Administrative Resolution No (240) of 2015
Adopting the Continuing Legal Professional
Development Bylaw for Legal Consultants in the
Emirate of Dubai

The Director General of the Government of Dubai Legal Affairs Department,
After perusal of:
Law No (32) of 2008 Establishing the Government of Dubai Legal Affairs Department;
Executive Council Resolution No (22) of 2011 Concerning the Fees and Fines for the Advocacy
and Legal Consultancy Profession in the Emirate of Dubai; and Administrative Resolutions No.
(125) of 2012 and No (234) of 2015 Adopting the Bylaw Concerning the Registration of Legal
Consultants in the Emirate of Dubai;
Hereby issues this Resolution:
Article (1)
By virtue of this Resolution, the attached “Continuing Legal Professional Development Bylaw
for Legal Consultants in the Emirate of Dubai” including its rules and procedures will be
adopted.
Article (2)
This Resolution will come into effect on the 1st of October 2015.

(Singed)
Dr Lowai Mohamed Belhoul
Director General
Issued in Dubai on 10 September 2015
Corresponding to 26 Thu Al Qedah 1436 A.H.
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Continuing Professional Development Bylaw for Legal Consultants
in the Emirate of Dubai
_____________________________________________

Bylaw Title
Article (1)
This Bylaw shall be cited as “Continuing Professional Development Bylaw for Legal
Consultants in the Emirate of Dubai”.
Definitions
Article (2)
The following words and phrases, wherever mentioned in this Bylaw, shall have the meaning
indicated opposite each of them unless the context implies otherwise:
State

The United Arab Emirates.

Emirate

The Emirate of Dubai.

Department

The Government of Dubai Legal Affairs Department.

Director General

The Director General of the Department.

Legal Consultant

The natural person registered on the Roll.

Continuing Legal
Professional Development
(“CLPD”)

Any activity of intellectual or practical content, which
serves to maintain or enhance a Legal Consultant's legal
professional knowledge, skills, or ethics, or contributes to
assuring the quality of legal services provided by Legal
Consultants to the public.

Mandatory CLPD Activity

Any Accredited CLPD Activity specified by the Department,
as a Mandatory CLPD Activity, which is mandated to fulfil
the Required CLPD.

Accredited CLPD Activity

Any CLPD Activity accredited by the Department, which is
chosen by the Legal Consultant to fulfil the Required CLPD.

CLPD Activities

Includes Mandatory and Accredited CLPD Activities.

CLPD Points

Required CLPD

Points allocated to every Mandatory or Accredited CLPD
Activity, which a Legal Consultant obtains by undertaking
the CLPD Activity.
The minimum number of CLPD Points that a Legal
Consultant must obtain in the Filing Period.
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Filing Period

The twelve (12) month period assigned to the Legal
Consultant by a resolution issued by the Department for
fulfilling the Required CLPD.

CLPD Record

The document maintained by a Legal Consultant, which
includes CLPD Activities and Points obtained by the Legal
Consultant during the Filing Period.

Committee

The CLPD Affairs Committee.

Roll

The paper or electronic records prepared by the
Department for the purpose of recording the categories of
and information pertaining to the Legal Consultants.

Notice

The written or electronic document produced by the
Department as per the provisions of these Regulations.
Objectives
Article (3)

The objectives of this Bylaw shall be to enhance the standards of legal services offered in the
Emirate by ensuring that the Legal Consultants in the Emirate are committed to engaging in
Continuing Legal Professional Development to maintain and develop their professional ethics,
skills and knowledge in accordance with international best regulations and practices.
Scope of Application
Article (4)
a. This Bylaw shall apply to Legal Consultants registered on the Roll as "practicing" who are
authorised to practice in the Emirate and the Free zones, including the Dubai International
Financial Centre Dispute Resolution Authority, through an advocacy or legal consultancy
firm licensed by the Department and the relevant authorities in the Emirate.
b. This Bylaw does not apply to Legal Consultants registered on the Roll as "non-Practising".
In addition to Legal Consultants employed by Government entities, corporations,
companies, other entities that do not provide legal services to the public and any other
category the Department exempts as per the relevant rules and regulations set by the
Department in this regard.
Required CLPD
Article (5)
a.

