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املحتويات
�صاحب ال�سمو حاكم دبي
قوانني
 قانون رقم ( )8ل�سنة  2018ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي.الف�صل الأول :ا�سم القانون والتعريفات ونطاق التطبيق واالخت�صا�صات.
الف�صل الثاين :تخطيط املوارد الب�شر ّية.
الف�صل الثالث� :أوقات العمل الر�سمي.
الف�صل الرابع :مبادئ ال�سلوك الوظيفي.
الف�صل اخلام�س :التوطني.
الف�صل ال�ساد�س :ال ّرواتب والبدالت والعالوات واملزايا.
الف�صل ال�سابع :الأداء واملُكاف�آت.
الف�صل الثامن :الرتقية.
الف�صل التا�سع :التعلُّم والتطوير واالبتعاث.
الف�صل العا�شر :ال�سفر يف مُهِ ّمات ر�سم ّية.
الف�صل احلادي ع�شر :الإجازات.
الف�صل الثاين ع�شر :النقل والندب والإعارة.
ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
الف�صل الثالث ع�شرِّ :
الف�صل الرابع ع�شر :امل�س�ؤول ّية الت�أديب ّية والتظلُّمات.
الف�صل اخلام�س ع�شر� :إنهاء اخلدمة.
الف�صل ال�ساد�س ع�شر� :أحكام ختام ّية.
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قانون رقم ( )8ل�سنة 2018
ب�ش�أن
�إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات
االجتماع ّية وتعديالته،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )6ل�سنة  2014يف �ش�أن اخلدمة الوطن ّية واالحتياط ّية،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املال ّية،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )31ل�سنة  2009ب�إن�شاء دائرة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن ال ِّنظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )14ل�سنة  2017ب�ش�أن �إجازة الأمومة والو�ضع والرعاية لل ُم ّ
وظفات يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )19ل�سنة  2012ب�ش�أن منهج ّية اعتماد الهياكل التنظيم ّية
للجهات احلكوم ّية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )27ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم التعيني بدوام ُجزئي يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )41ل�سنة  2015ب�ش�أن جلنة التظلُّمات املركز ّية ملُوظفي حكومة
دبي،
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�صدر القانون التايل:
ُن ِ

الف�صل الأول
ا�سم القانون والتعريفات ونطاق التطبيق واالخت�صا�صات
ا�سم القانون
املادة ()1
ُي�س ّمى هذا القانون «قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )8ل�سنة .»2018
التعريفات
املادة ()2
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القانون ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :دولة الإمارات العربية املتحدة.
الدولة
� :إمارة دبي.
الإمارة
� :صاحب ال�سمو حاكم دبي.
احلاكم
 :حكومة دبي.
احلكومة
 :املجل�س التنفيذي للإمارة.
املجل�س التنفيذي
وال�سلطات
الدائرة
 :الدوائر احلكوم ّية ،والهيئات واملُ� ّؤ�س�سات العامة ،واملجال�س ُّ
التابعة للحكومة.
ُ :مدير عام الدائرة ،وي�شمل املُدير التنفيذي والأمني العام ومن يف
املُدير العام
ُحكمِ ه.
دائرة املوارد الب�شر ّية  :دائرة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي.
 :الوحدة التنظيم ّية التي ُتعنى ب�ش�ؤون املُ ّ
وظفني يف الدائرة.
�إدارة املوارد الب�شر ّية
املُ ّ
ُ :كل من ي�شغل �إحدى الوظائف الواردة �ضمن ُموازنة الدائرة ،وي�شمل
وظف
الذكر والأنثى.
ُ :كل من يحمل جن�س ّية الدولة.
املُواطن
عائلة املُ ّ
وظف املُواطن  :الزوج /وزوجاته ،و�أوالده دون �سن احلادية والع�شرين.
عائلة املُ ّ
وظف غري املُواطن  :الزوج /الزوجة الواحدة ،وثالثة من �أوالده دون �سن احلادية
والع�شرين.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 :الراتب ال�شهري الذي يتك ّون من الراتب الأ�سا�سي والعالوة العا ّمة.
الراتب الإجمايل
 :الراتب الإجمايلُ ،م�ضاف ًا �إليه �أي بدالت �أو عالوات يتق ّرر �إ�ضافتها
الراتب ال�شامل
�إلى الراتب الإجمايل مبوجب هذا القانون والت�شريعات ال�صادرة
ُمبوجبه.
� :إطار ُي ِّ
و�ضح التق�سيمات الإدار ّية التي تتك ّون منها الدائرة ُمرتّبة
الهيكل التنظيمي
على �شكل ُم�ستويات فوق بع�ضها البع�ض وحتى ُم�ستوى الأق�سام �أو ما
و�سلطة وم�س�ؤول ّية ُكل تق�سيم.
ُيعادلهاُ ،
التخ�ص�صات ذات العالقة يف
 :الهيكل الذي يقوم على �أ�سا�س ربط
الهيكل الوظيفي
ُّ
الوحدة التنظيم ّية املُب ّينة يف الهيكل التنظيمي املُعتمد للدائرة،
وتو�ضيح الوظائف والأدوار واملهام.
 :ال�سنة امليالد ّية.
ال�سنة
جلنة املُخالفات الإدار ّية  :اللجنة التي ُت�ش ّكل يف الدائرة لل ّنظر والف�صل يف املُخالفات الإدار ّية
التي تقع من ُم ّ
وظفيها.
جلنة التظلُّمات وال�شكاوى  :اللجنة التي ُت�ش ّكل يف الدائرة لل ّنظر والف�صل يف التظلُّمات وال�شكاوى
التي ُتق ّدم من ُم ّ
وظفيها.
جلنة التظلُّمات املركز ّية  :اللجنة املركز ّية املُ�ش ّكلة يف احلكومة لل ّنظر والف�صل يف التظلُّمات التي
ُترفع �إليها من ُم ّ
وظفي الدائرة وفق ًا لأحكام هذا القانون والت�شريعات
ال�سارية يف الإمارة.
ال�صحة يف دبي.
اللجنة الط ّبية
 :اللجنة التي ُت�ش ّكل بقرار من ُمدير عام هيئة ِّ
نطاق تطبيق القانون
املادة ()3
ت�سري �أحكام هذا القانون على املُ ّ
وظفني املدنيني املُواطنني وغري املُواطنني العاملني يف الدائرة.
اخت�صا�صات دائرة املوارد الب�شر ّية
املادة ()4
بالإ�ضافة �إلى املهام وال�صالح ّيات املنوطة بها مبوجب هذا القانون ،تتو ّلى دائرة املوارد الب�شر ّية
املهام وال�صالح ّيات التالية:
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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اخلا�صة
وال�سيا�سات والأد ّلة
ّ
ُ .1متابعة ح�سن تطبيق الدائرة لهذا القانون ،والت�شريعات والأنظمة ِّ
باملوارد الب�شر ّية ال�صادرة ُمبوجب هذا القانون.
 .2تقدمي امل�شورة وال ّدعم الف ّني والقانوين للدوائر يف ُكل ما يتع ّلق بتطبيق �أحكام هذا القانون
والت�شريعات ال�صادرة ُمبوجبه.
 .3و�ضع الأطر العا ّمة التي تهدف �إلى �إ�سعاد املُ ّ
وظفني.
 .4و�ضع الأطر وال ّنماذج التطبيق ّية حلوكمة املوارد الب�شر ّية مبا فيها تدقيق و ُمراجعة �أن�شطة
املوارد الب�شر ّية.
تخ�ص�صة باملوارد الب�شر ّية.
�	.5إ�صدار الأبحاث والدِّ را�سات املُ ِّ
اخت�صا�صات �إدارة املوارد الب�شر ّية
املادة ()5
بالإ�ضافة �إلى االخت�صا�صات املنوطة بها مبوجب هذا القانون والت�شريعات ال�صادرة ُمبوجبه ،تتو ّلى
�إدارة املوارد الب�شر ّية القيام مبا يلي:
وال�سيا�سات والأد ّلة
 .1تطبيق الأحكام الواردة يف هذا القانون ،والت�شريعات والقرارات والأنظمة ِّ
اخلا�صة باملوارد الب�شرية ال�صادرة ُمبوجب هذا القانون.
ّ
اخلا�صة باملوارد
 .2تقدمي امل�شورة للوحدات التنظيم ّية يف الدائرة يف ُكل ما يتع ّلق بامل�سائل الف ّنية
ّ
الب�شر ّية.
 .3تقدمي املُبادرات والربامج التي تهدف �إلى تعزيز بيئة العمل.
 .4تعزيز الثقافة املُ� ّؤ�س�س ّية لدى ُم ّ
وظفي الدائرة ،وتعزيز ُم� ِّؤ�شرات ال�سعادة لديهم ،وبث روح
الإيجاب ّية وحتفيز الإبداع ودعم العمل بروح الفريق الواحد.
م�س�ؤول ّية الوحدات التنظيم ّية يف الدائرة
املادة ()6
على الوحدات التنظيم ّية يف الدائرة م�س�ؤول ّية التطبيق ال�سليم لأحكام هذا القانون والت�شريعات
ال�صادرة ُمبوجبه و�سيا�سات املوارد الب�شر ّية ،وعليها ا�ست�شارة �إدارة املوارد الب�شر ّية عند �أي التبا�س
يف تطبيق �أحكام هذا القانون.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الف�صل الثاين
تخطيط املوارد الب�شر ّية
الهيكل التنظيمي
املادة ()7
ُتعد الدائرة الهيكل التنظيمي الذي يتنا�سب واخت�صا�صاتها وخططها املُ�ستقبل ّية ،ويتم اعتماد
�صدره رئي�س املجل�س التنفيذي ،وفق ًا
الهيكل التنظيمي للدائرة �أو �أي تعديل يطر�أ عليه بقرار ُي ِ
للمنهج ّية املُعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
الهيكل الوظيفي
املادة ()8
�أ -على الدائرة ت�صميم كا ّفة وظائفها بفعال ّية مبا ي�ضمن الرتكيز على الأهداف والعمل ّيات
الرئي�س ّية لعملها ل�ضمان تغطية الوظائف جلميع مهام الدائرة واخت�صا�صاتها وعدم التداخل
بني هذه الوظائف.
بُ -تعد الدائرة الهيكل الوظيفي مبا يتّفق مع هيكلها التنظيمي املُعتمد واخت�صا�صاتها وخططها
املُ�ستقبل ّية ،ويتم اعتماد الهيكل الوظيفي �أو �أي تعديل يطر�أ عليه بقرار ُي�صدره املُدير العام.
تخطيط القوى العاملة
املادة ()9
تلتزم الدائرة بتخطيط احتياجاتها املُ�ستقبل ّية مبا ي�ضمن توفري احتياجاتها من املوارد الب�شر ّية
والكفاءات املهن ّية الالزمة لتنفيذ خططها وم�شاريعها املُ�ستقبل ّية ،ويتم �إعداد اخلطة طبق ًا لنظام
تخطيط القوى العاملة للحكومة الذي يعتمده رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.
ُموازنة القوى العاملة
املادة ()10
�أ -على الدائرة �إعداد ُموازنة القوى العاملة لديها �ضمن ُموازنتها ال�سنو ّية ا�ستناد ًا �إلى نتائج
تخطيط القوى العاملة لديها ،على �أن تت�ض ّمن هذه املُوازنة ب�شكل خا�ص عدد الوظائف
املُتو ّفرة فيها ،و ُم�س ّمياتها ،ودرجاتها ،خُ
وم ّ�ص�صاتها املال ّية ،وال يجوز تنفيذ ُموازنة القوى
خت�صة يف الإمارة.
العاملة �إال بعد اعتماد املُوازنة ال�سنو ّية للدائرة من اجلهات املُ ّ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ب -يجوز لل ُمدير العام �إجراء �أي تعديالت على املُوازنة ال�سنو ّية املُعتمدة للقوى العاملة �سوا ًء
خ�ص�صات املال ّية بني الوظائف املُتو ّفرة طاملا �أن هذه التعديالت
ب�إ�ضافة �أو حذف �أو نقل املُ ّ
ال�سقف املُعتمد لتلك املُوازنة.
تقع �ضمن ّ
تقومي الوظائف
املادة ()11
�أ -يتم تقومي الوظائف يف الدائرة من خالل نظام تعتمده دائرة املوارد الب�شر ّية وذلك لتقرير
القيمة املُقارنة للوظيفة احلكوم ّية ،على �أن ُي�ش ِّكل هذا التقومي الأ�سا�س الذي يتم ُمبوجبه
حتديد الدرجات ملُختلف الوظائف ب�شكل يعك�س مهام وم�س�ؤول ّيات الوظيفة و ُمتط ّلبات �شغلها
من املُ�ؤهِّ الت واخلربات والكفاءات.
ب -تتو ّلى �إدارة املوارد الب�شر ّية م�س�ؤول ّية �إجراء التقومي الأ ّويل للوظائف بالت�شاور مع الوحدة
التنظيم ّية املعن ّية يف الدائرة ،ويتم االعتماد النهائي لهذا التقومي من قبل دائرة املوارد
الب�شر ّية.
ج -ال يجوز للدائرة �شغل �أي وظيفة ما مل يتم تقوميها واعتمادها وفق ًا لأحكام الفقرة (ب) من
ك�سب �شغل الوظيفة غري املُق ّيمة �أي حق ل�شاغلها.
هذه املادة ،وال ُي ِ
�أنواع ُ
وط ُرق التعيني
املادة ()12
�أ -يتم �شغل الوظائف يف الدائرة بالنظر �إلى احتياجات و ُمتط ّلبات العمل ،وفق ًا لأنواع التعيني
التالية:
 .1التعيني بدوام كامل.
 .2التعيني بدوام جزئي.
 .3التعيني املُ�ؤ ّقت.
ب -يتم تعيني املُ ّ
وظف على النحو التايل:
خت�صة بالتعيني بالن�سبة لل ُم ّ
وظف املُواطن يف حال
ال�سلطة املُ ّ
ُ .1مبوجب قرار ي�صدر عن ُّ
كان تعيينه بدوام كامل� ،أو مبوجب عقد عمل يف حال كان تعيينه بدوام جزئي �أو ُم�ؤ ّقت.
خت�صة بالتعيني بالن�سبة لل ُم ّ
وظف غري املُواطن.
ال�سلطة املُ ّ
ُ .2مبوجب عقد عمل ُيو ّقع من ُّ
ج -ما مل ين�ص عقد العمل على غري ذلك ،تكون ُم ّدة عقد العمل املُربم مع املُ ّ
وظف املُعينّ بدوام
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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كامل �أو ُجزئي �سنة واحدة جُت ّدد تلقائي ًا ملُ ّدة ممُاثلة.
التعيني بدوام ُجزئي
املادة ()13
�أ -يجوز للدائرة تعيني �أي �شخ�ص لديها بدوام ُجزئي براتب �إجمايل �شهري مقطوع يتالءم
ودرجة الوظيفة ال�شاغرة.
بُ -ت ّ
نظم �شروط و�ضوابط التعيني بال ّدوام ا ُ
�صدره رئي�س املجل�س التنفيذي.
جلزئي بقرار ُي ِ

�أ-
ب-

ج-
د-
هـ-
و-

التعيني املُ� ّؤقت
املادة ()14
يجوز للدائرة �شغل الوظيفة من خالل التعيني املُ�ؤ ّقت ،ويمُ نح �شاغلها ُمكاف�أة �شهر ّية مقطوعة،
على �أن ُي�ؤخذ بعني االعتبار عند حتديد مقدار هذه املُكاف�أة خُم ّ�ص�صات الوظيفة املُعينّ عليها
و�أحكام هذا القانون والت�شريعات ال�صادرة ُمبوجبه وعدد �ساعات العمل املُك ّلف بها.
ُيراعى عند التعيني املُ�ؤ ّقت ما يلي:
�	.1أن تقل ُم ّدة عقد العمل عن �سنة واحدة ،ويجوز للدائرة �إبرام عقد عمل جديد مع ذات
املُ ّ
وظف مل ّرة واحدة كحد �أق�صى �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك.
�	.2أن تتو ّفر يف املُ ّ
وظف كا ّفة ال�شروط املطلوبة للتعيني بدوام كامل.
ي�ستحق املُ ّ
وظف املُعينّ وفق ًا لأحكام هذه املادة �إجازة حداد ،و�إجازة مر�ض ّية ال تجُاوز ُم ّدتها
( )5خم�سة �أيام عمل مبوجب تقرير ط ّبي �صادر عن جهة ط ّبية ر�سم ّية ُمعتمدة ،ويجوز منحه
�إجازة بدون راتب ُمبع ّدل يوم عمل واحد عن كل �شهر من ُم ّدة عقد العمل.
يجوز لل ُمدير العام �إنهاء خدمة املُ ّ
وظف املُعينّ وفق ًا لأحكام هذه املادة يف �أي وقت خالل
ُم ّدة العقد ،على �أن يتم �إ�شعاره ّ
خطي ًا قبل ( )10ع�شرة �أيام عمل من التاريخ املُح ّدد لإنهاء
خدمته.
يحق لل ُم ّ
وظف املُعينّ وفق ًا لأحكام هذه املادة اال�ستقالة �أثناء فرتة �سريان العقد ،على �أن
وظف �إ�شعار الدائرة ّ
يتو ّلى املُ ّ
خطي ًا قبل ( )5خم�سة �أيام عمل من التاريخ املُح ّدد لال�ستقالة.
يجوز للدائرة تعيني املُ ّ
وظف املُعينّ وفق ًا لأحكام هذه املادة يف وظيفة دائمة تتنا�سب مع
ُم�ؤهِّ الته وخرباته ،ويف هذه احلالة تبد�أ خدمة املُ ّ
وظف يف الدائرة من تاريخ تعيينه يف
الوظيفة ب�صورة دائمة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

