ISSN: 2410 - 1141

ت�صدر عن:

هاتف ،٠٠٩٧١ 4 2929200 :فاك�س� ،٠٠٩٧١ 4 2929299 :ص.ب120777 .
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
official.gazette@slc.dubai.gov.ae

12/5/18 11:02 AM

slc.dubai.gov.ae

ال�سنة 52

العدد 442

 10دي�سمرب 201٨م

 3ربيع الثاين 14٤٠هـ
Issue 442 Cover.indd 1

ال�سنة ٥٢

12/5/18 11:08 AM

العدد ٤٤٢

 ١٠دي�سمرب 201٨م

 ٣ربيع الثاين 14٤٠هـ

Issue 442 Pages.indd 1

ت�صدر عن:
اللجنة العليا للت�شريعات
هاتف ،٠٠٩٧١ 4 2929200 :فاك�س� ،٠٠٩٧١ 4 2929299 :ص.ب120777 .
دبي ،الإمارات العربية املتحدة
slc.dubai.gov.ae
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
الرقم املعياري الدويل للدوريات2410 - 1141 :

12/5/18 11:08 AM

Issue 442 Pages.indd 2

املحتويات
ت�شريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�صالت
 قرار �إداري رقم ( )868ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت�صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )869ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئةالطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )873ل�سنة  2018ب�ش�أن منح �أحد موظفي م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بالهيئة�صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )874ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئةالطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.

٥
٨
١٢
١٥

هيئة كهرباء ومياه دبي
 قرار �إداري رقم ( )1ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي �صفة ١٩ال�ضبطية الق�ضائية.
بلدية دبي
 قرار �إداري رقم ( )478ل�سنة  2018ب�ش�أن منح بع�ض موظفي بلدية دبي �صفة ال�ضبطية ٢٣الق�ضائية.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )868ل�سنة 2018
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2006ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق
واملوا�صالت واعتماد هيكلها امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم ال�سكك احلديدية يف �إمارة دبي،
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 موظفا الهيئة املب ّينة �أ�سما�ؤهما وم�سمياتهما الوظيفية تالي ًا� ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف
�إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2017املُ�شار
�إليه.
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

روين جو�ستني

13518

�أخ�صائي �أول

2

ديباك كوباالكري�شنان ناير

12574

مهند�س �أول

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املخ ّولني �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب املادة ( )1من هذا القرار،
االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )1ل�سنة  2017املُ�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 ( )1ل�سنة 2017
املُ�شار �إليه ،بالواجبات التي يفر�ضها عليهم ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه 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�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املخ ّولني �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 لقطاع اال�سرتاتيجية واحلوكمة امل�ؤ�س�سية يف الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة
لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،مبا يف ذلك:
�	.1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
 .2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  7نوفمرب  2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29صفر  1440هـ
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قرار �إداري رقم ( )869ل�سنة 2018
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة الرتخي�ص
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 بـ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2006ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق
واملوا�صالت واعتماد هيكلها امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  2018ب�ش�أن تنظيم ن�شاط تعليم قيادة املركبات يف
�إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
وعلى القرار الإداري رقم ( )428ل�سنة  2009ب�إ�صدار الالئحة التنفيذ ّية للنظام رقم ( )6ل�سنة
 2009ب�ش�أن ترخي�ص ُمن�ش�آت تعليم قيادة املركبات يف �إمارة دبي وتعديالته،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو م�ؤ�س�سة الرتخي�ص يف الهيئة 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 قرار املجل�س
التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  2018املُ�شار �إليه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

12/5/18 11:08 AM
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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،
االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  2018املُ�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 ( )38ل�سنة
 2018املُ�شار �إليه ،بالواجبات التي يفر�ضها عليهم ،والقرارات ال�صادرة مبوجبه 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�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.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة الرتخي�ص بالهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القرار ،مبا يف ذلك:
�	.1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
 .2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  7نوفمرب  2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29صفر  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

