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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
مرا�سيم
 مر�سوم رقم ( )12ل�سنة  2017بتعيني قائــد عام �شرطة دب ــي. -مر�سوم رقم ( )13ل�سنة  2017بتعيني مدير عام جهاز �أمن الدولة بدبي.

٥
٦

ت�شريعات اجلهات احلكومية
حماكم دبي
 قرار �إداري رقم ( )1ل�سنة  2017ب�ش�أن اخت�صا�ص مركز الت�سوية الودية للمنازعات. -قـرار رقـ ــم ( )32ل�سنة  2017ب�ش�أن ت�شكيل جلنة «التفتي�ش والت�أديب».

٧
٩

هيئة ال�صحة بدبي
 قرار �إداري رقم ( )42ل�سنة  2017بت�سعري خدمات جديدة يف مركز دبي للعالج الطبيعي ١١و�إعادة الت�أهيل.
�سلطة دبي للمجمعات الإبداعية
 قرار �إداري رقم ( )1ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي �سلطة دبي للمجمعات ١٣الإبداعية �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
 قرار �إداري رقم ( )2ل�سنة  2017ب�ش�أن منح بع�ض موظفي �سلطة دبي للمجمعات ١٧الإبداعية �صفة ال�ضبطية الق�ضائية.
معهد دبي الق�ضائي
 -قرار رقم ( )5ل�سنة  2017باعتماد الئحة الت�أهيل والتدريب مبعهد دبي الق�ضائي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/16/17 8:37 AM
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مر�سوم رقم ( )12ل�سنة 2017
بتعيني
قائــد عام �شرطة دبـــي

__________
نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على قانون �شرطة دبي ل�سنة  ،1966والئحته التنفيذية رقم ( )1ل�سنة ،1984
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2012ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شرية للع�سكريني املحليني العاملني يف
�إمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

تعيني القائد العام
املادة ()1
ُي نّعي اللواء /عبداهلل خليفة املري ،قائد ًا عام ًا ل�شرطة دبي.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم اعتبار ًا من  1مار�س  ،2017و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  1مار�س 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ــق 2جمادى الآخرة 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/16/17 8:37 AM
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مر�سوم رقم ( )13ل�سنة 2017
بتعيني
مدير عام جهاز �أمن الدولة بدبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون رقم ( )4ل�سنة  2012ب�ش�أن جهاز �أمن الدولة بدبي،
نر�سم ما يلي:

تعيني املدير العام
املادة ()1
ُي نّعي اللواء /طالل حميد بالهول ،مدير ًا عام ًا جلهاز �أمن الدولة بدبي.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

�صدر يف دبي بتاريخ  3مار�س 2017م
املواف ـ ـ ـ ـ ــق  4جمادى الآخرة 1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/16/17 8:37 AM
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قرار �إداري رقم ( )1ل�سنة 2017
ب�ش�أن اخت�صا�ص مركز الت�سوية الودية للمنازعات
__________

بعد االطالع على املر�سوم رقم ( )6ل�سنة ( )2005ب�ش�أن تنظيم حماكم دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )16ل�سنة ( )2009ب�إن�شاء مركز الت�سوية الودية للمنازعات،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )23ل�سنة ( )2010با�ستحداث وحدة تنظيمية جديدة يف
حماكم دبي،
وعلى القرار رقم ( )9ل�سنة  2011والقرار رقم ( )20ل�سنة  2012ال�صادر من رئي�س املحاكم بهذا
ال�ش�أن،
وعلى التو�صية ال�صادرة من حم�ضر اجتماع اللجنة العليا لل�ش�ؤون الق�ضائية رقم ()2016 - 01
وامل�ؤرخ يف ،2016 /2/17
وعلى القرار رقم ( )11ل�سنة  2016ال�صادر من رئي�س املحاكم بهذا ال�ش�أن،
وعلى التو�صية ال�صادرة من حم�ضر اجتماع اللجنة العليا لل�ش�ؤون الق�ضائية رقم ()2017 - 02
امل�ؤرخ فـ ــي ،2017 /3 / 6
وبناء على ما مت عر�ضه علينا،
قـررنا ما يلي:

املادة ()1

يخت�ص املركز بنظر:
 -1ق�سمة املال ال�شائع.
�	-2إذا كانت قيمة �أ�صل الدين يف املنازعة ال تتجاوز مئة �ألف درهم.
 -3بناء على طلب الطرف املنازع �أو الطرفني عند الت�سجيل.
 -4بناء على طلب الطرفني يف الدعاوى املنظورة �أمام املحاكم االبتدائية ،التجارية ،املدنية،
العقارية �أي ًا كانت قيمتها بعد موافقة رئي�س الدائرة املخت�ص.
 -5طلب ندب خبري ابتداء �سواء منفرد �أو مرتبط مع طلب �آخر.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/16/17 8:37 AM
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املادة ()2
ي�ستثنى من نظر املنازعات املبينة باملادة (:)1
�أ -املنازعات العمالية.
ب -املنازعات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية.
ت�	-إذا كان �أحد الأطراف بنك «م�صرف».
املادة ()3
تلغى �أي قرارات �سابقة تخالف ما ورد يف هذا القرار.
املادة ()4
على اجلهات املعنية اتخاذ الإجراءات الالزمة ومتابعة التنفيذ اعتبار ًا من .2017/3/12
رئي�س حماكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  ١٢مـار�س 2017م
املواف ـ ـ ــق  ١٣جمادى الآخرة  1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/16/17 8:37 AM
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قرار رقم ( )٣٢ل�سنة 2017
ب�ش�أن ت�شكيل جلنة «التفتي�ش والت�أديب»
__________

ا�ستنادا �إلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2013ب�ش�أن الكاتب العدل يف �إمارة دبي،
وعلى ما مت عر�ضه علينا من قبل رئي�س املحكمة االبتدائية،
وعلى التو�صية ال�صادرة من حم�ضر اجتماع اللجنة العليا لل�ش�ؤون الق�ضائية رقم () 2017 -02
امل�ؤرخ يف ،2017/3/6
قــررنــا ما يلي:

املــادة ()1
ت�شكيل جلنة «التفتي�ش والت�أديب» برئا�سة القا�ضي جمال �سامل اجلابري ،رئي�س املحكمة العمالية
وع�ضوية كل من:
نائب ًا للرئي�س
 .1القا�ضي بدر حممد ال�سمريي ،قا�ضي ابتدائي
ع�ضو ًا
 .2ال�سيد عبدالرزاق حممد القا�سم ،مدير �إدارة الكاتب العدل
 .3ال�سيد حممد عبيد حممد جعفر ،رئي�س ق�سم �ش�ؤون الكاتب العدل اخلا�ص ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
 .4ال�سيد يو�سف مريزا الطاهر ،كاتب عدل �أول
املــادة ()2
ُير�شح املقرر من قبل مدير �إدارة الكاتب العدل ويعتمد من رئي�س جلنة �ش�ؤون الكاتب العدل.
املــادة ()3
ُيناط باللجنة املهام وال�صالحيات الواردة باملادة رقم ( )39من القانون رقم ( )4ل�سنة 2013
ب�ش�أن الكاتب العدل يف �إمارة دبي:
�	.1إخ�ضاع الكاتب العدل اخلا�ص للتفتي�ش.
 .2التحقيق مع الكاتب العدل اخلا�ص.
 .3توقيع اجلزاءات املن�صو�ص عليها يف القانون رقم ( )4ل�سنة .2013
�	.4إجراء حتقيق كتابي مع الكاتب العدل اخلا�ص و�سماع �أقواله ودفاعه.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/16/17 8:37 AM
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 .5عقد جل�سات الت�أديب ومداولتها ب�سرية.
املــادة ()4
تعر�ض قرارات اللجنة على مدير املحاكم قبل تنفيذها.
يعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره.

املــادة ()5

طار�ش عيد املن�صوري
مـدير عـام حمـاكم دبـي
�صدر يف دبي بتاريخ  7مـار�س 2017م
املوافـ ـ ـ ــق  8جمادى الآخرة  1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/16/17 8:37 AM
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قرار �إداري رقم ( )42ل�سنة 2017
بت�سعري خدمات جديدة يف مركز دبي للعالج الطبيعي و�إعادة الت�أهيل
__________

بعد االطالع على القانون رقم ( )13ل�سنة  2007ب�ش�أن �إن�شاء هيئة ال�صحة يف دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2014ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكومية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )16ل�سنة  2015بت�شكيل جمل�س �إدارة هيئة ال�صحة يف دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )21ل�سنة  2015بتكليف رئي�س جمل�س �إدارة هيئة ال�صحة يف دبي بالقيام
مبهام مدير عام الهيئة،
وعلى القرار الإداري رقم ( )148ل�سنة  2014ب�ش�أن ر�سوم اخلدمات ال�صحية،
ومل�صلحة العمل،
قررنا ما يلي:

اعتماد الر�سوم
املادة ()1
تعتمد مبوجب هذا القرار الر�سوم املو�ضحة يف اجلدول املرفق بهذا القرار.
ال�سريان
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ �صدوره ،وتكلف الوحدات التنظيمية املعنية باتخاذ الإجراءات
الالزمة لتنفيذ �أحكامه.
حميد القطامي
رئي�س جمل�س الإدارة
املدير العام

�صدر يف دبي بتاريخ  14مـار�س 2017م
املواف ـ ـ ـ ــق  15جمادى الآخرة  1438هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/16/17 8:37 AM
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Dubai Physiotheraphy & Rehabilitation Center
New Service

