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- مر�س�م رقم )7( ل�سنة 2018 بت�سكيل جمل�س �إد�رة م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة.
- مر�س�م رقم )8( ل�سنة 2018 بت�سكيل جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة �سقيا �لإمار�ت.

- مر�س�م رقم )9( ل�سنة 2018 بت�سكيل جمل�س �أمناء �جلامعة �لربيطانية يف دبي.
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مر�سوم رقم )7( ل�سنة 201٨
بت�سكيل

جمل�س اإدارة موؤ�س�سة دبي للمراأة
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

وُي�سار  وتعديالته،  للمر�أة  باإن�ساء م�ؤ�س�سة دبي  ل�سنة 2006  �لقان�ن رقم )24(  بعد �لطالع على 
�إليها فيما بعد بـِ »املوؤ�س�سة«،

وعلى �ملر�س�م رقم )6( ل�سنة 2015 بت�سكيل جمل�س �إد�رة م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة، 
وعلى �ملر�س�م رقم )28( ل�سنة 2015 ب�ساأن ح�كمة �ملجال�س و�للجان �لتابعة حلك�مة دبي،

نر�سم ما يلي:
ت�سكيل جمل�س الإدارة

املادة )1(
ُي�سّكل جمل�س �إد�رة �مل�ؤ�س�سة، على �لنح� �لتايل:  �أ- 

رئي�سًا وع�س�ً� ُمنتدبًا مـــنـــى غـــانـــم �ملـــري    .1
نائبًا للرئي�س هـالـــة يـــ��ســـف بـــدري   .2

ع�س�ً� هـــدى عيـــ�سى بـ�حميـــد   .3
ع�س�ً� خ�لـــة ر��ســـد �ملهيـــري   .4
ع�س�ً� هدى �ل�سيد حممد �لها�سمي   .5
ع�س�ً� منى درويــ�س �ملزروعـي   .6
ع�س�ً� فهيمة عبد�لرز�ق �لب�ستكي   .7
ع�س�ً� جهــاد عبـد�لرز�ق كاظــم   .8
ع�س�ً� �جلـــ�د �أحـــمـــد لـ�تـــاه   .9

وذلك ملُّدة )3( ثالث �سن��ت قابلة للتجديد.  
�إذ� �نتهت ُمّدة ُع�س�ّية �أع�ساء جمل�س �إد�رة �مل�ؤ�س�سة �ملذك�رين يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة  ب-  
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ومل يتم �إعادة ت�سكيل �ملجل�س، فاإّنه ي�ستمر يف هذه �حلالة �أع�ساء جمل�س �إد�رة �مل�ؤ�س�سة يف 
ِهم حِلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ساء ُجُدد بدًل عنهم. �أد�ء مهامِّ

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمّية. ُيعمل بهذ� �ملر�س�م من تاريخ �سُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 14 مار�س 2018م
�مل��فــــــــق 26 جمادى �لآخرة 1439هـ
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مر�سوم رقم )٨( ل�سنة 201٨
بت�سكيل

جمل�س اأمناء موؤ�س�سة �ُسقيا الإمارات
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 
 

بعد �لطالع على �لقان�ن رقم )3( ل�سنة 2015 باإن�ساء م�ؤ�س�سة �ُسقيا �لإمار�ت، وُي�سار �إليها فيما 
بعد بـِ »املوؤ�س�سة«،

وعلى �ملر�س�م رقم )1( ل�سنة 1992 باإن�ساء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديالته، وُي�سار �إليها فيما 
بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى �ملر�س�م رقم )8( ل�سنة 2015 بت�سكيل جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة �ُسقيا �لإمار�ت،
وعلى �ملر�س�م رقم )28( ل�سنة 2015 ب�ساأن ح�كمة �ملجال�س و�للجان �لتابعة حلك�مة دبي،

 
نر�سم ما يلي:

ت�سكيل جمل�س الأمناء
املادة )1(

ُي�َسّكل جمل�س �أمناء �مل�ؤ�س�سة برئا�سة �لع�س� �ملُنتدب و�لرئي�س �لتنفيذي للهيئة، وُع�س�ّية ُكل   �أ-  
من:

ثِّل عن وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل.  ُمَ   .1
ثِّل عن هيئة �لهالل �لأحمر لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  ُمَ   .2

ثِّل عن جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   ُمَ   .3
ثِّل عن جامعة خليفة للعل�م و�لتكن�ل�جيا و�لبح�ث.   ُمَ   .4

ثِّلنينْ �ثنني عن �لهيئة.  ُمَ   .5
وذلك ملُّدة )3( ثالث �سن��ت قابلة للتجديد.  

