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املحتويات 

ت�سريعات اجلهات احلكومية
هيئة الطرق واملوا�سالت

- قرار اإداري رقم )859( ل�صنة 2017 ب�ص�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت 
�صفة ال�صبطية الق�ص�ئية.

- قرار اإداري رقم )862( ل�صنة 2017 ب�ص�أن منح بع�ض موظفي هيئة الطرق واملوا�صالت 
�صفة ال�صبطية الق�ص�ئية.

دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري
الفندقيـة يف  املن�ص�آت  ب�ص�أن تطبيق مع�ييـر ت�صنيف  ل�صنة 2018  اإداري رقم )1(  - قرار 

اإم�رة دبي.

هيئة تنمية املجتمع
�صفة  املجتمع  تنمية  هيئة  موظفي  بع�ض  منح  ب�ص�أن   2018 ل�صنة   )7( رقم  اإداري  قرار   -

ال�صبطية الق�ص�ئية.

دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
اإداري رقم )20( ل�صنة 2018 ب�ص�أن منح بع�ض موظفي دائرة ال�صوؤون الإ�صالمية  - قرار 

والعمل اخلريي �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية.

بلدية دبي
تنظيم  ب�ص�أن   1998 ل�صنة   )1( رقم  القرار  بتعديل   2016 ل�صنة   )1( رقم  اإداري  قرار   -

ا�صتغالل اأرا�صي �ص�طئ منطقة ال�صفوح يف اإم�رة دبي.

مركز دبي الح�ساء
- قرار اإداري رقم )128( ل�صنة 2017 ب�ص�أن منح بع�ض موظفي مركز دبي لالإح�ص�ء �صفة 
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ال�صبطية الق�ص�ئية.

موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف
- قرار اإداري رقم )14( ل�صنة 2018 ب�عتم�د بع�ض اأثم�ن اخلدم�ت التي تقدمه� موؤ�ص�صة 

دبي خلدم�ت الإ�صع�ف.

ور�سة حكومة دبي
�صفة  دبي  حكومة  ور�صة  موظفي  بع�ض  منح  ب�ص�أن   2018 ل�صنة   )7( رقم  اإداري  قرار   -

ال�صبطية الق�ص�ئية.
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قرار اإداري رقم )٨٥٩( ل�سنة 2017
ب�ساأن

منح بع�س موظفي هيئة الطرق واملوا�سالت �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

وتعديالته،  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  ب�إن�ص�ء   2005 ل�صنة   )17( رقم  الق�نون  على  الطالع  بعد 
وُي�ص�ر اإليه� فيم� بعد بـ »الهيئة«،

وعلى الق�نون رقم )32( ل�صنة 2015 ب�ص�أن اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي،
وعلى الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 ب�ص�أن تنظيم منح �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية يف حكومة دبي،

ال�صي�رات  ت�أجري  مك�تب  معلوم�ت  نظ�م  ا�صتخدام  ب�ص�أن   2005 ل�صنة   )22( رقم  املر�صوم  وعلى 
الإلكرتوين،

الطرق  بهيئة  الرتخي�ض  موؤ�ص�صة  ب�إن�ص�ء   2008 ل�صنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت، 

�أرقام  جتارة  ن�شاط  مز�ولة  تنظيم  ب�شاأن   2011 ل�صنة   )31( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
املركب�ت يف اإم�رة دبي،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )15( ل�صنة 2012 ب�عتم�د جدول املخ�لف�ت والغرام�ت اخل��صة 
بنظ�م معلوم�ت مك�تب ت�أجري ال�صي�رات الإلكرتوين،

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2016 ل�صنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )18( ل�صنة 2017 ب�ص�أن ترخي�ض وتنظيم ا�صتعم�ل الدراج�ت 
الن�رية الرتفيهية يف اإم�رة دبي، 

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )47( ل�صنة 2017 ب�ص�أن تنظيم اأن�صطة النقل ب�ملركب�ت وت�أجريه� 
يف اإم�رة دبي، 
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قررنا ما يلي:
منح �سفة ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
ُينح موظفو الهيئة املبّينة اأ�صم�وؤهم وم�صمي�تهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �صفة 
ال�صبطية الق�ص�ئية يف اإثب�ت الأفع�ل التي ترتكب ب�ملخ�لفة لأحك�م الت�صريع�ت الت�لية والقرارات 

ال�ص�درة مبوجبه�: 
املر�صوم رقم )22( ل�صنة 2005 امل�ص�ر اإليه.   .1

قرار املجل�ض التنفيذي رقم )31( ل�صنة 2011 امل�ص�ر اإليه.   .2

قرار املجل�ض التنفيذي رقم )15( ل�صنة 2012 امل�ص�ر اإليه.   .3

قرار املجل�ض التنفيذي رقم )18( ل�صنة 2017 امل�ص�ر اإليه.   .4

قرار املجل�ض التنفيذي رقم )47( ل�صنة 2017 امل�ص�ر اإليه.   .5
وي�ص�ر اإليه� فيم� بعد بـِـ »الت�سريعات«.

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

القرار،  هذا  من   )1( امل�دة  مبوجب  الق�ص�ئية  ال�صبطية  �صفة  املمنوحني  املوظفني  على  يجب 
اللتزام مب� يلي:

اأحك�م الت�صريع�ت، ومراع�ة الإجراءات املن�صو�ض عليه� فيه� عند قي�مهم مبه�مهم.   .1
التحقق من التزام الأ�صخ��ض املخ�طبني ب�أحك�م الت�صريع�ت، ب�لواجب�ت التي تفر�صه� عليهم    .2

هذه الت�صريع�ت والقرارات ال�ص�درة مبوجبه� وعدم خم�لفتهم لأحك�مه�.
به�، وفقً� لالأ�صول  املتعلقة  والأدلة  املعلوم�ت  ب��صتق�ص�ئه� وجمع  املُكلفني  �صبط املخ�لف�ت    .3

املرعّية يف هذا ال�ص�أن.
وفقً�  بوظ�ئفهم،  تت�صل  التي  املخ�لف�ت  �ص�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�صك�وى  التبليغ�ت  تلّقي    .4

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

حترير حم�صر �صبط ب�لوق�ئع والإجراءات التي مت اتخ�ذه�.   .6
التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة الوظيفية، واحليدة واملو�صوعية.   .7

اإبراز م� ُيثبت �صف�تهم عند مب��صرة امله�م املنوطة بهم.   .8
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عدم ا�صتغالل �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية لتحقيق م�ص�لح اأو من�فع �صخ�صية.   .9

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )3(

يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار، مم�ر�صة 
ال�صالحي�ت الت�لية: 

ال�صتع�نة ب�أفراد ال�صرطة عند القت�ص�ء.   .1
ال�صتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�صرورة.   .2

�صم�ع وتدوين اأقوال مقدمي البالغ�ت وال�صهود.   .3
اإجراء املع�ينة، وتوجيه الأ�صئلة وال�صتي�ص�ح�ت، ودخول الأم�كن املُ�صّرح لهم بدخوله� جلمع    .4

املعلوم�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة الرتخي�ض يف الهيئة اتخ�ذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا 
القرار، مب� يف ذلك: 

اإ�صدار البط�ق�ت التعريفية مل�أموري ال�صبط الق�ص�ئي امل�صمولني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1
القرار. 

