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املحتويات 

�ضاحب ال�ضمو حاكم دبي
مرا�ضيم

- مر�ضوم رقم )12( ل�ضنة 2019 بتعيني ق�ضاة يف حماكم دبي.

قرارات
- قرار رقم )9( ل�ضنة 2019 بت�ضكيل جمل�س اإدارة نادي دبي للفرو�ضية.

ت�ضريعات اجلهات احلكومية
هيئة ال�ضحة

لل�ضمان  دبي  موؤ�ض�ضة  موظفي  بع�س  منح  ب�ضاأن   2019 ل�ضنة   )43( رقم  اإداري  قرار   -
ال�ضحي يف هيئة ال�ضحة يف دبي �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية.

هيئة الطرق واملوا�ضالت
- قرار اإداري رقم )254( ل�ضنة 2019 باإلغاء �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية عن بع�س موظفي 

موؤ�ض�ضة الرتخي�س يف هيئة الطرق واملوا�ضالت.
- قرار اإداري رقم )272( ل�ضنة 2019 ب�ضاأن منح بع�س موظفي موؤ�ض�ضة املرور والطرق يف 

هيئة الطرق واملوا�ضالت �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية.

دائرة الأرا�ضي والأمالك
- قرار اإداري رقم )39( ل�ضنة 2019 ب�ضاأن منح بع�س موظفي موؤ�ض�ضة التنظيم العقاري 

�ضفة ال�ضبطية الق�ضائية.
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مر�ضوم رقم )1٢( ل�ضنة ٢٠1٩
بتعيني 

ُق�ضاة يف حماكم دبي
__________

نحن  حممد بن را�ضد اآل مكتوم        حاكم دبي

لطة  ال�ضُّ اأع�ضاء  �ضات  �ضّ ومخُ رواتب  ب�ضاأن   2009 ل�ضنة   )10( رقم  القانون  على  االطالع  بعد 
الق�ضائّية يف اإمارة دبي،

لطة الق�ضائّية يف اإمارة دبي، وعلى القانون رقم )13( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن ال�ضُّ
اإمارة  �ضاة غري املخُواطنني يف  �ضات القخُ �ضّ وعلى الالئحة رقم )2( ل�ضنة 2009 ب�ضاأن رواتب ومخُ

دبي،
وبناًء على تو�ضية املجل�س الق�ضائي الإمارة دبي،

نر�ضم ما يلي:
تعيني الق�ضاة

املادة )1(
يخُعنّي قا�ضيًا يف املحاكم االبتدائّية كل من ال�ضادة التالية اأ�ضماوؤهم:

حمدي حممود خليفه طلبه.   .1
طه اأمني طه اأبو العال.   .2

قر�ضي حممد �ضعد ح�ضني.   .3
حممد ثروت عبداملنعم ال�ضيد اإ�ضماعيل.   .4

�ضات املالّية لبداية مربوط قا�ضي ابتدائي، وفقًا للقانون  وُينح ُكلٌّ منهم الراتب ال�ضهري واملُخ�ضّ
�ضاة غري املخُواطنني املخُلحق بالالئحة رقم  �ضات القخُ �ضّ رقم )10( ل�ضنة 2009 وجدول رواتب ومخُ

)2( ل�ضنة 2009 املُ�ضار اإليهما.
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ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )٢(

ُيعمل بهذا املر�ضوم اعتبارًا من تاريخ 13 يناير 2019، ويخُن�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية.

حممد بن را�ضد اآل مكتوم
حاكم دبي

�ضدر يف دبي بتاريخ 5 مار�س 2019 م
املوافـــــق 28 جمادى االآخرة 1440 هـ
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قرار رقم )٩( ل�ضنة ٢٠1٩
بت�ضكيل

جمل�ص اإدارة نادي دبي للُفرو�ضّية
__________

نحن  حممد بن را�ضد اآل مكتوم        حاكم دبي

وؤ�ّض�ضة عاّمة تخُعرف با�ضم »نادي  بعد االطالع على املر�ضوم رقم )32( ل�ضنة 2005 ب�ضاأن اإن�ضاء مخُ
دبي للُفرو�ضّية«، 

وعلى املر�ضوم رقم )28( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي، 
رو�ضّية،  وعلى القرار رقم )3( ل�ضنة 2016 بت�ضكيل جمل�س اإدارة نادي دبي للفخُ