Srl.#

Service
Code

Service Name

Price

1

New

Periarticular Injections

400

2

New

Prolotherapy Dextrose

800

3

New

Corticosteriod - Intraarticular

800

4

New

Hyaluronic acid - Intraarticular

1,000

5

New

Trigger Point Injections

300

6

New

PRP With Hyaluronic Acid

3,200

7

New

PRP Without Hyaluronic Acid

3,000

8

New

Botox - Injection

1,600
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 اجلريدة الر�سمية- حكومة دبي

4/16/17 8:37 AM

قرار �إداري رقم ( )1ل�سنة 2017
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام
بعد االطالع على القانون رقم ( )15ل�سنة  2014ب�ش�أن املجمعات الإبداعية يف �إمارة دبي،
و ُي�شار �إليها فيما بعد بـ «ال�سلطة»،
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 الت�شريعات التخطيطية والبنائية املعمول بها داخل املجمعات الإبداعية يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو ال�سلطة املب ّينة �أ�سما�ؤهم وم�سمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار� ،صفة
ال�ضبطية الق�ضائية يف �إثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة للت�شريعات التخطيطية والبنائية
املعمول بها داخل املجمعات الإبداعية يف �إمارة دبي.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املخ ّولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ،االلتزام
مبا يلي:
�	-1أحكام الت�شريعات التخطيطية والبنائية املعمول بها داخل املجمعات الإبداعية يف �إمارة دبي،
ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيها عند قيامهم مبهامهم.
 -2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالت�شريعات التخطيطية والبنائية املعمول بها

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/16/17 8:37 AM
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داخل املجمعات الإبداعية يف �إمارة دبي ،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 لدى ال�سلطة 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�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املخ ّولني �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 نائب املدير العام لل�سلطة 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
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/16/17 8:37 AM

14

العدد ( - )٤14ال�سنة ( 21 - )51رجب 143٨هـ  -املوافق � 18أبريل 201٧م

Issue 414 Pages.indd 14

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.
�أحمد عبداهلل بن بيات
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  7مـار�س 2017م
املوافـ ـ ـ ــق  8جمادى الآخرة  1438هـ
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جدول
الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

امل�سمى الوظيفي

1

�أحمد عبداهلل ال�سميطي

مدير تنفيذي -ال�صحة وال�سالمة والبيئة

2

�أ�سامة جماهد عيا�ش

�أخ�صائي م�ساحة

3

�إيهاب ريا�ض قر�ضايا

م�س�ؤول االمتثال

4

با�سل علي الطيب فرح

م�س�ؤول االمتثال

5

جميل ه�شام و�شحه

مدير -االمتثال الإن�شائي

6

ح�سن عبد ال�شيخ ح�سن

م�س�ؤول  -العمليات

7

دهارما راجو مينامباتى

مدير تنفيذي� -ش�ؤون االمتثال

8

ريا�ض ابراهيم �سامل

مدير -االمتثال الإن�شائي

9

علي حممد ح�سن خ�ضر

م�س�ؤول االمتثال

10

فاطمة على البلو�شي

مدير – ال�صحة وال�سالمة والبيئة

11

حممد �إبراهيم مومني

م�س�ؤول االمتثال

12

حممد عبدالوهاب فراج

مدير -االمتثال الإن�شائي

13

حممد فريد احمد

مدير -ال�صحة وال�سالمة والبيئة

14

م�صبح حممد املري

مدير االمتثال

15

مروان مرعي مرعي

مدير -االمتثال الإن�شائي

16

يحيى حممد احل�سن

�أخ�صائي -م�ساحة

17

يو�سف ح�سني لبد

م�س�ؤول االمتثال

18

يو�سف ح�سني حمدان

مدير -االمتثال الإن�شائي

19

نهيان حممد �سليم

م�س�ؤول االمتثال

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار �إداري رقم ( )2ل�سنة 2017
ب�ش�أن منح بع�ض موظفي �سلطة دبي للمجمعات الإبداعية
�صفة ال�ضبطية الق�ضائية
__________

املدير العام
بعد االطالع على القانون رقم ( )15ل�سنة  2014ب�ش�أن املجمعات الإبداعية يف �إمارة دبي ،و ُي�شار
�إليها فيما بعد بـ «ال�سلطة»،
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 الت�شريعات املنظمة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية وللأن�شطة والأعمال داخل املجمعات
الإبداعية يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

منح �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
املادة ()1
مُينح موظفو ال�سلطة 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 الت�شريعات املنظمة لل�شركات
وامل�ؤ�س�سات التجارية وللأن�شطة والأعمال داخل املجمعات الإبداعية يف �إمارة دبي.
واجبات م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()2
يجب على املوظفني املخ ّولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية مبوجب املادة ( )1من هذا القرار ،االلتزام
مبا يلي:
�	-1أحكام الت�شريعات املنظمة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية وللأن�شطة والأعمال داخل
املجمعات الإبداعية يف �إمارة دبي ،ومراعاة الإجراءات املن�صو�ص عليها فيها عند قيامهم

