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املحتويات 

�شاحب ال�شمو حاكم دبي
قوانني

- ق�نون رقم )8( ل�شنة 2018 ب�ش�أن اإدارة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي.
الف�شل االأول: ا�شم الق�نون والتعريف�ت ونط�ق التطبيق واالخت�ش��ش�ت.

الف�شل الث�ين: تخطيط املوارد الب�شرّية.
الف�شل الث�لث: اأوق�ت العمل الر�شمي.

الف�شل الرابع: مب�دئ ال�شلوك الوظيفي.
الف�شل اخل�م�س: التوطني.

الف�شل ال�ش�د�س: الّرواتب والبدالت والعالوات واملزاي�.
الف�شل ال�ش�بع: االأداء واملُك�ف�آت.

الف�شل الث�من: الرتقية.
الف�شل الت��شع: التعلُّم والتطوير واالبتع�ث.
الف�شل الع��شر: ال�شفر يف ُمِهّم�ت ر�شمّية.

الف�شل احل�دي ع�شر: االإج�زات.
الف�شل الث�ين ع�شر: النقل والندب واالإع�رة.

حة وال�شالمة والبيئة. الف�شل الث�لث ع�شر: ال�شِّ
الف�شل الرابع ع�شر: امل�شوؤولّية الت�أديبّية والتظلُّم�ت.

الف�شل اخل�م�س ع�شر: اإنه�ء اخلدمة.
الف�شل ال�ش�د�س ع�شر: اأحك�م خت�مّية.

٥
٦
٩

1٦
1٩
٢٢
٢3
٢٦
٢7
٢٨
31
33
44
4٨
4٩
٥1
٥٩

Issue 435 Pages.indd   3 7/2/18   3:13 PM



العدد )43٥( - ال�شنة )٥٢( - ٢٠ �شوال  143٩هـ - املوافق 4 يوليو ٢٠1٨م 4 حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

Issue 435 Pages.indd   4 7/2/18   3:13 PM



العدد )43٥( - ال�شنة )٥٢( - ٢٠ �شوال  143٩هـ - املوافق 4 يوليو ٢٠1٨م ٥ حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

قانون رقم )٨( ل�شنة ٢٠1٨
ب�شاأن

اإدارة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي
__________

نحن  حممد بن را�شد اآل مكتوم        حاكم دبي 

والت�أمين�ت  املع��ش�ت  ق�نون  ب�إ�شدار   1999 ل�شنة   )7( رقم  االحت�دي  الق�نون  على  االطالع  بعد 
االجتم�عّية وتعديالته،

وعلى الق�نون االحت�دي رقم )6( ل�شنة 2014 يف �ش�أن اخلدمة الوطنّية واالحتي�طّية،
وعلى الق�نون رقم )5( ل�شنة 1995 ب�إن�ش�ء دائرة امل�لّية،

وعلى الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي الإم�رة دبي،
وعلى ق�نون اإدارة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )31( ل�شنة 2009 ب�إن�ش�ء دائرة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي وتعديالته،
ظ�م امل�يل حلكومة دبي، وعلى الق�نون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�ش�أن النِّ

وعلى املر�شوم رقم )14( ل�شنة 2017 ب�ش�أن اإج�زة االأمومة والو�شع والرع�ية للُموّظف�ت يف حكومة 
دبي،

التنظيمّية  الهي�كل  اعتم�د  منهجّية  ب�ش�أن   2012 ل�شنة   )19( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
للجه�ت احلكومّية يف اإم�رة دبي وتعديالته،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )27( ل�شنة 2013 ب�ش�أن تنظيم التعيني بدوام ُجزئي يف حكومة 
دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )41( ل�شنة 2015 ب�ش�أن جلنة التظلُّم�ت املركزّية ملُوظفي حكومة 
دبي،
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ُن�شِدر القانون التايل:
الف�شل الأول

ا�شم القانون والتعريفات ونطاق التطبيق والخت�شا�شات
ا�شم القانون

املادة )1(
ُي�شّمى هذا الق�نون »قانون اإدارة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي رقم )٨( ل�شنة ٢٠1٨«.

التعريفات
املادة )٢(

تكون للكلم�ت والعب�رات الت�لية، حيُثم� وردت يف هذا الق�نون، املع�ين املُبّينة اإزاء ُكلٍّ منه�، م� مل 
يدل �شي�ق الن�س على غري ذلك:

الدولة   : دولة االإم�رات العربية املتحدة.
: اإم�رة دبي. االإم�رة 

: �ش�حب ال�شمو ح�كم دبي. احل�كم 
: حكومة دبي. احلكومة 

: املجل�س التنفيذي لالإم�رة. املجل�س التنفيذي 
لط�ت  : الدوائر احلكومّية، والهيئ�ت واملُوؤ�ّش�ش�ت الع�مة، واملج�ل�س وال�شُّ الدائرة 

الت�بعة للحكومة.
يف  ومن  الع�م  واالأمني  التنفيذي  املُدير  وي�شمل  الدائرة،  ع�م  ُمدير   : املُدير الع�م 

ُحكِمه.
: دائرة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي. دائرة املوارد الب�شرّية 

: الوحدة التنظيمّية التي ُتعنى ب�شوؤون املُوّظفني يف الدائرة. اإدارة املوارد الب�شرّية 
: ُكل من ي�شغل اإحدى الوظ�ئف الواردة �شمن ُموازنة الدائرة، وي�شمل  املُوّظف 

الذكر واالأنثى.
: ُكل من يحمل جن�شّية الدولة. املُواطن 

: الزوج/ وزوج�ته، واأوالده دون �شن احل�دية والع�شرين. ع�ئلة املُوّظف املُواطن 
احل�دية  �شن  دون  اأوالده  من  وثالثة  الواحدة،  الزوجة  الزوج/   : ع�ئلة املُوّظف غري  املُواطن 

والع�شرين.
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: الراتب ال�شهري الذي يتكّون من الراتب االأ�ش��شي والعالوة الع�ّمة. الراتب االإجم�يل 
: الراتب االإجم�يل، ُم�ش�فً� اإليه اأي بدالت اأو عالوات يتقّرر اإ�ش�فته�  الراتب ال�ش�مل 
ال�ش�درة  والت�شريع�ت  الق�نون  هذا  مبوجب  االإجم�يل  الراتب  اإلى 

مُبوجبه.
ُمرّتبة  الدائرة  منه�  تتكّون  التي  االإدارّية  التق�شيم�ت  ح  ُيو�شِّ اإط�ر   : الهيكل التنظيمي 
على �شكل ُم�شتوي�ت فوق بع�شه� البع�س وحتى ُم�شتوى االأق�ش�م اأو م� 

ُيع�دله�، و�ُشلطة وم�شوؤولّية ُكل تق�شيم.
يف  العالقة  ذات  �ش�ت  التخ�شُّ ربط  اأ�ش��س  على  يقوم  الذي  الهيكل   : الهيكل الوظيفي 
للدائرة،  املُعتمد  التنظيمي  الهيكل  يف  املُبّينة  التنظيمّية  الوحدة 

وتو�شيح الوظ�ئف واالأدوار وامله�م.
: ال�شنة امليالدّية. ال�شنة 

: اللجنة التي ُت�شّكل يف الدائرة للّنظر والف�شل يف املُخ�لف�ت االإدارّية  جلنة املُخ�لف�ت االإدارّية 
التي تقع من ُموّظفيه�.

جلنة التظلُّم�ت وال�شك�وى   : اللجنة التي ُت�شّكل يف الدائرة للّنظر والف�شل يف التظلُّم�ت وال�شك�وى 
التي ُتقّدم من ُموّظفيه�.

: اللجنة املركزّية املُ�شّكلة يف احلكومة للّنظر والف�شل يف التظلُّم�ت التي  جلنة التظلُّم�ت املركزّية 
ُترفع اإليه� من ُموّظفي الدائرة وفقً� الأحك�م هذا الق�نون والت�شريع�ت 

ال�ش�رية يف االإم�رة.
حة يف دبي. : اللجنة التي ُت�شّكل بقرار من ُمدير ع�م هيئة ال�شِّ اللجنة الطّبية 

نطاق تطبيق القانون
املادة )3(

ت�شري اأحك�م هذا الق�نون على املُوّظفني املدنيني املُواطنني وغري املُواطنني الع�ملني يف الدائرة.