قررنا ما يلي:
ت�ضكيل جمل�ص الإدارة

املادة )1(
مو امللكي الأمرية هيا بنت  �ضاحبة ال�ضُّ رو�ضّية برئا�ضة  �ضّكل جمل�س اإدارة نادي دبي للفخُ يخُ اأ-  

ل من ال�ضادة التالية اأ�ضماوؤهم: �ضوّية كخُ احل�ضني، وعخُ
نائبًا للرئي�س �ضعيـــد بن حميـــد مطر الطايــــر        .1

ع�ضوًا مليـــــح الحــــــج البــــــ�ضطـــــي        .2
ع�ضوًا حممد اأحمد بن عبدالعزيز ال�ضحـي       .3
ع�ضوًا حمـــد مبارك حممــــد بوعميـــــم        .4

وذلك ملخُّدة ثالث �ضنوات قابلة للتجديد.  
اإذا انتهت ُمّدة ُع�ضوّية اأع�ضاء جمل�س الإدارة املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، ومل  ب-  
هم  يتم اإعادة ت�ضكيل املجل�س، فاإّنه ي�ضتمر يف هذه احلالة اأع�ضاء جمل�س الإدارة يف اأداء مهامِّ

حلني اإعادة تعيينهم اأو تعيني اأع�ضاء ُجُدد بدًل عنهم. 
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ال�ّضريان والّن�ضر
املادة )٢(

دوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمّية.  ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضُ

حممد بن را�ضد اآل مكتوم
حاكم دبي

�ضدر يف دبي بتاريخ 23 اأبريل 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــق 18 �ضعبان 1440 هـ
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قرار اإداري رقم )4٣( ل�ضنة ٢٠1٩
ب�ضاأن منح بع�ص موظفي موؤ�ض�ضة دبي لل�ضمان ال�ضحي

يف هيئة ال�ضحة يف دبي �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام

بعد االطالع على القانون رقم )11( ل�ضنة 2013 ب�ضاأن ال�ضمان ال�ضحي يف اإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )32( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اجلريدة الر�ضمية حلكومة دبي،

وعلى القانون رقم )8( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن تنظيم منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،
وعلى القانون رقم )6( ل�ضنة 2018 ب�ضاأن هيئة ال�ضحة يف دبي وي�ضار اإليها فيما بعد بـ »الهيئة«،

وحتديد  دبي  يف  ال�ضحة  لهيئة  التابعة  املوؤ�ض�ضات  باإن�ضاء   2018 ل�ضنة   )17( رقم  املر�ضوم  وعلى 
اخت�ضا�ضاتها، 

وعلى املر�ضوم رقم )18( ل�ضنة 2018 بتعيني مدير عام هيئة ال�ضحة يف دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )7( ل�ضنة 2016 باعتماد الر�ضوم والغرامات اخلا�ضة بال�ضمان 

ال�ضحي يف اإمارة دبي،
ال�ضمان ال�ضحي يف  ل�ضنة 2017 باعتماد مراحل تطبيق  التنفيذي رقم )6(  وعلى قرار املجل�س 

اإمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�ضنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ال�ضحة يف 

دبي،
وبناء على ما تتطلبه م�ضلحة العمل،

قـررنـا ما يلي:
منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

املادة )1(
ينح بع�س موظفي موؤ�ض�ضة دبي لل�ضمان ال�ضحي يف الهيئة املبينة اأ�ضماوؤهم وم�ضمياتهم الوظيفية 
يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية يف اإثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة 
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الأحكام القانون رقم )11( ل�ضنة 2013 امل�ضار اإليه.

واجبات ماأموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة )٢(

يجب على املوظفني املمنوحني �ضفة ماأموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب املادة )1( من هذا القرار، 
االلتزام مبا يلي:

اأحكام القانون رقم )11( ل�ضنة 2013 امل�ضار اإليه، ومراعاة الإجراءات املن�ضو�س عليها فيه    .1
عند قيامهم مبهامهم.

التحقق من التزام الأ�ضخا�س املخاطبني باأحكام القانون رقم )11( ل�ضنة 2013 امل�ضار اإليه،    .2
بالواجبات التي يفر�ضها عليهم، والقرارات ال�ضادرة مبوجبه وعدم خمالفتهم لأحكامه.

