
ال�سنة 53          العدد 447          14 مار�س 2٠19م         7 رجب 144٠هـ

ت�سدر عن:

هاتف: 29292٠٠ 4 ٠٠971، فاك�س: 2929299 4 ٠٠971، �س.ب.  12٠777 
دبي، الإمارات العربية املتحدة

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

ISSN: 2410 - 1141

Issue 447 Cover.indd   1 3/12/19   1:16 PM



ال�سنة ٥٣       العدد 447       14 مار�س  2٠1٩م       7 رجب  144٠هـ

Issue 447 Pages.indd   1 3/12/19   1:22 PM



ت�سدر عن:

اللجنة العليا للت�سريعات

هاتف: 2٩2٩2٠٠ 4 ٠٠٩71، فاك�س: 2٩2٩2٩٩ 4 ٠٠٩71، �س.ب.  12٠777 

دبي، الإمارات العربية املتحدة

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

الرقم املعياري الدويل للدوريات: 1141 - 2410

Issue 447 Pages.indd   2 3/12/19   1:22 PM



العدد )447( - ال�سنة )٥٣( - 7 رجب  144٠هـ - املوافق 14 مار�س  2٠1٩م ٣ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

املحتويات 

ت�سريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�سالت

-  قرار اإداري رقم )37( ل�سنة 2019 ب�س�أن منح بع�ض م�ظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق بهيئة 
الطرق وامل�ا�سالت �سفة ال�سبطية الق�س�ئية.

-  قرار اإداري رقم )56( ل�سنة 2019 ب�س�أن منح بع�ض م�ظفي م�ؤ�س�سة امل�ا�سالت الع�مة 
يف هيئة الطرق وامل�ا�سالت �سفة ال�سبطية الق�س�ئية.

-  قرار اإداري رقم )57( ل�سنة 2019 ب�س�أن منح بع�ض م�ظفي م�ؤ�س�سة امل�ا�سالت الع�مة 
يف هيئة الطرق وامل�ا�سالت �سفة ال�سبطية الق�س�ئية.

-  قرار اإداري رقم )127( ل�سنة 2019 ب�س�أن منح اأحد م�ظفي م�ؤ�س�سة الرتخي�ض يف هيئة 
الطرق وامل�ا�سالت �سفة ال�سبطية الق�س�ئية.

بلدية دبي
-  قرار اإداري رقم )44( ل�سنة 2019 ب�س�أن تنظيم ت�فري الأن�سطة اخلدمية يف �سكن العم�ل.
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قرار اإداري رقم )٣7( ل�سنة 2٠1٩
ب�ساأن منح بع�س موظفي موؤ�س�سة املرور والطرق

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

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

وتعديالته،  وامل�ا�سالت  الطرق  هيئة  ب�إن�س�ء   2005 ل�سنة   )17( رقم  الق�ن�ن  على  الطالع  بعد 
وُي�س�ر اإليه� فيم� بعد بـ »الهيئة«،

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

وعلى النظ�م رقم )4( ل�سنة 2009 ب�س�أن تنظيم العمل بحرم الطريق يف اإم�رة دبي،
الطرق  لهيئة  الت�بعة  امل�ؤ�س�س�ت  ب�إن�س�ء   2006 ل�سنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

وامل�ا�سالت واعتم�د هيكله� امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،
الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2018 ل�سنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�ض  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�سم�وؤهم وم�سمي�تهم ال�ظيفية يف اجلدول 
لأحك�م  ب�ملخ�لفة  ترتكب  التي  الأفع�ل  اإثب�ت  يف  الق�س�ئية  ال�سبطية  �سفة  القرار،  بهذا  املُلحق 

النظ�م رقم )4( ل�سنة 2009 املُ�س�ر اإليه.