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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مبهامهم.
 -2التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالت�شريعات املنظمة لل�شركات وامل�ؤ�س�سات التجارية
وللأن�شطة والأعمال داخل املجمعات الإبداعية يف �إمارة دبي ،بالواجبات التي تفر�ضها عليهم
هذه الت�شريعات 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 لدى ال�سلطة 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�أمور ال�ضبط الق�ضائي
املادة ()3
يكون للموظفني املخ ّولني �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 نائب مدير عام ال�سلطة 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
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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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.
�أحمد عبداهلل بن بيات
املدير العام
�صدر يف دبي بتاريخ  7مـار�س 2017م
املوافـ ـ ـ ــق  8جمادى الآخرة  1438هـ
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جدول
الأ�سماء وامل�سميات الوظيفية للموظفني املخولني �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
م

ا�سم املوظف

امل�سمى الوظيفي

1

�إيهاب ريا�ض قر�ضايا

م�س�ؤول االمتثال

2

با�سل علي الطيب فرح

م�س�ؤول االمتثال

3

دهارما راجو مينامباتى

مدير تنفيذي� -ش�ؤون االمتثال

4

عبدالرحيم ر�شيدي بجاي

مدير -االمتثال

5

عبدالواحد حممود عبداهلل

مدير -االمتثال

6

علي حممد ح�سن خ�ضر

م�س�ؤول االمتثال

7

علي ن�ضال ال رحمه

م�س�ؤول االمتثال

8

�سلطان فهمي فاروق عمر

م�س�ؤول �إداري �أول

9

�سيف �أحمد املري

م�س�ؤول االمتثال

10

حممد �إبراهيم مومني

م�س�ؤول االمتثال

11

م�صبح حممد املري

مدير االمتثال

12

يو�سف ح�سني لبد

م�س�ؤول االمتثال

13

نهيان حممد �سليم

م�س�ؤول االمتثال
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قرار رقم ( )5ل�سنة 2017
باعتماد
الئحة الت�أهيل والتدريب مبعهد دبي الق�ضائي
__________

رئي�س جمل�س الإدارة
بعد االطالع على القانون رقم ( )27ل�سنة  2009ب�ش�أن معهد دبي الق�ضائي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  2016ب�ش�أن ال�سلطة الق�ضائية يف �إمارة دبي،
قررنـا ما يلي:

اعتماد الالئحة
املادة ()1

تعتمد مبوجب هذا القرار «الئحة الت�أهيل والتدريب مبعهد دبي الق�ضائي» املُلحقة ،مبا
تت�ضمنه من قواعد و�إجراءات.
ال�سريان والن�شر
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
عـ�صام عي�سى احلمـيدان
رئي�س جمل�س الإدارة
�صدر يف دبي بتاريخ  1مار�س 2017م
املواف ـ ـ ــق  2جمادى الآخرة  1438هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الئحة الت�أهيل والتدريب
مبعهد دبي الق�ضائي

