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املحتويات 

�ضاحب ال�ضمو حاكم دبي
قوانني

- ق�نون رقم )6( ل�صنة 2018 ب�ص�أن هيئة ال�صحة يف دبي.

مرا�ضيم
دبي  يف  ال�صحة  لهيئة  الت�بعة  املوؤ�ص�ص�ت  اإن�ص�ء  ب�ص�أن   2018 ل�صنة   )17( رقم  مر�صوم   -

وحتديد اخت�ص��ص�ته�.
- مر�صوم رقم )18( ل�صنة 2018 بتعيني مدير ع�م هيئة ال�صحة يف دبي.

- مر�صوم رقم )19( ل�صنة 2018 ب�ص�أن اإنه�ء خدم�ت بع�ض موظفي هيئة ال�صحة يف دبي.

هيئة الطرق واملوا�ضالت
- قرار اإداري رقم )860( ل�صنة 2017 ب�ص�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت 

�صفة ال�صبطية الق�ص�ئية.
- قرار اإداري رقم )861( ل�صنة 2017 ب�ص�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت 

�صفة ال�صبطية الق�ص�ئية.
- قرار اإداري رقم )121( ل�صنة 2018 ب�ص�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت 

�صفة ال�صبطية الق�ص�ئية.
- قرار اإداري رقم )255( ل�صنة 2018 ب�ص�أن منح بع�ض موظفي موؤ�ص�صة القط�رات يف هيئة 

الطرق واملوا�صالت �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية.
- قرار اإداري رقم )303( ل�صنة 2018 ب�ص�أن منح بع�ض موظفي موؤ�ص�صة املرور والطرق يف 

هيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية.
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قانون رقم )٦( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

حـــة فــي دبــــي هيئـــة ال�ضِّ
__________

نحن  حممد بن را�ضد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطالع على الق�نون رقم )5( ل�صنة 1995 ب�إن�ص�ء دائرة امل�لّية،
وعلى الق�نون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�ص�أن اإن�ص�ء جمل�ض تنفيذي الإم�رة دبي،

وعلى الق�نون رقم )9( ل�صنة 2004 ب�ص�أن مركز دبي امل�يل الع�ملي وتعديالته،
وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�صرّية حلكومة دبي رقم )27( ل�صنة 2006 وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )13( ل�صنة 2007 ب�إن�ص�ء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )9( ل�صنة 2011 ب�ص�أن مدينة دبي الطّبية،

م�ن ال�صحي يف اإم�رة دبي، وعلى الق�نون رقم )11( ل�صنة 2013 ب�ص�أن ال�صّ
وعلى الق�نون رقم )2( ل�صنة 2015 ب�ص�أن اإدارة املوارد الب�صرّية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 

دبي،
ظ�م امل�يل حلكومة دبي، وعلى الق�نون رقم )1( ل�صنة 2016 ب�ص�أن النِّ

وعلى املر�صوم رقم )9( ل�صنة 2012 ب�عتم�د اآلّية ت�صعري خدم�ت هيئة ال�صحة يف دبي،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )32( ل�صنة 2012 ب�ص�أن تنظيم ُمزاولة امِلَهن ال�صحّية يف اإم�رة 

دبي، 
مة للمن�طق احُلّرة يف اإم�رة دبي، وعلى الت�صريع�ت املُن�ِصئة واملُنظِّ

ُن�ضِدر القانون التايل:
ا�ضم القانون

املادة )1(
ُي�صّمى هذا الق�نون »قانون هيئة ال�ضحة يف دبي رقم )٦( ل�ضنة 201٨«.
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التعريفات
املادة )2(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيُثم� وردت يف هذا الق�نون، املع�ين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�، م� مل 
يدل �صي�ق الن�ض على غري ذلك:

: دولة االإم�رات العربّية املُّتِحَدة. الدولة 
: اإم�رة دبي. االإم�رة 

مو ح�كم دبي. : �ص�حب ال�صُّ احل�كم 
: حكومة دبي. احلكومة 

: املجل�ض التنفيذي لالإم�رة. املجل�ض التنفيذي 
: هيئة ال�صحة يف دبي. الهيئة 

: رئي�ض الهيئة. الرئي�ض 
: ُمدير ع�م الهيئة. املُدير الع�م 

ظ�م ال�صحي التي تهدف اإلى حم�ية ال�صحة الع�ّمة وتقدمي  ن�ت النِّ : جميع ُمكوِّ القط�ع ال�صحي 
ع�ية ال�صحّية. الرِّ

خالل  من  ال�صحّية  وامل�ص�ِكل  االأمرا�ض  من  ووق�يِته  املُجتمع  و�صالمة  �صحة   : ال�صحة الع�ّمة 
اجُلهود املُنّظَمة واتخ�ذ االإجراءات التي تكفل حم�ية �صحة املُجتمع.

مه� املُن�ص�آت ال�صحّية مب� فيه� املُ�صت�صفي�ت ومراكز  : اخلدم�ت ال�صحّية التي ُتقدِّ ع�ية ال�صحّية  الرِّ
ع�ية ال�صحّية االأّولّية والعي�دات الطبّية واملراكز الطبّية وال�صحّية. الرِّ

ده� الت�صريع�ت االحت�دّية  : اأيً� من امِلَهن ال�صحّية وامِلَهن املُرتِبطة به� التي حُتدِّ املهنة 
لة. واملحّلية ذات ال�صِّ

: وي�صمل ُكل من ُيزاِول املهنة يف الهيئة واملُوؤ�ّص�ص�ت الت�بعة له�. الك�در الطبي 

تطبيق القانون
املادة )3(

ُتطّبق اأحك�م هذا الق�نون على الهيئة املُن�ص�أة مبوجب الق�نون )13( ل�صنة 2007 وتعديالته املُ�ص�ر 
اإليه، ب�عتب�ره� هيئة ع�ّمة تتمّتع ب�ل�صخ�صّية االعتب�رّية واالأهلّية الق�نونّية الالزمة ملُب��صرة االأعم�ل 

ف�ت التي تكفل حتقيق اأهدافه�. والت�صرُّ
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مقر الهيئة
املادة )4(

للهيئة داخل  الع�م فتح مك�ِتب  املُدير  الرئي�ض يف مدينة دبي، ويجوز بقرار من  الهيئة  يكون مقر 
االإم�رة وخ�رجه�.

اأهداف الهيئة
املادة )٥(

تهدف الهيئة اإلى حتقيق م� يلي:
تنظيم القط�ع ال�صحي يف االإم�رة مب� ي�صمن التن�ُف�صّية والكف�ءة الت�صغيلّية وال�صف�فّية وجودة    .1

ي��ص�ت املُعتمدة واأعلى املع�يري الع�ملّية. اخلدم�ت واملُنتج�ت وفق ال�صِّ
وفق  االإم�رة،  يف  والدوائّية  والوق�ئّية  والِعالجّية  ال�صحّية  واملُنتج�ت  ب�خلدم�ت  االرتق�ء    .2

اخلطط اال�صرتاتيجّية املُعتمدة، وطبقً� الأف�صل املُم�ر�ص�ت الع�ملّية.
واالرتق�ء  وار،  والزُّ واملُقيمني  للُمواطنني  االإم�رة  يف  ال�صحي  م�ن  ال�صّ برامج  تقدمي  �صم�ن    .3

بهذه اخلدم�ت الأعلى املع�يري الع�ملّية.
اإلى  ال�صحي  القط�ع  يف  املُ�صتثِمرين  جلذب  �ِمنة  ال�صّ التحتّية  الُبنية  متهيد  يف  املُ�ص�همة    .4

االإم�رة.
ي�حة ال�صحّية. تعزيز مك�نة االإم�رة كمركز طّبي و�صّحي ع�ملي ومق�صد لل�صِّ   .5

بي والتطوير امِلهني والُبحوث  تعزيز مك�نة االإم�رة لتكون وجهة راِئدة يف جم�ل التعليم الطِّ   .6
�صة. املُتخ�صِّ

تعزيز ودعم االبتك�ر وا�صت�صراف املُ�صتقبل يف ك�ّفة املج�الت ال�صحية.    .7
تعزيز �صحة و�صالمة املُجتمع ووق�يته من االأمرا�ض واملخ�ِطر ال�صحّية، واحِلف�ظ على االأمن    .8

ال�صّحي لالإم�رة.

