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املحتويات 

ت�سريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�سالت

- قرار اإداري رقم )868( ل�صنة 2018 ب�ص�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت 
�صفة ال�صبطية الق�ص�ئية.

- قرار اإداري رقم )869( ل�صنة 2018 ب�ص�أن منح بع�ض موظفي موؤ�ص�صة الرتخي�ض بهيئة 
الطرق واملوا�صالت �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية.

- قرار اإداري رقم )873( ل�صنة 2018 ب�ص�أن منح اأحد موظفي موؤ�ص�صة الرتخي�ض ب�لهيئة 
�صفة ال�صبطية الق�ص�ئية.

- قرار اإداري رقم )874( ل�صنة 2018 ب�ص�أن منح بع�ض موظفي موؤ�ص�صة الرتخي�ض بهيئة 
الطرق واملوا�صالت �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية.

هيئة كهرباء ومياه دبي
- قرار اإداري رقم )1( ل�صنة 2018 ب�ص�أن منح بع�ض موظفي هيئة كهرب�ء ومي�ه دبي �صفة 

ال�صبطية الق�ص�ئية.

بلدية دبي
- قرار اإداري رقم )478( ل�صنة 2018 ب�ص�أن منح بع�ض موظفي بلدية دبي �صفة ال�صبطية 

الق�ص�ئية.
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قرار اإداري رقم )٨6٨( ل�سنة 2٠1٨
ب�ساأن منح بع�ص موظفي هيئة الطرق واملوا�سالت �سفة ال�سبطية 

الق�سائية
__________

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،

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 )1( ل�صنة 2017 ب�ص�أن تنظيم ال�صكك احلديدية يف اإم�رة دبي،
الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2018 ل�صنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

واملوا�صالت،

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

املادة )1(
الق�ص�ئية يف  ال�صبطية  �صفة  ت�ليً�،  الوظيفية  وم�صمي�تهم�  اأ�صم�وؤهم�  املبّينة  الهيئة  موظف�  ُينح 
اإثب�ت االأفع�ل التي ترتكب ب�ملخ�لفة الأحك�م قرار املجل�ض التنفيذي رقم )1( ل�صنة 2017 املُ�ص�ر 

اإليه.

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�سم املوظف

اأخ�ص�ئي اأول

مهند�ض اأول

13518

12574

روين جو�صتني

ديب�ك كوب�الكري�صن�ن ن�ير
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واجبات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )2(

يجب على املوظفني املخّولني �صفة م�أموري ال�صبط الق�ص�ئي مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار، 
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.

التحقق من التزام االأ�صخ��ض املخ�طبني ب�أحك�م قرار املجل�ض التنفيذي رقم )1( ل�صنة 2017    .2
املُ�ص�ر اإليه، ب�لواجب�ت التي يفر�صه� عليهم، والقرارات ال�ص�درة مبوجبه وعدم خم�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 حم�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

�سالحيات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )٣(

القرار مم�ر�صة  امل�دة )1( من هذا  الق�ص�ئية مبوجب  ال�صبطية  �صفة  املخّولني  للموظفني  يكون 
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 لقط�ع اال�صرتاتيجية واحلوكمة املوؤ�ص�صية 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 حم��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�سريان والن�سر
املادة )٥(

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

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�صدر يف دبي بت�ريخ 7 نوفمرب 2018 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 29 �صفر 1440 هـ
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قرار اإداري رقم )٨6٩( ل�سنة 2٠1٨
ب�ساأن منح بع�ص موظفي موؤ�س�سة الرتخي�ص 

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

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،

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 )38( ل�صنة 2018 ب�شاأن تنظيم ن�شاط تعليم قيادة املركبات يف 
اإم�رة دبي،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2018 ل�صنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت،

وعلى القرار االإداري رقم )428( ل�صنة 2009 ب�إ�صدار الالئحة التنفيذّية للنظ�م رقم )6( ل�صنة 
2009 ب�ص�أن ترخي�ض ُمن�ص�آت تعليم قي�دة املركب�ت يف اإم�رة دبي وتعديالته،