__________
الف�صل الأول
الت�سمية والتعريفات والأهداف واالخت�صا�صات
ا�سم الالئحة
املادة ()1
ُت�سمى هذه الالئحة «الئحة الت�أهيل والتدريب مبعهد دبي الق�ضائي».
التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حيثما وردت يف هذه الالئحة ،املعاين املب ّينة �إزاء كل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :القانون رقم ( )27ل�سنة  2009ب�ش�أن معهد دبي الق�ضائي وتعديالته.
القانون
 :الئحة الت�أهيل والتدريب مبعهد دبي الق�ضائي.
الالئحة
 :معهد دبي الق�ضائي.
املعهد
 :جمل�س �إدارة املعهد.
املجل�س	
 :رئي�س املجل�س.
الرئي�س	
 :مدير عام املعهد.
املدير العام
 :املجل�س العلمي امل�ش ّكل يف املعهد.
املجل�س العلمي
املعي يف املعهد بوظيفة ع�ضو هيئة تدري�س.
ع�ضو هيئة التدري�س	  :املوظف نّ
 :كل من ي�ستعني به املعهد �سواء من �أع�ضاء هيئة التدري�س �أو غريهم من
املدرب
ذوي اخلربة واالخت�صا�ص لتنفيذ الربامج.
 :ال�شخ�ص الطبيعي املقبول للت�أهيل �أو التدريب يف املعهد.
املتدرب
 :ي�شمل الربنامج الت�أهيلي والربنامج التدريبي.
الربنامج
 :الربنامج الذي يقدمه املعهد لإعداد املتدربني من �أع�ضاء ال�سلطة
الربنامج الت�أهيلي
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الق�ضائية وغريهم من خالل املعلومات واملعارف واملهارات ذات ال�صلة
بعملهم ،والذي يح�صل فيه املتدرب بعد اجتيازه على �شهادة الدبلوم.
 :الربنامج الذي يقدمه املعهد للمتدرب بهدف تطوير قدراته يف جانب
الربنامج التدريبي
معريف �أو مهاري حمدد.
�أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية  :العاملون يف املحاكم والنيابة العامة من الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة
العامة.
 :جلنة املخالفات الت�أديبية ّ
امل�شكلة يف املعهد ،وفق ًا لأحكام هذه الالئحة.
اللجنة
�أعوان ال�سلطة الق�ضائية  :املوظفون الإداريون واملرتجمون و املعلنون وم�أمورو التنفيذ والكتبة
الذين يقومون بالأعمال الإدارية والكتابية الالزمة لأعمال املحاكم �أو
النيابة العامة.
�أهداف الالئحة
املادة ()3
تهدف هذه الالئحة �إلى تنظيم القواعد املتعلقة بالربامج يف املعهد والأحكام املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة
التدري�س ،والأحكام املتعلقة باملتدربني باملعهد.
الف�صل الثاين
الربامج الت�أهيلية والتدريبية
�أهداف الربامج
املادة ()4
تهدف الربامج �إلى حتقيق ما يلي:
�	-1إعداد وت�أهيل الكوادر لتويل �أعمال الق�ضاء والنيابة العامة.
�	-2إعداد وت�أهيل الكوادر امل�ساعدة لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية.
 -3ت�أهيل املبتعثني من داخل الدولة وخارجها للم�شاركة يف الربامج التي ينظمها املعهد.
 -4رفع امل�ستوى املهني لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية و�أعوان الق�ضاة.
 -5م�ساعدة اجلهات احلكومية وغري احلكومية يف تطبيق وتطوير النظم القانونية املتعلقة بها،
وحل امل�شكالت التي تعرت�ض �سري عملها بالطرق القانونية.
 -6تزويد املتدربني باملعارف القانونية والق�ضائية وتطبيقاتها ،و�إطالعهم على ما ي�ستجد يف
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/16/17 8:37 AM

