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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )14ل�سنة  2019بت�شكيل جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة مدار�س را�شد ولطيفة.ت�شريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�صالت
 قرار �إداري رقم ( )146ل�سنة  2019ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذيرقم ( )57ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم �إ�صدار رخ�ص وت�صاريح قيادة املركبات يف �إمارة
دبي.
 قرار �إداري رقم ( )181ل�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 ( )182ل�سنة  2019ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة الرتخي�ص يف هيئةالطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )206ل�سنة  2019ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق يفهيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )208ل�سنة  2019ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق يفهيئة الطرق واملوا�صالت �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.

٥

٧
١٥
٢١
٢٥
٣٠

بلدية دبي
٣٤
 قرار �إداري رقم ( )85ل�سنة  2019ب�ش�أن ترخي�ص �أعمال الديكور. قرار �إداري رقم ( )101ل�سنة  2019ب�ش�أن تنظيم خدمة نقل عينات الأحجار ذات القيمة ٣٨واملعادن الثمينة لأغرا�ض الفح�ص.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مر�سوم رقم ( )14ل�سنة 2019
بت�شكيل
جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة مدار�س را�شد ولطيفة
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )30ل�سنة  2006ب�إن�شاء هيئة املعرفة والتنمية الب�شر ّية يف دبي
وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )54ل�سنة  2016باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة املعرفة
والتنمية الب�شر ّية يف دبي،
نر�سم ما يلي:

ت�شكيل جمل�س الإدارة
املادة ()1
ُي�ش ّكل جمل�س �إدارة ُم� ّؤ�س�سة مدار�س را�شد ولطيفة ،برئا�سة معايل الدكتور� /أحمد عبداهلل
وع�ضو ّية ُك ّل من:
بالهول الفال�سيُ ،
			
 -1معايل /مريـ ــم حمم ــد املهيـري
 -2معايل /عمـ ــر �سلط ــان العلمــاء			
 -3ال�س ّيد /عبـداهلل حمم ــد بن ط ــوق
			
 -4ال�س ّيد /هــالل �سعيـ ـ ــد امل ـ ــري
 -5ال�س ّيد /خلفـان جمع ـ ــة باله ـ ــول			
			
