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�لعدد )414( - �ل�سنة )٥1( - 21 رجب  143٨هـ - �ملو�فق 1٨ �أبريل 201٧م 3 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

�ملحتويات 

�ساحب �ل�سمو حاكم دبي
مر��سيم

- مر�شوم رقم )12( ل�شنة 2017 بتعيني قائــد عام �شرطة دبـــي.
- مر�شوم رقم )13( ل�شنة 2017 بتعيني مدير عام جهاز اأمن الدولة بدبي.

ت�سريعات �جلهات �حلكومية
حماكم دبي

- قرار اإداري رقم )1( ل�شنة 2017 ب�شاأن اخت�شا�ص مركز الت�شوية الودية للمنازعات.
- قـرار رقــــم )32( ل�شنة 2017 ب�شاأن ت�شكيل جلنة »التفتي�ص والتاأديب«.

هيئة �ل�سحة بدبي
- قرار اإداري رقم )42( ل�شنة 2017 بت�شعري خدمات جديدة يف مركز دبي للعالج الطبيعي 

واإعادة التاأهيل.

�سلطة دبي للمجمعات �لإبد�عية
للمجمعات  دبي  �شلطة  موظفي  بع�ص  منح  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )1( رقم  اإداري  قرار   -

الإبداعية �شفة ال�شبطية الق�شائية.
للمجمعات  دبي  �شلطة  موظفي  بع�ص  منح  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )2( رقم  اإداري  قرار   -

الإبداعية �شفة ال�شبطية الق�شائية.

معهد دبي �لق�سائي
- قرار رقم )5( ل�شنة 2017 باعتماد لئحة التاأهيل والتدريب مبعهد دبي الق�شائي.
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�لعدد )414( - �ل�سنة )٥1( - 21 رجب  143٨هـ - �ملو�فق 1٨ �أبريل 201٧م ٥ حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

مر�سوم رقم )12( ل�سنة 201٧
بتعيني

قائــد عام �سرطة دبـــي
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على قانون �شرطة دبي ل�شنة 1966، ولئحته التنفيذية رقم )1( ل�شنة 1984،
وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2012 ب�شاأن اإدارة املوارد الب�شرية للع�شكريني املحليني العاملني يف 

اإمارة دبي،

نر�سم ما يلي:
تعيني �لقائد �لعام

�ملادة )1(
ُيعنينّ �للو�ء/ عبد�هلل خليفة �ملري، قائدًا عامًا ل�شرطة دبي.

�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )2(

ُيعمل بهذا املر�شوم اعتبارًا من 1 مار�ص 2017، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 1 مار�ص 2017م
املوافـــــــــــق 2جمادى الآخرة 1438هـ
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�لعدد )414( - �ل�سنة )٥1( - 21 رجب  143٨هـ - �ملو�فق 1٨ �أبريل 201٧م ٦ حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

مر�سوم رقم )13( ل�سنة 201٧
بتعيني

مدير عام جهاز �أمن �لدولة بدبي
__________

نحن  حممد بن ر��سد �آل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )4( ل�شنة 2012 ب�شاأن جهاز اأمن الدولة بدبي، 

نر�سم ما يلي:
تعيني �ملدير �لعام

�ملادة )1(
ُيعنينّ �للو�ء/ طالل حميد بالهول، مديرًا عامًا جلهاز اأمن الدولة بدبي.

�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )2(

ُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن ر��سد �آل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 3 مار�ص 2017م
املوافـــــــــــق 4 جمادى الآخرة 1438هـ
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�لعدد )414( - �ل�سنة )٥1( - 21 رجب  143٨هـ - �ملو�فق 1٨ �أبريل 201٧م ٧ حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

قر�ر �إد�ري رقم )1( ل�سنة 201٧
ب�ساأن �خت�سا�ص مركز �لت�سوية �لودية للمنازعات

__________

بعد الطالع على املر�شوم رقم )6( ل�شنة )2005( ب�شاأن تنظيم حماكم دبي وتعديالته،
 وعلى القانون رقم )16( ل�شنة )2009( باإن�شاء مركز الت�شوية الودية للمنازعات،

يف  جديدة  تنظيمية  وحدة  با�شتحداث   )2010( ل�شنة   )23( رقم  التنفيذي  املجل�ص  قرار  وعلى 
حماكم دبي،

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2011 والقرار رقم )20( ل�شنة 2012 ال�شادر من رئي�ص املحاكم بهذا 
ال�شاأن،

وعلى التو�شية ال�شادرة من حم�شر اجتماع اللجنة العليا لل�شوؤون الق�شائية رقم )01 - 2016( 
واملوؤرخ يف 2/17/ 2016،

وعلى القرار رقم )11( ل�شنة 2016 ال�شادر من رئي�ص املحاكم بهذا ال�شاأن،
 وعلى التو�شية ال�شادرة من حم�شر اجتماع اللجنة العليا لل�شوؤون الق�شائية رقم )02 - 2017( 

املوؤرخ فــــي 6 / 3/ 2017،
وبناء على ما مت عر�شه علينا،

قـررنا ما يلي:
�ملادة )1(

يخت�ص املركز بنظر:
ق�شمة املال ال�شائع.   -1

اإذا كانت قيمة اأ�شل الدين يف املنازعة ل تتجاوز مئة األف درهم.   -2
بناء على طلب الطرف املنازع اأو الطرفني عند الت�شجيل.   -3

املدنية،  التجارية،  البتدائية،  املحاكم  اأمام  املنظورة  الدعاوى  الطرفني يف  بناء على طلب    -4
العقارية اأيًا كانت قيمتها بعد موافقة رئي�ص الدائرة املخت�ص.
طلب ندب خبري ابتداء �شواء منفرد اأو مرتبط مع طلب اآخر.   -5
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�لعدد )414( - �ل�سنة )٥1( - 21 رجب  143٨هـ - �ملو�فق 1٨ �أبريل 201٧م ٨ حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

�ملادة )2( 
ي�شتثنى من نظر املنازعات املبينة باملادة )1(: 

املنازعات العمالية. اأ-  
املنازعات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�شية. ب-  
اإذا كان اأحد الأطراف بنك »م�شرف«. ت-  

�ملادة )3(
تلغى اأي قرارات �شابقة تخالف ما ورد يف هذا القرار.