اخت�ضا�ضات الهيئة
املادة )٦(

تكون للهيئة يف �صبيل حتقيق اأهدافه�، امله�م وال�صالحّي�ت الت�لية:
اإعداد اخلطط اال�صرتاتيجّية ال�ص�ملة املُتعلِّقة ب�لقط�ع ال�صحي يف االإم�رة واالإ�صراف على    .1

تنفيِذه�.
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را�ص�ت والُبحوث املُتعلِّقة بح�جة االإم�رة من اخلدم�ت ال�صحية والطّبية، والعمل  اإجراء الدِّ   .2
را�ص�ت والُبحوث. على ُمواءمة م�ص�ريع اال�صتثم�ر يف القط�ع ال�صحي مع نت�ِئج هذه الدِّ

ذلك  يف  مب�  االإم�رة،  يف  امِلهنة  مُبزاولة  ة  واخل��صّ احلكومّية  واملُن�ص�آت  لالأفراد  الت�صريح    .3
ة، واملن�طق احُلّرة مب� فيه� مركز دبي  االأفراد واملُن�ص�آت الع�ِملة يف من�طق التطوير اخل��صّ

ي��ص�ت املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ص�أن.  امل�يل الع�ملي، وذلك وفقً� لالأنظمة وال�صِّ
الرق�بة والتفتي�ض على املُن�ص�آت ال�صحية وامِلهنيني الع�ِملني به�، مب� يف ذلك املُن�ص�آت الع�ملة    .4
ل�صم�ن  الع�ملي،  امل�يل  دبي  مركز  فيه�  مب�  احُلّرة  واملن�طق  ة،  اخل��صّ التطوير  من�طق  يف 
هذا  يف  له�  الت�بعة  واملُوؤ�ّص�ص�ت  الهيئة  لدى  املُعتمدة  وابط  وال�صّ واللوائح  ب�ملع�يري  التزامه� 

ال�ص�أن.
تنظيم تقدمي خدم�ت التعليم الطّبي واإجراء االأبح�ث والتج�رب الطّبية ب�لتن�صيق مع اجله�ت    .5

ة داخل الدولة وخ�رجه�. املُخت�صّ
ي��ص�ت واللوائح واالأنظمة ذات العالقة ب�لقط�ع ال�صحي، وت�صمل اأنظمة  اإعداد وتطوير ال�صِّ   .6
املهنة  ُمزاولة  ا�صرتاط�ت  الوق�ئي،  الطب  خدم�ت  الع�ّمة،  ال�صحة  ال�صحي،  م�ن  ال�صّ
املُرتِبطة  والفع�لّي�ت  املُوؤمترات  تنظيم  ال�صحي،  القط�ع  يف  اال�صتثم�ر  واالأفراد،  للُمن�ص�آت 
ُنُظم املعلوم�ت ال�صحية، الُبحوث والتج�رب الطّبية، واالرتق�ء ب�لكوادر  ب�لقط�ع ال�صحي، 

الطبّية وغريه�.
ة يف االإم�رة،  تنظيم واعتم�د اأ�صع�ر اخلدم�ت ال�صحية املُقّدمة من املُن�ص�آت ال�صحية اخل��صّ   .7

ب�لتن�صيق مع اجله�ت املعنّية. 
اإ�صدار القرارات املُتعلِّقة بت�صعري اخلدم�ت ال�صحية املُقّدمة من الهيئة واملُوؤ�ّص�ص�ت الت�بعة    .8

له� ب�لتن�صيق مع دائرة امل�لّية.
�صم�ن توفري اخلدم�ت ال�صحية املُن��صبة ملُختلف �صرائح املُجتمع وب�أ�صع�ر مدرو�صة وُمن��صبة،    .9
للمع�يري ال�صحية  للمعلوم�ت ال�صحية وفقً�  ُمتك�مل  واإدارة وت�صغيل نظ�م  اإن�ص�ء  من خالل 

والطّبية الع�ملّية، ب�ملُ�ص�ركة والتع�ون مع القط�ع اخل��ض.
الكفيلة  التو�صي�ت  ورفع  ال�صحي،  للقط�ع  مة  املُنظِّ الت�صريع�ت  م�ص�ريع  واقرتاح  درا�صة    .10
الت�صريع�ت  هذه  ُمواكبة  ل�صم�ن  االإم�رة  يف  ة  املُخت�صّ اجله�ت  اإلى  وتطويره�  بتحديثه� 

ات املُختِلفة. للُمتغريِّ
تقدمي خدم�ت فح�ض اللي�قة الطّبية وال�صحة امِلهنّية يف االإم�رة، مب� فيه� من�طق التطوير    .11
ة، واملن�طق احُلّرة مب� فيه� مركز دبي امل�يل الع�ملي، ويجوز للهيئة واملُوؤ�ّص�ص�ت الت�بعة  اخل��صّ
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�ض الغري بتقدمي بع�ض اخلدم�ت االإدارّية  وابط واملع�يري املُعتمدة لديه� اأن ُتفوِّ له� وفقً� لل�صّ
املُتعلِّقة ب�للي�قة الطّبية وال�صحة امِلهنّية.

داخل  ال�صحّية  املُن�ص�آت  يف  ال�صحية  الرع�ية  على  للُح�صول  املر�صى  اإيف�د  عملّية  تنظيم    .12
له� يف  الت�بعة  واملُوؤ�ّص�ص�ت  الهيئة  لدى  املُعتمدة  وابط  وال�صّ للمع�يري  وفقً�  الدولة وخ�رجه�، 

هذا ال�ص�أن.
تنظيم واإدارة ال�صي�حة ال�صحية يف االإم�رة ب�لتن�صيق مع اجله�ت املعنّية.   .13

م�ن ال�صحي، والرق�بة  ي��ص�ت املُتعلِّقة ب�أعم�ل واأنظمة ال�صّ اإعداد واإدارة وتطوير وتنفيذ ال�صِّ   .14
م�ن ال�صحي يف االإم�رة. والتفتي�ض على املُن�ص�آت املُزاولة الأي من االأن�صطة املُرتِبطة ب�ل�صّ

والرق�بة  االإم�رة  يف  ال�صحية  لالإعالن�ت  االإعالمي  للُمحتوى  والت�صريح  وتنظيم  اإدارة    .15
واالإ�صراف عليه�، ب�لتن�صيق مع اجله�ت املعنّية.

امتالك وا�صتئج�ر االأموال املنقولة وغري املنقولة واملواد واالأجهزة واملُِعّدات واالأنظمة الالزمة    .16
املنوطة به� مبوجب  ُمزاولة مه�ّمه� و�صالحّي�ته�  له� من  الت�بعة  واملُوؤ�ّص�ص�ت  الهيئة  لتمكني 

هذا الق�نون والت�صريع�ت ال�ص�رية يف االإم�رة.
اأي مه�م اأو �صالحّي�ت اأخرى تكون الزمة لتمكني الهيئة من حتقيق اأهدافه� املن�صو�ض عليه�    .17

يف هذا الق�نون، ويتم تكليُفه� به� من احل�كم اأو الرئي�ض اأو رئي�ض املجل�ض التنفيذي.

اخت�ضا�ضات �ضلطة مدينة دبي الطبية
املادة )7(

ال َتِخل اأحك�م هذا الق�نون ب�مله�م وال�صالحّي�ت املُقّررة ل�ُصلطة مدينة دبي الطّبية مبوجب الق�نون 
رقم )9( ل�صنة 2011 املُ�ص�ر اإليه والت�صريع�ت ال�ص�رية يف االإم�رة.

رئي�ص الهيئة
املادة )٨(
يكون للهيئة رئي�ض يتم تعيينه مبر�صوم ُي�صِدره احل�كم.

املُدير العام
املادة )٩(

يكون للهيئة ُمدير ع�م يتم تعيينه مبر�صوم ُي�صِدره احل�كم.  اأ-  
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وال�صالحّي�ت  امله�م  بتنفيذ  قي�ِمه�  على  الع�م  واالإ�صراف  الهيئة  اإدارة  الع�م  املُدير  يتوّلى  ب-  
يف  ال�ص�رية  والت�صريع�ت  مبوجبه  ال�ص�درة  والقرارات  الق�نون  هذا  مبوجب  به�  املنوطة 

االإم�رة، ويكون له على وجه اخل�صو�ض امله�م وال�صالحي�ت الت�لية:
عمله�  وبرامج  وخططه�  له�،  الت�بعة  واملُوؤ�ّص�ص�ت  للهيئة  الع�ّمة  ي��صة  ال�صِّ اعتم�د    .1

وم�صروع�ته�، واالإ�صراف على ح�صن تنفيذه�.
اجله�ت  على  هم�  وعر�صِ اخلت�مي،  وح�ص�به�  للهيئة  ال�صنوّية  املُوازنة  م�صروع  اإقرار    .2

ة يف االإم�رة العتم�ِدهم�. املُخت�صّ
ة  ه على اجله�ت املُخت�صّ اإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة واملُوؤ�ّص�ص�ت الت�بعة له�، وعر�صِ  .3

يف االإم�رة العتم�ِده.
ورفعه�  االإم�رة  يف  ال�صحي  القط�ع  بتنظيم  العالقة  ذات  الت�صريع�ت  م�ص�ريع  اإقرار    .4