 -6ال�س ّيدة /هدى ال�س ّيد حممد الها�شمي
 -7ال�س ّيدة /ملياء عبدالعزيـ ــز خـ ــان			
 -8ال�س ّيدة /م ــوزة �سعيـ ــد امل ـ ــري
وذلك ملُ ّدة ( )3ثالث �سنوات قابلة للتجديد.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 12أبريل 2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � ٧شعبان 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )146ل�سنة 2019
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية لقرار املجل�س التنفيذي رقم ( )57ل�سنة 2017
ب�ش�أن
تنظيم �إ�صدار رخ�ص وت�صاريح قيادة املركبات يف �إمارة دبي
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  1995يف �ش�أن ال�سري واملرور والئحته التنفيذية
وتعديالتهما والقرارات ال�صادرة مبوجبهما،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة الطرق واملوا�صالت وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )57ل�سنة  2017ب�ش�أن تنظيم �إ�صدار رخ�ص وت�صاريح قيادة
املركبات يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  1995امل�شار �إليه.
القانون
 :هيئة الطرق واملوا�صالت.
الهيئة
 :م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بالهيئة.
امل�ؤ�س�سة
� :آلة ميكانيكية� ،أو دراجة عادية� ،أو نارية� ،أو عربة� ،أو �أي جهاز �آخر ي�سري
املركبة
على الطريق بقوة ميكانيكية �أو ب�أي و�سيلة �أخرى ،وي�شمل ذلك اجل ّرار.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة ،التي ُتخ ّول حاملها قيادة ِ�صنف معني من
رخ�صة القيادة
املركبات.
ت�صريح القيادة اخلا�ص	  :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة ،التي تخول حاملها قيادة �صنف معني من
املركبات يف موقع خا�ص �أو لأعمال ذات طبيعة خا�صة.
ت�صريح �سائق مهني  :الوثيقة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة ،التي تخول حاملها قيادة �أي �صنف من
�أ�صناف املركبات املخ�ص�صة للأغرا�ض املهنية املحددة مبوجب القانون،
�أو التي حتددها امل�ؤ�س�سة.
 :ال�شخ�ص الطبيعي امل�ص ّرح له من امل�ؤ�س�سة بالتدرب على قيادة املركبة،
املتدرب
للح�صول على رخ�صة القيادة� ،أو ت�صريح القيادة اخلا�ص �أو ت�صريح
�سائق مهني.
 :ال�شخ�ص الطبيعي امل�ص ّرح له من امل�ؤ�س�سة بفح�ص املتدرب.
الفاح�ص	
 :املوقع امل�ص ّرح به من امل�ؤ�س�سة ،لفح�ص املتدرب ،لغايات منحه ت�صريح
موقع الفح�ص	
القيادة اخلا�ص.
 :الفح�ص الذي جتريه امل�ؤ�س�سة لل�سائق الذي مت �إيقاف �أو �إلغاء �أو �سحب
الفح�ص التقييمي
رخ�صة القيادة منه ،وفق ًا لأحكام القانون� ،أو التي انتهت �صالحيتها،
ومل يتم جتديدها خالل املدة املحددة مبوجب �أحكام هذا القرار.
ت�صريح ال�سائق املهني
املادة ()2
�أ -ي�شرتط فيمن يتقدم للم�ؤ�س�سة بطلب �إ�صدار ت�صريح �سائق مهني ،ما يلي:
�	.1أن تكون لديه رخ�صة قيادة �سارية املفعول �صادرة يف الدولة.
�	.2أن يثبت ب�أنه يعمل مبهنة �سائق.
�	.3أن يكون الئق ًا طبي ًا.
�	.4أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك.
ب -تكون مدة ت�صريح ال�سائق املهني �سنة واحدة ،قابلة للتجديد بذات ال�شروط املحددة يف
الفقرة (�أ) من هذه املادة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ت�صريح القيادة ال�صحراوية
املادة ()3
�أ -ي�شرتط فيمن يتقدم للم�ؤ�س�سة بطلب �إ�صدار ت�صريح �سائق مركبة معدة للقيادة ال�صحراوية،
ما يلي:
�	.1أن تكون لديه رخ�صة قيادة �سارية املفعول �صادرة يف الدولة ،و�أن يكون قد م�ضى على
تاريخ �إ�صدارها �سنتان على الأقل.
�	.2أن يكون الئق ًا طبي ًا.
�	.3أال يقل عمره عن (� )21إحدى وع�شرين �سنة ميالدية.
�	.4أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك.
�	.5أن يثبت ب�أنه يعمل يف من�ش�أة مرخ�ص لها مبزاولة الأن�شطة ال�سياحية وفق ًا للت�شريعات
ال�سارية يف الإمارة ،وذلك بالن�سبة للمقيم يف الدولة.
�	.6أن يكون حا�ص ًال على �شهادة مر�شد �سياحي �سارية املفعول �صادرة عن اجلهة املعن ّية يف
الإمارة.
�	.7أن يجتاز بنجاح فح�ص القيادة ال�صحراوية املعتمد لدى امل�ؤ�س�سة.
ب -تكون مدة ت�صريح القيادة ال�صحراوية �سنة واحدة ،قابلة للتجديد وفق ًا لل�شروط التالية:
�	.1أن تكون لديه رخ�صة قيادة �سارية املفعول.
�	.2أن يكون الئق ًا طبي ًا.
�	.3أن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك.
�	.4أن يثبت ب�أنه يعمل يف من�ش�أة مرخ�ص لها مبزاولة الأن�شطة ال�سياحية وفق ًا للت�شريعات
ال�سارية يف الإمارة ،وذلك بالن�سبة للمقيم يف الدولة.
ت�صريح موقع الفح�ص
املادة ()4
�أ -ي�شرتط فيمن يتقدم بطلب �إ�صدار ت�صريح موقع الفح�ص ،ما يلي:
�	.1أن يكون لديه ملف مروري.
 .2حتديد �صنف املركبة املحدد بت�صريح القيادة اخلا�ص.
 .3حتديد املنطقة وامل�سارات املع ّدة ل�سري �صنف املركبة املحدد بت�صريح القيادة اخلا�ص،
وطبيعة الأعمال اخلا�صة املطلوب مزاولتها يف موقع الفح�ص� ،إن وجدت.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .4احل�صول على موافقة اجلهات املعن ّية مبوقع الفح�ص.
�	.5أن يكون موقع الفح�ص مهي�أً و�صاحل ًا ل�سري �صنف املركبة املحدد بت�صريح القيادة
اخلا�ص.
 .6تخ�صي�ص م�ساحة منا�سبة و�شبه مغلقة بوا�سطة حواجز ا�صطناعية �ضمن موقع
الفح�ص ،بح�سب نوع ت�صريح القيادة اخلا�ص.
 .7توفري معدات الأمن وال�سالمة يف موقع الفح�ص ،كاخلوذة الواقية وال�سرتة الواقية
لل�سائق والفاح�ص ،و�صندوق الإ�سعافات الأولية.
ب -تكون مدة ت�صريح موقع الفح�ص �سنة واحدة ،قابلة للتجديد بذات ال�شروط املحددة يف
الفقرة (�أ) من هذه املادة.
�أنواع ت�صريح القيادة اخلا�ص
املادة ()5
�أ -حتدد �أنواع ت�صاريح القيادة اخلا�صة على النحو التايل:
 .1ت�صريح القيادة اخلا�ص لدراجة نارية.
 .2ت�صريح القيادة اخلا�ص ملركبة خفيفة.
 .3ت�صريح القيادة اخلا�ص ملركبة ثقيلة.
 .4ت�صريح القيادة اخلا�ص حلافلة خفيفة.
 .5ت�صريح القيادة اخلا�ص حلافلة ثقيلة.
 .6ت�صريح القيادة اخلا�ص جلهاز ميكانيكي خفيف.
 .7ت�صريح القيادة اخلا�ص جلهاز ميكانيكي ثقيل.
بُ -ي�شرتط يف كل من يتقدم �إلى امل�ؤ�س�سة بطلب �إ�صدار �أي من الت�صاريح املحددة يف الفقرة (�أ)
من هذه املادة ما يلي:
�	.1أن يكون الئق ًا طبي ًا.
�	.2أن تكون لديه �إقامة �سارية املفعول بالن�سبة لغري مواطني الدولة.
�	.3أال يقل عمره عن:
 (� )17سنة بالن�سبة لت�صريح القيادة اخلا�ص لدراجة نارية. (� )18سنة بالن�سبة لت�صريح القيادة اخلا�ص ملركبة خفيفة. (� )20سنة بالن�سبة لت�صريح القيادة اخلا�ص ملركبة ثقيلة.حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 (� )21سنة بالن�سبة لت�صريح القيادة اخلا�ص حلافلة خفيفة. (� )21سنة بالن�سبة لت�صريح القيادة اخلا�ص حلافلة ثقيلة. (� )20سنة بالن�سبة لت�صريح القيادة اخلا�ص جلهاز ميكانيكي خفيف. (� )20سنة بالن�سبة لت�صريح القيادة اخلا�ص جلهاز ميكانيكي ثقيل.�	.4أن يجتاز بنجاح فح�ص القيادة النظري والعملي املعتمد لدى امل�ؤ�س�سة ،وفق ًا لنوع