لي �جِلهات �ملُ�سار �إليها يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة من ِقَبل م�س�ؤويل تلك  ثِّ تتم ت�سمية ُمَ ب-  
�جِلهات، على �أن يك�ن�� من �ساغلي �ل�ظاِئف �لُعليا �لتي ل َتِقل عن درجة ُمدير تنفيذي �أو ما 
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يف ُحكِمها.
�إذ� �نتهت ُمّدة ُع�س�ّية �أع�ساء جمل�س �أمناء �مل�ؤ�س�سة �ملذك�رين يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة  ج-  
ومل يتم �إعادة ت�سكيل �ملجل�س، فاإّنه ي�ستمر يف هذه �حلالة �أع�ساء جمل�س �أمناء �مل�ؤ�س�سة يف 

ِهم حِلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ساء ُجُدد بدًل عنهم. �أد�ء مهامِّ
 

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمّية.  ُيعمل بهذ� �ملر�س�م من تاريخ �سُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 14 مار�س 2018م
�مل��فــــــــق 26 جمادى �لآخرة 1439هـ
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مر�سوم رقم )٩( ل�سنة 201٨
بت�سكيل

جمل�س اأمناء اجلامعة الربيطانّية يف دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �لطالع على �لقان�ن رقم )5( ل�سنة 2003 ب�ساأن تاأ�سي�س �جلامعة �لربيطانّية يف دبي، وُي�سار 
�إليها فيما بعد ِبـ »اجلامعة«،

وعلى �ملر�س�م رقم )7( ل�سنة 2015 بت�سكيل جمل�س �أمناء �جلامعة �لربيطانّية يف دبي، 
وعلى �ملر�س�م رقم )14( ل�سنة 2015 باإ�سافة ع�س� �إلى جمل�س �أمناء �جلامعة �لربيطانّية يف دبي،

نر�سم ما يلي:
ت�سكيل جمل�س الأمناء

املادة )1(
ُي�سّكل جمل�س �أمناء �جلامعة، برئا�سة �سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم، وُع�س�ّية ُكل  �أ-  

من: 
نائبًا للرئي�س مدير �جلامعة    .1

ع�س�ً� �ل�سّيد/ ح�سني ح�سن مريز� �ل�سايغ    .2
ع�س�ً� �ل�سّيد/ �أحمد بطي �ملحريبي    .3
ع�س�ً� �ل�سيخة هند علي ر��سد �ملعال    .4
ع�س�ً� �ل�سّيد/ �سيم�ن كري�ست�فري م�ن    .5
ع�س�ً� ثِّل عن �ملجل�س �لربيطاين يف دبي و�لإمار�ت �ل�سمالية  ُمَ   .6
ع�س�ً� ثِّل عن بنك �لإمار�ت دبي �ل�طني  ُمَ   .7
ع�س�ً� ثِّل عن رولز روي�س �إنرتنا�سي�نال ليمتد  ُمَ   .8
ع�س�ً� ثِّل عن �ملجل�س �لربيطاين لالأعمال  ُمَ   .9
ع�س�ً� ثِّل عن جمم�عة دبي �لقاب�سة  ُمَ   .10
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وُي�سار �إليه فيما بعد ِبـ »جمل�س الأمناء«.  
ب-  تك�ن ُمّدة �لُع�س�ّية يف جمل�س �لأمناء )3( ثالث �سن��ت تبد�أ من تاريخ �لعمل بهذ� �ملر�س�م.
لي �جِلهات �ملُ�سار �إليها يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة من قبل م�س�ؤويل تلك  ثِّ تتم ت�سمية ُمَ ج-  

�جلهات.
د-  �إذ� �نتهت ُمّدة ُع�س�ّية �أع�ساء جمل�س �لأمناء �ملذك�رين يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة، ومل 
ِهم  يتم �إعادة ت�سكيل �ملجل�س، فاإّنه ي�ستمر يف هذه �حلالة �أع�ساء جمل�س �لأمناء يف �أد�ء مهامِّ

حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ساء ُجُدد بدًل عنهم. 

