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املحتويات 

�ساحب ال�سمو حاكم دبي
مرا�سيم

مر�س�م رقم )32( ل�سنة 2018 ب�ساأن اإلغاء ُم�ؤ�ّس�سة دبي لريا�سة ال�سّيارات.  -
مر�س�م رقم )33( ل�سنة 2018 بتعيني رئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي.  -

مر�س�م رقم )3٤( ل�سنة 2018 بتعيني نائب رئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي.  -

ت�سريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�سالت

والطرق  املرور  م�ؤ�س�سة  بع�س م�ظفي  ب�ساأن منح  ل�سنة 2018  رقم )769(  اإداري  -  قرار 
بهيئة الطرق وامل�ا�سالت �سفة ال�سبطية الق�سائية.

-  قرار اإداري رقم )828( ل�سنة 2018 ب�ساأن منح بع�س م�ظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق يف 
هيئة الطرق وامل�ا�سالت �سفة ال�سبطية الق�سائية.

هيئة تنمية املجتمع
-  القرار الإداري رقم )89( ل�سنة 2018 ب�ساأن منح بع�س م�ظفي هيئة تنمية املجتمع يف 

دبي �سفة ال�سبطية الق�سائية.

بلدية دبي
-  قرار اإداري رقم )٤08( ل�سنة 2018 ب�ساأن منح بع�س م�ظفي اإدارة خمترب دبي املركزي 

التابعة لقطاع البيئة وال�سحة وال�سالمة يف بلدية دبي �سفة ال�سبطية الق�سائية.
-  قرار اإداري رقم )٤31( ل�سنة 2018 ب�ساأن منح بع�س م�ظفي بلدية دبي �سفة ال�سبطية 

الق�سائية.
-  قرار اإداري رقم )٤32( ل�سنة 2018 ب�ساأن منح بع�س م�ظفي بلدية دبي �سفة ال�سبطية 

الق�سائية.
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مر�سوم رقم )32( ل�سنة 2٠1٨
ب�ساأن

اإلغاء ُموؤ�ّس�سة دبي لريا�سة ال�سّيارات
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي

بعد الطالع على املر�س�م رقم )6( ل�سنة 2000 باإن�ساء ُم�ؤ�ّس�سة دبي لريا�سة ال�سّيارات، 

نر�سم ما يلي:
اإلغاء املُوؤ�ّس�سة

املادة )1(
املُ�سار  ل�سنة 2000  املر�س�م رقم )6(  املُن�ساأة مُب�جب  ال�سّيارات«  »ُموؤ�ّس�سة دبي لريا�سة  ُتلغى 

اإليه. 

ال�ّسريان والّن�سر
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية. ُيعمل بهذا املر�س�م من تاريخ �سُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 5 ن�فمرب 2018م
امل�افـــــــــــــــــــــــــــــــق 27 �سفر 1٤٤0هـ
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مر�سوم رقم )33( ل�سنة 2٠1٨
بتعيني

رئي�ص حماكم مركز دبي املايل العاملي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 
 

بعد الطالع على القان�ن رقم )9( ل�سنة 200٤ ب�ساأن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القان�ن رقم )12( ل�سنة 200٤ ب�ساأن حماكم مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،

وعلى املر�س�م رقم )1٤( ل�سنة 2010 بتعيني رئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي،
وعلى املر�س�م رقم )38( ل�سنة 2013 بتعيني قا�ٍس يف حماكم مركز دبي املايل العاملي،

نر�سم ما يلي:
تعيني رئي�ص املحاكم 

املادة )1(
ُيعنّي القا�سي/ زكي بن عزمي، رئي�سًا ملحاكم مركز دبي املايل العاملي.

ال�ّسريان والّن�سر 
املادة )2(

ُيعمل بهذا املر�س�م اعتبارًا من تاريخ 1٤ ن�فمرب 2018، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية. 

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 5 ن�فمرب 2018م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 27 �سفر 1٤٤0هـ 
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مر�سوم رقم )34( ل�سنة 2٠1٨
بتعيني

نائب رئي�ص حماكم مركز دبي املايل العاملي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي
 

بعد الطالع على القان�ن رقم )9( ل�سنة 200٤ ب�ساأن مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،
وعلى القان�ن رقم )12( ل�سنة 200٤ ب�ساأن حماكم مركز دبي املايل العاملي وتعديالته،

اإلى حمكمة ال�ستئناف مبركز دبي املايل  وعلى املر�س�م رقم )17( ل�سنة 2009 برتقية قا�سيني 
العاملي،

نر�سم ما يلي:  
تعيني نائب الرئي�ص

املادة )1(
ُيعنّي القا�سي/ عمر جمعه حممد الفجري املهريي، نائبًا لرئي�س حماكم مركز دبي املايل العاملي.