اعتم�د من�ذج حم��صر �صبط املخ�لف�ت مب� تت�صمنه من بي�ن�ت اأ�ص��صية، ومب� يتفق واأحك�م    .2
الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 املُ�ص�ر اإليه.
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ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.         
                                                                                   

     
مطر الطاير

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

�صدر يف دبي بت�ريخ 28 دي�صمرب 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــق 10 ربيع الث�ين 1439هـ
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جدول
الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�سم املوظف

مفت�ض

مفت�ض

4044

4506

مكتوم حممد علي

حممد ن��صر احل�رثي

1

2

م
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قرار اإداري رقم )٨٦2( ل�سنة 2017
ب�ساأن

منح بع�س موظفي هيئة الطرق واملوا�سالت �سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

وتعديالته،  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  ب�إن�ص�ء   2005 ل�صنة   )17( رقم  الق�نون  على  الطالع  بعد 
وُي�ص�ر اإليه� فيم� بعد بـ »الهيئة«،

وعلى الق�نون رقم )32( ل�صنة 2015 ب�ص�أن اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي،
وعلى الق�نون )8( ل�صنة 2016 ب�ص�أن تنظيم منح �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية يف حكومة دبي،

الطرق  بهيئة  الرتخي�ض  موؤ�ص�صة  ب�إن�ص�ء   2008 ل�صنة   )8( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت، 

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

الطرق  لهيئة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2016 ل�صنة   )64( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 
واملوا�صالت،

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

املادة )1(
ُينح موظفو الهيئة املبّينة اأ�صم�وؤهم وم�صمي�تهم الوظيفية يف اجلدول املُلحق بهذا القرار، �صفة 
التنفيذي رقم  املجل�ض  ب�ملخ�لفة لأحك�م قرار  التي ترتكب  الأفع�ل  اإثب�ت  الق�ص�ئية يف  ال�صبطية 

)38( ل�صنة 2015 ب�ص�أن مراكز الفح�ض الفني للمركب�ت يف اإم�رة دبي.

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

القرار،  هذا  من   )1( امل�دة  مبوجب  الق�ص�ئية  ال�صبطية  �صفة  املمنوحني  املوظفني  على  يجب 
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اللتزام مب� يلي:
الإجراءات  ومراع�ة  اإليه،  امل�ص�ر   2015 ل�صنة   )38( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  اأحك�م    .1

املن�صو�ض عليه� فيه عند قي�مهم مبه�مهم.
ل�صنة  رقم )38(  التنفيذي  املجل�ض  قرار  ب�أحك�م  املخ�طبني  الأ�صخ��ض  التزام  التحقق من    .2
2015 امل�ص�ر اإليه، ب�لواجب�ت التي يفر�صه� عليهم هذا القرار والقرارات ال�ص�درة مبوجبه 

وعدم خم�لفتهم لأحك�مه.
به�، وفقً� لالأ�صول  املتعلقة  والأدلة  املعلوم�ت  ب��صتق�ص�ئه� وجمع  املُكلفني  �صبط املخ�لف�ت    .3

املرعّية يف هذا ال�ص�أن.
وفقً�  بوظ�ئفهم،  تت�صل  التي  املخ�لف�ت  �ص�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�صك�وى  التبليغ�ت  تلّقي    .4

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

حترير حم�صر �صبط ب�لوق�ئع والإجراءات التي مت اتخ�ذه�.   .6
التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة الوظيفية، واحليدة واملو�صوعية.   .7

اإبراز م� ُيثبت �صف�تهم عند مب��صرة امله�م املنوطة بهم.   .8
عدم ا�صتغالل �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية لتحقيق م�ص�لح اأو من�فع �صخ�صية.   .9

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )3(

يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار، مم�ر�صة 
ال�صالحي�ت الت�لية: 

ال�صتع�نة ب�أفراد ال�صرطة عند القت�ص�ء.   .1
ال�صتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�صرورة.   .2

�صم�ع وتدوين اأقوال مقدمي البالغ�ت وال�صهود.   .3
اإجراء املع�ينة، وتوجيه الأ�صئلة وال�صتي�ص�ح�ت، ودخول الأم�كن املُ�صّرح لهم بدخوله� جلمع    .4

املعلوم�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة الرتخي�ض يف الهيئة اتخ�ذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا 

Issue 428 Pages.indd   11 3/5/18   3:17 PM



العدد )42٨( - ال�سنة )٥2( - 20 جمادى الآخرة  143٩هـ - املوافق ٨ مار�س 201٨م 12 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

القرار، مب� يف ذلك: 
اإ�صدار البط�ق�ت التعريفية مل�أموري ال�صبط الق�ص�ئي امل�صمولني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1

القرار. 
اعتم�د من�ذج حم��صر �صبط املخ�لف�ت مب� تت�صمنه من بي�ن�ت اأ�ص��صية، ومب� يتفق واأحك�م    .2

الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 املُ�ص�ر اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.         
   

                                                                                   
مطر الطاير

املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين

�صدر يف دبي بت�ريخ 28 دي�صمرب 2017م
املوافــــــــــــــــــــــق 10 ربيع الث�ين 1429هـ
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جدول
الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املمنوحني �سفة ال�سبطية الق�سائية

امل�سمى الوظيفي الرقم الوظيفي ا�سم املوظف

مفت�ض

مفت�ض فني

مفت�ض فني

مفت�ض فني

5631

10317

10046

10339

�صلط�ن �ص�مل عنرب

ي��صر الع�يق اأحمد

جوفينري لوت رو�ص�لي�ض

الك�صندر هرين�نديز ج�رو�صي�

1

2

3

4

م
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قرار اإداري رقم )1( ل�سنة 201٨
ب�ساأن

تطبيق معاييــــــر ت�سنيف املن�ساآت الفندقيـة يف اإمارة دبي
__________

املدير العام

بعد الطالع على الق�نون رقم )1( ل�صنة 1997 ب�ص�أن ت�أ�صي�ض دائرة ال�صي�حة والت�صويق التج�ري 
وتعديالته، وي�ص�ر اإليه� فيم� بعد بـ »الدائرة«