اخت�سا�سات جمل�س الأمناء
املادة )2(

ُيناط مبجل�ص الأمناء، القيام باملهام وال�سالحّيات املن�سو�ص عليها يف الوثيقة التاأ�سي�سّية والنظام 
�لأ�سا�سي للجامعة �ملُلحقنينْ بالقان�ن رقم )5( ل�سنة 2003 �ملُ�سار �إليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )3(

دوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمّية. ُيعمل بهذ� �ملر�س�م من تاريخ �سُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 14 مار�س 2018م
�مل��فـــــــــق 26 جمادى �لآخرة 1439هـ
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مر�سوم رقم )10( ل�سنة 201٨
بتعيني

ُمدير عام بلدّية دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �لطالع على �لقان�ن رقم )8( ل�سنة 2013 ب�ساأن �إد�رة �مل��رد �لب�سرّية للُمديرين �لُعم�م يف 
حك�مة دبي،

وعلى �أمر تاأ�سي�س جمل�س بلدّية دبي ل�سنة 1961،

نر�سم ما يلي:
تعيني املُدير العام

املادة )1(
ُيعنّي ال�سّيد/ داوود عبدالرحمن عبداهلل الهاجري، ُمديرً� عامًا لبلدية دبي.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمّية.  ُيعمل بهذ� �ملر�س�م من تاريخ �سُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 14 مار�س 2018م
�مل��فـــــــــق 26 جمادى �لآخرة 1439هـ
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مر�سوم رقم )11( ل�سنة 201٨
ب�ساأن

اإنهاء خدمة ُمدير عام بلدّية دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �لطالع على �لقان�ن �لحتادي رقم )7( ل�سنة 1999 ب�ساأن �ملعا�سات و�لتاأمينات �لجتماعّية 
وتعديالته، 

وعلى �لقان�ن رقم )8( ل�سنة 2013 ب�ساأن �إد�رة �مل��رد �لب�سرّية للُمديرين �لُعم�م يف حك�مة دبي،
وعلى �ملر�س�م رقم )2( ل�سنة 2009 بتعيني ُمدير عام بلدّية دبي،

وعلى �أمر تاأ�سي�س جمل�س بلدّية دبي ل�سنة 1961،

نر�سم ما يلي: 
اإنهاء خدمة املُدير العام

املادة )1(
ُتنهى خدمة ال�سّيد/ ح�سني نا�سر لوتاه، ُمدير عام بلدية دبي.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمّية. ُيعمل بهذ� �ملر�س�م من تاريخ �سُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 14 مار�س 2018م
�مل��فــــــــــق 26 جمادى �لآخرة 1439هـ
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مر�سوم رقم ) 12( ل�سنة 201٨
ب�ساأن

اإنهاء خدمة ُموّظف يف دائرة الرقابة املالّية
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

و�لتاأمينات  �ملعا�سات  قان�ن  باإ�سد�ر   1999 ل�سنة   )7( رقم  �لحتادي  �لقان�ن  على  �لطالع  بعد 
�لجتماعّية وتعديالته،

وعلى قان�ن �إد�رة �مل��رد �لب�سرّية حلك�مة دبي رقم )27( ل�سنة 2006 وتعديالته،
وعلى �لقان�ن رقم )8( ل�سنة 2010 ب�ساأن د�ئرة �لرقابة �ملالّية وتعديالته،

نر�سم ما يلي:
اإنهاء اخلدمة

املادة )1(
�لقطاع  �لرقابة على  �إد�رة  ُمدير  اأحمد خادم،  ال�سّيد/ يو�سف حممد نور يون�س  ُتنهى خدمة 

�حلك�مي، يف د�ئرة �لرقابة �ملالّية.

ال�سريان والن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمّية. ُيعمل بهذ� �ملر�س�م من تاريخ �سُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 14 مار�س 2018م
�مل��فــــــــــق 26 جمادى �لآخرة 1439هـ
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مر�سوم رقم )13( ل�سنة 201٨
ب�ساأن

اإنهاء خدمة ُموّظف يف ُموؤ�ّس�سة دبي مل�ساريع الطريان الهند�سّية
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد �لطالع على �لقان�ن �لحتادي رقم )6( ل�سنة 1999 باإن�ساء �لهيئة �لعاّمة للمعا�سات و�لتاأمينات 
�لجتماعّية وتعديالته،

�لجتماعّية  و�لتاأمينات  �ملعا�سات  قان�ن  باإ�سد�ر   1999 ل�سنة   )7( رقم  �لحتادي  �لقان�ن  وعلى 
وتعديالته،

وعلى �لقان�ن رقم )2( ل�سنة 2012 باإن�ساء ُم�ؤ�ّس�سة دبي مل�ساريع �لطري�ن �لهند�سّية،
وعلى �ملر�س�م رقم )21( ل�سنة 2017 باعتماد منهجية �إحالة ُم�ّظفي حك�مة دبي �إلى �لتقاعد،

نر�سم ما يلي:
اإنهاء اخلدمة

املادة )1(
ُتنهى خدمة ال�سّيد/ حممد ارحمه حممد بخيت الفال�سي، ُمدير كهربائي �أول، يف ُم�ؤ�ّس�سة دبي 

مل�ساريع �لطري�ن �لهند�سّية.

