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 2021( لسنة 277قرار إداري رقم )
 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص 

 في هيئة الطرق والمواصالت صفة الضبطية القضائية
____________ 

 

 المدير العام ورئيس مجلس المديرين
 

بإنشاء هيئة الطرق والمواصالت وتعديالته،  2005( لسنة 17رقم )بعد االطالع على القانون 
 "،الهيئةوُيشار إليها فيما بعد بـ "

 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي، 2015( لسنة 32وعلى القانون رقم )
بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي  2016( لسنة 8وعلى القانون رقم )
 ،والئحته التنفيذية

بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق  2008( لسنة 8وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )
 والمواصالت،

بشأن مراكز الفحص الفني للمركبات في  2015( لسنة 38وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )
 إمارة دبي،

باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق  2020( لسنة 15وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )
 والمواصالت،

 

 قررنا ما يلي:
  

 منح صفة الضبطية القضائية
 (1المادة )

 

ــي  ــ ــ ــة فـ ــ ــمياتهم الوظيفيــ ــ ــماؤهم ومســ ــ ــة  ســ ــ ــة المبي نــ ــ ــي الهيئــ ــ ــرخيص فــ ــ ــة التــ ــ ــو مؤسســ ــ ــنح موظفــ ــ ُيمــ
ــ   ــ ــي ترتكـ ــ ــام التـ ــ ــات ا فعـ ــ ــي إ بـ ــ ــائية فـ ــبطية القضــ ــ ــفة الضـ ــ ــرار، صـ ــ ــذا القـ ــ ــق بهـ ــ ــدوم الُملحـ الجــ

ــم ) ــ ــ ــ ــ ــذي رق ــ ــ ــ ــــس التنفيـ ــ ــ ــ ــرار المجل ــ ــ ــ ــ ــة لق ــ ــ ــ ــنة 38بالمخالفـ ــ ــ ــ ــرارات  2015( لســ ــ ــ ــ ــ ــه والق ــ ــ ــ ــ ــار إلي ــ ــ ــ المشـ
 الصادرة بموجبه.

 

 واجبات مأموري الضبط القضائي
 (2المادة )

 

ــادة ) ــ ــ ــ  المــ ــ ــ ــائية بموجــ ــ ــ ــبطية القضـ ــ ــ ــفة الضــ ــ ــ ــوحين صــ ــ ــ ــوظفين الممنـ ــ ــ ــى المــ ــ ــ ــ ــ  عل ــ ــ ــن 1يجـ ــ ــ ( مــ
 هذا القرار، االلتزام بما يلي:
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ــذي  .1 ــ ــ ــ ــــس التنفيـ ــ ــ ــ ــرار المجل ــ ــ ــ ــام قـ ــ ــ ــ ــم ) حكـ ــ ــ ــ ــنة 38رقـ ــ ــ ــ ــاة  2015( لســ ــ ــ ــ ــه، ومراعــ ــ ــ ــ ــار إليـ ــ ــ ــ الُمشـ
 اإلجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

ــرار .2 ــ ــ ــ ــام قـ ــ ــ ــاطبين بأحكــ ــ ــ ــخاص المخــ ــ ــ ــ ــزام ا شـ ــ ــ ــ ــن الت ــ ــ ــق مــ ــ ــ ــم  التحقــ ــ ــ ــ ــذي رقـ ــ ــ ــ ــــس التنفي ــ ــ المجل
ــنة 38) ــ ــه 2015( لســ ــ ــار إليــ ــ ــالفتهم الُمشــ ــ ــ ــدم مخـ ــ ــيهم، وعــ ــ ــ ــها عل ــ ــي يفرضــ ــ ــ ــات التـ ــ ، بالواجبــ

  حكامه.
ــات  .3 ــ ــ ــبل المخالفــ ــ ــ ــا، ضـ ــ ــ ــة بهــ ــ ــ ــة المتعلقــ ــ ــ ــات وا دلـ ــ ــ ــع المعلومــ ــ ــ ــائها وجمــ ــ ــ ــين باستقصـ ــ ــ الُمكلفــ