ال�ّسريان والّن�سر 
املادة )2(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمّية.  ُيعمل بهذا املر�س�م من تاريخ �سُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 5 ن�فمرب 2018م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــق 27 �سفر 1٤٤0هـ
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قرار اإداري رقم )76٩( ل�سنة 2٠1٨
ب�ساأن منح بع�ص موظفي موؤ�س�سة املرور والطرق

بهيئة الطرق واملوا�سالت �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديالته،  وامل�ا�سالت  الطرق  هيئة  باإن�ساء   2005 ل�سنة   )17( رقم  القان�ن  على  الطالع  بعد 
وُي�سار اإليها فيما بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى القان�ن رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلك�مة دبي،
وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حك�مة دبي،

الطرق  لهيئة  التابعة  امل�ؤ�س�سات  باإن�ساء   2006 ل�سنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
وامل�ا�سالت واعتماد هيكلها امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،

اإمارة دبي  التنفيذي رقم )5( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم م�اقف املركبات يف  وعلى قرار املجل�س 
ولئحته التنفيذية،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2016 ل�سنة   )6٤( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
وامل�ا�سالت،

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

املادة )1(
ُينح م�ظف� الهيئة املبّينة اأ�سماوؤهم وم�سمياتهم ال�ظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �سفة 
التنفيذي رقم  املجل�س  باملخالفة لأحكام قرار  التي ترتكب  الأفعال  اإثبات  الق�سائية يف  ال�سبطية 

)5( ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه ولئحته التنفيذية والقرارات ال�سادرة مب�جبهما.

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

يجب على امل�ظفني املمن�حني �سفة ماأم�ري ال�سبط الق�سائي مب�جب املادة )1( من هذا القرار، 
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اللتزام مبا يلي:
اأحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم )5( ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه ولئحته التنفيذية والقرارات    .1

ال�سادرة مب�جبهما، ومراعاة الإجراءات املن�س��س عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
التحقق من التزام الأ�سخا�س املخاطبني بقرار املجل�س التنفيذي رقم )5( ل�سنة 2016 املُ�سار    .2
عليهم،  تفر�سها  التي  بال�اجبات  مب�جبهما،  ال�سادرة  والقرارات  التنفيذية  ولئحته  اإليه 

وعدم خمالفتهم لأحكامها.
بها، وفقًا لالأ�س�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�مات  با�ستق�سائها وجمع  املُكلفني  �سبط املخالفات    .3

املرعّية يف هذا ال�ساأن.
وفقًا  ب�ظائفهم،  تت�سل  التي  املخالفات  �ساأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�سكاوى  التبليغات  تلّقي    .٤

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ساأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   .5

حترير حم�سر �سبط بال�قائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.   .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة ال�ظيفية، واحليدة وامل��س�عية.   .7

اإبراز ما ُيثبت �سفاتهم عند مبا�سرة املهام املن�طة بهم.   .8
عدم ا�ستغالل �سفة ال�سبطية الق�سائية لتحقيق م�سالح اأو منافع �سخ�سية.   .9

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

يك�ن للم�ظفني املمن�حني �سفة ال�سبطية الق�سائية مب�جب املادة )1( من هذا القرار ممار�سة 
ال�سالحيات التالية:

ال�ستعانة باأفراد ال�سرطة عند القت�ساء.   .1
ال�ستعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.   .2

�سماع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغات وال�سه�د.   .3
اإجراء املعاينة، وت�جيه الأ�سئلة وال�ستي�ساحات، ودخ�ل الأماكن املُ�سّرح لهم بدخ�لها جلمع    .٤

املعل�مات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يت�لى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة املرور والطرق بالهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا 
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القرار، مبا يف ذلك:
اإ�سدار البطاقات التعريفية ملاأم�ري ال�سبط الق�سائي امل�سم�لني باأحكام املادة )1( من هذا    .1