الت�صريح املطلوب.
�	.5أن يكون ت�صريح موقع الفح�ص �ساري املفعول.
ج -تكون مدة جميع �أنواع ت�صاريح القيادة اخلا�صة �سنتني ،قابلة للتجديد بذات ال�شروط املحددة
يف الفقرة (ب) من هذه املادة ،ويجوز للهيئة بناء على طلب اجلهة احلكومية املعنية منح
موظفي هذه اجلهة ت�صريح قيادة خا�ص ملدة تزيد على ال�سنتني ،قابلة للتجديد ملدد مماثلة.
ت�صاريح الفاح�ص
املادة ()6
ي�شرتط فيمن يتقدم بطلب �إ�صدار ت�صريح فاح�ص ما يلي:
�	.1أن يكون موظف ًا لدى الهيئة.
�	.2أن تكون لديه رخ�صة قيادة �سارية املفعول� ،صادرة يف الدولة ،لأي �صنف من �أ�صناف
املركبات التي يتقرر �أن يكون فاح� ًصا عليها ،و�أن يكون قد م�ضى على تاريخ �إ�صدارها ()3
ثالث �سنوات على الأقل.
�	.3أن يجتاز بنجاح دورة تدريب وت�أهيل الفاح�صني ،بح�سب �صنف املركبة التي يتقرر �أن يكون
فاح� ًصا عليها ،وفق ًا ملا هو معتمد لدى امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
�	.4أن يكون الئق ًا طبي ًا.
�إجراءات �إ�صدار الت�صاريح
املادة ()7
ُتتّبع لإ�صدار الت�صاريح املحددة يف هذا القرار ،الإجراءات التالية:
 .1تقدمي طلب الت�صريح املطلوب �إلى امل�ؤ�س�سة ،من خالل قنوات اخلدمة املحددة لدى الهيئة،
مرفق ًا به الوثائق والبيانات املطلوبة بح�سب �شروط كل ت�صريح.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .2تقدمي الفحو�صات الفنية والدورات واالختبارات املطلوبة من امل�ؤ�س�سة �إن وجدت ،واجتيازها
بنجاح.
�	.3إجراء املعاينات والتقييمات الالزمة من قبل امل�ؤ�س�سة ،تبع ًا لنوع الت�صريح املطلوب ،يف
الأحوال التي يتطلب الأمر ذلك.
 .4تقوم امل�ؤ�س�سة ب�إ�صدار الت�صريح املطلوب بعد الت�أكد من توفر ال�شروط الالزمة لإ�صداره،
وا�ستيفاء الر�سوم املقررة.
موا�صفات ومتطلبات مركبات الفح�ص
املادة ()8
يجب �أن تتوفر يف مركبات الفح�ص ،املوا�صفات واملتطلبات التالية:
 .1معدات ال�سالمة الالزمة ،ومنها حزام الأمان ،طفاية حريق� ،صندوق �إ�سعافات �أولية.
 .2مل�صق (�سائق حتت االختبار) ُيث ّبت على الواجهة اخللفية للمركبة.
�	.3أن تكون ملكية مركبة الفح�ص �سارية املفعول.
�	.4أن يتم جتهيز مركبة الفح�ص مبرايا �إ�ضافية ،وفق ًا ملا حتدده امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
�	.5أن يتم جتهيز مركبة الفح�ص ذات الغيار العادي بدوا�سة وقود وفرامل وقاب�ض (كلت�ش)،
ومركبة الفح�ص ذات الغيار الأتوماتيكي بدوا�سة وقود وفرامل.
�	.6أن يتم جتهيز مركبة الفح�ص ب�أجهزة ت�سجيل مرئية و�سمعية لت�سجيل عملية الفح�ص وما
يدور داخل املق�صورة.
 .7مل�صق للداللة على �أنها خم�ص�صة للفح�ص ،يثبت على جانبي مركبة الفح�ص ،وفق ًا ملا هو
معتمد لدى امل�ؤ�س�سة يف هذا ال�ش�أن.
�	.8أال يزيد عمر مركبة الفح�ص على:
 (� )4سنوات للمركبة اخلفيفة. (� )3سنوات للدراجة النارية. (� )8سنوات للحافلة اخلفيفة. (� )8سنوات للحافلة الثقيلة. (� )8سنوات للمركبة الثقيلة. (� )10سنوات للجهاز امليكانيكي اخلفيف. (� )10سنوات للجهاز امليكانيكي الثقيل.حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ت�صنيف الفاح�صني
املادة ()9
يتم ت�صنيف الفاح�صني ،وفق ًا للفئات التالية:
 .1فاح�ص مركبة خفيفة.
 .2فاح�ص دراجة نارية.
 .3فاح�ص حافلة خفيفة.
 .4فاح�ص حافلة ثقيلة.
 .5فاح�ص مركبة ثقيلة.
 .6فاح�ص جهاز ميكانيكي خفيف.
 .7فاح�ص جهاز ميكانيكي ثقيل.
�شروط الفح�ص التقييمي
املادة ()10
�أُ -ي�شرتط يف كل من يتقدم بطلب �إجراء الفح�ص التقييمي ،ما يلي:
�	.1أن يقوم ب�إجراء فح�ص النظر يف املراكز املعتمدة لدى امل�ؤ�س�سة.
�	.2أن يجتاز فح�ص القيادة العملي املعتمد لدى امل�ؤ�س�سة.
�	.3أن ي�سدد الر�سوم املقررة.
ب -تكون املدة الالزمة لإجراء الفح�ص التقييمي ملن انتهت مدة �صالحية رخ�صة القيادة ومل
يجددها ،مب�ضي � 10سنوات على تاريخ انتهاء �صالحيتها.
�إلغاء الت�صاريح وعدم جتديدها
املادة ()11
يتم �إلغاء �أو عدم جتديد �أي من الت�صاريح املحددة مبوجب هذا القرار ،يف حال ثبوت عدم توفر �أو
فقدان امل�ص ّرح له لأي من ال�شروط املحددة لإ�صدارها.
�إ�صدار التعليمات
املادة ()12
ُي�صدر املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة التعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الن�شر وال�سريان
املادة ()13
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
مطر الطاير
املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين
�صدر يف دبي بتاريخ  10مار�س 2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  3رجب 1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )181ل�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 ( )33ل�سنة  2011ب�ش�أن تنظيم نقل الركاب باحلافالت يف �إمارة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )6ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم نقل الركاب بال�سيارات يف �إمارة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )49ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم ن�شاط ت�أجري املركبات بال�ساعات
يف �إمارة دبي وتعديالته،
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،
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
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اجلدول امللحق بهذا القرار� ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة
لأحكام الت�شريعات التالية والقرارات ال�صادرة مبوجبها:
 .1قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )33ل�سنة  2011امل�شار �إليه.
 .2قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )6ل�سنة  2016امل�شار �إليه.
 .3قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )49ل�سنة  2016امل�شار �إليه.
 .4قرار 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.
�صالحيات م�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ،ممار�سة
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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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.
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  19مار�س 2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  12رجب 1440هـ
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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