23

العدد ( - )٤14ال�سنة ( 21 - )51رجب 143٨هـ  -املوافق � 18أبريل 201٧م

Issue 414 Pages.indd 23

هذا املجال.
 -7تلبية احتياجات اجلهات احلكومية وغري احلكومية من الربامج.
 -8رفع الكفاءة القانونية للعاملني يف اجلهات احلكومية وغري احلكومية من الربامج الق�ضائية
والقانونية املتخ�ص�صة.
 -9رفع م�ستوى الوعي القانوين يف املجتمع.
خطة الربامج
املادة ()5
ُتنفذ الربامج وفق ًا خلطة �سنوية يعتمدها املجل�س ،بناء على تو�صية املجل�س العلمي.
حمتويات الربامج
املادة ()6
ُيحدد املجل�س العلمي حمتويات كل برنامج على حدة ،ويف حال قيام املعهد بتنفيذ الربنامج بناء
على طلب �أية جهة ،ف�إنه يجوز حتديد حمتويات الربنامج بالتن�سيق والتعاون مع تلك اجلهة.
الربامج الت�أهيلية لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية
املادة ()7
يتم �إعداد وتنفيذ الربامج الت�أهيلية للمتدربني من �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية مبوجب قرار ي�صدره
املجل�س بالتن�سيق مع املحاكم والنيابة العامة.
�شروط القبول
املادة ()8
�أُ -ي�شرتط يف املتقدم للربامج الت�أهيلية باملعهد توفر ما يلي:
�	-1أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة.
�	-2أن يكون متمتع ًا بكامل الأهلية وح�سن ال�سرية وال�سلوك.
�	-3أال يكون قد �سبق احلكم عليه يف جناية �أو يف جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة �إال �إذا
كان قد ُر َّد �إليه اعتباره.
�	-4أن يكون حا�ص ًال على ال�شهادة اجلامعية الأولى يف القانون �أو ال�شريعة والقانون من
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جامعة معرتف بها ،بتقدير ال يقل عن جيد �أو ما يعادله.
�	-5أن يجتاز م�سابقة القبول التي يعقدها املعهد لهذه الغاية وفق ًا للقواعد التي يعتمدها
املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
�	-6أية �شروط �أخرى يحددها املجل�س مبوجب القرارات ال�صادرة عنه يف هذا ال�ش�أن.
ب -يجوز للمدير العام ا�ستثناء �أي متدرب من ال�شرطني الواردين يف البندين ( )1و( )4من
الفقرة (�أ) من هذه املادة مبا ال يتعار�ض مع قانون ال�سلطة الق�ضائية.
منح ال�شهادات
املادة ()9
�أ -مُينح املتدرب الذي يجتاز بنجاح جميع متطلبات الربنامج التي ي�صدر بها قرار من املدير
العام �شهادة الدبلوم.
ب -يجوز للمعهد منح املتدرب الذي مل يجتز الربنامج بنجاح ما يفيد م�شاركته بالربنامج.
�أ�ساليب تنفيذ التدريب
املادة ()10
ُيراعى يف تنفيذ الربامج الأ�ساليب احلديثة يف الت�أهيل والتدريب التي تتنا�سب مع طبيعة الربنامج
ومو�ضوعاته ،وت�شمل دومنا ح�صر الأ�ساليب التالية:
 -1الو�سائل ال�سمعية والب�صرية احلديثة.
 -2التدريبات العملية.
 -3ور�ش العمل وحلقات النقا�ش.
 -4الزيارات امليدانية املتخ�ص�صة.
الربامج التدريبية
املادة ()11
يتولى املعهد عقد الربامج التدريبية لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية والكتاب العدل ،و�أعوان الق�ضاة،
واملوظفني العاملني يف اجلهات احلكومية وغري احلكومية ،ويتم االلتحاق بهذه الربامج وفق ًا
لل�شروط التي يعتمدها املدير العام لكل برنامج.
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تكلفة امل�شاركة يف الربامج
املادة ()12
يقرتح املدير العام تكلفة امل�شاركة يف الربامج للأفراد واجلهات امل�ستفيدة ،ويتم �إقرار هذه التكلفة
من قبل املجل�س ،متهيد ًا العتمادها من قبل دائرة املالية.
الف�صل الثالث
الأحكام املتعلقة باملدربني
املدربون
املادة ()13
ي�ستعني املعهد يف تنفيذ الربامج بالفئات التالية من املدربني:
�	-1أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية.
�	-2أع�ضاء هيئة التدري�س باملعهد.
 -3املحامون ذوي اخلربة.
 -4اخلرباء يف املجاالت املختلفة.
� -5أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات واملعاهد.
 -6موظفو املعهد.
�شروط اختيار املدربني
املادة ()14
ُي�شرتط فيمن يتم اختياره مدرب ًا ما يلي:
�	-1أن يكون حا�ص ًال على ال�شهادة اجلامعية الأولى على الأقل يف املجال املتعلق بالربنامج.
� -2أن تكون لديه خربة عملية يف جمال تخ�ص�صه.
 -3توفر املعايري التي يعتمدها املجل�س العلمي يف اختيار املدربني.
ال�سلطة املخت�صة باختيار املدربني
املادة ()15
يتم اختيار املدربني بقرار من املدير العام.
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واجبات املدرب
املادة ()16
يجب على املدرب القيام باملهام التعليمية والتدريبية املنوطة به ،و�أية مهام �أخرى الزمة لتنفيذ
الربنامج بكفاءة وفعالية.
تقييم املدرب
املادة ()17
يتم تقييم املدرب وفق ًا للمعايري املعتمدة من املجل�س العلمي يف هذا ال�ش�أن.
مكاف�أة املدربني
املادة ()18
يتم �صرف مكاف�آت للمدربني من غري �أع�ضاء هيئة التدري�س باملعهد وفق نظام املكاف�آت الذي
يعتمده املجل�س يف هذا ال�ش�أن.
الف�صل الرابع
الأحكام املتعلقة باملتدربني
نظام التقييم يف الربامج الت�أهيلية
املادة ()19
�أُ -يجري املعهد تقييم ًا للمتدرب يف الربامج الت�أهيلية يتناول مدى انتظامه فيها و�إقباله
على امل�شاركة الفعالة يف مو�ضوعاتها ،ومدى ا�ستيعابه لها وكفاءته الفنية ومدى حت�صيله
للمعلومات.
ب -يتم تقييم املتدرب وفق ًا للقواعد التي يحددها املدير العام.
ج	-تحُ دد الدرجة النهائية للتقييم يف الربامج الت�أهيلية بـ ( )100درجة يخ�ص�ص منها ()%10
للح�ضور ،و( )%5لل�سلوك ،و( )%5للم�شاركة ،والباقي لغريها من عنا�صر التقييم التي
يحددها املدير العام.
د	-مينح احلا�صل على جمموع ( )90درجة ف�أكرث تقدير ممتاز ،وعلى ( )80درجة ف�أكرث تقدير
جيد جد ًا ،وعلى ( )70درجة ف�أكرث تقدير جيد ،وعلى ( )65درجة ف�أكرث تقدير مقبول ،ومن
يح�صل على دون ذلك يعترب �أنه مل يجتز الربنامج بنجاح.
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�إذا مل يجتز املتدرب الربنامج بنجاح ،ف�إنه ي�سمح له ب�إعادة االختبار مرة �أخرى يف نف�س
الربنامج ،ويكون احلد الأق�صى للدرجة التي يجوز منحه �إياها ( )%65فقط ،وتدخل هذه
النتيجة يف معدله العام.
ُتعر�ض النتيجة النهائية يف كل برنامج ت�أهيلي على املجل�س �أو من يفو�ضه العتمادها ،و ُتخطر
اجلهة التي يتبعها املتدرب بنتيجة التقييم �إن كان موفد ًا من قبلها.
يجوز للمتدرب �أن يتظلم من التقييم �إلى املدير العام خالل ع�شرة �أيام من تاريخ �إعالن
النتيجة ،و ُيبت يف هذا التظلم خالل �أ�سبوعني من تاريخ تقدميه.
ُيعلن املدير العام النتائج بعد اعتمادها من املجل�س ،ويزود بها اجلهة التي يتبعها املتدرب يف
الربامج الت�أهيلية.