القرار. 
اعتماد مناذج حما�سر �سبط املخالفات مبا تت�سمنه من بيانات اأ�سا�سية، ومبا يتفق واأحكام    .2

القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

مطر حممد الطاير
املدير العام

ورئي�ص جمل�ص املديرين

�سدر يف دبي بتاريخ 3 اأكت�بر 2018م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــق 23 حمرم 1٤٤0هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�سم املوظف

مفت�س رقابة ميداين
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ابراهيم عبدال�سمد جمعه فا�سل

حممد ح�سن حممد عبداهلل 

علي حممد علي حممد

ي��سف احمد حممد احلمادي

حممد ح�سني حممد امني

حمد را�سد �سريف اب� القا�سم

معال عبداهلل حممد الها�سمي

احمد عبداهلل اإبراهيم مراد

مروان عبدامللك عبداهلل مراد 

عبداهلل م��سى فريوز ا�سماعيل

عي�سى حممد عبداهلل املدحاين

�سلمان �سراغ حممد �سمبيه

حممد ح�سن حممد الهيا�س

عبداهلل عي�سى حممد احلمادي

ابراهيم حممد ي��سف جمعه

علي ر�سا عبدالر�سيد جمك

عبداهلل ع��س �سامل اجلعيدي

�سعيد اإ�سماعيل علي �ساهني

عبداهلل عبا�س عبداهلل عي�سى
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قرار اإداري رقم )٨2٨( ل�سنة 2٠1٨
ب�ساأن منح بع�ص موظفي موؤ�س�سة املرور والطرق

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

__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديالته،  وامل�ا�سالت  الطرق  هيئة  باإن�ساء   2005 ل�سنة   )17( رقم  القان�ن  على  الطالع  بعد 
وُي�سار اإليها فيما بعد بـ »الهيئة«،

وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2006 باإن�ساء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق وامل�ا�سالت واعتماد 
هيكلها امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،

وعلى القان�ن رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلك�مة دبي،
وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حك�مة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )23( ل�سنة 2013 ب�ساأن تنظيم الل�حات الإر�سادية التكميلية على 
الطرق يف اإمارة دبي ولئحته التنفيذية،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2018 ل�سنة   )٤7( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
وامل�ا�سالت،

قررنا ما يلي:

منح �سفة ال�سبطية الق�سائية
املادة )1(

ُينح م�ظف� م�ؤ�س�سة املرور والطرق يف الهيئة املبّينة اأ�سماوؤهم وم�سمياتهم ال�ظيفية يف اجلدول 
لأحكام  باملخالفة  ترتكب  التي  الأفعال  اإثبات  يف  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  القرار،  بهذا  امللحق 
قرار املجل�س التنفيذي رقم )23( ل�سنة 2013 املُ�سار اإليه ولئحته التنفيذية والقرارات ال�سادرة 

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

القرار،  هذا  من   )1( املادة  مب�جب  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  املمن�حني  امل�ظفني  على  يجب 
اللتزام مبا يلي:

الإجراءات  ومراعاة  اإليه،  املُ�سار   2013 ل�سنة   )23( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  اأحكام    .1
املن�س��س عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.

ل�سنة  رقم )23(  التنفيذي  املجل�س  قرار  باأحكام  املخاطبني  الأ�سخا�س  التزام  التحقق من    .2
2013 امل�سار اإليه ولئحته التنفيذية والقرارات ال�سادرة مب�جبهما، بال�اجبات التي يفر�سها 

عليهم هذا القرار، وعدم خمالفتهم لأحكامه.
بها، وفقًا لالأ�س�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�مات  با�ستق�سائها وجمع  املُكلفني  �سبط املخالفات    .3

املرعّية يف هذا ال�ساأن.
تلّقي التبليغات وال�سكاوى التي ترد اإليهم يف �ساأن املخالفات التي تت�سل ب�اجباتهم ال�ظيفية،    .٤

وفقًا لالإجراءات املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ساأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   .5

حترير حم�سر �سبط بال�قائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.   .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة ال�ظيفية، واحليدة وامل��س�عية.   .7

اإبراز ما ُيثبت �سفاتهم عند مبا�سرة املهام املن�طة بهم.   .8
عدم ا�ستغالل �سفة ال�سبطية الق�سائية لتحقيق م�سالح اأو منافع �سخ�سية.   .9

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

يك�ن للم�ظفني املمن�حني �سفة ال�سبطية الق�سائية مب�جب املادة )1( من هذا القرار ممار�سة 
ال�سالحيات التالية:

ال�ستعانة باأفراد ال�سرطة عند القت�ساء.   .1
ال�ستعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.   .2

�سماع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغات وال�سه�د.   .3
اإجراء املعاينة، وت�جيه الأ�سئلة وال�ستي�ساحات، ودخ�ل الأماكن املُ�سّرح لهم بدخ�لها جلمع    .٤

املعل�مات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
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الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يت�لى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة املرور والطرق يف الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحكام 
هذا القرار، مبا يف ذلك:

اإ�سدار البطاقات التعريفية ملاأم�ري ال�سبط الق�سائي امل�سم�لني باأحكام املادة )1( من هذا    .1
القرار.

اعتماد مناذج حما�سر �سبط املخالفات مبا تت�سمنه من بيانات اأ�سا�سية، ومبا يتفق واأحكام    .2
القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

مطر حممد الطاير
املدير العام

ورئي�ص جمل�ص املديرين

�سدر يف دبي بتاريخ 28 اأكت�بر 2018م
امل�افـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 19 �سفر 1٤٤0هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي موؤ�س�سة املرور والطرق يف الهيئة 

املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

الوحدة التنظيمية امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ال�سم

اإدارة املرور

اإدارة املرور

اإدارة املرور

اإدارة املرور

اأخ�سائي رئي�سي

مهند�س رئي�سي

مهند�س رئي�سي

م�ساعد مهند�س

11553

6252

13522

7592

حازم وائل اليا�س ن�ارة

با�سم يا�سر �سعيد اأب� �سقرة

حممد رحمة

�سعيد حممد غالم مراد

1

2

3

٤

م
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القرار الإداري رقم )٨٩( ل�سنة 2٠1٨
ب�ساأن منح بع�ص موظفي هيئة تنمية املجتمع يف دبي

�سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على القان�ن رقم )8( ل�سنة 2015 ب�ساأن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�سار اإليها فيما 
بعد بـ »الهيئة«، 

وعلى القان�ن رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلك�مة دبي، 
وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حك�مة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )20( ل�سنة 2011 ب�ساأن تنظيم املهن الجتماعية يف اإمارة دبي 
ولئحته التنفيذية،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )9( ل�سنة 2015 ب�ساأن تنظيم عمل مقدمي اخلدمات الجتماعية 
يف اإمارة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )26( ل�سنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية املجتمع 
يف دبي،

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

املادة )1(
ُينح م�ظف� الهيئة املبّينة اأ�سماوؤهم وم�سمياتهم ال�ظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �سفة 

ال�سبطية الق�سائية يف اإثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الت�سريعني التاليني:
قرار املجل�س التنفيذي رقم )20( ل�سنة 2011 ولئحته التنفيذية امل�سار اإليه.   .1

قرار املجل�س التنفيذي رقم )9( ل�سنة 2015 امل�سار اإليه.   .2
وُي�سار اإليهما فيما بعد بــ »الت�سريعني«.
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واجبات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )2(

يجب على امل�ظفني املمن�حني �سفة ال�سبطية الق�سائية وفقًا لأحكام املادة )1( من هذا القرار، 
اللتزام مبا يلي:

اأحكام الت�سريعني، ومراعاة الإجراءات املن�س��س عليها فيهما عند قيامهم مبهامهم.   .1
مب�جبهما،  ال�سادرة  والقرارات  بالت�سريعني  املخاطبني  الأ�سخا�س  التزام  من  التحقق    .2

بال�اجبات التي يفر�سهما عليهم، وعدم خمالفتهم لأحكامهما.
بها، وفقًا لالأ�س�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�مات  با�ستق�سائها وجمع  املُكّلفني  �سبط املخالفات    .3

املرعّية يف هذا ال�ساأن.
وفقًا  ب�ظائفهم،  تت�سل  التي  املخالفات  �ساأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�سكاوى  التبليغات  تلّقي    .٤

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ساأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   .5

حترير حم�سر �سبط بال�قائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.   .6
التحلي بالنزاهة والأمانة ال�ظيفية واحليدة وامل��س�عية.   .7

اإبراز ما يثبت �سفتهم عند مبا�سرة املهام املن�طة بهم.   .8
عدم ا�ستغالل �سفة ال�سبطية الق�سائية لتحقيق م�سالح اأو منافع �سخ�سية.   .9