�ملادة )4(
على اجلهات املعنية اتخاذ الإجراءات الالزمة ومتابعة التنفيذ اعتبارًا من 2017/3/12.

رئي�ص حماكم دبي

�شدر يف دبي بتاريخ 12 مـار�ص 2017م
املوافـــــــق 13 جمادى الآخرة 1438 هـ
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�لعدد )414( - �ل�سنة )٥1( - 21 رجب  143٨هـ - �ملو�فق 1٨ �أبريل 201٧م ٩ حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

قر�ر رقم )32( ل�سنة 201٧
ب�ساأن ت�سكيل جلنة »�لتفتي�ص و�لتاأديب« 

__________

ا�شتنادا اإلى القانون رقم )4( ل�شنة 2013 ب�شاأن الكاتب العدل يف اإمارة دبي، 
وعلى ما مت عر�شه علينا من قبل رئي�ص املحكمة البتدائية،

 وعلى التو�شية ال�شادرة من حم�شر اجتماع اللجنة العليا لل�شوؤون الق�شائية رقم )02- 2017 ( 
املوؤرخ يف 2017/3/6،

قــررنــا ما يلي:
�ملــادة )1(

ت�شكيل جلنة »التفتي�ص والتاأديب« برئا�شة القا�شي جمال �شامل اجلابري، رئي�ص املحكمة العمالية 
وع�شوية كل من:

نائبًا للرئي�ص القا�شي بدر حممد ال�شمريي، قا�شي ابتدائي     .1
ع�شوًا ال�شيد عبدالرزاق حممد القا�شم، مدير اإدارة الكاتب العدل    .2
ع�شوًا ال�شيد حممد عبيد حممد جعفر، رئي�ص ق�شم �شوؤون الكاتب العدل اخلا�ص    .3
ع�شوًا ال�شيد يو�شف مريزا الطاهر، كاتب عدل اأول    .4

�ملــادة )2(
ُير�شح املقرر من قبل مدير اإدارة الكاتب العدل ويعتمد من رئي�ص جلنة �شوؤون الكاتب العدل.

�ملــادة )3( 
ل�شنة 2013  القانون رقم )4(  باملادة رقم )39( من  الواردة  املهام وال�صالحيات  باللجنة  ُيناط 

ب�شاأن الكاتب العدل يف اإمارة دبي: 
اإخ�شاع الكاتب العدل اخلا�ص للتفتي�ص.   .1

التحقيق مع الكاتب العدل اخلا�ص.   .2
توقيع اجلزاءات املن�شو�ص عليها يف القانون رقم )4( ل�شنة 2013.   .3

اإجراء حتقيق كتابي مع الكاتب العدل اخلا�ص و�شماع اأقواله ودفاعه.   .4
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�لعدد )414( - �ل�سنة )٥1( - 21 رجب  143٨هـ - �ملو�فق 1٨ �أبريل 201٧م 10 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

عقد جل�شات التاأديب ومداولتها ب�شرية.   .5

�ملــادة )4(
تعر�ص قرارات اللجنة على مدير املحاكم قبل تنفيذها.

�ملــادة )٥(
يعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره.

طار�ص عيد �ملن�سوري
مـدير عـام حمـاكم دبـي

�شدر يف دبي بتاريخ 7 مـار�ص 2017م
املوافــــــــق 8 جمادى الآخرة 1438 هـ
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�لعدد )414( - �ل�سنة )٥1( - 21 رجب  143٨هـ - �ملو�فق 1٨ �أبريل 201٧م 11 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

قر�ر �إد�ري  رقم )42( ل�سنة 201٧
بت�سعري خدمات جديدة يف مركز دبي للعالج �لطبيعي و�إعادة �لتاأهيل

__________

بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�شنة 2007 ب�شاأن اإن�شاء هيئة ال�شحة يف دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )14( ل�شنة 2014 ب�شاأن ت�شعري اخلدمات احلكومية يف اإمارة دبي وتعديالته،

وعلى القانون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�شاأن النظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�شوم رقم )16( ل�شنة 2015 بت�شكيل جمل�ص اإدارة هيئة ال�شحة يف دبي،

بالقيام  اإدارة هيئة ال�شحة يف دبي  وعلى املر�شوم رقم )21( ل�شنة 2015 بتكليف رئي�ص جمل�ص 
مبهام مدير عام الهيئة،

وعلى القرار الإداري رقم )148( ل�شنة 2014 ب�شاأن ر�شوم اخلدمات ال�شحية،
ومل�شلحة العمل،

قررنا ما يلي:
�عتماد �لر�سوم

�ملادة )1(
تعتمد مبوجب هذا القرار الر�شوم املو�شحة يف اجلدول املرفق بهذا القرار.

�ل�سريان
�ملادة )2(

 ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وتكلف الوحدات التنظيمية املعنية باتخاذ الإجراءات 
الالزمة لتنفيذ اأحكامه.

