ميكانيكية �أو دراجة عادية �أو نارية �أو عربة �أو �أي جهاز �آخر ي�سري على
املركبة
الطريق بقوة ميكانيكية �أو ب�أي و�سيلة �أخرى.
 :كل �سبيل مفتوح لل�سري العام من قبل املركبات.
الطريق
حجم احلركة املرورية  :متو�سط عدد املركبات التي ت�ستخدم الطرق يف الإمارة خالل فرتة زمنية
حمددة.
 :البيانات الإح�صائية املتعلقة ببيان حجم احلركة املرورية ،التي تقوم
التعداد املروري
امل�ؤ�س�سة بجمعها ميداني ًا بوا�سطة الأجهزة والكوادر التابعة لها.
اجلهة امل�ستفيدة � :أي جهة معنية بحكم طبيعة عملها باحل�صول على التعداد املروري.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�شروط و�إجراءات بيع التعداد املروري للجهات اخلا�صة
املادة ()2
يتم بيع التعداد املروري للجهات امل�ستفيدة من القطاع اخلا�ص ،وفق ًا لل�شروط والإجراءات التالية:
� .1أن تكون اجلهة امل�ستفيدة مرخ�ص لها بالعمل يف الإمارة ،و�أن يكون ترخي�صها �ساري املفعول،
وقت تقدمي طلب ال�شراء.
� .2أن حتدد اجلهة امل�ستفيدة الأغرا�ض املرج ّوة من طلب �شراء التعداد املروري.
� .3أن تقوم اجلهة امل�ستفيدة بتقدمي طلب ال�شراء وفق ًا للنموذج املعتمد لدى امل�ؤ�س�سة لهذه
الغاية ،معزز ًا بالوثائق وامل�ستندات التي تطلبها.
�	.4أن تقوم الإدارة بدرا�سة الطلب والتحقق من ا�ستيفائه لل�شروط املطلوبة ،وحتديد ثمن بيع
التعداد املروري ،وفق ًا ملا هو حمدد يف قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )34ل�سنة  2013امل�شار
�إليه ،و�إخطار اجلهة امل�ستفيدة بهذا الثمن.
� .5أن يتم ت�سليم التعداد املروري للجهة امل�ستفيدة وذلك بعد قيامها ب�سداد الثمن املحدد من
الإدارة ،وتقدمي تعهد مكتوب بعدم الت�صرف بالتعداد املروري لأي جهة كانت� ،أو ا�ستخدامه
يف غري الأغرا�ض التي مت بيعها التعداد املروري لأجله ،و�إقرارها مبلكية الهيئة له.
�شروط و�إجراءات تقدمي التعداد املروري للجهات احلكومية
املادة ()3
�أ -يتم تقدمي التعداد املروي للجهات امل�ستفيدة من القطاع العام بنا ًء على طلب ر�سمي يق ّدم �إلى
الهيئة من قبل تلك اجلهات ،يت�ضمن طلب احل�صول على التعداد املروري ،والأ�سباب املوجبة
لهذا الطلب.
ب -تتولى الإدارة درا�سة الطلب والتو�صية للم�ؤ�س�سة �إما بالرف�ض �أو القبول.
ج -يجب على اجلهة احلكومية التي حت�صل على التعداد املروري عدم الت�صرف به لأي جهة
�أخرى� ،أو ا�ستخدامه يف غري الأغرا�ض التي مت تقدميه لأجلها.
�شروط و�إجراءات تقدمي التعداد املروري للوحدات التنظيمية بالهيئة
املادة ()4
�أ -يتم تقدمي التعداد املروري للوحدات التنظيمية داخل الهيئة ،بناء على طلب ر�سمي يق ّدم
�إلى امل�ؤ�س�سة من القطاع املعني يف الهيئة ،مت�ضمن ًا حتديد موقع التعداد املروري ،والأ�سباب
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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املوجبة لطلبه.
ب -تتولى الإدارة درا�سة الطلب والتو�صية للم�ؤ�س�سة �إما بالرف�ض �أو القبول.
ج -يجب على القطاع �أو الوحدة التنظيمية التي حت�صل على التعداد املروري عدم الت�صرف به
لأي جهة �أخرى� ،أو ا�ستخدامه يف غري الأغرا�ض التي مت تقدميه �إليها لأجله.
الإلغاءات
املادة ()5
يلغى القرار الإداري رقم ( )242ل�سنة  2014امل�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 من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  19نوفمرب 2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  22ربيع الأول 1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )57ل�سنة 2019
ب�ش�أن
�إلغاء �صفة ال�ضبطية الق�ضائية عن بع�ض موظفي مركز دبي للإح�صاء
__________

املدير التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن مركز دبي للإح�صاء ،و ُي�شار �إليه فيما بعد
ب ـ «املركز»،
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 ( )39ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم املن�ش�آت العاملة يف جمال
الدرا�سات اال�ستطالعية يف �إمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم ( )128ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي مركز دبي للإح�صاء �صفة
ال�ضبطية الق�ضائية،
		
قررنا ما يلي:

�إلغاء �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
�أُ -تلغى �صفة ال�ضبطية الق�ضائية التي مت منحها مبوجب القرار الإداري رقم ( )128ل�سنة
 2017املُ�شار �إليه ،عن موظفي املركز التالية �أ�سما�ؤهما ،وذلك ب�سبب �إنهاء خدمتهما لدى
املركز:
	.1ال�سيدة /والء حممد علي حممد �أبو الهدى.
	.2ال�سيدة� /سناء راوي.
ب -على املوظفينْ املذكور ْين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة االلتزام مبا يلي:
 .1عدم ممار�سة �أي من ال�صالحيات املقررة مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب الت�شريعات
ال�سارية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .2ت�سليم البطاقة التعريفية التي مت ت�سليمها لهم باعتبارهم من م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.
 .3ت�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 املركز.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
عـارف عبيد املهريي
الـمـديـــر الـتنــفــــيــذي
�صدر يف دبي بتاريخ  5دي�سمرب 2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  8ربيع الآخر 1441هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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