بها، وفقًا للأ�ضول  املتعلقة  والأدلة  املعلومات  با�ضتق�ضائها وجمع  املكلفني  �ضبط املخالفات    .3
املرعية يف هذا ال�ضاأن.

وفقًا  بوظائفهم،  تت�ضل  التي  املخالفات  �ضاأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�ضكاوى  التبليغات  تلقي   .4
لالأ�ضول املرعية يف هذا ال�ضاأن.

اتخاذ الإجراءات والتدابري اللزمة للمحافظة عل كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   .5
حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.   .6

التحلي بالنزاهة، واالأمانة الوظيفية، واحليدة واملو�ضوعية.   .7
اإبراز ما يثبت �ضفاتهم عند مبا�ضرة املهام املنوطة بهم.   .8

عدم ا�ضتغلل �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�ضالح اأو منافع �ضخ�ضية.   .9

�ضالحيات ماأموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة )٣(

القرار  هذا  من   )1( املادة  مبوجب  الق�ضائي  ال�ضبط  ماأموري  �ضفة  املمنوحني  للموظفني  يكون 
ممار�ضة ال�ضالحيات التالية:

اال�ضتعانة باأفراد ال�ضرطة عند االقت�ضاء.   .1
اال�ضتعانة باخلرباء واملرتجمني عند ال�ضرورة.   .2

�ضماع وتدوين اأقوال مقدمي البلغات وال�ضهود.   .3
اإجراء املعاينة، وتوجيه الأ�ضئلة وال�ضتي�ضاحات، ودخول الأماكن امل�ضرح لهم بدخولها جلمع    .4
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املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة دبي لل�ضمان ال�ضحي يف الهيئة اتخاذ الإجراءات اللزمة لتنفيذ 
اأحكام هذا القرار، مبا يف ذلك:

اإ�ضدار البطاقات التعريفية ملاأموري ال�ضبط الق�ضائي امل�ضمولني باأحكام املادة )1( من هذا    .1
القرار.

اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنها من بيانات اأ�ضا�ضية، ومبا يتفق واأحكام    .2
القانون رقم )8( ل�ضنة 2016 امل�ضار اإليه.

ال�ضريان والن�ضر
املادة )5(

يعمل بهذا القرار من تاريخ �ضدوره، وين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

حميد القطامي
املدير العام

�ضدر يف دبي بتاريخ 20 مار�س 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 13 رجب 1440 هـ
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جدول
بتحديد الأ�ضماء وامل�ضميات الوظيفية ملوظفي موؤ�ض�ضة دبي لل�ضمان ال�ضحي

املمنوحني �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

امل�ضمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�ضم املوظف

رئي�س ق�ضم

�ضابط اإداري اأول

�ضابط اإداري اأول

رئي�س مكتب

�ضابط اإداري اأول

�ضابط اإداري اأول

�ضابط اإداري اأول

�ضابط اإداري اأول

126132

127225

127223

121345

126121

126432

126209

114066

عائ�ضة عبداهلل اأحمد

غري�ضة ح�ضني خليفه

فاطمة حممد �ضيف

خديجة حممد مو�ضى

طلل عبدالعزيز عثمان

هدى را�ضد خمي�س

رنا اأحمد ح�ضن

عالء عادل عليان
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قرار اإداري رقم )٢54( ل�ضنة ٢٠1٩
باإلغاء �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

عن بع�ص موظفي موؤ�ض�ضة الرتخي�ص يف هيئة الطرق واملوا�ضالت
__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديالته،  واملوا�ضالت  الطرق  هيئة  باإن�ضاء   2005 ل�ضنة   )17( رقم  القانون  على  االطالع  بعد 
وُي�ضار اإليها فيما بعد بـ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اجلريدة الر�ضمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن تنظيم منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،

الطرق  بهيئة  الرتخي�س  موؤ�ض�ضة  باإن�ضاء   2008 ل�ضنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�ضالت،

الطرق  لهيئة  التابعة  املوؤ�ض�ضات  باإن�ضاء   2006 ل�ضنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�ضلت واعتماد هيكلها املوؤ�ض�ضي والتنظيمي،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2018 ل�ضنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
واملوا�ضالت، 

وعلى القرار االإداري رقم )771( ل�ضنة 2017 ب�ضاأن منح بع�س موظفي هيئة الطرق واملوا�ضالت 
�ضفة ال�ضبطية الق�ضائية.