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

املادة )1(
ُينح موظفو موؤ�ص�صة الرتخي�ض يف الهيئة املبّينة اأ�صم�وؤهم وم�صمي�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 )38( ل�صنة 2018 املُ�ص�ر اإليه.
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العدد )442( - ال�سنة )٥2( - ٣ ربيع الثاين  144٠هـ - املوافق 1٠ دي�سمرب  2٠1٨م ٩ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

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

يجب على املوظفني املمنوحني �صفة م�أموري ال�صبط الق�ص�ئي مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار، 
االلتزام مب� يلي:

االإجراءات  ومراع�ة  اإليه،  املُ�ص�ر   2018 ل�صنة   )38( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  اأحك�م    .1
املن�صو�ض عليه� فيه عند قي�مهم مبه�مهم.

ل�صنة  رقم )38(  التنفيذي  املجل�ض  قرار  ب�أحك�م  املخ�طبني  االأ�صخ��ض  التزام  التحقق من    .2
وعدم  مبوجبه  ال�ص�درة  والقرارات  عليهم،  يفر�صه�  التي  ب�لواجب�ت  اإليه،  املُ�ص�ر   2018

خم�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 حم�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

�سالحيات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )٣(

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.
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الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

هذا  اأحك�م  لتنفيذ  الالزمة  االإجراءات  اتخ�ذ  ب�لهيئة  الرتخي�ض  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير  يتولى 
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 حم��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�سريان والن�سر
املادة )٥(

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

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�صدر يف دبي بت�ريخ 7 نوفمرب 2018 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 29 �صفر 1440 هـ
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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

مدير اإدارة الرق�بة والتفتي�ض

مدير ق�صم رق�بة اأداء املع�هد

م�صرف رئي�صي

م�صرف

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

11033

404

10749

9943

13734

13489

13259

مو�صى حممد مو�صى الرئي�صي

ال�صيد ه��صم ال�صيد اله��صمي

عمر عبدالرحمن اجلن�حي اخلطيب

ح�صن حمزة ح�صن الوطني

ح�صني ح�صن حممد احلو�صني

نوره عبداهلل �صعيد املهري

وردة علي ح�صن بهزاد

1

2

3

4

5

6

7

م
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قرار اإداري رقم )٨7٣( ل�سنة 2٠1٨
ب�ساأن منح اأحد موظفي

موؤ�س�سة الرتخي�ص بالهيئة �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

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، 

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،

للمركب�ت يف  الفني  الفح�ض  ب�ص�أن مراكز  ل�صنة 2015  رقم )38(  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
اإم�رة دبي،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2018 ل�صنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت،

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

املادة )1(
فني  مفت�ض  وظيفة  ي�صغل  والذي   ،)13750( �سطناوي  عبدالكرمي  با�سم  هيثم  ال�سيد/  ُينح 
ب�ملخ�لفة  التي ترتكب  االأفع�ل  اإثب�ت  الق�ص�ئية يف  ال�صبطية  الهيئة �صفة  مبوؤ�ص�صة الرتخي�ض يف 

الأحك�م قرار املجل�ض التنفيذي رقم )38( ل�صنة 2015 املُ�ص�ر اإليه.

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

يجب على املوظف املمنوح �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار، االلتزام 
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مب� يلي:
االإجراءات  ومراع�ة  اإليه،  امل�ص�ر   2015 ل�صنة   )38( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  اأحك�م    .1

املن�صو�ض عليه� فيه عند قي�مه مبه�مه.
ل�صنة  رقم )38(  التنفيذي  املجل�ض  قرار  ب�أحك�م  املخ�طبني  االأ�صخ��ض  التزام  التحقق من    .2
2015 امل�ص�ر اإليه، ب�لواجب�ت التي يفر�صه� عليهم هذا القرار والقرارات ال�ص�درة مبوجبه 