اخت�شا�شات دائرة املوارد الب�شرّية
املادة )4(

ب�الإ�ش�فة اإلى امله�م وال�شالحّي�ت املنوطة به� مبوجب هذا الق�نون، تتوّلى دائرة املوارد الب�شرّية 
امله�م وال�شالحّي�ت الت�لية:
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ة  ي��ش�ت واالأدّلة اخل��شّ ُمت�بعة ح�شن تطبيق الدائرة لهذا الق�نون، والت�شريع�ت واالأنظمة وال�شِّ   .1
ب�ملوارد الب�شرّية ال�ش�درة مُبوجب هذا الق�نون.

تقدمي امل�شورة والّدعم الفّني والق�نوين للدوائر يف ُكل م� يتعّلق بتطبيق اأحك�م هذا الق�نون    .2
والت�شريع�ت ال�ش�درة مُبوجبه.

و�شع االأطر الع�ّمة التي تهدف اإلى اإ�شع�د املُوّظفني.   .3
اأن�شطة  الب�شرّية مب� فيه� تدقيق وُمراجعة  املوارد  التطبيقّية حلوكمة  والّنم�ذج  و�شع االأطر    .4

املوارد الب�شرّية.
�شة ب�ملوارد الب�شرّية. را�ش�ت املُتخ�شِّ اإ�شدار االأبح�ث والدِّ   .5

اخت�شا�شات اإدارة املوارد الب�شرّية
املادة )٥(

ب�الإ�ش�فة اإلى االخت�ش��ش�ت املنوطة به� مبوجب هذا الق�نون والت�شريع�ت ال�ش�درة مُبوجبه، تتوّلى 
اإدارة املوارد الب�شرّية القي�م مب� يلي: 

ي��ش�ت واالأدّلة  تطبيق االأحك�م الواردة يف هذا الق�نون، والت�شريع�ت والقرارات واالأنظمة وال�شِّ   .1
ة ب�ملوارد الب�شرية ال�ش�درة مُبوجب هذا الق�نون. اخل��شّ

ة ب�ملوارد  تقدمي امل�شورة للوحدات التنظيمّية يف الدائرة يف ُكل م� يتعّلق ب�مل�ش�ئل الفّنية اخل��شّ   .2
الب�شرّية.

تقدمي املُب�درات والربامج التي تهدف اإلى تعزيز بيئة العمل.   .3
ال�شع�دة لديهم، وبث روح  رات  ُموؤ�شِّ الدائرة، وتعزيز  ُموّظفي  املُوؤ�ّش�شّية لدى  الثق�فة  تعزيز    .4

االإيج�بّية وحتفيز االإبداع ودعم العمل بروح الفريق الواحد.

م�شوؤولّية الوحدات التنظيمّية يف الدائرة
املادة )٦(

والت�شريع�ت  الق�نون  الأحك�م هذا  ال�شليم  التطبيق  الدائرة م�شوؤولّية  التنظيمّية يف  الوحدات  على 
ال�ش�درة مُبوجبه و�شي��ش�ت املوارد الب�شرّية، وعليه� ا�شت�ش�رة اإدارة املوارد الب�شرّية عند اأي التب��س 

يف تطبيق اأحك�م هذا الق�نون.
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الف�شل الثاين
تخطيط املوارد الب�شرّية

الهيكل التنظيمي
املادة )7(

اعتم�د  ويتم  املُ�شتقبلّية،  وخططه�  واخت�ش��ش�ته�  يتن��شب  الذي  التنظيمي  الهيكل  الدائرة  ُتعد 
وفقً�  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  ُي�شِدره  بقرار  عليه  يطراأ  تعديل  اأي  اأو  للدائرة  التنظيمي  الهيكل 

للمنهجّية املُعتمدة يف هذا ال�ش�أن.

الهيكل الوظيفي
املادة )٨(

والعملّي�ت  االأهداف  على  الرتكيز  ي�شمن  مب�  بفع�لّية  وظ�ئفه�  ك�ّفة  ت�شميم  الدائرة  على  اأ-  
الرئي�شّية لعمله� ل�شم�ن تغطية الوظ�ئف جلميع مه�م الدائرة واخت�ش��ش�ته� وعدم التداخل 

بني هذه الوظ�ئف.
ُتعد الدائرة الهيكل الوظيفي مب� يّتفق مع هيكله� التنظيمي املُعتمد واخت�ش��ش�ته� وخططه�  ب-  
املُ�شتقبلّية، ويتم اعتم�د الهيكل الوظيفي اأو اأي تعديل يطراأ عليه بقرار ُي�شدره املُدير الع�م.

تخطيط القوى العاملة
املادة )٩(

الب�شرّية  املُ�شتقبلّية مب� ي�شمن توفري احتي�ج�ته� من املوارد  الدائرة بتخطيط احتي�ج�ته�  تلتزم 
والكف�ءات املهنّية الالزمة لتنفيذ خططه� وم�ش�ريعه� املُ�شتقبلّية، ويتم اإعداد اخلطة طبقً� لنظ�م 

تخطيط القوى الع�ملة للحكومة الذي يعتمده رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.

ُموازنة القوى العاملة
املادة )1٠(

على الدائرة اإعداد ُموازنة القوى الع�ملة لديه� �شمن ُموازنته� ال�شنوّية ا�شتن�دًا اإلى نت�ئج  اأ-  
الوظ�ئف  عدد  خ��س  ب�شكل  املُوازنة  هذه  تت�شّمن  اأن  على  لديه�،  الع�ملة  القوى  تخطيط 
القوى  ُموازنة  امل�لّية، وال يجوز تنفيذ  �ش�ته�  وُم�شّمي�ته�، ودرج�ته�، وُم�شّ املُتوّفرة فيه�، 

ة يف االإم�رة. الع�ملة اإال بعد اعتم�د املُوازنة ال�شنوّية للدائرة من اجله�ت املُخت�شّ
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�شواًء  الع�ملة  للقوى  املُعتمدة  ال�شنوّية  املُوازنة  على  تعديالت  اأي  اإجراء  الع�م  للُمدير  يجوز  ب-  
�ش�ت امل�لّية بني الوظ�ئف املُتوّفرة ط�مل� اأن هذه التعديالت  ب�إ�ش�فة اأو حذف اأو نقل املُخ�شّ

تقع �شمن ال�ّشقف املُعتمد لتلك املُوازنة.

تقومي الوظائف
املادة )11(

يتم تقومي الوظ�ئف يف الدائرة من خالل نظ�م تعتمده دائرة املوارد الب�شرّية وذلك لتقرير  اأ-  
مُبوجبه  يتم  الذي  االأ�ش��س  التقومي  ل هذا  ُي�شكِّ اأن  على  للوظيفة احلكومّية،  املُق�رنة  القيمة 
حتديد الدرج�ت ملُختلف الوظ�ئف ب�شكل يعك�س مه�م وم�شوؤولّي�ت الوظيفة وُمتطّلب�ت �شغله� 

الت واخلربات والكف�ءات. من املُوؤهِّ
الوحدة  مع  ب�لت�ش�ور  للوظ�ئف  االأّويل  التقومي  اإجراء  م�شوؤولّية  الب�شرّية  املوارد  اإدارة  تتوّلى  ب-  
املوارد  دائرة  قبل  من  التقومي  لهذا  النه�ئي  االعتم�د  ويتم  الدائرة،  يف  املعنّية  التنظيمّية 

الب�شرّية.
ال يجوز للدائرة �شغل اأي وظيفة م� مل يتم تقوميه� واعتم�ده� وفقً� الأحك�م الفقرة )ب( من  ج-  

هذه امل�دة، وال ُيك�ِشب �شغل الوظيفة غري املُقّيمة اأي حق ل�ش�غله�.

اأنواع وُطُرق التعيني
املادة )1٢(

يتم �شغل الوظ�ئف يف الدائرة ب�لنظر اإلى احتي�ج�ت وُمتطّلب�ت العمل، وفقً� الأنواع التعيني  اأ-  
الت�لية:

التعيني بدوام ك�مل.   .1
التعيني بدوام جزئي.   .2

التعيني املُوؤّقت.   .3
يتم تعيني املُوّظف على النحو الت�يل: ب-  

ة ب�لتعيني ب�لن�شبة للُموّظف املُواطن يف ح�ل  لطة املُخت�شّ مُبوجب قرار ي�شدر عن ال�شُّ   .1
ك�ن تعيينه بدوام ك�مل، اأو مبوجب عقد عمل يف ح�ل ك�ن تعيينه بدوام جزئي اأو ُموؤّقت.

ة ب�لتعيني ب�لن�شبة للُموّظف غري املُواطن. لطة املُخت�شّ مُبوجب عقد عمل ُيوّقع من ال�شُّ   .2
م� مل ين�س عقد العمل على غري ذلك، تكون ُمّدة عقد العمل املرُبم مع املُوّظف املُعنّي بدوام  ج-  
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ك�مل اأو ُجزئي �شنة واحدة ُتّدد تلق�ئيً� ملُّدة ُم�ثلة.

