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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )7ل�سنة  2018بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة. مر�سوم رقم ( )8ل�سنة  2018بت�شكيل جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة �سقيا الإمارات. مر�سوم رقم ( )9ل�سنة  2018بت�شكيل جمل�س �أمناء اجلامعة الربيطانية يف دبي. مر�سوم رقم ( )10ل�سنة  2018بتعيني مدير عام بلدية دبي. مر�سوم رقم ( )11ل�سنة  2018ب�ش�أن �إنهاء خدمة مدير عام بلدية دبي. مر�سوم رقم ( )12ل�سنة  2018ب�ش�أن �إنهاء خدمة موظف يف دائرة الرقابة املالية. مر�سوم رقم ( )13ل�سنة  2018ب�ش�أن �إنهاء خدمة موظف يف م�ؤ�س�سة دبي مل�شاريعالطريان الهند�سية.

٥
٧
٩
١١
١٢
١٣
١٤

ت�شريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�صالت
 قرار �إداري رقم ( )108ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق يف ١٦هيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )120ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة ٢٠يف هيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )126ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة ٢٤يف هيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
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مر�سوم رقم ( )7ل�سنة 2018
بت�شكيل
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )24ل�سنة  2006ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة وتعديالته ،و ُي�شار
�إليها فيما بعد بـِ «امل�ؤ�س�سة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )6ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي للمر�أة،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ،على النحو التايل:
رئي�س ًا وع� ً
ضوا ُمنتدب ًا
 .1مـ ـن ــى غ ــان ــم امل ــري
نائب ًا للرئي�س
 .2هـال ــة ي ــو�س ــف ب ــدري
ع� ً
ضوا
 .3ه ــدى عي ــ�سى بـوحمي ــد
ع� ً
ضوا
 .4خول ــة را�ش ــد املهي ــري
ع� ً
ضوا
 .5هدى ال�سيد حممد الها�شمي
ع� ً
ضوا
 .6منى درويــ�ش املزروعـي
ع� ً
ضوا
 .7فهيمة عبدالرزاق الب�ستكي
ع� ً
ضوا
 .8جهــاد عبـدالرزاق كاظــم
ع� ً
ضوا
	.9اجل ــود �أحـ ـم ــد لـوت ــاه
وذلك ملُ ّدة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
ب� -إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة
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ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة يف
مهامهِ م لحِ ني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
�أداء ِّ
ال�سريان والن�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  14مار�س 2018م
املوافـ ـ ـ ــق  26جمادى الآخرة 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )8ل�سنة 2018
بت�شكيل
جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة ُ�سقيا الإمارات
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2015ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة ُ�سقيا الإمارات ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «امل�ؤ�س�سة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )1ل�سنة  1992ب�إن�شاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديالته ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )8ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة ُ�سقيا الإمارات،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
وع�ضو ّية ُكل
�أُ -ي َ�ش ّكل جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة برئا�سة الع�ضو املُنتدب والرئي�س التنفيذي للهيئةُ ،
من:
م ِّثل عن وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
 .1مُ َ
م ِّثل عن هيئة الهالل الأحمر لدولة الإمارات العربية املتحدة.
 .2مُ َ
		
