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املحتويات
ت�شريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�صالت
 قرار �إداري رقم ( )37ل�سنة  2019ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق بهيئةالطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )56ل�سنة  2019ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامةيف هيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )57ل�سنة  2019ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامةيف هيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )127ل�سنة  2019ب�ش�أن منح �أحد موظفي م�ؤ�س�سة الرتخي�ص يف هيئةالطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.

٥
١٠
١٧
٢١

بلدية دبي
 -قرار �إداري رقم ( )44ل�سنة  2019ب�ش�أن تنظيم توفري الأن�شطة اخلدمية يف �سكن العمال24 .
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3/12/19 1:22 PM

3

العدد ( - )٤47ال�سنة ( 7 - )53رجب 14٤٠هـ  -املوافق  14مار�س 2019م

Issue 447 Pages.indd 3

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/12/19 1:22 PM

4

العدد ( - )٤47ال�سنة ( 7 - )53رجب 14٤٠هـ  -املوافق  14مار�س 2019م

Issue 447 Pages.indd 4

قرار �إداري رقم ( )37ل�سنة 2019
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 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 النظام رقم ( )4ل�سنة  2009ب�ش�أن تنظيم العمل بحرم الطريق يف �إمارة 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 ( )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
املُلحق بهذا القرار� ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام
النظام رقم ( )4ل�سنة  2009املُ�شار �إليه.
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 النظام رقم ( )4ل�سنة  2009املُ�شار �إليه ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيه
عند قيامهم مبهامهم.
 .2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني ب�أحكام النظام رقم ( )4ل�سنة  2009املُ�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.
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 الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  20يناير  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ــق  14جمادى الأولى 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

نايناميثان �شيخ عثمان م�سعود

3829

مهند�س �أول

2

ح�سن فاليكاث بوثيا ماياكال

4384

مهند�س �أول

3

حممد عمر فاروق بهويان

3828

مهند�س �أول

4

�أحمد حممد �أحمد النا�صر

13185

مهند�س

5

حممد ا�شفاق حممد حنيف

6172

م�ساعد مهند�س

6

زياد ح�سن عزو

6332

م�ساعد مهند�س

7

�شيخ �سميع اهلل �شيخ خري اهلل

7600

م�ساعد مهند�س

8

نور حممد خان دور خان حممد خان

2814

مفت�ش �أول

9

حممد �أحمد عبداملنعم ال�سيد �أحمد

6137

مفت�ش �أول

10

�شفيع اهلل خان كامل

3837

مفت�ش

11

زياد طارق عبا�س

11016

مفت�ش

12

ا�سن ح�سني عبداملجيد

10726

مفت�ش

13

�سابز علي خان ناظف خان

4269

مفت�ش

14

عبدالرزاق ب�شري �أحمد

10406

مفت�ش

15

حممد �إ�سحاق عبدالغني

4267

مفت�ش

16

جممل �سيد �سيد �أطهر با�شا

4179

مفت�ش

17

ا�صف حيدر �سومرو غالم حيدر �سومرو

3271

مفت�ش

18

مروان �صالح من�صر حممد

3819

مفت�ش

19

�شاه نواز علي �شاوان حممد مو�سى

11040

مفت�ش

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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20

لطيف دي�ستاجري نواز

4175

مفت�ش

21

حممد �سمري �سالمه �سليمان

12502

مفت�ش

22

عبداهلل خرياهلل امل�صري

12696

مفت�ش

23

حممد �صفوت حممود ح�سني حممود

12500

مفت�ش

24

مب�شر يعقوب مانتو

12962

مفت�ش

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )56ل�سنة 2019
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة
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 ( )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 النظام رقم ( )5ل�سنة  2006ب�ش�أن ت�صنيف وترخي�ص من�ش�آت النقل ال�سياحي باحلافالت
يف �إمارة 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 ( )2ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم النقل املدر�سي يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2009ب�ش�أن التعرفة املوحدة ال�ستخدام املوا�صالت
العامة يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )33ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم نقل الركاب باحلافالت 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،

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة 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:
 .1النظام رقم ( )5ل�سنة  2006امل�شار �إليه.
 .2قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة  2008امل�شار �إليه.
 .3قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2009امل�شار �إليه.
 .4قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )33ل�سنة  2011امل�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.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .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.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة 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.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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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  29يناير  2019م
املواف ـ ـ ـ ــق  23جمادى الأولى  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/12/19 1:22 PM