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

يجب على امل�ظفني املمن�حني �سفة م�أم�ري ال�سبط الق�س�ئي مب�جب امل�دة )1( من هذا القرار، 
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اللتزام مب� يلي:
اأحك�م النظ�م رقم )4( ل�سنة 2009 املُ�س�ر اإليه، ومراع�ة الإجراءات املن�س��ض عليه� فيه    .1

عند قي�مهم مبه�مهم.
التحقق من التزام الأ�سخ��ض املخ�طبني ب�أحك�م النظ�م رقم )4( ل�سنة 2009 املُ�س�ر اإليه،    .2

ب�ل�اجب�ت التي يفر�سه� عليهم، والقرارات ال�س�درة مب�جبه وعدم خم�لفتهم لأحك�مه.
به�، وفقً� لالأ�س�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�م�ت  ب��ستق�س�ئه� وجمع  املُكلفني  �سبط املخ�لف�ت    .3

املرعّية يف هذا ال�س�أن.
وفقً�  ب�ظ�ئفهم،  تت�سل  التي  املخ�لف�ت  �س�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�سك�وى  التبليغ�ت  تلّقي    .4

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�س�أن.
اتخ�ذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة على ك�فة الأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.   .5

حترير حم�سر �سبط ب�ل�ق�ئع والإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبلهم.   .6
التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة ال�ظيفية، واحليدة وامل��س�عية.   .7

اإبراز م� ُيثبت �سف�تهم عند مب��سرة امله�م املن�طة بهم.   .8
عدم ا�ستغالل �سفة ال�سبطية الق�س�ئية لتحقيق م�س�لح اأو من�فع �سخ�سية.   .9

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

يك�ن للم�ظفني املمن�حني �سفة ال�سبطية الق�س�ئية مب�جب امل�دة )1( من هذا القرار مم�ر�سة 
ال�سالحي�ت الت�لية:

ال�ستع�نة ب�أفراد ال�سرطة عند القت�س�ء.   .1
ال�ستع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.   .2

�سم�ع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغ�ت وال�سه�د.   .3
اإجراء املع�ينة، وت�جيه الأ�سئلة وال�ستي�س�ح�ت، ودخ�ل الأم�كن املُ�سّرح لهم بدخ�له� جلمع    .4

املعل�م�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يت�لى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة املرور والطرق ب�لهيئة اتخ�ذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا 
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القرار، مب� يف ذلك:
اإ�سدار البط�ق�ت التعريفية مل�أم�ري ال�سبط الق�س�ئي امل�سم�لني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1

القرار. 
اعتم�د من�ذج حم��سر �سبط املخ�لف�ت مب� تت�سمنه من بي�ن�ت اأ�س��سية، ومب� يتفق واأحك�م    .2

الق�ن�ن رقم )8( ل�سنة 2016 املُ�س�ر اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

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

مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

�سدر يف دبي بت�ريخ 20 ين�ير 2019 م
امل�افــــــــــق 14 جم�دى الأولى 1440هـ
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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

مهند�ض اأول

مهند�ض اأول

مهند�ض اأول

مهند�ض

م�س�عد مهند�ض

م�س�عد مهند�ض

م�س�عد مهند�ض

مفت�ض اأول

مفت�ض اأول

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض
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4384
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11016
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4269

10406
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4179
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3819
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ن�ين�ميث�ن �سيخ عثم�ن م�سع�د

ح�سن ف�ليك�ث ب�ثي� م�ي�ك�ل

حممد عمر ف�روق به�ي�ن

اأحمد حممد اأحمد الن��سر

حممد ا�سف�ق حممد حنيف

زي�د ح�سن عزو

�سيخ �سميع اهلل �سيخ خري اهلل

ن�ر حممد خ�ن دور خ�ن حممد خ�ن

حممد اأحمد عبداملنعم ال�سيد اأحمد

�سفيع اهلل خ�ن ك�مل

زي�د ط�رق عب��ض 

ا�سن ح�سني عبداملجيد

�س�بز علي خ�ن ن�ظف خ�ن

عبدالرزاق ب�سري اأحمد

حممد اإ�سح�ق عبدالغني

جممل �سيد �سيد اأطهر ب��س�

ا�سف حيدر �س�مرو غالم حيدر �س�مرو

مروان �س�لح من�سر حممد
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قرار اإداري رقم )٥6( ل�سنة 2٠1٩
ب�ساأن منح بع�س موظفي موؤ�س�سة املوا�سالت العامة 

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

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

وتعديالته،  وامل�ا�سالت  الطرق  هيئة  ب�إن�س�ء   2005 ل�سنة   )17( رقم  الق�ن�ن  على  الطالع  بعد 
وُي�س�ر اإليه� فيم� بعد بـ »الهيئة«،

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

وعلى النظ�م رقم )5( ل�سنة 2006 ب�س�أن ت�سنيف وترخي�ض من�س�آت النقل ال�سي�حي ب�حل�فالت 
يف اإم�رة دبي،