ل التكاليف حتمُّ
املادة )2(

�إنهاء خدمة  على  �ملرُتّتبة  �ملالّية  �لتكاليف  كاّفة  �لهند�سّية  �لطري�ن  مل�ساريع  دبي  ُم�ؤ�ّس�سة  تتحّمل 
و�لتاأمينات  للمعا�سات  �لعاّمة  �لهيئة  لدى  �ملر�س�م،  هذ�  من   )1( �ملادة  يف  �إليه  �ملُ�سار  �ملُ�ّظف 

�لجتماعّية.

Issue 429 Pages.indd   14 3/22/18   12:09 PM



العدد )42٩( - ال�سنة )٥2( - ٩ رجب  143٩هـ - املوافق 2٦ مار�س 201٨م 1٥ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

ال�سريان والن�سر
املادة )3(

دوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية. ُيعمل بهذ� �ملر�س�م من تاريخ �سُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 14 مار�س 2018م
�مل��فــــــــــق 26 جمادى �لآخرة 1439هـ
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قرار اإداري رقم )10٨( ل�سنة 201٨
ب�ساأن منح بع�س موظفي موؤ�س�سة املرور والطرق

يف هيئة الطرق واملوا�سالت
�سفة ال�سبطية الق�سائية

__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

وتعديالته،  و�مل���سالت  �لطرق  هيئة  باإن�ساء   2005 ل�سنة   )17( رقم  �لقان�ن  على  �لطالع  بعد 
وُي�سار �إليها فيما بعد بـ »الهيئة«،

وعلى �لقان�ن رقم )8( ل�سنة 2006 باإن�ساء �مل�ؤ�س�سات �لتابعة لهيئة �لطرق و�مل���سالت و�عتماد 
هيكلها �مل�ؤ�س�سي و�لتنظيمي، 

وعلى �لقان�ن رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن �جلريدة �لر�سمية حلك�مة دبي،
وعلى �لقان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة �ل�سبطية �لق�سائية يف حك�مة دبي،

وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )5( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم م��قف �ملركبات يف �إمارة دبي، 
ولئحته �لتنفيذية، 

�لطرق  لهيئة  �لتنظيمي  �لهيكل  باعتماد   2016 ل�سنة   )64( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  وعلى 
و�مل���سالت،

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

املادة )1(
ُينح م�ظف� م�ؤ�س�سة �ملرور و�لطرق يف �لهيئة �ملبّينة �أ�سماوؤهم وم�سمياتهم �ل�ظيفية يف �جلدول 
لأحكام  باملخالفة  ترتكب  �لتي  �لأفعال  �إثبات  يف  �لق�سائية  �ل�سبطية  �سفة  �لقر�ر،  بهذ�  �مللحق 
�إليه ولئحته �لتنفيذية و�لقر�ر�ت �ل�سادرة  قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )5( ل�سنة 2016 �ملُ�سار 

مب�جبهما.
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واجبات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )2(

�لقر�ر،  هذ�  من   )1( �ملادة  مب�جب  �لق�سائية  �ل�سبطية  �سفة  �ملمن�حني  �مل�ظفني  على  يجب 
�للتز�م مبا يلي:

�لإجر�ء�ت  ومر�عاة  �إليه،  �ملُ�سار   2016 ل�سنة   )5( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  �أحكام    .1
�ملن�س��س عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.

ل�سنة   )5( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  باأحكام  �ملخاطبني  �لأ�سخا�س  �لتز�م  من  �لتحقق    .2
2016 �مل�سار �إليه ولئحته �لتنفيذية و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مب�جبهما، بال��جبات �لتي يفر�سها 

عليهم هذ� �لقر�ر، وعدم خمالفتهم لأحكامه.
بها، وفقًا لالأ�س�ل  �ملتعلقة  و�لأدلة  �ملعل�مات  با�ستق�سائها وجمع  �ملُكلفني  �سبط �ملخالفات    .3

�ملرعّية يف هذ� �ل�ساأن.
تلّقي �لتبليغات و�ل�سكاوى �لتي ترد �إليهم يف �ساأن �ملخالفات �لتي تت�سل ب��جباتهم �ل�ظيفية،    .4