13

العدد ( - )٤47ال�سنة ( 7 - )53رجب 14٤٠هـ  -املوافق  14مار�س 2019م

Issue 447 Pages.indd 13

جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة
املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

ماهر حامد �شاكر بلبل

866

مفت�ش فني

2

حممد فتحي �شوكت �سراج

12640

مفت�ش فني

3

و�سيم حم�سن قائد جمرد

6446

مفت�ش فني

4

عادل حممد عبدالعليم الديب

1165

مفت�ش فني

5

عبد اجلواد رم�ضان �شفيق اجلواد

2870

مفت�ش فني

6

عمر �صديق بخيت عثمان

2263

مفت�ش فني

7

حممد �أبو الفي�ض

1343

مفت�ش فني

8

حممد يو�سف �إبراهيم هيبه

317

مفت�ش فني

9

ر�ضا فرغلي الدرديري احمد

781

مفت�ش فني

10

جواد طيفور

1350

مفت�ش فني

11

ه�شام ح�سن عبداحلليم خليل

4528

مفت�ش فني

12

حماده عبده داه�ش �سنه

6325

مفت�ش فني

13

ه�شام حممد عبدالعظيم حممد

9293

مفت�ش فني

14

عبد الواحد ذكري

1383

مفت�ش فني

15

منري قائد زين عبدالكرمي

2492

مفت�ش فني

16

ال�سيد م�صطفى م�صطفى حممد

9358

مفت�ش فني

17

حممد زايد بخيت

12

مفت�ش فني

18

�أنور حم�سن عبدالقوي م�سعد

4529

مفت�ش فني

19

خالد �إ�سماعيل ا�سماعيل

7438

مفت�ش فني
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13085

مفت�ش فني

 20ا�سماعيل عبداملجيد ا�سماعيل احلو�سني
21

وائل ح�سني ح�سن �سامل

9425

مفت�ش فني

22

م�سعد حممد

872

مفت�ش فني

23

نبيل �إبراهيم �سيد ابوطالب

9966

مفت�ش فني

24

في�صل عبدال�صمد ال�صويف

2204

مفت�ش فني

25

جمد الدين ال�سيد عبداهلل عمر

638

مفت�ش فني

26

ف�ضل عبداهلل حم�سن بن �سهيل

680

مفت�ش فني

27

حممد حمجوبي

1353

مفت�ش فني

28

�سيف الدين �إبراهيم ف�ضل خريي

4563

مفت�ش فني

29

وليد م�صطفى جوده حممد

2551

مفت�ش فني

30

حممد يو�سف عبدالهادي عبدالعزيز

251

مفت�ش فني

31

ال�سيد عبد الفتاح

4024

مفت�ش فني

32

�إبراهيم حممد عبدالرحيم ال�سيد

2487

مفت�ش فني

33

تي�سري قراد املخمو�ش

1692

مفت�ش فني

34

ح�سني احمد عبداهلل حممد

11438

مفت�ش

35

�أيوب احمد عبا�س البلو�شي

3873

مفت�ش

36

�سامي حممد م�سعد حممد

4162

مفت�ش

37

عبداهلل حممد عبداهلل عبدالرحمن

1186

مفت�ش

38

مروان م�سعود عبدالرحمن حممد

11904

مفت�ش

39

يعقوب يو�سف عبداهلل احلمادي

13329

مفت�ش

40

عبداهلل حممد �إبراهيم عبا�س

13609

مفت�ش

41

حممد �سيف حممد ال�سويدي

945

مفت�ش

42

عمر حممد مال اهلل احلمادي

13381

مفت�ش
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43

ابراهيم احمد مع�صومي

1335

مفت�ش

44

متعب نا�صر متعب املري

4329

مفت�ش

45

�صابر قمرب جا�سم زماين

13448

مفت�ش

46

�أيوب حممد علي املازم

11342

مفت�ش

47

�سعود عبدالرحمن غالم املطوع

13599

مفت�ش

48

قا�سم عبدالرزاق عبود رحمه

763

مفت�ش

49

حمد �أحمد �إبراهيم احمد

13445

مفت�ش

50

عبد اهلل حممد �إبراهيم البلو�شي

1186

مفت�ش
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قرار �إداري رقم ( )57ل�سنة 2019
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة
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 ( )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 ( )2ل�سنة  2007ب�ش�أن تنظيم ت�شغيل احلافالت املائية يف �إمارة
دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2010ب�ش�أن ت�شغيل التاك�سي املائي يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )32ل�سنة  2011ب�ش�أن ت�شغيل العربات 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 موظفو م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة 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:

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .1قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )2ل�سنة  2007امل�شار �إليه.
 .2قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2010امل�شار �إليه.
 .3قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )32ل�سنة  2011امل�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.
�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.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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� .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 املوا�صالت العامة 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  29يناير  2019م
املوافـ ـ ـ ــق  23جمادى الأولى  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/12/19 1:22 PM

19

العدد ( - )٤47ال�سنة ( 7 - )53رجب 14٤٠هـ  -املوافق  14مار�س 2019م

Issue 447 Pages.indd 19

جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي م�ؤ�س�سة املوا�صالت العامة
املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

يو�سف حممد علي اللنجاوي

6724

م�شرف رئي�سي

2

احمد عبدالر�سول مو�سى لنجاوي

238

م�شرف اول

3

عبدالعزيز م�شعل جمبل العبداهلل

11261

مفت�ش

4

حممد مراد ح�سن بيله

13047

مفت�ش
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قرار �إداري رقم ( )127ل�سنة 2019
ب�ش�أن منح �أحد موظفي م�ؤ�س�سة الرتخي�ص
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 ( )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 /علي غالم علي احمد ( ،)12523والذي 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  2015امل�شار �إليه.
واجبات م�أموري 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 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 �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.
الإجراءات التنفيذية
املادة ()4
يتولى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة الرتخي�ص يف الهيئة ،اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

3/12/19 1:22 PM

22

العدد ( - )٤47ال�سنة ( 7 - )53رجب 14٤٠هـ  -املوافق  14مار�س 2019م

Issue 447 Pages.indd 22

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  26فرباير  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ــق  21جمادى الآخرة  1440هـ
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قرار �إداري رقم ( )44ل�سنة 2019
ب�ش�أن
تنظيم توفري الأن�شطة اخلدمية يف �سكن العمال
__________