حميد �لقطامي 
رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

�ملدير �لعام 
�شدر يف دبي بتاريخ 14 مـار�ص 2017م
املوافـــــــــق 15 جمادى الآخرة 1438 هـ
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�لعدد )414( - �ل�سنة )٥1( - 21 رجب  143٨هـ - �ملو�فق 1٨ �أبريل 201٧م 12 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

Dubai Physiotheraphy & Rehabilitation Center
New Service

Srl.#
Service
Code

Service Name Price

1

2

3

4

5

6

7

8

New

New

New

New

New

New

New

New

Periarticular Injections

Prolotherapy Dextrose 

Corticosteriod - Intraarticular

Hyaluronic acid - Intraarticular

Trigger Point Injections

PRP With Hyaluronic Acid

PRP Without Hyaluronic Acid

Botox - Injection

400

800

800

1,000

300

3,200

3,000

1,600
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�لعدد )414( - �ل�سنة )٥1( - 21 رجب  143٨هـ - �ملو�فق 1٨ �أبريل 201٧م 13 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

قر�ر �إد�ري رقم )1( ل�سنة 201٧
ب�ساأن منح بع�ص موظفي �سلطة دبي للمجمعات �لإبد�عية

�سفة �ل�سبطية �لق�سائية
__________

�ملدير �لعام

دبي،                 اإمارة  يف  الإبداعية  املجمعات  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )15( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 
وُي�شار اإليها فيما بعد بـ »�ل�سلطة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�شائية يف حكومة دبي،

وعلى الت�شريعات التخطيطية والبنائية املعمول بها داخل املجمعات الإبداعية يف اإمارة دبي،

قررنا ما يلي:
منح �سفة �ل�سبطية �لق�سائية

�ملادة )1(
ُينح موظفو ال�شلطة املبينّنة اأ�شماوؤهم وم�شمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �شفة 
والبنائية  التخطيطية  للت�شريعات  باملخالفة  ترتكب  التي  الأفعال  اإثبات  يف  الق�شائية  ال�شبطية 

املعمول بها داخل املجمعات الإبداعية يف اإمارة دبي.

و�جبات ماأموري �ل�سبط �لق�سائي
�ملادة )2(

لني �شفة ال�شبطية الق�شائية مبوجب املادة )1( من هذا القرار، اللتزام  يجب على املوظفني املخونّ
مبا يلي:

اأحكام الت�شريعات التخطيطية والبنائية املعمول بها داخل املجمعات الإبداعية يف اإمارة دبي،    -1
ومراعاة الإجراءات املن�شو�ص عليها فيها عند قيامهم مبهامهم.

بها  املعمول  والبنائية  التخطيطية  بالت�شريعات  املخاطبني  الأ�شخا�ص  التزام  من  التحقق    -2
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�لعدد )414( - �ل�سنة )٥1( - 21 رجب  143٨هـ - �ملو�فق 1٨ �أبريل 201٧م 14 حكومة دبي - �جلريدة �لر�سمية

الت�شريعات  التي تفر�شها عليهم هذه  بالواجبات  اإمارة دبي،  الإبداعية يف  داخل املجمعات 
والقرارات ال�شادرة مبوجبها وعدم خمالفتهم لأحكامها.

بها، وفقًا لالأ�شول  املتعلقة  والأدلة  املعلومات  با�شتق�شائها وجمع  املُكلفني  �شبط املخالفات    -3
املرعينّة يف هذا ال�شاأن.

وفقًا  بوظائفهم،  تت�شل  التي  املخالفات  �شاأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�شكاوى  التبليغات  ي  تلقنّ   -4
لالإجراءات املعتمدة لدى ال�شلطة يف هذا ال�شاأن.

اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   -5
حترير حم�شر �شبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.   -6

التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، واحليدة واملو�شوعية.   -7
اإبراز ما ُيثبت �شفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.   -8

عدم ا�شتغالل �شفة ال�شبطية الق�شائية لتحقيق م�شالح اأو منافع �شخ�شية.   -9

�سالحيات ماأمور �ل�سبط �لق�سائي
�ملادة )3(

القرار ممار�شة  املادة )1( من هذا  الق�شائية مبوجب  ال�شبطية  �شفة  لني  املخونّ للموظفني  يكون 
ال�شالحيات التالية:

ال�شتعانة باأفراد ال�شرطة عند القت�شاء.   -1
ال�شتعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�شرورة.   -2

�شماع وتدوين اأقوال مقدمي البالغات وال�شهود.   -3
ح لهم بدخولها جلمع  اإجراء املعاينة، وتوجيه الأ�شئلة وال�شتي�شاحات، ودخول الأماكن املُ�شرنّ   -4

املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

�لإجر�ء�ت �لتنفيذية
�ملادة )4(

يتولى نائب املدير العام لل�شلطة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مبا يف ذلك:
اإ�شدار البطاقات التعريفية ملاأموري ال�شبط الق�شائي امل�شمولني باأحكام املادة )1( من هذا    -1

القرار.
اعتماد مناذج حما�شر �شبط املخالفات مبا تت�شمنه من بيانات اأ�شا�شية، ومبا يتفق واأحكام    -2
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القانون رقم )8( ل�شنة 2016 املُ�شار اإليه.

�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�أحمد عبد�هلل بن بيات
�ملدير �لعام

�شدر يف دبي بتاريخ 7 مـار�ص 2017م
املوافــــــــق 8 جمادى الآخرة 1438 هـ
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جدول
�لأ�سماء و�مل�سميات �لوظيفية للموظفني �ملخولني �سفة �ل�سبطية �لق�سائية

�مل�سمى �لوظيفي ��سم �ملوظف م

مدير تنفيذي- ال�شحة وال�شالمة والبيئة

اأخ�شائي م�شاحة

م�شوؤول المتثال

م�شوؤول المتثال

مدير- المتثال الإن�شائي

م�شوؤول - العمليات

مدير تنفيذي- �شوؤون المتثال

مدير- المتثال الإن�شائي

م�شوؤول المتثال

مدير – ال�شحة وال�شالمة والبيئة

م�شوؤول المتثال

مدير- المتثال الإن�شائي

مدير- ال�شحة وال�شالمة والبيئة

مدير المتثال

مدير- المتثال الإن�شائي

اأخ�شائي- م�شاحة

م�شوؤول المتثال

مدير- المتثال الإن�شائي

م�شوؤول المتثال

اأحمد عبداهلل ال�شميطي

اأ�شامة جماهد عيا�ص

اإيهاب ريا�ص قر�شايا

با�شل علي الطيب فرح

جميل ه�شام و�شحه

ح�شن عبد ال�شيخ ح�شن

دهارما راجو مينامباتى

ريا�ص ابراهيم �شامل

علي حممد ح�شن خ�شر

فاطمة على البلو�شي

حممد اإبراهيم مومني

حممد عبدالوهاب فراج

حممد فريد احمد

م�شبح حممد املري

مروان مرعي مرعي

يحيى حممد احل�شن

يو�شف ح�شني لبد

يو�شف ح�شني حمدان

نهيان حممد �شليم
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قر�ر �إد�ري رقم )2( ل�سنة 201٧
ب�ساأن منح بع�ص موظفي �سلطة دبي للمجمعات �لإبد�عية