قررنا ما يلي: 
اإلغاء �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

املادة )1(
ل�ضنة   )771( رقم  الإداري  القرار  مبوجب  منحها  مت  التي  الق�ضائية  ال�ضبطية  �ضفة  ُتلغى  اأ-  

2017 املخُ�ضار اإليه عن كل من:
حممد وليد نبهان.   .1

اأحمد فوؤاد حممد القوربة.   .2

Issue 451 Pages.indd   13 5/26/19   1:16 PM



العدد )451( - ال�ضنة )5٣( - ٢٣ رم�ضان  144٠هـ - املوافق ٢٨ مايو  ٢٠1٩م 14 حكومة دبي - اجلريدة الر�ضمية

على املوظفني املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه املادة اللتزام مبا يلي: ب-  
عدم ممار�ضة اأي من ال�ضالحيات املقررة ملاأموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب الت�ضريعات    .1

ال�ضارية.
ت�ضليم البطاقة التعريفية التي �ضرفت لهم باعتبارهم من ماأموري ال�ضبط الق�ضائي.   .2

والأدوات  وامل�ضتندات  الوثائق  وكافة  بحوزتهم،  التي  ال�ضبط  حما�ضر  جميع  ت�ضليم    .3
للت�ضريعات  املخالفة  الأفعال  �ضبط  من  لتمكينهم  اإياها  منحهم  مت  التي  واملعدات 

ال�ضارية.

ال�ضريان والن�ضر
املادة )٢(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضدوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

                                                                                                

�ضدر يف دبي بتاريخ 11 اأبريل 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــق 6 �ضعبان 1440 هـ
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قرار اإداري رقم )٢7٢( ل�ضنة ٢٠1٩
ب�ضاأن منح بع�ص موظفي موؤ�ض�ضة املرور والطرق

يف هيئة الطرق واملوا�ضالت �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

وتعديالته،  واملوا�ضالت  الطرق  هيئة  باإن�ضاء   2005 ل�ضنة   )17( رقم  القانون  على  االطالع  بعد 
وُي�ضار اإليها فيما بعد بـ »الهيئة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اجلريدة الر�ضمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن تنظيم منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،

وعلى املر�ضوم رقم )12( ل�ضنة 2006 لنقل بع�س املهام وامل�ضوؤوليات من بلدية دبي اإلى هيئة الطرق 
واملوا�ضالت،

وعلى االأمر املحلي رقم )30( ل�ضنة 1986 ب�ضاأن الرقابة على االإعالنات يف اإمارة دبي،
الطرق  لهيئة  التابعة  املوؤ�ض�ضات  باإن�ضاء   2006 ل�ضنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

واملوا�ضلت واعتماد هيكلها املوؤ�ض�ضي والتنظيمي،
الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  باعتماد   2018 ل�ضنة   )47( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 

واملوا�ضالت.

قررنا ما يلي:
منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

املادة )1(
ُينح موظفو موؤ�ض�ضة املرور والطرق يف الهيئة املبّينة اأ�ضماوؤهم وم�ضمياتهم الوظيفية يف اجلدول 
املُلحق بهذا القرار، �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية يف اإثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الأمر 
املحلي رقم )30( ل�ضنة 1986 املُ�ضار اإليه، يف مواقع الإعلنات اخلا�ضعة لإ�ضراف الهيئة مبوجب 

املر�ضوم رقم )12( ل�ضنة 2006 املخُ�ضار اإليه.
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واجبات ماأموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة )٢(

يجب على املوظفني املمنوحني �ضفة ماأموري ال�ضبط الق�ضائي مبوجب املادة )1( من هذا القرار، 
االلتزام مبا يلي:

اأحكام االأمر املحلي رقم )30( ل�ضنة 1986 املُ�ضار اإليه، ومراعاة الإجراءات املن�ضو�س عليها    .1
فيه عند قيامهم مبهامهم.