حمدي ناجي �صالح الزقري

3576

م�شرف

2

�سيد علي �سيد حممد الها�شمي

6644

م�شرف

3

خالد عبداهلل ح�سن املرزوقي

6197

م�شرف

4

في�صل احمد ح�سن علي

7472

م�شرف

5

عبد العزيز احمد مراد حممد

11810

م�شرف

6

عبدي احمد عبدي ليبان

11536

مفت�ش فني

7

حممد �إبراهيم عبدال�شايف عطية

12254

مفت�ش فني

8

عثمان عقيل عبداهلل جمال

475

مفت�ش فني

9

احمد جمدالدين ال�سيد عبداهلل

12949

مفت�ش فني

10

الر�شيد احمد خوجلي حممد

6377

مفت�ش فني

11

حممد �إبراهيم عقيل غالم

3886

مفت�ش فني

12

م�صطفى كرم حممد ح�سن

12089

مفت�ش فني

13

علي عبا�س عبداهلل حممد

11291

مفت�ش

14

را�شد عبداهلل عي�سى احلميدان

10661

مفت�ش

15

عبدالعزيز �شفيق علي البلو�شي

12994

مفت�ش

16

عبد اهلل يو�سف عبداهلل احلمادي

13172

مفت�ش

17

عامر حممد ح�سيني

11910

مفت�ش

18

نا�صر خالد عبداهلل احلو�سني

12743

مفت�ش

19

حممد حبيب عبداهلل علي

12781

مفت�ش

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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20