الطرق  لهيئة  الت�بعة  امل�ؤ�س�س�ت  ب�إن�س�ء   2006 ل�سنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
وامل�ا�سالت واعتم�د هيكله� امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،

دبي  اإم�رة  يف  املدر�سي  النقل  تنظيم  ب�س�أن   2008 ل�سنة   )2( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
وتعديالته،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )3( ل�سنة 2009 ب�س�أن التعرفة امل�حدة ل�ستخدام امل�ا�سالت 
الع�مة يف اإم�رة دبي وتعديالته،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )33( ل�سنة 2011 ب�س�أن تنظيم نقل الرك�ب ب�حل�فالت يف اإم�رة 
دبي،

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

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

املادة )1(
يف  ال�ظيفية  وم�سمي�تهم  اأ�سم�وؤهم  املبّينة  الهيئة  يف  الع�مة  امل�ا�سالت  م�ؤ�س�سة  م�ظف�  ُينح 
ب�ملخ�لفة  ترتكب  التي  الأفع�ل  اإثب�ت  يف  الق�س�ئية  ال�سبطية  �سفة  القرار،  بهذا  امللحق  اجلدول 

لأحك�م الت�سريع�ت الت�لية والقرارات ال�س�درة مب�جبه�: 
النظ�م رقم )5( ل�سنة 2006 امل�س�ر اإليه.   .1

قرار املجل�ض التنفيذي رقم )2( ل�سنة 2008 امل�س�ر اإليه.   .2

قرار املجل�ض التنفيذي رقم )3( ل�سنة 2009 امل�س�ر اإليه.   .3
قرار املجل�ض التنفيذي رقم )33( ل�سنة 2011 امل�س�ر اإليه.   .4
قرار املجل�ض التنفيذي رقم )47( ل�سنة 2017 امل�س�ر اإليه.   .5

وي�س�ر اإليه� فيم� بعد بـِـ »الت�سريعات«.  

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

القرار،  هذا  من   )1( امل�دة  مب�جب  الق�س�ئية  ال�سبطية  �سفة  املمن�حني  امل�ظفني  على  يجب 
اللتزام مب� يلي:

اأحك�م الت�سريع�ت، ومراع�ة الإجراءات املن�س��ض عليه� فيه� عند قي�مهم مبه�مهم.   .1
التحقق من التزام الأ�سخ��ض املخ�طبني ب�أحك�م الت�سريع�ت، ب�ل�اجب�ت التي تفر�سه� عليهم    .2

هذه الت�سريع�ت والقرارات ال�س�درة مب�جبه� وعدم خم�لفتهم لأحك�مه�.
به�، وفقً� لالأ�س�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�م�ت  ب��ستق�س�ئه� وجمع  املُكلفني  �سبط املخ�لف�ت    .3

املرعّية يف هذا ال�س�أن.
وفقً�  ب�ظ�ئفهم،  تت�سل  التي  املخ�لف�ت  �س�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�سك�وى  التبليغ�ت  تلّقي    .4

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�س�أن.
اتخ�ذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة على ك�فة الأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.   .5

حترير حم�سر �سبط ب�ل�ق�ئع والإجراءات التي مت اتخ�ذه�.   .6
التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة ال�ظيفية، واحليدة وامل��س�عية.   .7

اإبراز م� ُيثبت �سف�تهم عند مب��سرة امله�م املن�طة بهم.   .8
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عدم ا�ستغالل �سفة ال�سبطية الق�س�ئية لتحقيق م�س�لح اأو من�فع �سخ�سية.   .9

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

يك�ن للم�ظفني املمن�حني �سفة ال�سبطية الق�س�ئية مب�جب امل�دة )1( من هذا القرار، مم�ر�سة 
ال�سالحي�ت الت�لية: 

ال�ستع�نة ب�أفراد ال�سرطة عند القت�س�ء.   .1
ال�ستع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.   .2

�سم�ع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغ�ت وال�سه�د.   .3
اإجراء املع�ينة، وت�جيه الأ�سئلة وال�ستي�س�ح�ت، ودخ�ل الأم�كن املُ�سّرح لهم بدخ�له� جلمع    .4

املعل�م�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يت�لى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة امل�ا�سالت الع�مة يف الهيئة اتخ�ذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م 
هذا القرار، مب� يف ذلك: 

اإ�سدار البط�ق�ت التعريفية مل�أم�ري ال�سبط الق�س�ئي امل�سم�لني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1
القرار. 