واجبات املتدرب
املادة ()20
يجب على كل من يلتحق بالتدريب يف املعهد االلتزام مبا يلي:
 -1املواظبة على ح�ضور جميع املحا�ضرات واملناق�شات وفعاليات الربنامج ح�سب ال�ساعات
املقررة لكل منها ،وعدم الت�أخر عن املواعيد املقررة.
 -2االهتمام مبو�ضوعات الربنامج ،ومتابعتها ،والرتكيز فيها ،وامل�شاركة الفعالة ب�أن�شطتها
واملحافظة على الهدوء واالن�ضباط �أثناء التدريب.
 -3تنفيذ كل ما ُيكلف به من واجبات تتعلق مبو�ضوعات الربنامج.
 -4احلر�ص على حرمة املعهد و�سمعته ،واملحافظة على املظهر العام ،والتحلي باخللق احلميد
وال�سلوك الطيب وح�سن املعاملة للزمالء و�أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني يف املعهد.
� -5أداء االختبارات التي يعقدها املعهد يف املواعيد املحددة لها.
 -6عدم القيام ب�أي عمل من �ش�أنه الإخالل بقوانني ولوائح وتعليمات املعهد.
 -7عدم الإخالل بنظام التقييم وااللتزام بالإجراءات والتعليمات املقررة �أو الإر�شادات التي
يتلقاها من امل�شرفني على قاعة التقييم.
 -8عدم الغ�ش يف �أي امتحان �أو ال�شروع �أو امل�ساعدة فيه.
 -9االلتزام باالبتكار فيما يتعلق بالأبحاث �أو املقاالت �أو �أوراق العمل التي ُيكلف بها.
 -10عدم ارتكاب �أي فعل من �ش�أنه الإ�ساءة �إلى �سمعة املعهد �أو العاملني فيه.
 -11عدم ا�ستعمال مباين املعهد لغري الأغرا�ض املخ�ص�صة للربنامج و�أن�شطة املعهد �إال ب�إذن
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م�سبق من اجلهة املخت�صة باملعهد.
 -12عدم �إتالف ممتلكات املعهد.
التغيب عن الربامج
املادة ()21
�أ -ت�سري الأحكام التالية ب�ش�أن التغ ّيب عن الربامج الت�أهيلية:
	-1ال ي�سمح للمتدرب التغيب لأكرث من ( )%10من ال�ساعات املقررة لكل مادة �إال بعذر
يقبله املدير العام ،ف�إذا تغيب عن �أي مادة �أكرث من ذلك دون عذر مقبول ُيحرم من
التقدم للتقييم لها وتعترب نتيجته فيها (�صفر ًا) ،وتدخل تلك النتيجة يف معدله العام.
�	-2إذا تغيب املتدرب عن �أي مادة �أكرث من ( )%10من ال�ساعات املقررة لها بعذر مقبول
في�سمح له بدخول التقييم يف الربنامج ذاته ،و�إذا ما ثبت للمدير العام �أن تغيبه لأكرث
من ( )%20من ال�ساعات املقررة له كان لعذر مقبول فيعترب املتدرب من�سحب ًا من تلك
املادة وي�سمح له ب�إعادة درا�ستها حني طرحها مرة �أخرى.
�	-3إذا كان العذر ب�سبب املر�ض في�شرتط �أن ُيعزز ب�شهادة طبية معتمدة و�أن تقدم للمدير
العام خالل مدة ال تزيد على (� )7سبعة �أيام من انقطاع املتدرب عن املواظبة يف املعهد،
�أما �إذا كان العذر لأي �سبب �آخر فعلى املتدرب �أن يقدم للمدير العام ما يثبت �أ�سباب
التغيب خالل مدة ال تزيد على (� )7سبعة �أيام من تاريخ زوال ذلك ال�سبب لينظر املدير
العام يف �أمر قبوله �أو رف�ضه.
ب -ت�سري الأحكام التالية ب�ش�أن التغ ّيب عن الربامج التدريبية:
	ال ي�سمح للمتدرب التغيب لأكرث من ( )%25من ال�ساعات املقررة لكل برنامج تدريبي �إال بعذر
يقبله املدير العام ،ف�إذا تغيب عن هذا الربنامج �أكرث من ذلك دون عذر مقبولُ ،يحرم من
�شهادة اجتياز الربنامج.
التغيب عن ح�ضور التقييم
املادة ()22
�أ�	-إذا تغيب املتدرب بدون عذر مقبول عن ح�ضور التقييم النهائي اعتربت درجته فيه �صفر ًا.
ب -يجوز تقييم املتدرب املتغيب عن التقييم النهائي يف مادة �أو �أكرث �إذا قدم عذر ًا لغيابه خالل
�أ�سبوع من تاريخ االختبار ،وقبله املدير العام ،ويكون التقييم يف املوعد الذي يحدده املدير
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جلنة املخالفات الت�أديبية
املادة ()23
ُت�ش ّكل يف املعهد بقرار من املدير العام جلنة ت�سمى «جلنة املخالفات الت�أديبية» تتكون من
ثالثة �أع�ضاء من العاملني يف املعهد ،تتولى التحقيق يف خمالفات املتدربني التي يحيلها �إليها
املدير العام ،وفر�ض اجلزاءات الت�أديبية عليهم.
يكون انعقاد اللجنة �صحيح ًا بح�ضور جميع الأع�ضاء ،وت�صدر قراراتها بالأغلبية.
يجب �أن يكون القرار ال�صادر بتوقيع اجلزاءات الت�أديبية م�سبب ًا ،ويخطر املتدرب بالقرار
خالل مدة ال تزيد على (� )7سبعة �أيام من تاريخ �صدوره.
يجوز للجنة �أن ت�ستدعي املتدرب ،وجميع ال�شهود الذين ترى �ضرورة اال�ستماع �إلى �إفادتهم،
واال�ستعانة بكافة الو�سائل امل�شروعة يف التحقق من �صحة املخالفة املن�سوبة �إلى املتدرب.
يجب على اللجنة �أن ت�صدر قرارها النهائي يف املخالفة املحالة �إليها خالل مدة ال تزيد على
( )15يوم ًا من تاريخ �إحالة املخالفة �إليها.
يجوز للمدير العام يف حاالت خا�صة تعديل القرارات التي ت�صدرها اللجنة� ،شريطة ا�ستناده
ملربر خطي.