التعيني بدوام ُجزئي
املادة )13(

يتالءم  مقطوع  �شهري  اإجم�يل  براتب  ُجزئي  بدوام  لديه�  �شخ�س  اأي  تعيني  للدائرة  يجوز  اأ-  
ودرجة الوظيفة ال�ش�غرة.

ُتنّظم �صروط و�صوابط التعيني بالّدوام اجُلزئي بقرار ُي�صِدره رئي�س املجل�س التنفيذي. ب-  

التعيني املُوؤّقت
املادة )14(

يجوز للدائرة �شغل الوظيفة من خالل التعيني املُوؤّقت، ومُينح �ش�غله� ُمك�ف�أة �شهرّية مقطوعة،  اأ-  
�ش�ت الوظيفة املُعنّي عليه�  على اأن ُيوؤخذ بعني االعتب�ر عند حتديد مقدار هذه املُك�ف�أة ُم�شّ

واأحك�م هذا الق�نون والت�شريع�ت ال�ش�درة مُبوجبه وعدد �ش�ع�ت العمل املُكّلف به�.  
ُيراعى عند التعيني املُوؤّقت م� يلي: ب-  

اأن تقل ُمّدة عقد العمل عن �شنة واحدة، ويجوز للدائرة اإبرام عقد عمل جديد مع ذات    .1
املُوّظف ملّرة واحدة كحد اأق�شى اإذا اقت�شت م�شلحة العمل ذلك.
اأن تتوّفر يف املُوّظف كاّفة ال�صروط املطلوبة للتعيني بدوام كامل.    .2

ي�شتحق املُوّظف املُعنّي وفقً� الأحك�م هذه امل�دة اإج�زة حداد، واإج�زة مر�شّية ال ُت�وز ُمّدته�  ج-  
)5( خم�شة اأي�م عمل مبوجب تقرير طّبي �ش�در عن جهة طّبية ر�شمّية ُمعتمدة، ويجوز منحه 

اإج�زة بدون راتب مُبعّدل يوم عمل واحد عن كل �شهر من ُمّدة عقد العمل.
خالل  وقت  اأي  يف  امل�دة  هذه  الأحك�م  وفقً�  املُعنّي  املُوّظف  خدمة  اإنه�ء  الع�م  للُمدير  يجوز  د-  
ُمّدة العقد، على اأن يتم اإ�شع�ره خّطيً� قبل )10( ع�شرة اأي�م عمل من الت�ريخ املُحّدد الإنه�ء 

خدمته.
اأن  على  العقد،  �شري�ن  فرتة  اأثن�ء  اال�شتق�لة  امل�دة  هذه  الأحك�م  وفقً�  املُعنّي  للُموّظف  يحق  هـ-  
يتوّلى املُوّظف اإ�شع�ر الدائرة خّطيً� قبل )5( خم�شة اأي�م عمل من الت�ريخ املُحّدد لال�شتق�لة.
مع  تتن��شب  دائمة  وظيفة  يف  امل�دة  هذه  الأحك�م  وفقً�  املُعنّي  املُوّظف  تعيني  للدائرة  يجوز  و-  
يف  تعيينه  ت�ريخ  من  الدائرة  يف  املُوّظف  خدمة  تبداأ  احل�لة  هذه  ويف  وخرباته،  الته  ُموؤهِّ

الوظيفة ب�شورة دائمة.
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تعيني املُتقاعدين
املادة )1٥(

لتعيني  مة  املُنظِّ الت�شريع�ت  الأحك�م  وفقً�  الدائرة،  يف  املدين  اأو  الع�شكري  املُتق�عد  تعيني  يجوز 
املُتق�عدين يف احلكومة.

نظام العمل عن ُبعد
املادة )1٦(

ُتّدد �صروط و�صوابط نظام العمل عن ُبعد بقرار ُي�صِدره رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا ال�صاأن.

العقد اخلا�ص
املادة )17(

�ش�ت الن�درة مبوجب »عقد خ��س«. يجوز تعيني ذوي الُقدرات واخلربات املُتمّيزة اأو التخ�شُّ اأ-  
يجوز  التي  واالمتيازات  واحلقوق  اخلا�س،  العقد  مبوجب  التعيني  و�صوابط  �صروط  ُتّدد  ب-  
منحه� للُموّظف املُعنّي مبوجب العقد اخل��س بقرار ُي�شِدره رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا 

ال�ش�أن.
التنفيذي  اإال بعد �شدور قرار املجل�س  ُموّظف لديه� بعقد خ��س  اأي  للدائرة تعيني  ال يجوز  ج-  
املُ�ش�ر اإليه يف الفقرة )ب( من هذه امل�دة، وُيعترب اأي عقد ُيربم مع اأي ُموّظف خالفً� الأحك�م 

هذه امل�دة ب�طاًل، وال ُيك�ِشب املُوّظف اأي حق له.

تعيني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
املادة )1٨(

على الدائرة بذل ك�ّفة اجلهود الالزمة لتعيني املُواطنني من ذوي االإع�قة يف الوظ�ئف التي  اأ-  
ه�. حي ويتمّكنون من القي�م مبه�مِّ تتن��شب وو�شعهم ال�شِّ

على الدائرة التي يعمل لديه� اأي من املُوّظفني من ذوي االإع�قة توفري بيئة العمل التي تتن��شب  ب-  
ة، �شواًء من حيث املُعّدات اأو التجهيزات اأو �ش�ع�ت العمل. مع طبيعة ح�ج�تهم اخل��شّ

ُتخّف�س �ش�ع�ت عمل املُوّظف ذي االإع�قة بن�ًء على قرار من اللجنة الطّبية، على اأال تقل عدد  ج-  
�ش�ع�ت عمله اليومية عن )5( خم�س �ش�ع�ت.

ة براتب �ش�مل ملُّدة )5( خم�شة اأي�م عمل يف ال�شنة كحد  مُينح املُوّظف ذو االإع�قة اإج�زة خ��شّ د-  
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م م� ُيثبت ذلك.  اأق�شى ل�شي�نة اأو ا�شتبدال االأدوات املُ�ش�عدة الإع�قته، على اأن ُيقدِّ

�شروط التعيني
املادة )1٩(

ُي�صرتط فيمن ُيعنّي يف اأي وظيفة بالدائرة ما يلي:
لوك. اأن يكون ح�شن ال�شرية وال�شُّ   .1

اأال يقل �شنه عن )18( ثم�ين ع�شرة �شنة.   .2
الت العلمّية واخلربات العملّية الالزمة ل�شغل الوظيفة. اأن يكون ح��شاًل على املُوؤهِّ   .3

اأن يجت�ز ك�ّفة االختب�رات واملُق�بالت املُتعلِّقة ب�لوظيفة بنج�ح.   .4
اأن يكون الئق� طّبيً�.   .5

ّلة ب�ل�شرف اأو االأم�نة، م� مل يُكن  اأال يكون قد �شبق احُلكم عليه بعقوبة يف جن�ية اأو جرمية ُمِ   .6
ة اأو ُرّد اإليه اعتب�ره طبقً� للق�نون. قد �شدر عفو عنه من اجلهة املُخت�شّ

ُم�شي �شنة واحدة على االأقل يف ح�ل مت اإنه�ء اخلدمة ال�ش�بقة للُموّظف غري املُواطن ب�شبب    .7
اأو  ب�ل�شرف  ّلة  ُمِ غري  جرمية  يف  نه�ئي  ق�ش�ئي  بُحكم  اأو  ب�لعمل  تتعلق  ت�أديبّية  اإجراءات 

االأم�نة.
دها الدائرة ل�صغل الوظيفة. اأي �صروط اأخرى ُتدِّ   .8

عر�ص العمل
املادة )٢٠(

هذا  ي�شمل  اأن  على  االختي�ر،  عليه  يقع  الذي  للُمر�ّشح  عمل  عر�س  بتقدمي  الدائرة  تلتزم  اأ-  
العر�س حتديد احلقوق واالمتي�زات الوظيفّية ك�ملُ�شّمى الوظيفي، الدرجة الوظيفّية، تف��شيل 
والت�ريخ  العمل،  و�ش�ع�ت  اأي�م  ال�شفر،  وتذاكر  الدورّية  االإج�زة  ا�شتحق�ق  ال�ش�مل،  الراتب 

املطلوب لاللتح�ق ب�لعمل.
على املُر�ّشح الذي يح�شل على عر�س عمل من الدائرة ُمب��شرة العمل خالل الفرتة املن�شو�س  ب-  
عليه� فيه، على اأال ت�وز )60( �شتني يومً� من ت�ريخ ا�شتالمه لعر�س العمل م� مل يتم االتف�ق 

على غري ذلك، واإال اعُترِب عر�س العمل الغيً�.
يجوز للدائرة الرجوع على املُر�ّشح ب�أي تك�ليف اأو نفق�ت تكّبدته� يف ح�ل عدم التح�قه ب�لعمل  ج-  

خالل الفرتة املُحّددة يف عر�س العمل املُوّقع منه.
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�شالحّية التعيني
املادة )٢1(

املوارد  اإدارة  ُمدير  تو�شية  على  بن�ًء  الع�م  املُدير  من  بقرار  ال�ش�غرة  الوظ�ئف  يف  التعيني  يتم 
الب�شرّية.