وعلى الق�نون رقم )32( ل�صنة 2015 ب�ص�أن اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي، 
وعلى املر�صوم رقم )17( ل�صنة 2013 ب�ص�أن ترخي�ض وت�صنيف املن�ص�آت الفندقية يف اإم�رة دبي،

قررنا ما يلي:
تطبيق املعايري

املادة )1(
ُتطبق على املن�ص�آت الفندقية يف اإم�رة دبي املع�يري املعتمدة لدى الدائرة واملعتمدة من قبلن�، وهي 

على النحو الت�يل:
مع�يري ت�صنيف املن�ص�آت الفندقية لغ�ي�ت الرتخي�ض.  .1

مع�يري ت�صنيف املن�ص�آت الفندقية لغ�ي�ت الت�صغيل.  .2
املع�يري التعزيزية لت�صنيف املن�ص�آت الفندقية.  .3

اللتزام باملعايري
املادة )2(

على ك�فة املن�ص�آت الفندقية اللتزام مبع�يري ت�صنيف املن�ص�آت الفندقية املُ�ص�ر اإليه� يف امل�دة )1( 
من هذا القرار.
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ن�سر املعايري
املادة )3(

يجب على اإدارة الت�صنيف يف قط�ع الأن�صطة ال�صي�حية والت�صنيف ب�لدائرة، ن�صر املع�يري امل�ص�ر 
اإليه� يف امل�دة )1( من هذا القرار على املوقع اللكرتوين الر�صمي للدائرة.

الن�سر وال�سريان
املادة )4(

ُين�صر هذا القرار يف اجلريدة الر�صمية، وُيعمل به من ت�ريخ ن�صره. 

هالل �سعيد املري
املدير العام

�صدر يف دبي بت�ريخ 15 ين�ير 2018م
املــــــــــــــــوافق 18 ربيع الث�ين 1439هـ 
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قرار اإداري رقم )7( ل�سنة 201٨
ب�ساأن منح بع�س موظفي هيئة تنمية املجتمع يف دبي

�سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي

بعد الطالع على الق�نون رقم )8( ل�صنة 2015 ب�ص�أن هيئة تنمية املجتمع يف دبي، وُي�ص�ر اإليه� فيم� 
بعد بـ »الهيئة«، 

وعلى الق�نون رقم )32( ل�صنة 2015 ب�ص�أن اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي، 
وعلى الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 ب�ص�أن تنظيم منح �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية يف حكومة دبي، 

وعلى الق�نون رقم )12( ل�صنة 2017 ب�ص�أن تنظيم املن�ص�آت الأهلية يف اإم�رة دبي،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )26( ل�صنة 2015 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية املجتمع 

يف دبي،
ومل�صلحة العمل،

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

املادة )1(
ُينح موظفو الهيئة املبّينة اأ�صم�وؤهم وم�صمي�تهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �صفة 
ال�صبطية الق�ص�ئية يف اإثب�ت الأفع�ل التي ترتكب ب�ملخ�لفة لأحك�م الق�نون رقم )12( ل�صنة 2017 

امل�ص�ر اإليه والقرارات ال�ص�درة مبوجبه. 

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

يجب على املوظفني املخولني �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار، اللتزام 
مب� يلي: 
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اإليه، والقرارات ال�ص�درة مبوجبه، ومراع�ة  اأحك�م الق�نون رقم )12( ل�صنة 2017 امل�ص�ر    .1
الإجراءات املن�صو�ض عليه� فيه� عند قي�مهم مبه�مهم.

اإليه،  امل�ص�ر   2017 ل�صنة   )12( رقم  ب�لق�نون  املخ�طبني  الأ�صخ��ض  التزام  من  التحقق    .2
والقرارات ال�ص�درة مبوجبه، ب�لواجب�ت التي تفر�صه� عليهم وعدم خم�لفتهم لأحك�مه�.

به�، وفقً� لالأ�صول  املتعلقة  والأدلة  املعلوم�ت  ب��صتق�ص�ئه� وجمع  املُكلفني  �صبط املخ�لف�ت    .3
املرعّية يف هذا ال�ص�أن. 

وفقً�  بوظ�ئفهم،  تت�صل  التي  املخ�لف�ت  �ص�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�صك�وى  التبليغ�ت  تلقي    .4
لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ص�أن.

اتخ�ذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة على الأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.    .5
حترير حم�صر �صبط ب�لوق�ئع والإجراءات التي يتم اتخ�ذه� من قبلهم.   .6

التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة الوظيفية، واحليدة واملو�صوعية.   .7
اإبراز م� ُيثبت �صف�تهم عند مب��صرة امله�م املنوطة بهم.   .8

عدم ا�صتغالل �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية لتحقيق م�ص�لح اأو من�فع �صخ�صية.   .9

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )3(

يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار مم�ر�صة 
ال�صالحي�ت الت�لية: 

ال�صتع�نة ب�أفراد ال�صرطة عند القت�ص�ء.   .1
ال�صتع�نة ب�خلرباء واملرُتجمني عند ال�صرورة.   .2

�صم�ع وتدوين اأقوال مقدمي البالغ�ت وال�صهود.   .3
اإجراء املع�ينة، وتوجيه الأ�صئلة وال�صتي�ص�ح�ت، ودخول الأم�كن املُ�صّرح لهم بدخوله� جلمع    .4

املعلوم�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة. 

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

لتنفيذ  الالزمة  الإجراءات  اتخ�ذ  الهيئة  يف  والرق�بة  الرتاخي�ض  لقط�ع  التنفيذي  املدير  يتوّلى 
اأحك�م هذا القرار، مب� يف ذلك:
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اإ�صدار البط�ق�ت التعريفية مل�أموري ال�صبط الق�ص�ئي امل�صمولني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1
القرار.

اعتم�د من�ذج حم��صر �صبط املخ�لف�ت مب� تت�صمنه من بي�ن�ت اأ�ص��صية، ومب� يتفق واأحك�م    .2
الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 امل�ص�ر اإليه.