وفقًا لالإجر�ء�ت �ملعتمدة لدى �لهيئة يف هذ� �ل�ساأن.
�تخاذ �لإجر�ء�ت و�لتد�بري �لالزمة للمحافظة على كافة �لأدلة �ملتعلقة باملخالفة �ملرتكبة.   .5

حترير حم�سر �سبط بال�قائع و�لإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها من قبلهم.   .6
�لتحلي بالنز�هة، و�لأمانة، و�حليدة و�مل��س�عية.   .7

�إبر�ز ما ُيثبت �سفاتهم عند مبا�سرة �ملهام �ملن�طة بهم.   .8
عدم ��ستغالل �سفة �ل�سبطية �لق�سائية لتحقيق م�سالح �أو منافع �سخ�سية.   .9

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )3(

يك�ن للم�ظفني �ملمن�حني �سفة �ل�سبطية �لق�سائية مب�جب �ملادة )1( من هذ� �لقر�ر مار�سة 
�ل�سالحيات �لتالية: 

�ل�ستعانة باأفر�د �ل�سرطة عند �لقت�ساء.   .1
�ل�ستعانة باخُلرب�ء و�ملرُتجمني عند �ل�سرورة.   .2

�سماع وتدوين �أق��ل مقدمي �لبالغات و�ل�سه�د.   .3
�إجر�ء �ملعاينة، وت�جيه �لأ�سئلة و�ل�ستي�ساحات، ودخ�ل �لأماكن �ملُ�سّرح لهم بدخ�لها جلمع    .4

�ملعل�مات �ملتعلقة باملخالفة �ملرتكبة.
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الجراءات التنفيذية
املادة )4(

يت�لى �ملدير �لتنفيذي مل�ؤ�س�سة �ملرور و�لطرق يف �لهيئة �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام 
هذ� �لقر�ر، مبا يف ذلك: 

�إ�سد�ر �لبطاقات �لتعريفية ملاأم�ري �ل�سبط �لق�سائي �مل�سم�لني باأحكام �ملادة )1( من هذ�    .1
�لقر�ر. 

�عتماد مناذج حما�سر �سبط �ملخالفات مبا تت�سمنه من بيانات �أ�سا�سية، ومبا يتفق و�أحكام    .2
�لقان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 �ملُ�سار �إليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.           

مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

�سدر يف دبي بتاريخ   12 فرب�ير 2018م
�ملـــــــــــــــ��فق 26 جمادى �لأولى 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي موؤ�س�سة املرور والطرق يف الهيئة 

املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ال�سم

مفت�س رقابة ميد�ين

مفت�س رقابة ميد�ين

مفت�س رقابة ميد�ين

مفت�س رقابة ميد�ين

13397

13394

13413

13415

عدنان عبد�ل�ستار حممد �لبل��سي

ي��سف حممد �سعيد �أب� حبة

حممد علي حممد عبد�هلل

في�سل علي عبد�لرحيم قا�سم

1

2

3

4

م
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قرار اإداري رقم )120( ل�سنة 201٨
ب�ساأن منح بع�س موظفي موؤ�س�سة املوا�سالت العامة

يف هيئة الطرق واملوا�سالت �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

وتعديالته،  و�مل���سالت  �لطرق  هيئة  باإن�ساء   2005 ل�سنة   )17( رقم  �لقان�ن  على  �لطالع  بعد 
وُي�سار �إليها فيما بعد بـ »الهيئة«،

وعلى �لقان�ن رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن �جلريدة �لر�سمية حلك�مة دبي،
وعلى �لقان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة �ل�سبطية �لق�سائية يف حك�مة دبي،

�لطرق  لهيئة  �لتابعة  �مل�ؤ�س�سات  باإن�ساء   2006 ل�سنة   )8( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  وعلى 
و�مل���سالت و�عتماد هيكلها �مل�ؤ�س�سي و�لتنظيمي،

وعلى �لنظام رقم )2( ل�سنة 2007 ب�ساأن تنظيم ت�سغيل �حلافالت �ملائية يف �إمارة دبي وتعديالته،
�إمارة دبي  �ملائي يف  �لتاك�سي  ت�سغيل  ب�ساأن  ل�سنة 2010  �لتنفيذي رقم )18(  وعلى قر�ر �ملجل�س 

وتعديالته،
وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )32( ل�سنة 2011 ب�ساأن ت�سغيل �لعرب�ت يف �إمارة دبي،

�لطرق  لهيئة  �لتنظيمي  �لهيكل  باعتماد   2016 ل�سنة   )64( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  وعلى 
و�مل���سالت،