تعيني املُوّظفني املُنتهية خدماتهم
املادة )٢٢(

يجوز تعيني املُوّظف املُنتهية خدمته من الدائرة لدى اأي دائرة اأخرى، �شريطة اأن تتوّفر فيه  اأ-  
ك�ّفة اال�شرتاط�ت واملُتطّلب�ت الالزمة ل�شغل الوظيفة، واأن يجت�ز بنج�ح االختب�رات املُقّررة 

ل�شغله�.
يجوز تعيني املُوّظف املُنتهية خدمته يف نف�س الدائرة بذات الدرجة الوظيفّية اأو بدرجة اأقل  ب-  

منه�.
� ورد يف الفقرة )ب( من هذه امل�دة، يجوز تعيني املُوّظف املُنتهية خدمته يف  على الرغم ِمّ ج-  

نف�س الدائرة براتب اأو بدرجة اأعلى �شريطة م� يلي: 
الت اأو خربات جديدة تتالءم وح�جة العمل يف الدائرة. ح�شول املُوّظف على ُموؤهِّ   .1

اأن مت�شي �شنة واحدة على االأقل من ت�ريخ انته�ء خدمته من الدائرة.   .2

ا�شتحقاق الراتب
املادة )٢3(

املُعنّي  الوظيفّية  الدرجة  مربوط  لبداية  املُحّدد  االإجمايل  الراتب  اجلديد  املُوّظف  ي�صتحق  اأ-  
عليها، ويجوز منحه راتبًا اأعلى من الراتب االإجمايل لبداية مربوط الدرجة الوظيفّية املُعنّي 
ل�شغل  املطلوبة  واخلربات  الت  املُوؤهِّ من  اأعلى  الت  ُموؤهِّ اأو  خربات  لديه  توّفرت  اإذا  عليه� 
الوظيفة، وحُتّدد ن�شبة الزي�دة يف الراتب وفقً� الأحك�م هذه الفقرة مُبوجب القرارات التي 

يعتمده� رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.
يتم �شرف الراتب االإجم�يل للُموّظف اعتب�رًا من ت�ريخ ُمب��شرته الفعلّية للعمل، وال يجوز له  ب-  
ة  لطة املُخت�شّ اأن ُيب��شر عمله اإال بعد �شدور قرار تعيينه، اأو اإبرام عقد العمل معه من قبل ال�شُّ

ب�لتعيني.
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تكاليف اإقامة املُوّظف غري املُواطن
املادة )٢4(

الطّبي  والفح�س  االإق�مة  وتديد  اإ�شدار  اإجراءات  اإمت�م  ة  اخل��شّ نفقته�  وعلى  الدائرة  تتوّلى 
للُموّظف غري املُواطن واأفراد ع�ئلته املُ�شتحّقني.

فرتة الختبار
املادة )٢٥(

يخ�شع املُوّظف املُعنّي الأّول مرة ب�لدائرة لفرتة اختب�ر ال تقل ُمّدته� عن )3( ثالثة اأ�شهر،  اأ-  
واحدة كحد  ملّرة  للتمديد  ق�بلة  الفرتة  وتكون هذه  للعمل،  الفعلّية  ُمب��شرته  ت�ريخ  تبداأ من 

اأق�شى.
املن�شو�س  االختب�ر  لفرتة  ذاته�  الدائرة  يف  تعيينه  اإع�دة  يتم  الذي  املُوّظف  اإخ�ش�ع  يجوز  ب-  

عليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة.
لتطوير  وتوجيهه  االختب�ر  فرتة  خالل  املُوّظف  و�شلوك  اأداء  ُمت�بعة  املُب��شر  الرئي�س  على  ج-  
اأدائه، واأن يو�شي بتثبيته يف الوظيفة، اأو متديد فرتة االختب�ر، اأو اإنه�ء خدمته اإذا ثُبت عدم 

�شالحّيته للقي�م مبه�م الوظيفة املُعنّي عليه�.
يتم اإنه�ء خدمة املُوّظف الذي ال يجت�ز فرتة االختب�ر بنج�ح بقرار من املُدير الع�م، اإذا ثُبت  د-  
االأداء غري  ب�شبب  اأو  عليه�،  املُعنّي  الوظيفة  القي�م مبه�م  ق�در على  اأو غري  اأنه غري كفء، 
املُر�شي، بعد اإ�شع�ره خّطيً� بذلك قبل الت�ريخ املُحّدد الإنه�ء خدمته بخم�شة اأي�م عمل، على 
اأن يكون القرار ال�ش�در يف هذا ال�ش�أن ُم�شّببً�، ويف ح�ل عدم �شدور قرار اإنه�ء اخلدمة وفقً� 
الأحك�م هذه امل�دة، اأو عدم متديد فرتة االختب�ر بعد انته�ئه�، ف�إّنه يتم تثبيت املُوّظف ُحكمً� 

يف الوظيفة.
يحق للُموّظف اال�شتق�لة اأثن�ء فرتة االختب�ر بعد اإ�شع�ر الدائرة خّطيً� بذلك قبل )5( خم�شة  هـ-  
االختب�ر  فرتة  خالل  املُ�شتقيل  املُوّظف  ك�ن  واإذا  لال�شتق�لة،  املُحّدد  الت�ريخ  من  عمل  اأي�م 
ا�شتقدامه، مب� يف  نفق�ت  ك�ّفة  ف�إّنه يجب عليه رد  الدولة،  ا�شتقدامهم من خ�رج  ن مت  ِمّ
ذلك قيمة تذاكر ال�شفر، ور�شوم الت�أ�شريات، واالإق�مة، والفح�س الطبي، ب�الإ�ش�فة لنفق�ت 
ال�شكن املُوؤّقت اإن وجدت، ويجوز للُمدير الع�م بن�ًء على تو�شية ُمدير اإدارة املوارد الب�شرّية 

اإعف�ء املُوّظف من بع�س اأو ُكل تلك النفق�ت، اإذا اأبدى املُوّظف ُعذرًا مقبواًل ال�شتق�لته.
ملُّدة  العمل الأي �شبب خالل فرتة االختب�ر، مُتّدد فرتة االختب�ر  املُوّظف عن  يف ح�ل غي�ب  و-  
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ُت�ش�وي عدد اأّي�م الغي�ب.
ال يجوز ندب املُوّظف اأو اإع�رته خالل فرتة االختب�ر. ز-  

توظيف الأقارب
املادة )٢٦(

ال يجوز اأن يجتمع االأزواج اأو االأق�رب حتى الدرجة الث�نية يف وظ�ئف ُمرتبطة مع بع�شه� البع�س 
ارتب�طً� ُمب��شرًا، اأو اأن يكون اأحدهم� م�شوؤواًل ُمب��شرًا عن االآخر، اأو اأن يعمالن يف الوحدة التنظيمّية 
ذاته�، كم� ال يجوز للُموّظف اال�شرتاك يف اأي قرار يتعّلق بتعيني اأو نقل اأو ترقية يخ�س زوجه اأو اأحد 

اأق�ربه حتى الدرجة الرابعة.

ح الداخلي الرت�شُّ
املادة )٢7(

ح الداخلي  مُينح املُوّظف الذي ال تقل ُمّدة خدمته يف الدائرة عن �شنة واحدة االأولوّية للرت�شُّ اأ-  
ح للوظيفة من تلق�ء  الأي وظيفة �ش�غرة مب� ال يزيد على درجتني، �شواًء تقّدم بطلب الرت�شُّ
لذات  احل�لة  هذه  يف  املُر�ّشح  املُوّظف  يخ�شع  اأن  على  املُب��شر،  رئي�ُشه  له�  ر�ّشحه  اأو  نف�شه 

روط املُطّبقة يف عملّية اختيار املُر�ّصحني اخلارجيني. االإجراءات وال�صُّ
اإذا مت اختي�ر املُوّظف ل�شغل الوظيفة ال�ش�غرة وفقً� الأحك�م الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، ف�إّنه  ب-  

يتم نقله اإلى هذه الوظيفة وتعديل و�شعه الوظيفي مب� يتن��شب مع درجة الوظيفة اجلديدة.

