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املحتويات
ت�شريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�صالت
 قرار �إداري رقم ( )859ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت ٥�صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )862ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت ١٠�صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري
 قرار �إداري رقم ( )1ل�سنة  2018ب�ش�أن تطبيق معاييـر ت�صنيف املن�ش�آت الفندقيـة يف ١٤�إمارة دبي.
هيئة تنمية املجتمع
 قرار �إداري رقم ( )7ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة تنمية املجتمع �صفة ١٦ال�ضبطية الق�ضائية.
دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
 قرار �إداري رقم ( )20ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية ٢٠والعمل اخلريي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
بلدية دبي
 قرار �إداري رقم ( )1ل�سنة  2016بتعديل القرار رقم ( )1ل�سنة  1998ب�ش�أن تنظيم ٢٨ا�ستغالل �أرا�ضي �شاطئ منطقة ال�صفوح يف �إمارة دبي.
مركز دبي االح�صاء
 -قرار �إداري رقم ( )128ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي مركز دبي للإح�صاء �صفة ٢٩

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�ضبطية الق�ضائية.
م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف
 قرار �إداري رقم ( )14ل�سنة  2018باعتماد بع�ض �أثمان اخلدمات التي تقدمها م�ؤ�س�سة ٣٤دبي خلدمات الإ�سعاف.
ور�شة حكومة دبي
 قرار �إداري رقم ( )7ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي ور�شة حكومة دبي �صفة ٣٧ال�ضبطية الق�ضائية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )859ل�سنة 2017
ب�ش�أن
منح بع�ض 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 املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2005ب�ش�أن ا�ستخدام نظام معلومات مكاتب ت�أجري ال�سيارات
الإلكرتوين،
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 ( )15ل�سنة  2012باعتماد جدول املخالفات والغرامات اخلا�صة
بنظام معلومات مكاتب ت�أجري ال�سيارات الإلكرتوين،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2017ب�ش�أن ترخي�ص وتنظيم ا�ستعمال الدراجات
النارية الرتفيهية يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم �أن�شطة النقل باملركبات وت�أجريها
يف �إمارة دبي،

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو 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:
 .1املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2005امل�شار �إليه.
 .2قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )31ل�سنة  2011امل�شار �إليه.
 .3قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة  2012امل�شار �إليه.
 .4قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2017امل�شار �إليه.
 .5قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2017امل�شار �إليه.
وي�شار �إليها فيما بعد ب ِـ «الت�شريعات».
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية 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 ب�أحكام الت�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.
 .7التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	.8إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .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 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.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة الرتخي�ص يف الهيئة 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.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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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  28دي�سمرب 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  10ربيع الثاين 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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جدول
الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

مكتوم حممد علي

4044

مفت�ش

2

حممد نا�صر احلارثي

4506

مفت�ش

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )862ل�سنة 2017
ب�ش�أن
منح بع�ض 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 ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
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 ( )38ل�سنة  2015ب�ش�أن مراكز الفح�ص الفني للمركبات يف
�إمارة دبي والئحته التنفيذية،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو الهيئة املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول املُلحق بهذا القرار� ،صفة
ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم
( )38ل�سنة  2015ب�ش�أن مراكز الفح�ص الفني للمركبات يف �إمارة دبي.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  2015امل�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات
املن�صو�ص عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني ب�أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة
 2015امل�شار �إليه ،بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه
وعدم خمالفتهم لأحكامه.
� .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.
 .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�أمور 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.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة الرتخي�ص يف الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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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  28دي�سمرب 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  10ربيع الثاين 1429هـ
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جدول
الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

�سلطان �سامل عنرب

5631

مفت�ش

2

يا�سر العايق �أحمد

10317

مفت�ش فني

3

جوفينري لوت رو�سالي�س

10046

مفت�ش فني

4

الك�سندر هرينانديز جارو�سيا

10339

مفت�ش فني

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )1ل�سنة 2018
ب�ش�أن
تطبيق معاييــــــر ت�صنيف املن�ش�آت الفندقيـة يف �إمارة دبي
__________

املدير العام
بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  1997ب�ش�أن ت�أ�سي�س دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري
وتعديالته ،وي�شار �إليها فيما بعد بـ «الدائرة»
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2013ب�ش�أن ترخي�ص وت�صنيف املن�ش�آت الفندقية يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