�سفة �ل�سبطية �لق�سائية
__________

�ملدير �لعام

بعد الطالع على القانون رقم )15( ل�شنة 2014 ب�شاأن املجمعات الإبداعية يف اإمارة دبي، وُي�شار 
اإليها فيما بعد بـ »�ل�سلطة«،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2015 ب�شاأن اجلريدة الر�شمية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�شنة 2016 ب�شاأن تنظيم منح �شفة ال�شبطية الق�شائية يف حكومة دبي،

املجمعات  داخل  والأعمال  ولالأن�شطة  التجارية  واملوؤ�ش�شات  لل�شركات  املنظمة  الت�شريعات  وعلى 
الإبداعية يف اإمارة دبي،

قررنا ما يلي:
منح �سفة �ل�سبطية �لق�سائية

�ملادة )1(
ُينح موظفو ال�شلطة املبينّنة اأ�شماوؤهم وم�شمياتهم الوظيفية يف اجلدول امللحق بهذا القرار، �شفة 
ال�شبطية الق�شائية يف اإثبات الأفعال التي ترتكب باملخالفة لأحكام الت�شريعات املنظمة لل�شركات 

واملوؤ�ش�شات التجارية ولالأن�شطة والأعمال داخل املجمعات الإبداعية يف اإمارة دبي.

و�جبات ماأموري �ل�سبط �لق�سائي
�ملادة )2(

لني �شفة ال�شبطية الق�شائية مبوجب املادة )1( من هذا القرار، اللتزام  يجب على املوظفني املخونّ
مبا يلي:

داخل  والأعمال  ولالأن�شطة  التجارية  واملوؤ�ش�شات  لل�شركات  املنظمة  الت�شريعات  اأحكام    -1
املجمعات الإبداعية يف اإمارة دبي، ومراعاة الإجراءات املن�شو�ص عليها فيها عند قيامهم 
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مبهامهم.
التحقق من التزام الأ�شخا�ص املخاطبني بالت�شريعات املنظمة لل�شركات واملوؤ�ش�شات التجارية    -2
ولالأن�شطة والأعمال داخل املجمعات الإبداعية يف اإمارة دبي، بالواجبات التي تفر�شها عليهم 

هذه الت�شريعات وعدم خمالفتهم لأحكامها.
بها، وفقًا لالأ�شول  املتعلقة  والأدلة  املعلومات  با�شتق�شائها وجمع  املُكلفني  �شبط املخالفات    -3

املرعينّة يف هذا ال�شاأن.
وفقًا  بوظائفهم،  تت�شل  التي  املخالفات  �شاأن  اإليهم يف  ترد  التي  وال�شكاوى  التبليغات  ي  تلقنّ   -4

لالإجراءات املعتمدة لدى ال�شلطة يف هذا ال�شاأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة للمحافظة على كافة الأدلة املتعلقة باملخالفة املرتكبة.   -5

حترير حم�شر �شبط بالوقائع والإجراءات التي مت اتخاذها من قبلهم.   -6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، واحليدة واملو�شوعية.   -7

اإبراز ما ُيثبت �شفاتهم عند مبا�شرة املهام املنوطة بهم.   -8
عدم ا�شتغالل �شفة ال�شبطية الق�شائية لتحقيق م�شالح اأو منافع �شخ�شية.   -9

�سالحيات ماأمور �ل�سبط �لق�سائي
�ملادة )3(

القرار ممار�شة  املادة )1( من هذا  الق�شائية مبوجب  ال�شبطية  �شفة  لني  املخونّ للموظفني  يكون 
ال�شالحيات التالية:

ال�شتعانة باأفراد ال�شرطة عند القت�شاء.   -1
ال�شتعانة باخُلرباء واملرُتجمني عند ال�شرورة.   -2

�شماع وتدوين اأقوال مقدمي البالغات وال�شهود.   -3
ح لهم بدخولها جلمع  اإجراء املعاينة، وتوجيه الأ�شئلة وال�شتي�شاحات، ودخول الأماكن املُ�شرنّ   -4

املعلومات املتعلقة باملخالفة املرتكبة.

�لإجر�ء�ت �لتنفيذية
�ملادة )4(

يتولى نائب مدير عام ال�شلطة اتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القرار، مبا يف ذلك:
اإ�شدار البطاقات التعريفية ملاأموري ال�شبط الق�شائي امل�شمولني باأحكام املادة )1( من هذا    -1
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القرار.
اعتماد مناذج حما�شر �شبط املخالفات مبا تت�شمنه من بيانات اأ�شا�شية، ومبا يتفق واأحكام    -2

القانون رقم )8( ل�شنة 2016 املُ�شار اإليه.

�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )٥(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�أحمد عبد�هلل بن بيات
�ملدير �لعام

�شدر يف دبي بتاريخ 7 مـار�ص 2017م
املوافــــــــق 8 جمادى الآخرة 1438 هـ
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جدول
�لأ�سماء و�مل�سميات �لوظيفية للموظفني �ملخولني �سفة �ل�سبطية �لق�سائية

�مل�سمى �لوظيفي ��سم �ملوظف م

م�شوؤول المتثال

م�شوؤول المتثال

مدير تنفيذي- �شوؤون المتثال

مدير- المتثال

مدير- المتثال

م�شوؤول المتثال

م�شوؤول المتثال

م�شوؤول اإداري اأول

م�شوؤول المتثال

م�شوؤول المتثال

مدير المتثال

م�شوؤول المتثال

م�شوؤول المتثال

اإيهاب ريا�ص قر�شايا

با�شل علي الطيب فرح

دهارما راجو مينامباتى

عبدالرحيم ر�شيدي بجاي

عبدالواحد حممود عبداهلل

علي حممد ح�شن خ�شر

علي ن�شال ال رحمه

�شلطان فهمي فاروق عمر

�شيف اأحمد املري

حممد اإبراهيم مومني

م�شبح حممد املري

يو�شف ح�شني لبد

نهيان حممد �شليم
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قر�ر رقم )٥( ل�سنة 201٧   
باعتماد

لئحة �لتاأهيل و�لتدريب مبعهد دبي �لق�سائي
__________

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

بعد الطالع على القانون رقم )27( ل�شنة 2009 ب�شاأن معهد دبي الق�شائي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )13( ل�شنة 2016 ب�شاأن ال�شلطة الق�شائية يف اإمارة دبي،

قررنـا ما يلي:
�عتماد �لالئحة

�ملادة )1(
مبا  املُلحقة،  �لق�سائي«  دبي  مبعهد  و�لتدريب  �لتاأهيل  »لئحة  القرار  هذا  مبوجب  تعتمد 

تت�شمنه من قواعد واإجراءات.

�ل�سريان و�لن�سر
�ملادة )2(

ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

عـ�سام عي�سى �حلمـيد�ن
رئي�ص جمل�ص �لإد�رة

�شدر يف دبي بتاريخ 1 مار�ص 2017م
املوافـــــــق 2 جمادى الآخرة 1438 هـ
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لئحة �لتاأهيل و�لتدريب 
مبعهد دبي �لق�سائي

__________

�لف�سل �لأول
�لت�سمية و�لتعريفات و�لأهد�ف و�لخت�سا�سات 

��سم �لالئحة
�ملادة )1(

ُت�شمى هذه الالئحة »لئحة �لتاأهيل و�لتدريب مبعهد دبي �لق�سائي«.

�لتعريفات
�ملادة )2(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذه الالئحة، املعاين املبينّنة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �شياق الن�ص على غري ذلك:

: القانون رقم )27( ل�شنة 2009 ب�شاأن معهد دبي الق�شائي وتعديالته. القانون 
: لئحة التاأهيل والتدريب مبعهد دبي الق�شائي. الالئحة 

: معهد دبي الق�شائي. املعهد 
: جمل�ص اإدارة املعهد. املجل�ص 

: رئي�ص املجل�ص. الرئي�ص 
: مدير عام املعهد. املدير العام 

ل يف املعهد. : املجل�ص العلمي امل�شكنّ املجل�ص العلمي 
: املوظف املعنينّ يف املعهد بوظيفة ع�شو هيئة تدري�ص. ع�شو هيئة التدري�ص 

: كل من ي�شتعني به املعهد �شواء من اأع�شاء هيئة التدري�ص اأو غريهم من  املدرب 
ذوي اخلربة والخت�شا�ص لتنفيذ الربامج.

: ال�شخ�ص الطبيعي املقبول للتاأهيل اأو التدريب يف املعهد. املتدرب 
: ي�شمل الربنامج التاأهيلي والربنامج التدريبي. الربنامج 

ال�شلطة  اأع�شاء  من  املتدربني  لإعداد  املعهد  يقدمه  الذي  الربنامج   : الربنامج التاأهيلي  
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الق�شائية وغريهم من خالل املعلومات واملعارف واملهارات ذات ال�شلة 
بعملهم، والذي يح�شل فيه املتدرب بعد اجتيازه على �شهادة الدبلوم. 

: الربنامج الذي يقدمه املعهد للمتدرب بهدف تطوير قدراته يف جانب  الربنامج التدريبي 
معريف اأو مهاري حمدد. 

النيابة  واأع�شاء  الق�شاة  من  العامة  والنيابة  املحاكم  يف  العاملون   : اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية 
العامة.

كلة يف املعهد، وفقًا لأحكام هذه الالئحة. : جلنة املخالفات التاأديبية امل�شنّ اللجنة 
والكتبة  التنفيذ  وماأمورو  املعلنون  و  واملرتجمون  الإداريون  املوظفون   : اأعوان ال�شلطة الق�شائية 
الذين يقومون بالأعمال الإدارية والكتابية الالزمة لأعمال املحاكم اأو 

النيابة العامة.

�أهد�ف �لالئحة
�ملادة )3(

تهدف هذه الالئحة اإلى تنظيم القواعد املتعلقة بالربامج يف املعهد والأحكام املتعلقة باأع�شاء هيئة 
التدري�ص، والأحكام املتعلقة باملتدربني باملعهد. 

�لف�سل �لثاين
�لرب�مج �لتاأهيلية و�لتدريبية 

�أهد�ف �لرب�مج
�ملادة )4(

تهدف الربامج اإلى حتقيق ما يلي:
اإعداد وتاأهيل الكوادر لتويل اأعمال الق�شاء والنيابة العامة.  -1
اإعداد وتاأهيل الكوادر امل�شاعدة لأع�شاء ال�شلطة الق�شائية.  -2

تاأهيل املبتعثني من داخل الدولة وخارجها للم�شاركة يف الربامج التي ينظمها املعهد.  -3
رفع امل�شتوى املهني لأع�شاء ال�شلطة الق�شائية واأعوان الق�شاة.  -4

م�شاعدة اجلهات احلكومية وغري احلكومية يف تطبيق وتطوير النظم القانونية املتعلقة بها،   -5
وحل امل�شكالت التي تعرت�ص �شري عملها بالطرق القانونية. 