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

املادة )1(
ُينح م�ظف� �لهيئة �ملبّينة �أ�سماوؤهم وم�سمياتهم �ل�ظيفية يف �جلدول �مللحق بهذ� �لقر�ر، �سفة 

�ل�سبطية �لق�سائية يف �إثبات �لأفعال �لتي ترتكب باملخالفة لأحكام �لت�سريعات �لتالية:
�لنظام رقم )2( ل�سنة 2007 ب�ساأن تنظيم ت�سغيل �حلافالت �ملائية يف �إمارة دبي وتعديالته.   .1
�إمارة دبي  �ملائي يف  �لتاك�سي  ت�سغيل  ب�ساأن  ل�سنة 2010  �لتنفيذي رقم )18(  �ملجل�س  قر�ر    .2
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وتعديالته.
قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )32( ل�سنة 2011 ب�ساأن ت�سغيل �لعرب�ت يف �إمارة دبي.   .3

وُي�سار �إليها فيما بعد ِبـ »�لت�سريعات«.

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

يجب على �مل�ظفني �ملخّ�لني �سفة �ل�سبطية �لق�سائية مب�جب �ملادة )1( من هذ� �لقر�ر، �للتز�م 
مبا يلي:

�أحكام �لت�سريعات و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مب�جبها، ومر�عاة �لإجر�ء�ت �ملن�س��س عليها فيها    .1
عند قيامهم مبهامهم.

مب�جبها،  �ل�سادرة  و�لقر�ر�ت  بالت�سريعات  �ملخاطبني  �لأ�سخا�س  �لتز�م  من  �لتحقق    .2
بال��جبات �لتي تفر�سها عليهم وعدم خمالفتهم لأحكامها.

بها، وفقًا لالأ�س�ل  �ملتعلقة  و�لأدلة  �ملعل�مات  با�ستق�سائها وجمع  �ملُكلفني  �سبط �ملخالفات    .3
�ملرعّية يف هذ� �ل�ساأن.

وفقًا  ب�ظائفهم،  تت�سل  �لتي  �ملخالفات  �ساأن  �إليهم يف  ترد  �لتي  و�ل�سكاوى  �لتبليغات  تلّقي    .4
لالإجر�ء�ت �ملعتمدة يف هذ� �ل�ساأن.

�تخاذ �لإجر�ء�ت و�لتد�بري �لالزمة للمحافظة على كافة �لأدلة �ملتعلقة باملخالفة �ملرتكبة.   .5
حترير حم�سر �سبط بال�قائع و�لإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها من قبلهم.   .6

�لتحلي بالنز�هة، و�لأمانة �ل�ظيفية، و�حليدة و�مل��س�عية.   .7
�إبر�ز ما ُيثبت �سفتهم عند مبا�سرة �ملهام �ملن�طة بهم.   .8

عدم ��ستغالل �سفة �ل�سبطية �لق�سائية لتحقيق م�سالح �أو منافع �سخ�سية.   .9

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )3(

يك�ن للم�ظفني �ملمن�حني �سفة �ل�سبطية �لق�سائية مب�جب �ملادة )1( من هذ� �لقر�ر مار�سة 
�ل�سالحيات �لتالية: 

�ل�ستعانة باأفر�د �ل�سرطة عند �لقت�ساء.   .1
�ل�ستعانة باخُلرب�ء و�ملرُتجمني عند �ل�سرورة.   .2
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�سماع وتدوين �أق��ل مقدمي �لبالغات و�ل�سه�د.   .3
�إجر�ء �ملعاينة، وت�جيه �لأ�سئلة و�ل�ستي�ساحات، ودخ�ل �لأماكن �ملُ�سّرح لهم بدخ�لها جلمع    .4

�ملعل�مات �ملتعلقة باملخالفة �ملرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يت�لى �ملدير �لتنفيذي مل�ؤ�س�سة �مل���سالت �لعامة يف �لهيئة �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام 
هذ� �لقر�ر، مبا يف ذلك: 

�إ�سد�ر �لبطاقات �لتعريفية ملاأم�ري �ل�سبط �لق�سائي �مل�سم�لني باأحكام �ملادة )1( من هذ�    .1
�لقر�ر. 

�عتماد مناذج حما�سر �سبط �ملخالفات مبا تت�سمنه من بيانات �أ�سا�سية، ومبا يتفق و�أحكام    .2
�لقان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 �ملُ�سار �إليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.              

مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

�سدر يف دبي بتاريخ 18 فرب�ير 2018م
�ملــــــــــــــ��فق 2 جمادى �لآخرة 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املمنوحني �سفة ال�سبطية 

الق�سائية

الوحدة التنظيمية امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�سم املوظف

�إد�رة رقابة �أن�سطة �لنقل

�إد�رة رقابة �أن�سطة �لنقل

مدير ق�سم رقابة

�لنقل �لبحري

مفت�س

10034

12402

نا�سر عبد�هلل عبد�لرحيم 

�آل علي

ي��سف �إبر�هيم خليل ي��سف

1

2

م
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قرار اإداري رقم )12٦( ل�سنة 201٨
ب�ساأن منح بع�س موظفي موؤ�س�سة املوا�سالت العامة

يف هيئة الطرق واملوا�سالت �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

وتعديالته،  و�مل���سالت  �لطرق  هيئة  باإن�ساء   2005 ل�سنة   )17( رقم  �لقان�ن  على  �لطالع  بعد 
وُي�سار �إليها فيما بعد بـ »الهيئة«،

وعلى �لقان�ن رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن �جلريدة �لر�سمية حلك�مة دبي،
وعلى �لقان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة �ل�سبطية �لق�سائية يف حك�مة دبي،

�لطرق  لهيئة  �لتابعة  �مل�ؤ�س�سات  باإن�ساء   2006 ل�سنة   )8( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  وعلى 
و�مل���سالت و�عتماد هيكلها �مل�ؤ�س�سي و�لتنظيمي،

�لطرق  لهيئة  �لتنظيمي  �لهيكل  باعتماد   2016 ل�سنة   )64( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  وعلى 
و�مل���سالت،

وعلى قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم )49( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم ن�ساط تاأجري املركبات بال�ساعات 
يف �إمارة دبي، ولئحته �لتنفيذية،

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

املادة )1(
ُينح م�ظف� �لهيئة �ملبّينة �أ�سماوؤهم وم�سمياتهم �ل�ظيفية يف �جلدول �مللحق بهذ� �لقر�ر، �سفة 
�لتنفيذي رقم  �ملجل�س  باملخالفة لأحكام قر�ر  �لتي ترتكب  �لأفعال  �إثبات  �لق�سائية يف  �ل�سبطية 

)49( ل�سنة 2016 �ملُ�سار �إليه.

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

يجب على �مل�ظفني �ملخّ�لني �سفة �ل�سبطية �لق�سائية مب�جب �ملادة )1( من هذ� �لقر�ر، �للتز�م 
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مبا يلي:
�لإجر�ء�ت  ومر�عاة  �إليه،  �ملُ�سار   2016 ل�سنة   )49( رقم  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  �أحكام    .1

�ملن�س��س عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
ل�سنة  رقم )49(  �لتنفيذي  �ملجل�س  قر�ر  باأحكام  �ملخاطبني  �لأ�سخا�س  �لتز�م  �لتحقق من    .2
2016 �ملُ�سار �إليه ولئحته �لتنفيذية و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مب�جبهما، بال��جبات �لتي يفر�سها 

عليهم هذ� �لقر�ر وعدم خمالفتهم لأحكامه.
بها، وفقًا لالأ�س�ل  �ملتعلقة  و�لأدلة  �ملعل�مات  با�ستق�سائها وجمع  �ملُكلفني  �سبط �ملخالفات    .3

�ملرعّية يف هذ� �ل�ساأن.
وفقًا  ب�ظائفهم،  تت�سل  �لتي  �ملخالفات  �ساأن  �إليهم يف  ترد  �لتي  و�ل�سكاوى  �لتبليغات  تلّقي    .4

لالإجر�ء�ت �ملعتمدة يف هذ� �ل�ساأن.
�تخاذ �لإجر�ء�ت و�لتد�بري �لالزمة للمحافظة على كافة �لأدلة �ملتعلقة باملخالفة �ملرتكبة.   .5

حترير حم�سر �سبط بال�قائع و�لإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها من قبلهم.   .6
�لتحلي بالنز�هة، و�لأمانة �ل�ظيفية، و�حليدة و�مل��س�عية.   .7

�إبر�ز ما ُيثبت �سفتهم عند مبا�سرة �ملهام �ملن�طة بهم.   .8
عدم ��ستغالل �سفة �ل�سبطية �لق�سائية لتحقيق م�سالح �أو منافع �سخ�سية.   .9

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )3(

يك�ن للم�ظفني �ملمن�حني �سفة �ل�سبطية �لق�سائية مب�جب �ملادة )1( من هذ� �لقر�ر مار�سة 
�ل�سالحيات �لتالية: 