اجلزاءات الت�أديبية و�إجراءات التظلم
املادة ()24
�أ -يف حال �إخالل املتدرب ب�أحد الواجبات املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة ،ومع عدم الإخالل
بحق اجلهة التي يتبع لها املتدرب يف توقيع اجلزاءات الت�أديبية ،وبعد التحقيق معه كتابي ًا
توقع عليه �أحد اجلزاءات التالية:
 .1لفت نظر كتابي.
 .2اخل�صم من درجات التقييم.
 .3احلرمان من الربنامج.
ب -بالإ�ضافة �إلى فر�ض اجلزاء الت�أديبي عليه ،يتحمل املتدرب تكلفة �إ�صالح املعدات والتجهيزات
واملواد واملرافق التي ت�سبب يف �إتالفها �أو �إحلاق ال�ضرر بها.
ج -يجوز للمتدرب التظلم من القرار ال�صادر عن جلنة املخالفات الت�أديبية بتوقيع اجلزاء
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الت�أديبي عليه والتدابري املتخذة بحقه �أمام جلنة للتظلمات ي�صدر بت�سمية �أع�ضائها و�ضوابط
�صحة انعقادها والإجراءات املتبعة �أمامها ،قرار من املجل�س.
د -يكون ميعاد التظلم من القرار ال�صادر عن اللجنة بتوقيع اجلزاء الت�أديبي �أو التدبري املتخذ
بحق املتدرب خالل �سبعة �أيام تبد�أ من تاريخ �إخطار املتدرب بالقرار.
هـ -يق ّدم هذا التظلم �إلى املدير العام ،ويجب �أن يكون م�سبب ًا ،ويكون القرار ال�صادر يف التظلم
نهائي ًا.
�سجل اجلزاءات الت�أديبية
املادة ()25
ُين�ش�أ يف املعهد �سجل يد ّون فيه ا�سم املتدرب ،واجلزاء الت�أديبي الذي فر�ض عليه ،و�سببه ،وتاريخه،
وتاريخ التظلم منه ،ونتيجة التظلم وقرار اللجنة يف هذا التظلم.
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