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 2022( لسنة 421قرار إداري رقم )
 بشأن

 منح موظف في إدارة مشاريع الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها في بلدية دبي
 صفة الضبطية القضائية

____________ 
 

 مدير عام بلدية دبي
 

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

 والئحته التنفيذية،
 "،البلدية، وُيشار إليها فيما بعد بــ "1961وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 

 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي، 2022( لسنة 43التنفيذي رقم )وعلى قرار المجلس 
بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة  2002( لسنة 8وعلى األمر المحلي رقم )

 "،األمر المحليدبي وتعديالته، وُيشار إليه في هذا القرار بـ "
 

 قررنا ما يلي:
 منح صفة الضبطية القضائية

 (1المادة )
   

مدير قسم تخطيط وتطوير (، 29073)حمد عبدهللا بن الشيخ أحمد آل الشيخ أشيخه السيدة/  منحتُ 
التابعة لمؤسسة النفايات والصرف  إدارة مشاريع الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرهافي  المشاريع
األمر  ألحكام بالمخالفة ترتكب التي األفعال إثبات في بالبلدية، صفة الضبطية القضائية الصحي

 المحلي والقرارات الصادرة بموجبه.
 

 واجبات مأمور الضبط القضائي
 (2المادة )

 

( من هذا القرار، االلتزام 1صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )الموظف الممنوح يجب على 
 بما يلي:

 أحكام األمر المحلي، ومراعاة اإلجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامه بمهامه. .1
التحقق من التزام األشخاص المخاطبين بأحكام األمر المحلي، بالواجبات التي يفرضها عليهم  .2

 هذا األمر والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم ألحكامه.
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ضبط المخالفات الُمكلف باستقصائها وجمع المعلومات واألدلة المتعلقة بها، وفقًا لألصول  .3
 المرعّية في هذا الشأن.

لتبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بوظيفته، وفقًا لإلجراءات تلّقي ا .4
 المعتمدة في هذا الشأن.

 اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للمحافظة على كافة األدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
 تحرير محضر ضبط بالوقائع واإلجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
 لتحلي بالنزاهة، واألمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.ا .7
 إبراز ما ُيثبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
 عدم استغالل صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
 

 صالحيات مأمور الضبط القضائي
 (3المادة )

 

 هذا القرار ممارسة الصالحيات التالية:صفة الضبطية القضائية بموجب للموظف الممنوح يكون 
 االستعانة بأفراد الشرطة عند االقتضاء. .1
 االستعانة بالُخبراء والُمترجمين عند الضرورة. .2
 سماع وتدوين أقوال مقدمي البالغات والشهود. .3
إجراء المعاينة، وتوجيه األسئلة واالستيضاحات، ودخول األماكن الُمصّرح له بدخولها لجمع  .4

 المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.المعلومات 
 

 اإلجراءات التنفيذية
 (4المادة )

   

يتولى مدير إدارة مشاريع الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها في مؤسسة النفايات والصرف 
 الصحي بالبلدية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

 ( من هذا القرار.1المادة )إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام  .1
اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام  .2

 والئحته التنفيذية الُمشار إليهما. 2016( لسنة 8القانون رقم )
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 السريان والنشر
 (5) المادة

  

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

 
 داوود عبدالرحمن الهاجري 

 ر العاميالمد
 

 م2022ديسمبر  28صدر في دبي بتاريخ 
ــــفواالم ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  هـ1444 ةجمادى اآلخر  4ق ـــــ

 
 