يف  ي�شتجد  ما  على  واإطالعهم  وتطبيقاتها،  والق�شائية  القانونية  باملعارف  املتدربني  تزويد   -6
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هذا املجال.
تلبية احتياجات اجلهات احلكومية وغري احلكومية من الربامج.  -7

رفع الكفاءة القانونية للعاملني يف اجلهات احلكومية وغري احلكومية من الربامج الق�شائية   -8
والقانونية املتخ�ش�شة. 

رفع م�شتوى الوعي القانوين يف املجتمع.  -9

خطة �لرب�مج 
�ملادة )٥(

ُتنفذ الربامج وفقًا خلطة �شنوية يعتمدها املجل�ص، بناء على تو�شية املجل�ص العلمي.

حمتويات �لرب�مج
�ملادة )٦( 

ُيحدد املجل�ص العلمي حمتويات كل برنامج على حدة، ويف حال قيام املعهد بتنفيذ الربنامج بناء 
على طلب اأية جهة، فاإنه يجوز حتديد حمتويات الربنامج بالتن�شيق والتعاون مع تلك اجلهة.

�لرب�مج �لتاأهيلية لأع�ساء �ل�سلطة �لق�سائية
�ملادة )٧(

يتم اإعداد وتنفيذ الربامج التاأهيلية للمتدربني من اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية مبوجب قرار ي�شدره 
املجل�ص بالتن�شيق مع املحاكم والنيابة العامة.

 �شروط القبول
�ملادة )٨(

ُي�صرتط يف املتقدم للربامج التاأهيلية باملعهد توفر ما يلي: اأ- 
اأن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة.  -1

اأن يكون متمتعًا بكامل الأهلية وح�شن ال�شرية وال�شلوك.  -2
األ يكون قد �شبق احلكم عليه يف جناية اأو يف جرية خملة بال�شرف اأو الأمانة اإل اإذا   -3

كان قد ُردَّ اإليه اعتباره.
من  والقانون  ال�شريعة  اأو  القانون  يف  الأولى  اجلامعية  ال�شهادة  على  حا�شاًل  يكون  اأن   -4
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جامعة معرتف بها، بتقدير ل يقل عن جيد اأو ما يعادله.
التي يعتمدها  للقواعد  الغاية وفقًا  التي يعقدها املعهد لهذه  القبول  اأن يجتاز م�شابقة   -5

املجل�ص يف هذا ال�شاأن.
اأية �صروط اأخرى يحددها املجل�س مبوجب القرارات ال�صادرة عنه يف هذا ال�صاأن.  -6

البندين )1( و)4( من  الواردين يف  ال�شرطني  اأي متدرب من  ا�شتثناء  العام  للمدير  يجوز  ب-  
الفقرة )اأ( من هذه املادة مبا ل يتعار�ص مع قانون ال�شلطة الق�شائية.

منح �ل�سهاد�ت 
�ملادة )٩(

ُينح املتدرب الذي يجتاز بنجاح جميع متطلبات الربنامج التي ي�شدر بها قرار من املدير  اأ- 
العام �شهادة الدبلوم.

ب-  يجوز للمعهد منح املتدرب الذي مل يجتز الربنامج بنجاح ما يفيد م�شاركته بالربنامج.

�أ�ساليب تنفيذ �لتدريب
�ملادة )10(

ُيراعى يف تنفيذ الربامج الأ�شاليب احلديثة يف التاأهيل والتدريب التي تتنا�شب مع طبيعة الربنامج 
ومو�شوعاته، وت�شمل دومنا ح�شر الأ�شاليب التالية: 

الو�شائل ال�شمعية والب�شرية احلديثة.  -1
التدريبات العملية.  -2

ور�ص العمل وحلقات النقا�ص.  -3
الزيارات امليدانية املتخ�ش�شة.  -4

�لرب�مج �لتدريبية
�ملادة )11(

يتولى املعهد عقد الربامج التدريبية لأع�شاء ال�شلطة الق�شائية والكتاب العدل، واأعوان الق�شاة، 
وفقًا  الربامج  بهذه  اللتحاق  ويتم  احلكومية،  وغري  احلكومية  اجلهات  يف  العاملني  واملوظفني 

لل�صروط التي يعتمدها املدير العام لكل برنامج.
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تكلفة �مل�ساركة يف �لرب�مج 
�ملادة )12(

 يقرتح املدير العام تكلفة امل�شاركة يف الربامج لالأفراد واجلهات امل�شتفيدة، ويتم اإقرار هذه التكلفة 
من قبل املجل�ص، متهيدًا لعتمادها من قبل دائرة املالية.

�لف�سل �لثالث 
�لأحكام �ملتعلقة باملدربني

�ملدربون
�ملادة )13(

 ي�شتعني املعهد يف تنفيذ الربامج بالفئات التالية من املدربني:
اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية.  -1

اأع�شاء هيئة التدري�ص باملعهد.  -2
املحامون ذوي اخلربة.  -3

اخلرباء يف املجالت املختلفة.  -4
5-  اأع�شاء هيئة التدري�ص باجلامعات واملعاهد.

موظفو املعهد.  -6

�شروط اختيار املدربني
�ملادة )14(

ُي�صرتط فيمن يتم اختياره مدربًا ما يلي:
اأن يكون حا�شاًل على ال�شهادة اجلامعية الأولى على الأقل يف املجال املتعلق بالربنامج.  -1

2-  اأن تكون لديه خربة عملية يف جمال تخ�ش�شه.
توفر املعايري التي يعتمدها املجل�ص العلمي يف اختيار املدربني.  -3

�ل�سلطة �ملخت�سة باختيار �ملدربني
�ملادة )1٥(

يتم اختيار املدربني بقرار من املدير العام.
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و�جبات �ملدرب
�ملادة )1٦(

 يجب على املدرب القيام باملهام التعليمية والتدريبية املنوطة به، واأية مهام اأخرى لزمة لتنفيذ 
الربنامج بكفاءة وفعالية.