Every Legal Consultant must complete the Required CLPD in each Filing Period by
obtaining a total of sixteen (16) CLPD Points as follows:
1. Minimum of eight (8) Mandatory CLPD Activities; and
2. Eight (8) points obtained from Accredited CLPD Activities, which may be selected by
the Legal Consultant from the activities accredited by the Department. Each selected
Accredited Activity cannot equate to more than four (4) CLPD Points.
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b.

The Required CLPD in each Filing Period for every Legal Consultant registered with the
Dubai International Financial Centre Dispute Resolution Authority shall be sixteen (16)
CLPD Points as follows:
1. Minimum of eight (8) points from the Mandatory CLPD Activities; and
2. Two (2) points from any CLPD Activity specified by the Dubai International Financial
Centre Dispute Resolution Authority Academy and mandated as a Mandatory CLPD
Activity by the Department.
3. Six (6) points obtained from Accredited CLPD Activities, which shall be selected by the
Legal Consultant from the activities accredited by the Department. Each selected
Accredited Activity must not equate to more than four (4) CLPD Points.

c.

Notwithstanding the provisions of paragraph (a) and paragraph (b) of this Article, every
Legal Consultant who is subject to the CLPD requirements for the first time since
registration must obtain a specific percentage of the Required CLPD. This shall be
determined by the Department for the duration extending from the date of his
registration with the Department until the end of the current Filing Period, as set out in
the table below.
Duration until the end of the current Filing
Period
9-12 Months
6-9 Months
3-6 Months
Less than 3 Months

Required CLPD
100% of the Required CLPD
75% of the Required CLPD
50% of the Required CLPD
25% of the Required CLPD

Additional CLPD Requirements
Article (6)
A Legal Consultant who has not obtained an academic degree from the State, who is registered
on the Roll for the first time after this Bylaw comes into force, must pass a CLPD program
equivalent to twenty four (24) CLPD Points in the first twelve (12) months from the date of
the registration and must pass any other examinations specified by the Department.
Announcement of CLPD Activities
Article (7)
The Department shall regularly communicate to all Legal Consultants the CLPD Activities;
methods of calculating CLPD Points offered; the venue of the activities, registration methods,
and all other relevant information.
CLPD Academic Council
Article (8)
By virtue of this Bylaw, a Council named the “CLPD Academic Council” shall be formed and its
members and regulations will be specified by a resolution of the Director General. The council
shall have the following powers and duties:
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1.
2.
3.

Review the recommendations for training activities submitted by Legal Consultants;
Suggest training courses and activities to present to the Director General for approval;
and
Any other duties that the Director General may determine.
Obligations of the Legal Consultant
Article (9)

For each Filing Period, every Legal Consultant must:
1. Complete the Required CLPD within the Filing Period, unless an exemption from the
Required CLPD has been granted or an extension of time to obtain the Required CLPD
been offered, in accordance with the rules and procedures specified by the Department
in this regard; and
2. Present the CLPD Record including all documents evidencing attendance of CLPD
Activities during the Filing Period in accordance with the Department's rules, within thirty
(30) days from the end of the Filing Period.
CLPD Affairs Committee
Article (10)
By virtue of this Bylaw, a Committee named the “CLPD Affairs Committee” shall be formed
and its members and regulations shall be specified by a resolution of the Director General.
The Committee shall have the following powers and duties:
1.

2.
3.
4.
5.

