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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )32ل�سنة  2018ب�ش�أن �إلغاء ُم� ّؤ�س�سة دبي لريا�ضة ال�س ّيارات. مر�سوم رقم ( )3٣ل�سنة  2018بتعيني رئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي. -مر�سوم رقم ( )3٤ل�سنة  2018بتعيني نائب رئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي.

٥
6
٧

ت�شريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�صالت
 قرار �إداري رقم ( )769ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق 8بهيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )828ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق يف 12هيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
هيئة تنمية املجتمع
 القرار الإداري رقم ( )89ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة تنمية املجتمع يف ١6دبي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
بلدية دبي
 قرار �إداري رقم ( )408ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي �إدارة خمترب دبي املركزي 20التابعة لقطاع البيئة وال�صحة وال�سالمة يف بلدية دبي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )431ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي بلدية دبي �صفة ال�ضبطية ٢4الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )432ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي بلدية دبي �صفة ال�ضبطية ٢8الق�ضائية.
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مر�سوم رقم ( )32ل�سنة 2018
ب�ش�أن
�إلغاء ُم� ّؤ�س�سة دبي لريا�ضة ال�س ّيارات
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )6ل�سنة  2000ب�إن�شاء ُم� ّؤ�س�سة دبي لريا�ضة ال�س ّيارات،
نر�سم ما يلي:

�إلغاء املُ� ّؤ�س�سة
املادة ()1
ُتلغى « ُم� ّؤ�س�سة دبي لريا�ضة ال�س ّيارات» املُن�ش�أة ُمبوجب املر�سوم رقم ( )6ل�سنة  2000املُ�شار
�إليه.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  5نوفمرب 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 27صفر 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )3٣ل�سنة 2018
بتعيني
رئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي
__________

نحن حممد بن را�شد �آل مكتوم

حاكم دبي

بعد االطالع على القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2004ب�ش�أن حماكم مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )14ل�سنة  2010بتعيني رئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي،
قا�ض يف حماكم مركز دبي املايل العاملي،
وعلى املر�سوم رقم ( )38ل�سنة  2013بتعيني ٍ
نر�سم ما يلي:

تعيني رئي�س املحاكم
املادة ()1
ُيعينّ القا�ضي /زكي بن عزمي ،رئي�س ًا ملحاكم مركز دبي املايل العاملي.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من تاريخ  14نوفمرب  ،2018و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  5نوفمرب 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 27صفر 1440هـ
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مر�سوم رقم ( )3٤ل�سنة 2018
بتعيني
نائب رئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )9ل�سنة  2004ب�ش�أن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2004ب�ش�أن حماكم مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2009برتقية قا�ضيني �إلى حمكمة اال�ستئناف مبركز دبي املايل
العاملي،
نر�سم ما يلي:

تعيني نائب الرئي�س
املادة ()1
ُيعينّ القا�ضي /عمر جمعه حممد الفجري املهريي ،نائب ًا لرئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  5نوفمرب 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 27صفر 1440هـ
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قرار �إداري رقم ( )769ل�سنة 2018
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق
بهيئة 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 بـِ «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 ( )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 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.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016املُ�شار �إليه والئحته التنفيذية والقرارات
ال�صادرة مبوجبهما ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016املُ�شار
�إليه والئحته التنفيذية والقرارات ال�صادرة مبوجبهما ،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 �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 .9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ممار�سة
ال�صالحيات التالية:
 .1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
 .2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� .3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	.4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ�ص ّرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة املرور والطرق بالهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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القرار ،مبا يف ذلك:
�	.1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
 .2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر حممد الطاير
املدير العام
ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ � 3أكتوبر 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  23حمرم 1440هـ