تقييم �ملدرب
�ملادة )1٧(

يتم تقييم املدرب وفقًا للمعايري املعتمدة من املجل�ص العلمي يف هذا ال�شاأن.

مكافاأة �ملدربني
�ملادة )1٨(

الذي  املكافاآت  نظام  وفق  باملعهد  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  غري  من  للمدربني  مكافاآت  �شرف  يتم 
يعتمده املجل�ص يف هذا ال�شاأن.

�لف�سل �لر�بع
�لأحكام �ملتعلقة باملتدربني 

نظام �لتقييم يف �لرب�مج �لتاأهيلية
�ملادة )1٩(

واإقباله  فيها  انتظامه  مدى  يتناول  التاأهيلية  الربامج  يف  للمتدرب  تقييمًا  املعهد  ُيجري  اأ- 
ومدى حت�شيله  الفنية  وكفاءته  لها  ا�شتيعابه  ومدى  مو�شوعاتها،  الفعالة يف  امل�شاركة  على 

للمعلومات.
يتم تقييم املتدرب وفقًا للقواعد التي يحددها املدير العام. ب- 

حُتدد الدرجة النهائية للتقييم يف الربامج التاأهيلية بـ )100( درجة يخ�ش�ص منها )%10(  ج- 
التي  التقييم  عنا�شر  من  لغريها  والباقي  للم�شاركة،  و)%5(  لل�شلوك،  و)%5(  للح�شور، 

يحددها املدير العام.
ينح احلا�شل على جمموع )90( درجة فاأكرث تقدير ممتاز، وعلى )80( درجة فاأكرث تقدير  د- 
جيد جدًا، وعلى )70( درجة فاأكرث تقدير جيد، وعلى )65( درجة فاأكرث تقدير مقبول، ومن 

يح�شل على دون ذلك يعترب اأنه مل يجتز الربنامج بنجاح.
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نف�ص  اأخرى يف  الختبار مرة  باإعادة  له  ي�شمح  فاإنه  بنجاح،  الربنامج  املتدرب  يجتز  اإذا مل  هـ-  
الربنامج، ويكون احلد الأق�شى للدرجة التي يجوز منحه اإياها )65%( فقط، وتدخل هذه 

النتيجة يف معدله العام.
ُتعر�ص النتيجة النهائية يف كل برنامج تاأهيلي على املجل�ص اأو من يفو�شه لعتمادها، وُتخطر  و- 

اجلهة التي يتبعها املتدرب بنتيجة التقييم اإن كان موفدًا من قبلها.
اإعالن  تاريخ  اأيام من  العام خالل ع�شرة  املدير  اإلى  التقييم  يتظلم من  اأن  للمتدرب  يجوز  ز- 

النتيجة، وُيبت يف هذا التظلم خالل اأ�شبوعني من تاريخ تقديه.
ُيعلن املدير العام النتائج بعد اعتمادها من املجل�ص، ويزود بها اجلهة التي يتبعها املتدرب يف  ح- 

الربامج التاأهيلية.
 

و�جبات �ملتدرب
�ملادة )20(

يجب على كل من يلتحق بالتدريب يف املعهد اللتزام مبا يلي:
ال�شاعات  ح�شب  الربنامج  وفعاليات  واملناق�شات  املحا�شرات  جميع  ح�شور  على  املواظبة   -1

املقررة لكل منها، وعدم التاأخر عن املواعيد املقررة.
باأن�شطتها  الفعالة  وامل�شاركة  فيها،  والرتكيز  ومتابعتها،  الربنامج،  مبو�شوعات  الهتمام   -2

واملحافظة على الهدوء واالن�صباط اأثناء التدريب.
3-  تنفيذ كل ما ُيكلف به من واجبات تتعلق مبو�شوعات الربنامج.

4-  احلر�ص على حرمة املعهد و�شمعته، واملحافظة على املظهر العام، والتحلي باخللق احلميد 
وال�شلوك الطيب وح�شن املعاملة للزمالء واأع�شاء هيئة التدري�ص والعاملني يف املعهد.

5-  اأداء الختبارات التي يعقدها املعهد يف املواعيد املحددة لها.
عدم القيام باأي عمل من �شاأنه الإخالل بقوانني ولوائح وتعليمات املعهد.  -6

التي  الإر�شادات  اأو  املقررة  والتعليمات  بالإجراءات  واللتزام  التقييم  بنظام  الإخالل  عدم   -7
يتلقاها من امل�شرفني على قاعة التقييم.

عدم الغ�ص يف اأي امتحان اأو ال�شروع اأو امل�شاعدة فيه.  -8
اللتزام بالبتكار فيما يتعلق بالأبحاث اأو املقالت اأو اأوراق العمل التي ُيكلف بها.  -9

عدم ارتكاب اأي فعل من �شاأنه الإ�شاءة اإلى �شمعة املعهد اأو العاملني فيه.   -10
باإذن  اإل  املعهد  واأن�شطة  للربنامج  املخ�ش�شة  الأغرا�ص  لغري  املعهد  مباين  ا�شتعمال  عدم   -11
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م�شبق من اجلهة املخت�شة باملعهد. 
عدم اإتالف ممتلكات املعهد.   -12

�لتغيب عن �لرب�مج 
�ملادة )21(

اأ-  ت�شري الأحكام التالية ب�شاأن التغينّب عن الربامج التاأهيلية:
بعذر  اإل  مادة  لكل  املقررة  ال�شاعات  لأكرث من )10%( من  التغيب  للمتدرب  ي�شمح  ل   -1
يقبله املدير العام، فاإذا تغيب عن اأي مادة اأكرث من ذلك دون عذر مقبول ُيحرم من 