تطبيق املعايري
املادة ()1
ُتطبق على املن�ش�آت الفندقية يف �إمارة دبي املعايري املعتمدة لدى الدائرة واملعتمدة من قبلنا ،وهي
على النحو التايل:
 .1معايري ت�صنيف املن�ش�آت الفندقية لغايات الرتخي�ص.
 .2معايري ت�صنيف املن�ش�آت الفندقية لغايات الت�شغيل.
 .3املعايري التعزيزية لت�صنيف املن�ش�آت الفندقية.
االلتزام باملعايري
املادة ()2
على كافة املن�ش�آت الفندقية االلتزام مبعايري ت�صنيف املن�ش�آت الفندقية املُ�شار �إليها يف املادة ()1
من هذا القرار.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ن�شر املعايري
املادة ()3
يجب على �إدارة الت�صنيف يف قطاع الأن�شطة ال�سياحية والت�صنيف بالدائرة ،ن�شر املعايري امل�شار
�إليها يف املادة ( )1من هذا القرار على املوقع االلكرتوين الر�سمي للدائرة.
الن�شر وال�سريان
املادة ()4
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
هالل �سعيد املري
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  15يناير 2018م
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق  18ربيع الثاين 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )7ل�سنة 2018
ب�ش�أن منح بع�ض 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 ( )26ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية املجتمع
يف دبي،
ومل�صلحة العمل،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو 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 القانون رقم ( )12ل�سنة 2017
امل�شار �إليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ،االلتزام
مبا يلي:

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�	.1أحكام القانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،ومراعاة
الإجراءات املن�صو�ص عليها فيها عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالقانون رقم ( )12ل�سنة  2017امل�شار �إليه،
والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،بالواجبات التي تفر�ضها عليهم 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.
 .4تلقي 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 الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 .6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي يتم 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�أمور 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 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.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتو ّلى املدير التنفيذي لقطاع الرتاخي�ص والرقابة يف الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ
�أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك:
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�	.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  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  8يناير 2018م
املـ ـ ـ ـ ـ ــوافق  22ربيع الثاين 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/5/18 3:17 PM

18

العدد ( - )٤28ال�سنة ( 20 - )52جمادى الآخرة 143٩هـ  -املوافق  8مار�س 2018م

Issue 428 Pages.indd 18

جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املمنوحني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
م

اال�سم

امل�سمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

�سعيد ماجد علي املهريي

رئي�س ق�سم التفتي�ش

�إدارة الرقابة والتفتي�ش

2

عمر عبداهلل خمي�س اخلرو�صي

مفت�ش

�إدارة الرقابة والتفتي�ش

3

�سيد ح�سام �سيد حمي

مفت�ش

�إدارة الرقابة والتفتي�ش

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم (  ) 20ل�سنة 2018
ب�ش�أن
منح بع�ض موظفي دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام
بعد االطالع على القانون رقم ( )2ل�سنة  ،2011ب�ش�أن دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي،
و ُي�شار �إليها فيما بعد ب ـِ «الدائرة»،
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 املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم جمع التربعات يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة  2013ب�ش�أن امل�ساجد والأن�شطة الدينية يف �إمارة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2013ب�ش�أن اجلمعيات اخلريية ومراكز حتفيظ
القر�آن الكرمي وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والعمل اخلريي،
وعلى القرار الإداري رقم ( )164ل�سنة  2014ب�ش�أن تخويل �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي لبع�ض
موظفي الدائرة،
وعلى القرار الإداري رقم ( )236ل�سنة  2015ب�ش�أن تخويل �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي لبع�ض
موظفي الدائرة،
وبنا ًء على مقت�ضيات امل�صلحة العامة،