ة يف االإم�رة العتم�ده� وفقً� لالإجراءات املُّتبعة لديه�.  للجه�ت املُخت�صّ
واملُوؤ�ّص�ص�ت  الهيئة  مه�  ُتقدِّ التي  ال�صحية  اخلدم�ت  بت�صعري  املُتعلِّقة  القرارات  اعتم�د    .5

الت�بعة له� ب�لتن�صيق مع اجله�ت املعنّية.
متثيل الهيئة يف عالق�ِته� مع الغري، واإبرام العقود واالتف�قّي�ت وُمذّكرات التف�ُهم ذات    .6

العالقة ب�ل�ص�أن ال�صحي وتنظيم القط�ع ال�صحي مب� يتوافق مع الت�صريع�ت ال�ص�رية.
واملُوؤ�ّص�ص�ت  الهيئة  يف  العمل  بتنظيم  املُتعلِّقة  واللوائح  ي��ص�ت  وال�صِّ القرارات  اعتم�د    .7

الت�بعة له� يف النواحي االإدارّية وامل�لّية والفّنية.
املنوطة به�  للمه�م  اأداِئه�  وُمت�بعة  له�،  الت�بعة  واملُوؤ�ّص�ص�ت  الهيئة  االإ�صراف على عمل    .8
ي��ص�ت واخلطط والربامج اال�صرتاتيجّية املُعتمدة، بهدف  بكف�ءة وفع�لّية، يف �صوء ال�صِّ
التي  والِعالجّية وغريه� من اخلدم�ت  والوق�ئّية  ال�صحية  مُب�صتوى اخلدم�ت  االرتق�ء 

مه� الهيئة واملُوؤ�ّص�ص�ت الت�بعة له�. ُتقدِّ
مع  ب�ل�صراكة  الهيئة  مه�  ُتنظِّ التي  للم�ص�ريع  اخل�رجيني  احل�ص�ب�ت  قي  ُمدقِّ تعيني    .9
مونه� يف نه�ية  القط�عني احلكومي واخل��ض، وُمراجعة التق�رير واملاُلحظ�ت التي ُيقدِّ

كل �صنة م�لّية، وحتديد اأتع�بهم.
االإ�صراف الع�م على اأعم�ل اجله�ز التنفيذي للهيئة، وت�صريف �صوؤونه الفّنية واالإدارّية    .10

وامل�لّية، و�صم�ن قي�م اجله�ز التنفيذي ب�أداء امله�م املنوطة به بكف�ءة وفع�لّية.
رات االأداء للجه�ز التنفيذي للهيئة.  اعتم�د نظ�م ُموؤ�صِّ   .11

واملجل�ض  الرئي�ض  اإلى  له�  الت�بعة  واملُوؤ�ّص�ص�ت  الهيئة  اأداء  عن  الدورّية  التق�رير  رفع    .12
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التنفيذي.
ت�صكيل اللج�ن الفرعّية وفرق العمل الدائمة واملُوؤّقتة ملُع�ونته يف اأداء مه�ّمه، �صواًء من    .13
ُموّظفي الهيئة اأو املُوؤ�ّص�ص�ت الت�بعة له� اأو من غريهم، وحتديد مه�م و�صالحّي�ت تلك 

اللج�ن وفرق العمل.
اأو رئي�ض املجل�ض  اأو الرئي�ض  اأو �صالحّي�ت اأخرى يتم تكليُفه به� من احل�كم  اأي مه�م    .14

التنفيذي.
يجوز للُمدير الع�م تفوي�ض اأي من �صالحّي�ته املن�صو�ض عليه� يف الفقرة )ب( من هذه امل�دة  ج-  
يكون هذا  اأن  للهيئة، على  الت�بعة  والقط�ع�ت  للُموؤ�ّص�ص�ت  التنفيذيني  املُديرين  اأي من  اإلى 

التفوي�ض خّطيً� وُمّددًا.

املُوؤ�ّض�ضات التابعة للهيئة
املادة )10(

جم�الت  يف  اأعم�له�  مُت�ِر�ض  املُوؤ�ّص�ص�ت  من  جمموعة  التنظيمي  هيكله�  �صمن  للهيئة  يكون  اأ-  
ب�إن�ص�ِئه�  وي�صُدر  للهيئة،  ت�بعة  وتكون  ال�صحي  القط�ع  وتنظيم  ال�صحية  اخلدم�ت  تقدمي 

وحتديد اخت�ص��ص�ِته� مر�صوم من احل�كم.
ية  يكون لكل ُموؤ�ّص�صة ُمدير تنفيذي ُيعنّي بقرار ُي�صِدُره رئي�ض املجل�ض التنفيذي بن�ًء على تو�صِ ب-  

املُدير الع�م.

اجلهاز التنفيذي للهيئة
املادة )11(

الذين  وامِلهنيني  والفّنيني  االإداريني  املُوّظفني  من  عدد  من  للهيئة  التنفيذي  اجله�ز  يتكّون  اأ-  
ُيطّبق ب�ص�أنهم ق�نون اإدارة املوارد الب�صرّية حلكومة دبي املُ�ص�ر اإليه.

ي�صري ب�ص�أن الك�در الطّبي الئحة �ُصوؤون املوارد الب�صرّية التي يقرتحه� املُدير الع�م ب�لتن�صيق  ب-  
مع اجله�ت املعنّية ويعتِمده� رئي�ض املجل�ض التنفيذي.

املوارد املالّية للهيئة
املادة )12(

تتكّون املوارد امل�لّية للهيئة مم� يلي: 
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�صة له� من قبل احلكومة. املُوازنة ال�صنوّية املُخ�صّ   .1
مه�. له� الهيئة واملُوؤ�ّص�ص�ت الت�بعة له� نظري اخلدم�ت التي ُتقدِّ االإيرادات التي حُت�صِّ   .2

عواِئد ا�صتثم�ر اأمواله�.   .3
امِلَنح والهب�ت والتربُّع�ت والو�ص�ي� والوقف التي تتلّق�ه� الهيئة واملُوؤ�ّص�ص�ت الت�بعة له� ويقبله�    .4

وابط والقواعد املُعتمدة والت�صريع�ت ال�ص�رية يف هذا ال�ص�أن. املُدير الع�م وفقً� لل�صّ
ه� املجل�ض التنفيذي. اأي موارد اأخرى ُيِقرُّ   .5

جالت وال�ضنة املالّية تنظيم احل�ضابات وال�ضِّ
املادة )13(

املُح��صبة  ومب�دئ  اأ�صول  و�صجالته�  ح�ص�ب�ته�  تنظيم  يف  له�  الت�بعة  واملُوؤ�ّص�ص�ت  الهيئة  ق  ُتطبِّ
احل�دي  اليوم  يف  وتنتهي  ين�ير  �صهر  من  االأول  اليوم  يف  للهيئة  امل�لية  ال�صنة  وتبداأ  احلكومّية، 

والثالثني من �صهر دي�صمرب من ُكل �صنة.

اإ�ضدار القرارات التنفيذّية
املادة )14(

ُي�صِدر املُدير الع�م القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا الق�نون.

احُللول والإلغاءات
املادة )1٥(

َيِحل هذا الق�نون مل الق�نون رقم )13( ل�صنة 2007 وتعديالته املُ�ص�ر اإليه. اأ-  
ُيلغى اأي ن�ض يف اأي ت�صريٍع اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا الق�نون. ب- 

 2007 ل�صنة   )13( رقم  للق�نون  تنفيذًا  ال�ص�درة  واللوائح  القرارات  ب�أحك�م  العمل  ي�صتمر  ج-  
وتعديالته املُ�ص�ر اإليه اإلى املدى الذي ال تتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا الق�نون، وذلك اإلى حني 

ل مّله�. دور القرارات واللوائح التي حَتِ �صُ
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ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )1٦(

دوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمّية. ُيعمل بهذا الق�نون من ت�ريخ �صُ

حممد بن را�ضد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بت�ريخ   30 اإبريل 2018م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 14 �صعب�ن 1439هـ
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مر�ضوم رقم )17( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

اإن�ضاء املُوؤ�ّض�ضات التابعة لهيئة ال�ضحة يف دبي وحتديد اخت�ضا�ضاِتها
__________

نحن  حممد بن را�ضد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد االطالع على الق�نون رقم )3( ل�صنة 2003 ب�ص�أن اإن�ص�ء جمل�ض تنفيذي الإم�رة دبي،
م�ن ال�صحي يف اإم�رة دبي، وعلى الق�نون رقم )11( ل�صنة 2013 ب�ص�أن ال�صّ

وعلى الق�نون رقم )6( ل�صنة 2018 ب�ص�أن هيئة ال�صحة يف دبي،

نر�ضم ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيُثم� وردت يف هذا املر�صوم، املع�ين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�، م� مل 
يدل �صي�ق الن�ض على غري ذلك:

: دولة االإم�رات العربّية املُّتِحَدة. الدولة 
: اإم�رة دبي. االإم�رة 

: املجل�ض التنفيذي لالإم�رة. املجل�ض التنفيذي 
: هيئة ال�صحة يف دبي. الهيئة 

: ُمدير ع�م الهيئة. املُدير الع�م 
اإن�ص�وؤه�  يتم  ُموؤ�ّص�صة  اأي  اأو  املر�صوم،  املُن�ص�أة مبوجب هذا  املُوؤ�ّص�ص�ت  وت�صمل   : املُوؤ�ّص�صة 

وتتبع الهيئة.
: املُدير التنفيذي للُموؤ�ّص�صة املُدير التنفيذي 

اإن�ضاء املُوؤ�ّض�ضات
املادة )2(

: ُتن�ص�أ مبوجب هذا املر�صوم لدى الهيئة املُوؤ�ّص�صتنينْ الت�ليتنينْ
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ع�ية ال�صحية. ُموؤ�ّص�صة دبي للرِّ   -1

م�ن ال�صحي. ُموؤ�ّص�صة دبي لل�صّ   -2

عاية ال�ضحية ُموؤ�ّض�ضة دبي للرِّ
املادة )3(

ع�ية ال�صحية اإدارة وت�صغيل املُن�ص�آت ال�صحية احلكومّية، وت�صمل املُ�صت�صفي�ت  تتوّلى ُموؤ�ّص�صة دبي للرِّ
ّية، ومراكز اللي�قة الطّبية وال�صحة  �صِ ع�ية التخ�صُّ ع�ية ال�صحية االأّولّية، ومراكز الرِّ ومراكز الرِّ

الع�ّمة وال�صحة امِلهنّية، ويكون له� على وجه اخُل�صو�ض امله�م وال�صالحّي�ت الت�لية:
اأو من خالل  ُمب��ِصرة  ب�صفة  �صواًء  له�،  الت�بعة  التنظيمّية  الوحدات  وتطوير  وت�صغيل  اإدارة    .1

التع�ُقد مع الغري.
ع�ية ال�صحية مت��ِصيً� مع اخلطة  ّية لالرتق�ء بخدم�ت الرِّ �صِ اإعداد وتنفيذ ا�صرتاتيجّية تخ�صُّ   .2

اال�صرتاتيجية لالإم�رة والهيئة. 
للكف�ءة  حتقيقً�  ُم�صتوي�ِته�،  مُبختلف  املُقّدمة  ال�صحية  ع�ية  الرِّ خدم�ت  تك�ُمل  �صم�ن    .3

والف�علّية الت�صغيلّية.
ت�أهيل املُن�ص�آت ال�صحية الت�بعة له� للُح�صول على االعتم�دات الدولّية يف ُمتلف جم�الت    .4

وُم�صتوي�ت تقدمي اخلدمة.
ع�ية  الرِّ تقدمي  جم�الت  يف  ع  التو�صُّ اأو  جديدة،  �صحية  ُمن�ص�آت  الإن�ص�ء  را�ص�ت  الدِّ اإعداد    .5
الدوائّية  واملُنتج�ت  الطّبية  اخلدم�ت  وتقدمي  ال�صحية  املُن�ص�آت  ك�إدارة  املُختِلفة،  ال�صحية 

وال�صحية واالأدوات واملُِعّدات الطّبية وغريه� داخل االإم�رة وخ�رجه�.
ك�ن ب�الإم�رة، واعتم�ده� من  ي��ص�ت ال�صحية الع�ّمة مب� ي�صمن �صحة و�صالمة ال�صُّ اإعداد ال�صِّ   .6

الهيئة، وُمت�بعة تنفيذه�.
والربامج  ي��ص�ت  ال�صِّ تنفيذ  وُمت�بعة  وتطوير  ك�ن،  لل�صُّ ال�صحية  احل�لة  ور�صد  تقييم    .7
را�ص�ت الالزمة لتح�صني احل�لة ال�صحية وحم�ية اأفراد املُجتمع  اال�صرتاتيجّية والُبحوث والدِّ

من االأمرا�ض واملخ�طر ال�صحية.
التنظيمّية  الوحدات  الإدارة  الالزمة  املُوؤ�ّص�صّية  والكف�ءات  الُقدرات  بن�ء وتطوير  العمل على    .8
الت�بعة له�، وا�صتقط�ب الكف�ءات املُوؤّهلة للعمل يف املج�الت الفّنية واالإدارّية، من خالل تبّني 

ا�صرتاتيجّية تطوير مهني حديثة.
التنظيم واملُ�ص�ركة يف الفع�لّي�ت واملُوؤمترات الطّبية املحّلية واخل�رجّية ب�لتن�صيق مع اجله�ت    .9
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املعنّية. 
التن�صيق مع اجله�ت املعنّية ب�لدولة، يف املج�الت واملو�صوع�ت ذات االهتم�م املُ�صرتك، بهدف    .10

الو�صول اإلى اأكرب قدر من التطوير والكف�ءة �صم�نً� لتحقيق اأهداف الهيئة.
اقرتاح ر�صوم اخلدم�ت ال�صحية املُقّدمة يف املُن�ص�آت ال�صحية الت�بعة له� وُمت�بعة حت�صيله�.   .11

توفري و�صراء املُ�صتلزم�ت واالأدوية واالحتي�ج�ت الالزمة للُمن�ص�آت ال�صحية الت�بعة له�.   .12
وفح�ض  الطّبية  اللي�قة  فح�ض  وخدم�ت  والوق�ئّية  العالجّية  ال�صحية  اخلدم�ت  تقدمي    .13

ال�صحة امِلهنّية.
اإدارة وت�صغيل وتطوير اأي ُمن�ص�آت �صحية جديدة يتم تكليُفه� به� من قبل حكومة دبي.   .14

ه� به� وفقً� للت�صريع�ت ال�ص�رية يف االإم�رة. اأي مه�م اأو �صالحّي�ت اأخرى يتم تكليُفه� اأو تفوي�صُ   .15

مان ال�ضحي ُموؤ�ّض�ضة دبي لل�ضّ
املادة )4(

وفقً�  االإم�رة  يف  ال�صحي  م�ن  ال�صّ على  واالإ�صراف  االإدارة  ال�صحي  م�ن  لل�صّ دبي  ُموؤ�ّص�صة  تتوّلى 
للت�صريع�ت ال�ص�رية، ويكون له� على وجه اخُل�صو�ض امله�م وال�صالحّي�ت الت�لية:

ّوار. م�ن ال�صحي للُمواطنني واملُقيمني والزُّ 1.  �صم�ن توفري خدم�ت ال�صّ
يف  ال�صحي  م�ن  ب�ل�صّ امل�صمولني  االأفراد  حقوق  و�صم�ن  ال�صحي  م�ن  ال�صّ اأعم�ل  تنظيم    .2

االإم�رة. 
ّوار. م�ن ال�صحي للُمواطنني واملُقيمني والزُّ ت�صميم وتطوير ب�ق�ت ال�صّ   .3

اخلدم�ت  مي  وُمقدِّ الت�أمني  وو�صط�ء  املُط�لب�ت  اإدارة  و�صرك�ت  الت�أمني  ل�صرك�ت  الت�صريح    .4
م�ن ال�صحي يف االإم�رة. ال�صحية لتقدمي خدم�ت ال�صّ

الرق�بة على اأطراف املنظومة الت�أمينّية مب� ي�صمن زي�دة جودة اخلدم�ت الت�أمينّية وال�صحية    .5
يف االإم�رة وحتقيق اال�صتدامة امل�لية املُتوافقة مع اأف�صل املُم�ر�ص�ت الع�ملّية يف هذا ال�ص�أن.

م�ن ال�صحي احلكومّية. اإدارة برامج ال�صّ   .6
ال�صحة،  واقت�ص�دّي�ت  ال�صحي  م�ن  ب�ل�صّ املُتعلِّقة  ي�ت  والتو�صِ را�ص�ت  والدِّ التق�رير  اإ�صدار    .7
مب�  اإليه�  تنتهي  التي  ي�ت  والتو�صِ والتق�رير  را�ص�ت  الدِّ هذه  نت�ئج  حتقيق  على  واالإ�صراف 

ي�صمن حتقيق اأهداف الهيئة.
ه� به� وفقً� للت�صريع�ت ال�ص�رية يف االإم�رة. اأي مه�م اأو �صالحّي�ت اأخرى يتم تكليُفه� اأو تفوي�صُ   .8
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اجلهاز التنفيذي للُموؤ�ّض�ضة
املادة )٥(

يكون لُكل ُموؤ�ّص�صة ُمدير تنفيذي ُيعنّي بقرار ُي�صِدره رئي�ض املجل�ض التنفيذي بن�ًء على تو�صية  اأ-  
املُدير الع�م.