اعتم�د من�ذج حم��سر �سبط املخ�لف�ت مب� تت�سمنه من بي�ن�ت اأ�س��سية، ومب� يتفق واأحك�م    .2
الق�ن�ن رقم )8( ل�سنة 2016 املُ�س�ر اإليه.
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ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

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

مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

�سدر يف دبي بت�ريخ 29 ين�ير 2019 م
امل�افـــــــــق 23 جم�دى الأولى 1440 هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي موؤ�س�سة املوا�سالت العامة 

املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�سم املوظف

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

866

12640

6446

1165

2870

2263

1343

317

781

1350

4528

6325

9293

1383

2492

9358

12

4529

7438

م�هر ح�مد �س�كر بلبل

حممد فتحي �س�كت �سراج

و�سيم حم�سن ق�ئد جمرد

ع�دل حممد عبدالعليم الديب

عبد اجل�اد رم�س�ن �سفيق اجل�اد

عمر �سديق بخيت عثم�ن

حممد اأب� الفي�ض

حممد ي��سف اإبراهيم هيبه

ر�س� فرغلي الدرديري احمد

ج�اد طيف�ر

ه�س�م ح�سن عبداحلليم خليل

حم�ده عبده داه�ض �سنه

ه�س�م حممد عبدالعظيم حممد

عبد ال�احد ذكري

منري ق�ئد زين عبدالكرمي

ال�سيد م�سطفى م�سطفى حممد

حممد زايد بخيت

اأن�ر حم�سن عبدالق�ي م�سعد

خ�لد اإ�سم�عيل ا�سم�عيل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

م
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مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض 

مفت�ض 

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

13085

9425

872

9966

2204

638

680

1353

4563

2551

251

4024

2487

1692

11438

3873

4162

1186

11904

13329

13609

945

13381

ا�سم�عيل عبداملجيد ا�سم�عيل احل��سني

وائل ح�سني ح�سن �س�مل

م�سعد حممد

نبيل اإبراهيم �سيد اب�ط�لب

في�سل عبدال�سمد ال�س�يف

جمد الدين ال�سيد عبداهلل عمر

ف�سل عبداهلل حم�سن بن �سهيل

حممد حمج�بي

�سيف الدين اإبراهيم ف�سل خريي

وليد م�سطفى ج�ده حممد

حممد ي��سف عبداله�دي عبدالعزيز

ال�سيد عبد الفت�ح

اإبراهيم حممد عبدالرحيم ال�سيد

تي�سري قراد املخم��ض

ح�سني احمد  عبداهلل حممد

اأي�ب احمد عب��ض البل��سي

�س�مي حممد م�سعد حممد

عبداهلل حممد عبداهلل عبدالرحمن

مروان م�سع�د عبدالرحمن حممد

يعق�ب ي��سف عبداهلل احلم�دي 

عبداهلل حممد اإبراهيم عب��ض

حممد �سيف حممد ال�س�يدي

عمر حممد م�ل اهلل احلم�دي

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
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مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

مفت�ض

1335

4329

13448

11342

13599

763

13445

1186

ابراهيم احمد مع�س�مي

متعب ن��سر متعب املري

�س�بر قمرب ج��سم زم�ين

اأي�ب حممد علي امل�زم 

�سع�د عبدالرحمن غالم املط�ع

ق��سم عبدالرزاق عب�د رحمه

حمد اأحمد اإبراهيم احمد

عبد اهلل حممد اإبراهيم البل��سي

43

44

45

46

47

48

49

50
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قرار اإداري رقم )٥7( ل�سنة 2٠1٩
ب�ساأن منح بع�س موظفي موؤ�س�سة املوا�سالت العامة 

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

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

وتعديالته،  وامل�ا�سالت  الطرق  هيئة  ب�إن�س�ء   2005 ل�سنة   )17( رقم  الق�ن�ن  على  الطالع  بعد 
وُي�س�ر اإليه� فيم� بعد بـ »الهيئة«،

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

الطرق  لهيئة  الت�بعة  امل�ؤ�س�س�ت  ب�إن�س�ء   2006 ل�سنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
وامل�ا�سالت واعتم�د هيكله� امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )2( ل�سنة 2007 ب�س�أن تنظيم ت�سغيل احل�فالت امل�ئية يف اإم�رة 
دبي وتعديالته، 