Consider and determine applications submitted by Legal Consultants, in accordance with
the procedures specified by the Department, to:
a. amend the Required CLPD.
b. extend the due date for filing the CLPD Record.
c. extend the Filing Period to comply with the Required CLPD.
Monitor the Legal Consultants compliance with the provisions of this Bylaw.
Issue Notices to Legal Consultants in accordance with the provisions of this Bylaw.
Notify the competent regulatory unit within the Department and the Legal Consultant of
all decisions made by the Committee.
Perform any other duties that the Director General may determine.

CLPD Activities Accredited By Another Regulatory Authority
Article (11)
The Committee may accredit up to a maximum of two (2) Points of CLPD Activities accredited
by a regulatory entity, other than the Department, for purposes of fulfilling the Required CLPD.
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CLPD Points Carry over
Article (12)
A Legal Consultant who has obtained more than the Required CLPD Points in any Filing Period,
may file an application with the Committee to carry over up to two (2) Accredited CLPD Points
into the following Filing Period.
CLPD Points Replacement
Article (13)
Where a Legal Consultant is able to prove to the Committee his expertise in any of the listed
Mandatory CLPD Activities, he may file an application with the Committee to replace the said
activity with another CLPD Activity, in accordance with the rules set by the committee in this
regard.
Notice of Non-compliance
Article (14)
a. Where a Legal Consultant fails to present a CLPD Record in accordance with Article (9) of
this Bylaw or files a CLPD Record containing inaccurate information or fails to complete
the Required CLPD, the Committee shall send a Notice of non-compliance outlining the
following:
1. Aspects of non-compliance with the provisions of this Bylaw.
2. An obligation to complete the Required CLPD; provide correct information, or file the
CLPD Record, within fifteen (15) days from the date of the Notice of non-compliance.
b. Upon the expiry of the date specified of Paragraph (a) (2) of this Article, the Committee
may, at its discretion, take any of the following actions:
c.
1. Grant the Legal Consultant an extension of time of no more than thirty (30) days to
file his CLPD Record;
2. Grant the Legal Consultant a deadline determined by the Committee to obtain his
Required CLPD and file a CLPD Record;
3. Grant the Legal Consultant a reduction of his Required CLPD or an exemption from
the Required CLPD.
d. The Committee must notify the competent regulatory unit within the Department of the
Legal Consultant's non-compliance if he fails to submit a response within the period
specified in Paragraph (a) of this Article, or fails to file a CLPD Record or obtain his
Required CLPD in accordance with Paragraph (b) of this Article.
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e. The CLPD Points obtained by the Legal Consultant during the period mentioned in
Paragraph (a) (2) of this Article shall only be calculated for the purpose of completing the
Required CLPD for the Filing Period stated in the Notice.
Auditing
Article (15)
Every Legal Consultant must, for a period of three (3) years following each Filing Period,
maintain all documentation and information, which is related to the CLPD.
a.

b.

c.
d.

The Department may request for a Legal Consultant to submit, within no more than
fifteen (15) days’ notice, all of the documentation and information, which evidences the
completion of the Required CLPD for the previous Filing Period.
If the auditing finding suspects a legal consultant is in violation of the provisions of this
Bylaw, the findings shall be referred to the Committee in order to continue the auditing
procedures.
The Committee shall issue a Notice to the Legal Consultant to respond to within thirty
(30) days, if it deems appropriate.
In absence of any response in accordance with Paragraph (c) of this Article or if the
violation is verified, the Committee must notify the competent regulatory unit within the
Department, of the Legal Consultant's non-compliance in order to take the necessary
action in this regard.