7/2/18 3:13 PM

11

العدد ( - )٤35ال�سنة (� ٢٠ - )52شوال 143٩هـ  -املوافق  ٤يوليو 2018م

Issue 435 Pages.indd 11

تعيني املُتقاعدين
املادة ()15
يجوز تعيني املُتقاعد الع�سكري �أو املدين يف الدائرة ،وفق ًا لأحكام الت�شريعات املُ ِّ
نظمة لتعيني
املُتقاعدين يف احلكومة.
نظام العمل عن ُبعد
املادة ()16
�صدره رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.
حُت ّدد �شروط و�ضوابط نظام العمل عن ُبعد بقرار ُي ِ
العقد اخلا�ص
املادة ()17
التخ�ص�صات النادرة مبوجب «عقد خا�ص».
�أ -يجوز تعيني ذوي ال ُقدرات واخلربات املُتم ّيزة �أو
ُّ
ب -حُت ّدد �شروط و�ضوابط التعيني مبوجب العقد اخلا�ص ،واحلقوق واالمتيازات التي يجوز
منحها لل ُم ّ
�صدره رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا
وظف املُعينّ مبوجب العقد اخلا�ص بقرار ُي ِ
ال�ش�أن.
ج -ال يجوز للدائرة تعيني �أي ُم ّ
وظف لديها بعقد خا�ص �إال بعد �صدور قرار املجل�س التنفيذي
املُ�شار �إليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة ،و ُيعترب �أي عقد ُيربم مع �أي ُم ّ
وظف خالف ًا لأحكام
ك�سب املُ ّ
وظف �أي حق له.
هذه املادة باط ًال ،وال ُي ِ
تعيني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
املادة ()18
�أ -على الدائرة بذل كا ّفة اجلهود الالزمة لتعيني املُواطنني من ذوي الإعاقة يف الوظائف التي
مبهامها.
ال�صحي ويتم ّكنون من القيام ِّ
تتنا�سب وو�ضعهم ِّ
ب -على الدائرة التي يعمل لديها �أي من املُ ّ
وظفني من ذوي الإعاقة توفري بيئة العمل التي تتنا�سب
اخلا�صة� ،سوا ًء من حيث املُع ّدات �أو التجهيزات �أو �ساعات العمل.
مع طبيعة حاجاتهم
ّ
جُ -تخ ّف�ض �ساعات عمل املُ ّ
وظف ذي الإعاقة بنا ًء على قرار من اللجنة الط ّبية ،على �أال تقل عدد
�ساعات عمله اليومية عن ( )5خم�س �ساعات.
د	-يمُ نح املُ ّ
خا�صة براتب �شامل ملُ ّدة ( )5خم�سة �أيام عمل يف ال�سنة كحد
وظف ذو الإعاقة �إجازة ّ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�أق�صى ل�صيانة �أو ا�ستبدال الأدوات املُ�ساعدة لإعاقته ،على �أن ُيقدِّ م ما ُيثبت ذلك.
�شروط التعيني
املادة ()19
ُي�شرتط فيمن ُيعينّ يف �أي وظيفة بالدائرة ما يلي:
وال�سلوك.
�	.1أن يكون ح�سن ال�سرية ُّ
�	.2أال يقل �سنه عن ( )18ثماين ع�شرة �سنة.
�	.3أن يكون حا�ص ًال على املُ�ؤهِّ الت العلم ّية واخلربات العمل ّية الالزمة ل�شغل الوظيفة.
�	.4أن يجتاز كا ّفة االختبارات واملُقابالت املُتع ِّلقة بالوظيفة بنجاح.
�	.5أن يكون الئقا ط ّبي ًا.
�	.6أال يكون قد �سبق ا ُ
م ّلة بال�شرف �أو الأمانة ،ما مل ي ُكن
حلكم عليه بعقوبة يف جناية �أو جرمية خُ ِ
خت�صة �أو ُر ّد �إليه اعتباره طبق ًا للقانون.
قد �صدر عفو عنه من اجلهة املُ ّ
ُ .7م�ضي �سنة واحدة على الأقل يف حال مت �إنهاء اخلدمة ال�سابقة لل ُم ّ
وظف غري املُواطن ب�سبب
م ّلة بال�شرف �أو
بحكم ق�ضائي نهائي يف جرمية غري خُ ِ
�إجراءات ت�أديب ّية تتعلق بالعمل �أو ُ
الأمانة.
�	.8أي �شروط �أخرى حُتدِّ دها الدائرة ل�شغل الوظيفة.
عر�ض العمل
املادة ()20
�أ -تلتزم الدائرة بتقدمي عر�ض عمل لل ُم ّ
ر�شح الذي يقع عليه االختيار ،على �أن ي�شمل هذا
العر�ض حتديد احلقوق واالمتيازات الوظيف ّية كاملُ�س ّمى الوظيفي ،الدرجة الوظيف ّية ،تفا�صيل
الراتب ال�شامل ،ا�ستحقاق الإجازة الدور ّية وتذاكر ال�سفر� ،أيام و�ساعات العمل ،والتاريخ
املطلوب لاللتحاق بالعمل.
ب -على املُ ّ
ر�شح الذي يح�صل على عر�ض عمل من الدائرة ُمبا�شرة العمل خالل الفرتة املن�صو�ص
عليها فيه ،على �أال جتاوز (� )60ستني يوم ًا من تاريخ ا�ستالمه لعر�ض العمل ما مل يتم االتفاق
على غري ذلك ،و�إال اع ُتبرِ عر�ض العمل الغي ًا.
ج -يجوز للدائرة الرجوع على املُ ّ
ر�شح ب�أي تكاليف �أو نفقات تك ّبدتها يف حال عدم التحاقه بالعمل
خالل الفرتة املُح ّددة يف عر�ض العمل املُو ّقع منه.
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�صالح ّية التعيني
املادة ()21
يتم التعيني يف الوظائف ال�شاغرة بقرار من املُدير العام بنا ًء على تو�صية ُمدير �إدارة املوارد
الب�شر ّية.
تعيني املُ ّ
وظفني املُنتهية خدماتهم
املادة ()22
�أ -يجوز تعيني املُ ّ
وظف املُنتهية خدمته من الدائرة لدى �أي دائرة �أخرى� ،شريطة �أن تتو ّفر فيه
كا ّفة اال�شرتاطات واملُتط ّلبات الالزمة ل�شغل الوظيفة ،و�أن يجتاز بنجاح االختبارات املُق ّررة
ل�شغلها.
ب -يجوز تعيني املُ ّ
وظف املُنتهية خدمته يف نف�س الدائرة بذات الدرجة الوظيف ّية �أو بدرجة �أقل
منها.
ما ورد يف الفقرة (ب) من هذه املادة ،يجوز تعيني املُ ّ
وظف املُنتهية خدمته يف
ج -على الرغم مِ ّ
نف�س الدائرة براتب �أو بدرجة �أعلى �شريطة ما يلي:
 .1ح�صول املُ ّ
وظف على ُم�ؤهِّ الت �أو خربات جديدة تتالءم وحاجة العمل يف الدائرة.
�	.2أن مت�ضي �سنة واحدة على الأقل من تاريخ انتهاء خدمته من الدائرة.
ا�ستحقاق الراتب
املادة ()23
�أ -ي�ستحق املُ ّ
وظف اجلديد الراتب الإجمايل املُح ّدد لبداية مربوط الدرجة الوظيف ّية املُعينّ
عليها ،ويجوز منحه راتب ًا �أعلى من الراتب الإجمايل لبداية مربوط الدرجة الوظيف ّية املُعينّ
عليها �إذا تو ّفرت لديه خربات �أو ُم�ؤهِّ الت �أعلى من املُ�ؤهِّ الت واخلربات املطلوبة ل�شغل
الوظيفة ،وتحُ ّدد ن�سبة الزيادة يف الراتب وفق ًا لأحكام هذه الفقرة ُمبوجب القرارات التي
يعتمدها رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.
ب -يتم �صرف الراتب الإجمايل لل ُم ّ
وظف اعتبار ًا من تاريخ ُمبا�شرته الفعل ّية للعمل ،وال يجوز له
خت�صة
ال�سلطة املُ ّ
�أن ُيبا�شر عمله �إال بعد �صدور قرار تعيينه� ،أو �إبرام عقد العمل معه من قبل ُّ
بالتعيني.
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تكاليف �إقامة املُ ّ
وظف غري املُواطن
املادة ()24
اخلا�صة �إمتام �إجراءات �إ�صدار وجتديد الإقامة والفح�ص الط ّبي
تتو ّلى الدائرة وعلى نفقتها
ّ
لل ُم ّ
وظف غري املُواطن و�أفراد عائلته املُ�ستح ّقني.

�أ-
ب-
ج-
د-

هـ-

و-

فرتة االختبار
املادة ()25
يخ�ضع املُ ّ
وظف املُعينّ لأ ّول مرة بالدائرة لفرتة اختبار ال تقل ُم ّدتها عن ( )3ثالثة �أ�شهر،
تبد�أ من تاريخ ُمبا�شرته الفعل ّية للعمل ،وتكون هذه الفرتة قابلة للتمديد مل ّرة واحدة كحد
�أق�صى.
يجوز �إخ�ضاع املُ ّ
وظف الذي يتم �إعادة تعيينه يف الدائرة ذاتها لفرتة االختبار املن�صو�ص
عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة.
على الرئي�س املُبا�شر ُمتابعة �أداء و�سلوك املُ ّ
وظف خالل فرتة االختبار وتوجيهه لتطوير
�أدائه ،و�أن يو�صي بتثبيته يف الوظيفة� ،أو متديد فرتة االختبار� ،أو �إنهاء خدمته �إذا ث ُبت عدم
�صالح ّيته للقيام مبهام الوظيفة املُعينّ عليها.
يتم �إنهاء خدمة املُ ّ
وظف الذي ال يجتاز فرتة االختبار بنجاح بقرار من املُدير العام� ،إذا ث ُبت
�أنه غري كفء� ،أو غري قادر على القيام مبهام الوظيفة املُعينّ عليها� ،أو ب�سبب الأداء غري
املُر�ضي ،بعد �إ�شعاره ّ
خطي ًا بذلك قبل التاريخ املُح ّدد لإنهاء خدمته بخم�سة �أيام عمل ،على
�أن يكون القرار ال�صادر يف هذا ال�ش�أن ُم�س ّبب ًا ،ويف حال عدم �صدور قرار �إنهاء اخلدمة وفق ًا
لأحكام هذه املادة� ،أو عدم متديد فرتة االختبار بعد انتهائها ،ف�إ ّنه يتم تثبيت املُ ّ
وظف ُحكم ًا
يف الوظيفة.
وظف اال�ستقالة �أثناء فرتة االختبار بعد �إ�شعار الدائرة ّ
يحق لل ُم ّ
خطي ًا بذلك قبل ( )5خم�سة
�أيام عمل من التاريخ املُح ّدد لال�ستقالة ،و�إذا كان املُ ّ
وظف املُ�ستقيل خالل فرتة االختبار
من مت ا�ستقدامهم من خارج الدولة ،ف�إ ّنه يجب عليه رد كا ّفة نفقات ا�ستقدامه ،مبا يف
مِ ّ
ذلك قيمة تذاكر ال�سفر ،ور�سوم الت�أ�شريات ،والإقامة ،والفح�ص الطبي ،بالإ�ضافة لنفقات
ال�سكن املُ�ؤ ّقت �إن وجدت ،ويجوز لل ُمدير العام بنا ًء على تو�صية ُمدير �إدارة املوارد الب�شر ّية
وظف من بع�ض �أو ُكل تلك النفقات� ،إذا �أبدى املُ ّ
�إعفاء املُ ّ
وظف ُعذر ًا مقبو ًال ال�ستقالته.
يف حال غياب املُ ّ
وظف عن العمل لأي �سبب خالل فرتة االختبار ،تمُ ّدد فرتة االختبار ملُ ّدة
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ُت�ساوي عدد �أ ّيام الغياب.
ز -ال يجوز ندب املُ ّ
وظف �أو �إعارته خالل فرتة االختبار.
توظيف الأقارب
املادة ()26
ال يجوز �أن يجتمع الأزواج �أو الأقارب حتى الدرجة الثانية يف وظائف ُمرتبطة مع بع�ضها البع�ض
ارتباط ًا ُمبا�شر ًا� ،أو �أن يكون �أحدهما م�س�ؤو ًال ُمبا�شر ًا عن الآخر� ،أو �أن يعمالن يف الوحدة التنظيم ّية
ذاتها ،كما ال يجوز لل ُم ّ
وظف اال�شرتاك يف �أي قرار يتع ّلق بتعيني �أو نقل �أو ترقية يخ�ص زوجه �أو �أحد
�أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
ُّ
الرت�شح الداخلي
املادة ()27
�أ	-يمُ نح املُ ّ
وظف الذي ال تقل ُم ّدة خدمته يف الدائرة عن �سنة واحدة الأولو ّية ُّ
للرت�شح الداخلي
لأي وظيفة �شاغرة مبا ال يزيد على درجتني� ،سوا ًء تق ّدم بطلب ُّ
الرت�شح للوظيفة من تلقاء
رئي�سه املُبا�شر ،على �أن يخ�ضع املُ ّ
وظف املُ ّ
نف�سه �أو ّ
ر�شح يف هذه احلالة لذات
ر�شحه لها ُ
وال�شروط املُط ّبقة يف عمل ّية اختيار املُ ّ
الإجراءات ُّ
ر�شحني اخلارجيني.
ب�	-إذا مت اختيار املُ ّ
وظف ل�شغل الوظيفة ال�شاغرة وفق ًا لأحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ف�إ ّنه
يتم نقله �إلى هذه الوظيفة وتعديل و�ضعه الوظيفي مبا يتنا�سب مع درجة الوظيفة اجلديدة.
الف�صل الثالث
�أوقات العمل الر�سمي
�أيام و�ساعات العمل الر�سمي
املادة ()28
�أ -تكون �أيام العمل الر�سمي يف الدائرة من يوم الأحد �إلى يوم اخلمي�س من ال�ساعة ال�سابعة
والن�صف �صباح ًا وحتى ال�ساعة الثانية والن�صف بعد الظهر ،بواقع ( )35خم�س وثالثني
�ساعة عمل �أ�سبوعي ًا ،على �أن يكون يوما اجلمعة وال�سبت ُعطلة �أ�سبوع ّية.
ب -يجوز ُمبوافقة املُدير العام يف الدائرة التي قد تقت�ضي حاجة و ُمتط ّلبات العمل لديها �إجراء
بع�ض التغيريات يف �أيام العمل �أو �ساعات بدء العمل وانتهائه� ،سوا ًء للدائرة ك ُكل �أو لبع�ض
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ج-
د-
هـ-
و-

الوظائف لديها ،على �أال جتاوز ( )45خم� ًسا و�أربعني �ساعة عمل �أ�سبوعي ًا.
ُتخ ّف�ض �ساعات العمل الر�سمي خالل �شهر رم�ضان املبارك �إلى ( )25خم�س وع�شرين �ساعة
اخلا�صة لتتالءم و ُمتط ّلبات
عمل �أ�سبوعي ًا ،على �أن ت�ضع الدائرة ترتيبات وجداول ُمناوبتها
ّ
عملها خالل ذلك ال�شهر.
يجوز للدائرة بنا ًء على حاجات و ُمتط ّلبات العمل لديها تطبيق نظام ُمناوبات يومي �أو �أ�سبوعي
مبا ال ُيجاوز ( )48ثمان و�أربعني �ساعة عمل �أ�سبوعي ًا.
على الدائرة �أن ُتعلن لل ُمتعاملني معها بالو�سائل املُنا�سبة عن �أوقات العمل الر�سمي التي ُتط َّبق
على خُمتلف وحداتها التنظيم ّية.
على الدائرة و�ضع الئحة خا�صة بدوام ُم ّ
وظفيها تتالءم مع احتياجاتها وتكفل ُح�سن تنفيذها
ملهامها.
ِّ

ال ُعطالت الر�سم ّية
املادة ()29
تتو ّلى دائرة املوارد الب�شر ّية الإعالن عن املُنا�سبات التي ُت ّ
عطل فيها الدوائر ،على �أن تحُ دِّ د يف
الإعالن تواريخ وعدد �أيام ال ُعطالت الر�سم ّية ،وب�شكل ُيراعي طبيعة عمل الدوائر احليو ّية التي
ينبغي ا�ستمرار عملها على مدار ال�ساعة.

�أ-
ب-
ج-
د-

االلتزام باحل�ضور واالن�صراف
املادة ()30
على املُ ّ
وظف االلتزام ب�أوقات العمل الر�سمي املُعتمدة لدى الدائرة ،والقيام باملهام املنوطة به
خالل هذه الأوقات.
على املُ ّ
وظف عدم ترك مقر عمله �أو التو ّقف عن ُمزاولة مهام عمله �إال بعد احل�صول على
ُموافقة رئي�سه املُبا�شر املُ�سبقة على ذلك ،كما يجب عليه �إخطار رئي�سه املُبا�شر يف حال عدم
مت ُّكنه من احل�ضور �إلى مقر العمل.
على الدائرة اتخاذ الإجراءات الت�أديب ّية املُنا�سبة بحق املُ ّ
وظف الذي ال يلتزم ب�أوقات العمل
رئي�سه املُبا�شر.
الر�سمي بدون ُعذر يقب ُله ُ
ُيعترب انقطاع املُ ّ
وظف عن عمله بدون �إذن ُم�سبق �أو ُعذر مقبول �سبب ًا ُموجب ًا التخاذ الإجراءات
الت�أديب ّية الالزمة بح ّقه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

7/2/18 3:13 PM

17

العدد ( - )٤35ال�سنة (� ٢٠ - )52شوال 143٩هـ  -املوافق  ٤يوليو 2018م

Issue 435 Pages.indd 17

هـ�	-إذا تخ ّلف املُ ّ
وظف عن احل�ضور ملقر عمله بدون �إذن ُم�سبق �أو ُعذر مقبول ،ف�إ ّنه وبالإ�ضافة
�إلى فر�ض اجلزاء الت�أديبي بح ّقه وفق ًا لأحكام هذا القانون والت�شريعات ال�صادرة ُمبوجبه ،ال
ي�ستحق من راتبه ال�شامل ما ُيعادل عدد �أيام العمل التي تغ ّيب فيها بدون �إذن ُم�سبق �أو ُعذر
مقبول ،وال تحُ �سب هذه الأيام ُم ّدة خدمة فعل ّية له يف الدائرة.