اإم�رة دبي  امل�ئي يف  الت�ك�سي  ت�سغيل  ب�س�أن  ل�سنة 2010  التنفيذي رقم )18(  وعلى قرار املجل�ض 
وتعديالته،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )32( ل�سنة 2011 ب�س�أن ت�سغيل العربات يف اإم�رة دبي،
الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2018 ل�سنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

وامل�ا�سالت،

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

املادة )1(
يف  ال�ظيفية  وم�سمي�تهم  اأ�سم�وؤهم  املبّينة  الهيئة  يف  الع�مة  امل�ا�سالت  م�ؤ�س�سة  م�ظف�  ُينح 
ب�ملخ�لفة  ترتكب  التي  الأفع�ل  اإثب�ت  يف  الق�س�ئية  ال�سبطية  �سفة  القرار،  بهذا  امللحق  اجلدول 

لأحك�م الت�سريع�ت الت�لية والقرارات ال�س�درة مب�جبه�: 
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قرار املجل�ض التنفيذي رقم )2( ل�سنة 2007 امل�س�ر اإليه.   .1
قرار املجل�ض التنفيذي رقم )18( ل�سنة 2010 امل�س�ر اإليه.   .2
قرار املجل�ض التنفيذي رقم )32( ل�سنة 2011 امل�س�ر اإليه.   .3

وي�س�ر اإليه� فيم� بعد بـِـ »الت�سريعات«.  

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

القرار،  هذا  من   )1( امل�دة  مب�جب  الق�س�ئية  ال�سبطية  �سفة  املمن�حني  امل�ظفني  على  يجب 
اللتزام مب� يلي:

اأحك�م الت�سريع�ت، ومراع�ة الإجراءات املن�س��ض عليه� فيه� عند قي�مهم مبه�مهم.   .1
التحقق من التزام الأ�سخ��ض املخ�طبني ب�أحك�م الت�سريع�ت، ب�ل�اجب�ت التي تفر�سه� عليهم    .2

هذه الت�سريع�ت والقرارات ال�س�درة مب�جبه� وعدم خم�لفتهم لأحك�مه�.
به�، وفقً� لالأ�س�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�م�ت  ب��ستق�س�ئه� وجمع  املُكلفني  �سبط املخ�لف�ت    .3

املرعّية يف هذا ال�س�أن.
وفقً�  ب�ظ�ئفهم،  تت�سل  التي  املخ�لف�ت  �س�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�سك�وى  التبليغ�ت  تلّقي    .4

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�س�أن.
اتخ�ذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة على ك�فة الأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.   .5

حترير حم�سر �سبط ب�ل�ق�ئع والإجراءات التي مت اتخ�ذه�.   .6
التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة ال�ظيفية، واحليدة وامل��س�عية.   .7

اإبراز م� ُيثبت �سف�تهم عند مب��سرة امله�م املن�طة بهم.   .8
عدم ا�ستغالل �سفة ال�سبطية الق�س�ئية لتحقيق م�س�لح اأو من�فع �سخ�سية.   .9

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

يك�ن للم�ظفني املمن�حني �سفة ال�سبطية الق�س�ئية مب�جب امل�دة )1( من هذا القرار، مم�ر�سة 
ال�سالحي�ت الت�لية: 

ال�ستع�نة ب�أفراد ال�سرطة عند القت�س�ء.   .1
ال�ستع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.   .2
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�سم�ع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغ�ت وال�سه�د.   .3
اإجراء املع�ينة، وت�جيه الأ�سئلة وال�ستي�س�ح�ت، ودخ�ل الأم�كن املُ�سّرح لهم بدخ�له� جلمع    .4

املعل�م�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يت�لى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة امل�ا�سالت الع�مة يف الهيئة اتخ�ذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م 
هذا القرار، مب� يف ذلك: 

اإ�سدار البط�ق�ت التعريفية مل�أم�ري ال�سبط الق�س�ئي امل�سم�لني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1
القرار. 