جابر عبداهلل �إبراهيم حمزة

3871

مفت�ش

21

يعقوب احمد �صديق املازمي

11520

مفت�ش

22

في�صل �إ�سحاق احمدالري�س

13052

مفت�ش

23

�إبراهيم احمد �سلطان البلو�شي

12782

مفت�ش

24

عبدال�سالم حممد عبداهلل �إبراهيم

12915

مفت�ش

25

حمود �إبراهيم حممدح�سن

11356

مفت�ش

26

علي ح�سني علي ح�سني

13290

مفت�ش

27

احمد حممد احمد علي

13331

مفت�ش

28

جابر احمد حممد اجل�سمي

13884

مفت�ش

29

حممد �آل علي

11976

مفت�ش

30

�صالح �سعيد احمد الع�سريي

13446

مفت�ش

31

حممد بدر عبداهلل الفال�سي

13677

مفت�ش

32

ف�ؤاد حممد علي نا�صر

11862

مفت�ش

33

عبيد جمعة بالل بلحقابه

4010

مفت�ش

34

ح�سني �سليم

13290

مفت�ش

35

يعقوب عبداهلل حممد احلمادي

12827

مفت�ش

36

جمعة �سعد جمعة الفال�سي

3886

مفت�ش

37

يو�سف احمد علي احلمادي

13451

مفت�ش

38

�إ�سماعيل برياك عبود ح�سن

11911

مفت�ش

39

حممد علي حممد �آل علي

13170

مفت�ش

40

احمد مريزا علي مراد

11436

مفت�ش

41

فار�س عبداهلل يو�سف مراد

11456

مفت�ش

42

يو�سف ح�سن علي احلو�سني

11871

مفت�ش

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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43

حممد احمد علي احلمادي

12587

مفت�ش

44

م�صطفى كرم حممد ح�سن

13534

مفت�ش

45

م�صطفى احمد حممد عبدالكرمي

12305

مفت�ش

46

حممد احمد ح�سن حممد

13243

مفت�ش

47

خليل �شامبيه ح�سن حممد

11905

مفت�ش

48

�إبراهيم حممد جمعة �شهدات

11274

مفت�ش

49

يون�س حممد عبدالرحمن

13087

مفت�ش

50

عبدالرحمن عي�سى عبدالرحمن حممد

13168

مفت�ش

51

ها�شم حممد عبدالرحيم ح�سن

11834

مفت�ش

52

�إ�سحاق �إبراهيم احمد احلمادي

11914

مفت�ش

53

يعقوب عي�سى مريزا

11730

مفت�ش

54

علي غلوم �أحمد غلوم

11367

مفت�ش
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قرار �إداري رقم ( )182ل�سنة 2019
ب�ش�أن منح بع�ض 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 ( )8ل�سنة  2008ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة الرتخي�ص بهيئة الطرق
واملوا�صالت،
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 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 قرار املجل�س
التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  2015امل�شار �إليه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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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 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )38ل�سنة  2015امل�شار �إليها ،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
 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 �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�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 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  19مار�س 2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  12رجب 1440هـ
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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

حم�سن عبداملح�سن احمد اخل�ضر

769

حملل رئي�سي

2

نا�صر بن �سيف بن �سلمان الرئي�سي

5448

�ضابط اول

3

عفراء �أنور �إبراهيم االمريي

12746

�ضابط اول

4

رو�ضة خليفة عبداهلل بن متيم

12842

�ضابط اول
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قرار �إداري رقم ( )206ل�سنة 2019
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق
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 ( )5ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم مواقف املركبات 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 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 قرار
املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016املُ�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،
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االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2016املُ�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 ( )5ل�سنة 2016
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 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
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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  25مار�س 2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18رجب 1440هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية
ملوظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