م ِّثل عن جامعة الإمارات العربية املتحدة.
 .3مُ َ
		
م ِّثل عن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث.
 .4مُ َ
م ِّث نْلي اثنني عن الهيئة.
 .5مُ َ
وذلك ملُ ّدة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
اجلهات املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة من ِق َبل م�س�ؤويل تلك
ب -تتم ت�سمية مُ َ
م ِّثلي ِ
اجلهات ،على �أن يكونوا من �شاغلي الوظا ِئف ال ُعليا التي ال َت ِقل عن درجة ُمدير تنفيذي �أو ما
ِ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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يف ُحكمِ ها.
ج� -إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س �أمناء امل�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 امل�ؤ�س�سة يف
مهامهِ م لحِ ني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
�أداء ِّ
ال�سريان والن�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  14مار�س 2018م
املوافـ ـ ـ ــق  26جمادى الآخرة 1439هـ
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مر�سوم رقم ( )9ل�سنة 2018
بت�شكيل
جمل�س �أمناء اجلامعة الربيطان ّية يف دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  2003ب�ش�أن ت�أ�سي�س اجلامعة الربيطان ّية يف دبي ،و ُي�شار
�إليها فيما بعد ِبـ «اجلامعة»،
وعلى املر�سوم رقم ( )7ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �أمناء اجلامعة الربيطان ّية يف دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )14ل�سنة  2015ب�إ�ضافة ع�ضو �إلى جمل�س �أمناء اجلامعة الربيطان ّية يف دبي،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الأمناء
املادة ()1
وع�ضو ّية ُكل
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س �أمناء اجلامعة ،برئا�سة �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتومُ ،
من:
نائب ًا للرئي�س
 .1مدير اجلامعة
ع� ً
ضوا
	.2ال�س ّيد /ح�سني ح�سن مريزا ال�صايغ
ع� ً
ضوا
	.3ال�س ّيد� /أحمد بطي املحريبي
ع� ً
ضوا
	.4ال�شيخة هند علي را�شد املعال
ع� ً
ضوا
	.5ال�س ّيد� /سيمون كري�ستوفري مون
ع� ً
ضوا
م ِّثل عن املجل�س الربيطاين يف دبي والإمارات ال�شمالية
 .6مُ َ
ع� ً
ضوا
م ِّثل عن بنك الإمارات دبي الوطني
 .7مُ َ
ع� ً
ضوا
م ِّثل عن رولز روي�س �إنرتنا�شيونال ليمتد
 .8مُ َ
ع� ً
ضوا
م ِّثل عن املجل�س الربيطاين للأعمال
 .9مُ َ
ع� ً
ضوا
م ِّثل عن جمموعة دبي القاب�ضة
 .10مُ َ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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و ُي�شار �إليه فيما بعد ِبـ «جمل�س الأمناء».
ب -تكون ُم ّدة ال ُع�ضو ّية يف جمل�س الأمناء ( )3ثالث �سنوات تبد�أ من تاريخ العمل بهذا املر�سوم.
اجلهات املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة من قبل م�س�ؤويل تلك
ج -تتم ت�سمية مُ َ
م ِّثلي ِ
اجلهات.
د� -إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س الأمناء املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ومل
مهامهِ م
يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س الأمناء يف �أداء ِّ
حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
اخت�صا�صات جمل�س الأمناء
املادة ()2
ُيناط مبجل�س الأمناء ،القيام باملهام وال�صالح ّيات املن�صو�ص عليها يف الوثيقة الت�أ�سي�س ّية والنظام
لحقي بالقانون رقم ( )5ل�سنة  2003املُ�شار �إليه.
الأ�سا�سي للجامعة املُ نْ
ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُ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  14مار�س 2018م
املواف ـ ـ ـ ــق  26جمادى الآخرة 1439هـ
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مر�سوم رقم ( )10ل�سنة 2018
بتعيني
ُمدير عام بلد ّية دبي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2013ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين ال ُعموم يف
حكومة دبي،
وعلى �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلد ّية دبي ل�سنة ،1961
نر�سم ما يلي:

تعيني املُدير العام
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /داوود عبدالرحمن عبداهلل الهاجريُ ،مدير ًا عام ًا لبلدية دبي.
ال�سريان والن�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  14مار�س 2018م
املواف ـ ـ ـ ــق  26جمادى الآخرة 1439هـ
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مر�سوم رقم ( )11ل�سنة 2018
ب�ش�أن
�إنهاء خدمة ُمدير عام بلد ّية دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�ش�أن املعا�شات والت�أمينات االجتماع ّية
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2013ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين ال ُعموم يف حكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )2ل�سنة  2009بتعيني ُمدير عام بلد ّية دبي،
وعلى �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلد ّية دبي ل�سنة ،1961
نر�سم ما يلي:

�إنهاء خدمة املُدير العام
املادة ()1
ُتنهى خدمة ال�س ّيد /ح�سني نا�صر لوتاهُ ،مدير عام بلدية دبي.
ال�سريان والن�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  14مار�س 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ــق  26جمادى الآخرة 1439هـ
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مر�سوم رقم (  )12ل�سنة 2018
ب�ش�أن
�إنهاء خدمة ُم ّ
وظف يف دائرة الرقابة املال ّية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات
االجتماع ّية وتعديالته،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2010ب�ش�أن دائرة الرقابة املال ّية وتعديالته،
نر�سم ما يلي:

�إنهاء اخلدمة
املادة ()1

ُتنهى خدمة ال�س ّيد /يو�سف حممد نور يون�س �أحمد خادمُ ،مدير �إدارة الرقابة على القطاع
احلكومي ،يف دائرة الرقابة املال ّية.
ال�سريان والن�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  14مار�س 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ــق  26جمادى الآخرة 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )13ل�سنة 2018
ب�ش�أن
�إنهاء خدمة ُم ّ
وظف يف ُم� ّؤ�س�سة دبي مل�شاريع الطريان الهند�س ّية
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة  1999ب�إن�شاء الهيئة العا ّمة للمعا�شات والت�أمينات
االجتماع ّية وتعديالته،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماع ّية
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2012ب�إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة دبي مل�شاريع الطريان الهند�س ّية،
وعلى املر�سوم رقم ( )21ل�سنة  2017باعتماد منهجية �إحالة ُم ّ
وظفي حكومة دبي �إلى التقاعد،
نر�سم ما يلي:

�إنهاء اخلدمة
املادة ()1

ُتنهى خدمة ال�س ّيد /حممد ارحمه حممد بخيت الفال�سيُ ،مدير كهربائي �أول ،يف ُم� ّؤ�س�سة دبي
مل�شاريع الطريان الهند�س ّية.
حتمل التكاليف
ُّ
املادة ()2
تتح ّمل ُم� ّؤ�س�سة دبي مل�شاريع الطريان الهند�س ّية كا ّفة التكاليف املال ّية املُرتتّبة على �إنهاء خدمة
املُ ّ
وظف املُ�شار �إليه يف املادة ( )1من هذا املر�سوم ،لدى الهيئة العا ّمة للمعا�شات والت�أمينات
االجتماع ّية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/22/18 12:09 PM

14

العدد ( - )٤29ال�سنة ( 9 - )52رجب 143٩هـ  -املوافق  ٢٦مار�س 2018م

Issue 429 Pages.indd 14

ال�سريان والن�شر
املادة ()3
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  14مار�س 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ــق  26جمادى الآخرة 1439هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )108ل�سنة 2018
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق
يف 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 ( )8ل�سنة  2006ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق واملوا�صالت واعتماد
هيكلها امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،
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 ( )5ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم مواقف املركبات 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 م�ؤ�س�سة املرور والطرق يف 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
قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016املُ�شار �إليه والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة
مبوجبهما.

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 املادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام مبا يلي:
� .1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016املُ�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 ( )5ل�سنة
 2016امل�شار �إليه والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة مبوجبهما ،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 الهيئة 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.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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االجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة املرور والطرق 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.
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  12فرباير 2018م
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق  26جمادى الأولى 1439هـ

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

اال�سم

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

عدنان عبدال�ستار حممد البلو�شي

13397

مفت�ش رقابة ميداين

2

يو�سف حممد �سعيد �أبو حبة

13394

مفت�ش رقابة ميداين

3

حممد علي حممد عبداهلل

13413

مفت�ش رقابة ميداين

4

في�صل علي عبدالرحيم قا�سم

13415

مفت�ش رقابة ميداين

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )120ل�سنة 2018
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة
يف 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 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2006ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق
واملوا�صالت واعتماد هيكلها امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،
وعلى النظام رقم ( )2ل�سنة  2007ب�ش�أن تنظيم ت�شغيل احلافالت املائية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2010ب�ش�أن ت�شغيل التاك�سي املائي يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )32ل�سنة  2011ب�ش�أن ت�شغيل العربات يف �إمارة دبي،
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 امللحق بهذا القرار� ،صفة
ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الت�شريعات التالية:
	.1النظام رقم ( )2ل�سنة  2007ب�ش�أن تنظيم ت�شغيل احلافالت املائية يف �إمارة دبي وتعديالته.
 .2قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2010ب�ش�أن ت�شغيل التاك�سي املائي يف �إمارة دبي

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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وتعديالته.
 .3قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )32ل�سنة  2011ب�ش�أن ت�شغيل العربات يف �إمارة دبي.
و ُي�شار �إليها فيما بعد ِبـ «الت�شريعات».
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املخ ّولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ،االلتزام
مبا يلي:
� .1أحكام الت�شريعات والقرارات ال�صادرة مبوجبها ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيها
عند قيامهم مبهامهم.
	.2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالت�شريعات والقرارات ال�صادرة مبوجبها،
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.
 .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 �صفتهم 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.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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� .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 املوا�صالت العامة 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.
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  18فرباير 2018م
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق  2جمادى الآخرة 1439هـ