(Signed)
Dr Lowai Mohamed Belhoul
Director General

Issued in Dubai on 15 September 2015
Corresponding to 1 Thu Al Hijah 1436 A.H.
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قرار إداري رقم ( )240لسنة 2015
باعتماد
الئحة التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين في إمارة دبي
____________
مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي،
بعد االطالع على القانون رقم ( )32لسنة  2008بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم ( )22لسنة  2011بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة
المحاماة واالستشارات القانونية في إمارة دبي،
وعلى القرارين اإلداريين رقمي ( )125لسنة  2012و ( )234لسنة  2015باعتماد الئحة قيد المستشارين
القانونيين في إمارة دبي،
ُنصدر القرار التالي:
المادة ()1
ُتعتمد ،بموجب هذا القرار "الئحة التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين في إمارة دبي"،
الملحقة به بما تضمنته من قواعد وإجراءات.
المادة ()2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من  01أكتوبر .2015

(معتمد)
د .لؤي محمد بالهول
المدير العام

صـــدر بتاريــخ  15سبتمبــــر 2015م
الموافـق األول من ذي الحجة 1436هـ
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الئحة
التطوير المهني القانوني المستمر
للمستشارين القانونيين في إمارة دبي
___________
اسم الالئحة
المادة ()1
ُتسمى هذه الالئحة " الئحة التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين في إمارة دبي".
التعريفات
المادة ()2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الالئحة ،المعاني المبيّنة إزاء كل منها ما لم يدل سياق
النص على خالف ذلك:
الدولة
:
اإلمارة
:
الدائرة
:
المدير العام
:
المستشار القانوني
:
المهني
التطوير
القانوني :
المستمر (التطوير المهني)
نشاط التطوير المهني اإللزامي

:

نشاط التطوير المهني المعتمد

:

أنشطة التطوير المهني
نقاط التطوير المهني

:
:

متطلبات التطوير المهني

:

فترة التقديم:

:

سجل ّ التطوير المهني

:

اللجنة
الجدول

:
:

االشعار

:

دولة اإلمارات العربية المتحدة.
إمارة دبي.
دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.
مدير عام الدائرة.
الشخص الطبيعي المقيد في الجدول.
ّ
أي نشاط ذي محتوى فكري أو عملي من شأنه أن يدعم أو يعزز
المعرفة أو المهارات أو السلوكيات أو األخالقيات المهنية للمستشار
القانوني ،أو يساهم في ضمان جودة الخدمات القانونية التي يقدمها
المستشارون القانونيون للجمهور.
أي نشاط تطوير مهني تحدده الدائرة ،باعتباره نشاطا ً إلزامياً،
والمقرر لغايات استيفاء متطلبات التطوير المهني.
أي نشاط تطوير مهني معتمد من الدائرة ،والذي يختاره المستشار
القانوني لغايات استيفاء متطلبات التطوير المهني.
تشمل أنشطة التطوير المهني اإللزامية والمعتمدة.
النقاط المُخصصة لكل نشاط من أنشطة التطوير المهني اإللزامية
أو المعتمدة ،والتي يحصل عليها المستشار القانوني نتيجة اشتراكه
في أي من أنشطة التطوير المهني.
الحد األدنى من نقاط التطوير المهني الذي يلتزم المستشار القانوني
بالحصول عليه خالل فترة التقديم.
فترة مدتها ( )12اثني عشر شهراً تحدد بقرار يصدر عن الدائرة،
لغايات استيفاء متطلبات التطوير المهني.
مستند يحتفظ به المستشار القانوني والمتضمن أنشطة ونقاط
التطوير المهني التي حصل عليها أثناء فترة التقديم.
لجنة شؤون التطوير المهني.
المستند الورقي أو اإللكتروني المعد لدى الدائرة لقيد المستشارين
القانونيين والبيانات الخاصة بهم.
المستند الخطي أو اإللكتروني الذي تصدره الدائرة ،تطبيقا ً ألحكام
هذه الالئحة.
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األهداف
المادة ()3
تهدف هذه الالئحة إلى االرتقاء بمستوى الخدمات القانونية التي ُتق َّدم في اإلمارة ،وذلك من خالل ضمان
التزام المستشارين القانونيين بالتطوير المهني القانوني المستمر ،لغايات الحفاظ على مهاراتهم وخبراتهم
وأخالقياتهم المهنية وتطويرها ،وفقا ً ألفضل األنظمة والممارسات العالمية.
نطاق التطبيق
المادة ()4
أ -تسري أحكام هذه الالئحة على المستشار القانوني المقيد في الجدول ضمن فئة "المشتغلين" المصرح له
بمزاولة المهنة في اإلمارة والمناطق الحرة ،بما فيها سلطة تسوية المنازعات لدى مركز دبي المالي
العالمي ،وذلك من خالل مكتب محاماة أو استشارات قانونية مُرخص من الدائرة والجهات المختصة في
اإلمارة.
ب -ال تسري أحكام هذه الالئحة على المستشارين القانونيين المقيدين في الجدول ضمن فئة
"غير المشتغلين" ،كما ال تسري على المستشارين القانونيين العاملين لدى الجهات الحكومية والمؤسسات
والشركات وغيرها من الجهات التي ال تقدم الخدمات القانونية للجمهور ،وكذلك الفئات التي تستثنى وفقا ً
للضوابط واالجراءات التي ُتحددها الدائرة في هذا الشأن.
متطلبات التطوير المهني
المادة ()5
أ -على كل مستشار قانوني أن يستوفي متطلبات التطوير المهني بالحصول على ( )16ستة عشر نقطة من
نقاط التطوير المهني عن كل فترة تقديم ،وذلك على النحو التالي:
 )8( -1ثمان نقاط من أنشطة التطوير المهني اإللزامية كحد أدنى.
 )8( -2ثمان نقاط من أنشطة التطوير المهني التي يختارها المستشار القانوني من األنشطة المعتمدة من
قبل الدائرة ،بحيث ال يجوز أن يعادل النشاط الواحد للتطوير المهني المعتمد أكثر من ( )4أربع
نقاط.
ب -تكون متطلبات التطوير المهني للمستشار القانوني المسجل بسلطة تسوية المنازعات لدى مركز دبي
المالي العالمي الحصول على ( )16ستة عشر نقطة من نقاط التطوير المهني عن كل فترة تقديم ،وذلك
على النحو التالي:
 )8( -1ثمان نقاط من أنشطة التطوير المهني اإللزامية.
 )2( -2نقطتين من أي نشاط تطوير مهني تختار موضوعه أكاديمية القانون التابعة لسلطة تسوية
المنازعات لدى مركز دبي المالي العالمي ،وتقره الدائرة كنشاط الزامي.

قرار إداري رقم ( )240لسنة  2015باعتماد الئحة التطوير المهني القانوني المستمر للمستشارين القانونيين في إمارة دبي

3

 )6( -3ست نقاط من أنشطة التطوير المهني التي يختارها المستشار القانوني من األنشطة المعتمدة من
قبل الدائرة ،بحيث ال يجوز أن يعادل النشاط الواحد للتطوير المهني المعتمد أكثر من ( )4أربع
نقاط.

ج -على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ ،ب) من هذه المادة ،على كل مستشار قانوني يخضع لمتطلبات
التطوير المهني ألول مرة منذ قيده لدى الدائرة ،أن يحصل على نسبة مئوية من عدد النقاط
التي تحددها الدائرة عن الفترة الواقعة من تاريخ قيده حتى نهاية فترة التقديم القائمة ،بحسب الجدول
المبين أدناه:
الفترة المتبقية حتى نهاية فترة التقديم القائمة
 12-9شهراً
 9-6أشهر
 6-3أشهر
أقل من  3أشهر

متطلبات التطوير المهني
 %100من متطلبات التطوير المهني
 % 75من متطلبات التطوير المهني
 % 50من متطلبات التطوير المهني
 % 25من متطلبات التطوير المهني