ب�أداء امله�م  ق من قي�مه�  ُي�صِرف عليه�، والتحقُّ التي  املُوؤ�ّص�صة  اإدارة  التنفيذي  املُدير  يتوّلى  ب-  
عن  الع�م  املُدير  اأم�م  ُمب��صرًة  م�صوؤواًل  ويكون  وفع�لّية،  بكف�ءة  به�  املنوطة  وال�صالحّي�ت 
له على  ويكون  ال�ص�درة مبوجبه،  والقرارات  املر�صوم  به مبوجب هذا  املنوطة  امله�م  تنفيذ 

وجه اخُل�صو�ض امله�م وال�صالحّي�ت الت�لية:
وُمت�بعة تنفيذه� بعد  الت�صغيلّية والتطويرّية  للُموؤ�ّص�صة وخططه�  الع�ّمة  ي��صة  ال�صِّ ر�صم    .1

اعتم�ده� �صمن اخلطة اال�صرتاتيجّية الع�ّمة للهيئة.
املُوؤ�ّص�صة،  لعملّي�ت  والت�صغيلّية  التنفيذّية  اخلطط  وتنفيذ  وحتليل  ودرا�صة  اإعداد    .2
املُوازن�ت  واإعداد  وبرامج،  م�ص�ريع  من  ب�ملُوؤ�ّص�صة  ة  اخل��صّ اال�صرتاتيجّية  واملُب�درات 

ة به�. ال�صنوّية اخل��صّ
اإعداد احتي�ج�ت املُوؤ�ّص�صة من الت�صريع�ت ذات العالقة بعمله�، ورفعه� اإلى املُدير الع�م    .3

التخ�ذ م� يراه ُمن��ِصبً� ب�ص�أنه�.
اعتم�د القرارات االإدارّية املُتعلِّقة بت�صريف ال�صوؤون الفّنية وامل�لّية واالإدارّية للُموؤ�ّص�صة    .4

وذلك يف ُحدود ال�صالحّي�ت املُعتمدة له يف هذا ال�ص�أن.
اإعداد م�صروع الهيكل التنظيمي للُموؤ�ّص�صة وُموازنته� ال�صنوّية وح�ص�به� اخلت�مي، ورفعه�    .5

اإلى املُدير الع�م الإقراره�.
االإ�صراف على االأداء الفّني وامل�يل واالإداري للُموؤ�ّص�صة، ورفع التق�رير الالزمة يف هذا    .6

ال�ص�أن اإلى املُدير الع�م.
الع�م  املُدير  اإلى  ورفعه�  املُوؤ�ّص�صة،  مه�  ُتقدِّ التي  واملُنتج�ت  اخلدم�ت  اأ�صع�ر  اقرتاح    .7

العتم�ده�. 
اإبرام العقود واالتف�قّي�ت وُمذّكرات التف�هم مع ُمتلف اجله�ت الداخلّية واخل�رجّية    .8
لة بعمل املُوؤ�ّص�صة، وذلك وفقً� للت�صريع�ت ال�ص�رية يف االإم�رة، ويف  يف املج�الت ذات ال�صِّ

حدود ال�صالحّي�ت املُعتمدة له يف هذا ال�ص�أن.
به� مبوجب هذا  املنوطة  امله�م  ب�أداء  للُموؤ�ّص�صة  التنفيذي  قي�م اجله�ز  االإ�صراف على    .9
املر�صوم والقرارات ال�ص�درة مبوجبه، ورفع التق�رير الدورّية يف هذا ال�ص�أن اإلى املُدير 
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الع�م.
تعزيز العالق�ت املُوؤ�ّص�صّية مع املُوؤ�ّص�ص�ت والقط�ع�ت والوحدات التنظيمّية املعنّية داخل    .10
رك�ء واجله�ت االأخرى ذات العالقة، مب� ُي�صِهم يف حتقيق اأهداف  الهيئة، وكذلك ال�صُّ

الهيئة.
ه به� من قبل املُدير الع�م. اأي مه�م اأو �صالحّي�ت اأخرى يتم تكليُفه اأو تفوي�صُ   .11

ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )٦(

دوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمّية. ُيعمل بهذا املر�صوم من ت�ريخ �صُ

حممد بن را�ضد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بت�ريخ 30 اإبريل 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــق 14 �صعب�ن 1439هـ
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مر�ضوم رقم )1٨( ل�ضنة 201٨
بتعيني

حة يف دبي ُمدير عام هيئة ال�ضِّ
__________

نحن  حممد بن را�ضد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد االطالع على الق�نون رقم )8( ل�صنة 2013 ب�ص�أن اإدارة املوارد الب�صرّية للُمديرين الُعموم يف 
حكومة دبي،

حة يف دبي، وعلى الق�نون رقم )6( ل�صنة 2018 ب�ص�أن هيئة ال�صِّ

نر�ضم ما يلي:
تعيني املُدير العام

املادة )1(
حة يف دبي. ُيعنّي معايل/ حميد حممد القطامي، ُمديرًا ع�مً� لهيئة ال�صِّ

ال�ضريان والن�ضر
املادة )2(

دوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمّية.  ُيعمل بهذا املر�صوم من ت�ريخ �صُ

حممد بن را�ضد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بت�ريخ 30 اإبريل 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــق 14 �صعب�ن 1439هـ
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مر�ضوم رقم )1٩( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

اإنهاء خدمات بع�ص ُموّظفي هيئة ال�ضحة يف دبي
__________

نحن  حممد بن را�ضد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد االطالع على الق�نون االحت�دي رقم )7( ل�صنة 1999 ب�ص�أن املع��ص�ت والت�أمين�ت االجتم�عّية 
وتعديالته،

وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�صرّية حلكومة دبي رقم )27( ل�صنة 2006 وتعديالته،
وعلى الق�نون رقم )6( ل�صنة 2018 ب�ص�أن هيئة ال�صحة يف دبي،

نر�ضم ما يلي:
اإنهاء اخلدمة

املادة )1(
ُتنهى مبوجب هذا املر�صوم خدم�ت ُموّظفي هيئة ال�صحة يف دبي الت�لية اأ�صم�وؤهم:

في�صل ممد �صعيد ممد علي بدري.   .1
اأحمد عبدالعزيز عبدالرحيم اجلزيري.   .2

عبداهلل ممود ممد ا�صت�دي.   .3
اأحمد ن��صر �ص�لح لوت�ه.   .4

ج��صم ممد �ص�لح العو�صي.   .5
اأمل عبداهلل ممد املال املهريي.   .6

عواطف جمعه عي�صى ج��صم البحر.   .7
ف�طمة عبداهلل عبيد لينيد ال�صويهي.   .8

حن�ن اأحمد ال�صيخ مب�رك علي ال�ص�م�صي.   .9
كرمية �ص�مل عبد علي العري�ض.   .10
جن�ة دروي�ض اإبراهيم مرهون.   .11
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ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )2(

دوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمّية. ُيعمل بهذا املر�صوم من ت�ريخ �صُ

حممد بن را�ضد اآل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بت�ريخ 30 اإبريل 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــق 14 �صعب�ن 1439هـ
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قرار اإداري رقم ) ٨٦0( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن منح بع�ص موظفي موؤ�ض�ضة املرور والطرق

يف هيئة الطرق واملوا�ضالت
�ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديالته،  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  ب�إن�ص�ء   2005 ل�صنة   )17( رقم  الق�نون  على  االطالع  بعد 
وُي�ص�ر اإليه� فيم� بعد بـ »الهيئة«،

وعلى الق�نون رقم )32( ل�صنة 2015 ب�ص�أن اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي،
وعلى الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 ب�ص�أن تنظيم منح �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية يف حكومة دبي،

وعلى الق�نون رقم )8( ل�صنة 2006 ب�إن�ص�ء املوؤ�ص�ص�ت الت�بعة لهيئة الطرق واملوا�صالت واعتم�د 
هيكله� املوؤ�ص�صي التنظيمي، 

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )5( ل�صنة 2016 ب�ص�أن تنظيم مواقف املركب�ت يف اإم�رة دبي، 
والئحته التنفيذية، 

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2016 ل�صنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت،

قررنا ما يلي:
منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

املادة )1(
مُينح موظفو موؤ�ص�صة املرور والطرق يف الهيئة املبّينة اأ�صم�وؤهم وم�صمي�تهم الوظيفية يف اجلدول 
الأحك�م  ب�ملخ�لفة  ترتكب  التي  االأفع�ل  اإثب�ت  يف  الق�ص�ئية  ال�صبطية  �صفة  القرار،  بهذا  امللحق 
اإليه والئحته التنفيذية والقرارات ال�ص�درة  قرار املجل�ض التنفيذي رقم )5( ل�صنة 2016 املُ�ص�ر 

مبوجبهم�.
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واجبات ماأموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة )2(

يجب على املوظفني املخولني �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار، االلتزام 
مب� يلي:

االإجراءات  ومراع�ة  اإليه،  املُ�ص�ر   2016 ل�صنة   )5( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  اأحك�م    .1
املن�صو�ض عليه� فيه عند قي�مهم مبه�مهم.