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

املرعّية يف هذا ال�ص�أن.
وفقً�  بوظيفته،  تت�صل  التي  املخ�لف�ت  �ص�أن  يف  اإليه  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 حم�صر �صبط ب�لوق�ئع واالإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبله.   .6
التحلي ب�لنزاهة، واالأم�نة الوظيفية، واحليدة واملو�صوعية.   .7

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

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )٣(

مم�ر�صة  القرار  هذا  من   )1( امل�دة  مبوجب  الق�ص�ئية  ال�صبطية  �صفة  املمنوح  للموظف  يكون 
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 له بدخوله� جلمع    .4

املعلوم�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.
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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: 

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

اعتم�د من�ذج حم��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 امل�ص�ر اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

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

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�صدر يف دبي بت�ريخ 7 نوفمرب 2018 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 29 �صفر 1440 هـ
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قرار اإداري رقم )٨74( ل�سنة 2٠1٨
ب�ساأن

منح بع�ص موظفي موؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة الطرق واملوا�سالت �سفة 
ال�سبطية الق�سائية

__________

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،

ال�صي�رات  ت�أجري  مك�تب  معلوم�ت  نظ�م  ا�صتخدام  ب�ص�أن   2005 ل�صنة   )22( رقم  املر�صوم  وعلى 
االإلكرتوين،

اأرقام  جتارة  ن�شاط  مزاولة  تنظيم  ب�شاأن   2011 ل�صنة   )31( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
املركب�ت يف اإم�رة دبي،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )15( ل�صنة 2012 ب�عتم�د جدول املخ�لف�ت والغرام�ت اخل��صة 
بنظ�م معلوم�ت مك�تب ت�أجري ال�صي�رات االإلكرتوين،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )18( ل�صنة 2017 ب�ص�أن ترخي�ض وتنظيم ا�صتعم�ل الدراج�ت 
الن�رية الرتفيهية يف اإم�رة دبي، 

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )47( ل�صنة 2017 ب�ص�أن تنظيم اأن�صطة النقل ب�ملركب�ت وت�أجريه� 
يف اإم�رة دبي، 

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2018 ل�صنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت،
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قررنا ما يلي:
منح �سفة ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
ُينح موظفو موؤ�ص�صة الرتخي�ض يف الهيئة املبّينة اأ�صم�وؤهم وم�صمي�تهم الوظيفية يف اجلدول امللحق 
بهذا القرار، �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية يف اإثب�ت االأفع�ل التي ترتكب ب�ملخ�لفة الأحك�م الت�صريع�ت 

الت�لية والقرارات ال�ص�درة مبوجبه�: 
املر�صوم رقم )22( ل�صنة 2005 امل�ص�ر اإليه.   .1

قرار املجل�ض التنفيذي رقم )31( ل�صنة 2011 امل�ص�ر اإليه.   .2

قرار املجل�ض التنفيذي رقم )15( ل�صنة 2012 امل�ص�ر اإليه.   .3

قرار املجل�ض التنفيذي رقم )18( ل�صنة 2017 امل�ص�ر اإليه.   .4

قرار املجل�ض التنفيذي رقم )47( ل�صنة 2017 امل�ص�ر اإليه.   .5
وي�ص�ر اإليه� فيم� بعد بـِـ »الت�صريع�ت«.