التقدم للتقييم لها وتعترب نتيجته فيها )�شفرًا(، وتدخل تلك النتيجة يف معدله العام.
اإذا تغيب املتدرب عن اأي مادة اأكرث من )10%( من ال�شاعات املقررة لها بعذر مقبول   -2
في�شمح له بدخول التقييم يف الربنامج ذاته، واإذا ما ثبت للمدير العام اأن تغيبه لأكرث 
من )20%( من ال�شاعات املقررة له كان لعذر مقبول فيعترب املتدرب من�شحبًا من تلك 

املادة وي�شمح له باإعادة درا�شتها حني طرحها مرة اأخرى.
اإذا كان العذر ب�صبب املر�س في�صرتط اأن ُيعزز ب�صهادة طبية معتمدة واأن تقدم للمدير   -3
العام خالل مدة ل تزيد على )7( �شبعة اأيام من انقطاع املتدرب عن املواظبة يف املعهد، 
اأما اإذا كان العذر لأي �شبب اآخر فعلى املتدرب اأن يقدم للمدير العام ما يثبت اأ�شباب 
التغيب خالل مدة ل تزيد على )7( �شبعة اأيام من تاريخ زوال ذلك ال�شبب لينظر املدير 

العام يف اأمر قبوله اأو رف�شه.
ت�شري الأحكام التالية ب�شاأن التغينّب عن الربامج التدريبية: ب- 

ل ي�شمح للمتدرب التغيب لأكرث من )25%( من ال�شاعات املقررة لكل برنامج تدريبي اإل بعذر   
يقبله املدير العام، فاإذا تغيب عن هذا الربنامج اأكرث من ذلك دون عذر مقبول، ُيحرم من 

�شهادة اجتياز الربنامج.

�لتغيب عن ح�سور �لتقييم
�ملادة )22(

اإذا تغيب املتدرب بدون عذر مقبول عن ح�شور التقييم النهائي اعتربت درجته فيه �شفرًا. اأ- 
يجوز تقييم املتدرب املتغيب عن التقييم النهائي يف مادة اأو اأكرث اإذا قدم عذرًا لغيابه خالل  ب- 
اأ�شبوع من تاريخ الختبار، وقبله املدير العام، ويكون التقييم يف املوعد الذي يحدده املدير 
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العام اأو من يفو�شه.

جلنة �ملخالفات �لتاأديبية 
�ملادة )23(

تتكون من  التاأديبية«  املخالفات  ت�شمى »جلنة  العام جلنة  املدير  املعهد بقرار من  ل يف  ُت�شكنّ اأ- 
ثالثة اأع�شاء من العاملني يف املعهد، تتولى التحقيق يف خمالفات املتدربني التي يحيلها اإليها 

املدير العام، وفر�ص اجلزاءات التاأديبية عليهم.
ب-  يكون انعقاد اللجنة �شحيحًا بح�شور جميع الأع�شاء، وت�شدر قراراتها بالأغلبية.

بالقرار  املتدرب  التاأديبية م�شببًا، ويخطر  بتوقيع اجلزاءات  ال�شادر  القرار  اأن يكون  يجب  ج- 
خالل مدة ل تزيد على )7( �شبعة اأيام من تاريخ �شدوره.

يجوز للجنة اأن ت�شتدعي املتدرب، وجميع ال�شهود الذين ترى �شرورة ال�شتماع اإلى اإفادتهم،  د- 
وال�شتعانة بكافة الو�شائل امل�شروعة يف التحقق من �شحة املخالفة املن�شوبة اإلى املتدرب.

هـ-  يجب على اللجنة اأن ت�شدر قرارها النهائي يف املخالفة املحالة اإليها خالل مدة ل تزيد على 
)15( يومًا من تاريخ اإحالة املخالفة اإليها.

يجوز للمدير العام يف حالت خا�شة تعديل القرارات التي ت�شدرها اللجنة، �شريطة ا�شتناده  و- 
ملربر خطي.

�جلز�ء�ت �لتاأديبية و�إجر�ء�ت �لتظلم
�ملادة )24(

يف حال اإخالل املتدرب باأحد الواجبات املن�شو�ص عليها يف هذه الالئحة، ومع عدم الإخالل  اأ- 
التاأديبية، وبعد التحقيق معه كتابيًا  التي يتبع لها املتدرب يف توقيع اجلزاءات  بحق اجلهة 

توقع عليه اأحد اجلزاءات التالية:
لفت نظر كتابي.  .1

اخل�شم من درجات التقييم.  .2
احلرمان من الربنامج.   .3

بالإ�شافة اإلى فر�ص اجلزاء التاأديبي عليه، يتحمل املتدرب تكلفة اإ�شالح املعدات والتجهيزات  ب- 
واملواد واملرافق التي ت�شبب يف اإتالفها اأو اإحلاق ال�شرر بها.

اجلزاء  بتوقيع  التاأديبية  املخالفات  جلنة  عن  ال�شادر  القرار  من  التظلم  للمتدرب  يجوز  ج- 
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التاأديبي عليه والتدابري املتخذة بحقه اأمام جلنة للتظلمات ي�شدر بت�شمية اأع�شائها و�شوابط 
�شحة انعقادها والإجراءات املتبعة اأمامها، قرار من املجل�ص.

يكون ميعاد التظلم من القرار ال�شادر عن اللجنة بتوقيع اجلزاء التاأديبي اأو التدبري املتخذ  د- 
بحق املتدرب خالل �شبعة اأيام تبداأ من تاريخ اإخطار املتدرب بالقرار.

م هذا التظلم اإلى املدير العام، ويجب اأن يكون م�شببًا، ويكون القرار ال�شادر يف التظلم  يقدنّ هـ-  
نهائيًا.

�سجل �جلز�ء�ت �لتاأديبية
�ملادة )2٥(

ن فيه ا�شم املتدرب، واجلزاء التاأديبي الذي فر�ص عليه، و�شببه، وتاريخه،  ُين�شاأ يف املعهد �شجل يدونّ
وتاريخ التظلم منه، ونتيجة التظلم وقرار اللجنة يف هذا التظلم.
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