ل�صنة   )5( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  ب�أحك�م  املخ�طبني  االأ�صخ��ض  التزام  من  التحقق    .2
2016 امل�ص�ر اإليه والئحته التنفيذية والقرارات ال�ص�درة مبوجبهم�، ب�لواجب�ت التي يفر�صه� 

عليهم هذا القرار، وعدم م�لفتهم الأحك�مه.
به�، وفقً� لالأ�صول  املتعلقة  واالأدلة  املعلوم�ت  ب��صتق�ص�ئه� وجمع  املُكلفني  �صبط املخ�لف�ت    .3

املرعّية يف هذا ال�ص�أن.
وفقً�  بوظ�ئفهم،  تت�صل  التي  املخ�لف�ت  �ص�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�صك�وى  التبليغ�ت  تلّقي    .4

لالإجراءات املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ص�أن.
اتخ�ذ االإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة على ك�فة االأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.   .5

حترير م�صر �صبط ب�لوق�ئع واالإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبلهم.   .6
التحلي ب�لنزاهة، واالأم�نة الوظيفية، واحليدة واملو�صوعية.   .7

اإبراز م� ُيثبت �صف�تهم عند مب��صرة امله�م املنوطة بهم.   .8
عدم ا�صتغالل �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية لتحقيق م�ص�لح اأو من�فع �صخ�صية.   .9

�ضالحيات ماأمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة )3(

القرار  هذا  من   )1( امل�دة  مبوجب  الق�ص�ئي  ال�صبط  م�أموري  �صفة  املخّولني  للموظفني  يكون 
مم�ر�صة ال�صالحي�ت الت�لية: 

اال�صتع�نة ب�أفراد ال�صرطة عند االقت�ص�ء.   .1
اال�صتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�صرورة.   .2

�صم�ع وتدوين اأقوال مقدمي البالغ�ت وال�صهود.   .3
اإجراء املع�ينة، وتوجيه االأ�صئلة واال�صتي�ص�ح�ت، ودخول االأم�كن املُ�صّرح لهم بدخوله� جلمع    .4

املعلوم�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.
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الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة املرور والطرق يف الهيئة اتخ�ذ االإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م 
هذا القرار، مب� يف ذلك: 

اإ�صدار البط�ق�ت التعريفية مل�أموري ال�صبط الق�ص�ئي امل�صمولني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1
القرار. 

اعتم�د من�ذج م��صر �صبط املخ�لف�ت مب� تت�صمنه من بي�ن�ت اأ�ص��صية، ومب� يتفق واأحك�م    .2
الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 املُ�ص�ر اإليه.

ال�ضريان والن�ضر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.           

مطر حممد الطاير 
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�صدر يف دبي بت�ريخ 28 دي�صمرب 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــق 10 ربيع الث�ين 1439هـ
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جدول 
بتحديد الأ�ضماء وامل�ضميات الوظيفية ملوظفي موؤ�ض�ضة املرور والطرق يف الهيئة 

املمنوحني �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية 

امل�ضمى الوظيفي الرقم الوظيفي ال�ضم

مفت�ض رق�بة ميداين

مفت�ض رق�بة ميداين

مفت�ض رق�بة ميداين

مفت�ض رق�بة ميداين

13297

13337

13342

13343

ممد علي يو�صف غالم 

خ�لد اأحمد ممد حمزة

�صلط�ن ممد عبداهلل ال�صعدي

ف�ر�ض جالل ق�در بخ�ض

1

2

3

4

م
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قرار اإداري رقم )٨٦1( ل�ضنة 2017
ب�ضاأن منح بع�ص موظفي هيئة الطرق واملوا�ضالت

�ضفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديالته،  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  ب�إن�ص�ء   2005 ل�صنة   )17( رقم  الق�نون  على  االطالع  بعد 
وي�ص�ر اإليه� فيم� بعد بـ »الهيئة«،

وعلى الق�نون رقم )32( ل�صنة 2015 ب�ص�أن اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي،
وعلى الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 ب�ص�أن تنظيم منح �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية يف حكومة دبي،

الطرق  لهيئة  الت�بعة  املوؤ�ص�ص�ت  ب�إن�ص�ء   2006 ل�صنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت واعتم�د هيكله� املوؤ�ص�صي والتنظيمي،

اإم�رة دبي،  وعلى النظ�م رقم )6( ل�صنة 2009 ب�ص�أن ترخي�ض من�ص�آت تعليم قي�دة املركب�ت يف 
والئحته التنفيذية والقرارات ال�ص�درة مبوجبه وي�ص�ر اإليه� فيم� بعد بــ »النظام«،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2016 ل�صنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت،

قررنا ما يلي:
منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

املادة )1(
مُينح موظفو الهيئة املُبّينة اأ�صم�وؤهم وُم�صّمي�تهم الوظيفية يف اجلدول املُلحق بهذا القرار، �صفة 

ال�صبطية الق�ص�ئية يف اإثب�ت االأفع�ل التي ترتكب ب�ملخ�لفة الأحك�م النظ�م.

واجبات ماأموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة )2(

القرار،  هذا  من   )1( امل�دة  مبوجب  الق�ص�ئية  ال�صبطية  �صفة  املمنوحني  املوظفني  على  يجب 
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االلتزام مب� يلي:
اأحك�م النظ�م، ومراع�ة االإجراءات املن�صو�ض عليه� فيه عند قي�مهم مبه�مهم.   .1

التي يفر�صه� عليهم  ب�لواجب�ت  النظ�م،  ب�أحك�م  االأ�صخ��ض املخ�طبني  التزام  التحقق من    .2
وعدم م�لفتهم الأحك�مه.

به�، وفقً� لالأ�صول  املتعلقة  واالأدلة  املعلوم�ت  ب��صتق�ص�ئه� وجمع  املُكلّفني  �صبط املخ�لف�ت    .3
املرعّية يف هذا ال�ص�أن.

وفقً�  بوظ�ئفهم،  تت�صل  التي  املخ�لف�ت  �ص�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�صك�وى  التبليغ�ت  تلّقي    .4
لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ص�أن.

اتخ�ذ االإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة على ك�فة االأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.   .5
حترير م�صر �صبط ب�لوق�ئع واالإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبلهم.   .6

التحلي ب�لنزاهة، واالأم�نة الوظيفية، واحليدة واملو�صوعية.   .7
اإبراز م� ُيثبت �صف�تهم عند مب��صرة امله�م املنوطة بهم.   .8

عدم ا�صتغالل �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية لتحقيق م�ص�لح اأو من�فع �صخ�صية.   .9

�ضالحيات ماأمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة )3(

يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار مم�ر�صة 
ال�صالحي�ت الت�لية: 

اال�صتع�نة ب�أفراد ال�صرطة عند االقت�ص�ء.   .1
اال�صتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�صرورة.   .2

�صم�ع وتدوين اأقوال مقدمي البالغ�ت وال�صهود.   .3
اإجراء املع�ينة، وتوجيه االأ�صئلة واال�صتي�ص�ح�ت، ودخول االأم�كن املُ�صّرح لهم بدخوله� جلمع    .4

املعلوم�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة الرتخي�ض يف الهيئة اتخ�ذ االإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا 
القرار، مب� يف ذلك: 
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اإ�صدار البط�ق�ت التعريفية مل�أموري ال�صبط الق�ص�ئي امل�صمولني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1
القرار. 

اعتم�د من�ذج م��صر �صبط املخ�لف�ت مب� تت�صمنه من بي�ن�ت اأ�ص��صية، ومب� يتفق واأحك�م    .2
الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 املُ�ص�ر اإليه.

                
ال�ضريان والن�ضر

املادة )٥(
ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.              