عبداهلل �أحمد حممد البلو�شي

13573

مفت�ش رقابة ميداين

2

عمر عبدالكرمي كناية

13680

مفت�ش رقابة ميداين

3

�أحمد �إبراهيم خليل يو�سف

13700

مفت�ش رقابة ميداين

4

عدنان غالم علي احمد

13701

مفت�ش رقابة ميداين

5

خالد مراد حممد رحمة اهلل

13697

مفت�ش رقابة ميداين

6

�أحمد عبدالرحمن عو�ض البلو�شي

13715

مفت�ش رقابة ميداين

7

ماجد م�سعود عبدالرحمن حممد

13717

مفت�ش رقابة ميداين

8

في�صل عبداهلل علي احلمادي

13726

مفت�ش رقابة ميداين

9

�أحمد داوود حممد �صالح

13722

مفت�ش رقابة ميداين

10

ح�سني ح�سن علي

13723

مفت�ش رقابة ميداين

11

عبداهلل علي حممد احلمادي

13725

مفت�ش رقابة ميداين

12

حميد ح�سن �أحمد حممد

13748

مفت�ش رقابة ميداين

13

عادل حممد �إبراهيم حمجوب

13766

مفت�ش رقابة ميداين

14

�سلطان �أحمد �سلطان احلمادي

13759

مفت�ش رقابة ميداين

15

عدنان حممد �أمني حممد

13765

مفت�ش رقابة ميداين

16

طه عبداملعز حممد اجل�سمي

13758

مفت�ش رقابة ميداين

17

فردان حميد ح�سن اجل�سمي

13757

مفت�ش رقابة ميداين

18

�سعد طالب �أحمد �آل علي

13754

مفت�ش رقابة ميداين

19

�صهيب علي �أحمد اجل�سمي

13777

مفت�ش رقابة ميداين
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20

حممد جا�سم فتح اهلل فقيه

13790

مفت�ش رقابة ميداين

21

عبدالواحد حممد نور الدين ح�سني

13809

مفت�ش رقابة ميداين

22

نا�صر �شريف ح�سني �أبو القا�سم

13810

مفت�ش رقابة ميداين

23

جا�سم حممد علي عمر

13816

مفت�ش رقابة ميداين

24

وليد حممد عبداهلل �أحمد

13823

مفت�ش رقابة ميداين

25

مو�سى علي �أحمد �أبو خميمر

13831

مفت�ش رقابة ميداين

26

حممد في�صل عو�ض م�صطفى

13881

مفت�ش رقابة ميداين

27

حممد عبداهلل ح�سني العبيديل

13886

مفت�ش رقابة ميداين

28

يون�س مراد علي مو�سى

13936

مفت�ش رقابة ميداين

29

�أحمد ماجد را�شد الفال�سي

13941

مفت�ش رقابة ميداين

30

مبارك خمي�س بالل مبارك

13942

مفت�ش رقابة ميداين

31

�سيف �إبراهيم حممد البلو�شي

13998

مفت�ش رقابة ميداين

32

خالد عبدالنبي حممد �صالح

14000

مفت�ش رقابة ميداين

33

حمد علي خمي�س جمعة

14070

مفت�ش رقابة ميداين

34

خالد حممد علي قمرب

14069

مفت�ش رقابة ميداين

35

جنيب �إ�سماعيل �إبراهيم احلو�سني

14060

مفت�ش رقابة ميداين

36

حممد مراد حممد �شمبيه

14071

مفت�ش رقابة ميداين

37

�أ�سد حممد نواز �أحمد

14079

مفت�ش رقابة ميداين
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قرار �إداري رقم ( )208ل�سنة 2019
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق
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 ( )34ل�سنة  2013ب�ش�أن التعداد املروري،
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 قرار
املجل�س التنفيذي رقم ( )34ل�سنة  2013املُ�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،
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االلتزام مبا يلي:
�	.1أحكام قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )34ل�سنة  2013املُ�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 ( )34ل�سنة
 2013املُ�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
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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  25مار�س 2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18رجب 1440هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية
ملوظفي م�ؤ�س�سة املرور والطرق املمنوحني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

الرقم الوظيفي

امل�سمى الوظيفي

1

حنان احمد عبدالغفار ال�شريف

10349

مهند�س رئي�سي

2

�سعيد خالد معني الدين فريوز

10206

مهند�س �أول

3

يو�سف ح�سن علي ال�صفار

10203

مهند�س �أول

4

حممد معني الدين حممد �أنور الدين

4412

مهند�س

5

عادل اجلوهري بدير ح�سني

710

عداد �أول

6

�أحمد علي م�صطفى علي

758

عداد �أول
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قرار �إداري رقم ( )85ل�سنة 2019
ب�ش�أن
ترخي�ص �أعمال الديكور
__________