الف�شل الثالث
اأوقات العمل الر�شمي

اأيام و�شاعات العمل الر�شمي
املادة )٢٨(

اإلى يوم اخلمي�س من ال�ش�عة ال�ش�بعة  اأي�م العمل الر�شمي يف الدائرة من يوم االأحد  تكون  اأ-  
وثالثني  خم�س   )35( بواقع  الظهر،  بعد  والن�شف  الث�نية  ال�ش�عة  وحتى  �شب�حً�  والن�شف 

�ش�عة عمل اأ�شبوعيً�، على اأن يكون يوم� اجلمعة وال�شبت ُعطلة اأ�شبوعّية.
يجوز مُبوافقة املُدير الع�م يف الدائرة التي قد تقت�شي ح�جة وُمتطّلب�ت العمل لديه� اإجراء  ب-  
بع�س التغيريات يف اأي�م العمل اأو �ش�ع�ت بدء العمل وانته�ئه، �شواًء للدائرة كُكل اأو لبع�س 
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الوظ�ئف لديه�، على اأال ت�وز )45( خم�شً� واأربعني �ش�عة عمل اأ�شبوعيً�.
ُتخّف�س �ش�ع�ت العمل الر�شمي خالل �شهر رم�ش�ن املب�رك اإلى )25( خم�س وع�شرين �ش�عة  ج-  
ة لتتالءم وُمتطّلب�ت  عمل اأ�شبوعيً�، على اأن ت�شع الدائرة ترتيب�ت وجداول ُمن�وبته� اخل��شّ

عمله� خالل ذلك ال�شهر.
يجوز للدائرة بن�ًء على ح�ج�ت وُمتطّلب�ت العمل لديه� تطبيق نظ�م ُمن�وب�ت يومي اأو اأ�شبوعي  د-  

مب� ال ُيج�وز )48( ثم�ن واأربعني �ش�عة عمل اأ�شبوعيً�.
على الدائرة اأن ُتعلن للُمتع�ملني معه� ب�لو�ش�ئل املُن��شبة عن اأوق�ت العمل الر�شمي التي ُتطبَّق  هـ-  

على ُمتلف وحداته� التنظيمّية.
على الدائرة و�شع الئحة خ��شة بدوام ُموّظفيه� تتالءم مع احتي�ج�ته� وتكفل ُح�شن تنفيذه�  و-  

ه�. مله�مِّ

الُعطالت الر�شمّية
املادة )٢٩(

د يف  حُتدِّ اأن  على  الدوائر،  فيه�  ُتعّطل  التي  املُن��شب�ت  عن  االإعالن  الب�شرّية  املوارد  دائرة  تتوّلى 
التي  الدوائر احليوّية  ُيراعي طبيعة عمل  وب�شكل  الر�شمّية،  الُعطالت  اأي�م  وعدد  تواريخ  االإعالن 

ينبغي ا�شتمرار عمله� على مدار ال�ش�عة.

اللتزام باحل�شور والن�شراف
املادة )3٠(

على املُوّظف االلتزام ب�أوق�ت العمل الر�شمي املُعتمدة لدى الدائرة، والقي�م ب�مله�م املنوطة به  اأ-  
خالل هذه االأوق�ت.

اإال بعد احل�شول على  اأو التوّقف عن ُمزاولة مه�م عمله  على املُوّظف عدم ترك مقر عمله  ب-  
ُموافقة رئي�شه املُب��شر املُ�شبقة على ذلك، كم� يجب عليه اإخط�ر رئي�شه املُب��شر يف ح�ل عدم 

نه من احل�شور اإلى مقر العمل. متكُّ
على الدائرة اتخ�ذ االإجراءات الت�أديبّية املُن��شبة بحق املُوّظف الذي ال يلتزم ب�أوق�ت العمل  ج-  

الر�شمي بدون ُعذر يقبُله رئي�ُشه املُب��شر.
ُيعترب انقط�ع املُوّظف عن عمله بدون اإذن ُم�شبق اأو ُعذر مقبول �شببً� ُموجبً� التخ�ذ االإجراءات  د-  

الت�أديبّية الالزمة بحّقه.
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اإذا تخّلف املُوّظف عن احل�شور ملقر عمله بدون اإذن ُم�شبق اأو ُعذر مقبول، ف�إّنه وب�الإ�ش�فة  هـ-  
اإلى فر�س اجلزاء الت�أديبي بحّقه وفقً� الأحك�م هذا الق�نون والت�شريع�ت ال�ش�درة مُبوجبه، ال 
ي�شتحق من راتبه ال�ش�مل م� ُيع�دل عدد اأي�م العمل التي تغّيب فيه� بدون اإذن ُم�شبق اأو ُعذر 

مقبول، وال حُت�شب هذه االأي�م ُمّدة خدمة فعلّية له يف الدائرة.

العمل الإ�شايف
املادة )31(

اأ-   ُي�صرتط لقيام املُوّظف بعمل اإ�صايف، ما يلي:
اأن يكون هن�ك تكليف خّطي للقي�م ب�لعمل االإ�ش�يف من قبل رئي�شه املُب��شر.   .1

اأن يكون التكليف ب�لعمل االإ�ش�يف بعد انته�ء �ش�ع�ت العمل الر�شمي اأو يف اأي�م الُعطالت    .2
االأ�شبوعّية اأو الر�شمّية.

اأن تكون هن�ك ح�جة فعلّية لتكليف املُوّظف ب�لعمل االإ�ش�يف.   .3
�ش�ت امل�لّية الالزمة يف ُموازنة الدائرة لتغطية �شرف بدل العمل االإ�ش�يف. ر املُخ�شّ توفُّ   .4
اأال تكون امله�م املُ�شتهدف اإجن�زه� كعمل اإ�ش�يف ن�تة عن اإهم�ل اأو تق�شري املُوّظف    .5

املُكّلف ب�لعمل االإ�ش�يف.
اأال تزيد ُمّدة تكليف املُوّظف ب�لعمل االإ�ش�يف على )3( ثالثة اأ�شهر يف ال�شنة الواحدة.   .6

يتحّدد مقدار بدل العمل االإ�ش�يف بواقع )125%( من اأجر �ش�عة العمل الر�شمي، حم�شوبً�  ب-  
وفقً� للراتب االأ�ش��شي اإذا مت العمل االإ�ش�يف يف اأي�م العمل الر�شمي، وبواقع )150%( من اأجر 
�ش�عة العمل الر�شمي حم�شوبً� وفقً� للراتب االأ�ش��شي اإذا مت العمل االإ�ش�يف يف اأي�م الُعطالت 
االأ�شبوعّية اأو الر�شمّية، على اأال تزيد قيمة بدل العمل االإ�ش�يف ال�شهري للُموّظف على )%50( 

من راتبه االأ�ش��شي.
ي�شتحق املُوّظف الع�مل بنظ�م املُن�وب�ت بدل عمل اإ�ش�يف عن �ش�ع�ت العمل االإ�ش�فّية، �شواًء  ج-  

ك�نت �ش�ع�ت العمل االإ�ش�فية قبل بداية �ش�ع�ت املُن�وبة اأو بعد انته�ئه�.
يجوز للدائرة عو�شً� عن �شرف بدل العمل االإ�ش�يف منح املُوّظف اأي�م راحة اإذا بلغت �ش�ع�ت  د-  
العمل االإ�ش�يف عدد �ش�ع�ت عمله اليومّية، �شريطة اأال تزيد عدد اأي�م الراحة خالل ال�شهر 
الواحد على )5( خم�شة اأي�م عمل، ويحق للُموّظف ا�شتخدام اأي�م الراحة خالل �شنة واحدة 

من ت�ريخ ا�شتحق�قه له�، وال يجوز اإ�ش�فة هذه االأي�م اإلى ر�شيد اإج�زته الدورّية.
ال يجوز اجلمع بني بدل العمل االإ�ش�يف واأي�م الراحة خالل ال�شهر الواحد، كم� ال يجوز اجلمع  هـ-  
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بني بدل العمل االإ�ش�يف واأي عالوات اأو بدالت اأو ُمك�ف�آت اأخرى مُتنح للُموّظف لذات االأ�شب�ب 
التي من اأجله� مت تكليفه ب�لعمل االإ�ش�يف.