  
ال�سريان والن�سر

املادة )٥(
ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

اأحمد عبد الكرمي جلفار
املدير العام

      
      

�صدر يف دبي بت�ريخ 8 ين�ير 2018م
املــــــــــــوافق 22 ربيع الث�ين 1439هـ 
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الهيئة املمنوحني �سفة ال�سبطية 

الق�سائية

الوحدة التنظيمية امل�سمى الوظيفي ال�سم

اإدارة الرق�بة والتفتي�ض

اإدارة الرق�بة والتفتي�ض

اإدارة الرق�بة والتفتي�ض

رئي�ض ق�صم التفتي�ض

مفت�ض

مفت�ض

�صعيد م�جد علي املهريي

عمر عبداهلل خمي�ض اخلرو�صي

�صيد ح�ص�م �صيد حمي

1

2

3

م
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قرار اإداري رقم ) 20 ( ل�سنة 201٨
ب�ساأن 

منح بع�س موظفي دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
�سفة ال�سبطية الق�سائية

__________

املدير العام

بعد الطالع على الق�نون رقم )2( ل�صنة 2011، ب�ص�أن دائرة ال�صوؤون الإ�صالمية والعمل اخلريي، 
وُي�ص�ر اإليه� فيم� بعد بــِ »الدائرة«،

وعلى الق�نون رقم )32( ل�صنة 2015 ب�ص�أن اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي،
وعلى الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 ب�ص�أن تنظيم منح �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية يف حكومة دبي،

وعلى املر�صوم رقم )9( ل�صنة 2015 ب�ص�أن تنظيم جمع التربع�ت يف اإم�رة دبي،
اإم�رة  الدينية يف  والأن�صطة  امل�ص�جد  ب�ص�أن  ل�صنة 2013  التنفيذي رقم )25(  املجل�ض  وعلى قرار 

دبي،
حتفيظ  ومراكز  اخلريية  اجلمعي�ت  ب�ص�أن   2013 ل�صنة   )26( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

القراآن الكرمي واملوؤ�ص�ص�ت الإ�صالمية يف اإم�رة دبي،
ال�صوؤون  لدائرة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2015 ل�صنة   )15( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

الإ�صالمية والعمل اخلريي،
وعلى القرار الإداري رقم )164( ل�صنة 2014 ب�ص�أن تخويل �صفة م�أموري ال�صبط الق�ص�ئي لبع�ض 

موظفي الدائرة،
وعلى القرار الإداري رقم )236( ل�صنة 2015 ب�ص�أن تخويل �صفة م�أموري ال�صبط الق�ص�ئي لبع�ض 

موظفي الدائرة،
وبن�ًء على مقت�صي�ت امل�صلحة الع�مة، 
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قررنا ما يلي: 
منح �سفة ال�سبطية الق�سائية

املادة )1(
ُينح موظفو الدائرة املبّينة اأ�صم�وؤهم وم�صمي�تهم الوظيفية يف اجلداول امللحقة بهذا القرار، �صفة 

ال�صبطية الق�ص�ئية يف اإثب�ت الأفع�ل التي ترتكب ب�ملخ�لفة لأحك�م الت�صريع�ت الت�لية:
املر�صوم رقم )9( ل�صنة 2015 امل�ص�ر اإليه، والقرارات ال�ص�درة مبوجبه، ب�لن�صبة للموظفني    .1

املحددين يف اجلدول رقم )1( امللحق بهذا القرار.
مبوجبه،  ال�ص�درة  والقرارات  اإليه،  امل�ص�ر   2013 ل�صنة   )25( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار    .2

ب�لن�صبة للموظفني املحددين يف اجلدول رقم )2( امللحق بهذا القرار.
مبوجبه،  ال�ص�درة  والقرارات  اإليه،  امل�ص�ر   2013 ل�صنة   )26( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار    .3

ب�لن�صبة للموظفني املحددين يف اجلدول رقم )3( امللحق بهذا القرار.
وُي�ص�ر اإليه� فيم� بعد بـِ »الت�سريعات«.

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

القرار،  هذا  من   )1( امل�دة  مبوجب  الق�ص�ئية  ال�صبطية  �صفة  املمنوحني  املوظفني  على  يجب 
اللتزام مب� يلي:

اأحك�م الت�صريع�ت كل على ح�صب اخت�ص��صه، ومراع�ة الإجراءات املن�صو�ض عليه� فيه� عند    .1
قي�مهم مبه�مهم. 

التحقق من التزام الأ�صخ��ض املخ�طبني ب�لت�صريع�ت، ب�لواجب�ت التي تفر�صه� عليهم هذه    .2
الت�صريع�ت وعدم خم�لفتهم لأحك�مه�.

به�، وفقً� لالأ�صول  املتعلقة  والأدلة  املعلوم�ت  ب��صتق�ص�ئه� وجمع  املكلفني  �صبط املخ�لف�ت    .3
املرعية يف هذا ال�ص�أن.

وفقً�  بوظ�ئفهم،  تت�صل  التي  املخ�لف�ت  �ص�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�صك�وى  التبليغ�ت  تلقي    .4
لالإجراءات املعتمدة يف هذا ال�ص�أن.

اتخ�ذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمح�فظة على ك�فة الأدلة املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.   .5
حترير حم�صر �صبط ب�لوق�ئع والإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبلهم.   .6

التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة، واحليدة واملو�صوعية.   .7
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اإبراز م� ُيثبت �صف�تهم عند مب��صرة امله�م املنوطة بهم.   .8
عدم ا�صتغالل �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية لتحقيق م�ص�لح اأو من�فع �صخ�صية.    .9

�سالحيات ماأموري ال�سبط الق�سائي
املادة )3(

يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار، مم�ر�صة 
ال�صالحي�ت الت�لية: 

ال�صتع�نة ب�أفراد ال�صرطة عند القت�ص�ء.   -1
ال�صتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�صرورة.   -2

�صم�ع وتدوين اأقوال مقدمي البالغ�ت وال�صهود.   -3
اإجراء املع�ينة، وتوجيه الأ�صئلة وال�صتي�ص�ح�ت، ودخول الأم�كن امل�صرح لهم بدخوله� جلمع    -4

املعلوم�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.
                                         

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى املدير التنفيذي لقط�ع الدعم املوؤ�ص�صي يف الدائرة، اتخ�ذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م 
هذا القرار، مب� يف ذلك:

اإ�صدار البط�ق�ت التعريفية مل�أموري ال�صبط الق�ص�ئي امل�صمولني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1
القرار.

اعتم�د من�ذج حم��صر �صبط املخ�لف�ت مب� تت�صمنه من بي�ن�ت اأ�ص��صية، ومب� يتفق واأحك�م    .2
الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016، امل�ص�ر اإليه.

الإلغاءات
املادة )٥(

امل�ص�ر   2015 ل�صنة   )236( رقم  الإداري  والقرار   2014 ل�صنة   )164( رقم  الإداري  القرار  ُيلغى 
اإليهم�، كم� يلغى اأي ن�ض يف اأي قرار اإداري اآخراإلى املدى الذي يتع�ر�ض واأحك�م هذا القرار.
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ال�سريان والن�سر
املادة )٦(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �صدوره، ويُن�صر يف اجلريدة الر�صمية.