مو�سى حممد مو�سى الرئي�سي

11033

مدير �إدارة الرقابة والتفتي�ش

2

ال�سيد ها�شم ال�سيد الها�شمي

404

مدير ق�سم رقابة �أداء املعاهد

3

عمر عبدالرحمن اجلناحي اخلطيب

10749

م�شرف رئي�سي

4

ح�سن حمزة ح�سن الوطني

9943

م�شرف

5

ح�سني ح�سن حممد احلو�سني

13734

مفت�ش

6

نوره عبداهلل �سعيد املهري

13489

مفت�ش

7

وردة علي ح�سن بهزاد

13259

مفت�ش

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )873ل�سنة 2018
ب�ش�أن منح �أحد موظفي
م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بالهيئة �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2015ب�ش�أن اجلريدة الر�سمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2006ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات التابعة لهيئة الطرق
واملوا�صالت واعتماد هيكلها امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  2015ب�ش�أن مراكز الفح�ص الفني للمركبات يف
�إمارة دبي،
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 ال�سيد /هيثم با�سم عبدالكرمي �شطناوي ( ،)13750والذي ي�شغل وظيفة مفت�ش فني
مب�ؤ�س�سة الرتخي�ص يف الهيئة �صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة
لأحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  2015املُ�شار �إليه.
واجبات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظف املمنوح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ،االلتزام
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مبا يلي:
�	.1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  2015امل�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات
املن�صو�ص عليها فيه عند قيامه مبهامه.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني ب�أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة
 2015امل�شار �إليه ،بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القرار والقرارات ال�صادرة مبوجبه
وعدم خمالفتهم لأحكامه.
� .3ضبط املخالفات املُكلف 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 �إليه يف �ش�أن املخالفات التي تت�صل بوظيفته ،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 قبله.
 .7التحلي بالنزاهة ،والأمانة الوظيفية ،واحليدة واملو�ضوعية.
�	.8إبراز ما ُيثبت �صفته عند مبا�شرة املهام املنوطة به.
 .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 للموظف املمنوح �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 له بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
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الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة الرتخي�ص يف الهيئة ،اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القرار ،مبا يف ذلك:
�	.1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أمور ال�ضبط الق�ضائي امل�شمول 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.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  7نوفمرب  2018م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29صفر  1440هـ
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قرار �إداري رقم ( )874ل�سنة 2018
ب�ش�أن
منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة الرتخي�ص 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 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 املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2005ب�ش�أن ا�ستخدام نظام معلومات مكاتب ت�أجري ال�سيارات
الإلكرتوين،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )31ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم مزاولة ن�شاط جتارة �أرقام
املركبات يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة  2012باعتماد جدول املخالفات والغرامات اخلا�صة
بنظام معلومات مكاتب ت�أجري ال�سيارات الإلكرتوين،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2017ب�ش�أن ترخي�ص وتنظيم ا�ستعمال الدراجات
النارية الرتفيهية يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم �أن�شطة النقل باملركبات وت�أجريها
يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق
واملوا�صالت،
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قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو م�ؤ�س�سة الرتخي�ص 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 الت�شريعات
التالية والقرارات ال�صادرة مبوجبها:
 .1املر�سوم رقم ( )22ل�سنة  2005امل�شار �إليه.
 .2قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )31ل�سنة  2011امل�شار �إليه.
 .3قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة  2012امل�شار �إليه.
 .4قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2017امل�شار �إليه.
 .5قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2017امل�شار �إليه.
وي�شار �إليها فيما بعد ب ِـ «الت�شريعات».
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 ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيها عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني ب�أحكام الت�شريعات ،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.
 .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.
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�صالحيات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ،ممار�سة
ال�صالحيات التالية:
 .1اال�ستعانة ب�أفراد ال�شرطة عند االقت�ضاء.
 .2اال�ستعانة با ُ
خلرباء واملُرتجمني عند ال�ضرورة.
� .3سماع وتدوين �أقوال مقدمي البالغات وال�شهود.
�	.4إجراء املعاينة ،وتوجيه الأ�سئلة واال�ستي�ضاحات ،ودخول الأماكن املُ�ص ّرح لهم بدخولها جلمع
املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة الرتخي�ص يف الهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القرار ،مبا يف ذلك:
�	.1إ�صدار البطاقات التعريفية مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شمولني ب�أحكام املادة ( )1من هذا
القرار.
 .2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )8ل�سنة  2016املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  7نوفمرب  2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 29صفر  1440هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي م�ؤ�س�سة الرتخي�ص
املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