ال ُي�شرف بدل العمل االإ�ش�يف للُموّظف اأثن�ء تكليفه مُبِهّمة ر�شمّية اأو تدريبّية، �شواًء ك�ن ذلك  و-  
خالل اأي�م العمل الر�شمي اأو خالل الُعطالت االأ�شبوعّية اأو الر�شمّية. 

تتولى دائرة املوارد الب�شرّية و�شع الئحة ُموّحدة لتنظيم العمل االإ�ش�يف. ز-  

الف�شل الرابع
مبادئ ال�شلوك الوظيفي

وثيقة مبادئ ال�شلوك الوظيفي
املادة )3٢(

الع�ّمة،  الوظيفة  واأخالقّي�ت  الوظيفي  ال�شلوك  وثيقة مب�دئ  اإ�شدار  الب�شرّية  املوارد  دائرة  تتوّلى 
بهدف اإر�ش�ء مع�يري وقواعد ومب�دئ اأخالقّية حتُكم اآداب وقيم الوظيفة الع�ّمة وبن�ء ثق�فة مهنّية 

ع�لية لدى ُموّظفي الدائرة، وتعزيز التزامهم بهذه املع�يري والقواعد واملب�دئ والقيم.

�شّرية املعلومات
املادة )33(

على املُوّظف خالل فرتة خدمته وبعد انته�ئه� املُح�فظة على �شّرية املعلوم�ت التي اطلع عليه�  اأ-  
بحكم وظيفته اأو ب�شببه� وعدم االإف�ش�ح عنه�، مكتوبة ك�نت اأو �شفهّية، و�شواًء ك�نت تتعلق 
ل على اإذن خّطي  بعمل احلكومة اأو الدائرة التي يعمل لديه� اأو ب�أي دائرة اأخرى م� مل يح�شُ
ُم�شبق من املُدير الع�م، اأو بن�ًء على طلب جهة ق�ش�ئّية اأو اأي جهة حكومية توجب ت�شريع�ته� 

احل�شول على تلك املعلوم�ت.
ت�شمل املعلوم�ت املُ�ش�ر اإليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة ودومن� ح�شر اأي ر�ش�ئل اأو خرائط  ب-  
اأو تق�رير اأو ر�شوم�ت اأو عرو�س اأو ُموا�شف�ت اأو من�ذج اأو ُرخ�س اأو اتف�قي�ت اأو اأي بي�ن�ت 
اأو تطبيق�ت اأو اأنظمة اأو وث�ئق اأخرى مهم� ك�نت طبيعته�، تعود ملكّيته� للحكومة اأو للدائرة 

التي يعمل لديه� اأو الأي دائرة اأخرى.
على املُوّظف فور انته�ء خدمته ب�لدائرة اإع�دة ُكل م� يكون بحوزته من الوث�ئق اأو االأوراق اأو  ج-  
امللّف�ت اأو املواد اأو االأ�شرطة اأو االأقرا�س اأو الربامج اأو اأي ُمتلك�ت اأخرى تخ�س احلكومة اأو 

الدائرة التي يعمل لديه� اأو اأي دائرة اأخرى، �شواًء ك�نت تت�شمن معلوم�ت �شّرية اأم ال.
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عن  االإف�ش�ح  وعدم  ال�شّرية  �شم�ن  د  »تعهُّ على  التوقيع  املُوّظف  على  امل�دة،  هذه  لغ�ي�ت  د-  
املعلوم�ت« املُعتمد لدى الدائرة يف هذا ال�ش�أن.

الهدايا والر�شاوى
املادة )34(

م الر�شوة، على املُوّظف عدم قبول اأو طلب اأو اأخذ اأي  مع عدم االإخالل ب�لت�شريع�ت التي ُترِّ اأ-  
مبلغ اأو خدمة ُمعّينة اأو اأي �شيء له قيمة م�ّدية اأو معنوّية بهدف اتخ�ذ اإجراء غري ق�نوين اأو 

غري ُمالئم اأو التمييز بني املُتع�ملني.
ُيحظر قبول اأي هدّية ذات قيمة م�ّدية، م� مل تُكن هدّية دع�ئّية رمزّية اأو ترويجّية وحتمل  ب-  

مه�. ا�شم و�شع�ر اجلهة التي ُتقدِّ
اأو االحتف�ظ به� ني�بًة عنه�،  د الدائرة الوحدة التنظيمّية التي يجوز له� قبول الهداي�  حُتدِّ ج-  

ره الدائرة يف هذا ال�ش�أن. على اأن يتم توزيعه� وفقً� مل� ُتقرِّ
ده. ال يجوز تقدمي اأو توزيع الهداي� اإال ب��شم الدائرة ومن قبل الطرف الذي حُتدِّ د-  

الن�شاط ال�شيا�شي
املادة )3٥(

ُيحظر على املُوّظف اال�صرتاك يف اأي ن�صاط �صيا�صي داخل الدولة اأو خارجها اأثناء خدمته اإال بعد 
ة يف الدولة. لط�ت املُخت�شّ احل�شول على ُموافقة خّطية ُم�شبقة من الدائرة وال�شُّ

ت�شاُرب امل�شالح
املادة )3٦(

ن�ش�ط�ته  امل�ش�لح بني  يقع يف  ت�ش�ُرب قد  اأي  الوظيفّية تنُّب  واجب�ته  ت�أدية  املُوّظف خالل  على 
اأي �شكوك  ُيث�ر ب�ش�أنه  اأي عمل قد  اأو احلكومة وعملي�ته�، واأن يتجّنب  ة وم�ش�لح الدائرة  اخل��شّ
من  ح�لة  اأي  وجود  ح�ل  يف  ُمب��شرًة  الب�شرّية  املوارد  الإدارة  االإف�ش�ح  وعليه  امل�ش�لح،  بت�ش�ُرب 

ح�الت ت�ش�ُرب امل�ش�لح اأو وجود اأي �ُشبهة ب�ش�أنه�، وعليه االمتن�ع ب�شكل خ��س عّم� يلي:
ُمب��شر على جن�ح  اأو غري  ُمب��شر  ُيوؤّثر ب�شكل  اأو قرار قد  اإجراء  اأو  اأي عملّية  اال�شرتاك يف    .1
د اأو اأي م�شروع يف ح�ل ك�ن له اأو لزوجه اأو الأحد اأق�ربه حتى الدرجة الرابعة  ُمق�ِول اأو ُمورِّ

م�شلحة فيه.
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اال�شرتاك يف اأي قرار اأو اإجراء قد ُيوؤّدي اإلى حتقيق منفعة له اأو لزوجه اأو الأحد اأق�ربه حتى    .2
الدرجة الرابعة.

ا�شتغالل من�شبه الوظيفي اأو ت�شريب اأي معلوم�ت ح�شل عليه� بُحكم وظيفته لتحقيق اأهداف    .3
ة. ُمعّينة اأو احل�شول على خدمة اأو ُمع�ملة خ��شّ

الذي  املُتع�ملني  م�ش�لح  وتعطيل  ت�شييق  بهدف  قرار  اأو  اإجراء  اأو  عملّية  اأي  يف  اال�شرتاك    .4
تمعهم به عداوة �ش�بقة اأو م�ش�عر ُبغ�س اأو ُعن�شرّية اأو كراهّية الأي �شبب ك�ن.

ُمزاولة العمل اخلا�ص
املادة )37(

ُيحظر على املُوّظف غري املُواطن العمل لدى الغري اأو تقدمي اأي خدم�ت �شواًء ب�أجر اأو بدون  اأ-  
اأجر اأو متلُّك اأي ُموؤ�ّش�شة فردّية اأو ح�ش�س اأو اأ�شُهم يف اأي �شركة - عدا ال�شرك�ت املُ�ش�همة 

الع�ّمة - اإال بعد احل�شول على ُموافقة خّطية ُم�شبقة من املُدير الع�م.
يجوز للُموّظف املُواطن متلُّك اأي ُموؤ�ّش�شة فردّية اأو ح�ش�س اأو اأ�شُهم يف اأي �شركة، اأو اإدارة  ب- 

اأي �شركة اأو ُموؤ�ّش�شة، اأو العمل لدى الغري اأو تقدمي اأي خدم�ت �شواًء ب�أجر اأو بدون اأجر.
ُيراعى عند تطبيق اأحك�م الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه امل�دة م� يلي: ج-  

القي�م ب�لعمل اخل��س خ�رج اأوق�ت العمل الر�شمي.   .1
ر العمل اخل��س ب�شكل �شلبي على اأداء املُوّظف لواجب�ته الوظيفّية اأو على الدائرة  اأال ُيوؤثِّ   .2

التي يعمل لديه�.
ر اأو يت�أّثر به�. اأال يكون العمل اخل��س ُمرتبطً� ب�أي �شكل من االأ�شك�ل بوظيفته وال ُيوؤثِّ   .3

اأال يكون هن�ك ت�ش�ُرب يف امل�ش�لح ب�أي �شكل من االأ�شك�ل بني الدائرة التي يعمل لديه�    .4
وعمله اخل��س.