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو الدائرة املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلداول امللحقة بهذا القرار� ،صفة
ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الت�شريعات التالية:
 .1املر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2015امل�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،بالن�سبة للموظفني
املحددين يف اجلدول رقم ( )1امللحق بهذا القرار.
 .2قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة  2013امل�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه،
بالن�سبة للموظفني املحددين يف اجلدول رقم ( )2امللحق بهذا القرار.
 .3قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2013امل�شار �إليه ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه،
بالن�سبة للموظفني املحددين يف اجلدول رقم ( )3امللحق بهذا القرار.
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـِ «الت�شريعات».
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام الت�شريعات كل على ح�سب اخت�صا�صه ،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 وعدم خمالفتهم لأحكامها.
� .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 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 ،واحليدة واملو�ضوعية.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�	.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 امل�صرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي لقطاع الدعم امل�ؤ�س�سي يف الدائرة ،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  ،2016امل�شار �إليه.
الإلغاءات
املادة ()5
ُيلغى القرار الإداري رقم ( )164ل�سنة  2014والقرار الإداري رقم ( )236ل�سنة  2015امل�شار
�إليهما ،كما يلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �إداري �آخر�إلى املدى الذي يتعار�ض و�أحكام هذا القرار.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()6
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،وي ُن�شر يف اجلريدة الر�سمية.
د .حمد ال�شيخ �أحمد حمد ال�شيباين
املدير العام

�صدر يف دبي بتاريخ  14يناير 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  26ربيع الثاين 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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جدول رقم ()1
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الدائرة املمنوحني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية ،بالن�سبة للمر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2015امل�شار �إليه
م

ا�سم املوظف

امل�سمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

عبداهلل حممد ح�سن اخلبي

رئي�س ق�سم امل�شاريع اخلارجية

�إدارة امل�شاريع اخلريية

ال�شحي
2

طارق عبداهلل حممد العو�ضي رئي�س ق�سم متابعة وتطوير امل�ؤ�س�سات �إدارة امل�ؤ�س�سات اخلريية
والفعاليات اخلريية

3

مبارك ح�سن مبارك اجلابري

4

حممد خالد عمر التميمي

رئي�س ق�سم ترخي�ص امل�ؤ�س�سات

�إدارة امل�ؤ�س�سات اخلريية

والفعاليات اخلريية
تنفيذي رئي�سي متابعة وتطوير

�إدارة امل�شاريع اخلريية

امل�ؤ�س�سات والفعاليات اخلريية
5

�أحمد عبيد علي ال�صايغ

من�سق م�شاريع خارجية

�إدارة امل�شاريع اخلريية

6

التجاين اخلر�ساين

�إداري �أول تفتي�ش

�إدارة امل�شاريع اخلريية

7

�سارة عبيد حممد �إبراهيم

تنفيذي م�شاريع خارجية

�إدارة امل�شاريع اخلريية

8

�شماء عيد حممد بن تركية

من�سق �أول

�إدارة امل�شاريع اخلريية

الفال�سي
9

لطيفة فرج ربيع القبي�سي

من�سق م�شاريع حملية

�إدارة امل�شاريع اخلريية

10

علياء ح�سن دروي�ش البلو�شي

تنفيذي متابعة وتطوير امل�ؤ�س�سات

�إدارة امل�ؤ�س�سات اخلريية

11

جنوى مال اهلل عبداهلل

من�سق ترخي�ص امل�ؤ�س�سات

احلو�سني

والفعاليات اخلريية

والفعاليات اخلريية

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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جدول رقم ()2
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الدائرة املمنوحني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية ،بالن�سبة لقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )25ل�سنة  2013امل�شار �إليه
م

ا�سم املوظف

امل�سمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

حممد ميحد علي ال�سويدي

مدير �إدارة اخلدمات الدينية يف

�إدارة اخلدمات الدينية يف

امل�ساجد

امل�ساجد

2

عادل ح�سن حممد مبا�شري

رئي�س ق�سم التوعية الدينية

�إدارة التثقيف والتوجيه

املرزوقي
3

الديني

حممد جا�سم �أحمد املن�صوري مدير �إدارة هند�سة ورعاية امل�ساجد

�إدارة هند�سة ورعاية
امل�ساجد

4

عارف جا�سم �أحمد البلو�شي

تنفيذي �أول

5

عبدالرحمن يو�سف علي يو�سف

تنفيذي �أول رقابة وتوجيه

6

خليفة عبداهلل حممد

تنفيذي �أول رقابة وتوجيه

7

خمي�س �أحمد �سعيد �ضاعن

�أخ�صائي �أول مركز حتا

�إدارة اخلدمات الدينية يف
امل�ساجد
�إدارة اخلدمات الدينية يف
امل�ساجد
�إدارة اخلدمات الدينية يف
امل�ساجد
�إدارة املراكز اخلارجية