مدير عام البلدية
بعد االطالع على �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة ،1961
وعلى الأمر املحلي رقم ( )3ل�سنة  1999ب�ش�أن تنظيم �أعمال البناء يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )3ل�سنة  2017ب�ش�أن ت�شكيل جلنة تطوير �إجراءات تراخي�ص �أعمال البناء يف
�إمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم ( )425ل�سنة  2016باعتماد جدول املخالفات واجلزاءات للأمر املحلي
رقم ( )3ل�سنة  1999ب�ش�أن تنظيم �أعمال البناء يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القرار الإداري رقم ( )10ل�سنة  2019باعتماد �إجراءات تغيري املكاتب الهند�سية و�شركات
املقاوالت و�إ�صدار �شهادات الإجناز،
وعلى الت�شريعات املنظمة لأعمال البناء والتخطيط املعمول بها يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :بلدية دبي.
البلدية
 :الوثيقة ال�صادرة عن البلدية ،التي ي�سمح مبوجبها القيام ب�أعمال الديكور،
الرخ�صة
وفق ًا لل�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها يف الأمر املحلي رقم ( )3ل�سنة
 1999امل�شار �إليه ،وهذا القرار.
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�شهادة الإجناز  :الوثيقة ال�صادرة عن البلدية ،التي تفيد �إمتام �أعمال الديكور للوحدة البنائية،
وفق ًا لل�شروط والإجراءات املعتمدة لدى البلدية يف هذا ال�ش�أن.
الوحدة البنائية � :أي م�ساحة من مبنى ،تكون خم�ص�صة لال�ستعمال التجاري �أو املهني �أو
ال�صناعي �أو لأي من الأعمال املكتبية �أو اال�ست�شارية �أو اخلدمية ،تكون
مرخ�صة من �ضمنه كوحدة م�ستقلة بذاتها.
النظام الإلكرتوين  :نظام دبي لرتاخي�ص البناء املعتمد لدى البلدية ،الذي يتيح احل�صول على
الرخ�صة �أو �شهادة الإجناز ذاتي ًا ،دون احلاجة �إلى اعتماد خمططات �أعمال
الديكور �أو اعتماد �إجناز هذه الأعمال من البلدية.
املراكز التجارية  :املجمعات التجارية ومراكز الت�سوق ،وما يف حكمها.
احل�صول على الرخ�صة
املادة ()2
ال يجوز القيام ب�أعمال الديكور للوحدة البنائية التي تزيد م�ساحتها على ( )100مئة مرت مربع ،قبل
احل�صول على الرخ�صة ،ويتم �إ�صدار هذه الرخ�صة وفق ًا لل�شروط والإجراءات التالية:
�	.1أن يتم تقدمي طلب احل�صول على الرخ�صة ،مرفق ًا به خمططات �أعمال الديكور ،بوا�سطة
مقاول معتمد لدى البلدية ،من خالل خدمة «الرتخي�ص الذاتي للديكور» املتوفرة يف النظام
الإلكرتوين.
�	.2أن يتم تطبيق كافة املوا�صفات الفنية وال�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات
املنظمة لأعمال البناء والتخطيط املعمول بها يف الإمارة ،مبا فيها الأمر املحلي رقم ()3
ل�سنة  1999امل�شار �إليه.
�	.3أن تكون �أعمال الديكور �ضمن حدود الوحدة البنائية ،ووفق ًا ملخططات البناء املعتمدة ،وال
ت�شمل �أي م�ساحة بنائية يتم �إ�ضافتها �أو �إلغا�ؤها �أو �ضمها �أو ف�صلها.
 .4االلتزام باملتطلبات واال�شرتاطات املعتمدة لدى الإدارة العامة للدفاع املدين.
�	.5أن يتم احل�صول على املوافقة اخلطية من مالك الوحدة البنائية �أو من ينوب عنه قانون ًا
للقيام ب�أعمال الديكور.
�	.6أن يتم �سداد الر�سوم املقررة على �إ�صدار الرخ�صة ،وفق ًا للت�شريعات ال�سارية.
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احل�صول على �شهادة الإجناز
املادة ()3
ت�صدر �شهادة الإجناز بعد �إمتام �أعمال الديكور للوحدة البنائية ،وفق ًا لل�شروط والإجراءات
املن�صو�ص عليها يف املادة ( )2من هذا القرار ،ويتم احل�صول على هذه ال�شهادة من خالل النظام
الإلكرتوين.
اال�ستثناء من احل�صول على الرخ�صة و�شهادة الإجناز
املادة ()4
�أ -على الرغم مما ورد يف املادتني ( )2و( )3من هذا القرارُ ،ي�سمح بت�صميم وتنفيذ �أعمال
الديكور ،دون احل�صول على الرخ�صة و�شهادة الإجناز ،متى متت تلك الأعمال يف الأماكن
التالية:
 .1الوحدة البنائية املوجودة يف املراكز التجارية ،مهما بلغت م�ساحتها.
 .2الوحدة البنائية التي ال تزيد م�ساحتها على ( )100مئة مرت مربع.
ب -يجب لتنفيذ �أعمال الديكور التي تتم يف الأماكن املحددة يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،توفر
ال�شروط وال�ضوابط التالية:
�	.1أن يتم تنفيذ �أعمال الديكور من خالل مقاول معتمد لدى البلدية.
�	.2أن يتم تطبيق املوا�صفات الفنية وال�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات
املنظمة لأعمال البناء والتخطيط املعمول بها يف الإمارة ،مبا فيها الأمر املحلي رقم
( )3ل�سنة  1999امل�شار �إليه.
�	.3أن تكون �أعمال الديكور �ضمن حدود الوحدة البنائية ،ووفق ًا ملخططات البناء املعتمدة،
وال ت�شمل �أي م�ساحة بنائية يتم �إ�ضافتها �أو �إلغا�ؤها �أو �ضمها �أو ف�صلها.
 .4االلتزام باملتطلبات واال�شرتاطات املعتمدة لدى الإدارة العامة للدفاع املدين.
�	.5أن يتم احل�صول على املوافقة اخلطية من مالك الوحدة البنائية �أو من ينوب عنه قانون ًا
للقيام ب�أعمال الديكور.
الرقابة والتدقيق
املادة ()5
تتولى البلدية القيام ب�أعمال الرقابة والتدقيق على �أعمال الديكور التي يتم تنفيذها يف الإمارة ،مبا
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يف ذلك الأماكن املحددة يف املادة ( )4من هذا القرار ،للت�أكد من مدى االلتزام باملوا�صفات الفن ّية
وال�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات املنظمة لأعمال البناء والتخطيط املعمول
بها يف الإمارة ،وهذا القرار ،واتخاذ الإجراءات الالزمة بحق املخالف منها.
�إ�صدار التعليمات التنفيذية
املادة ()6
ُي�صدر املدير التنفيذي لقطاع الهند�سة والتخطيط يف البلدية التعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام
هذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()7
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
داوود عبد الرحمن الهاجري
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  17مار�س 2019م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  10رجب 1440هـ
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قرار �إداري رقم ( )101ل�سنة 2019
ب�ش�أن
تنظيم خدمة نقل عينات الأحجار ذات القيمة واملعادن الثمينة لأغرا�ض
الفح�ص
__________