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

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

ابراهيم عبدال�صمد جمعه فا�ضل

13577

مفت�ش رقابة ميداين

2

حممد ح�سن حممد عبداهلل

13576

مفت�ش رقابة ميداين

3

علي حممد علي حممد

13583

مفت�ش رقابة ميداين

4

يو�سف احمد حممد احلمادي

13585

مفت�ش رقابة ميداين

5

حممد ح�سني حممد امني

13593

مفت�ش رقابة ميداين

6

حمد را�شد �شريف ابو القا�سم

13614

مفت�ش رقابة ميداين

7

معال عبداهلل حممد الها�شمي

13612

مفت�ش رقابة ميداين

8

احمد عبداهلل �إبراهيم مراد

13617

مفت�ش رقابة ميداين

9

مروان عبدامللك عبداهلل مراد

13611

مفت�ش رقابة ميداين

10

عبداهلل مو�سى فريوز ا�سماعيل

13610

مفت�ش رقابة ميداين

11

عي�سى حممد عبداهلل املدحاين

13615

مفت�ش رقابة ميداين

12

�سلمان �شراغ حممد �شمبيه

13627

مفت�ش رقابة ميداين

13

حممد ح�سن حممد الهيا�س

13625

مفت�ش رقابة ميداين

14

عبداهلل عي�سى حممد احلمادي

13642

مفت�ش رقابة ميداين

15

ابراهيم حممد يو�سف جمعه

13659

مفت�ش رقابة ميداين

16

علي ر�ضا عبدالر�شيد جمك

13662

مفت�ش رقابة ميداين

17

عبداهلل عو�ض �سامل اجلعيدي

13664

مفت�ش رقابة ميداين

18

�سعيد �إ�سماعيل علي �شاهني

13661

مفت�ش رقابة ميداين

19

عبداهلل عبا�س عبداهلل عي�سى

13669

مفت�ش رقابة ميداين

20

وليد خالد وليد نبهان

13672

مفت�ش رقابة ميداين

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )828ل�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 ( )23ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم اللوحات الإر�شادية التكميلية على
الطرق يف �إمارة دبي والئحته التنفيذية،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2018باعتماد 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 ( )23ل�سنة  2013املُ�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 ( )23ل�سنة  2013املُ�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 ( )23ل�سنة
 2013امل�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 الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	.8إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 .9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ممار�سة
ال�صالحيات التالية:
 .1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
 .2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� .3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	.4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ�ص ّرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الإجراءات 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 حممد الطاير
املدير العام
ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ � 28أكتوبر 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 19صفر 1440هـ
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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

1

حازم وائل اليا�س نوارة

11553

�أخ�صائي رئي�سي

�إدارة املرور

2

با�سم يا�سر �سعيد �أبو �شقرة

6252

مهند�س رئي�سي

�إدارة املرور

3

حممد رحمة

13522

مهند�س رئي�سي

�إدارة املرور

4

�سعيد حممد غالم مراد

7592

م�ساعد مهند�س

�إدارة املرور

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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القرار الإداري رقم ( )89ل�سنة 2018
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة تنمية املجتمع يف دبي
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )8ل�سنة  2015ب�ش�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي ،و ُي�شار �إليها فيما
بعد بـ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )20ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم املهن االجتماعية يف �إمارة دبي
والئحته التنفيذية،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )9ل�سنة  2015ب�ش�أن تنظيم عمل مقدمي اخلدمات االجتماعية
يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )26ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية املجتمع
يف دبي،
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�شريعني التاليني:
 .1قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )20ل�سنة  2011والئحته التنفيذية امل�شار �إليه.
 .2قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )9ل�سنة  2015امل�شار �إليه.
و ُي�شار �إليهما فيما بعد ب ـ «الت�شريعني».

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 وفق ًا لأحكام املادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام الت�شريعني ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيهما عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالت�شريعني والقرارات ال�صادرة مبوجبهما،
بالواجبات التي يفر�ضهما عليهم ،وعدم خمالفتهم لأحكامهما.
� .3ضبط املخالفات املُك ّلفني 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 اال�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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الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتو ّلى املدير التنفيذي لقطاع الرتاخي�ص والرقابة 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  2016امل�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
�أحمد عبد الكرمي جلفار
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 8أكتوبر 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  28حمرم 1440هـ

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

اال�سم

امل�سمى الوظيفي

القطاع املعني

1

�سعيد ماجد علي ماجد املهريي

رئي�س ق�سم التفتي�ش

قطاع الرتاخي�ص والرقابة

2

عمر عبداهلل خمي�س اخلرو�صي

مفت�ش

قطاع الرتاخي�ص والرقابة

3

�سيد ح�سام �سيد حمي حممد احمد

مفت�ش �أول

قطاع الرتاخي�ص والرقابة

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )408ل�سنة 2018
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي �إدارة خمترب دبي املركزي
التابعة لقطاع البيئة وال�صحة وال�سالمة يف بلدية دبي �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
__________