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

يك�ن للم�ظفني املمن�حني �سفة ال�سبطية الق�سائية مب�جب املادة )1( من هذا القرار ممار�سة 
ال�سالحيات التالية: 

ال�ستعانة باأفراد ال�سرطة عند القت�ساء.   .1
ال�ستعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.   .2

�سماع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغات وال�سه�د.   .3
اإجراء املعاينة، وت�جيه ال�سئلة وال�ستي�ساحات، ودخ�ل الأماكن املُ�سّرح لهم بدخ�لها جلمع    .٤

املعل�مات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
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الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

لتنفيذ  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  الهيئة  يف  والرقابة  الرتاخي�س  لقطاع  التنفيذي  املدير  يت�ّلى 
اأحكام هذا القرار، مبا يف ذلك:

اإ�سدار البطاقات التعريفية ملاأم�ري ال�سبط الق�سائي امل�سم�لني باأحكام املادة )1( من هذا    .1
القرار.

اعتماد مناذج حما�سر �سبط املخالفات مبا تت�سمنه من بيانات اأ�سا�سية، ومبا يتفق واأحكام    .2
القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 امل�سار اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

اأحمد عبد الكرمي جلفار
املدير العام

�سدر يف دبي بتاريخ 8 اأكت�بر 2018م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــق 28 حمرم 1٤٤0هـ 
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جدول 
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة

املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

القطاع املعني امل�سمى الوظيفي ال�سم

قطاع الرتاخي�س والرقابة

قطاع الرتاخي�س والرقابة

قطاع الرتاخي�س والرقابة

رئي�س ق�سم التفتي�س

مفت�س

مفت�س اأول

�سعيد ماجد علي ماجد املهريي

عمر عبداهلل خمي�س اخلرو�سي

�سيد ح�سام �سيد حمي حممد احمد

1

2

3

م
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قرار اإداري رقم )4٠٨( ل�سنة 2٠1٨
ب�ساأن منح بع�ص موظفي اإدارة خمترب دبي املركزي

التابعة لقطاع البيئة وال�سحة وال�سالمة يف بلدية دبي �سفة ال�سبطية 
الق�سائية

__________

مدير عام بلدية دبي

بعد الطالع على القان�ن رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلك�مة دبي،
وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حك�مة دبي،

وعلى اأمر تاأ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة 1961،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )32( ل�سنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر املحلي رقم )52( ل�سنة 1990 ب�شاأن ال�شروط الواجب توافرها لرتخي�ص املختربات 
العاملة يف اإمارة دبي،

وعلى الأمر الإداري رقم )6( ل�سنة 1991 بالالئحة التنفيذية لالأمر املحلي رقم )52( ل�سنة 1990 
ب�شاأن ال�شروط الواجب توافرها لرتخي�ص املختربات العاملة يف اإمارة دبي ،

لالأمر  والعق�بات  املخالفات  اإ�سدار جدول  ب�ساأن   199٤ ل�سنة   )192( رقم  الإداري  القرار  وعلى 
العاملة يف  املختربات  لرتخي�ص  توافرها  الواجب  ال�شروط  ب�شاأن  ل�سنة 1990   )52( رقم  املحلي 

اإمارة دبي،

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

املادة )1(
دبي  بلدية  يف  وال�سالمة  وال�سحة  البيئة  لقطاع  التابعة  املركزي  دبي  خمترب  اإدارة  م�ظف�  ُينح 
املبّينة اأ�سماوؤهم وم�سمياتهم ال�ظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �سفة ال�سبطية الق�سائية 

يف اإثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الت�سريعات التالية:
الأمر املحلي رقم )52( ل�سنة 1990 املُ�سار اإليه.   .1
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الأمر الإداري رقم )6( ل�سنة 1991 املُ�سار اإليه.   .2
القرار الإداري رقم )192( ل�سنة 199٤ املُ�سار اإليه.   .3

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

القرار،  هذا  من   )1( املادة  مب�جب  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  املمن�حني  امل�ظفني  على  يجب 
اللتزام مبا يلي:

اأحكام الت�سريعات املُ�سار اإليها يف املادة )1( من هذا القرار، ومراعاة الإجراءات املن�س��س    .1
عليها فيها عند قيامهم مبهامهم.