املدير العام
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )11ل�سنة  2015يف �ش�أن الرقابة على االجتار يف الأحجار
ذات القيمة واملعادن الثمينة ودمغها والئحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2016ب�ش�أن تنظيم ال�صناعة الأمنية يف �إمارة دبي وتعديالته،
والئحته التنفيذية،
وعلى �أمر ت�أ�سي�س جمل�س بلدية دبي ل�سنة ،1961
وعلى القرار الإداري رقم ( )440ل�سنة  2017باعتماد الهيكل التنظيمي وو�صف املهام لـِ «�إدارة
خمترب دبي املركزي»،
وبنا ًء على موافقة دائرة املالية مبوجب كتابها امل�ؤرخ يف  2018/10/8على ا�ستحداث خدمة نقل
عينات الفح�ص من الأحجار ذات القيمة واملعادن الثمينة من و�إلى املحالت التجارية وحتديد
ثمنها،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما 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
� :إدارة خمترب دبي املركزي بالبلدية.
الإدارة
 :خدمة نقل عينات الأحجار ذات القيمة واملعادن الثمينة من املحالت
اخلدمة
التجارية �إلى الإدارة والعك�س لأغرا�ض الفح�ص.
 :العينة التي يختارها مفت�شو البلدية من الأحجار ذات القيمة واملعادن الثمينة
العينة
لأغرا�ض الفح�ص.
الأحجار ذات القيمة  :الأحجار الكرمية الطبيعية ،الع�ضوية وغري الع�ضوية ،والأحجار الكرمية
ال�صناعية والأحجار �شبه الكرمية.
املعادن الثمينة  :الذهب والف�ضة والبالتني وجمموعته ،وتكون �إما على هيئة �أ�صناف م�شغولة
�أو غري م�شغولة.
 :ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة الفردية ،املرخ�ص لها مبزاولة ن�شاط جتارة الأحجار
املحل التجاري
ذات القيمة واملعادن الثمينة يف الإمارة.

�أ-
ب-
ج-
د-

خدمة نقل العينة
املادة ()2
ُت�ستحدث لدى الإدارة خدمة نقل عينات الأحجار ذات القيمة واملعادن الثمينة من املحالت
التجارية �إلى الإدارة والعك�س لأغرا�ض الفح�ص.
ُيح ّدد ثمن تقدمي اخلدمة مببلغ مقداره ( )150مئة وخم�سون درهم ًا لعملية النقل باالجتاه
الواحد.
ُتق َّدم اخلدمة ،بنا ًء على طلب املحل التجاري.
يجوز للإدارة �أن تعهد بتقدمي اخلدمة �إلى �إحدى �شركات النقل املتخ�ص�صة ،مبوجب عقد
حتدد مبوجبه حقوق والتزامات طرفيه.

التزام املحل التجاري بنقل العينات
املادة ()3
�أ -يلتزم املحل التجاري بنقل العينة �إلى الإدارة بنا ًء على طلب مفت�ش البلدية املخت�ص ،خالل
( )3ثالثة �أيام عمل من تاريخ الطلب.
ب -يف حال تخلف املحل التجاري عن نقل العينة خالل املهلة امل�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه
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املادة ،تقوم الإدارة بنقلها على نفقة املحل التجاري.
�إ�صدار التعليمات
املادة ()4
ُي�صدر مدير الإدارة التعليمات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
الن�شر وال�سريان
املادة ()5
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
داوود عبد الرحمن الهاجري
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  27مار�س 2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20رجب 1440هـ
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