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

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

1.  اأحك�م الت�صريع�ت، ومراع�ة االإجراءات املن�صو�ض عليه� فيه� عند قي�مهم مبه�مهم.
التحقق من التزام االأ�صخ��ض املخ�طبني ب�أحك�م الت�صريع�ت، ب�لواجب�ت التي تفر�صه� عليهم    .2

هذه الت�صريع�ت والقرارات ال�ص�درة مبوجبه� وعدم خم�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 حم�صر �صبط ب�لوق�ئع واالإجراءات التي مت اتخ�ذه�.   .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
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�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )٣(

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: 

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 حم��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�سريان والن�سر
املادة )٥(

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

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�صدر يف دبي بت�ريخ 7 نوفمرب 2018 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 29 �صفر 1440 هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي موؤ�س�سة الرتخي�ص

املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�سم املوظف

مدير اإدارة الرق�بة والتفتي�ض

مدير ق�صم رق�بة اأن�صطة 

النقل التج�رية

م�صرف رئي�صي

م�صرف رئي�صي

م�صرف اأول

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

11033

12010

2273

3844

4585

5319

4009

4044

4506

11249

906

2422

3722

مو�صى حممد مو�صى الرئي�صي

�صعود علي ق��صم ال�صعيبي

بدر اإبراهيم اأوغ�ن االوغ�ين

عبداهلل �صعيد حممد الدرعي

ج��صم اأحمد عبداهلل ح�جي

اإبراهيم خري حممد البلو�صي

�صالح غميل مب�رك خلف�ن

مكتوم حممد علي ن�صريي

حممد ن��صر حممد احل�رثي

فهد ع�دل فتح اهلل حممد

ع�رف عبداهلل ع�صكر

ط�لب احمد عبداهلل عتيق

عبداهلل دروي�ض ح�صن هيكل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

م
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قرار اإداري رقم )1( ل�سنة 2٠1٨
ب�ساأن منح بع�ص موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي

�سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

الع�سو املنتدب والرئي�ص التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي

بعد االطالع على الق�نون رقم )1( ل�صنة 1992 ب�إن�ص�ء هيئة كهرب�ء ومي�ه دبي وتعديالته، وُي�ص�ر 
اإليه� فيم� بعد بـِ »الهيئة«،

وعلى الق�نون رقم )6( ل�صنة 2015 ب�ص�أن حم�ية ال�صبكة الع�مة للكهرب�ء واملي�ه يف اإم�رة دبي،
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،

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

املادة )1(
ُينح موظفو الهيئة املبّينة اأ�صم�وؤهم وم�صمي�تهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �صفة 
ال�صبطية الق�ص�ئية يف اإثب�ت االأفع�ل التي ترتكب ب�ملخ�لفة الأحك�م الق�نون رقم )6( ل�صنة 2015 

املُ�ص�ر اإليه.

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

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

اأحك�م الق�نون رقم )6( ل�صنة 2015 املُ�ص�ر اإليه، ومراع�ة االإجراءات املن�صو�ض عليه� فيه    .1
عند قي�مهم مبه�مهم.

اإليه،  املُ�ص�ر   2015 ل�صنة   )6( رقم  ب�لق�نون  املخ�طبني  االأ�صخ��ض  التزام  من  التحقق    .2
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ب�لواجب�ت التي يفر�صه� عليهم هذا الق�نون والقرارات ال�ص�درة مبوجبه، وعدم خم�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 حم�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

�سالحيات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )٣(

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 الن�ئب التنفيذي للرئي�ض لقط�ع دعم االأعم�ل واملوارد الب�صرية ب�لتن�صيق مع اإدارة ال�صوؤون 
الق�نونية 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. 
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اعتم�د من�ذج حم��صر �صبط املخ�لف�ت مب� تت�صمنه من بي�ن�ت اأ�ص��صية، ومب� يتفق واأحك�م    .2
الق�نون رقم )6( ل�صنة 2015 املُ�ص�ر اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

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

�سعيد حممد الطاير
الع�سو املنتدب والرئي�ص التنفيذي

 

�صدر يف دبي بت�ريخ 26 نوفمرب 2018 م
املوافـــــــــــــــــــــــق 18 ربيع االأول 1440 هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املمنوحني �سفة ال�سبطية 