الت�شال الداخلي واخلارجي
املادة )3٨(

ت�شتند احلكومة ب�شكل اأ�ش��شي يف تطبيقه� ل�شي��شة االت�ش�ل الداخلي واخل�رجي على مب�دئ  اأ-  
امل�شوؤولّية وال�شف�فّية وال�شراكة وذلك ل�شم�ن تقدمي اأف�شل اخلدم�ت للُمتع�ملني.

ق الدائرة الدليل الع�م لالت�ش�ل احلكومي املُعتمد من االأم�نة الع�مة للمجل�س التنفيذي. ُتطبِّ ب-  
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الُع�شوّية املهنّية
املادة )3٩(

يف  الُع�شوّية  ُمق�بل  يدفُعه�  ا�شرتاك�ت  اأو  ر�شوم  اأي  عن  املُوّظف  تعوي�س  اأو  بدفع  الدائرة  تتكّفل 
على  احل�شول  اأو  اال�شرتاك  هذا  ك�ن  اإذا  املهنّية  خ�شة  الرُّ على  احل�شول  اأو  املهنّية  اجلمعّي�ت 
املُوافقة  على  احل�شول  املُوّظف  على  احل�لة  هذه  ويف  وظيفته،  الأداء  ُمتطّلبً�  اأو  �شرطً�  خ�شة  الرُّ
خ�شة  اخلّطية املُ�شبقة من الدائرة قبل االن�شم�م لُع�شوّية اجلمعّي�ت املهنّية اأو احُل�شول على الرُّ

املهنّية ودفع تلك الر�شوم اأو اال�شرتاك�ت.

الف�شل اخلام�ص
التوطني

الأولوّية يف التعيني
املادة )4٠(

مُينح املُواطن االأولوّية يف �شغل الوظ�ئف ال�ش�غرة لدى الدائرة وعلى وجه اخل�شو�س من اأّدى  اأ-  
منهم اخلدمة الوطنّية، وذلك من خالل تعيينه يف تلك الوظ�ئف اأو نقله اإليه�، �شريطة متتُّعه 

مُبتطّلب�ت �شغله�، مع جواز تزويده بتدريب اإ�ش�يف اإذا اقت�شت احل�جة ذلك.
على الدائرة تنمية وتطوير مه�رات ُموّظفيه� املُواطنني و�شم�ن التقّدم الوظيفي واملهني لهم. ب-  

خّطة التوطني والإحالل
املادة )41(

لت�أهيل  الالزمة  الربامج  واإعداد  واالإحالل  للتوطني  ُمتك�ملة  خّطة  ُتِعد  اأن  الدائرة  على  اأ-  
ي��ش�ت التي يعتمده� املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.  املُواطنني، مب� يّتفق وال�شِّ

املوارد  دائرة  على  قبله�  من  املُعّدة  واالإحالل  التوطني  خطة  بعر�س  تقوم  اأن  الدائرة  على  ب-  
الب�شرّية العتم�ده�.

رعاية خّريجي الثانوّية العاّمة
املادة )4٢(

�ش�ت  التخ�شُّ بع�س  لدرا�شة  املُواطنني  الع�ّمة  الث�نوّية  خّريجي  مع  التع�ُقد  للدائرة  يجوز  اأ-  
عمل  وطبيعة  اخت�ش��ش�ت  مع  املُّتفق  املهني  التدريب  على  للح�شول  اأو  الفّنية  اأو  املهنّية 
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د العقد املرُبم معهم اأو مع من ينوب عنُهم ق�نونً� حقوق والتزام�ت طرفيه مب�  الدائرة، وُيحدِّ
يف ذلك التزامهم ب�لعمل لدى الدائرة لفرتة ُت�ش�وي فرتة الدرا�شة اأو التدريب.

اأو التدريب ووفق ُموازنته� املُعتمدة بدفع ُمك�ف�أة �شهرّية  تلتزم الدائرة طوال ُمّدة الدرا�شة  ب-  
بني، على اأن ُتعترب هذه املُك�ف�أة ِمنحة لهم ال يجوز اإع�دة  مقطوعة لهوؤالء الدار�شني اأو املُتدرِّ

خ�شمه� اأو اقتط�عه� من رواتبهم االإجم�لّية وُم�شتحّق�تهم عند تعيينهم يف الدائرة.
ب ب�لعمل لدى الدائرة التي قّدمت له الرع�ية، فُيلزم ب�إع�دة  اإذا مل يلتزم الدار�س اأو املُتدرِّ ج-  
ك�ّفة النفق�ت واملب�لغ التي دفعته� الدائرة على تعليمه اأو تدريبه فيم� عدا املنحة املُ�ش�ر اإليه� 
املُوؤّهل  ي�شري هذا احلكم يف ح�ل عدم ح�شوله على  امل�دة، كم�  الفقرة )ب( من هذه  يف 

م ُعذرًا م�شروعً� تقبله الدائرة. العلمي املطلوب م� مل ُيقدِّ
ة ب�ش�أن رع�ية خّريجي الث�نوّية الع�ّمة. تتولى الدائرة و�شع الئحة خ��شّ د-  

ج تاأهيل حديثي التخرُّ
املادة )43(

�ش�ت التي تتوافق مع طبيعة عمل  ج من ُمتلف التخ�شُّ يجوز للدائرة ت�أهيل املُواطنني حديثي التخرُّ
ُمك�ف�أة �شهرّية  ُمق�بل  ُمعّينة، وذلك  وُقدرات وظيفّية  واإك�ش�بهم مه�رات  الدائرة بهدف تدريبهم 
ج مبوجب الئحة يعتمده� املُدير الع�م  ة بت�أهيل حديثي التخرُّ مقطوعة، ويتم حتديد االأحك�م اخل��شّ

يف هذا ال�ش�أن.

التدريب امليداين
املادة )44(

الب املُواطنني املُ�شّجلني يف املُوؤ�ّش�ش�ت التعليمّية املُعتمدة  يجوز للدائرة قبول تدريب عدد من الطُّ
الت العلمّية، على  داخل الدولة اأو خ�رجه� لغ�ي�ت ا�شتيف�ء املُتطّلب�ت االأك�دميّية للُح�شول على املُوؤهِّ

اأن تتولى اإدارة املوارد الب�شرّية اتخ�ذ االإجراءات الالزمة ل�شم�ن تنفيذ التدريب امليداين.

الف�شل ال�شاد�ص
الّرواتب والبدلت والعالوات واملزايا

املبادئ العاّمة
املادة )4٥(

على الدائرة اأن ت�شعى اإلى حتقيق اأهدافه� ب�أق�شى اإنت�جّية، وب�أقل ُكلفة ُمكنة، لذلك يجب  اأ-  
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اأن تتم عملّية منح املُك�ف�آت واملزاي� الوظيفّية املن�شو�س عليه� يف هذا الق�نون والت�شريع�ت 
ال�ش�درة مُبوجبه مب� ي�شمن للحكومة الكف�ءة الع�لية واالأداء املُتمّيز. 

ال يجوز للدائرة �شرف اأي عالوات اأو بدالت اأو مزاي� وظيفّية غري من�شو�س عليه� يف هذا  ب-  
الق�نون والت�شريع�ت ال�ش�درة مُبوجبه، ويف ح�ل مت �شرف اأي منه� للُموّظف ف�إّنه� ال ُتعترب 

حقً� ُمكت�شبً� له وعلى الدائرة ا�شرتداده� من املُوّظف.

حتديد الدرجات الوظيفّية والّرواتب والبدلت والعالوات
املادة )4٦(

القرارات  مبوجب  للُموّظفني  امل�لّية  �ش�ت  واملُخ�شّ والبدالت  والّرواتب  الوظيفّية  الدرج�ت  حُتّدد 
التي يعتمده� رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.

احلد الأدنى لراتب املُوّظف املُواطن
املادة )47(

املوارد  دائرة  تو�شية  وبن�ًء على  ال�ش�أن  ي�شُدر عنه يف هذا  بقرار  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  د  ُيحدِّ
الب�شرّية احلد االأدنى للراتب االإجم�يل للُموّظفني املُواطنني.