مدير عام البلدية
بعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )13ل�سنة  2009يف �ش�أن اعتماد دليل املعايري العامة
لل�سكن العمايل اجلماعي واخلدمات امللحقة به وتعديالته،
وعلى �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة ،1961
وعلى الأمر املحلي رقم ( )2ل�سنة  1999ب�ش�أن ت�صنيف وتقنني ا�ستعماالت الأرا�ضي يف �إمارة دبي
وتعديالته،
وعلى النظام رقم ( )10ل�سنة  2006ب�ش�أن طلبات التعديل على �أنظمة التخطيط والبناء يف �إمارة
دبي،
وعلى النظام رقم ( )3ل�سنة  2007ب�ش�أن طلبات التعديل على ا�ستعماالت الأرا�ضي واملباين يف
�إمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم ( )66ل�سنة  2007ب�ش�أن �ضوابط التعديل على بع�ض املحددات التخطيطية
والبنائية،
وعلى القرار الإداري رقم ( )241ل�سنة  2008ب�ش�أن طلبات تعديل املح ّددات التخطيطية والبنائية
وا�ستعماالت الأرا�ضي واملباين،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُكل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
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 :بلدية دبي.
البلدية
 :املوافقة ال�صادرة عن البلدية ،التي ي�سمح مبوجبها ملالك �سكن العمال ب�إ�ضافة
الت�صريح
م�ساحة بنائية �أو ب�إجراء تعديل جزئي على نوع ا�ستعمال �سكن عمال قائم �أو
قيد الإن�شاء ،لأغرا�ض توفري بع�ض الأن�شطة اخلدمية للعمال املقيمني فيه ،وفق ًا
لأحكام هذا القرار.
مبان خم�ص�صة ل�سكن العمال.
�سكن العمال � :أي مبنى �أو جمموعة ٍ
الأن�شطة اخلدمية  :وت�شمل العيادة ،البقالة ،ال�سوبرماركت ،حمل ال�صرافة ،جهاز ال�ص ّراف الآيل،
�صالون احلالقة ،م�صبغة ،مطعم ،خمبز ،وما يف حكمها.
نطاق التطبيق
املادة ()2
ُتطبق �أحكام هذا القرار على م�ساكن العمال املوجودة يف مناطق الإمارة اخلا�ضعة لت�شريعات
البلدية التخطيطية والبنائية ،و ُي�ستثنى من ذلك م�ساكن العمال الكائنة يف منطقة جبل علي
ال�صناعية الأولى ،فيما عدا املطاعم.
�شروط �إ�صدار الت�صريح
املادة ()3
ُي�شرتط لإ�صدار الت�صريح ،ما يلي:
�	.1أن ُيق ّدم طلب احل�صول على الت�صريح من مالك �سكن العمال �أو من ينيبه ،وفق ًا للنماذج
والإجراءات املعتمدة لدى البلدية يف هذا ال�ش�أن.
�	.2أال يقل عدد املقيمني يف �سكن العمال عن ( )200مئتي عامل ،ويجوز بقرار من مدير عام
البلدية �أو من يف ّو�ضه ،املوافقة على منح الت�صريح يف حال كان عدد العمال �أقل من ()200
مئتي عامل ومبا ال يقل عن ( )180مئة وثمانني عام ًال.
�	.3أن يكون �سكن العمال م�ستوفي ًا لكافة ال�شروط واملعايري التخطيطية املن�صو�ص عليها يف املادة
( )4من هذا القرار.
 .4ا�ستيفاء الر�سوم املقررة مبوجب النظام رقم ( )10ل�سنة  ،2006والنظام رقم ( )3ل�سنة
 ،2007امل�شار �إليهما.
 .5احل�صول على املوافقات والرخ�ص التجارية واملهن ّية الالزمة من اجلهات احلكومية املعن ّية
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بالن�شاط اخلدمي املطلوب توفريه.
ا�ستيفاء ال�شروط واملعايري التخطيطية
املادة ()4
لغايات احل�صول على الت�صريح ،يجب �أن يكون �سكن العمال م�ستوفي ًا لل�شروط واملعايري التخطيطية
التالية:
�	.1أن يكون للموقع الذي تتم مزاولة الن�شاط اخلدمي فيه مدخل خا�ص و�آمن ،غري متاح الدخول
�إليه � اّإل للعمال القاطنني داخل �سكن العمال.
�	.2أال ُي�ؤدي توفري الن�شاط اخلدمي �إلى �إلغاء �أي من اخلدمات الأ�سا�سية الواجب توفرها يف
�سكن العمال ،وفق ًا ملا هو من�صو�ص عليه يف قرار جمل�س الوزراء رقم ( )13ل�سنة 2009
امل�شار �إليه.
�	.3أال ي�ؤثر توفري الن�شاط اخلدمي على امل�ساحة املعتمدة لكل عامل من م�ساحة غرف املبنى
ال�سكني العمايل ،البالغة ( ) 3٫7مرت مربع.
�	.4أن يكون م�ستوفي ًا لال�شرتاطات واملتطلبات الأخرى املن�صو�ص عليها يف القرار الإداري رقم
( )66ل�سنة  2007امل�شار �إليه.
�	.5أن يكون احلد الأدنى مل�ساحة الن�شاط اخلدمي ( )12اثني ع�شر مرت ًا مربع ًا و�أال تتجاوز
( )100مئة مرت مربع كحد �أق�صى ،وذلك من خالل حتديده يف املخططات البنائية ،على �أن
ي�ستثنى من ذلك الأن�شطة اخلدمية التالية:
�أ -املطعم ،الذي تتحدد م�ساحته وفق ًا مل�ساحات غرف الطعام بح�سب املخططات املعتمدة
مبوجب تراخي�ص البناء.
ب -ال�سوبرماركت ،ويكون احلد الأق�صى مل�ساحته ( )232مرت ًا مربع ًا.
الرقابة والتدقيق
املادة ()5
تخ�ضع كافة �أعمال الإ�ضافة �أو التعديل التي يتم تنفيذها لتوفري الأن�شطة اخلدمية يف �سكن العمال
يف الإمارة مبوجب هذا القرار للرقابة والتدقيق من البلدية ،وذلك للت�أكد من مدى االلتزام
باملوا�صفات الفن ّية وال�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات التخطيطية والبنائية
املعمول بها يف الإمارة ،وهذا القرار ،واتخاذ الإجراءات الالزمة بحق املخالف منها.
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ال�سريان والن�شر
املادة ()6
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
داوود عبد الرحمن الهاجري
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  5فرباير  2019م
املواف ـ ـ ـ ــق  30جمادى الأولى  1440هـ
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