الق�سائية

القطاع املعني امل�سمى الوظيفي ا�سم املوظف

قط�ع توزيع الط�قة

قط�ع نقل الط�قة

قط�ع نقل الط�قة

قط�ع نقل الط�قة

قط�ع نقل الط�قة

قط�ع نقل الط�قة

قط�ع نقل الط�قة

م�صرف اأول - مدين

م�صرف

م�صرف

م�صرف

م�صرف

م�صرف

مراقب

م�نع حممد خلف�ن الروم املهريي

ف�صل ربي بن منري خ�ن 

�صيد جم�صيد ح�صني نقفي

�صراف�ن�ن ك��صيفي�صو ان�ث�ن 

راثي�ض ك�روث�ت ك�روث�ت 

�صيد يون�ض علي معني الدين 

�صه�ب ك�الثينج�ن اأبوبكر

1

2
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4

5

6

7

م
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قرار اإداري رقم )47٨( ل�سنة 2٠1٨
ب�ساأن

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

مدير عام بلدية دبي

بعد االطالع على 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 )6( ل�صنة 2017 ب�ص�أن تنظيم اأعم�ل امل�ص�حة يف اإم�رة دبي،
وعلى اأمر ت�أ�صي�ض جمل�ض بلدية دبي ل�صنة 1961،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )32( ل�صنة 2018 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

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

املادة )1(
ُينح موظفو بلدية دبي املبّينة اأ�صم�وؤهم وم�صمي�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 الق�نون رقم )6( ل�صنة 2017 

ب�ص�أن تنظيم اأعم�ل امل�ص�حة يف اإم�رة دبي والقرارات ال�ص�درة مبوجبه.

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

يجب على املوظفني املمنوحني �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية وفقً� الأحك�م هذا القرار االلتزام مب� يلي:
اأحك�م الق�نون رقم )6( ل�صنة 2017 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�أحك�م الق�نون رقم )6( ل�صنة 2017 املُ�ص�ر اإليه    .2

والقرارات ال�ص�درة مبوجبه ب�لواجب�ت التي تفر�صه� عليهم وعدم خم�لفتهم الأحك�مه�.
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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 حم�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

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )٣(

ال�صالحي�ت  مم�ر�صة  القرار  هذا  مبوجب  الق�ص�ئية  ال�صبطية  �صفة  املمنوحني  للموظفني  يكون 
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 مدير اإدارة امل�ص�حة 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 هذا القرار.   .1

اعتم�د من�ذج حم��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.
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ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

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

داوود عبدالرحمن الهاجري
املدير العام

                                           
                                           

�صدر يف دبي بت�ريخ 28 نوفمرب 2018 م
املوافـــــــــــــــــــــــق 20 ربيع االأول 1440 هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي اإدارة امل�ساحة يف بلدية دبي 

املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�سم املوظف

مدير ق�صم امل�صح اجليودي�صي 

والبحري

مدير ق�صم بي�ن�ت االأرا�صي 

واإ�صدار اخلرائط

مدير ق�صم امل�صح التف�صيلي 

واالأمالك

اأخ�ص�ئي جيودي�صي

حملل بي�ن�ت بحرية رئي�صي

م�ص�ح بحري رئي�صي

مدقق بي�ن�ت جيودي�صية اأول

حملل نظم م�ص�حية رئي�صي

م�ص�ح خمطط�ت اأول

حملل بي�ن�ت اإدارة املركب�ت

م�ص�ح اأمالك

9523

17113

1186

21854

14085

28136

20372

25855

28405

15986

28116

اإي�ن اأحمد �ص�لح اخلطيبي الفال�صي

اأحمد حممد عبدالرحمن اجل�صمي

عبداللطيف ح�صن ج��صم علي الب�دي

اأ�ص�مه �صيد علي حممد 

م�صطفى حممد ب�قر جعفر

عبداهلل �ص�مل عبيد �ص�مل املحريبي

ح�زم فوزي ح�صيني متويل ن�فع

اأحمد حممد عبداللطيف حممد علي

جورج موري�ض قزم�

في�صل عبداهلل علي اأحمد الك�صري

اأحمد عمر اأحمد امل�صطفى
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