د. حمد ال�سيخ اأحمد حمد ال�سيباين
املدير العام

�صدر يف دبي بت�ريخ 14  ين�ير  2018م
املوافـــــــــــــــــــق 26 ربيع الث�ين 1439هـ
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جدول رقم )1(
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الدائرة املمنوحني �سفة ال�سبطية 

الق�سائية، بالن�سبة للمر�سوم رقم )٩( ل�سنة 201٥ امل�سار اإليه

الوحدة التنظيمية امل�سمى الوظيفي ا�سم املوظف

اإدارة امل�ص�ريع اخلريية

اإدارة املوؤ�ص�ص�ت اخلريية

اإدارة املوؤ�ص�ص�ت اخلريية

اإدارة امل�ص�ريع اخلريية

اإدارة امل�ص�ريع اخلريية

اإدارة امل�ص�ريع اخلريية

اإدارة امل�ص�ريع اخلريية

اإدارة امل�ص�ريع اخلريية

اإدارة امل�ص�ريع اخلريية

اإدارة املوؤ�ص�ص�ت اخلريية

اإدارة املوؤ�ص�ص�ت اخلريية

رئي�ض ق�صم امل�ص�ريع اخل�رجية

رئي�ض ق�صم مت�بعة وتطوير املوؤ�ص�ص�ت

والفع�لي�ت اخلريية

رئي�ض ق�صم ترخي�ض املوؤ�ص�ص�ت 

والفع�لي�ت اخلريية

تنفيذي رئي�صي مت�بعة وتطوير 

املوؤ�ص�ص�ت والفع�لي�ت اخلريية

من�صق م�ص�ريع خ�رجية

اإداري اأول تفتي�ض

تنفيذي م�ص�ريع خ�رجية

من�صق اأول

من�صق م�ص�ريع حملية

تنفيذي مت�بعة وتطوير املوؤ�ص�ص�ت 

والفع�لي�ت اخلريية

من�صق ترخي�ض املوؤ�ص�ص�ت

والفع�لي�ت اخلريية

عبداهلل حممد ح�صن اخلبي 

ال�صحي

ط�رق عبداهلل حممد العو�صي

مب�رك ح�صن مب�رك اجل�بري

حممد خ�لد عمر التميمي

اأحمد عبيد علي ال�ص�يغ

التج�ين اخلر�ص�ين

�ص�رة عبيد حممد اإبراهيم

�صم�ء عيد حممد بن تركية 

الفال�صي

لطيفة فرج ربيع القبي�صي

علي�ء ح�صن دروي�ض البلو�صي

جنوى م�ل اهلل عبداهلل

احلو�صني

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

م
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جدول رقم )2(
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الدائرة املمنوحني �سفة ال�سبطية 

الق�سائية، بالن�سبة لقرار املجل�س التنفيذي رقم )2٥( ل�سنة 2013 امل�سار اإليه

الوحدة التنظيمية امل�سمى الوظيفي ا�سم املوظف

اإدارة اخلدم�ت الدينية يف 

امل�ص�جد

اإدارة التثقيف والتوجيه 

الديني

اإدارة هند�صة ورع�ية

امل�ص�جد

اإدارة اخلدم�ت الدينية يف 

امل�ص�جد

اإدارة اخلدم�ت الدينية يف 

امل�ص�جد

اإدارة اخلدم�ت الدينية يف 

امل�ص�جد

اإدارة املراكز اخل�رجية

مدير اإدارة اخلدم�ت الدينية يف 

امل�ص�جد

رئي�ض ق�صم التوعية الدينية

مدير اإدارة هند�صة ورع�ية امل�ص�جد

تنفيذي اأول

تنفيذي اأول رق�بة وتوجيه

تنفيذي اأول رق�بة وتوجيه

اأخ�ص�ئي اأول مركز حت�

حممد ميحد علي ال�صويدي

ع�دل ح�صن حممد مب��صري 

املرزوقي

حممد ج��صم اأحمد املن�صوري

ع�رف ج��صم اأحمد البلو�صي

عبدالرحمن يو�صف علي يو�صف

خليفة عبداهلل حممد

خمي�ض اأحمد �صعيد �ص�عن 

البدواوي

1

2

3

4

5

6

7

م
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جدول رقم )3(
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الدائرة املمنوحني �سفة ال�سبطية 

الق�سائية، بالن�سبة لقرار املجل�س التنفيذي رقم )2٦( ل�سنة 2013 امل�سار اإليه

الوحدة التنظيمية امل�سمى الوظيفي ا�سم املوظف

اإدارة املوؤ�ص�ص�ت الإ�صالمية

اإدارة امل�ص�ريع اخلريية

اإدارة املوؤ�ص�ص�ت الإ�صالمية

اإدارة املوؤ�ص�ص�ت اخلريية

اإدارة املوؤ�ص�ص�ت اخلريية

اإدارة امل�ص�ريع اخلريية

اإدارة املوؤ�ص�ص�ت الإ�صالمية

اإدارة امل�ص�ريع اخلريية

اإدارة امل�ص�ريع اخلريية

اإدارة امل�ص�ريع اخلريية

اإدارة امل�ص�ريع اخلريية

مدير اإدارة املوؤ�ص�ص�ت الإ�صالمية

رئي�ض ق�صم امل�ص�ريع اخل�رجية

رئي�ض ق�صم ترخي�ض ومت�بعة مراكز 

حتفيظ القراآن الكرمي

رئي�ض ق�صم مت�بعة وتطوير املوؤ�ص�ص�ت 

والفع�لي�ت اخلريية

رئي�ض ق�صم ترخي�ض املوؤ�ص�ص�ت 

والفع�لي�ت اخلريية

تنفيذي رئي�صي مت�بعة وتطوير 

املوؤ�ص�ص�ت والفع�لي�ت اخلريية

تنفيذي اأول ترخي�ض ومت�بعة 

املوؤ�ص�ص�ت الإ�صالمية

من�صق م�ص�ريع خ�رجية

اإداري اأول تفتي�ض

تنفيذي م�ص�ريع خ�رجية

من�صق اأول

ج��صم حممد عبدالرحمن 

اخلزرجي

عبداهلل حممد ح�صن اخلبي 

ال�صحي

خ�لد �صلط�ن حمد املري

ط�رق عبداهلل حممد العو�صي

مب�رك ح�صن مب�رك اجل�بري

حممد خ�لد عمر التميمي

اأحمد حممد علي العنزي

اأحمد عبيد علي ال�ص�يغ

التج�ين اخلر�ص�ين

�ص�رة عبيد حممد اإبراهيم

�صم�ء عيد حممد بن تركية 

الفال�صي

1

2
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4

5

6
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اإدارة امل�ص�ريع اخلريية

اإدارة املوؤ�ص�ص�ت اخلريية

اإدارة املوؤ�ص�ص�ت اخلريية

من�صق م�ص�ريع حملية

تنفيذي مت�بعة وتطوير املوؤ�ص�ص�ت 

والفع�لي�ت اخلريية

من�صق ترخي�ض املوؤ�ص�ص�ت       

والفع�لي�ت اخلريية

لطيفة فرج ربيع القبي�صي

علي�ء ح�صن دروي�ض البلو�صي

جنوى م�ل اهلل عبداهلل احلو�صني

12

13

14
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قرار رقم )1( ل�سنة 201٦
بتعديل القرار رقم )1( ل�سنة 1٩٩٨ 