�أ-

ب-

ج-
د-

هـ-

العمل الإ�ضايف
املادة ()31
ُي�شرتط لقيام املُ ّ
وظف بعمل �إ�ضايف ،ما يلي:
�	.1أن يكون هناك تكليف ّ
خطي للقيام بالعمل الإ�ضايف من قبل رئي�سه املُبا�شر.
�	.2أن يكون التكليف بالعمل الإ�ضايف بعد انتهاء �ساعات العمل الر�سمي �أو يف �أيام ال ُعطالت
الأ�سبوع ّية �أو الر�سم ّية.
�	.3أن تكون هناك حاجة فعل ّية لتكليف املُ ّ
وظف بالعمل الإ�ضايف.
خ�ص�صات املال ّية الالزمة يف ُموازنة الدائرة لتغطية �صرف بدل العمل الإ�ضايف.
 .4تو ُّفر املُ ّ
�	.5أال تكون املهام املُ�ستهدف �إجنازها كعمل �إ�ضايف ناجتة عن �إهمال �أو تق�صري املُ ّ
وظف
املُك ّلف بالعمل الإ�ضايف.
�	.6أال تزيد ُم ّدة تكليف املُ ّ
وظف بالعمل الإ�ضايف على ( )3ثالثة �أ�شهر يف ال�سنة الواحدة.
يتح ّدد مقدار بدل العمل الإ�ضايف بواقع ( )%125من �أجر �ساعة العمل الر�سمي ،حم�سوب ًا
وفق ًا للراتب الأ�سا�سي �إذا مت العمل الإ�ضايف يف �أيام العمل الر�سمي ،وبواقع ( )%150من �أجر
�ساعة العمل الر�سمي حم�سوب ًا وفق ًا للراتب الأ�سا�سي �إذا مت العمل الإ�ضايف يف �أيام ال ُعطالت
الأ�سبوع ّية �أو الر�سم ّية ،على �أال تزيد قيمة بدل العمل الإ�ضايف ال�شهري لل ُم ّ
وظف على ()%50
من راتبه الأ�سا�سي.
ي�ستحق املُ ّ
وظف العامل بنظام املُناوبات بدل عمل �إ�ضايف عن �ساعات العمل الإ�ضاف ّية� ،سوا ًء
كانت �ساعات العمل الإ�ضافية قبل بداية �ساعات املُناوبة �أو بعد انتهائها.
يجوز للدائرة عو� ًضا عن �صرف بدل العمل الإ�ضايف منح املُ ّ
وظف �أيام راحة �إذا بلغت �ساعات
العمل الإ�ضايف عدد �ساعات عمله اليوم ّية� ،شريطة �أال تزيد عدد �أيام الراحة خالل ال�شهر
الواحد على ( )5خم�سة �أيام عمل ،ويحق لل ُم ّ
وظف ا�ستخدام �أيام الراحة خالل �سنة واحدة
من تاريخ ا�ستحقاقه لها ،وال يجوز �إ�ضافة هذه الأيام �إلى ر�صيد �إجازته الدور ّية.
ال يجوز اجلمع بني بدل العمل الإ�ضايف و�أيام الراحة خالل ال�شهر الواحد ،كما ال يجوز اجلمع
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بني بدل العمل الإ�ضايف و�أي عالوات �أو بدالت �أو ُمكاف�آت �أخرى تمُ نح لل ُم ّ
وظف لذات الأ�سباب
التي من �أجلها مت تكليفه بالعمل الإ�ضايف.
و -ال ُي�صرف بدل العمل الإ�ضايف لل ُم ّ
وظف �أثناء تكليفه مبُهِ ّمة ر�سم ّية �أو تدريب ّية� ،سوا ًء كان ذلك
خالل �أيام العمل الر�سمي �أو خالل ال ُعطالت الأ�سبوع ّية �أو الر�سم ّية.
وحدة لتنظيم العمل الإ�ضايف.
ز -تتولى دائرة املوارد الب�شر ّية و�ضع الئحة ُم ّ
الف�صل الرابع
مبادئ ال�سلوك الوظيفي
وثيقة مبادئ ال�سلوك الوظيفي
املادة ()32
تتو ّلى دائرة املوارد الب�شر ّية �إ�صدار وثيقة مبادئ ال�سلوك الوظيفي و�أخالق ّيات الوظيفة العا ّمة،
بهدف �إر�ساء معايري وقواعد ومبادئ �أخالق ّية حت ُكم �آداب وقيم الوظيفة العا ّمة وبناء ثقافة مهن ّية
عالية لدى ُم ّ
وظفي الدائرة ،وتعزيز التزامهم بهذه املعايري والقواعد واملبادئ والقيم.
�سرية املعلومات
ّ
املادة ()33
�أ -على املُ ّ
وظف خالل فرتة خدمته وبعد انتهائها املُحافظة على �س ّرية املعلومات التي اطلع عليها
بحكم وظيفته �أو ب�سببها وعدم الإف�صاح عنها ،مكتوبة كانت �أو �شفه ّية ،و�سوا ًء كانت تتعلق
يح�صل على �إذن ّ
خطي
بعمل احلكومة �أو الدائرة التي يعمل لديها �أو ب�أي دائرة �أخرى ما مل ُ
ُم�سبق من املُدير العام� ،أو بنا ًء على طلب جهة ق�ضائ ّية �أو �أي جهة حكومية توجب ت�شريعاتها
احل�صول على تلك املعلومات.
ب -ت�شمل املعلومات املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ودومنا ح�صر �أي ر�سائل �أو خرائط
�أو تقارير �أو ر�سومات �أو عرو�ض �أو ُموا�صفات �أو مناذج �أو ُرخ�ص �أو اتفاقيات �أو �أي بيانات
�أو تطبيقات �أو �أنظمة �أو وثائق �أخرى مهما كانت طبيعتها ،تعود ملك ّيتها للحكومة �أو للدائرة
التي يعمل لديها �أو لأي دائرة �أخرى.
ج -على املُ ّ
وظف فور انتهاء خدمته بالدائرة �إعادة ُكل ما يكون بحوزته من الوثائق �أو الأوراق �أو
املل ّفات �أو املواد �أو الأ�شرطة �أو الأقرا�ص �أو الربامج �أو �أي مُمتلكات �أخرى تخ�ص احلكومة �أو
الدائرة التي يعمل لديها �أو �أي دائرة �أخرى� ،سوا ًء كانت تت�ضمن معلومات �س ّرية �أم ال.
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د -لغايات هذه املادة ،على املُ ّ
وظف التوقيع على «تع ُّهد �ضمان ال�س ّرية وعدم الإف�صاح عن
املعلومات» املُعتمد لدى الدائرة يف هذا ال�ش�أن.
الهدايا والر�شاوى
املادة ()34
�أ -مع عدم الإخالل بالت�شريعات التي جُت ِّرم الر�شوة ،على املُ ّ
وظف عدم قبول �أو طلب �أو �أخذ �أي
مبلغ �أو خدمة ُمع ّينة �أو �أي �شيء له قيمة ما ّدية �أو معنو ّية بهدف اتخاذ �إجراء غري قانوين �أو
غري ُمالئم �أو التمييز بني املُتعاملني.
بُ -يحظر قبول �أي هد ّية ذات قيمة ما ّدية ،ما مل ت ُكن هد ّية دعائ ّية رمز ّية �أو ترويج ّية وحتمل
ا�سم و�شعار اجلهة التي ُتقدِّ مها.
ج	-تحُ دِّ د الدائرة الوحدة التنظيم ّية التي يجوز لها قبول الهدايا �أو االحتفاظ بها نياب ًة عنها،
على �أن يتم توزيعها وفق ًا ملا ُتق ِّرره الدائرة يف هذا ال�ش�أن.
د -ال يجوز تقدمي �أو توزيع الهدايا �إال با�سم الدائرة ومن قبل الطرف الذي تحُ دِّ ده.
الن�شاط ال�سيا�سي
املادة ()35
ُيحظر على املُ ّ
وظف اال�شرتاك يف �أي ن�شاط �سيا�سي داخل الدولة �أو خارجها �أثناء خدمته �إال بعد
احل�صول على ُموافقة ّ
خت�صة يف الدولة.
وال�سلطات املُ ّ
خطية ُم�سبقة من الدائرة ُّ
ت�ضا ُرب امل�صالح
املادة ()36
على املُ ّ
وظف خالل ت�أدية واجباته الوظيف ّية جت ُّنب �أي ت�ضا ُرب قد يقع يف امل�صالح بني ن�شاطاته
اخلا�صة وم�صالح الدائرة �أو احلكومة وعملياتها ،و�أن يتج ّنب �أي عمل قد ُيثار ب�ش�أنه �أي �شكوك
ّ
بت�ضا ُرب امل�صالح ،وعليه الإف�صاح لإدارة املوارد الب�شر ّية ُمبا�شر ًة يف حال وجود �أي حالة من
حاالت ت�ضا ُرب امل�صالح �أو وجود �أي ُ�شبهة ب�ش�أنها ،وعليه االمتناع ب�شكل خا�ص ع ّما يلي:
 .1اال�شرتاك يف �أي عمل ّية �أو �إجراء �أو قرار قد ُي�ؤ ّثر ب�شكل ُمبا�شر �أو غري ُمبا�شر على جناح
ُمقا ِول �أو ُمو ِّرد �أو �أي م�شروع يف حال كان له �أو لزوجه �أو لأحد �أقاربه حتى الدرجة الرابعة
م�صلحة فيه.
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 .2اال�شرتاك يف �أي قرار �أو �إجراء قد ُي�ؤ ّدي �إلى حتقيق منفعة له �أو لزوجه �أو لأحد �أقاربه حتى
الدرجة الرابعة.
بحكم وظيفته لتحقيق �أهداف
 .3ا�ستغالل من�صبه الوظيفي �أو ت�سريب �أي معلومات ح�صل عليها ُ
خا�صة.
ُمع ّينة �أو احل�صول على خدمة �أو ُمعاملة ّ
 .4اال�شرتاك يف �أي عمل ّية �أو �إجراء �أو قرار بهدف ت�ضييق وتعطيل م�صالح املُتعاملني الذي
جتمعهم به عداوة �سابقة �أو م�شاعر ُبغ�ض �أو ُعن�صر ّية �أو كراه ّية لأي �سبب كان.
ُمزاولة العمل اخلا�ص
املادة ()37
�أُ -يحظر على املُ ّ
وظف غري املُواطن العمل لدى الغري �أو تقدمي �أي خدمات �سوا ًء ب�أجر �أو بدون
�أجر �أو متلُّك �أي ُم� ّؤ�س�سة فرد ّية �أو ح�ص�ص �أو �أ�س ُهم يف �أي �شركة  -عدا ال�شركات املُ�ساهمة
العا ّمة � -إال بعد احل�صول على ُموافقة ّ
خطية ُم�سبقة من املُدير العام.
ب -يجوز لل ُم ّ
وظف املُواطن متلُّك �أي ُم� ّؤ�س�سة فرد ّية �أو ح�ص�ص �أو �أ�س ُهم يف �أي �شركة� ،أو �إدارة
�أي �شركة �أو ُم� ّؤ�س�سة� ،أو العمل لدى الغري �أو تقدمي �أي خدمات �سوا ًء ب�أجر �أو بدون �أجر.
جُ -يراعى عند تطبيق �أحكام الفقرتني (�أ) و(ب) من هذه املادة ما يلي:
 .1القيام بالعمل اخلا�ص خارج �أوقات العمل الر�سمي.
�	.2أال ُي�ؤ ِّثر العمل اخلا�ص ب�شكل �سلبي على �أداء املُ ّ
وظف لواجباته الوظيف ّية �أو على الدائرة
التي يعمل لديها.
�	.3أال يكون العمل اخلا�ص ُمرتبط ًا ب�أي �شكل من الأ�شكال بوظيفته وال ُي�ؤ ِّثر �أو يت�أ ّثر بها.
�	.4أال يكون هناك ت�ضا ُرب يف امل�صالح ب�أي �شكل من الأ�شكال بني الدائرة التي يعمل لديها
وعمله اخلا�ص.
االت�صال الداخلي واخلارجي
املادة ()38
�أ -ت�ستند احلكومة ب�شكل �أ�سا�سي يف تطبيقها ل�سيا�سة االت�صال الداخلي واخلارجي على مبادئ
امل�س�ؤول ّية وال�شفاف ّية وال�شراكة وذلك ل�ضمان تقدمي �أف�ضل اخلدمات لل ُمتعاملني.
بُ -تط ِّبق الدائرة الدليل العام لالت�صال احلكومي املُعتمد من الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي.
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ال ُع�ضو ّية املهن ّية
املادة ()39
تتك ّفل الدائرة بدفع �أو تعوي�ض املُ ّ
وظف عن �أي ر�سوم �أو ا�شرتاكات يدف ُعها ُمقابل ال ُع�ضو ّية يف
اجلمع ّيات املهن ّية �أو احل�صول على ال ُّرخ�صة املهن ّية �إذا كان هذا اال�شرتاك �أو احل�صول على
ال ُّرخ�صة �شرط ًا �أو ُمتط ّلب ًا لأداء وظيفته ،ويف هذه احلالة على املُ ّ
وظف احل�صول على املُوافقة
ّ
اخلطية املُ�سبقة من الدائرة قبل االن�ضمام ل ُع�ضو ّية اجلمع ّيات املهن ّية �أو ا ُ
حل�صول على ال ُّرخ�صة
املهن ّية ودفع تلك الر�سوم �أو اال�شرتاكات.
الف�صل اخلام�س
التوطني
الأولو ّية يف التعيني
املادة ()40
�أ	-يمُ نح املُواطن الأولو ّية يف �شغل الوظائف ال�شاغرة لدى الدائرة وعلى وجه اخل�صو�ص من �أ ّدى
منهم اخلدمة الوطن ّية ،وذلك من خالل تعيينه يف تلك الوظائف �أو نقله �إليها� ،شريطة متتُّعه
ُمبتط ّلبات �شغلها ،مع جواز تزويده بتدريب �إ�ضايف �إذا اقت�ضت احلاجة ذلك.
ب -على الدائرة تنمية وتطوير مهارات ُم ّ
وظفيها املُواطنني و�ضمان التق ّدم الوظيفي واملهني لهم.
ّ
خطة التوطني والإحالل
املادة ()41
�أ -على الدائرة �أن ُت ِعد ّ
خطة ُمتكاملة للتوطني والإحالل و�إعداد الربامج الالزمة لت�أهيل
وال�سيا�سات التي يعتمدها املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.
املُواطنني ،مبا يتّفق ِّ
ب -على الدائرة �أن تقوم بعر�ض خطة التوطني والإحالل املُع ّدة من قبلها على دائرة املوارد
الب�شر ّية العتمادها.
خريجي الثانو ّية العا ّمة
رعاية ّ
املادة ()42
التخ�ص�صات
�أ -يجوز للدائرة التعا ُقد مع خ ّريجي الثانو ّية العا ّمة املُواطنني لدرا�سة بع�ض
ُّ
املهن ّية �أو الف ّنية �أو للح�صول على التدريب املهني املُتّفق مع اخت�صا�صات وطبيعة عمل
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الدائرة ،و ُيحدِّ د العقد املُربم معهم �أو مع من ينوب عن ُهم قانون ًا حقوق والتزامات طرفيه مبا
يف ذلك التزامهم بالعمل لدى الدائرة لفرتة ُت�ساوي فرتة الدرا�سة �أو التدريب.
ب -تلتزم الدائرة طوال ُم ّدة الدرا�سة �أو التدريب ووفق ُموازنتها املُعتمدة بدفع ُمكاف�أة �شهر ّية
مقطوعة له�ؤالء الدار�سني �أو املُتد ِّربني ،على �أن ُتعترب هذه املُكاف�أة ِمنحة لهم ال يجوز �إعادة
خ�صمها �أو اقتطاعها من رواتبهم الإجمال ّية و ُم�ستح ّقاتهم عند تعيينهم يف الدائرة.
ج�	-إذا مل يلتزم الدار�س �أو املُتد ِّرب بالعمل لدى الدائرة التي ق ّدمت له الرعاية ،ف ُيلزم ب�إعادة
كا ّفة النفقات واملبالغ التي دفعتها الدائرة على تعليمه �أو تدريبه فيما عدا املنحة املُ�شار �إليها
يف الفقرة (ب) من هذه املادة ،كما ي�سري هذا احلكم يف حال عدم ح�صوله على املُ� ّؤهل
العلمي املطلوب ما مل ُيقدِّ م ُعذر ًا م�شروع ًا تقبله الدائرة.
خا�صة ب�ش�أن رعاية خ ّريجي الثانو ّية العا ّمة.
د -تتولى الدائرة و�ضع الئحة ّ
التخرج
ت�أهيل حديثي
ُّ
املادة ()43
التخ�ص�صات التي تتوافق مع طبيعة عمل
يجوز للدائرة ت�أهيل املُواطنني حديثي التخ ُّرج من خُمتلف
ُّ
الدائرة بهدف تدريبهم و�إك�سابهم مهارات و ُقدرات وظيف ّية ُمع ّينة ،وذلك ُمقابل ُمكاف�أة �شهر ّية
اخلا�صة بت�أهيل حديثي التخ ُّرج مبوجب الئحة يعتمدها املُدير العام
مقطوعة ،ويتم حتديد الأحكام
ّ
يف هذا ال�ش�أن.
التدريب امليداين
املادة ()44
يجوز للدائرة قبول تدريب عدد من ُّ
�سجلني يف املُ� ّؤ�س�سات التعليم ّية املُعتمدة
الطالب املُواطنني املُ ّ
للح�صول على املُ�ؤهِّ الت العلم ّية ،على
داخل الدولة �أو خارجها لغايات ا�ستيفاء املُتط ّلبات الأكادمي ّية ُ
�أن تتولى �إدارة املوارد الب�شر ّية اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان تنفيذ التدريب امليداين.
الف�صل ال�ساد�س
الرواتب والبدالت والعالوات واملزايا
ّ
املبادئ العا ّمة
املادة ()45
�أ -على الدائرة �أن ت�سعى �إلى حتقيق �أهدافها ب�أق�صى �إنتاج ّية ،وب�أقل ُكلفة مُمكنة ،لذلك يجب
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�أن تتم عمل ّية منح املُكاف�آت واملزايا الوظيف ّية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والت�شريعات
ال�صادرة ُمبوجبه مبا ي�ضمن للحكومة الكفاءة العالية والأداء املُتم ّيز.
ب -ال يجوز للدائرة �صرف �أي عالوات �أو بدالت �أو مزايا وظيف ّية غري من�صو�ص عليها يف هذا
القانون والت�شريعات ال�صادرة ُمبوجبه ،ويف حال مت �صرف �أي منها لل ُم ّ
وظف ف�إ ّنها ال ُتعترب
حق ًا ُمكت�سب ًا له وعلى الدائرة ا�سرتدادها من املُ ّ
وظف.
والرواتب والبدالت والعالوات
حتديد الدرجات الوظيف ّية ّ
املادة ()46
خ�ص�صات املال ّية لل ُم ّ
وظفني مبوجب القرارات
تحُ ّدد الدرجات الوظيف ّية وال ّرواتب والبدالت واملُ ّ
التي يعتمدها رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.
احلد الأدنى لراتب املُ ّ
وظف املُواطن
املادة ()47
ُيحدِّ د رئي�س املجل�س التنفيذي بقرار ي�ص ُدر عنه يف هذا ال�ش�أن وبنا ًء على تو�صية دائرة املوارد
الب�شر ّية احلد الأدنى للراتب الإجمايل لل ُم ّ
وظفني املُواطنني.
للمواطن
العالوة االجتماع ّية ُ
املادة ()48
ي�ستحق املُ ّ
وظف املُواطن عالوة اجتماع ّية يتح ّدد مقدارها وفق ًا للقرارات التي يعتمدها رئي�س
املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن ،على �أن ُت�ضاف هذه العالوة �إلى الراتب الإجمايل ال�شهري و ُتط ّبق
عليها ن�سب توزيع الراتب الإجمايل التي يتم حتديدها يف القرارات املُ�شار �إليها.
اال�شرتاك يف برنامج التقاعد
املادة ()49
�أ -يتم �إ�شراك املُ ّ
وظف املُواطن يف برنامج التقاعد املعمول به لدى الهيئة العا ّمة للمعا�شات
والت�أمينات االجتماع ّية وفق ًا للت�شريعات املعمول بها لديها.
ب	-تحُ ّدد اال�شرتاكات ال�شهر ّية التي ُتخ�صم من الراتب الإجمايل ال�شهري لل ُم ّ
وظف املُواطن
واحل�صة التي ُتدفع عنه من قبل الدائرة وفق ًا للت�شريعات ال�سارية يف هذا ال�ش�أن.
ّ
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بدل تذاكر ال�سفر ال�سنو ّية
املادة ()50
ي�ستحق املُ ّ
وظف بدل تذاكر �سفر �سنو ّية يتح ّدد مقدارها وفق ًا للقرارات التي يعتمدها رئي�س املجل�س
التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.
تذاكر �سفر اال�ستقدام والعودة
املادة ()51
ي�ستحق املُ ّ
وظف املُ�ستقدم من خارج الدولة ما يلي:
 .1تذكرة ا�ستقدام له من �أقرب مطار دويل ملحل �إقامته الدائم �إلى الإمارة وذلك عند ُمبا�شرة
�إجراءات التعيني.
 .2تذكرة عودة له �إلى �أقرب مطار دويل ملحل �إقامته الدائم املُح ّدد يف عقد العمل وذلك عند
انتهاء خدمته� ،شريطة ُمغادرته الدولة خالل ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء خدمته.
عدم ا�ستحقاق تذاكر �سفر اال�ستقدام والعودة
املادة ()52
ال ي�ستحق املُ ّ
وظف تذاكر ال�سفر املُ�شار �إليها يف املادة ( )51من هذا القانون يف �أي من احلاالت
التالية:
كجزء
�	.1إذا مت التعاقد معه من داخل الدولة� ،إال �إذا كانت الدائرة قد ا�ستقدمته بت�أ�شرية زيارة ُ
من عملية االختيار والتعيني.
 .2يف حال بقائه داخل الدولة بعد انتهاء خدمته ملُ ّدة تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر من تاريخ انتهاء
خدمته.
بحكم ق�ضائي �أو ب�سبب االنقطاع عن العمل.
�	.3إذا مت �إنهاء خدمته بقرار ت�أديبي �أو ُ
للم ّ
وظف املُ�ستقدم
ال�سلفة النقد ّية ُ
ُّ
املادة ()53
يجوز للدائرة يف حال ا�ستقدام املُ ّ
وظف للعمل لديها من خارج الدولة �أن ت�صرف له ُ�سلفة نقد ّية ال