مطر حممد الطاير 
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

                                                                             
                                                                                  

�صدر يف دبي بت�ريخ 28 دي�صمرب 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــق 10 ربيع االآخر 1439هـ
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جدول 
بتحديد الأ�ضماء وامل�ضميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املخولني �ضفة ال�ضبطية 

الق�ضائية

امل�ضمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�ضم املوظف

مدير ق�صم رق�بة اأداء

املع�هد ب�الإن�بة

م�صرف رئي�صي

مفت�ض

181

6231

3556

عبداخل�لق خليل ال�صم�صي

وليد اأحمد احلم�دي

اإ�صح�ق ممد ح�صن

1

2

3

م
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قرار اإداري رقم )121( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن

منح بع�ص موظفي هيئة الطرق واملوا�ضالت �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديالته،  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  ب�إن�ص�ء   2005 ل�صنة   )17( رقم  الق�نون  على  االطالع  بعد 
وُي�ص�ر اإليه� فيم� بعد بـ »الهيئة«،

وعلى الق�نون رقم )32( ل�صنة 2015 ب�ص�أن اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي،
وعلى الق�نون )8( ل�صنة 2016 ب�ص�أن تنظيم منح �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية يف حكومة دبي،

الطرق  لهيئة  الت�بعة  املوؤ�ص�ص�ت  ب�إن�ص�ء   2006 ل�صنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت واعتم�د هيكله� املوؤ�ص�صي والتنظيمي،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )6( ل�صنة 2016 ب�ص�أن تنظيم نقل الرك�ب ب�ل�صي�رات يف اإم�رة 
دبي،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2016 ل�صنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت،

قررنا ما يلي:
منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

املادة )1(
مُينح موظفو الهيئة املبّينة اأ�صم�وؤهم وم�صمي�تهم الوظيفية يف اجلدول املُلحق بهذا القرار، �صفة 
التنفيذي رقم  املجل�ض  ب�ملخ�لفة الأحك�م قرار  التي ترتكب  االأفع�ل  اإثب�ت  الق�ص�ئية يف  ال�صبطية 

)6( ل�صنة 2016 امل�ص�ر اإليه.

واجبات ماأموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة )2(

يجب على املوظفني املخّولني �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار، االلتزام 
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مب� يلي:
االإجراءات  ومراع�ة  اإليه،  املُ�ص�ر   2016 ل�صنة   )6( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  اأحك�م    .1

املن�صو�ض عليه� فيه عند قي�مهم مبه�مهم.
ل�صنة   )6( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  ب�أحك�م  املخ�طبني  االأ�صخ��ض  التزام  من  التحقق    .2
2016 امل�ص�ر اإليه، ب�لواجب�ت التي يفر�صه� عليهم هذا القرار والقرارات ال�ص�درة مبوجبه 

وعدم م�لفتهم الأحك�مه.
به�، وفقً� لالأ�صول  املتعلقة  واالأدلة  املعلوم�ت  ب��صتق�ص�ئه� وجمع  املُكلفني  �صبط املخ�لف�ت    .3

املرعّية يف هذا ال�ص�أن.
وفقً�  بوظ�ئفهم،  تت�صل  التي  املخ�لف�ت  �ص�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�صك�وى  التبليغ�ت  تلّقي    .4

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ص�أن.
اتخ�ذ االإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة على ك�فة االأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.   .5

حترير م�صر �صبط ب�لوق�ئع واالإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبلهم.   .6
التحلي ب�لنزاهة، واالأم�نة الوظيفية، واحليدة واملو�صوعية.   .7

اإبراز م� ُيثبت �صف�تهم عند مب��صرة امله�م املنوطة بهم.   .8
عدم ا�صتغالل �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية لتحقيق م�ص�لح اأو من�فع �صخ�صية.   .9

�ضالحيات ماأمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة )3(

القرار  هذا  من   )1( امل�دة  مبوجب  الق�ص�ئي  ال�صبط  م�أموري  �صفة  املخّولني  للموظفني  يكون 
مم�ر�صة ال�صالحي�ت الت�لية: 

اال�صتع�نة ب�أفراد ال�صرطة عند االقت�ص�ء.   .1
اال�صتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�صرورة.   .2

�صم�ع وتدوين اأقوال مقدمي البالغ�ت وال�صهود.   .3
اإجراء املع�ينة، وتوجيه االأ�صئلة واال�صتي�ص�ح�ت، ودخول االأم�كن املُ�صّرح لهم بدخوله� جلمع    .4

املعلوم�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة املوا�صالت الع�مة يف الهيئة اتخ�ذ االإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م 
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هذا القرار، مب� يف ذلك: 
اإ�صدار البط�ق�ت التعريفية مل�أموري ال�صبط الق�ص�ئي امل�صمولني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا   .1

القرار. 
اعتم�د من�ذج م��صر �صبط املخ�لف�ت مب� تت�صمنه من بي�ن�ت اأ�ص��صية، ومب� يتفق واأحك�م    .2

الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 املُ�ص�ر اإليه.                   

ال�ضريان والن�ضر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.              

مطر حممد الطاير 
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�صدر يف دبي بت�ريخ 18 فرباير 2018م
املوافـــــــــــــــق 2 جم�دى االآخرة 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�ضماء وامل�ضميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املمنوحني �ضفة ال�ضبطية 

الق�ضائية

امل�ضمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�ضم املوظف

مدير ق�صم

م�صرف اأول 

م�صرف

م�صرف

اإداري

اإداري

اإداري

اإداري

اإداري

12381

5923

 5942

34951

5920

5940

5979

11841

5922

ممد ي��صر ممود نعم�ن 

ي��صر �صلمى عودة 

ممد خ�لد ممد ال�صي�د

ممد اأحمد م�صعود فتح اهلل 

ح�زم ع�صمت علي�ن �صرمي

ممد ممد حمزة عب��ض �صرارة

ممد اإبراهيم احمد علي

خ�لد ممد ر�ص� خدادا

ه�ص�م �صراج الدين ممد 

1

 2

3

4

5

6

7

8

9

م
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قرار اإداري رقم )2٥٥( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن منح بع�ص موظفي موؤ�ض�ضة القطارات يف هيئة الطرق واملوا�ضالت

�ضفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديالته،  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  ب�إن�ص�ء   2005 ل�صنة   )17( رقم  الق�نون  على  االطالع  بعد 
وي�ص�ر اإليه� فيم� بعد بـ »الهيئة«

وعلى الق�نون رقم )32( ل�صنة 2015 ب�ص�أن اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي،
وعلى الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 ب�ص�أن تنظيم منح �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية يف حكومة دبي،

الطرق  لهيئة  الت�بعة  املوؤ�ص�ص�ت  ب�إن�ص�ء   2006 ل�صنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت واعتم�د هيكله� املوؤ�ص�صي والتنظيمي،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2016 ل�صنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )1( ل�صنة 2017 ب�ص�أن تنظيم ال�صكك احلديدية يف اإم�رة دبي،

قررنا ما يلي:
منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

املادة )1(
مُينح موظفو موؤ�ص�صة القط�رات يف الهيئة املُبّينة اأ�صم�وؤهم وُم�صّمي�تهم الوظيفية يف اجلدول املُلحق 
بهذا القرار، �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية يف اإثب�ت االأفع�ل التي ترتكب ب�ملخ�لفة الأحك�م قرار املجل�ض 

التنفيذي رقم )1( ل�صنة 2017 املُ�ص�ر اإليه والقرارات ال�ص�درة مبوجبه.

واجبات ماأموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة )2(

القرار،  هذا  من   )1( امل�دة  مبوجب  الق�ص�ئية  ال�صبطية  �صفة  املمنوحني  املوظفني  على  يجب 
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االلتزام مب� يلي:
االإجراءات  ومراع�ة  اإليه،  املُ�ص�ر   2017 ل�صنة   )1( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  اأحك�م    .1

املن�صو�ض عليه� فيه عند قي�مهم مبه�مهم.
 2017 ل�صنة   )1( رقم  التنفيذي  املجل�ض  بقرار  املخ�طبني  االأ�صخ��ض  التزام  من  التحقق     .2
املُ�ص�ر اإليه، ب�لواجب�ت التي يفر�صه� عليهم هذا القرار والقرارات ال�ص�درة مبوجبه وعدم 

م�لفتهم الأحك�مه.
به�، وفقً� لالأ�صول  املتعلقة  واالأدلة  املعلوم�ت  ب��صتق�ص�ئه� وجمع  املُكلفني  �صبط املخ�لف�ت     .3

املرعّية يف هذا ال�ص�أن.
وفقً�  بوظ�ئفهم،  تت�صل  التي  املخ�لف�ت  �ص�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�صك�وى  التبليغ�ت  تلّقي     .4

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ص�أن.
اتخ�ذ االإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة على ك�فة االأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.   .5

حترير م�صر �صبط ب�لوق�ئع واالإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبلهم.   .6
التحلي ب�لنزاهة، واالأم�نة الوظيفية، واحليدة واملو�صوعية.   .7

اإبراز م� ُيثبت �صف�تهم عند مب��صرة امله�م املنوطة بهم.   .8
عدم ا�صتغالل �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية لتحقيق م�ص�لح اأو من�فع �صخ�صية.   .9

�ضالحيات ماأمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة )3(

يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار مم�ر�صة 
ال�صالحي�ت الت�لية: 

اال�صتع�نة ب�أفراد ال�صرطة عند االقت�ص�ء.   .1
اال�صتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�صرورة.   .2

�صم�ع وتدوين اأقوال مقدمي البالغ�ت وال�صهود.   .3
رح لهم بدخوله� جلمع  اإجراء املع�ينة، وتوجيه االأ�صئلة واال�صتي�ص�ح�ت، ودخول االأم�كن املُ�صّ   .4

املعلوم�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة القط�رات يف الهيئة اتخ�ذ االإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا 

Issue 432 Pages.indd   35 5/16/18   2:17 PM



العدد )432( - ال�ضنة )٥2( - 4 رم�ضان  143٩هـ - املوافق 20 مايو 201٨م 3٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�ضمية

القرار مب� يف ذلك: 
اإ�صدار البط�ق�ت التعريفية مل�أموري ال�صبط الق�ص�ئي امل�صمولني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1

القرار. 
اعتم�د من�ذج م��صر �صبط املخ�لف�ت مب� تت�صمنه من بي�ن�ت اأ�ص��صية، ومب� يتفق واأحك�م    .2

الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 املُ�ص�ر اإليه.  
    