 وفقًا لألصوم المرعي ة في هذا الشأن.
ــل  .4 ــ ــ ــ ــي تتصـ ــ ــ ــ ــات التـ ــ ــ ــ ــأن المخالفـ ــ ــ ــ ــي شـ ــ ــ ــ ــيهم فـ ــ ــ ــ ــرد إل ــ ــ ــ ــي تـ ــ ــ ــ ــكاوم التـ ــ ــ ــ ــات والشـ ــ ــ ــ ــي التبليكـ ــ ــ ــ تلق 

 بوظائفهم، وفقًا لإلجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
ــــى .5 ــ ــة عل ــ ــة للمحافظـ ــ ــدابير الالزمــ ــ ــراءات والتـ ــ ــاذ اإلجــ ــ ــة  اتخـ ــ ــة بالمخالفــ ــ ــة المتعلقـ ــ ــ ــة ا دل ــ كافـ

 المرتكبة.
 تحرير محضر ضبل بالوقائع واإلجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
 التحلي بالنزاهة، وا مانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
 إبراز ما ُي بت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
 ح  و منافع شخصية.عدم استكالم صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصال .9

 

 صالحيات مأموري الضبط القضائي
 (3المادة )

 

ــادة ) ــ ــ ــ  المــ ــ ــ ــائية بموجــ ــ ــ ــبطية القضــ ــ ــ ــفة الضــ ــ ــ ــوحين صــ ــ ــ ــ ــوظفين الممن ــ ــ ــون للمــ ــ ــ ــذا 1يكــ ــ ــ ــ ــن هـ ــ ــ ( مــ
 القرار ممارسة الصالحيات التالية:

 االستعانة بأفراد الشرطة عند االقتضاء. .1
 االستعانة بالُخبراء والُمترجمين عند الضرورة. .2
  قوام مقدمي البالغات والشهود. سماع وتدوين .3
ــم  .4 ــ ــ ــر   لهــ ــ ــ ــاكن الُمصـ ــ ــ ــوم ا مـ ــ ــ ــاحات، ودخــ ــ ــ ــئلة واالستيضـ ــ ــ ــه ا سـ ــ ــ ــ ــة، وتوجي ــ ــ ــراء المعاينـ ــ ــ إجـ

 بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
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 جراءات التنفيذيةاإل
 (4المادة )

 

ــراءات  ــ ــاذ اإلجــ ــ ــة اتخــ ــ ــي الهيئــ ــ ــرخيص فـ ــ ــة التــ ــ ــذي لمؤسســ ــ ــدير التنفيــ ــ ــولى المــ ــ ــذ يتـ ــ ــ ــة لتنفي ــ الالزمــ
  حكام هذا القرار، بما في ذلك:

ــادة  .1 ــ ــ ــام المـ ــ ــ ــمولين بأحكـ ــ ــ ــائي المشـ ــ ــ ــبل القضـ ــ ــ ــأموري الضـ ــ ــ ــة لمـ ــ ــ ــات التعريفيـ ــ ــ ــدار البطاقـ ــ ــ إصـ
 ( من هذا القرار. 1)

ــا  .2 ــ ــ ــية، وبمـ ــ ــات  ساســ ــ ــن بيانــ ــ ــمنه مــ ــ ــا تتضــ ــ ــ ــات بمـ ــ ــبل المخالفــ ــ ــر ضــ ــ ــاذا محاضــ ــ ــاد نمــ ــ اعتمــ
 ذية الُمشار إليهما.، والئحته التنفي2016( لسنة 8يتفق و حكام القانون رقم )

 

 السريان والنشر
 (5المادة )

 

 ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

 
 

 
 الطايرمطر 

 المدير العام
 ورئيس مجلس المديرين

 
 م 2021 مارس 29صدر في دبي بتاريخ 

ـــ ـــ ــالمـــــــ ـــوافق ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  هـ 1442شعبان  15ـ
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 جدول
 بتحديد األسماء والمسميات الوظيفية

 لموظفي مؤسسة الترخيص الممنوحين صفة الضبطية القضائية
 

 الوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي االسم م
 مدير 13067 مشعل يوسف حسن البشري 1

إدارة رقابة  نشطة 
 مشرف 9943 حسن حمزة حسن الوطني 2 الترخيص

 مفتش فني 10403 السا نينو جيريمياس  3
 