مدير عام بلدية دبي
بعد االطالع على 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 �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة ،1961
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )32ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )52ل�سنة  1990ب�ش�أن ال�شروط الواجب توافرها لرتخي�ص املختربات
العاملة يف �إمارة دبي،
وعلى الأمر الإداري رقم ( )6ل�سنة  1991بالالئحة التنفيذية للأمر املحلي رقم ( )52ل�سنة 1990
ب�ش�أن ال�شروط الواجب توافرها لرتخي�ص املختربات العاملة يف �إمارة دبي ،
وعلى القرار الإداري رقم ( )192ل�سنة  1994ب�ش�أن �إ�صدار جدول املخالفات والعقوبات للأمر
املحلي رقم ( )52ل�سنة  1990ب�ش�أن ال�شروط الواجب توافرها لرتخي�ص املختربات العاملة يف
�إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو �إدارة خمترب دبي املركزي التابعة لقطاع البيئة وال�صحة وال�سالمة يف بلدية دبي
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:
 .1الأمر املحلي رقم ( )52ل�سنة  1990املُ�شار �إليه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .2الأمر الإداري رقم ( )6ل�سنة  1991املُ�شار �إليه.
 .3القرار الإداري رقم ( )192ل�سنة  1994املُ�شار �إليه.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام الت�شريعات املُ�شار �إليها يف املادة ( )1من هذا القرار ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص
عليها فيها عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالت�شريعات املُ�شار �إليها يف املادة ( )1من هذا
القرار 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 �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 .9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ممار�سة
ال�صالحيات التالية:
 .1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
 .2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� .3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�	.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 لقطاع البيئة وال�صحة وال�سالمة 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.
داوود عبدالرحمن الهاجري
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ � 11أكتوبر 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 2صفر 1440هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

فريد حممد عبدالرحمن �آل علي

6496

رئي�س ق�سم املقايي�س

2

ا�سماعيل عبداهلل علي املا�س

1484

رئي�س �شعبة رقابة جودة املنتجات

3

عبداهلل خلف علي �أحمد احلو�سني

15004

رئي�س �شعبة املقايي�س القانونية

4

مرمي حممد علي احمد احلمادي

7285

مفت�ش جودة منتجات رئي�سي

5

جا�سم مو�سى عبداهلل احمد

8426

مفت�ش جودة منتجات رئي�سي

6

ارييل ريا�س جار�سيه

14420

مهند�س معايرة معدات و�أجهزة خمربية

7

دالل جعفر ح�سن الع�سماوي

15809

�ضابط �إ�ستالم عينات �أول

8

�سيد �صفي الدين �سيد

3548

مفت�ش جودة منتجات رئي�سي

9

ناهد ابراهيم عبداهلل �سليمان

7169

مفت�ش جودة منتجات �أول

10

خالد عبا�س حمد علي حمد

17427

مفت�ش جودة منتجات رئي�سي

12415

مفت�ش جودة منتجات رئي�سي

12

عبري حممد غلوم ح�سني البلو�شي

27691

فني �صيانة معدات و�أجهزة خمربية رئي�سي

13

عبداهلل عي�سى �أحمدي نيا

13683

فني معايرة معدات و�أجهزة خمربية �أول

14

حممد جنون م�صري حممد

10608

م�شغل �أجهزة خمربية رئي�سي

15

نعيم حممد

24507

فني معايرة معدات و�أجهزة خمربية

24512

فني معايرة معدات و�أجهزة خمربية

 11حممد �صالح يو�سف جمعه الزدجايل

� 16شيفام �شاتور فيدي جوبال �شاتور فيدي
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قرار �إداري رقم ( )431ل�سنة 2018
ب�ش�أن
منح بع�ض موظفي بلدية دبي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

مدير عام بلدية دبي
بعد االطالع على 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 �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة ،1961
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )32ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )61ل�سنة  1991ب�ش�أن �أنظمة حماية البيئة يف �إمارة دبي والئحته
التنفيذية،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )8ل�سنة  2002ب�ش�أن ال�صرف ال�صحي والري وت�صريف املياه يف �إمارة
دبي وتعديالته،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )11ل�سنة  2003ب�ش�أن ال�صحة العامة و�سالمة املجتمع يف �إمارة دبي
وتعديالته والئحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو بلدية دبي املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول املُلحق بهذا القرار �صفة
ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الت�شريعات التالية:
 .1الأمر املحلي رقم ( )61ل�سنة  1991ب�ش�أن �أنظمة حماية البيئة يف �إمارة دبي والئحته
التنفيذية.
 .2الأمر املحلي رقم ( )8ل�سنة  2002ب�ش�أن ال�صرف ال�صحي والري وت�صريف املياه يف �إمارة
دبي وتعديالته.
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 .3الأمر املحلي رقم ( )11ل�سنة  2003ب�ش�أن ال�صحة العامة و�سالمة املجتمع يف �إمارة دبي
وتعديالته والئحته التنفيذية.
و ُي�شار �إليها يف هذا القرار بـ «الت�شريعات ال�صحية والبيئية».
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية وفق ًا لأحكام هذا القرار االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام الت�شريعات ال�صحية والبيئية ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيها عند قيامهم
مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني ب�أحكام الت�شريعات ال�صحية والبيئية بالواجبات التي
تفر�ضها عليهم هذه الت�شريعات والقرارات ال�صادرة مبوجبها وعدم خمالفتهم لأحكامها.
� .3ضبط املخالفات املُكلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 .4تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 .5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 .6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
 .7التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	.8إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 .9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب 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.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�	.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 مدير �إدارة ال�صحة وال�سالمة يف قطاع البيئة وال�صحة وال�سالمة اتخاذ الإجراءات الالزمة
لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك:
�	.1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام 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 ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  5نوفمرب 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 26صفر 1440هـ
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جـــدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي �إدارة ال�صحة وال�سالمة يف بلدية
دبي املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