ال�سلفة
تزيد على راتب �إجمايل ل�شهر واحد ،لت�سهيل ا�ستقراره داخل الدولة ،ويتم ا�سرتداد هذه ُّ
على ( )3ثالثة �أق�ساط �شهر ّية.
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اال�سرتداد واخل�صم
املادة ()54
على الدائرة خ�صم �أي مبلغ يرتتّب لها بذ ّمة املُ ّ
وظف من الراتب ال�شامل �شهري ًا ،وت�شمل دومنا
ح�صر خط�أ الزيادة يف الراتب ال�شامل �أو منحه �أي عالوات �أو بدالت �أو مزايا �أو ترقيات خالف ًا
لأحكام هذا القانون والت�شريعات ال�صادرة ُمبوجبه ،على �أال يزيد مقدار اخل�صم يف هذه احلالة
على ُربع الراتب ال�شامل �شهري ًا.
الف�صل ال�سابع
الأداء واملُكاف�آت
نظام �إدارة الأداء
املادة ()55
على الدائرة تطبيق نظام �إدارة الأداء الذي يعتمده رئي�س املجل�س التنفيذي ،لقيا�س �أداء ُم ّ
وظفيها
ا�ستناد ًا �إلى �أهدافها اال�سرتاتيج ّية و�أداء وحداتها التنظيم ّية ،بهدف تعزيز الإجنازات الفرد ّية
وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد ،وتوفري �أ�سا�س ملُكاف�أة الإجناز وحتقيق النتائج املرج ّوة.
املُكاف�آت الت�شجيع ّية
املادة ()56
�أ -ت�ضع الدائرة نظام ًا خا� ًصا لل ُمكاف�آت الت�شجيع ّية العين ّية والنقد ّية ملُ ّ
وظفيها.
بُ -يحدِّ د النظام املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة حاالت و�شروط و�ضوابط منح املُكاف�آت
الت�شجيع ّية ،على �أن ُيراعى فيه ما يلي:
�	.1أن يتم منح املُكاف�آت الت�شجيع ّية نظري الإجنازات املُتم ّيزة لل ُم ّ
وظف ،وتقدير ًا لإبداعه
وابتكاره� ،أو اقرتاحاته املُتم ّيزة �أو لأي �سبب �آخر تراه الدائرة.
خ�ص�صات املال ّية الالزمة ل�صرف املُكاف�آت الت�شجيع ّية.
 .2تو ُّفر املُ ّ
�	.3أال تزيد قيمة املُكاف�أة النقد ّية على الراتب الأ�سا�سي ال�شهري لل ُم ّ
وظف.
�	.4أن تتنا�سب قيمة املُكاف�أة مع الإجناز �أو االقرتاح املُق ّدم من املُ ّ
وظف.
�	.5أال يتم ُمكاف�أة املُ ّ
وظف �أكرث من م ّرة عن ذات الإجناز �أو االقرتاح.
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العالوة الدور ّية
املادة ()57
ي�ستحق املُ ّ
وظف عالوة دور ّية ُت�ضاف �إلى راتبه الإجمايل ،على �أن يتح ّدد مقدارها و�شروط
�صدره رئي�س املجل�س التنفيذي ب�شكل �سنوي.
ا�ستحقاقها ومواعيد �صرفها بقرار ُي ِ
الف�صل الثامن
الرتقية
املبادئ العا ّمة
املادة ()58
حال من الأحوال ا�ستحقاق ًا ُم ِلزم ًا
�أ	-تمُ ِّثل الرتقية �أداة للتق ُّدم والتط ُّور الوظيفي ،وال ُتع ُّد ب�أي ٍ
على الدائرة.
بُ -تع ُّد الرتقية �أولى اخليارات يف �شغل الوظائف ال�شاغرة واملُ�ستحدثة يف الدائرة ،ويف حال عدم
تو ُّفر املُ�ؤهِّ الت واخلربات والكفاءات املِهن ّية ال�ضرور ّية ل�شغلها من قبل ُم ّ
وظفي الدائرة ،ف�إ ّنه
يتم اللجوء مل�صادر التوظيف اخلارج ّية.
ج -تكون الرتقية لل ُم ّ
وظف الذي يح�صل على نتيجة تقومي �أداء «يفي بالتوقعات» فما فوق.
د -تكون ترقية املُ ّ
وظف مبنحه الراتب الإجمايل لبداية مربوط الدرجة اجلديدة� ،أو مبنحه زيادة
مال ّية على الراتب الإجمايل قبل الرتقية� ،أ ُّيهما �أعلى ،وذلك وفق ًا للقرارات التي يعتمدها
رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.
هـ -ال ُي�ؤخذ بعني االعتبار عند النظر يف الرتقية ترتيب الأقدم ّية �إال �إذا ت�ساوت نتائج تقومي الأداء
بني �أكرث من ُم ّ
وظف.
و -ي�صدُر قرار الرتقية عن املُدير العام.
ز -ال يجوز منح الرتقية ب�أثر رجعي ،كما ال يجوز اجلمع بني �أكرث من ترقية خالل ( )12اثني
ع�شر �شهر ًا.
الرتقية يف الدرجة
املادة ()59
�أ -تتم ترقية املُ ّ
وظف �إلى وظيفة بدرجة �أعلى ،على النحو التايل:
 .1الرتقية �إلى وظيفة �شاغرة �أو ُم�ستحدثة بدرجة واحدة.
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 .2الرتقية عرب �إعادة تقومي الوظيفة احلال ّية ب�سبب �إعادة توزيع الواجبات وامل�س�ؤول ّيات.
مما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز ترقية املُ ّ
وظف ا�ستثنا ًء �إلى درجتني
ب -على الرغم ّ
كحد �أق�صى ،وال يجوز يف هذه احلالة ترقية املُ ّ
مت�ض على
وظف ترقية ا�ستثنائ ّية �أخرى ما مل ِ
الرتقية اال�ستثنائ ّية ال�سابقة ُم ّدة (� )4أربع �سنوات على الأقل.
الرتقية املال ّية
املادة ()60
�أ -تتم ترقية املُ ّ
وظف مال ّي ًا مبنحه زيادة على الراتب الإجمايل ،ويتم حتديد مقدار هذه الزيادة
وفق ًا للقرارات التي يعتمدها رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن ،على �أال يتجاوز الراتب
الإجمايل لل ُم ّ
وظف بعد الرتقية املال ّية نهاية مربوط الدرجة التي ي�شغلها ،و�أال يكون هناك �أي
تغيري على مهام الوظيفة التي ي�شغلها �أو درجته الوظيفية.
ب -تتم الرتقية املال ّية وفق ًا لهذه املادة ،على النحو التايل:
 .1ترقية مال ّية عاد ّية :و ُي�شرتط فيها �أال تقل نتيجة تقومي �أداء املُ ّ
وظف يف ال�سنة الأخرية
عن «يفي بالتو ّقعات» ،و�أن مت�ضي �سنة واحدة على الأقل على �آخر ترقية مال ّية عادية
تقا�ضاها.
 .2ترقية مال ّية ا�ستثنائ ّية :و ُي�شرتط فيها �أال تقل نتيجة تقومي �أداء املُ ّ
وظف يف ال�سنة الأخرية
عن «يتجاوز التو ّقعات» ،و�أن مت�ضي �سنتان على الأقل على �آخر ترقية مال ّية ا�ستثنائ ّية
تقا�ضاها.
الف�صل التا�سع
التع ُّلم والتطوير واالبتعاث
التع ُّلم والتطوير
املادة ()61
�أ -تلتزم الدائرة بتعليم وتطوير ُم ّ
وظفيها ب�شكل ُم�ستمر من خالل تدريبهم وتزويدهم باملعارف
واملهارات وحت�سني كفاءاتهم الف ّنية وال�سلوك ّية.
ب	-تحُ َّدد الأحكام املُتع ِّلقة بالتعلُّم والتطوير مبوجب قرار ي�صدُر يف هذا ال�ش�أن عن رئي�س املجل�س
التنفيذي.
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�شروط االبتعاث
املادة ()62
�أ -يجوز بقرار من املُدير العام �إيفاد املُ ّ
وظف يف بعثة درا�س ّية داخل �أو خارج الدولة� ،سوا ًء على
نفقة الدائرة �أو على نفقة �أي جهة �أخرى.
بُ -ي�شرتط فيمن يتم �إيفاده يف بعثة درا�س ّية ما يلي:
�	.1أن يكون ُمواطن ًا.
�	.2أال تقل ُم ّدة خدمته يف الدائرة عن �سنتني.
�	.3أن يكون قد ح�صل على تقرير �أداء «يتجاوز التو ّقعات» على الأقل يف �آخر تقومي للأداء.
�	.4أن يتوافق املُ� ّؤهل العلمي املطلوب احل�صول عليه مع طبيعة وظيفته �أو م�ساره الوظيفي
و�أن يتنا�سب مع طبيعة عمل الدائرة.
�	.5أال يكون قد �سبق �إيفادُه يف بعثة درا�س ّية ،ما مل ي ُكن املُ� ّؤهل العلمي اجلديد �أعلى
وا�ستمرار ًا لل ُم� ّؤهل العلمي ال�سابق.
ج -يجوز لل ُمدير العام ا�ستثناء املُ ّ
وظف من ال�شرط املن�صو�ص عليه يف البند ( )2من الفقرة (ب)
التخ�ص�صات الها ّمة �أو النادرة وفق ًا الحتياجات
من هذه املادة يف حال �إيفاده لدرا�سة �أحد
ُّ
و ُمتط ّلبات الدائرة.
تعديل الو�ضع الوظيفي ب�سبب احل�صول على ُم� ّؤهل علمي
املادة ()63
�أ -تلتزم الدائرة بعد ح�صول املُ ّ
وظف املُواطن على املُ� ّؤهل العلمي املُبتعث لأجله بو�ضعه يف وظيفة
خ�ص�ص لهذه
تتالءم وحت�صيله العلمي اجلديد� ،شريطة �أال تقل الدرجة والراتب الإجمايل املُ ّ
الوظيفة عن درجته وراتب وظيفته الإجمايل قبل االبتعاث.
ب -يجوز للدائرة تعديل راتب �أو وظيفة املُ ّ
وظف حل�صوله على درجة علمية �أعلى يف احلاالت التي
خ�ص�صات املال ّية �أو
ُيعتمد فيها الربنامج الدرا�سي ُم�سبق ًا من املُدير العام� ،شريطة تو ّفر املُ ّ
ال�شاغر الوظيفي.
التزامات املُ ّ
وظف املُبتعث
املادة ()64
�أ -يلتزم املُ ّ
وظف الذي يد ُر�س على نفقة الدائرة بنظام التف ُّرغ الكامل بالعمل فيها ملُ ّدة ُتعا ِدل
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ُم ّدة برنامج الدرا�سة املُعتمد ،و�إال كان عليه رد كا ّفة ال ّنفقات التي حت ّملتها الدائرة طوال ُمدة
درا�سته مبا يف ذلك الرواتب ال�شاملة ال�شهر ّية التي ُد ِفعت له.
ب -يلتزم املُ ّ
وظف الذي مت �إيفادُه يف بعثة درا�س ّية بنظام التف ُّرغ الكامل حل�صوله على بعثة �أو
منحة درا�س ّية من �أي جهة �أخرى بالعمل يف الدائرة ملُ ّدة ُتعا ِدل ُم ّدة الإيفاد ،و�إال كان عليه رد
كا ّفة الرواتب ال�شاملة ال�شهر ّية التي ُد ِفعت له.
ج -يلتزم املُ ّ
وظف الذي يد ُر�س على نفقة الدائرة بنظام التف ُّرغ ا ُ
جلزئي بالعمل فيها ملُ ّدة ُتعا ِدل
ن�صف ُم ّدة برنامج الدرا�سة املُعتمد ،و�إال كان عليه رد كا ّفة ال ّنفقات التي حت ّملتها الدائرة
طوال ُم ّدة درا�سته.
د�	-إذا مل يلتزم املُ ّ
وظف ب�إكمال باقي ُم ّدة التزامه بالعمل وفق ًا لأحكام الفقرة (�أ) من هذه
املادة ،ف�إ ّنه يجب عليه رد ما ُيعا ِدل النفقات التي حت ّملتها الدائرة بالإ�ضافة �إلى الرواتب
ال�شاملة ال�شهر ّية التي ُ�صرفت له وذلك عن الفرتة املُتب ّقية للوفاء بالتزامه بتاريخ تركه العمل
بالدائرة.
هـ�	-إذا مل يلتزم املُ ّ
وظف ب�إكمال باقي ُم ّدة التزامه بالعمل وفق ًا لأحكام الفقرة (ب) من هذه
املادة ،ف�إ ّنه يجب عليه رد ما ُيعا ِدل الرواتب ال�شاملة ال�شهر ّية التي ُ�صرفت له وذلك عن
الفرتة املُتب ّقية للوفاء بالتزامه بتاريخ تركه العمل بالدائرة.
و�	-إذا مل يلتزم املُ ّ
وظف ب�إكمال باقي ُم ّدة التزامه بالعمل وفق ًا لأحكام الفقرة (ج) من هذه
املادة ،ف�إ ّنه يجب عليه رد ما ُيعا ِدل ال ّنفقات التي حت ّملتها الدائرة وذلك عن الفرتة املُتب ّقية
للوفاء بالتزامه بتاريخ تركه العمل بالدائرة.
ز -يحق للدائرة خ�صم �أي مبلغ يتعلق بدرا�سة املُ ّ
وظف مت دف ُعه له من �أي جهة �أخرى �إذا كانت
درا�سته على نفقة الدائرة.
�إنهاء البعثة الدرا�س ّية
املادة ()65
�أُ -تنهى البعثة الدرا�س ّية لل ُم ّ
وظف بقرار من املُدير العام بنا ًء على تو�صية الوحدة التنظيم ّية
املعن ّية ُمبتابعة البعثات الدرا�س ّية يف الدائرة ،وذلك يف �أي من احلاالت التالية:
 .1التخلُّف عن االلتحاق بالدرا�سة �أو االنقطاع عنها ملُ ّدة �شهر واحد بدون �إذن ُم�سبق �أو
ُعذر مقبول.
ال�سنوي� ،أو عدم اجتياز احلد
 .2ال ُّر�سوب ل�سنتني درا�سيتني ُمتتاليتني يف نظام الدِّ را�سة ّ
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الأدنى من ال�ساعات املُعتمدة لدرا�سته بنجاح يف ( )3ثالثة ُف�صول درا�س ّية ُمتتالية،
ال�ساعات
�أو (� )4أربعة ُف�صول درا�س ّية ُمتف ّرقة وذلك يف نظام الدِّ را�سة على �أ�سا�س ّ
املُعتمدة.
التخ�ص�ص العلمي �أو املُ� ّؤ�س�سة التعليم ّية املُلتحق بها �أو بلد الدرا�سة املُعتمد دون
 .3تغيري
ُّ
ا ُ
حل�صول على املُوافقة املُ�سبقة من الدائرة.
 .4ا ُ
حل�صول على منحة درا�س ّية من �أي جهة �أخرى �سوا ًء من داخل الدولة �أو خارجها دون
ا ُ
حل�صول على املُوافقة املُ�سبقة من الدائرة.
ل�سمعة الدولة،
 .5ارتكاب �أي فعل �أو �سلوك �شائن� ،أو القيام ب�أي ت�ص ُّرف من �ش�أنه الإ�ساءة ُ
�أو مُمار�سة �أي ن�شاط ُي�ش ِّكل انتهاك ًا للقوانني واللوائح النافذة يف بلد الدرا�سة �أو املُ� ّؤ�س�سة
التعليم ّية� ،أو مُمار�سة �أي ن�شاط �سيا�سي �أثناء فرتة الدرا�سة.
ب�	-إذا مت �إنهاء البعثة الدرا�س ّية لأي من احلاالت املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املا ّدةُ ،يلزم
املُ ّ
وظف برد كا ّفة الر�سوم والنفقات التي حت ّملتها الدائرة طوال ُم ّدة درا�سته وذلك فيما عدا
الرواتب الإجمال ّية ال�شهر ّية.
الف�صل العا�شر
ال�سفر يف ُم ِه ّمات ر�سم ّية
املبادئ العا ّمة
املادة ()66
يتم �إيفاد املُ ّ
وظف لأداء �أي مهام ر�سمية ل�صالح الدائرة �أو احلكومة داخل الدولة �أو خارجها بقرار
من املُدير العام ،و ُيح ّدد يف قرار الإيفاد طبيعة و�أهداف املُهِ ّمة و ُم ّدتها ووجهتها.
تذاكر ال�سفر يف املُ ِه ّمات الر�سم ّية اخلارج ّية
املادة ()67
�أ -تتو ّلى الدائرة م�س�ؤول ّية حجز و�إ�صدار تذاكر ال�سفر لل ُم ّ
وظف املوفد يف مُهِ ّمة ر�سم ّية خارج
الدولة ،وفق ًا ملا يلي:
 .1الدرجة الرابعة ع�شرة فما فوق
 .2الدرجة الثالثة ع�شرة فما دون
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ب -يكون �سفر املُ ّ
وظف املُوفد يف مُهِ ّمة ر�سم ّية خارج الدولة على درجة تذكرة ال�سفر املُ�شار �إليها
يف الفقرة (�أ) من هذه املادة حتى ولو كان �سف ُره مع ُم ّ
وظفني �آخرين ي�ستح ّقون درجات �أعلى
اخلا�صة به
�أو �ضمن فريق عمل واحد ،با�ستثناء رئي�س الوفد الذي تكون درجة تذكرة ال�سفر
ّ
على درجة رجال الأعمال.
ج -تتو ّلى الدائرة م�س�ؤول ّية حجز و�إ�صدار تذكرة �سفر واحدة ملُرافق املُ ّ
وظفة املُواطنة �أثناء
�إيفادها يف مُهِ ّمة ر�سم ّية خارج الدولة ،على �أن تكون درجة تذكرة ال�سفر املُ�ستح ّقة لل ُمرافق
بنف�س درجة تذكرة �سفر املُ ّ
وظفة املُواطنة.
بدل الإيفاد يف املُ ِه ّمات الر�سم ّية
املادة ()68
تتح ّدد بدالت الإيفاد يف املُهِ ّمات الر�سم ّية داخل الدولة �أو خارجها مبوجب القرارات التي يعتمدها
رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.
موعد املُغادرة والعودة
املادة ()69
�أ -على املُ ّ
وظف املُوفد يف مُهِ ّمة ر�سم ّية خارج الدولة ُمغادرة مقر عمله والعودة �إليه يف التاريخ
املُح ّدد يف قرار الإيفاد ،على �أن ُي�ؤخذ بعني االعتبار عند حتديد ُم ّدة الإيفاد مواعيد رحالت
الطريان املُتاحة وجدول الأعمال اخلا�ص باملُهِ ّمة الر�سم ّية.
ب -يجوز لل ُمدير العام متديد املُ ّدة املُح ّددة يف قرار الإيفاد �إذا كانت هناك ظروف طارئة خارجة
عن �إرادة املُ ّ
وظف املُوفد ،ويتم حتديد املُ ّدة يف هذه احلالة مبا يتنا�سب مع هذه الظروف
الطارئة.
ُ
تدخل ُم ّدة الإيفاد التي يتم حتديدها وفق ًا لأحكام الفقرتني (�أ) و(ب) من هذه املادة يف
ج-
ح�ساب بدل الإيفاد وي�ستحق عنها املُ ّ
وظف املُوفد هذا البدل.
تكاليف ِّ
ال�ضيافة �أثناء املُ ِه ّمة الر�سم ّية
املادة ()70
تتح ّمل الدائرة نفقات وتكاليف ِّ
ال�ضيافة وال ّدعوات الر�سم ّية التي ُيقيمها رئي�س الوفد �أثناء املُهِ ّمة
الر�سم ّية فيما عدا تكاليف امل�شروبات الكحول ّية وم�صاريف ال ُّدخول لنوادي الرتفيه وما يف ُحكمِ ها.
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�أحكام عا ّمة يف املُ ِه ّمات الر�سم ّية
املادة ()71
�أ -يجوز لل ُم ّ
وظف ُمبوافقة رئي�سه املُبا�شر اجلمع بني الإجازة الدور ّية واملُهِ ّمة الر�سم ّية �سوا ًء
كانت داخل الدولة �أو خارجها.
ب -ال تتح ّمل الدائرة تكاليف �إقامة املُ ّ
وظف املُوفد يف مُهِ ّمة ر�سم ّية� ،أو تكاليف حجز تذاكر ال�سفر
يف حال قيام �أي جهة �أخرى بتوفريهما ،على �أن يلتزم املُ ّ
وظف يف هذه احلالة ب�إخطار الدائرة
ال�سفر.
يف حال تك ُّفل �أي جهة بتكاليف الإقامة �أو تذاكر ّ
ج -تتو ّلى الدائرة م�س�ؤول ّية ح�صول املُ ّ
وظف على الت�أ�شريات الالزمة من اجلهات املعن ّية دون
�أن تتح ّمل م�س�ؤول ّية ت�أخري �أو رف�ض الت�أ�شرية من قبل هذه اجلهات ،فيما يتح ّمل املُ ّ
وظف
م�س�ؤول ّية �ضمان �أن جواز �سفره وكا ّفة الوثائق الر�سم ّية املطلوبة منه لإ�صدار الت�أ�شرية �سليمة
و�سارية املفعول يف جميع الأوقات.
الف�صل احلادي ع�شر
الإجازات
�أنواع الإجازات
املادة ()72
تتم ّثل الإجازات التي يجوز منحها لل ُم ّ
وظف وفق ًا لأحكام هذا القانون مبا يلي:
 .1الإجازة الدور ّية.
 .2الإجازة املر�ض ّية.
�	.3إجازة الأمومة والو�ضع والرعاية.
�	.4إجازة الأب ّوة.
�	.5إجازة احلداد.
�	.6إجازة عدة الوفاة.
�	.7إجازة احلج.
�	.8إجازة املُ�شاركة يف الفعال ّيات.
�	.9إجازة ُمرافقة مري�ض.
�	.10إجازة ُمرافقة الزوج.
 .11الإجازة الدرا�س ّية.
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 .12الإجازة بدون راتب.
�	.13إجازة ت�أدية اخلدمة الوطن ّية واالحتياط ّية.
ُم ّدة الإجازة الدور ّية
املادة ()73
ي�ستحق املُ ّ
وظف املُعينّ يف وظيفة دائمة �إجازة دورية براتب �شامل �شهري ُكل �سنة ،وذلك على النحو
التايل:
�أ )30( -ثالثني يوم عمل ملُ ّ
وظفي الدرجة الثانية ع�شرة فما فوق.
ب )25( -خم�سة وع�شرين يوم عمل ملُ ّ
وظفي الدرجة الرابعة وحتى الدرجة احلادية ع�شرة.
ج )18( -ثمانية ع�شر يوم عمل ملُ ّ
وظفي الدرجة الثالثة فما دون.