متطلبات إضافية للتطوير المهني
المادة ()6
على المستشار القانوني غير الحاصل على درجة علمية في القانون من داخل الدولة ،والذي يتم قيده ألول
مرة في الجدول بعد تاريخ إنفاذ هذه الالئحة ،أن يجتاز برنامجا ً خاصا ً للتطوير المهني يعادل ( )24أربع
وعشرين نقطة خالل األشهر االثني عشر األولى بعد قيده ،وكذلك أي اختبارات أخرى تحددها الدائرة.
اإلعالن عن أنشطة التطوير المهني
المادة ()7
تقوم الدائرة باإلعالن بشكل دوري عن جميع أنشطة التطوير المهني وطرق احتساب النقاط الخاصة
بها ومكان االنعقاد وإجراءات التسجيل ،وغيرها من المعلومات ذات الصلة.
المجلس العلمي للتطوير المهني
المادة ()8
يُشكل بموجب هذه الالئحة مجلس يسمى "المجلس العلمي للتطوير المهني" يصدر بتسمية أعضائه وضوابط
انعقاده قراراً من المدير العام ،يتولى المهام والصالحيات التالية:
 -1دراسة مقترحات األنشطة التدريبية التي ترد للدائرة من قبل المستشارين القانونيين.
 -2اقتراح البرامج واألنشطة التدريبية ،ورفعها إلى المدير العام لالعتماد.
 -3أية مهام أخرى ُيكلف بها من قبل المدير العام.
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التزامات المستشار القانوني
المادة ()9
يجب على كل مستشار قانوني ،عن كل فترة تقديم ،االلتزام بما يلي:
يعف منها ،أو يتم تمديد مهلة الحصول عليها،
 -1استيفاء متطلبات التطوير المهني خالل فترة التقديم ،ما لم
َ
وفقا َ للضوابط واإلجراءات التي تحددها الدائرة في هذا الشأن.
 -2تقديم سجل التطوير المهني مشتمالً على كافة الوثائق التي ُتثبت مشاركته في أنشطة التطوير المهني خالل
فترة التقديم ،وذلك خالل ( )30ثالثين يوما َ من تاريخ انتهاء فترة التقديم ،وفقا َ لآللية التي تحددها الدائرة
في هذا الشأن.