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

ا�سم املوظف

1

نا�صر عبداهلل عبدالرحيم

الرقم الوظيفي امل�سمى الوظيفي
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قرار �إداري رقم ( )126ل�سنة 2018
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة
يف 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 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2006ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق
واملوا�صالت واعتماد هيكلها امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )64ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )49ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم ن�شاط ت�أجري املركبات بال�ساعات
يف �إمارة دبي ،والئحته التنفيذية،
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 قرار املجل�س التنفيذي رقم
( )49ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املخ ّولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ،االلتزام
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مبا يلي:
� .1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )49ل�سنة  2016املُ�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 ( )49ل�سنة
 2016املُ�شار �إليه والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة مبوجبهما ،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 �صفتهم 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 املوا�صالت العامة يف الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام
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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.
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  19فرباير 2018م
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوافق  3جمادى الآخرة 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة يف الهيئة
املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

اال�سم

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

م�شعل يو�سف ح�سن عبداهلل الب�شري

13067

مدير ق�سم رقابة املركبات

2

طارق �إبراهيم خليل يو�سف

11729

�ضابط رئي�سي

3

يو�سف حممد علي حممد اللنجاوي

6724

م�شرف �أول

4

حممد عي�سى جم�شيدي

5793

م�شرف

5

�سيد علي �سيد حممد �سيد ا�سماعيل الها�شمي

6644

م�شرف

6

في�صل احمد ح�سن علي

7472

م�شرف

7

را�شد عبداهلل عي�سى عثمان احلميدان

10661

مفت�ش

8

�إبراهيم حممد جمعه �شهداد

11274

مفت�ش

9

علي عبا�س عبداهلل حممد

11291

مفت�ش

10

�أيوب حممد علي املازم

11342

مفت�ش

11

فار�س عبداهلل يو�سف مراد

11456

مفت�ش

12

خالد علي حممد املال املهريي

3891

مفت�ش

13

يعقوب عي�سى مريزا

11730

مفت�ش

14

جمعه �سعد جمعه �سيف الفال�سي

3886

مفت�ش

15

عبيد جمعه بالل �سعد بلحقابه

4010

مفت�ش

16

م�سعود �إ�سماعيل رحمانى كيا

5316

مفت�ش

17

ها�شم حممد عبدالرحيم ح�سني

11834

مفت�ش

18

عبدالعزيز احمد مراد حممد

11840

اداري اول

ونقل الركاب
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19

حممد علي حممد ال علي

11976

مفت�ش

20

ف�ؤاد حممد علي نا�صر

11862

مفت�ش

21

يو�سف ح�سن علي احلو�سني

11871

مفت�ش

22

عبدي احمد عبدي ليبان

11536

مفت�ش فني

23

م�صطفى �أحمد حممد عبدالكرمي

12305

مفت�ش

24

عامر حممد ح�سيني

11910

مفت�ش

25

ابراهيم ح�سن يعقوب فوالد

12245

مفت�ش

26

حممد ابراهيم عقيل غالم حممد

12089

مفت�ش فني

27

�إ�سماعيل برياك عبود ح�سن

11911

مفت�ش

28

مروان م�سعود عبدالرحمن حممد

11904

مفت�ش

29

ا�سحاق ابراهيم احمد احلمادي

11914

مفت�ش

30

عبداهلل �صديق عبداهلل حممد

6053

موظف حتكم

31

خليل �شامبيه ح�سن حممد

11905

مفت�ش

32

ل�ؤي جمعه عبدال�سالم احمد

12103

مفت�ش فني

33

حممد ابراهيم عبد ال�شايف عطيه

12254

مفت�ش فني

34

حممد احمد علي احلمادي

12587

مفت�ش

35

يعقوب عبداهلل حممد احلمادي

12827

مفت�ش

36

مروان حم�سن جا�سم نو�شاد جا�سم

12419

مراقب

37

مالك حممد ني�سى

6040

موظف حتكم

38

خالد احمد حممد زين احمد

6046

موظف حتكم

39

خالد حمجوب علي حممد

6049

موظف حتكم

40

عبدالعزيز جمعه �إ�سحاق برهان

11835

مفت�ش

41

حممد احمد حممد احمد

13243

مفت�ش
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