�أ-
ب-

ج-
د-
هـ-

ا�ستخدام الإجازة الدور ّية
املادة ()74
على الدائرة ت�شجيع ُم ّ
وظفيها على ا�ستخدام الإجازة الدور ّية ب�شكل �سنوي ،و�إذا مل يتم ّكن
املُ ّ
وظف من ا�ستعمال �إجازته كاملة ب�سبب ُمتط ّلبات العمل ال�ضرور ّية ،ف�إ ّنه يجب عليه
ا�ستعمال ن�صف ا�ستحقاقه ال�سنوي من الإجازة الدور ّية على الأقل.
يجوز لل ُم ّ
وظف القيام بالإجازة الدور ّية دُفع ًة واحدة� ،أو تق�سيمها على فرتات خُمت ِلفة ،وذلك
بعد احل�صول على ُموافقة رئي�سه املُبا�شر ،كما يجوز له اجلمع بني الإجازة الدور ّية و�أي
�إجازة �أخرى ي�ستح ّقها وفق ًا للأحوال املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والت�شريعات ال�صادرة
ُمبوجبه.
ُتعترب الأيام املر�ض ّية التي حتدث �أثناء الإجازة الدور ّية من �ضمن ُم ّدتها.
يحق لل ُم ّ
وظف خالل ال�سنة الأولى من اخلدمة وبعد اجتياز فرتة االختبار بنجاح ا�ستخدام
الر�صيد املُتو ّفر لديه من الإجازة الدور ّية.
يجوز لل ُم ّ
وظف الذي �أم�ضى يف خدمة الدائرة ُم ّدة ال تقل عن �سنة ا�ستخدام الر�صيد املُتو ّفر
له من الإجازة الدور ّية ،بالإ�ضافة �إلى ُم ّدة �إجازة ال تزيد على ( )10ع�شرة �أيام عمل �أخرى
من ر�صيد �إجازته الدور ّية عن ال�سنة التالية وذلك ُمبوافقة رئي�سه املُبا�شر ووفق ما ت�سمح به
ظروف العمل.
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تنظيم طلب الإجازة الدور ّية
املادة ()75
�أ -تتو ّلى الدائرة تنظيم الإجازات الدور ّية ملُ ّ
وظفيها مبا ي�ضمن ح�سن �سري العمل بانتظام
ِّ
واطراد.
ب -يكون تقدمي الإجازة الدور ّية بطلب من املُ ّ
وظف وفق ًا للنظام املُعتمد لدى الدائرة ،وعلى
الرئي�س املُبا�شر الرد على طلب الإجازة خالل ُم ّدة ال تزيد على ( )10ع�شرة �أيام عمل من
تاريخ تقدميها و�إال اعتُربت مقبولة ُحكم ًا.
�صرف الراتب ال�شامل املُ�ستحق عن الإجازة الدور ّية
املادة ()76
يجوز للدائرة بنا ًء على طلب املُ ّ
وظف �صرف الراتب ال�شامل املُ�ستحق له عن الإجازة الدور ّية
املُعتمدة ل ُي�صرف له ُم�سبق ًا قبل �شهر على الأكرث من قيامه بالإجازة الدور ّية.
الإجازة الدور ّية خالل فرتة االختبار
املادة ()77
ال يجوز منح املُ ّ
وظف �إجازة دور ّية �أو �صرف راتبها قبل اجتيازه فرتة االختبار بنجاح ،مع احتفاظه
بحقه يف احل�صول على �إجازة دور ّية عن تلك الفرتة.

�أ-
ب-
ج-
د-

ترحيل الإجازة الدور ّية
املادة ()78
على املُ ّ
وظف �أن يقوم ب�إجازته الدور ّية خالل ال�سنة التي ُت�ستحق عنها وذلك للحفاظ على
اخلا�صة والعمل.
التوا ُزن ال�سليم ما بني حياته
ّ
ال يجوز ترحيل �أكرث من ن�صف ا�ستحقاق الإجازة الدور ّية �إلى ال�سنة التالية.
ال�سماح لل ُم ّ
وظف
على الرغم مما ورد يف الفقرة (ب) من هذه املادة ،يجوز لل ُمدير العام ّ
برتحيل �أكرث من ن�صف ا�ستحقاقه من الإجازة الدور ّية عن �أي �سنة �إلى ال�سنة التالية يف حال
ا�ستدعت حاجة العمل عدم منحه �إجازته الدور ّية عن تلك ال�سنة.
يحتفظ املُ ّ
وظف بر�صيد �إجازته الدور ّية املُ�ستح ّقة له قبل العمل بهذا القانون ،ويكون له
ا�ستخدام هذا الر�صيد طوال فرتة خدمته.
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قطع الإجازة الدور ّية
املادة ()79
خا�صة ا�ستدعاء املُ ّ
وظف من �إجازته الدور ّية املُ ّ
رخ�ص له بها
�أ -يجوز لل ُمدير العام ويف حاالت ّ
والعودة �إلى العمل قبل انتهاء ُم ّدتها �إذا اقت�ضت م�صلحة العمل ذلك ،ويف هذه احلالة ُت�ضاف
املُ ّدة املُتب ّقية من الإجازة �إلى ر�صيد �إجازة املُ ّ
وظف الدور ّية.
ب -يجوز لل ُم ّ
خا�صة ُيوافق عليها رئي�سه املُبا�شر
وظف قبل �أو بعد بدء �إجازته الدورية ويف حاالت ّ
طلب �إلغاء �أو قطع الإجازة والعودة �إلى العمل ،على �أن ُت�ضاف املُ ّدة املُتب ّقية من الإجازة �إلى
ر�صيد �إجازة املُ ّ
وظف الدور ّية.
الإجازة املر�ض ّية
املادة ()80
�أ -يتم الرتخي�ص لل ُم ّ
وظف بالإجازة املر�ض ّية ُمبوجب تقرير ط ّبي �صادر عن جهة ط ّبية ر�سم ّية
ُمعتمدة �إذا مل تتجاوز ُم ّدة الإجازة املر�ض ّية ( )5خم�سة �أيام عمل ُمتّ�صلة يف امل ّرة الواحدة
�أو ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل ُمنف�صلة ،و�إذا جتاوزت ُم ّدة الإجازة املر�ض ّية املُدد املذكورة
فيكون اعتماد هذه الإجازة مبوجب تقرير ط ّبي �صادر عن اللجنة الط ّبية.
ب -تقوم اللجنة الط ّبية يف حال جتاوزت احلالة املر�ض ّية لل ُم ّ
وظف املُدد املُ�شار �إليها يف الفقرة
(�أ) من هذه املادة ،وبعد التث ّبت من حالته املر�ض ّية ،باملُوافقة على منحه �إجازة مر�ض ّية لل ُم ّدة
التي تراها �ضرور ّية وفق ًا حلالته املر�ض ّية ،على �أال تزيد ُم ّدة الإجازة املر�ض ّية يف جمموعها
وظف املُواطن و( )3ثالثة �أ�شهر بالن�سبة لل ُم ّ
على �سنة واحدة بالن�سبة لل ُم ّ
وظف غري املُواطن.
ج -تقوم اللجنة الط ّبية بعد انتهاء ُم ّدة الإجازة املر�ض ّية املُعتمدة لل ُم ّ
وظف وفق ًا لأحكام الفقرة
(ب) من هذه املادة ُمبراجعة احلالة املر�ض ّية لل ُم ّ
وظف ،وعلى �ضوء هذه املُراجعة يتم ما يلي:
 .1بالن�سبة لل ُم ّ
وظف غري املُواطن ،يتم �إعادته �إلى عمله يف حال ثبوت لياقته الط ّبية،
و�إال ف�إ ّنها تو�صي ب�إنهاء خدمته وفق ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
والت�شريعات ال�صادرة ُمبوجبه.
 .2بالن�سبة لل ُم ّ
وظف املُواطن ،يتم �إعادته �إلى عمله يف حال ثبوت لياقته الط ّبية� ،أو التو�صية
بنقله �إلى �أي وظيفة �أخرى تتنا�سب مع حالته املر�ض ّية� ،أما �إذا تبينّ حاجته �إلى متديد
الإجازة املر�ض ّية مع �إمكانية امتثاله لل�شفاء ،فيتم متديد �إجازته املر�ض ّية ال تزيد يف
جمموعها على �سنة واحدة �أخرى كحد �أق�صى� ،أما يف حال ثبوت عدم لياقته الط ّبية
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د-

هـ-
و-
ز-

ف�إنها تو�صي ب�إنهاء خدمته لأ�سباب ط ّبية و�إحالته �إلى التقاعد وفق ًا للت�شريعات ال�سارية
يف هذا ال�ش�أن.
ي�ستحق املُ ّ
وظف غري املُواطن خالل �إجازته املر�ض ّية راتبه ال�شامل عن ال�شهر الأول ،وراتبه
الأ�سا�سي عن ال�شهرين التاليني ،ما مل ت ُكن �إجازته املر�ض ّية ناجتة عن �إ�صابة عمل �أو مر�ض
مهني في�ستمر يف هذه احلالة بتقا�ضي الراتب الذي تحُ دِّ ده الت�شريعات ال�سارية يف هذا
ال�ش�أن.
ي�ستحق املُ ّ
وظف املُواطن خالل �إجازته املر�ض ّية راتبه ال�شامل عن ال�سنة الأولى ،والراتب
الإجمايل عن ال�سنة الثانية ،ما مل ت ُكن �إجازته املر�ض ّية ناجتة عن �إ�صابة عمل �أو مر�ض مهني
في�ستمر يف هذه احلالة بتقا�ضي الراتب الذي تحُ دِّ ده الت�شريعات ال�سارية يف هذا ال�ش�أن.
يف جميع الأحوال ،على املُ ّ
وظف �أو من يمُ ّثله �إخطار الدائرة التي يعمل لديها ر�سمي ًا عن
الإجازة املر�ض ّية خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ منحه هذه الإجازة.
ُتخ ّف�ض �ساعات عمل املُ ّ
�صحية بنا ًء على تو�صية اللجنة الط ّبية ،على �أال تقل
وظف لأ�سباب ّ
عدد �ساعات عمله اليوم ّية عن ( )5خم�س �ساعات ،وتقوم اللجنة الط ّبية يف هذه احلالة
ُمبراجعة احلالة املر�ض ّية لل ُم ّ
ف�صل عن حالته
وظف ُكل ( )3ثالثة �أ�شهر و�إعداد تقرير ط ّبي ُم ّ
املر�ض ّية.