�ل�ستعانة باأفر�د �ل�سرطة عند �لقت�ساء.   .1
�ل�ستعانة باخُلرب�ء و�ملرُتجمني عند �ل�سرورة.   .2

�سماع وتدوين �أق��ل مقدمي �لبالغات و�ل�سه�د.   .3
�إجر�ء �ملعاينة، وت�جيه �لأ�سئلة و�ل�ستي�ساحات، ودخ�ل �لأماكن �ملُ�سّرح لهم بدخ�لها جلمع    .4

�ملعل�مات �ملتعلقة باملخالفة �ملرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يت�لى �ملدير �لتنفيذي مل�ؤ�س�سة �مل���سالت �لعامة يف �لهيئة �تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام 
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هذ� �لقر�ر، مبا يف ذلك: 
�إ�سد�ر �لبطاقات �لتعريفية ملاأم�ري �ل�سبط �لق�سائي �مل�سم�لني باأحكام �ملادة )1( من هذ�   .1

�لقر�ر. 
�عتماد مناذج حما�سر �سبط �ملخالفات مبا تت�سمنه من بيانات �أ�سا�سية، ومبا يتفق و�أحكام    .2

�لقان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 �ملُ�سار �إليه.                                          

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذ� �لقر�ر من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.              

مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

�سدر يف دبي بتاريخ 19 فرب�ير 2018م
�ملــــــــــــــ��فق 3 جمادى �لآخرة 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي موؤ�س�سة املوا�سالت العامة يف الهيئة 

املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ال�سم

مدير ق�سم رقابة �ملركبات 

ونقل �لركاب

�سابط رئي�سي

م�سرف �أول

م�سرف

م�سرف

م�سرف

مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س

�د�ري �ول

13067

11729

6724

5793

6644

7472

10661

11274

11291

11342

11456

3891

11730

3886

4010

5316

11834

11840

م�سعل ي��سف ح�سن عبد�هلل �لب�سري

طارق �إبر�هيم خليل ي��سف

ي��سف حممد علي حممد �للنجاوي

حممد عي�سى جم�سيدي

�سيد علي �سيد حممد �سيد ��سماعيل �لها�سمي

في�سل �حمد ح�سن علي

ر��سد عبد�هلل عي�سى عثمان �حلميد�ن

�إبر�هيم حممد جمعه �سهد�د

علي عبا�س عبد�هلل حممد

�أي�ب حممد علي �ملازم

فار�س عبد�هلل ي��سف مر�د

خالد علي حممد �ملال �ملهريي

يعق�ب عي�سى مريز�

جمعه �سعد جمعه �سيف �لفال�سي

عبيد جمعه بالل �سعد بلحقابه

م�سع�د �إ�سماعيل رحمانى كيا

ها�سم حممد عبد�لرحيم ح�سني

عبد�لعزيز �حمد مر�د حممد

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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17

18

م
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مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س فني

مفت�س

مفت�س

مفت�س

مفت�س فني

مفت�س

مفت�س

مفت�س

م�ظف حتكم

مفت�س

مفت�س فني

مفت�س فني

مفت�س

مفت�س

مر�قب

م�ظف حتكم

م�ظف حتكم

م�ظف حتكم

مفت�س

مفت�س

11976

11862

11871

11536

12305

11910

12245

12089

11911

11904

11914

6053

11905

12103

12254

12587

12827

12419

6040

6046

6049

11835

13243

حممد علي حممد �ل علي

ف�ؤ�د حممد علي نا�سر

ي��سف ح�سن علي �حل��سني

عبدي �حمد عبدي ليبان

م�سطفى �أحمد حممد عبد�لكرمي

عامر حممد ح�سيني

�بر�هيم ح�سن يعق�ب ف�لد

حممد �بر�هيم عقيل غالم حممد

�إ�سماعيل بري�ك عب�د ح�سن

مرو�ن م�سع�د عبد�لرحمن حممد

��سحاق �بر�هيم �حمد �حلمادي

عبد�هلل �سديق عبد�هلل حممد

خليل �سامبيه ح�سن حممد

ل�ؤي جمعه عبد�ل�سالم �حمد

حممد �بر�هيم عبد �ل�سايف عطيه

حممد �حمد علي �حلمادي

يعق�ب عبد�هلل حممد �حلمادي

مرو�ن حم�سن جا�سم ن��ساد جا�سم

مالك حممد ني�سى

خالد �حمد حممد زين �حمد

خالد حمج�ب علي حممد

عبد�لعزيز جمعه �إ�سحاق برهان

حممد �حمد حممد �حمد
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