البدواوي
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جدول رقم ()3
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الدائرة املمنوحني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية ،بالن�سبة لقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2013امل�شار �إليه
م

ا�سم املوظف

امل�سمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

جا�سم حممد عبدالرحمن

مدير �إدارة امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية

�إدارة امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية

اخلزرجي
2

عبداهلل حممد ح�سن اخلبي

رئي�س ق�سم امل�شاريع اخلارجية

�إدارة امل�شاريع اخلريية

ال�شحي
3

خالد �سلطان حمد املري

رئي�س ق�سم ترخي�ص ومتابعة مراكز �إدارة امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية
حتفيظ القر�آن الكرمي

4

طارق عبداهلل حممد العو�ضي رئي�س ق�سم متابعة وتطوير امل�ؤ�س�سات �إدارة امل�ؤ�س�سات اخلريية
والفعاليات اخلريية

5

مبارك ح�سن مبارك اجلابري

6

حممد خالد عمر التميمي

7

�أحمد حممد علي العنزي

رئي�س ق�سم ترخي�ص امل�ؤ�س�سات

�إدارة امل�ؤ�س�سات اخلريية

والفعاليات اخلريية
تنفيذي رئي�سي متابعة وتطوير

�إدارة امل�شاريع اخلريية

امل�ؤ�س�سات والفعاليات اخلريية
تنفيذي �أول ترخي�ص ومتابعة

�إدارة امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية

امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية
8

�أحمد عبيد علي ال�صايغ

من�سق م�شاريع خارجية

�إدارة امل�شاريع اخلريية

9

التجاين اخلر�ساين

�إداري �أول تفتي�ش

�إدارة امل�شاريع اخلريية

10

�سارة عبيد حممد �إبراهيم

تنفيذي م�شاريع خارجية

�إدارة امل�شاريع اخلريية

11

�شماء عيد حممد بن تركية

من�سق �أول

�إدارة امل�شاريع اخلريية

الفال�سي
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12

لطيفة فرج ربيع القبي�سي

من�سق م�شاريع حملية

�إدارة امل�شاريع اخلريية

13

علياء ح�سن دروي�ش البلو�شي

تنفيذي متابعة وتطوير امل�ؤ�س�سات

�إدارة امل�ؤ�س�سات اخلريية

والفعاليات اخلريية
 14جنوى مال اهلل عبداهلل احلو�سني

من�سق ترخي�ص امل�ؤ�س�سات

�إدارة امل�ؤ�س�سات اخلريية

والفعاليات اخلريية
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قرار رقم ( )1ل�سنة 2016
بتعديل القرار رقم ( )1ل�سنة 1998
ب�ش�أن
تنظيم ا�ستغالل �أرا�ضي �شاطئ منطقة ال�صفوح يف �إمارة دبي
__________

رئي�س بلدية دبي

نحن حمدان بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على ال�صالحيات املخولة لنا قانون ًا مبوجب مر�سوم ت�أ�سي�س بلدية دبي،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  1998ب�ش�أن ا�ستغالل �أرا�ضي �شاطئ منطقة ال�صفوح يف �إمارة دبي،
وي�شار �إليه فيما بعد ب ـ ـ «القرار الأ�صلي»،
قـررنا ما يلي:
�أو ًال ُ :ي�ستبدل بن�صي البند �أو ًال وثاني ًا من القرار الأ�صلي الن�صان التاليان:
�أوال	 ً ُ :ي�ص ّرح للمن�ش�آت الفندقية الواقعة مبا�شرة على طول ال�شريط ال�ساحلي ملنطقة
ال�صفوح يف �إمارة دبي با�ستغالل �أرا�ضي ال�شاطئ املقابلة لها لأغرا�ض �إقامة
من�ش�آت ومرافق تكميلية و�أعمال زراعة جتميلية وفق الأحكام املب ّينة يف هذا القرار.
ثاني ًا  :تَتحدد م�ساحة الأر�ض ال�شاطئية التي ُي ّ�صرح با�ستغاللها وفق �أحكام هذا القرار
وذلك من حدود �أر�ض الفندق عمودي ًا باجتاه خط مياه ال�شاطئ وبطول واجهة
الفندق املوازية لل�شاطئ.
ثاني ًا ُ :يلحق هذا القرار بالقرار الأ�صلي ،ويقر�آن معا.
ثالث ًا ُ :يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره.
حمدان بن را�شد �آل مكتوم
رئي�س بلدية دبي