تكرار الإجازة املر�ض ّية
املادة ()81
يف حال تكرار الإجازة املر�ض ّية ،لل ُمدير العام �إحالة املُ ّ
وظف �إلى اللجنة الط ّبية لتوقيع الك�شف
ف�صل عن حالته املر�ض ّية.
الط ّبي عليه و�إعداد تقرير ط ّبي ُم ّ
املر�ض املُعدي
املادة ()82
�أ -على اللجنة الط ّبية �أن متنح املُ ّ
وظف املُ�صاب مبر�ض ُم ٍعد �إجازة مر�ض ّية ،حتى ولو مل مين ُعه
ذلك من القيام بالعمل� ،إلى �أن ي�ص ُدر تقرير منها ب�شفائه التام ،كما يجب عليها �إبالغ
الدائرة التي يعمل لديها املُ ّ
وظف بعدم ال�سماح له ُمبزاولة العمل طوال ُم ّدة الإجازة املر�ض ّية،
و ُي�صرف له يف هذه احلالة راتبه ال�شامل طوال ُم ّدة الإجازة املر�ض ّية.
ب -يجوز للدائرة تكليف املُ ّ
وظف بالقيام مبهام وظيفته خالل ُم ّدة الإجازة املر�ض ّية املمنوحة
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له مبوجب الفقرة (�أ) من هذه املادة من خالل نظام العمل عن ُبعد يف حال كانت حالته
املر�ض ّية وطبيعة عمله ت�سمح بذلك ،و ُي�صرف له يف هذه احلالة راتبه ال�شامل طوال فرتة
عمله عن ُبعد.
�إجازة الأمومة والو�ضع والرعاية
املادة ()83
ُت ّ
نظم �أحكام �إجازة الأمومة والو�ضع والرعاية مبوجب �أحكام املر�سوم رقم ( )14ل�سنة 2017
املُ�شار �إليه �أو �أي ت�شريع �آخر يحل حم ّله.
�إجازة الأب ّوة
املادة ()84
يمُ نح املُ ّ
وظف الذي ُيرزق مبولود �إجازة �أب ّوة براتب �شامل ملُ ّدة ( )3ثالثة �أيام عمل خالل �شهر
واحد من تاريخ والدة طفله.
�إجازة احلداد
املادة ()85
�أ	-يمُ نح املُ ّ
وظف �إجازة حداد براتب �شامل ملُ ّدة ( )5خم�سة �أيام عمل يف حال وفاة �أحد �أقاربه
من الدرجة الأولى �أو الثانية.
ب	-يمُ نح املُ ّ
وظف �إجازة حداد براتب �شامل ملُ ّدة ( )10ع�شرة �أيام عمل يف حال وفاة زوجته ،كما
تمُ نح املُ ّ
وظفة غري املُ�سلمة هذه الإجازة يف حال وفاة زوجها.
ج -يجوز اجلمع بني �إجازة احلداد والإجازة الدور ّية ،ويف حال �صادف وقوع �إجازة احلداد �أثناء
الإجازة الدورية ،ف�إ ّنه ُت�ضاف ُم ّدة �إجازة احلداد �إلى الإجازة الدور ّية ،وال يجوز منح �إجازة
احلداد �أثناء وقوعها يف �أي �إجازة �أخرى.
عدة الوفاة
�إجازة ّ
املادة ()86
�أ	-تمُ نح املُ ّ
وظفة املُ�سلمة التي ُيتو ّفى عنها زوجها �إجازة ع ّدة براتب �شامل ملُ ّدة �أربعة �أ�شهر
وع�شرة �أيام تبد�أ من تاريخ وفاة الزوج �أو حتى ت�ضع حملها.
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ب -يجوز اجلمع بني �إجازة ع ّدة الوفاة والإجازة الدور ّية ،ويف حال �صادف وقوع �إجازة ع ّدة
الوفاة �أثناء الإجازة الدور ّية ،ف�إ ّنه ُت�ضاف ُم ّدة �إجازة ع ّدة الوفاة �إلى الإجازة الدور ّية.
�إجازة احلج
املادة ()87
يمُ نح املُ ّ
وظف املُ�سلم ومل ّرة واحدة خالل ُم ّدة خدمته يف احلكومة �إجازة ملُ ّدة ( )15خم�سة ع�شر يوم
عمل براتب �شامل لأداء فري�ضة احلج ،ويجوز لل ُم ّ
وظف اجلمع بني �إجازة احلج والإجازة الدور ّية.
�إجازة املُ�شاركة يف الفعال ّيات
املادة ()88
�أ -يجوز لل ُمدير العام منح املُ ّ
وظف �إجازة براتب �شامل ملُ ّدة ال تزيد على �شهرين يف املرة الواحدة
عن ُكل فعال ّية تتعلق باملُ�شاركة يف الفرق الوطن ّية �أو املُ�سابقات �أو الأن�شطة الريا�ض ّية �أو
الربامج االجتماع ّية �أو الثقاف ّية �أو التط ّوع ّية �أو لأي �أ�سباب �أخرى ال تتعلق بعمل الدائرة والتي
وظف فيها ،ويتم منح هذه الإجازة بنا ًء على طلب ّ
تتط ّلب ُم�شاركة املُ ّ
خطي ُيق ّدم من اجلهات
املعن ّية بتلك املجاالت يف الدولة.
مما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز لل ُمدير العام بنا ًء على طلب اجلهات
ب -على الرغم ّ
املعن ّية متديد ُم ّدة �إجازة املُ�شاركة يف الفعال ّيات ملُ ّدة �شهر واحد كحد �أق�صى ومل ّرة واحدة بنا ًء
على �سبب جدي.
�إجازة ُمرافقة مري�ض
املادة ()89
�أ -يجوز لل ُمدير العام منح املُ ّ
وظف �إجازة براتب �شامل ملُ ّدة ال تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر ملُرافقة
زوجه �أو �أحد �أقاربه حتى الدرجة الثانية للعالج خارج الدولة وذلك يف احلاالت التي ال يوجد
خا�صة منح هذه الإجازة للأقارب بالن�سب
لها عالج ممُاثل داخل الدولة ،ويجوز يف حاالت ّ
حتى الدرجة الثالثة ،ويجوز لل ُمدير العام متديد هذه الإجازة براتب �أ�سا�سي �إذا اقت�ضت
ال�ضرورة ذلك ،ويف جميع الأحوال يتم منح هذه الإجازة �أو متديدها بنا ًء على تقرير ط ّبي
�صادر عن جهة ط ّبية ر�سم ّية ُمعتمدة.
ب -يجوز لل ُمدير العام منح املُ ّ
وظف �إجازة براتب �شامل ملُ ّدة ال تزيد على �شهرين ملُرافقة زوجه �أو
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�أحد �أقاربه حتى الدرجة الثانية والذي يتل ّقى عالج ًا ط ّبي ًا داخل الدولة ،ويجوز لل ُمدير العام
متديد هذه الإجازة براتب �أ�سا�سي �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك ،ويف جميع الأحوال يتم منح
هذه الإجازة �أو متديدها بنا ًء على تقرير ط ّبي �صادر عن جهة ط ّبية ر�سم ّية ُمعتمدة.
�إجازة ُمرافقة الزوج
املادة ()90
�أ -يجوز بقرار من املُدير العام منح املُ ّ
وظف املُواطن �إجازة بدون راتب ملُرافقة زوجه للإقامة
معه �إذا �أوفد خارج الدولة يف مُهِ ّمة ر�سم ّية �أو بعثة �أو �إجازة درا�س ّية� ،أو مت نقله �أو انتدابه �أو
أحلق بعمل لدى �إحدى الهيئات �أو الوكاالت �أو املُ ّ
نظمات
�إعارته �إلى وظيفة خارج الدولة� ،أو � ِ
الدول ّية �أو الإقليم ّية ،على �أال تجُاوز ُم ّدة هذه الإجازة املُ ّدة املُق ّررة للإيفاد �أو العمل خارج
الدولة.
ب -يجوز للدائرة طوال فرتة الإجازة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة �شغل وظيفة
رخ�ص له بهذه الإجازة ،وعليها عند انتهاء الإجازة وعودة املُ ّ
املُ ّ
وظف املُ ّ
وظف للدولة �أن ُتعيده
�إلى وظيفته ال�سابقة �أو �إلى �أي وظيفة �أخرى ُم�ساوية لها يف الدرجة.
جُ -تعترب ُم ّدة الإجازة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ُم ّدة خدمة فعل ّية لل ُم ّ
وظف،
على �أن ُيراعى يف احت�ساب ُم ّدة هذه الإجازة �ضمن ُم ّدة اخلدمة الفعل ّية �أحكام القانون
االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999املُ�شار �إليه ،وال ي�ستحق املُ ّ
وظف عن هذه الإجازة �أي �إجازة
دور ّية �أو بدل تذاكر ال�سفر.
الإجازة الدرا�س ّية
املادة ()91
يجوز بقرار من املُدير العام منح املُ ّ
وظف املُواطن �إجازة درا�س ّية بنظام التف ُّرغ الكامل �أو بنظام
التف ُّرغ ا ُ
جلزئي داخل �أو خارج الدولة بغر�ض احل�صول على ُم� ّؤهل علمي ملُ ّدة ت�ساوي ُم ّدة الربنامج
الدرا�سي املُعتمد.
�شروط منح الإجازة الدرا�سية
املادة ()92
�أُ -ي�شرتط ملنح املُ ّ
وظف �إجازة درا�س ّية ،ما يلي:
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�	.1أن يكون ُمواطن ًا.
�	.2أال تقل ُم ّدة خدمته يف الدائرة عن �سنتني.
�	.3أن يكون قد ح�صل على تقرير �أداء «يتجاوز التو ّقعات» على الأقل يف �آخر تقومي للأداء.
�	.4أن يتوافق املُ� ّؤهل العلمي املطلوب احل�صول عليه مع طبيعة وظيفته �أو م�ساره الوظيفي
و�أن يتنا�سب مع طبيعة عمل الدائرة واحتياجاتها.
�	.5أال يكون قد �سبق ح�صوله على �إجازة درا�س ّية ،ما مل ي ُكن املُ� ّؤهل العلمي املطلوب
احل�صول عليه �أعلى وا�ستمرار ًا لل ُم� ّؤهل العلمي ال�سابق.
مما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز لل ُمدير العام ما يلي:
ب -على الرغم ّ
 .١ا�ستثناء املُ ّ
وظف املُق ّرر منحه �إجازة درا�س ّية بنظام التف ُّرغ الكامل من ال�شرط املن�صو�ص
عليه يف البند ( )2من الفقرة (�أ) من هذه املادة.
 .٢ا�ستثناء املُ ّ
وظف املُق ّرر منحه �إجازة درا�س ّية بنظام التف ُّرغ ا ُ
جلزئي من ال�شروط
املن�صو�ص عليها يف البنود ( ،)2( ،)1و( )3من الفقرة (�أ) من هذه املادة.
وذلك يف حال درا�سة املُ ّ
التخ�ص�صات الها ّمة �أو النادرة وفق ًا الحتياجات و ُمتط ّلبات
وظف لأحد
ُّ
الدائرة.
التفرغ الكامل
الإجازة الدرا�س ّية بنظام
ُّ
املادة ()93
�أ -يتم الرتخي�ص بالإجازة الدرا�س ّية بنظام التف ُّرغ الكامل بقرار من املُدير العام براتب �شامل،
وتكون ُم ّدة هذه الإجازة هي ذات املُ ّدة املُق ّررة للح�صول على املُ� ّؤهل العلمي املُعتمدُ ،م�ضاف ًا
�إليها املُ ّدة املطلوبة الجتياز �أي اختبارات �أو درا�سات متهيد ّية على �أال تزيد ُم ّدتها على �سنة
واحدة كحد �أق�صى ،ويجوز متديد الإجازة الدرا�س ّية بقرار من املُدير العام �إذا كانت تقارير
املُتابعة الواردة عن املُ ّ
وظف تقت�ضي التمديد.
بُ -تعترب ُم ّدة الإجازة الدرا�س ّية بنظام التف ُّرغ الكامل ُم ّدة خدمة فعل ّية لل ُم ّ
وظف ،على �أال ي�ستحق
عن هذه املُ ّدة �أي �إجازة دور ّية �أو بدل تذاكر ال�سفر.
التفرغ ُ
اجلزئي
الإجازة الدرا�س ّية بنظام
ُّ
املادة ()94
�سجل يف برنامج التعلُّم عن ُبعد داخل �أو خارج الدولة� ،أو املُ ّ
يجوز منح املُ ّ
وظف
وظف املُواطن املُ ّ
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نتظم يف الدرا�سات امل�سائ ّية يف �إحدى املُ� ّؤ�س�سات التعليم ّية املُعرتف بها يف الدولة ،ما يلي:
املُ ِ
�	.1إجازة براتب �شامل لأداء االمتحانات ،تحُ ّدد ُم ّدتها وفق ًا لربنامج االمتحانات املُعتمد.
�	.2إجازة �إ�ضافية براتب �شامل �سابقة على تاريخ االمتحان ُمب ّدة ال تزيد على ( )5خم�سة �أيام
عمل يف كل ف�صل درا�سي �إذا كانت االمتحانات ُت�ؤ ّدى داخل الدولة ،وال تزيد على ( )10ع�شرة
�أيام عمل �إذا كانت االمتحانات ُت�ؤ ّدى خارج الدولة.
 .3ا�سرتاحة درا�س ّية ق�صرية ملُ ّدة ال تزيد على �ساعتني حل�ضور احل�ص�ص الدرا�س ّية يف �أي
برنامج درا�سي ُمعتمد وذلك حتى انتهاء هذا الربنامج.
�	.4إجازة براتب �شامل لإعداد �أبحاث وم�شاريع ور�سائل التخ ُّرج وفق ًا لل ُمتط ّلبات املُعتمدة لدى
املُ� ّؤ�س�سة التعليم ّية ،وذلك ملُ ّدة ال تزيد على ( )5خم�سة �أيام عمل �إذا كانت الدرا�سة داخل
الدولة ،و( )10ع�شرة �أيام عمل �إذا كانت الدرا�سة خارج الدولة.
�إنهاء الإجازة الدرا�س ّية
املادة ()95
ُتنهى الإجازة الدرا�س ّية لل ُم ّ
وظف �سوا ًء بنظام التف ُّرغ الكامل �أو بنظام التف ُّرغ ا ُ
جلزئي بقرار من
املُدير العام بنا ًء على تو�صية الوحدة التنظيم ّية املعن ّية ُمبتابعة الإجازات الدرا�س ّية بالدائرة ،وذلك
يف �أي من احلاالت التالية:
 .1التخلُّف عن االلتحاق بالدرا�سة �أو االنقطاع عنها ملُ ّدة �شهر واحد بدون �إذن ُم�سبق �أو ُعذر
مقبول.
ال�سنوي� ،أو عدم اجتياز احلد الأدنى
 .2ال ُّر�سوب ل�سنتني درا�سيتني ُمتتاليتني يف نظام الدِّ را�سة ّ
من ال�ساعات املُعتمدة لدرا�سته بنجاح يف ( )3ثالثة ُف�صول درا�س ّية ُمتتالية� ،أو (� )4أربعة
ال�ساعات املُعتمدة.
ُف�صول درا�س ّية ُمتف ّرقة يف نظام الدِّ را�سة على �أ�سا�س ّ
التخ�ص�ص العلمي الذي ُمنحت الإجازة الدرا�س ّية من �أجله �أو املُ� ّؤ�س�سة التعليم ّية
 .3تغيري
ُّ
املُلتحق بها �أو بلد الدرا�سة املُعتمد دون ا ُ
حل�صول على املُوافقة املُ�سبقة من الدائرة.
حل�صول على منحة درا�س ّية من �أي جهة �سوا ًء داخل الدولة �أو خارجها دون ا ُ
 .4ا ُ
حل�صول على
املُوافقة امل�سبقة من الدائرة.
ل�سمعة الدولة� ،أو
 .5ارتكاب �أي فعل �أو �سلوك �شائن� ،أو القيام ب�أي ت�ص ُّرف من �ش�أنه الإ�ساءة ُ
مُمار�سة �أي ن�شاط ُي�ش ِّكل انتهاك ًا للقوانني واللوائح النافذة يف الدولة �أو املُ�ؤ�س�سة التعليم ّية �أو
يف بلد الدرا�سة.
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الإجازة بدون راتب
املادة ()96
�أ -يجوز بقرار من املُدير العام منح املُ ّ
وظف �إجازة بدون راتب ملُ ّدة ال تزيد على (� )60ستني
يوم ًا� ،شريطة �أن تتو ّفر لدى املُ ّ
وظف �أ�سباب مقبولة تقت�ضي منحه هذه الإجازة ،و�أن يكون قد
ا�ستنفد ر�صيد �إجازته الدور ّية.
ب -ال ُتعترب ُم ّدة الإجازة بدون راتب ُم ّدة خدمة فعل ّية لل ُم ّ
وظف وال ي�ستحق عنها �إجازة دور ّية �أو
بدل تذاكر ال�سفر.
�إجازة اخلدمة الوطن ّية واالحتياط ّية
املادة ()97
يمُ نح املُ ّ
وظف املُواطن �إجازة لت�أدية اخلدمة الوطن ّية واالحتياط ّية ،على �أن ُي�صرف له الراتب
ال�شامل خالل هذه الإجازة بالإ�ضافة �إلى �أي عالوات �أو بدالت �أخرى ،و ُتعترب ُم ّدة هذه الإجازة
ُم ّدة خدمة فعل ّية لل ُم ّ
وظف وي�ستحق عنها �إجازة دور ّية وبدل تذاكر ال�سفر.
�أحكام عا ّمة يف الإجازات
املادة ()98
�أ -ال ي�ستحق املُ ّ
وظف �أثناء فرتة االختبار �أي �إجازة مدفوعة الراتب فيما عدا �إجازة احلداد،
والإجازة املر�ض ّية ،و�إجازة الأمومة والو�ضع والرعاية ،و�إجازة ع ّدة الوفاة بالن�سبة لل ُم ّ
وظفة
املُ�سلمة ،على �أن يتم متديد فرتة االختبار ملُ ّدة ُت�ساوي عدد �أيام �أي من تلك الإجازات.
ب�	-إذا التحق املُ ّ
وظف خالل فرتة االختبار باخلدمة الوطن ّية واالحتياط ّية ،ف�إ ّنه يتم ا�ستكمال ما
تب ّقى من فرتة االختبار املُق ّررة له بعد انتهاء ُم ّدة اخلدمة الوطن ّية واالحتياط ّية.
ج -ال ي�ستحق املُ ّ
وظف الذي ي�ستقيل من العمل لدى الدائرة �أو ُتنهى خدماته فيها لأي �سبب من
الأ�سباب خالل فرتة االختبار �أي �إجازة دور ّية عن املُ ّدة التي ق�ضاها يف خدمة الدائرة.
د -على املُ ّ
وظف العودة �إلى عمله عند انتهاء �إجازته ،ف�إذا تخ ّلف عن ذلك بدون �إذن ُم�سبق �أو
ُعذر مقبول ،ف�إ ّنه وبالإ�ضافة �إلى اتخاذ الإجراءات الت�أديب ّية بح ّقه وف ًقا لأحكام هذا القانون،
ال ي�ستحق من راتبه ال�شامل ما ُيعادل عدد �أيام العمل التي تغ ّيب فيها ،وال تحُ �سب هذه الأيام
ُم ّدة خدمة فعل ّية له يف الدائرة.
هـ -ال ُت�ضاف ُعطل احلداد الر�سم ّية التي حتدث �أثناء �أي �إجازة يتم منحها لل ُم ّ
وظف وفق ًا لأحكام
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هذا القانون �إلى ر�صيد �إجازته.
الف�صل الثاين ع�شر
النقل والندب والإعارة
�شروط النقل
املادة ()99
يجوز نقل املُ ّ
وظف �سوا ًء داخل الدائرة �أو خارجها وفق ًا لل�شروط التالية:
�	.1أن يكون الهدف من النقل حتقيق ُمقت�ضيات امل�صلحة العا ّمة.
�	.2أال ُي�ؤ ّدي النقل �إلى امل�سا�س باحلقوق املُكت�سبة لل ُم ّ
وظف.
�	.3أن تكون الوظيفة املنقول �إليها املُ ّ
وظف �شاغرة و ُمعتمدة �ضمن الهيكل الوظيفي.
النقل الداخلي
املادة ()100
يجوز لل ُمدير العام نقل املُ ّ
وظف من وظيفة �إلى �أخرى �أو من وحدة تنظيم ّية �إلى وحدة تنظيم ّية
�أخرى يف الدائرة التي يعمل بها ،على �أن يكون النقل ُمتوافق ًا مع كفاءة املُ ّ
وظف و ُم�ؤهِّ الته وخرباته
الوظيف ّية.
النقل بني اجلهات احلكوم ّية
املادة ()101
�أ -يجوز يف الأحوال العاد ّية نقل املُ ّ
وظف �إلى �أي دائرة� ،أو �إلى �أي من اجلهات احلكوم ّية يف
الإمارة ،على �أن يتم النقل يف هذه احلالة بنا ًء على ُموافقة اجلهة املنقول منها املُ ّ
وظف
وظف ّ
حل�صول على ُموافقة املُ ّ
واجلهة املنقول �إليها ،و ُي�شرتط يف جميع الأحوال ا ُ
اخلطية
املُ�سبقة على ذلك.
ب -يجوز يف الأحوال غري العاد ّية نقل املُ ّ
وظف �إلى �أي دائرة� ،أو �إلى �أي من اجلهات احلكوم ّية
يف الإمارة ،دون احل�صول على موافقة املُ ّ
وظف املُ�سبقة �إذا تع ّذر نقله داخل الدائرة ،وي�شمل
ذلك دومنا ح�صر:
 .1النقل بقرار من احلاكم �أو رئي�س املجل�س التنفيذي.
�	.2إعادة هيكلة الدائرة �أو وحداتها التنظيم ّية.
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 .3ا�ستحداث جهة حكوم ّية جديدة.
 .4نقل مهام الوحدة التنظيم ّية التي يتبعها املُ ّ
وظف �إلى دائرة �أخرى.
يجب �أن يكون نقل املُ ّ
وظف يف الأحوال املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة وفق ًا
خلطط �إعادة الهيكلة و�إعادة توزيع املوارد الب�شر ّية التي ُتع ّدها الدائرة بالتن�سيق مع دائرة
املوارد الب�شر ّية يف هذا ال�ش�أن.
ُتعترب ُم ّدة خدمة املُ ّ
وظف املنقول وفق ًا لهذه املادة خدمة ُمتّ�صلة.
ُتنقل كا ّفة ُم�ستح ّقات املُ ّ
وظف املنقول ور�صيد �إجازته الدور ّية �إلى اجلهة املنقول �إليها وذلك
مبا ال يتعار�ض مع الت�شريعات املعمول بها لديها.
على املُ ّ
وظف املنقول احل�صول على براءة ذ ّمة من الدائرة املنقول منها قبل االلتحاق باجلهة
املنقول �إليها.
ُينقل امللف الوظيفي لل ُم ّ
وظف املنقول �إلى اجلهة املنقول �إليها ،على �أن حتتفظ الدائرة املنقول
منها ب�صور عن كا ّفة الوثائق والقرارات الواردة يف امللف املُتع ّلقة بذلك املُ ّ
وظف.
تتح ّمل اجلهة املنقول �إليها املُ ّ
وظف كا ّفة التكاليف املُرتتّبة على النقل ،مبا يف ذلك �أي فروقات
يف �أق�ساط اال�شرتاك يف برنامج التقاعد املعمول به لدى الهيئة العا ّمة للمعا�شات والت�أمينات
االجتماع ّية وفق ًا للت�شريعات ال�سارية لديها يف هذا ال�ش�أن.

النقل خارج احلكومة
املادة ()102
يجوز ُمبوافقة املُدير العام نقل املُ ّ
وظف �إلى �أي من اجلهات احلكوم ّية االحتاد ّية �أو املحلية يف
وظف ّ
�إمارات الدولة� ،شريطة ُموافقة املُ ّ
اخلطية على هذا النقل.
الندب الداخلي
املادة ()103
�أ -يجوز بقرار من املُدير العام ندب املُ ّ
وظف للقيام مبهام وواجبات وظيفة �أخرى �شاغرة �أو غاب
عنها �شاغلها وذلك بالإ�ضافة �إلى مهام وظيفته الأ�صلية ملُ ّدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر
قابلة للتمديد ملُ ّدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر �أخرى� ،شريطة �أن تكون الوظيفة املُنتدب �إليها
ُمعا ِدلة لدرجة املُ ّ
وظف املُنتدب �أو �أعلى منها بدرجتني كحد �أق�صى.
ب -يجوز بقرار من املُدير العام ندب املُ ّ
وظف للقيام مبهام وواجبات وظيفة �شاغرة �أو غاب عنها
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�شاغلها من غري مهام وظيفته الأ�صلية ،وذلك بدرجة �أعلى من درجة وظيفته الأ�صلية ،ملُ ّدة
(� )6ستة �أ�شهر قابلة للتمديد ملُ ّدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر �أخرى.
يجوز بقرار من املُدير العام ندب املُ ّ
وظف بنا ًء على خطة تطوير ّية فرد ّية ُمرتبطة بامل�سار
الوظيفي ،للقيام مبهام وظيفة �إ�شرافية �شاغرة �أو غاب عنها �شاغلها من غري مهام وظيفته
الأ�صلية ،وذلك بدرجة �أعلى من درجة وظيفته الأ�صل ّية ،ملُ ّدة (� )6ستة �أ�شهر قابلة للتمديد
ملُ ّدة (� )6ستة �أ�شهر �أخرى ،ويف هذه احلالة ُيعترب الندب مبثابة تكليف تطويري.
ال يجوز ندب املُ ّ
وظف للقيام مبهام �أكرث من وظيفة واحدة عالو ًة على مهام وظيفته الأ�صلية.
ُي�شرتط يف الوظيفة املُنتدب �إليها املُ ّ
وظف �أن تكون �ضمن وظائف الدرجة الثانية ع�شرة فما
فوق.
يف حال انتهاء ُم ّدة الندب املُ�شار �إليها يف هذه املادة ،ف�إ ّنه يجب �إعادة املُ ّ
وظف املُنتدب �إلى
وظيفته الأ�صل ّية �أو �إلى �أي وظيفة �أخرى ُم�ساوية لوظيفته الأ�صل ّية �أو نقله �إلى الوظيفة التي
انت ُِدب �إليها.

بدل الندب
املادة ()104
�إذا مت ندب املُ ّ
وظف للقيام مبهام وواجبات وظيفة �أخرى بالإ�ضافة �إلى مهام وظيفته الأ�صل ّية،
ف ُيمنح يف هذه احلالة بدل ندب بواقع ( )%15من الراتب الأ�سا�سي لبداية مربوط درجة الوظيفة
املُنتدب �إليها متى زادت ُم ّدة الندب على ال�شهرين ،ويتم احت�ساب هذا البدل اعتبار ًا من تاريخ
ُمبا�شرة املُ ّ
وظف املُنتدب مهام الوظيفة املُنتدب �إليها.
الندب اخلارجي
املادة ()105
�أ -يجوز ندب املُ ّ
وظف �إما ب�شكل ُك ّلي �أو ُجزئي ملُ ّدة ال تزيد على (� )6ستة �أ�شهر قابلة للتمديد
ملُ ّدة (� )6ستة �أ�شهر �أخرى ،وذلك �إلى وظيفة �أخرى ُم�ساوية لدرجته الوظيف ّية �أو �أعلى منها،
�أو لت�أدية مهام محُ ّددة يف دائرة �أخرى ،ويتم الندب يف هذه احلالة بنا ًء على طلب الدائرة
وظف �إليها و ُموافقة الدائرة التي يعمل لديها هذا املُ ّ
الراغبة بندب املُ ّ
وظف ،على �أن تتح ّمل
الدائرة املُنتدب منها راتبه ال�شامل وجميع ُم�ستح ّقاته طوال ُم ّدة الندب.
ب -ي�ستحق املُ ّ
وظف املُنتدب وفق ًا لأحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة ُمكاف�أة مال ّية بواقع ()%20
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من راتبه الأ�سا�سي ،و ُت�صرف هذه املُكاف�أة من الدائرة املُنتدب �إليها ب�شكل �شهري طوال ُم ّدة
الندب.
الإعارة
املادة ()106
�أ -تتم �إعارة املُ ّ
وظف �إلى �أي جهة حكوم ّية احتاد ّية �أو حم ّلية يف الدولة� ،أو �إلى ال�شركات �أو
املُ� ّؤ�س�سات اململوكة ُك ّلي ًا �أو ُجزئ ّي ًا لها� ،أو �إلى �أي من احلكومات �أو الهيئات الأجنب ّية �أو
املُ ّ
نظمات العرب ّية �أو الإقليم ّية �أو الدول ّية.
ب -تتم الإعارة بقرار من املُدير العام ملُ ّدة ال تزيد على �سنة واحدة قابلة للتمديد� ،شريطة ُموافقة
وظف ّ
املُ ّ
اخلطية على الإعارة �أو متديدها.
ُم�ستحقّات املُ ّ
وظف املُعار
املادة ()107
يح�صل املُ ّ
وظف املُعار على راتبه ال�شامل و ُم�ستح ّقاته الوظيف ّية من اجلهة املُعار �إليها وفق ًا
�أ-
ُ
لأنظمة املوارد الب�شر ّية املُط ّبقة لديها ،ويف حال �إعارة املُ ّ
وظف �إلى جهات �إقليم ّية �أو دول ّية
فيح�صل املُ ّ
وظف املُعار على راتبه ال�شامل من الدائرة املُعار منها ،بالإ�ضافة �إلى �أي مبالغ �أو
ُ
مزايا يتل ّقاها من اجلهة املُعار �إليها.
ب -يجب �أال ُت�ؤ ّثر �إعارة املُ ّ
وظف �إلى اجلهة املُعار اليها على موعد ا�ستحقاقه لبدل تذاكر ال�سفر
�أو ر�صيد �إجازته الدور ّية ،وتحُ ت�سب ُم ّدة الإعارة �ضمن ُم ّدة خدمته الفعل ّية يف الدائرة.
ج�	-إذا ّمتت �إعارة املُ ّ
وظف �إلى جهة ال ُتط ّبق �أحكام هذا القانون ،ف�إ ّنه يتم االحتفاظ بالقدر
املُ�ستحق لل ُم ّ
وظف وقت الإعارة من بدل تذاكر ال�سفر ور�صيد �إجازته الدور ّية لدى الدائرة
املُعار منها وال ي�ستحق خالل ُم ّدة الإعارة يف هذه احلالة �أي �إجازة دور ّية �أو بدل تذاكر �سفر
من الدائرة املُعار منها.
انتهاء الإعارة
املادة ()108
�أ -يجوز بقرار من املُدير العام بنا ًء على ُمقت�ضيات امل�صلحة العا ّمة �أو طلب اجلهة املُعار �إليها
�أو بنا ًء على طلب املُ ّ
وظف املُعار �إنهاء الإعارة قبل تاريخ انتهائها.
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ب -يحق للدائرة �شغل الوظيفة التي ت�شغر ب�سبب الإعارة ،وعليها عند عودة املُ ّ
وظف من الإعارة
�أن ُتعيده �إلى وظيفته الأ�صل ّية �أو �إلى �أي وظيفة �أخرى ُم�ساوية لتلك الوظيفة �أو �أعلى منها.
للم ّ
وظف املُعار
امل�س�ؤول ّية الت�أديب ّية ُ
املادة ()109
يتم توقيع اجلزاءات الت�أديب ّية عن املُخالفات التي يرتكبها املُ ّ
وظف املُعار من قبل اجلهة املُعار �إليها
وفق ًا للت�شريعات املعمول بها لديها ،على �أن يتم �إخطار الدائرة املُعار منها باملُخالفة التي ارتكبها
املُ ّ
وظف املُعار واجلزاء الت�أديبي الذي ُف ِر�ض عليه.