حممد عبداهلل عثمان الكمايل

12684

�ضابط بيئة

2

�سعيد عبداهلل علي احلق ال�شحي

25345

�ضابط بيئة �أول

3

حممد علي حممد م�سعود

12568

مراقب بيئي رئي�سي

4

�سيد ح�سن �سيد علي �سيد حممد املرزوقي

15169

مراقب بيئي رئي�سي

5

ح�سني علي عبداهلل مراد

16411

مراقب بيئي رئي�سي

6

علي عيد عبدالعزيز �شمل احلاي

19770

مراقب بيئي رئي�سي

7

�سيف جمعه �سعيد اخلطيبي ال�سويدي

21061

مراقب بيئي رئي�سي

8

ا�سحاق علي عبداهلل البلو�شي

23439

مراقب بيئي رئي�سي

9

خالد علي حممد عبداهلل

26231

مراقب بيئي رئي�سي

10

ا�سحاق �أحمد عبداهلل البلو�شي

26232

مراقب بيئي رئي�سي

11

عبداهلل دروي�ش عبا�س �أحمد

26836

مراقب بيئي رئي�سي
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قرار �إداري رقم ( )432ل�سنة 2018
ب�ش�أن
منح بع�ض موظفي بلدية دبي �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

مدير عام بلدية دبي
بعد االطالع 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 �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة ،1961
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )32ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر املحلي رقم ( )8ل�سنة  2002ب�ش�أن ال�صرف ال�صحي والري وت�صريف املياه يف �إمارة
دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو بلدية دبي املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول املُلحق بهذا القرار �صفة
ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الأمر املحلي رقم ( )8ل�سنة
 2002ب�ش�أن ال�صرف ال�صحي والري وت�صريف املياه يف �إمارة دبي وتعديالته.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية وفق ًا لأحكام هذا القرار االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام الأمر املحلي رقم ( )8ل�سنة  2002املُ�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها
فيه عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني ب�أحكام الأمر املحلي رقم ( )8ل�سنة  2002املُ�شار
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�إليه والقرارات ال�صادرة مبوجبه بالواجبات التي يفر�ضها عليهم وعدم خمالفتهم لأحكامه.
� .3ضبط املخالفات املُكلفني با�ستق�صائها وجمع املعلومات والأدلة املتعلقة بها ،وفق ًا للأ�صول
املرع ّية يف هذا ال�ش�أن.
 .4تل ّقي التبليغات وال�شكاوى التي ترد �إليهم يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظائفهم ،وفق ًا
للإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
 .5اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
 .6حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
 .7التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	.8إبراز ما ُيثبت �صفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.
 .9عدم ا�ستغالل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�صالح �أو منافع �شخ�صية.
�صالحيات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب 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 مدير �إدارة �شبكة وحمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي يف قطاع خدمات البنية التحتية
اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك:
�	.1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام هذا القرار.
 .2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  5نوفمرب 2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 26صفر 1440هـ
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11/11/18 1:58 PM

30

العدد ( - )٤41ال�سنة ( 6 - )52ربيع الأول 14٤٠هـ  -املوافق  14نوفمرب 2018م

Issue 441 Pages.indd 30

جـــدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي �إدارة �شبكة وحمطات معاجلة مياه
ال�صرف ال�صحي يف بلدية دبي املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

�سلطان يو�سف �سعيد حممد الزعابي

6293

�أخ�صائي �شبكات �صرف �صحي

2

�سلطان حممد عبداهلل احلمادي

18093

�ضابط دعم

3

حممد ابراهيم �أحمد البلو�شي

28287

مراقب تنظيف �شبكات ال�صرف ال�صحي

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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