لجنة شؤون التطوير المهني
المادة ()10
ُتشكل بموجب هذه الالئحة لجنة تسمى "لجنة شؤون التطوير المهني" يصدر بتسمية أعضائها وضوابط
انعقادها قراراً من المدير العام ،تتولى المهام والصالحيات التالية:
 -1النظر والبت في طلبات المستشارين القانونيين وفقا ً للضوابط التي تحددها الدائرة في هذا الشأن،
وذلك على النحو التالي:
أ -تعديل متطلبات التطوير المهني.
ب -تمديد مهلة تقديم سجل التطوير المهني.
ج -تمديد مهلة استيفاء متطلبات التطوير المهني.
 -2متابعة التزام المستشارين القانونيين بأحكام هذه الالئحة.
 -3إصدار اإلشعارات للمستشارين القانونيين وفقا ً ألحكام هذه الالئحة.
 -4إخطار الوحدة التنظيمية المختصة بالدائرة والمستشارين القانونيين بجميع القرارات الصادرة عنها.
 -5أية مهام أخرى ُتكلف بها من قبل المدير العام.
أنشطة التطوير المهني المعتمدة من قبل جهة تنظيمية أخرى
المادة ()11
يجوز للجنة اعتماد ( )2نقطتين كحد أقصى من أنشطة التطوير المهني المعتمدة للمستشارين القانونيين
من قبل أي جهة تنظيمية تعتمدها الدائرة ،وذلك لغايات استكمال متطلبات التطوير المهني.
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ترحيل نقاط التطوير المهني المعتمدة
المادة ()12
يجوز للمستشار القانوني الذي يحصل على نقاط تطوير مهني أكثر من متطلبات التطوير المهني في أية فترة
تقديم ،أن يطلب من اللجنة ترحيل ( )2نقطتين بحد أقصى من نقاط التطوير المهني المعتمدة إلى فترة التقديم
التالية.
تبديل أنشطة التطوير المهني
المادة ()13
يجوز للمستشار القانوني إذا اثبت خبرته في أي من أنشطة التطوير المهني اإللزامية ،أن يتقدم للجنة بطلب
استبدالها بنشاط تدريبي مختلف ،وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة في هذا الشأن.
اإلشعار بعدم االلتزام
المادة ()14
أ -إذا تخلف المستشار القانوني عن تقديم سجل التطوير المهني وفقا ً ألحكام المادة ( )9من هذه الالئحة ،أو
إذا احتوى على بيانات غير صحيحة ،أو إذا لم يستكمل المستشار القانوني متطلبات التطوير المهني،
تقوم اللجنة بتوجيه إشعاراً بعدم االلتزام يتضمن ما يلي:
 -1أوجه عدم التزامه بأحكام هذه الالئحة.
 -2التكليف باستكمال متطلبات التطوير المهني ،أو التزويد بالبيانات الصحيحة ،أو تقديم سجل التطوير
المهني ،وذلك خالل ( )15خمسة عشر يوما ً من تاريخ إشعاره بعدم االلتزام.
ب -عند انقضاء المهلة المحددة في البند ( )2من الفقرة (أ) من هذه المادة ،يجوز للجنة وفق تقديرها اتخاذ
أي من اإلجراءات التالية:
 -1منح المستشار القانوني مهلة ال تتجاوز ( )30ثالثين يوما ً لتقديم سجل التطوير المهني.
 -2منح المستشار القانوني مهلة نهائية تحددها اللجنة لتمكينه من استيفاء متطلبات التطوير المهني وتقديم
سجل التطوير المهني.
 -3تخفيض متطلبات التطوير المهني أو إعفاء المستشار القانوني منها.
ج -على اللجنة إخطار الوحدة التنظيمية المختصة بالدائرة بعدم التزام المستشار القانوني ،وذلك في حال عدم
الرد خالل المهلة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ،أو عدم تقديم السجل ،أو عدم استكمال متطلبات
التطوير المهني وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة.
د -ال يجوز احتساب نقاط التطوير المهني التي يحصل عليها المستشار القانوني خالل المدة المشار اليها في
البند ( )2من الفقرة (ب) من هذه المادةّ ،إال لغايات استكمال متطلبات التطوير المهني عن فترة التقديم
الخاصة باإلشعار.
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التدقيق
المادة ()15
أ -يجب على كل مستشار قانوني أن يحتفظ لمدة ( )3ثالث سنوات ،بعد كل فترة تقديم ،بجميع الوثائق
والبيانات المتعلقة بالتطوير المهني.
ب -يجوز للدائرة أن تطلب من أي مستشار قانوني أن يقدم لها ،خالل مدة ال تزيد على ( )15خمسة عشر
يوما ً من تاريخ إشعاره بذلك ،كافة الوثائق والبيانات التي تثبت استكماله لمتطلبات التطوير المهني عن
فترة تقديم سابقة.
ج -إذا أسفر التدقيق عن شبهة مخالفة المستشار القانوني ألحكام هذه الالئحةُ ،تحيل الوحدة التنظيمية المختصة
األمر للجنة الستكمال إجراءات التدقيق.
د -تقوم اللجنة بإشعار المستشار القانوني للرد خالل مدة ال تتجاوز ( )30ثالثين يوما ً ،إذا ما رأت مقتضى
لذلك.
ه -في حال عدم الرد خالل المهلة الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة أو ثبوت صحة المخالفة ،تقوم اللجنة
بإخطار الوحدة التنظيمية المختصة بالدائرة بعدم التزام المستشار القانوني ،التخاذ اإلجراءات المقررة
في هذا الشأن.

(معتمد)
د .لؤي محمد بالهول
المدير العام

صـــدر بتاريـــخ  15سبتمبــر  2015م
الموافـق األول من ذي الحجة 1436هـ
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