ال�ضريان والن�ضر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.              

مطر حممد الطاير 
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

                                                                             
                                                                                  

�صدر يف دبي بت�ريخ 27 م�ر�ض 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رجب 1439هـ
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جدول 
بتحديد الأ�ضماء وامل�ضميات الوظيفية ملوظفي موؤ�ض�ضة القطارات يف الهيئة 

املمنوحني �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

امل�ضمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�ضم املوظف

مفت�ض فني

ن�ئب مدير االإدارة ومدير تفتي�ض

حرم القط�رات

مهند�ض اأول

مفت�ض فني اأول

مفت�ض اأول

مفت�ض فني

مفت�ض فني اأول

مفت�ض فني اأول

مفت�ض فني

مدير امل�صروع

مهند�ض

مهند�ض اأول

اأخ�ص�ئي اأول

مدير �صي�نة البنية التحتية

مدير مكتب اجلودة وال�صحة والبيئة 

وال�صالمة

اأخ�ص�ئي اأول

ن�ئب مدير اإدارة �صي�نة القط�رات

مهند�ض اأول

11019

7437

4372

10856

454

12321

10538

2208

11441

3181

6797

10252

5848

4468

12583

3796

5510

3669

اأن�ض ممد ممد اإبراهيم

ع�رف ممد �ص�كري

بخت اهلل كرمي خ�ن

�صرار فوزي ط�هر

ح�صن مكي ح�صن

م�صتج�ب علي �ص�ه

ن�ري�ض كوم�ر م�ني�م

ن��صر عبداهلل بين�

راج�ر ام�ن �ص�منوج�م

�صونيل ج� غ�ديف بور�ص�ت�م

كري�صك �صديق طيب

ط�رق ممود ف�صل

بي�ن خ�صر �ص�لح اأبو�صعب�ن

�صالح الدليمي

�ص�دات ح�صني

ت�مر ي�صري عبدالرازق اجلوهري

ممد ح�صن االأمريي

م�زن راتب اخلطيب
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قرار اإداري رقم )303( ل�ضنة 201٨
ب�ضاأن منح بع�ص موظفي موؤ�ض�ضة املرور والطرق يف هيئة الطرق 

واملوا�ضالت
�ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديالته،  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  ب�إن�ص�ء   2005 ل�صنة   )17( رقم  الق�نون  على  االطالع  بعد 
وي�ص�ر اإليه� فيم� بعد بـ »الهيئة«،

وعلى الق�نون رقم )32( ل�صنة 2015 ب�ص�أن اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي،
وعلى الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 ب�ص�أن تنظيم منح �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية يف حكومة دبي،

الطرق  لهيئة  الت�بعة  املوؤ�ص�ص�ت  ب�إن�ص�ء   2006 ل�صنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت واعتم�د هيكله� املوؤ�ص�صي والتنظيمي،

والئحته  دبي  اإم�رة  يف  الطريق  بحرم  العمل  تنظيم  ب�ص�أن   2009 ل�صنة   )4( رقم  النظ�م  وعلى 
التنفيذية،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2016 ل�صنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت،

قررنا ما يلي:
منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

املادة )1(
مُينح موظفو موؤ�ص�صة املرور والطرق يف الهيئة املُبّينة اأ�صم�وؤهم وُم�صّمي�تهم الوظيفية يف اجلدول 
الأحك�م  ب�ملخ�لفة  ترتكب  التي  االأفع�ل  اإثب�ت  يف  الق�ص�ئية  ال�صبطية  �صفة  القرار،  بهذا  املُلحق 

النظ�م رقم )4( ل�صنة 2009 املُ�ص�ر اإليه، والقرارات ال�ص�درة مبوجبه.
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واجبات ماأموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة )2(

القرار،  هذا  من   )1( امل�دة  مبوجب  الق�ص�ئية  ال�صبطية  �صفة  املمنوحني  املوظفني  على  يجب 
االلتزام مب� يلي:

اأحك�م النظ�م رقم )4( ل�صنة 2009 املُ�ص�ر اإليه، ومراع�ة االإجراءات املن�صو�ض عليه� فيه    .1
عند قي�مهم مبه�مهم.

التحقق من التزام االأ�صخ��ض املخ�طبني ب�لنظ�م رقم )4( ل�صنة 2009 املُ�ص�ر اإليه، ب�لواجب�ت    .2
وعدم  ال�ص�درة مبوجبهم�  والقرارات  التنفيذية  والئحته  النظ�م  عليهم هذا  يفر�صه�  التي 

م�لفتهم الأحك�مه.
به�، وفقً� لالأ�صول  املتعلقة  واالأدلة  املعلوم�ت  ب��صتق�ص�ئه� وجمع  املُكلفني  �صبط املخ�لف�ت    .3

املرعّية يف هذا ال�ص�أن.
وفقً�  بوظ�ئفهم،  تت�صل  التي  املخ�لف�ت  �ص�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�صك�وى  التبليغ�ت  تلّقي    .4

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ص�أن.
اتخ�ذ االإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة على ك�فة االأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.   .5

حترير م�صر �صبط ب�لوق�ئع واالإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبلهم.   .6
التحلي ب�لنزاهة، واالأم�نة الوظيفية، واحليدة واملو�صوعية.   .7

اإبراز م� ُيثبت �صف�تهم عند مب��صرة امله�م املنوطة بهم.   .8
عدم ا�صتغالل �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية لتحقيق م�ص�لح اأو من�فع �صخ�صية.   .9

�ضالحيات ماأموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة )3(

يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار مم�ر�صة 
ال�صالحي�ت الت�لية: 

اال�صتع�نة ب�أفراد ال�صرطة عند االقت�ص�ء.   .1
اال�صتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�صرورة.   .2

�صم�ع وتدوين اأقوال مقدمي البالغ�ت وال�صهود.   .3
رح لهم بدخوله� جلمع  اإجراء املع�ينة، وتوجيه االأ�صئلة واال�صتي�ص�ح�ت، ودخول االأم�كن املُ�صّ   .4

املعلوم�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.
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الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة املرور والطرق يف الهيئة اتخ�ذ االإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م 
هذا القرار، مب� يف ذلك: 

اإ�صدار البط�ق�ت التعريفية مل�أموري ال�صبط الق�ص�ئي امل�صمولني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1
القرار. 

اعتم�د من�ذج م��صر �صبط املخ�لف�ت مب� تت�صمنه من بي�ن�ت اأ�ص��صية، ومب� يتفق واأحك�م    .2
الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 املُ�ص�ر اإليه.      

         
ال�ضريان والن�ضر

املادة )٥(
ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.              

مطر حممد الطاير 
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

                                                                             

�صدر يف دبي بت�ريخ 16 اإبريل 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــق 30 رجب 1439هـ
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جدول 
بتحديد الأ�ضماء وامل�ضميات الوظيفية ملوظفي موؤ�ض�ضة املرور والطرق يف الهيئة 

املمنوحني �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

امل�ضمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�ضم املوظف

مهند�ض رئي�صي

مهند�ض اأول

مهند�ض اأول

م�ص�عد مهند�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

10601

3823

10313

6207

129

3271

3859

4407

5033

10233

10329

10564

10726

عبدالوه�ب ه�ص�م عبدالوه�ب بريك

ه�يل ممد عك��ض االأيوبي

ع�ئ�صة ممد علي املهريي

عبدالرحمن غريب عبدالرحمن م�صيلحي

اأ�صد اهلل خ�ن حفيظ اهلل

ا�صف حيدر �صومرو غالم حيدر �صومرو

اأحمد اإم�م عبداحلكيم

عزام ممد عبدالرحمن اجل�بر

اأمري ويل �صيخ �صيخ عثم�ن 

عي�صى ج��صم ممد الطنيجي

عالء عبداملنعم النريبيه

اأحمد اأ�ص�مة �صربي ال�صفدي

اأ�صن ح�صني عبداملجيد
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