 1986 ل�ضنة   )30( رقم  املحلي  الأمر  باأحكام  املخاطبني  الأ�ضخا�س  التزام  من  التحقق    .2
املُ�ضار اإليه، بالواجبات التي يفر�ضها عليهم، والقرارات ال�ضادرة مبوجبه وعدم خمالفتهم 

الأحكامه.
بها، وفقًا للأ�ضول  املتعلقة  والأدلة  املعلومات  با�ضتق�ضائها وجمع  املُكلفني  �ضبط املخالفات    .3

املرعّية يف هذا ال�ضاأن.
وفقًا  بوظائفهم،  تت�ضل  التي  املخالفات  �ضاأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�ضكاوى  التبليغات  تلّقي    .4

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ضاأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابري اللزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   .5

حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.   .6
التحلي بالنزاهة، واالأمانة الوظيفية، واحليدة واملو�ضوعية.   .7

اإبراز ما ُيثبت �ضفاتهم عند مبا�ضرة املهام املنوطة بهم.   .8
عدم ا�ضتغلل �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�ضالح اأو منافع �ضخ�ضية.   .9

�ضالحيات ماأموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة )٣(

يكون للموظفني املمنوحني �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة )1( من هذا القرار ممار�ضة 
ال�ضالحيات التالية:

اال�ضتعانة باأفراد ال�ضرطة عند االقت�ضاء.   .1
رباء واملخُرتجمني عند ال�ضرورة. اال�ضتعانة باخلخُ   .2

�ضماع وتدوين اأقوال مقدمي البلغات وال�ضهود.   .3
اإجراء املعاينة، وتوجيه الأ�ضئلة وال�ضتي�ضاحات، ودخول الأماكن املُ�ضّرح لهم بدخولها جلمع    .4

املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.
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الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة املرور والطرق بالهيئة اتخاذ الإجراءات اللزمة لتنفيذ اأحكام هذا 
القرار، مبا يف ذلك:

اإ�ضدار البطاقات التعريفية ملاأموري ال�ضبط الق�ضائي امل�ضمولني باأحكام املادة )1( من هذا    .1
القرار. 

اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات اأ�ضا�ضية، ومبا يتفق واأحكام    .2
القانون رقم )8( ل�ضنة 2016 املخُ�ضار اإليه.

ال�ضريان والن�ضر
املادة )5(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضدوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.
                                                                     

مطر الطاير
املدير العام ورئي�ص جمل�ص املديرين

�ضدر يف دبي بتاريخ 22 اأبريل 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــــــق  16 �ضعبان 1440 هـ
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جدول
بتحديد الأ�ضماء وامل�ضميات الوظيفية

ملوظفي موؤ�ض�ضة املرور والطرق املمنوحني �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

امل�ضمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�ضم املوظف

مدير ق�ضم

مهند�س رئي�ضي

رئي�س الفريق

م�ضرف

مفت�س

مفت�س

11250

4101

6098

6011

12431

13502

رقية يو�ضف حممد الزعابي

ا�ضرف احمد توفيق �ضاحليه

ربيع حممد عبداهلل عبيدات

عبدالرحمن �ضالح حممد العمري

خليفة عبداهلل علي البلو�ضي

عمري علي احمد اجل�ضمي

1

2

3

4

5

6

م
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قرار اإداري رقم )٣٩( ل�ضنة ٢٠1٩
ب�ضاأن

منح بع�ص موظفي موؤ�ض�ضة التنظيم العقاري
�ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

__________

مدير عام دائرة الأرا�ضي والأمالك

بعد االطالع على القانون رقم )16( ل�ضنة 2007 باإن�ضاء موؤ�ض�ضة التنظيم العقاري،
وعلى القانون رقم )7( ل�ضنة 2013 ب�ضاأن دائرة االأرا�ضي واالأمالك،

وعلى القانون رقم )32( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن اجلريدة الر�ضمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�ضنة 2016 ب�ضاأن تنظيم منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية يف حكومة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )37( ل�ضنة 2015 ب�ضاأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري يف 
اإمارة دبي،

قررنا ما يلي:
منح �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

املادة )1(
ُينح موظفو موؤ�ض�ضة التنظيم العقاري املبّينة اأ�ضماوؤهم وم�ضمياتهم الوظيفية يف اجلدول املُلحق 
بهذا القرار، �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية يف اإثبات الأفعال التي ُترتكب باملخالفة لأحكام قرار املجل�س 

التنفيذي )37( ل�ضنة 2015 املخُ�ضار اإليه.