ب�ساأن
تنظيم ا�ستغالل اأرا�سي �ساطئ منطقة ال�سفوح يف اإمارة دبي

__________

نحن     حمدان بن را�سد اآل مكتوم                           رئي�س بلدية دبي

بعد الطالع على ال�صالحي�ت املخولة لن� ق�نونً� مبوجب مر�صوم ت�أ�صي�ض بلدية دبي،
وعلى القرار رقم )1( ل�صنة 1998 ب�ص�أن ا�صتغالل اأرا�صي �ص�طئ منطقة ال�صفوح يف اإم�رة دبي، 

وي�ص�ر اإليه فيم� بعد بــــ »القرار الأ�سلي«،

قـررنا ما يلي: 
: ُي�صتبدل بن�صي البند اأوًل وث�نيً� من القرار الأ�صلي الن�ص�ن الت�لي�ن: اأولً 

ملنطقة  ال�ص�حلي  ال�صريط  طول  على  مب��صرة  الواقعة  الفندقية  للمن�ص�آت  ُي�صّرح   : ً اأول 
اإق�مة  لأغرا�ض  له�  املق�بلة  ال�ص�طئ  اأرا�صي  ب��صتغالل  دبي  اإم�رة  يف  ال�صفوح 
من�ص�آت ومرافق تكميلية واأعم�ل زراعة جتميلية وفق الأحك�م املبّينة يف هذا القرار.
اأحك�م هذا القرار  رح ب��صتغالله� وفق  التي ُي�صّ ال�ص�طئية  َتتحدد م�ص�حة الأر�ض   : ث�ني�ً 
واجهة  وبطول  ال�ص�طئ  مي�ه  خط  ب�جت�ه  عموديً�  الفندق  اأر�ض  حدود  من  وذلك 

الفندق املوازية لل�ص�طئ.
: ُيلحق هذا القرار ب�لقرار الأ�صلي، ويقراآن مع�. ث�ني�ً 

: ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �صدوره. ث�لث�ً 

حمدان بن را�سد اآل مكتوم
رئي�س بلدية دبي

�صــدر فــي دبي بت�ريخ 4 ينــ�ير 2016م
املوافـــــــــــــــــــــق 24 ربيع الأول 1437هـ
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قرار اإداري رقم )12٨( ل�سنة 2017
ب�ساأن

منح بع�س موظفي مركز دبي لالإح�ساء
�سفة ال�سبطية الق�سائية

__________

املدير التنفيذي

اإليه  اإن�ص�ء مركز دبي لالإح�ص�ء، وي�ص�ر  بعد الطالع على الق�نون رقم )28( ل�صنة 2015 ب�ص�أن 
فيم� بعد بـ »املركز«،

وعلى الق�نون رقم )32( ل�صنة 2015 ب�ص�أن اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي،
وعلى الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 ب�ص�أن تنظيم منح �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية يف حكومة دبي،

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )6( ل�صنة 2013 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي ملركز دبي لالإح�ص�ء،
جم�ل  يف  الع�ملة  املن�ص�آت  تنظيم  ب�ص�أن   2015 ل�صنة   )39( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

الدرا�ص�ت ال�صتطالعية يف اإم�رة دبي،
ومل�صلحة العمل،

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

املادة )1(
ُينح موظفو املركز املبّينة اأ�صم�وؤهم وم�صمي�تهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �صفة 
التنفيذي رقم  املجل�ض  ب�ملخ�لفة لأحك�م قرار  التي ترتكب  الأفع�ل  اإثب�ت  الق�ص�ئية يف  ال�صبطية 

)39( ل�صنة 2015 امل�ص�ر اإليه. 

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

القرار،  هذا  من   )1( امل�دة  مبوجب  الق�ص�ئية  ال�صبطية  �صفة  املمنوحني  املوظفني  على  يجب 
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اللتزام مب� يلي:
ال�ص�درة  والقرارات  اإليه  امل�ص�ر   2015 ل�صنة   )39( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  اأحك�م    .1

مبوجبه، ومراع�ة الإجراءات املن�صو�ض عليه� فيه عند قي�مهم مبه�مهم.
 2015 ل�صنة   )39( رقم  التنفيذي  املجل�ض  بقرار  املخ�طبني  الأ�صخ��ض  التزام  من  التحقق    .2

امل�ص�ر اإليه، ب�لواجب�ت التي يفر�صه� عليهم هذا القرار وعدم خم�لفتهم لأحك�مه.
به�، وفقً� لالأ�صول  املتعلقة  والأدلة  املعلوم�ت  ب��صتق�ص�ئه� وجمع  املُكلفني  �صبط املخ�لف�ت    .3

املرعّية يف هذا ال�ص�أن.
وفقً�  بوظ�ئفهم،  تت�صل  التي  املخ�لف�ت  �ص�أن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�صك�وى  التبليغ�ت  تلّقي    .4

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

حترير حم�صر �صبط ب�لوق�ئع والإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبلهم.   .6
التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة الوظيفية، واحليدة واملو�صوعية.   .7

8.  اإبراز م� ُيثبت �صف�تهم عند مب��صرة امله�م املنوطة بهم.
عدم ا�صتغالل �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية لتحقيق م�ص�لح اأو من�فع �صخ�صية.   .9

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )3(

يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار، مم�ر�صة 
ال�صالحي�ت الت�لية: 

ال�صتع�نة ب�أفراد ال�صرطة عند القت�ص�ء.  .1
ال�صتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�صرورة.   .2

�صم�ع وتدوين اأقوال مقدمي البالغ�ت وال�صهود.   .3
اإجراء املع�ينة، وتوجيه الأ�صئلة وال�صتي�ص�ح�ت، ودخول الأم�كن املُ�صّرح لهم بدخوله� جلمع    .4