هذا  من   )1( املادة  يف  اإليها  املُ�سار  بالت�سريعات  املخاطبني  الأ�سخا�س  التزام  من  التحقق    .2
القرار بال�اجبات التي تفر�سها عليهم وعدم خمالفتهم لأحكامها.

بها، وفقًا لالأ�س�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�مات  با�ستق�سائها وجمع  املُكلفني  �سبط املخالفات    .3
املرعّية يف هذا ال�ساأن.

وفقًا  ب�ظائفهم،  تت�سل  التي  املخالفات  �ساأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�سكاوى  التبليغات  تلّقي    .٤
لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ساأن.

اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   .5
حترير حم�سر �سبط بال�قائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.   .6

التحلي بالنزاهة، والأمانة ال�ظيفية، واحليدة وامل��س�عية.   .7
اإبراز ما ُيثبت �سفاتهم عند مبا�سرة املهام املن�طة بهم.   .8

عدم ا�ستغالل �سفة ال�سبطية الق�سائية لتحقيق م�سالح اأو منافع �سخ�سية.   .9

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

يك�ن للم�ظفني املمن�حني �سفة ال�سبطية الق�سائية مب�جب املادة )1( من هذا القرار ممار�سة 
ال�سالحيات التالية: 

ال�ستعانة باأفراد ال�سرطة عند القت�ساء.   .1
ال�ستعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.   .2

�سماع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغات وال�سه�د.   .3
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اإجراء املعاينة، وت�جيه الأ�سئلة وال�ستي�ساحات، ودخ�ل الأماكن املُ�سّرح لهم بدخ�لها جلمع    .٤
املعل�مات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يت�لى املدير التنفيذي لقطاع البيئة وال�سحة وال�سالمة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحكام 
هذا القرار، مبا يف ذلك: 

اإ�سدار البطاقات التعريفية ملاأم�ري ال�سبط الق�سائي امل�سم�لني باأحكام املادة )1( من هذا    .1
القرار. 

اعتماد مناذج حما�سر �سبط املخالفات مبا تت�سمنه من بيانات اأ�سا�سية، ومبا يتفق واأحكام    .2
القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه.

                                      
ال�سريان والن�سر

املادة )٥(
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.              

داوود عبدالرحمن الهاجري
املدير العام 

�سدر يف دبي بتاريخ 11 اأكت�بر 2018م
امل�افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 2 �سفر 1٤٤0هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�سم املوظف
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مفت�س ج�دة منتجات رئي�سي

مفت�س ج�دة منتجات رئي�سي
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�سابط اإ�ستالم عينات اأول

مفت�س ج�دة منتجات رئي�سي
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فني معايرة معدات واأجهزة خمربية
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قرار اإداري رقم )431( ل�سنة 2٠1٨
ب�ساأن

منح بع�ص موظفي بلدية دبي �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

مدير عام بلدية دبي

بعد الطالع على القان�ن رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلك�مة دبي،
وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حك�مة دبي،

وعلى اأمر تاأ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة 1961،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )32( ل�سنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

ولئحته  دبي  اإمارة  يف  البيئة  حماية  اأنظمة  ب�ساأن   1991 ل�سنة   )61( رقم  املحلي  الأمر  وعلى 
التنفيذية،

وعلى الأمر املحلي رقم )8( ل�سنة 2002 ب�ساأن ال�سرف ال�سحي والري وت�سريف املياه يف اإمارة 
دبي وتعديالته، 

دبي  اإمارة  املجتمع يف  و�سالمة  العامة  ال�سحة  ب�ساأن  ل�سنة 2003  رقم )11(  املحلي  الأمر  وعلى 
وتعديالته ولئحته التنفيذية،

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

املادة )1(
ُينح م�ظف� بلدية دبي املبّينة اأ�سماوؤهم وم�سمياتهم ال�ظيفية يف اجلدول املُلحق بهذا القرار �سفة 

ال�سبطية الق�سائية يف اإثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الت�سريعات التالية:
ولئحته  دبي  اإمارة  يف  البيئة  حماية  اأنظمة  ب�ساأن   1991 ل�سنة   )61( رقم  املحلي  الأمر    .1

التنفيذية.
الأمر املحلي رقم )8( ل�سنة 2002 ب�ساأن ال�سرف ال�سحي والري وت�سريف املياه يف اإمارة    .2

دبي وتعديالته.
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دبي  اإمارة  املجتمع يف  و�سالمة  العامة  ال�سحة  ب�ساأن  ل�سنة 2003  رقم )11(  املحلي  الأمر    .3
وتعديالته ولئحته التنفيذية.