�أ-
ب-
ج-
د-

الف�صل الثالث ع�شر
ال�صحة وال�سالمة والبيئة
ِّ
املبادئ العا ّمة
املادة ()110
وظفيها ،على �أن يتحمل املُ ّ
ت�سعى احلكومة �إلى احلفاظ على بيئة و�سالمة ورفاه جميع ُم ّ
وظفون
م�س�ؤول ّياتهم يف حتقيق ذلك.
على املُ ّ
بال�صحة وال�سالمة والبيئة ال�سارية
وال�سيا�سات املُتع ّلقة ِّ
وظفني االلتزام بالت�شريعات ِّ
يف الإمارة.
يت�شارك ُكل من املُ ّ
و�صحية واملُحافظة عليها،
وظف والدائرة يف م�س�ؤول ّية �إيجاد بيئة عمل �آمنة ّ
لل�سيا�سة التي تعتمدها احلكومة يف هذا ال�ش�أن.
وذلك وفق ًا ِّ
يف حال قيام املُ ّ
بال�صحة وال�سالمة
وال�سيا�سات املُتع ِّلقة ِّ
وظف ُمبخالفة �أي من الت�شريعات ِّ
والبيئة املُ�شار �إليها يف هذه املادة ،ف�إ ّنه يكون ُعر�ض ًة للم�س�ؤول ّية الت�أديب ّية �أو املدن ّية �أو اجلزائ ّية
ح�سب الأحوال.

بيئة العمل وال�سالمة املِهن ّية
املادة ()111
و�صحة ُم ّ
وظفيها ،على �أن تتولى دائرة
على الدائرة توفري البيئة املُنا�سبة للعمل ،التي ت�ضمن �سالمة ّ
ال�صحة وال�سالمة املِهن ّية والبيئة ،ويجوز
وحد للدوائر ب�ش�أن �أحكام ِّ
املوارد الب�شر ّية و�ضع دليل ُم ّ
ال�صحة وال�سالمة املِهن ّية والبيئة وفق ًا
للدائرة بالتن�سيق مع دائرة املوارد الب�شر ّية �إ�ضافة �أحكام ِّ
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حلاجات و ُمتط ّلبات وطبيعة العمل لديها.
ال�صحية و�إ�صابات العمل والأمرا�ض املِهن ّية
الرعاية ِّ
املادة ()112
ُتو ِّفر الدائرة الرعاية الط ّبية لل ُم ّ
وظف و�أفراد عائلته املُ�ستح ّقني ،وت�أمينهم من �إ�صابات العمل
والأمرا�ض املِهن ّية وفق ًا للقرارات التي يعتمدها رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن ،والتي ت�شمل
دومنا ح�صر ما يلي:
� .1سيا�سة الت�أمني ال�صحي لل ُم ّ
وظفني و�أفراد عائالتهم املُ�ستح ّقني.
 .2القواعد وال�ضوابط وااللتزامات واحلقوق املُتع ّلقة برعاية املُ ّ
وظفني من �إ�صابات العمل
والأمرا�ض املِهن ّية والتعوي�ض عنها.
الف�صل الرابع ع�شر
امل�س�ؤول ّية الت�أديب ّية والتظ ُّلمات
املبادئ العا ّمة
املادة ()113
�أ�	-إن �أكرث الإجراءات والقرارات الت�أديب ّية فعال ّية هي التي ت�صدُر عن القيادة اجل ّيدة والإ�شراف
العادل.
وحدة تتّ�سم باحلياد والفور ّية للحد من
ب -تلتزم الدائرة بتطبيق �إجراءات ت�أديب ّية عادلة ُم ّ
ال�سلوك ّيات ال�سلب ّية يف بيئة العمل.
جُ -كل ُم ّ
وظف ُيخا ِلف الواجبات املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والت�شريعات ال�صادرة مبوجبه،
�أو ال يلتزم مببادئ ال�سلوك الوظيفي و�أخالق ّيات الوظيفة العا ّمة� ،أو يخ ُرج عن ُمقت�ضى
الواجب يف �أعمال وظيفته ُيجازى ت�أديبي ًا ،وذلك مع عدم الإخالل بامل�س�ؤول ّية املدن ّية �أو
اجلزائ ّية عند االقت�ضاء.
د -ال ُيعفى املُ ّ
وظف من اجلزاء الت�أديبي �إال �إذا ث ُبت �أن ارتكابه لل ُمخالفة كان تنفيذ ًا لأمر �صدر
�إليه من رئي�سه املُبا�شر بالرغم من تنبيهه �إلى املُخالفة ،ويف هذه احلالة تكون امل�س�ؤول ّية على
�صدر الأمر.
ُم ِ
هـ -ال يجوز ُمعاقبة املُ ّ
وظف على املُخالفة ذاتها �أكرث من م ّرة.
وظف �إال بعد �إجراء حتقيق ّ
و -ال يجوز توقيع �أي جزاء ت�أديبي على املُ ّ
خطي معه ُت�س َمع فيه �أقواله
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

7/2/18 3:13 PM

49

العدد ( - )٤35ال�سنة (� ٢٠ - )52شوال 143٩هـ  -املوافق  ٤يوليو 2018م

Issue 435 Pages.indd 49

ودفاعه.
ز -يجب �أن يكون القرار ال�صادر بتوقيع اجلزاء الت�أديبي ُم�سبب ًا.
تنا�سب ًا بني اجلزاء الت�أديبي املُتّخذ بحق املُ ّ
وظف وطبيعة املُخالفة
ح -يجب �أن يكون هناك ُ
املُرتكبة ،و�أال يكون هناك ت�ساهُ ًال �أو ُمغاالة يف الإجراءات الت�أديب ّية املُتّخذة بحق املُ ّ
وظف
املُخالف.
اجلزاءات الت�أديب ّية والتظ ُّلمات وال�شكاوى
املادة ()114
ُت ّ
نظم الإجراءات واجلزاءات الت�أديب ّية والتظلُّمات وال�شكاوى مبوجب نظام ي�صدُر عن رئي�س
املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.
جلنة املُخالفات الإدار ّية
املادة ()115
�أُ -ت�ش ّكل يف الدائرة بقرار من املُدير العام جلنة ُت�س ّمى «جلنة املُخالفات الإدار ّية» تت�أ ّلف من
تخ�ص�صون يف املوارد الب�شر ّية
رئي�س ونائب للرئي�س وثالثة �أع�ضاء ،على �أن يكون من بينهم ُم ِّ
وال�ش�ؤون القانون ّية ،و ُي�شرتط يف �أع�ضاء جلنة املُخالفات الإدارية �أال يكون �أي منهم ُع�ضو ًا يف
جلنة التظلمات وال�شكاوى.
بُ -تناط بلجنة املُخالفات الإدار ّية مُهِ ّمة ال ّنظر والف�صل يف املُخالفات الإدار ّية املُحالة �إليها ،التي
يرتكبها ُم ّ
وظفو الدائرة وفر�ض اجلزاءات الت�أديب ّية عليهم ،وذلك وفق ًا للقواعد وال�ضوابط
املن�صو�ص عليها يف النظام املُ�شار �إليه يف املادة ( )114من هذا القانون.
جلنة التظ ُّلمات وال�شكاوى
املادة ()116
�أُ -ت�ش ّكل يف الدائرة بقرار من املُدير العام جلنة ُت�س ّمى «جلنة التظلُّمات وال�شكاوى» ،تت�ألف من
تخ�ص�صون يف املوارد الب�شر ّية
رئي�س ونائب للرئي�س وثالثة �أع�ضاء ،على �أن يكون من بينهم ُم ِّ
وال�ش�ؤون القانون ّية ،و ُي�شرتط يف �أع�ضاء جلنة التظلُّمات وال�شكاوى �أال يكون �أي منهم ُع�ضو ًا
يف جلنة املُخالفات الإدار ّية.
بُ -تناط بلجنة التظلُّمات وال�شكاوى مُهِ ّمة ال ّنظر والف�صل يف �أي تظلم �أو �شكوى ُتق ّدم �إليها،
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وذلك وفق ًا للقواعد وال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف النظام املُ�شار �إليه يف املادة ( )114من
هذا القانون.
التظ ُّلم لدى جلنة التظ ُّلمات املركز ّية
املادة ()117
يجوز لل ُم ّ
وظف التظلُّم من القرار �أو الإجراء ال�صادر عن الدائرة الذي مت التظلُّم منه �أمام جلنة
التظلُّمات وال�شكاوى �إلى جلنة التظلُّمات املركز ّية ،وذلك وفق ًا للقواعد وال�ضوابط املن�صو�ص عليها
يف النظام املُ�شار �إليه يف املادة ( )114من هذا القانون والت�شريعات ال�سارية يف الإمارة.
الف�صل اخلام�س ع�شر
�إنهاء اخلدمة
�أ�سباب �إنهاء اخلدمة
املادة ()118
تنتهي خدمة املُ ّ
وظف لأي من الأ�سباب التالية:
�صد ُره احلاكم.
 .1مبر�سوم ُي ِ
وظف املُواطن� ،أو بلوغ �سن ال�ستني بالن�سبة لل ُم ّ
 .2بلوغ �سن الإحالة �إلى التقاعد بالن�سبة لل ُم ّ
وظف
غري املُواطن.
 .3اال�ستقالة.
 .4عدم اللياقة الط ّبية.
 .5عدم الكفاءة الوظيف ّية.
بحكم ق�ضائي.
� .6صدور قرار ت�أديبي �أو ُ
 .7عدم جتديد عقد عمل املُ ّ
وظف �أو �إنهائه قبل انتهاء ُم ّدته.
 .8تنفيذ اخلطط املُعتمدة لإعادة الهيكلة.
 .9االنقطاع عن العمل بدون �إذن ُم�سبق �أو ُعذر مقبول ملُ ّدة تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوم
عمل ُمتّ�صلة �أو ( )21واحد وع�شرين يوم عمل ُم ّ
تقطعة خالل ال�سنة.
 .10الإحالل لغري املُواطنني ،نتيجة تنفيذ اخلطط املُعتمدة للإحالل والتوطني.
 .11الوفاة.
� .12سحب اجلن�س ّية �أو �إ�سقاطها عن املُ ّ
وظف.
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�سن التقاعد
املادة ()119
وظف املُواطن ببلوغه �سن الإحالة �إلى التقاعد ،واملُ ّ
يتم �إنهاء خدمة املُ ّ
وظف غري املُواطن ببلوغه
�سن ال�ستني ،ما مل تمُ ّدد خدمة املُ ّ
وظف يف هذه احلالة بقرار من املُدير العام ملُ ّدة ال تزيد على �سنة
واحدة يف ُكل م ّرة.

�أ-
ب-

ج-

د-

اال�ستقالة
املادة ()120
وظف �أن يتق ّدم ّ
لل ُم ّ
خطي ًا بطلب اال�ستقالة من وظيفته يف �أي وقت ،وال ُتعترب اال�ستقالة ُمن ِتجة
لآثارها �إال بعد قبولها.
يتو ّلى املُدير العام �إ�صدار قراره ب�ش�أن قبول اال�ستقالة من عدمه �أو ت�أجيل البت فيها ،على
�أال تزيد ُمدة الت�أجيل على ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدمي طلب اال�ستقالة ،ويف جميع
الأحوال يجب �أن يكون القرار ال�صادر يف هذا ال�ش�أن خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من
تاريخ تقدمي طلب اال�ستقالة� ،أو بعد انتهاء ُم ّدة ت�أجيل البت يف طلب اال�ستقالة املُ�شار �إليها
يف هذه الفقرة ،و�إال اع ُتبرِ ت اال�ستقالة مقبولة ُحكم ًا.
وظف املُ�ستقيل اال�ستمرار يف عمله �إلى حني انق�ضاء فرتة الإ�شعار ،وهي �شهران ملُ ّ
على املُ ّ
وظفي
الدرجة الثانية ع�شرة فما فوق ،و�شهر واحد ملُ ّ
وظفي الدرجة احلادية ع�شرة فما دون ،ما مل
يت�ض ّمن عقد العمل املُربم مع املُ ّ
وظف فرتة �أخرى ،على �أن تبد�أ فرتة الإ�شعار من التاريخ
الذي ُتعترب فيه اال�ستقالة مقبولة وفق ًا لأحكام هذه املادة.
وظف �أن يتق ّدم بطلب ّ
يجوز لل ُم ّ
خطي للعدول عن ا�ستقالته قبل �صدور قرار بقبولها من املُدير
العام �أو من التاريخ الذي ُتعترب فيه اال�ستقالة مقبولة وفق ًا لأحكام هذه املادة.