مو�سى حممد مو�سى الرئي�سي

11033

مدير �إدارة الرقابة والتفتي�ش

2

�سعود علي قا�سم ال�شعيبي

12010

مدير ق�سم رقابة �أن�شطة

3

بدر �إبراهيم �أوغان االوغاين

2273

م�شرف رئي�سي

4

عبداهلل �سعيد حممد الدرعي

3844

م�شرف رئي�سي

5

جا�سم �أحمد عبداهلل حاجي

4585

م�شرف �أول

6

�إبراهيم خري حممد البلو�شي

5319

مفت�ش

7

�صالح غميل مبارك خلفان

4009

مفت�ش

8

مكتوم حممد علي ن�صريي

4044

مفت�ش

9

حممد نا�صر حممد احلارثي

4506

مفت�ش

10

فهد عادل فتح اهلل حممد

11249

مفت�ش

11

عارف عبداهلل ع�سكر

906

مفت�ش

12

طالب احمد عبداهلل عتيق

2422

مفت�ش

13

عبداهلل دروي�ش ح�سن هيكل

3722

مفت�ش

النقل التجارية
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قرار �إداري رقم ( )1ل�سنة 2018
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي
بعد االطالع على القانون رقم ( )1ل�سنة  1992ب�إن�شاء هيئة كهرباء ومياه دبي وتعديالته ،و ُي�شار
�إليها فيما بعد بـِ «الهيئة»،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2015ب�ش�أن حماية ال�شبكة العامة للكهرباء واملياه يف �إمارة دبي،
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،
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 القانون رقم ( )6ل�سنة 2015
املُ�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 القانون رقم ( )6ل�سنة  2015املُ�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيه
عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالقانون رقم ( )6ل�سنة  2015املُ�شار �إليه،
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بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القانون والقرارات ال�صادرة مبوجبه ،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 النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع دعم الأعمال واملوارد الب�شرية بالتن�سيق مع �إدارة ال�ش�ؤون
القانونية 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.
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 .2اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات �أ�سا�سية ،ومبا يتفق و�أحكام
القانون رقم ( )6ل�سنة  2015املُ�شار �إليه.
ال�سريان والن�شر
املادة ()5
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
�سعيد حممد الطاير
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ  26نوفمرب  2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18ربيع الأول  1440هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املمنوحني �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

امل�سمى الوظيفي

القطاع املعني

1

مانع حممد خلفان الروم املهريي

م�شرف �أول  -مدين

قطاع توزيع الطاقة

2

ف�ضل ربي بن منري خان

م�شرف

قطاع نقل الطاقة

3

�سيد جم�شيد ح�سني نقفي

م�شرف

قطاع نقل الطاقة

4

�سرافانان كا�سيفي�شو اناثان

م�شرف

قطاع نقل الطاقة

5

راثي�ش كاروثات كاروثات

م�شرف

قطاع نقل الطاقة

6

�سيد يون�س علي معني الدين

م�شرف

قطاع نقل الطاقة

7

�شهاب كاالثينجان �أبوبكر

مراقب

قطاع نقل الطاقة
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قرار �إداري رقم ( )478ل�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 القانون رقم ( )6ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم �أعمال امل�ساحة يف �إمارة 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،
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 القانون رقم ( )6ل�سنة 2017
ب�ش�أن تنظيم �أعمال امل�ساحة يف �إمارة دبي والقرارات ال�صادرة مبوجبه.
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 القانون رقم ( )6ل�سنة  2017املُ�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيه
عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني ب�أحكام القانون رقم ( )6ل�سنة  2017املُ�شار �إليه
والقرارات ال�صادرة مبوجبه بالواجبات التي تفر�ضها عليهم وعدم خمالفتهم لأحكامها.
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� .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 امل�ساحة 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.
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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  28نوفمرب  2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20ربيع الأول  1440هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي �إدارة امل�ساحة يف بلدية دبي
املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

�إميان �أحمد �صالح اخلطيبي الفال�سي

9523

مدير ق�سم امل�سح اجليودي�سي

2

�أحمد حممد عبدالرحمن اجل�سمي

17113

3

عبداللطيف ح�سن جا�سم علي البادي

1186

4

�أ�سامه �سيد علي حممد

21854

�أخ�صائي جيودي�سي

5

م�صطفى حممد باقر جعفر

14085

حملل بيانات بحرية رئي�سي

6

عبداهلل �سامل عبيد �سامل املحريبي

28136

م�ساح بحري رئي�سي

7

حازم فوزي ح�سيني متويل نافع

20372

مدقق بيانات جيودي�سية �أول

8

�أحمد حممد عبداللطيف حممد علي

25855

حملل نظم م�ساحية رئي�سي

9

جورج موري�س قزما

28405

م�ساح خمططات �أول

10

في�صل عبداهلل علي �أحمد الك�شري

15986

حملل بيانات �إدارة املركبات

11

�أحمد عمر �أحمد امل�صطفى

28116

م�ساح �أمالك

والبحري
مدير ق�سم بيانات الأرا�ضي
و�إ�صدار اخلرائط
مدير ق�سم امل�سح التف�صيلي
والأمالك
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