وُي�سار اإليها يف هذا القرار بـ »الت�سريعات ال�سحية والبيئية«.

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

يجب على امل�ظفني املمن�حني �سفة ال�سبطية الق�سائية وفقًا لأحكام هذا القرار اللتزام مبا يلي:
اأحكام الت�سريعات ال�سحية والبيئية، ومراعاة الإجراءات املن�س��س عليها فيها عند قيامهم    .1

مبهامهم.
التحقق من التزام الأ�سخا�س املخاطبني باأحكام الت�سريعات ال�سحية والبيئية بال�اجبات التي    .2

تفر�سها عليهم هذه الت�سريعات والقرارات ال�سادرة مب�جبها وعدم خمالفتهم لأحكامها.
بها، وفقًا لالأ�س�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�مات  با�ستق�سائها وجمع  املُكلفني  �سبط املخالفات    .3

املرعّية يف هذا ال�ساأن.
وفقًا  ب�ظائفهم،  تت�سل  التي  املخالفات  �ساأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�سكاوى  التبليغات  تلّقي    .٤

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ساأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   .5

حترير حم�سر �سبط بال�قائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.   .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة ال�ظيفية، واحليدة وامل��س�عية.   .7

اإبراز ما ُيثبت �سفاتهم عند مبا�سرة املهام املن�طة بهم.   .8
عدم ا�ستغالل �سفة ال�سبطية الق�سائية لتحقيق م�سالح اأو منافع �سخ�سية.   .9

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

ال�سالحيات  ممار�سة  القرار  هذا  مب�جب  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  املمن�حني  للم�ظفني  يك�ن 
التالية: 

ال�ستعانة باأفراد ال�سرطة عند القت�ساء.   .1
ال�ستعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.   .2

�سماع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغات وال�سه�د.   .3
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اإجراء املعاينة، وت�جيه الأ�سئلة وال�ستي�ساحات، ودخ�ل الأماكن املُ�سّرح لهم بدخ�لها جلمع    .٤
املعل�مات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يت�لى مدير اإدارة ال�سحة وال�سالمة يف قطاع البيئة وال�سحة وال�سالمة اتخاذ الإجراءات الالزمة 
لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مبا يف ذلك: 

اإ�سدار البطاقات التعريفية ملاأم�ري ال�سبط الق�سائي امل�سم�لني باأحكام هذا القرار.    .1
اعتماد مناذج حما�سر �سبط املخالفات مبا تت�سمنه من بيانات اأ�سا�سية، ومبا يتفق واأحكام    .2

القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.              

داوود عبدالرحمن الهاجري
املدير العام

�سدر يف دبي بتاريخ 5 ن�فمرب 2018م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــق 26 �سفر 1٤٤0هـ
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جـــدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي اإدارة ال�سحة وال�سالمة يف بلدية 

دبي املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�سم املوظف

�سابط بيئة

�سابط بيئة اأول

مراقب بيئي رئي�سي

مراقب بيئي رئي�سي

مراقب بيئي رئي�سي
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حممد عبداهلل عثمان الكمايل
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�سيد ح�سن �سيد علي �سيد حممد املرزوقي 

ح�سني علي عبداهلل مراد 

علي عيد عبدالعزيز �سمل احلاي

�سيف جمعه �سعيد اخلطيبي ال�س�يدي

ا�سحاق علي عبداهلل البل��سي

خالد علي حممد عبداهلل

ا�سحاق اأحمد عبداهلل البل��سي
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قرار اإداري رقم )432( ل�سنة 2٠1٨
ب�ساأن

منح بع�ص موظفي بلدية دبي �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

مدير عام بلدية دبي

بعد الطالع القان�ن رقم )32( ل�سنة 2015 ب�ساأن اجلريدة الر�سمية حلك�مة دبي،
وعلى القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 ب�ساأن تنظيم منح �سفة ال�سبطية الق�سائية يف حك�مة دبي،

وعلى اأمر تاأ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة 1961،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )32( ل�سنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر املحلي رقم )8( ل�سنة 2002 ب�ساأن ال�سرف ال�سحي والري وت�سريف املياه يف اإمارة 
دبي وتعديالته، 

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

املادة )1(
ُينح م�ظف� بلدية دبي املبّينة اأ�سماوؤهم وم�سمياتهم ال�ظيفية يف اجلدول املُلحق بهذا القرار �سفة 
ال�سبطية الق�سائية يف اإثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الأمر املحلي رقم )8( ل�سنة 

2002 ب�ساأن ال�سرف ال�سحي والري وت�سريف املياه يف اإمارة دبي وتعديالته.