�صــدر فــي دبي بتاريخ  4ينــاير 2016م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  24ربيع الأول 1437هـ
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قرار �إداري رقم ( )128ل�سنة 2017
ب�ش�أن
منح بع�ض موظفي مركز دبي للإح�صاء
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن �إن�شاء مركز دبي للإح�صاء ،وي�شار �إليه
فيما بعد بـ «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 ( )6ل�سنة  2013باعتماد الهيكل التنظيمي ملركز دبي للإح�صاء،
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،
ومل�صلحة العمل،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو املركز 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 قرار املجل�س التنفيذي رقم
( )39ل�سنة  2015امل�شار �إليه.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
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االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )39ل�سنة  2015امل�شار �إليه والقرارات ال�صادرة
مبوجبه ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )39ل�سنة 2015
امل�شار �إليه ،بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القرار وعدم خمالفتهم لأحكامه.
� .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�أمور 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.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى نائب املدير التنفيذي للمركز اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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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  2016امل�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
عارف عبيد املهريي
املدير التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  25دي�سمرب 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  6ربيع الثاين 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي املركز املمنوحني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

امل�سمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

حممد م�سعد حم�سن العمري

�ضابط �إح�صائي �أول

�إدارة امل�سوح والأطر

2

و�سام فتحي �أحمد زعرب

�ضابط �إح�صائي �أول

3

ب�شاير جا�سم حممد عبداهلل

مدير م�شاريع �إح�صائية

الإح�صائية
�إدارة امل�سوح والأطر
الإح�صائية
اخلاجة
4

حممد �شاهني حممد جرب

الإح�صائية
مدير م�شاريع �إح�صائية

ال�سويدي
5

زينب باقر حممد ح�سني

�إدارة امل�سوح والأطر
�إدارة امل�سوح والأطر
الإح�صائية

�ضابط �إح�صائي �أول

الها�شمي

�إدارة امل�سوح والأطر
الإح�صائية
�إدارة امل�سوح والأطر

6

�سناء راوي

�أخ�صائي ا�ستطالعات ر�أي

7

حممد �أحمد حممد عبداهلل املال

مدير �إدارة امل�سوح والأطر

�إدارة امل�سوح والأطر

الإح�صائية

الإح�صائية

8

عائ�شة عبدالكرمي جمعة كرم

حملل �إح�صائي �أول

�إدارة امل�سوح والأطر

الإح�صائية

البلو�شي
9

�سايل فوزي �سعيد املومني

الإح�صائية
�ضابط �إح�صائي

�إدارة امل�سوح والأطر
الإح�صائية
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� 10سارة جمال يو�سف �أحمد ح�سني

�ضابط �إح�صائي

 11والء حممد علي حممد �أبو الهدى

حملل �إح�صائي

 12هدى �سامل خلفان �سامل الها�شمي

مدير م�شاريع �إح�صائية

�إدارة امل�سوح والأطر
الإح�صائية
�إدارة امل�سوح والأطر
الإح�صائية
�إدارة امل�سوح والأطر
الإح�صائية

13

حممد ح�سن �صالح بام�سعود

رئي�س ق�سم امل�سوح الإح�صائية

�إدارة امل�سوح والأطر
الإح�صائية
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قرار �إداري رقم ( )14ل�سنة 2018
باعتماد
بع�ض �أثمان اخلدمات التي تقدمها م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف
__________

املدير التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2015ب�ش�أن م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )12ل�سنة  2006بتعيني املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة،
قررنا ما يلي:

اعتماد الأثمان
املادة ()1
تعتمد مبوجب هذا القرار �أثمان بع�ض اخلدمات التي تقدمها م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف
املب ّينة يف اجلداول امللحقة ( ،)1و( ،)2و(.)3
�أيلولة الأثمان
املادة ()2
ت�ؤول ح�صيلة الأثمان التي يتم ا�ستيفا�ؤها مبوجب هذا القرار حل�ساب اخلزانة العامة حلكومة دبي.
الإلغاءات
املادة ()3
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �إداري �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()4
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
خليفة ح�سن الدراي
املدير التنفيذي
�صدر فـي دبي بتاريخ  28يناير 2018م
امل ـ ـ ـ ـ ــوافق  11جمادى الأولى 1439هـ
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اجلدول رقم ()1
بتحديد �أثمان نقل املر�ضى مبركبات الإ�سعاف يف غري احلاالت الطارئة
م

الثمن بالدرهم

اخلدمة

1

نقل املري�ض داخل �إمارة دبي ب�سيارة �إ�سعاف عادية.

500

2

نقل املري�ض داخل �إمارة دبي ب�سيارة �إ�سعاف متخ�ص�صة  /متميزة.

800

3

نقل املري�ض �إلى �إمارة �أخرى ب�سيارة �إ�سعاف عادية.

1000

4

نقل املري�ض �إلى �إمارة �أخرى ب�سيارة �إ�سعاف متخ�ص�صة  /متميزة.

1300

اجلدول رقم ()2
بتحديد �أثمان توفري مركبات الإ�سعاف لتغطية الفعاليات غري الر�سمية
م

الثمن بالدرهم � /ساعة

اخلدمة

1

توفري مركبة �إ�سعاف عادية

500

2

توفري مركبة �إ�سعاف متخ�ص�صة  /متميزة

800

3

توفري �سيارة غولف

400

4

توفري دراجة نارية /هوائية

400

اجلدول رقم ()3
بتحديد �أثمان خدمة توفري م�سعفني و�أطباء �إ�ضافيني لتغطية الفعاليات غري
الر�سمية
م

اخلدمة

1

توفري م�سعف طوارئ

200

2

توفري م�سعف طورائ متقدم

250

3

توفري طبيب طوارئ

300

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )7ل�سنة 2018
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي ور�شة حكومة دبي
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  2008ب�ش�أن �إن�شاء ور�شة حكومة دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـ «الور�شة»،
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 ( )55ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لور�شة حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم ا�ستخدام املركبات اخلا�ضعة
لإ�شراف ور�شة حكومة دبي،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو الور�شة 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 قرار املجل�س التنفيذي رقم
( )3ل�سنة  2017املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2017املُ�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/5/18 3:17 PM

37

العدد ( - )٤28ال�سنة ( 20 - )52جمادى الآخرة 143٩هـ  -املوافق  8مار�س 2018م

Issue 428 Pages.indd 37

املن�صو�ص عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأفراد املخاطبني ب�أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة 2017
امل�شار �إليه ،بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القرار ،وعدم خمالفتهم لأحكامه.
� .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 بواجباتهم الوظيفية،
وفق ًا للإجراءات املعتمدة لدى الور�شة 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 ،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�أمور 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.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى نائب املدير التنفيذي للور�شة 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
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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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.
حميد �سلطان املطيوعي
املدير التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  9يناير 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ــق  21ربيع الثاين 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الور�شة املمنوحني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
م

اال�سم

امل�سمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

مروان حممد ثاين بطي املري

نائب مدير

�إدارة الدعم الإداري والفني

2

فهد خمي�س را�شد حبيب

رئي�س ق�سم ال�صيانة امليكانيكية

�إدارة ال�صيانة الهند�سية

املزروعي

والكهربائية للمركبات اخلفيفة

3

عبداهلل النوبي يو�سف خمي�س

رئي�س ق�سم ال�صيانة اخلارجية

�إدارة ال�صيانة الهند�سية

4

�أحمد �سامل عبيد بن �سويدان

مراقب �أعمال الإطارات

�إدارة ال�صيانة الهند�سية

ال�سويدي
5

عبداهلل حممد �أمني عبداهلل

م�شرف �صيانة خارجية

�إدارة ال�صيانة الهند�سية

حممد الب�ستكي
6

�أحمد م�سري عبداهلل املن�صوري

م�شرف ت�سجيل وترخي�ص

�إدارة الدعم الإداري والفني

7

نبيل فرج فرج بن حموده

م�شرف فح�ص فني

�إدارة الدعم الإداري والفني

ال�سويدي
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