اعتم�د من�ذج حم��سر �سبط املخ�لف�ت مب� تت�سمنه من بي�ن�ت اأ�س��سية، ومب� يتفق واأحك�م    .2
الق�ن�ن رقم )8( ل�سنة 2016 املُ�س�ر اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

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

مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

�سدر يف دبي بت�ريخ 29 ين�ير 2019 م
امل�افــــــــق 23 جم�دى الأولى 1440 هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي موؤ�س�سة املوا�سالت العامة 

املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�سم املوظف

م�سرف رئي�سي

م�سرف اول

مفت�ض

مفت�ض

6724

238

11261

13047

ي��سف حممد علي اللنج�وي 

احمد عبدالر�س�ل م��سى لنج�وي

عبدالعزيز م�سعل جمبل العبداهلل 

حممد مراد ح�سن بيله

1

2

3

4

م
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قرار اإداري رقم )127( ل�سنة 2٠1٩
ب�ساأن منح اأحد موظفي موؤ�س�سة الرتخي�س

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

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

وتعديالته،  وامل�ا�سالت  الطرق  هيئة  ب�إن�س�ء   2005 ل�سنة   )17( رقم  الق�ن�ن  على  الطالع  بعد 
وُي�س�ر اإليه� فيم� بعد بـ »الهيئة«،

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

الطرق  لهيئة  الت�بعة  امل�ؤ�س�س�ت  ب�إن�س�ء   2006 ل�سنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
وامل�ا�سالت واعتم�د هيكله� امل�ؤ�س�سي والتنظيمي،

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

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2018 ل�سنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
وامل�ا�سالت،

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

املادة )1(
ُينح ال�سيد/ علي غالم علي احمد )12523(، والذي ي�سغل وظيفة مفت�ض فني مب�ؤ�س�سة الرتخي�ض 
يف الهيئة �سفة ال�سبطية الق�س�ئية يف اإثب�ت الأفع�ل التي ترتكب ب�ملخ�لفة لأحك�م قرار املجل�ض 

التنفيذي رقم )38( ل�سنة 2015 امل�س�ر اإليه. 

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

يجب على امل�ظف املمن�ح �سفة ال�سبطية الق�س�ئية مب�جب امل�دة )1( من هذا القرار، اللتزام 

Issue 447 Pages.indd   21 3/12/19   1:22 PM



العدد )447( - ال�سنة )٥٣( - 7 رجب  144٠هـ - املوافق 14 مار�س  2٠1٩م 22 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

مب� يلي:
الإجراءات  ومراع�ة  اإليه،  امل�س�ر   2015 ل�سنة   )38( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  اأحك�م   .1

املن�س��ض عليه� فيه عند قي�مه مبه�مه.
ل�سنة  رقم )38(  التنفيذي  املجل�ض  قرار  ب�أحك�م  املخ�طبني  الأ�سخ��ض  التزام  التحقق من   .2
2015 امل�س�ر اإليه، ب�ل�اجب�ت التي يفر�سه� عليهم هذا القرار والقرارات ال�س�درة مب�جبه 

وعدم خم�لفتهم لأحك�مه.
به�، وفقً� لالأ�س�ل  املتعلقة  والأدلة  املعل�م�ت  ب��ستق�س�ئه� وجمع  املُكلفني  �سبط املخ�لف�ت   .3

املرعّية يف هذا ال�س�أن.
وفقً�  ب�ظيفته،  تت�سل  التي  املخ�لف�ت  �س�أن  يف  اإليه  ترد  التي  وال�سك�وى  التبليغ�ت  تلّقي   .4

لالإجراءات املعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�س�أن.
5.  اتخ�ذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة على ك�فة الأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

حترير حم�سر �سبط ب�ل�ق�ئع والإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبله.  .6
التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة ال�ظيفية، واحليدة وامل��س�عية.  .7

اإبراز م� ُيثبت �سفته عند مب��سرة امله�م املن�طة به.  .8
عدم ا�ستغالل �سفة ال�سبطية الق�س�ئية لتحقيق م�س�لح اأو من�فع �سخ�سية.  .9

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

مم�ر�سة  القرار  هذا  من   )1( امل�دة  مب�جب  الق�س�ئية  ال�سبطية  �سفة  املمن�ح  للم�ظف  يك�ن 
ال�سالحي�ت الت�لية: 

ال�ستع�نة ب�أفراد ال�سرطة عند القت�س�ء.  .1
ال�ستع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�سرورة.  .2

�سم�ع وتدوين اأق�ال مقدمي البالغ�ت وال�سه�د.  .3
اإجراء املع�ينة، وت�جيه الأ�سئلة وال�ستي�س�ح�ت، ودخ�ل الأم�كن املُ�سّرح له بدخ�له� جلمع   .4

املعل�م�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يت�لى املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة الرتخي�ض يف الهيئة، اتخ�ذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا 
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القرار، مب� يف ذلك: 
امل�دة )1( من هذا  ب�أحك�م  امل�سم�ل  الق�س�ئي  ال�سبط  مل�أم�ر  التعريفية  البط�ق�ت  اإ�سدار   .1

القرار. 
اعتم�د من�ذج حم��سر �سبط املخ�لف�ت مب� تت�سمنه من بي�ن�ت اأ�س��سية، ومب� يتفق واأحك�م   .2

الق�ن�ن رقم )8( ل�سنة 2016 امل�س�ر اإليه. 
                      