تقلي�ص فرتة الإ�شعار
املادة ()121
�أ -يحق للدائرة بنا ًء على طلب املُ ّ
وظف تقلي�ص فرتة الإ�شعار بعد قبول اال�ستقالة و�إنهاء التزامه
بالعمل لديها خالل هذه الفرتة ،وال ُي�صرف لل ُم ّ
وظف يف هذه احلالة �أي رواتب �أو ُم�ستح ّقات
عن ُم ّدة التقلي�ص.
ب -يحق للدائرة ومن تلقاء نف�سها تقلي�ص فرتة الإ�شعار بعد قبول ا�ستقالة املُ ّ
وظف ،و ُت�صرف له
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يف هذه احلالة ُمكاف�أة مال ّية ُتعادل الراتب ال�شامل عن هذه الفرتة.
ج -ال ُتعترب املُ ّدة التي يتم تقلي�صها من فرتة الإ�شعار وفق ًا لأحكام الفقرتني (�أ) و(ب) من هذه
املادة ُم ّدة خدمة فعل ّية لل ُم ّ
وظف لدى الدائرة.
د -يف حال عدم التزام املُ ّ
وظف بالعمل لدى الدائرة خالل فرتة الإ�شعار ،ف�إ ّنه ُيخ�صم من راتبه
ال�شامل عدد الأيام التي مل يلتزم فيها بالعمل بالإ�ضافة �إلى اتخاذ الإجراءات الت�أديب ّية
بحقه.
تق�صي �أ�سباب اال�ستقالة
ُمقابالت ّ
املادة ()122
على �إدارة املوارد الب�شر ّية بالدائرة �أن جُتري ُمقابلة �شخ�ص ّية مع ُكل ُم ّ
وظف ي�ستقيل من عمله �أو
يتق ّدم بطلب عدم جتديد عقده مع الدائرة ،وذلك بهدف جمع بيانات عن نقاط ّ
ال�ضعف املُحتملة
ال�سيا�سات �أو املُمار�سات �أو
يف �أنظمة العمل املُتّبعة ومحُاولة اال�ستفادة من هذه البيانات لتح�سني ِّ
الأنظمة �أو العمل ّيات يف املُ�ستقبل.
�إنهاء اخلدمة لأ�سباب ط ّبية
املادة ()123
�أ -يتم �إنهاء خدمة املُ ّ
�سجل يف برنامج التقاعد املعمول به لدى الهيئة العا ّمة
وظف غري املُ ّ
للمعا�شات والت�أمينات االجتماع ّية لأ�سباب ط ّبية �إذا ثبت للجنة الط ّبية �أ ّنه غري الئق ط ّبي ًا
لأداء مهام وظيفته ،وذلك بعد �أن يتم منحه فرتة �إ�شعار ملُ ّدة �شهرين� ،أو �إنهاء خدمته على
الفور �شريطة �صرف الراتب ال�شامل له عن هذين ال�شهرين ،و ُتعترب فرتة الإ�شعار يف هذه
احلالة ُم ّدة خدمة فعل ّية.
ب -يتم �إنهاء خدمة املُ ّ
�سجل يف برنامج التقاعد املعمول به لدى الهيئة العا ّمة
وظف املُواطن املُ ّ
خت�صة
للمعا�شات والت�أمينات االجتماع ّية لأ�سباب ط ّبية بنا ًء على تقرير من اللجنة الط ّبية املُ ّ
املن�صو�ص عليها يف القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999املُ�شار �إليه.
�إنهاء اخلدمة لعدم الكفاءة الوظيف ّية
املادة ()124
�أ -يف حال ُح�صول املُ ّ
وظف غري املُواطن على تقرير �أداء «ال يفي بالتو ّقعات» يف تقومي �أدائه
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ال�سنوي ،و�أ�صبح هذا التقدير نهائي ًا �إما بعدم تظلُّمه عليه �أمام جلنة التظلُّمات وال�شكاوى
ّ
�أو �إذا ُر ِف�ض تظلُّمه ،ف�إ ّنه يتم �إنهاء خدمته لعدم الكفاءة الوظيف ّية بقرار من املُدير العام،
�شريطة �إ�شعاره ّ
خطي ًا بذلك قبل �شهرين من �إنهاء خدمته بالن�سبة ملُ ّ
وظفي الدرجة الثانية
ع�شر فما فوق ،و�شهر واحد ملُ ّ
وظفي الدرجة احلادية ع�شر فما دون� ،أو وفق ًا لفرتة الإ�شعار
املن�صو�ص عليها يف عقد العمل املُربم معه� ،أ ُّيهما �أطول ،ويجوز للدائرة تقلي�ص هذه الفرتة
على �أن ُيراعى يف ذلك �أحكام املادة ( )121من هذا القانون.
ب -يف حال ُح�صول املُ ّ
ال�سنوي،
وظف املُواطن على تقرير �أداء «ال يفي بالتو ّقعات» ،يف تقومي �أدائه ّ
و�أ�صبح هذا التقدير نهائي ًا �إما بعدم تظلُّمه عليه �أمام جلنة التظلُّمات وال�شكاوى �أو �إذا ُر ِف�ض
تظلُّمه ،ف�إ ّنه ُيتّبع ب�ش�أنه ما يلي:
خطي له من رئي�سه املُبا�شر لتح�سني �أدائه ،مع و�ضع ّ
 .1توجيه �إنذار ّ
خطة تطوير له ملُ ّدة
(� )6ستة �أ�شهر وذلك بالتن�سيق مع �إدارة املوارد الب�شر ّية.
 .2يتم �إعادة تقومي �أداء املُ ّ
وظف بعد انتهاء املُ ّدة املُ�شار �إليها يف البند ( )1من الفقرة
حت�سن على م�ستوى �أدائه ،ف�إ ّنه يجوز لل ُمدير
(ب) من هذه املادة ،ف�إذا مل يطر�أ �أي ُّ
العام نقله �إلى وظيفة �أخرى تتنا�سب مع قدراته الوظيف ّية حتى و�إن كانت درجتها �أقل
من درجة وظيفته احلالية على �أال تقل عن درجتني كحد �أق�صى ،ويف هذه احلالة يتم
منحه بداية مربوط الدرجة الوظيف ّية املنقول �إليها.
 .3يف حال ح�صول املُ ّ
وظف املُواطن بعد نقله وفق ًا لأحكام البند ( )2من الفقرة (ب)
ال�سنوي ،و�أ�صبح
من هذه املادة على تقرير �أداء «ال يفي بالتو ّقعات» يف تقومي �أدائه ّ
هذا التقدير نهائي ًا �إما بعدم تظلُّمه عليه �أمام جلنة التظلُّمات وال�شكاوى �أو �إذا ُر ِف�ض
تظلُّمه ،ف�إ ّنه يتم �إنهاء خدمته لعدم الكفاءة الوظيف ّية بقرار من املُدير العام� ،شريطة
�إ�شعاره خطي ًا بذلك قبل �شهرين من �إنهاء خدمته ،ويجوز للدائرة تقلي�ص هذه الفرتة
على �أن ُيراعى يف ذلك �أحكام املادة ( )121من هذا القانون.
بحكم ق�ضائي
�إنهاء اخلدمة بقرار ت�أديبي �أو ُ
املادة ()125
�أ -يجوز �إنهاء خدمة املُ ّ
وظف لأ�سباب ت�أديب ّية بقرار من املُدير العام بنا ًء على تو�صية جلنة
املُخالفات الإدار ّية ،على �أن تحُ دِّ د جلنة املُخالفات الإدار ّية يف تو�صيتها حفظ حق املُ ّ
وظف
يف املعا�ش التقاعدي �أو ُمكاف�أة نهاية اخلدمة �أو حرمانه من �أي من ُهما يف حدود الربع كحد
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�أق�صى.
بُ -تعترب خدمة املُ ّ
بحكم ق�ضائي ُمنتهية اعتبار ًا من �صريورة هذا احلكم
وظف التي ُتنهى خدمته ُ
نهائي ًا وبات ًا.
عدم جتديد عقد عمل املُ ّ
وظف �أو �إنهائه قبل انتهاء ُم ّدته
املادة ()126
�أ -يتج ّدد عقد عمل املُ ّ
وظف تلقائي ًا لنف�س الفرتة الأ�صل ّية وبنف�س ال�شروط الواردة فيه ،ما مل
وظف ّ
ت ُقم الدائرة ب�إ�شعار املُ ّ
خطي ًا بعدم رغبتها بتجديد العقد وذلك قبل �شهرين على الأقل
من تاريخ انتهاء العقد بالن�سبة ملُ ّ
وظفي الدرجة الثانية ع�شرة فما فوق ،و�شهر ًا واحد ًا بالن�سبة
ملُ ّ
وظفي الدرجة احلادية ع�شرة فما دون� ،إال �إذا ت�ض ّمن عقد العمل غري ذلك.
ب -يجوز لل ُمدير العام �إنهاء عقد عمل املُ ّ
وظف يف �أي وقت �أثناء �سريانه� ،شريطة �إخطاره بذلك
قبل �شهرين على الأقل من تاريخ الإنهاء �أو وفق ًا لل ُم ّدة املن�صو�ص عليها يف العقد املُربم مع
وظف �أ ُّيهما �أطول ،على �أن يكون القرار ال�صادر ب�إنهاء عقد عمل املُ ّ
املُ ّ
وظف وفق ًا لأحكام هذه
الفقرة ُم�س ّبب ًا ،ويجوز للدائرة تقلي�ص فرتة الإ�شعار املن�صو�ص عليها يف هذه املادة على �أن
ُيراعى يف ذلك �أحكام املادة ( )121من هذا القانون.
�إنهاء اخلدمة ب�سبب تنفيذ اخلطط املُعتمدة لإعادة الهيكلة
املادة ()127
�أ -يجوز لل ُمدير العام يف حال �إلغاء الوظيفة التي ي�شغلها املُ ّ
وظف نتيجة �إعادة هيكلة الدائرة �أو
�أي من وحداتها التنظيم ّية ،اتخاذ ما يلي:
وظف غري املُواطن ،على �أن يتم �إ�شعاره ّ
�	.1إنهاء خدمة املُ ّ
خطي ًا بذلك قبل �شهرين �أو وفق ًا
ملُ ّدة الإ�شعار املن�صو�ص عليها يف عقد العمل املُربم معه� ،أ ُّيهما �أطول ،ويجوز تقلي�ص
هذه الفرتة على �أن ُيراعى يف ذلك �أحكام املادة ( )121من هذا القانون.
 .2نقل املُ ّ
وظف املُواطن وفق ًا لأحكام املادة ( )101من هذا القانون� ،أو �إحالته �إلى التقاعد
يف حال ا�ستحقاقه للمعا�ش التقاعدي وفق ًا للت�شريعات ال�سارية� ،أو �إحالته �إلى اال�ستيداع
مع ا�ستمرار �صرف راتبه الأ�سا�سي وتثبيت قيمة ا�شرتاكه التقاعدي يف حال كانت املُ ّدة
املُتب ّقية لإكماله املُ ّدة املُق ّررة ال�ستحقاق املعا�ش التقاعدي وفق ًا للت�شريعات ال�سارية ال
تزيد على �سنتني.
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ب -يجب �أن ت�ستند القرارات املن�صو�ص عليها يف البندين ( )1و( )2من الفقرة (�أ) من هذه
املادة �إلى خطط �إعادة الهيكلة و�إعادة توزيع املوارد الب�شر ّية التي ُتع ّدها الدائرة بالتن�سيق مع
دائرة املوارد الب�شر ّية يف هذا ال�ش�أن.
�إنهاء اخلدمة ب�سبب االنقطاع عن العمل
املادة ()128
�أُ -تنهى خدمة املُ ّ
وظف يف حال انقطاعه �أو تخلفه عن االلتحاق بالعمل بدون �إذن ُم�سبق �أو ُعذر
مقبول ملُ ّدة تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل ُمتّ�صلة �أو ( )21واحد وع�شرين يوم عمل
ُم ّ
تقطعة خالل ال�سنة الواحدة.
ب -يف حال �إبداء املُ ّ
وظف املُنتهية خدمته وفق ًا لأحكام الفقرة (�أ) من هذه املادة لأي ُعذر
خالل ُمهلة ال تزيد على �شهر واحد من تاريخ �إخطاره ّ
خطي ًا ب�إنهاء خدمته ،ف�إ ّنه يجب �إحالة
�صحة ذلك العذر وج ّديته ،واتخاذ القرار
مو�ضوعه �إلى جلنة املُخالفات الإدار ّية للتح ُّقق من ّ
املُنا�سب بح ّقه.
ج -يكون �إنهاء خدمة املُ ّ
وظف وفق ًا لأحكام هذه املادة من تاريخ �أول يوم ينقطع فيه عن العمل يف
حال كانت ُم ّدة االنقطاع ُمتّ�صلة وتزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل ،ومن اليوم التايل
لبلوغ ُم ّدة انقطاعه ( )21واحد وع�شرين يوم عمل يف حال كانت ُم ّدة االنقطاع ُم ّ
تقطعة.
�إنهاء اخلدمة ب�سبب تنفيذ اخلطط املُعتمدة للإحالل والتوطني
املادة ()129
يجوز بقرار من املُدير العام �إنهاء خدمة املُ ّ
وظف غري املُواطن ب�سبب توطني وظيفته �سند ًا خلطة
التوطني والإحالل التي ُتع ّدها الدائرة بالتن�سيق مع دائرة املوارد الب�شر ّية ،على �أن يتم �إ�شعاره
خطي ًا بذلك قبل �شهرين �أو وفق ًا ملُ ّدة الإ�شعار املن�صو�ص عليها يف عقد العمل املُربم معه �أ ُّيهما
�أطول ،ويجوز للدائرة تقلي�ص هذه الفرتة على �أن ُيراعى يف ذلك �أحكام املادة ( )121من هذا
القانون.
الوفاة
املادة ()130
�أ�	-إذا ُتوفيّ املُ ّ
وظف لأي �سبب غري نا�شئ عن مر�ض مهني �أو �إ�صابة عمل �أو االنتحار ،تقوم
الدائرة ب�صرف ما ُيعادل راتبه ال�شامل عن ثالثة �أ�شهر بالإ�ضافة �إلى الراتب ال�شامل لل�شهر
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وظف ّ
الذي حتدُث فيه الوفاة وذلك دُفع ًة واحدة �إلى الأ�شخا�ص الذين ُيحدِّ دهم املُ ّ
خطي ًا قبل
وفاته ،ويف حال عدم وجود �أي منهم فتُ�صرف ملن كان يعولهم بالت�ساوي بني الذكور والإناث.
بُ -يعترب املبلغ املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة منحة ،ال يجوز اعتباره ُجزء ًا من
ُم�ستح ّقات نهاية اخلدمة �أو خ�صمه منها ب�أي �شكل من الأ�شكال ،كما ال يجوز ب�أي حال من
مقا�صة بينه وبني �أي مبالغ قد تكون ُم�ستح ّقة للدائرة بذ ّمة
الأحوال احلجز عليه �أو �إجراء ّ
املُ ّ
وظف املُتو ّفى.
نفقات نقل ُجثمان املُ ّ
وظف
املادة ()131
تتح ّمل الدائرة نفقات نقل ُجثمان املُ ّ
وظف غري املُواطن الذي ُيتو ّفى خالل خدمته بالدائرة �إلى
�أقرب مطار دويل يف بلده ،بالإ�ضافة �إلى تذكرة �سفر واحدة لواحد من �أفراد العائلة �أو لأحد �أقاربه
�أو �أ�صدقائه �أو ُزمالئه وذلك ملُرافقة ا ُ
جلثمان فيما �إذا رغب ذووه دفنه يف بلده.
�سحب اجلن�س ّية �أو �إ�سقاطها عن املُ ّ
وظف
املادة ()132
ُتنهى خدمة املُ ّ
وظف بقرار من املُدير العام يف حال �سحب اجلن�س ّية �أو �إ�سقاطها عنه وفق ًا للت�شريعات
ال�سارية ،وذلك اعتبار ًا من تاريخ �سحب اجلن�س ّية �أو �إ�سقاطها.
ُمكاف�أة نهاية اخلدمة
املادة ()133
�أ -با�ستثناء املُ ّ
وظف الذي ي�ستحق معا�ش ًا تقاعدي ًا �أو ُمكاف�أة نهاية خدمة ُمبوجب �أحكام القانون
االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999املُ�شار �إليه �أو مبوجب �أي ت�شريعات �أخرى ،ي�ستحق املُ ّ
وظف
عند انتهاء خدمته ،والذي �صدر ب�ش�أنه ُموافقة مبدئ ّية من احلاكم باحل�صول على جن�س ّية
الدولة وح�صل على جواز �سفر �إماراتيُ ،مكاف�أة نهاية اخلدمة ،وذلك على النحو التايل:
 .1الراتب الأ�سا�سي ل�شهر ون�صف عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة اخلم�س الأولى.
 .2الراتب الأ�سا�سي ل�شهرين عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة اخلم�س التالية.
 .3الراتب الأ�سا�سي لثالثة �أ�شهر عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة التي تزيد على ذلك.
ب -ي�ستحق املُ ّ
وظف غري املُواطن عند انتهاء خدمته ُمكاف�أة نهاية اخلدمة ،وذلك على النحو
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التايل:
 .1الراتب الأ�سا�سي ل�شهر عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة اخلم�س الأولى.
 .2الراتب الأ�سا�سي ل�شهر ون�صف عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة اخلم�س التالية.
 .3الراتب الأ�سا�سي ل�شهرين عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة التي تزيد على ذلك.
ج	-تحُ ت�سب ُمكاف�أة نهاية اخلدمة لل ُم ّ
يح�صل على ُموافقة مبدئ ّية من احلاكم على
وظف الذي ُ
اكت�ساب جن�س ّية الدولة ويمُ نح جواز �سفر �إماراتي خالل خدمته يف الدائرة وفق ًا لذات الآل ّية
املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،وذلك عن كامل ُم ّدة خدمته فيها.
د	-تحُ ت�سب ُمكاف�أة نهاية اخلدمة وفق ًا لأحكام الفقرات (�أ) و (ب) و (ج) من هذه املادة على
�أ�سا�س �آخر راتب �أ�سا�سي كان يتقا�ضاه املُ ّ
وظف خالل �آخر فرتة ُمتوا�صلة من اخلدمة ،مع
ُمراعاة �أن تحُ ت�سب هذه املُكاف�أة عن الفرتة ال�سابقة على  2007/7/31وفق ًا للراتب الأ�سا�سي
الذي كان يتقا�ضاه املُ ّ
وظف يف هذا التاريخ.
هـ	-تحُ ت�سب ُمكاف�أة نهاية اخلدمة لل ُم ّ
يح�صل على جن�س ّية الدولة خالل خدمته يف
وظف الذي ُ
الدائرة وفق ًا لذات الآل ّية املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة وذلك عن كامل ُم ّدة
خدمته ال�سابقة وعلى �أ�سا�س �آخر راتب �أ�سا�سي كان يتقا�ضاه قبل اكت�سابه جن�س ّية الدولة.
و -لغايات احت�ساب ُمكاف�أة نهاية اخلدمةُ ،يعترب ُجزء ال�شهر �شهر ًا كام ًال.
ز	-تحُ ت�سب ُمكاف�أة نهاية خدمة املُ ّ
وظف على �أ�سا�س ُم ّدة خدمته الفعل ّية يف الدائرة.
ح -ال ي�ستحق املُ ّ
وظف ُمكاف�أة نهاية اخلدمة �إذا كانت ُم ّدة خدمته الفعل ّية يف الدائرة تقل عن
�سنة واحدة.
�أحكام عا ّمة يف نهاية اخلدمة
املادة ()134
�أ -ي�ستحق املُ ّ
وظف عند انتهاء خدمته ،ما يلي:
 .1بد ًال نقدي ًا عن ر�صيد �إجازته الدور ّية املُرتاكمة مبا ال يزيد على ا�ستحقاق �سنتني ،وذلك
وفق ًا لآخر راتب �أ�سا�سي تقا�ضاه� ،شريطة �أن يكون قد اجتاز فرتة االختبار بنجاح ومت
تثبيتُه يف الوظيفة.
 .2بد ًال نقدي ًا عن تذاكر ال�سفر ال�سنوية له ولأفراد عائلته املُ�ستح ّقني ُيعا ِدل ُم ّدة خدمته
الفعل ّية من ال�سنة التي ي�ستحق عنها هذا البدل.
�	.3أي رواتب �أو عالوات �أو بدالت �أو ُمكاف�آت �أو تعوي�ضات ي�ستحقها املُ ّ
وظف وفق ًا لأحكام
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هذا القانون والت�شريعات ال�صادرة ُمبوجبه.
ب -على املُ ّ
وظف احل�صول على ر�سالة براءة ذ ّمة من دائرته قبل ح�صوله على ُم�ستح ّقاته �إذا مت
�إنهاء خدمته لأي �سبب من الأ�سباب.
جُ -تلغى �إقامة املُ ّ
وظف غري املُواطن و�أفراد عائلته امل�شمولني بكفالته ،ما مل ُتن َقل �إلى �أي جهة
�أخرى يف الدولة عند �إنهاء خدمته.
د -ال ُت�س َمع دعوى الدائرة ُمبطالبة املُ ّ
وظف ب�أي ُم�ستح ّقات مال ّية ُمرتتّبة لها يف ذ ّمته ،كما ال
ُت�سمع دعوى املُ ّ
وظف ُمبطالبة الدائرة ب�أي ُم�ستح ّقات له ،وذلك ُكلُّه ُمب�ضي �سنتني من تاريخ
ُن�شوء ذلك احلق ،وتنقطع هذه املُ ّدة �إذا ُقدِّ مت خاللها �أي ُمطالبة ق�ضائ ّية بتلك املُ�ستح ّقات
ممن له م�صلحة يف ذلك.
ّ
الف�صل ال�ساد�س ع�شر
�أحكام ختام ّية
املُ ّ
وظف احلا�صل على ُموافقة مبدئ ّية مبنحه اجلن�س ّية
املادة ()135
لأغرا�ض تطبيق �أحكام هذا القانونُ ،يعامل املُ ّ
وظف الذي ّمتت املُوافقة املبدئ ّية على منحه جن�س ّية
الدولة من احلاكم وح�صل على جواز �سفر �إماراتي ُمعاملة املُواطن.
تفوي�ض ال�صالح ّيات
املادة ()136
�أ -يجوز لل ُمدير العام تفوي�ض �أي من �صالح ّياته املُق ّررة مبوجب هذا القانون والت�شريعات
ال�صادرة ُمبوجبه لأي من ُم ّ
ل�صحة هذا التفوي�ض ما يلي:
وظفي الدائرة ،و ُي�شرتط ّ
�	.1أن يكون التفوي�ض ّ
خطي ًا.
�	.2أن يتم التفوي�ض لل ُمف ّو�ض ب�صفته ولي�س با�سمه.
�	.3أن يكون التفوي�ض محُ ّدد املُدة.
�	.4أن يكون املُ ّ
وظف املُف ّو�ض �إليه من الدرجة ( )14فما فوق.
�	.5أن يكون التفوي�ض غري ُمطلق بكامل ال�صالح ّيات.
�	.6أال ُي�ؤ ّدي التفوي�ض �إلى الت�أثري �سلب ًا على �سري العمل وم�صلحة الدائرة.
مما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ال يجوز لل ُمدير العام تفوي�ض �صالح ّياته
ب -على الرغم ّ
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املُق ّررة ُمبوجب هذا القانون والت�شريعات ال�صادرة ُمبوجبه يف امل�سائل التالية:
 .1التعيني على الدرجة الثانية ع�شرة فما فوق.
 .2التعيني بالعقد اخلا�ص.
 .3منح بدل املهارات.
 .4الرتقية.
�	.5إنهاء خدمة املُ ّ
وظف املُواطن.
�	.6إنهاء خدمة املُ ّ
وظف غري املُواطن من الدرجة الثانية ع�شرة فما فوق.
�	.7إحالة املُ ّ
وظف �إلى اجلهات الق�ضائ ّية.
م�شروع ّية القرارات
املادة ()137
�أ -يجب �أن تكون كا ّفة القرارات واللوائح الداخلية ال�صادرة عن الدائرة ُمتّفقة مع �أحكام هذا
القانون والت�شريعات ال�صادرة ُمبوجبه ،ويقع باط ًال ُكل ما يتعار�ض منها مع �أحكامه ،وال
يرتتّب على منح �أي حق ُمبوجب �أي منها حق ًا ُمكت�سب ًا.
خُالفة لأحكام هذا
ب�	-إذا قامت الدائرة ب�إ�صدار �أي قرار �أو الئحة داخل ّية وتبينّ �أنها تت�ض ّمن م
القانون والت�شريعات ال�صادرة ُمبوجبه ،فعلى دائرة املوارد الب�شر ّية �أن تطلب من الدائرة
�إيقاف تنفيذ ذلك القرار �أو الالئحة املُخالفة وت�صويبه مبا يتوافق و�أحكام هذا القانون
والت�شريعات ال�صادرة ُمبوجبه.
جُ -تع ّد دائرة املوارد الب�شر ّية تقرير ًا باملُخالفات املُرتكبة من قبل الدوائر لأحكام هذا القانون
والت�شريعات ال�صادرة ُمبوجبه ،وترفعه �إلى رئي�س املجل�س التنفيذي.
�إ�صدار ت�شريعات �إدارة املوارد الب�شر ّية
املادة ()138
�أُ -ي َخ ّول رئي�س املجل�س التنفيذي �إ�صدار الت�شريعات املُتع ّلقة ب�إدارة املوارد الب�شر ّية للحكومة،
مبا يف ذلك تعديل �أي حكم من �أحكام هذا القانون.
ب -با�ستثناء القرارات التي يخت�ص ب�إ�صدارها رئي�س املجل�س التنفيذي وفق ًا لأحكام هذا القانون
�صدر ُمدير عام دائرة املوارد الب�شر ّية القرارات التنفيذ ّية
والت�شريعات ال�صادرة ُمبوجبهُ ،ي ِ
والأدلة الإجرائية الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون ،و ُتن�شر يف اجلريدة الر�سم ّية للحكومة.
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ُ
احللول والإلغاءات
املادة ()139
�أ -يحل هذا القانون حمل قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة 2006
وتعديالته.
بُ -يلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القانون.
ج -ي�ستمر العمل باملرا�سيم والقرارات واللوائح ال�صادرة تنفيذ ًا لقانون �إدارة املوارد الب�شر ّية
حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته� ،إلى املدى الذي ال تتعار�ض فيه و�أحكام هذا
القانون ،وذلك �إلى حني �صدور املرا�سيم والقرارات واللوائح التي حتل حم ّلها.
وال�سريان
النّ�شر ّ
املادة ()140
ُين�شر هذا القانون يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به اعتبار ًا من الأول من يناير 2019م.
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ  1يوليو 2018م
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