املعلوم�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى ن�ئب املدير التنفيذي للمركز اتخ�ذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار، مب� يف 
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ذلك: 
اإ�صدار البط�ق�ت التعريفية مل�أموري ال�صبط الق�ص�ئي امل�صمولني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1

القرار. 
اعتم�د من�ذج حم��صر �صبط املخ�لف�ت مب� تت�صمنه من بي�ن�ت اأ�ص��صية، ومب� يتفق واأحك�م    .2

الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 امل�ص�ر اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

عارف عبيد املهريي
املدير التنفيذي

�صدر يف دبي بت�ريخ 25 دي�صمرب 2017م
املوافـــــــــــــــــــــــــــق 6 ربيع الث�ين 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي املركز املمنوحني �سفة ال�سبطية 

الق�سائية

الوحدة التنظيمية امل�سمى الوظيفي ا�سم املوظف

اإدارة امل�صوح والأطر 

الإح�ص�ئية

اإدارة امل�صوح والأطر 

الإح�ص�ئية

اإدارة امل�صوح والأطر 

الإح�ص�ئية

اإدارة امل�صوح والأطر 

الإح�ص�ئية

اإدارة امل�صوح والأطر 

الإح�ص�ئية

اإدارة امل�صوح والأطر 

الإح�ص�ئية

اإدارة امل�صوح والأطر 

الإح�ص�ئية

اإدارة امل�صوح والأطر 

الإح�ص�ئية

اإدارة امل�صوح والأطر 

الإح�ص�ئية

�ص�بط اإح�ص�ئي اأول

�ص�بط اإح�ص�ئي اأول

مدير م�ص�ريع اإح�ص�ئية

مدير م�ص�ريع اإح�ص�ئية

�ص�بط اإح�ص�ئي اأول

اأخ�ص�ئي ا�صتطالع�ت راأي

مدير اإدارة امل�صوح والأطر

 الإح�ص�ئية

حملل اإح�ص�ئي اأول

�ص�بط اإح�ص�ئي

حممد م�صعد حم�صن العمري

و�ص�م فتحي اأحمد زعرب

ب�ص�ير ج��صم حممد عبداهلل 

اخل�جة

حممد �ص�هني حممد جرب 

ال�صويدي

زينب ب�قر حممد ح�صني

اله��صمي

�صن�ء راوي

حممد اأحمد حممد عبداهلل املال

ع�ئ�صة عبدالكرمي جمعة كرم 

البلو�صي

�ص�يل فوزي �صعيد املومني

1

2

3

4

5

6

7

8

9

م
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اإدارة امل�صوح والأطر 

الإح�ص�ئية

اإدارة امل�صوح والأطر 

الإح�ص�ئية

اإدارة امل�صوح والأطر 

الإح�ص�ئية

اإدارة امل�صوح والأطر 

الإح�ص�ئية

�ص�بط اإح�ص�ئي

حملل اإح�ص�ئي

مدير م�ص�ريع اإح�ص�ئية

رئي�ض ق�صم امل�صوح الإح�ص�ئية

�ص�رة جم�ل يو�صف اأحمد ح�صني

ولء حممد علي حممد اأبو الهدى

هدى �ص�مل خلف�ن �ص�مل اله��صمي

حممد ح�صن �ص�لح ب�م�صعود

10

11

12

13
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قرار اإداري رقم )14( ل�سنة 201٨
باعتماد 

بع�س اأثمان اخلدمات التي تقدمها موؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف
__________

املدير التنفيذي
بعد الطالع على الق�نون رقم )14( ل�صنة 2009 ب�ص�أن ت�صعري اخلدم�ت احلكومية يف اإم�رة دبي 

وتعديالته، 
وعلى الق�نون رقم )12( ل�صنة 2015 ب�ص�أن موؤ�ص�صة دبي خلدم�ت الإ�صع�ف،

وعلى الق�نون رقم )1( ل�صنة 2016 ب�ص�أن النظ�م امل�يل حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )12( ل�صنة 2006 بتعيني املدير التنفيذي للموؤ�ص�صة،

قررنا ما يلي:
اعتماد الأثمان

املادة )1(
الإ�صع�ف  خلدم�ت  دبي  موؤ�ص�صة  تقدمه�  التي  اخلدم�ت  بع�ض  اأثم�ن  القرار  هذا  مبوجب  تعتمد 

املبّينة يف اجلداول امللحقة )1(، و)2(، و)3(.

اأيلولة الأثمان 
املادة )2(

توؤول ح�صيلة الأثم�ن التي يتم ا�صتيف�وؤه� مبوجب هذا القرار حل�ص�ب اخلزانة الع�مة حلكومة دبي.

الإلغاءات
املادة )3(

ُيلغى اأي ن�ض يف اأي قرار اإداري اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�ض فيه واأحك�م هذا القرار. 
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 ال�سريان والن�سر
 املادة )4(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

خليفة ح�سن الدراي
املدير التنفيذي

�صدر فـي دبي بت�ريخ 28 ين�ير 2018م
املـــــــــــوافق 11 جم�دى الأولى 1439هـ

Issue 428 Pages.indd   35 3/5/18   3:17 PM



العدد )42٨( - ال�سنة )٥2( - 20 جمادى الآخرة  143٩هـ - املوافق ٨ مار�س 201٨م 3٦ حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

اجلدول رقم )1(
بتحديد اأثمان نقل املر�سى مبركبات الإ�سعاف يف غري احلالت الطارئة

اجلدول رقم )2(
بتحديد اأثمان توفري مركبات الإ�سعاف لتغطية الفعاليات غري الر�سمية

اجلدول رقم )3(
بتحديد اأثمان خدمة توفري م�سعفني واأطباء اإ�سافيني لتغطية الفعاليات غري 

الر�سمية

الثمن بالدرهم

الثمن بالدرهم / �ساعة

الثمن بالدرهم / �ساعة

اخلدمة

اخلدمة

اخلدمة

500

800

1000

1300

500

800

400

400

200

250

300

نقل املري�ض داخل اإم�رة دبي ب�صي�رة اإ�صع�ف ع�دية.

نقل املري�ض داخل اإم�رة دبي ب�صي�رة اإ�صع�ف متخ�ص�صة / متميزة.

نقل املري�ض اإلى اإم�رة اأخرى ب�صي�رة اإ�صع�ف ع�دية. 

نقل املري�ض اإلى اإم�رة اأخرى ب�صي�رة اإ�صع�ف متخ�ص�صة / متميزة. 