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

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

مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

�سدر يف دبي بت�ريخ 26 فرباير 2019 م
امل�افــــــــــق 21 جم�دى الآخرة 1440 هـ
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قرار اإداري رقم )44( ل�سنة 2٠1٩
ب�ساأن

تنظيم توفري الأن�سطة اخلدمية يف �سكن العمال
__________

مدير عام البلدية

بعد الطالع على قرار جمل�ض ال�زراء رقم )13( ل�سنة 2009 يف �س�أن اعتم�د دليل املع�يري الع�مة 
لل�سكن العم�يل اجلم�عي واخلدم�ت امللحقة به وتعديالته،

وعلى اأمر ت�أ�سي�ض جمل�ض بلدية دبي ل�سنة 1961،
وعلى الأمر املحلي رقم )2( ل�سنة 1999 ب�س�أن ت�سنيف وتقنني ا�ستعم�لت الأرا�سي يف اإم�رة دبي 

وتعديالته،
وعلى النظ�م رقم )10( ل�سنة 2006 ب�س�أن طلب�ت التعديل على اأنظمة التخطيط والبن�ء يف اإم�رة 

دبي،
واملب�ين يف  الأرا�سي  ا�ستعم�لت  على  التعديل  ب�س�أن طلب�ت  ل�سنة 2007  رقم )3(  النظ�م  وعلى 

اإم�رة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )66( ل�سنة 2007 ب�س�أن �س�ابط التعديل على بع�ض املحددات التخطيطية 

والبن�ئية،
وعلى القرار الإداري رقم )241( ل�سنة 2008 ب�س�أن طلب�ت تعديل املحّددات التخطيطية والبن�ئية 

وا�ستعم�لت الأرا�سي واملب�ين،

قررنا ما يلي:
التعريفات
املادة )1(

تك�ن للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيثم� وردت يف هذا القرار، املع�ين املُبّينة اإزاء ُكل منه�، م� مل 
يدل �سي�ق الن�ض على غري ذلك:

: اإم�رة دبي. الإم�رة 
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: بلدية دبي. البلدية 
: امل�افقة ال�س�درة عن البلدية، التي ي�سمح مب�جبه� مل�لك �سكن العم�ل ب�إ�س�فة  الت�سريح 
اأو  اأو ب�إجراء تعديل جزئي على ن�ع ا�ستعم�ل �سكن عم�ل ق�ئم  م�س�حة بن�ئية 
قيد الإن�س�ء، لأغرا�ض ت�فري بع�ض الأن�سطة اخلدمية للعم�ل املقيمني فيه، وفقً� 

لأحك�م هذا القرار.
: اأي مبنى اأو جمم�عة  مب�ٍن خم�س�سة ل�سكن العم�ل. �سكن العم�ل 

الأن�سطة اخلدمية : وت�سمل العي�دة، البق�لة، ال�س�برم�ركت، حمل ال�سرافة، جه�ز ال�سّراف الآيل، 
�س�ل�ن احلالقة، م�سبغة، مطعم، خمبز، وم� يف حكمه�.

نطاق التطبيق
املادة )2(

لت�سريع�ت  اخل��سعة  الإم�رة  من�طق  يف  امل�ج�دة  العم�ل  م�س�كن  على  القرار  هذا  اأحك�م  ُتطبق 
علي  جبل  منطقة  يف  الك�ئنة  العم�ل  م�س�كن  ذلك  من  وُي�ستثنى  والبن�ئية،  التخطيطية  البلدية 

ال�سن�عية الأولى، فيم� عدا املط�عم.