واجبات ماأموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة )٢(

القرار،  هذا  من   )1( املادة  مبوجب  الق�ضائية  ال�ضبطية  �ضفة  املمنوحني  املوظفني  على  يجب 
االلتزام مبا يلي:

االإجراءات  ومراعاة  اإليه،  املخُ�ضار   2015 ل�ضنة   )37( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  اأحكام    .1
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املن�ضو�س عليها فيه عند قيامهم مبهامهم.
ل�ضنة  رقم )37(  التنفيذي  املجل�س  قرار  باأحكام  املخاطبني  الأ�ضخا�س  التزام  التحقق من    .2
2015 املُ�ضار اإليه، بالواجبات التي يفر�ضها عليهم هذا القرار والقرارات ال�ضادرة مبوجبه 

وعدم خمالفتهم لأحكامه.
بها، وفقًا للأ�ضول  املتعلقة  والأدلة  املعلومات  با�ضتق�ضائها وجمع  املُكلفني  �ضبط املخالفات    .3

املرعّية يف هذا ال�ضاأن.
وفقًا  بوظائفهم،  تت�ضل  التي  املخالفات  �ضاأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�ضكاوى  التبليغات  تلّقي    .4

لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ضاأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابري اللزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   .5

6.  حترير حم�ضر �ضبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها.
التحلي بالنزاهة، واالأمانة الوظيفية، واحليدة واملو�ضوعية.   .7

اإبراز ما ُيثبت �ضفاتهم عند مبا�ضرة املهام املنوطة بهم.   .8
عدم ا�ضتغلل �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية لتحقيق م�ضالح اأو منافع �ضخ�ضية.   .9

�ضالحيات ماأموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة )٣(

يكون للموظفني املمنوحني �ضفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة )1( من هذا القرار، ممار�ضة 
ال�ضالحيات التالية:

اال�ضتعانة باأفراد ال�ضرطة عند االقت�ضاء.   .1
رباء واملخُرتجمني عند ال�ضرورة. اال�ضتعانة باخلخُ   .2

�ضماع وتدوين اأقوال مقدمي البلغات وال�ضهود.   .3
اإجراء املعاينة، وتوجيه الأ�ضئلة وال�ضتي�ضاحات، ودخول الأماكن املُ�ضّرح لهم بدخولها جلمع    .4

املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

اأو من ُيفّو�ضه اتخاذ الإجراءات اللزمة لتنفيذ  يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة التنظيم العقاري 
اأحكام هذا القرار، مبا يف ذلك:
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اإ�ضدار البطاقات التعريفية ملاأموري ال�ضبط الق�ضائي امل�ضمولني باأحكام املادة )1( من هذا    .1
القرار.

اعتماد مناذج حما�ضر �ضبط املخالفات مبا تت�ضمنه من بيانات اأ�ضا�ضية، ومبا يتفق واأحكام    .2
القانون رقم )8( ل�ضنة 2016 املخُ�ضار اإليه.

ال�ضريان والن�ضر
املادة )5(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �ضدوره، وُين�ضر يف اجلريدة الر�ضمية.

�ضلطان بطي بن جمرن
املدير العام

�ضدر يف دبي بتاريخ 22 مايو 2019 م
املوافـــــــــــــــــــــــق 17 رم�ضان 1440 هـ
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جدول
بتحديد الأ�ضماء وامل�ضميات الوظيفية ملوظفي موؤ�ض�ضة التنظيم العقاري املمنوحني 

�ضفة ال�ضبطية الق�ضائية

الوحدة التنظيمية امل�ضمى الوظيفي ا�ضم املوظف

اإدارة الرتخي�س العقاري

اإدارة الرتخي�س العقاري

اإدارة الرتخي�س العقاري

اإدارة الرتخي�س العقاري

اإدارة الرتخي�س العقاري

اإدارة الرتخي�س العقاري

مدير اإدارة الرتخي�س العقاري

نائب مدير اإدارة الرتخي�س العقاري

مدير ق�ضم الرقابة والتفتي�س العقاري

مدير ق�ضم اأول ترخي�س املقيمني

تنفيذي تفتي�س وت�ضاريح عقارية

تنفيذي تفتي�س وت�ضاريح عقارية

علي عبداهلل حممد اآل علي

حميد عبداهلل جا�ضم خلف ال�ضام�ضي

عبداهلل حممد اأحمد عبداهلل ال�ضحي

مبارك حممد �ضالح باجلافلة املن�ضوري

عبداهلل ح�ضن عبداهلل ال بوبكر

�ضلطان اأحمد �ضعيد حممد ال�ضحي

1
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