توفري مركبة اإ�صع�ف ع�دية 

توفري مركبة اإ�صع�ف متخ�ص�صة / متميزة

توفري �صي�رة غولف 

توفري دراجة ن�رية/ هوائية

توفري م�صعف طوارئ 

توفري م�صعف طورائ متقدم 

توفري طبيب طوارئ 

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

م

م

م

Issue 428 Pages.indd   36 3/5/18   3:17 PM



العدد )42٨( - ال�سنة )٥2( - 20 جمادى الآخرة  143٩هـ - املوافق ٨ مار�س 201٨م 37 حكومة دبي - اجلريدة الر�سمية

قرار اإداري رقم )7( ل�سنة 201٨
ب�ساأن منح بع�س موظفي ور�سة حكومة دبي

�سفة ال�سبطية الق�سائية
__________

املدير التنفيذي

بعد الطالع على الق�نون رقم )1( ل�صنة 2008 ب�ص�أن اإن�ص�ء ور�صة حكومة دبي، وُي�ص�ر اإليه� فيم� 
بعد بـ »الور�سة«،

وعلى الق�نون رقم )32( ل�صنة 2015 ب�ص�أن اجلريدة الر�صمية حلكومة دبي،
وعلى الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 ب�ص�أن تنظيم منح �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية يف حكومة دبي، 

وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )55( ل�صنة 2016 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي لور�صة حكومة دبي، 
اخل��صعة  املركب�ت  ا�صتخدام  تنظيم  ب�ص�أن   2017 ل�صنة   )3( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  وعلى 

لإ�صراف ور�صة حكومة دبي،

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

املادة )1(
ُينح موظفو الور�صة املبّينة اأ�صم�وؤهم وم�صمي�تهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �صفة 
التنفيذي رقم  املجل�ض  ب�ملخ�لفة لأحك�م قرار  التي ترتكب  الأفع�ل  اإثب�ت  الق�ص�ئية يف  ال�صبطية 

)3( ل�صنة 2017 املُ�ص�ر اإليه والقرارات ال�ص�درة مبوجبه.

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

القرار،  هذا  من   )1( امل�دة  مبوجب  الق�ص�ئية  ال�صبطية  �صفة  املمنوحني  املوظفني  على  يجب 
اللتزام مب� يلي:

الإجراءات  ومراع�ة  اإليه،  املُ�ص�ر   2017 ل�صنة   )3( رقم  التنفيذي  املجل�ض  قرار  اأحك�م    .1
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املن�صو�ض عليه� فيه عند قي�مهم مبه�مهم.
التحقق من التزام الأفراد املخ�طبني ب�أحك�م قرار املجل�ض التنفيذي رقم )3( ل�صنة 2017    .2

امل�ص�ر اإليه، ب�لواجب�ت التي يفر�صه� عليهم هذا القرار، وعدم خم�لفتهم لأحك�مه.
به�، وفقً� لالأ�صول  املتعلقة  والأدلة  املعلوم�ت  ب��صتق�ص�ئه� وجمع  املُكلفني  �صبط املخ�لف�ت    .3

املرعّية يف هذا ال�ص�أن.
تلّقي التبليغ�ت وال�صك�وى التي ترد اإليهم يف �ص�أن املخ�لف�ت التي تت�صل بواجب�تهم الوظيفية،    .4

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

حترير حم�صر �صبط ب�لوق�ئع والإجراءات التي مت اتخ�ذه� من قبلهم.   .6
التحلي ب�لنزاهة، والأم�نة، واحليدة واملو�صوعية.   .7

اإبراز م� ُيثبت �صف�تهم عند مب��صرة امله�م املنوطة بهم.   .8
عدم ا�صتغالل �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية لتحقيق م�ص�لح اأو من�فع �صخ�صية.   .9

�سالحيات ماأمور ال�سبط الق�سائي
املادة )3(

يكون للموظفني املمنوحني �صفة ال�صبطية الق�ص�ئية مبوجب امل�دة )1( من هذا القرار مم�ر�صة 
ال�صالحي�ت الت�لية: 

ال�صتع�نة ب�أفراد ال�صرطة عند القت�ص�ء.   .1
ال�صتع�نة ب�خُلرباء واملرُتجمني عند ال�صرورة.   .2

�صم�ع وتدوين اأقوال مقدمي البالغ�ت وال�صهود.   .3
اإجراء املع�ينة، وتوجيه الأ�صئلة وال�صتي�ص�ح�ت، ودخول الأم�كن املُ�صّرح لهم بدخوله� جلمع    .4

املعلوم�ت املتعلقة ب�ملخ�لفة املرتكبة.

الإجراءات التنفيذية
املادة )4(

يتولى ن�ئب املدير التنفيذي للور�صة اتخ�ذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار، مب� يف 
ذلك: 

اإ�صدار البط�ق�ت التعريفية مل�أموري ال�صبط الق�ص�ئي امل�صمولني ب�أحك�م امل�دة )1( من هذا    .1
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القرار. 
اعتم�د من�ذج حم��صر �صبط املخ�لف�ت مب� تت�صمنه من بي�ن�ت اأ�ص��صية، ومب� يتفق واأحك�م    .2

الق�نون رقم )8( ل�صنة 2016 املُ�ص�ر اإليه.

ال�سريان والن�سر
املادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من ت�ريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.           

   
حميد �سلطان املطيوعي

املدير التنفيذي

�صدر يف دبي بت�ريخ 9 ين�ير 2018م
املوافــــــــــــق 21 ربيع الث�ين 1439هـ
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جدول
بتحديد الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية ملوظفي الور�سة املمنوحني �سفة ال�سبطية 

الق�سائية

الوحدة التنظيمية امل�سمى الوظيفي ال�سم

اإدارة الدعم الإداري والفني

اإدارة ال�صي�نة الهند�صية

اإدارة ال�صي�نة الهند�صية

اإدارة ال�صي�نة الهند�صية

اإدارة ال�صي�نة الهند�صية

اإدارة الدعم الإداري والفني

اإدارة الدعم الإداري والفني

ن�ئب مدير

رئي�ض ق�صم ال�صي�نة امليك�نيكية 

والكهرب�ئية للمركب�ت اخلفيفة

رئي�ض ق�صم ال�صي�نة اخل�رجية

مراقب اأعم�ل الإط�رات

م�صرف �صي�نة خ�رجية

م�صرف ت�صجيل وترخي�ض

م�صرف فح�ض فني

مروان حممد ث�ين بطي املري

فهد خمي�ض را�صد حبيب

املزروعي

عبداهلل النوبي يو�صف خمي�ض

اأحمد �ص�مل عبيد بن �صويدان 

ال�صويدي

عبداهلل حممد اأمني عبداهلل 

حممد الب�صتكي

اأحمد م�صري عبداهلل املن�صوري

نبيل فرج فرج بن حموده

ال�صويدي

1

2

3

4

5

6

7

م
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