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

يجب على امل�ظفني املمن�حني �سفة ال�سبطية الق�سائية وفقًا لأحكام هذا القرار اللتزام مبا يلي:
اأحكام الأمر املحلي رقم )8( ل�سنة 2002 املُ�سار اإليه، ومراعاة الإجراءات املن�س��س عليها    .1

فيه عند قيامهم مبهامهم.
التحقق من التزام الأ�سخا�س املخاطبني باأحكام الأمر املحلي رقم )8( ل�سنة 2002 املُ�سار    .2
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اإليه والقرارات ال�سادرة مب�جبه بال�اجبات التي يفر�سها عليهم وعدم خمالفتهم لأحكامه.
بها، وفقًا لالأ�س�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�مات  با�ستق�سائها وجمع  املُكلفني  �سبط املخالفات    .3

املرعّية يف هذا ال�ساأن.
وفقًا  ب�ظائفهم،  تت�سل  التي  املخالفات  �ساأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�سكاوى  التبليغات  تلّقي    .٤

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ساأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   .5

6.  حترير حم�سر �سبط بال�قائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.
التحلي بالنزاهة، والأمانة ال�ظيفية، واحليدة وامل��س�عية.   .7

اإبراز ما ُيثبت �سفاتهم عند مبا�سرة املهام املن�طة بهم.   .8
عدم ا�ستغالل �سفة ال�سبطية الق�سائية لتحقيق م�سالح اأو منافع �سخ�سية.   .9

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

ال�سالحيات  ممار�سة  القرار  هذا  مب�جب  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  املمن�حني  للم�ظفني  يك�ن 
التالية: 

ال�ستعانة باأفراد ال�سرطة عند القت�ساء.   .1
ال�ستعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.   .2

�سماع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغات وال�سه�د.   .3
اإجراء املعاينة، وت�جيه الأ�سئلة وال�ستي�ساحات، ودخ�ل الأماكن املُ�سّرح لهم بدخ�لها جلمع    .٤

املعل�مات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يت�لى مدير اإدارة �سبكة وحمطات معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي يف قطاع خدمات البنية التحتية 
اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مبا يف ذلك: 

اإ�سدار البطاقات التعريفية ملاأم�ري ال�سبط الق�سائي امل�سم�لني باأحكام هذا القرار.    .1
اعتماد مناذج حما�سر �سبط املخالفات مبا تت�سمنه من بيانات اأ�سا�سية، ومبا يتفق واأحكام    .2

القان�ن رقم )8( ل�سنة 2016 املُ�سار اإليه.
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ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �سدوره، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.              

داوود عبدالرحمن الهاجري
املدير العام

�سدر يف دبي بتاريخ 5 ن�فمرب 2018م
امل�افــــــــــــــــــــــــــــــــق 26 �سفر 1٤٤0هـ
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جـــدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي اإدارة �سبكة وحمطات معاجلة مياه 

ال�سرف ال�سحي يف بلدية دبي املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�سم املوظف

اأخ�سائي �سبكات �سرف �سحي

�سابط دعم

مراقب تنظيف �سبكات ال�سرف ال�سحي

6293

18093

28287

�سلطان ي��سف �سعيد حممد الزعابي

�سلطان حممد عبداهلل احلمادي 

حممد ابراهيم اأحمد البل��سي

1

2

3

م

Issue 441 Pages.indd   31 11/11/18   1:58 PM



ال�سنة 52          العدد 441          14 نوفمرب 2٠1٨م          6 ربيع الأول 144٠هـ

ت�سدر عن:

هاتف: 2٩2٩2٠٠ 4 ٠٠٩71، فاك�ص: 2٩2٩2٩٩ 4 ٠٠٩71، �ص.ب.  12٠777 
دبي، الإمارات العربية املتحدة

slc.dubai.gov.ae      official.gazette@slc.dubai.gov.ae

ISSN: 2410 - 1141

Issue 441 Cover.indd   1 11/11/18   12:07 PM