�صروط اإ�صدار الت�صريح
املادة )٣(

ُي�صرتط لإ�صدار الت�صريح، ما يلي:
اأو من ينيبه، وفقً� للنم�ذج  اأن ُيقّدم طلب احل�س�ل على الت�سريح من م�لك �سكن العم�ل    .1

والإجراءات املعتمدة لدى البلدية يف هذا ال�س�أن.
األ يقل عدد املقيمني يف �سكن العم�ل عن )200( مئتي ع�مل، ويج�ز بقرار من مدير ع�م    .2
البلدية اأو من يفّ��سه، امل�افقة على منح الت�سريح يف ح�ل ك�ن عدد العم�ل اأقل من )200( 

مئتي ع�مل ومب� ل يقل عن )180( مئة وثم�نني ع�ماًل.
اأن يكون �صكن العمال م�صتوفيًا لكافة ال�صروط واملعايري التخطيطية املن�صو�ص عليها يف املادة    .3

)4( من هذا القرار.
ل�سنة  ل�سنة 2006، والنظ�م رقم )3(  النظ�م رقم )10(  الر�س�م املقررة مب�جب  ا�ستيف�ء    .4

2007، امل�س�ر اإليهم�.
احل�س�ل على امل�افق�ت والرخ�ض التج�رية واملهنّية الالزمة من اجله�ت احلك�مية املعنّية    .5
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بالن�صاط اخلدمي املطلوب توفريه.

ا�صتيفاء ال�صروط واملعايري التخطيطية
املادة )4(

لغايات احل�صول على الت�صريح، يجب اأن يكون �صكن العمال م�صتوفيًا لل�صروط واملعايري التخطيطية 
الت�لية:

اأن يكون للموقع الذي تتم مزاولة الن�صاط اخلدمي فيه مدخل خا�ص واآمن، غري متاح الدخول    .1
اإليه اإّل للعم�ل الق�طنني داخل �سكن العم�ل.

الواجب توفرها يف  الأ�صا�صية  اأي من اخلدمات  اإلغاء  اإلى  الن�صاط اخلدمي  ُيوؤدي توفري  األ    .2
ل�سنة 2009  رقم )13(  ال�زراء  قرار جمل�ض  عليه يف  ه� من�س��ض  مل�  وفقً�  العم�ل،  �سكن 

امل�س�ر اإليه.
املبنى  لكل عامل من م�صاحة غرف  املعتمدة  امل�صاحة  الن�صاط اخلدمي على  توفري  يوؤثر  األ    .3

ال�سكني العم�يل، الب�لغة )3٫7 ( مرت مربع.
اأن يك�ن م�ست�فيً� لال�سرتاط�ت واملتطلب�ت الأخرى املن�س��ض عليه� يف القرار الإداري رقم    .4

)66( ل�سنة 2007 امل�س�ر اإليه.
تتج�وز  واأل  مربعً�  مرتًا  ع�سر  اثني   )12( اخلدمي  الن�صاط  مل�صاحة  الأدنى  احلد  يكون  اأن    .5
)100( مئة مرت مربع كحد اأق�سى، وذلك من خالل حتديده يف املخطط�ت البن�ئية، على اأن 

ي�ستثنى من ذلك الأن�سطة اخلدمية الت�لية:
املطعم، الذي تتحدد م�س�حته وفقً� مل�س�ح�ت غرف الطع�م بح�سب املخطط�ت املعتمدة  اأ-  

مب�جب تراخي�ض البن�ء.
ال�س�برم�ركت، ويك�ن احلد الأق�سى مل�س�حته )232( مرتًا مربعً�. ب-  

الرقابة والتدقيق
املادة )٥(

تخ�سع ك�فة اأعم�ل الإ�س�فة اأو التعديل التي يتم تنفيذه� لت�فري الأن�سطة اخلدمية يف �سكن العم�ل 
اللتزام  مدى  من  للت�أكد  وذلك  البلدية،  من  والتدقيق  للرق�بة  القرار  هذا  مب�جب  الإم�رة  يف 
والبنائية  التخطيطية  الت�صريعات  يف  عليها  املن�صو�ص  والإجراءات  وال�صروط  الفنّية  باملوا�صفات 

املعم�ل به� يف الإم�رة، وهذا القرار، واتخ�ذ الإجراءات الالزمة بحق املخ�لف منه�.
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ال�سريان والن�سر
املادة )6(

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

داوود عبد الرحمن الهاجري
املدير العام

�سدر يف دبي بت�ريخ 5 فرباير 2019 م
امل�افـــــــــق 30 جم�دى الأولى 1440 هـ
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