العالوة الجتماعّية للُمواطن
املادة )4٨(

رئي�س  يعتمده�  التي  للقرارات  وفقً�  مقداره�  يتحّدد  اجتم�عّية  عالوة  املُواطن  املُوّظف  ي�شتحق 
املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن، على اأن ُت�ش�ف هذه العالوة اإلى الراتب االإجم�يل ال�شهري وُتطّبق 

عليه� ن�شب توزيع الراتب االإجم�يل التي يتم حتديده� يف القرارات املُ�ش�ر اإليه�.

ال�شرتاك يف برنامج التقاعد
املادة )4٩(

للمع��ش�ت  الع�ّمة  الهيئة  لدى  به  املعمول  التق�عد  برن�مج  يف  املُواطن  املُوّظف  اإ�شراك  يتم  اأ-  
والت�أمين�ت االجتم�عّية وفقً� للت�شريع�ت املعمول به� لديه�.

املُواطن  للُموّظف  ال�شهري  االإجم�يل  الراتب  من  ُتخ�شم  التي  ال�شهرّية  اال�شرتاك�ت  حُتّدد  ب-  
ة التي ُتدفع عنه من قبل الدائرة وفقً� للت�شريع�ت ال�ش�رية يف هذا ال�ش�أن. واحل�شّ

Issue 435 Pages.indd   24 7/2/18   3:13 PM



العدد )43٥( - ال�شنة )٥٢( - ٢٠ �شوال  143٩هـ - املوافق 4 يوليو ٢٠1٨م ٢٥ حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

بدل تذاكر ال�شفر ال�شنوّية
املادة )٥٠(

ي�شتحق املُوّظف بدل تذاكر �شفر �شنوّية يتحّدد مقداره� وفقً� للقرارات التي يعتمده� رئي�س املجل�س 
التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.

تذاكر �شفر ال�شتقدام والعودة
املادة )٥1(

ي�شتحق املُوّظف املُ�شتقدم من خ�رج الدولة م� يلي:
تذكرة ا�شتقدام له من اأقرب مط�ر دويل ملحل اإق�مته الدائم اإلى االإم�رة وذلك عند ُمب��شرة    .1

اإجراءات التعيني.
تذكرة عودة له اإلى اأقرب مط�ر دويل ملحل اإق�مته الدائم املُحّدد يف عقد العمل وذلك عند    .2

انته�ء خدمته، �شريطة ُمغ�درته الدولة خالل )3( ثالثة اأ�شهر من ت�ريخ انته�ء خدمته.

عدم ا�شتحقاق تذاكر �شفر ال�شتقدام والعودة
املادة )٥٢(

ال ي�شتحق املُوّظف تذاكر ال�شفر املُ�ش�ر اإليه� يف امل�دة )51( من هذا الق�نون يف اأي من احل�الت 
الت�لية:

اإذا مت التع�قد معه من داخل الدولة، اإال اإذا ك�نت الدائرة قد ا�شتقدمته بت�أ�شرية زي�رة كُجزء   .1
من عملية االختي�ر والتعيني.

يف ح�ل بق�ئه داخل الدولة بعد انته�ء خدمته ملُّدة تزيد على )3( ثالثة اأ�شهر من ت�ريخ انته�ء    .2
خدمته.

اإذا مت اإنه�ء خدمته بقرار ت�أديبي اأو بُحكم ق�ش�ئي اأو ب�شبب االنقط�ع عن العمل.   .3

لفة النقدّية للُموّظف املُ�شتقدم ال�شُّ
املادة )٥3(

يجوز للدائرة يف ح�ل ا�شتقدام املُوّظف للعمل لديه� من خ�رج الدولة اأن ت�شرف له �ُشلفة نقدّية ال 
لفة  تزيد على راتب اإجم�يل ل�شهر واحد، لت�شهيل ا�شتقراره داخل الدولة، ويتم ا�شرتداد هذه ال�شُّ

على )3( ثالثة اأق�صاط �صهرّية.
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ال�شرتداد واخل�شم
املادة )٥4(

وت�شمل دومن�  �شهريً�،  ال�ش�مل  الراتب  املُوّظف من  بذّمة  له�  اأي مبلغ يرتّتب  الدائرة خ�شم  على 
ح�شر خط�أ الزي�دة يف الراتب ال�ش�مل اأو منحه اأي عالوات اأو بدالت اأو مزاي� اأو ترقي�ت خالفً� 
الأحك�م هذا الق�نون والت�شريع�ت ال�ش�درة مُبوجبه، على اأال يزيد مقدار اخل�شم يف هذه احل�لة 

على ُربع الراتب ال�ش�مل �شهريً�.

الف�شل ال�شابع
الأداء واملُكافاآت

نظام اإدارة الأداء
املادة )٥٥(

على الدائرة تطبيق نظ�م اإدارة االأداء الذي يعتمده رئي�س املجل�س التنفيذي، لقي��س اأداء ُموّظفيه� 
الفردّية  االإجن�زات  تعزيز  بهدف  التنظيمّية،  وحداته�  واأداء  اال�شرتاتيجّية  اأهدافه�  اإلى  ا�شتن�دًا 

وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، وتوفري اأ�ش��س ملُك�ف�أة االإجن�ز وحتقيق النت�ئج املرجّوة. 

املُكافاآت الت�شجيعّية
املادة )٥٦(

ت�شع الدائرة نظ�مً� خ��شً� للُمك�ف�آت الت�شجيعّية العينّية والنقدّية ملُوّظفيه�. اأ-  
د النظام املُ�صار اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة حاالت و�صروط و�صوابط منح املُكافاآت  ُيحدِّ ب-  

الت�شجيعّية، على اأن ُيراعى فيه م� يلي:
اأن يتم منح املُك�ف�آت الت�شجيعّية نظري االإجن�زات املُتمّيزة للُموّظف، وتقديرًا الإبداعه    .1

وابتك�ره، اأو اقرتاح�ته املُتمّيزة اأو الأي �شبب اآخر تراه الدائرة.
�ش�ت امل�لّية الالزمة ل�شرف املُك�ف�آت الت�شجيعّية.  ر املُخ�شّ توفُّ   .2

اأال تزيد قيمة املُك�ف�أة النقدّية على الراتب االأ�ش��شي ال�شهري للُموّظف.   .3
اأن تتن��شب قيمة املُك�ف�أة مع االإجن�ز اأو االقرتاح املُقّدم من املُوّظف.   .4

اأال يتم ُمك�ف�أة املُوّظف اأكرث من مّرة عن ذات االإجن�ز اأو االقرتاح.   .5
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العالوة الدورّية
املادة )٥7(

و�صروط  مقدارها  يتحّدد  اأن  على  االإجمايل،  راتبه  اإلى  ُت�صاف  دورّية  عالوة  املُوّظف  ي�صتحق 
ا�شتحق�قه� ومواعيد �شرفه� بقرار ُي�شِدره رئي�س املجل�س التنفيذي ب�شكل �شنوي. 

الف�شل الثامن
الرتقية

املبادئ العاّمة
املادة )٥٨(

م والتطوُّر الوظيفي، وال ُتعدُّ ب�أي ح�ٍل من االأحوال ا�شتحق�قً� ُملِزمً�  مُتثِّل الرتقية اأداة للتقدُّ اأ-  
على الدائرة.

ُتعدُّ الرتقية اأولى اخلي�رات يف �شغل الوظ�ئف ال�ش�غرة واملُ�شتحدثة يف الدائرة، ويف ح�ل عدم  ب-  
الت واخلربات والكف�ءات امِلهنّية ال�شرورّية ل�شغله� من قبل ُموّظفي الدائرة، ف�إّنه  ر املُوؤهِّ توفُّ

يتم اللجوء مل�ش�در التوظيف اخل�رجّية.
تكون الرتقية للُموّظف الذي يح�شل على نتيجة تقومي اأداء »يفي ب�لتوقع�ت« فم� فوق. ج-  

تكون ترقية املُوّظف مبنحه الراتب االإجمايل لبداية مربوط الدرجة اجلديدة، اأو مبنحه زيادة  د-  
التي يعتمده�  اأعلى، وذلك وفقً� للقرارات  اأيُّهم�  م�لّية على الراتب االإجم�يل قبل الرتقية، 

رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.
ال ُيوؤخذ بعني االعتب�ر عند النظر يف الرتقية ترتيب االأقدمّية اإال اإذا ت�ش�وت نت�ئج تقومي االأداء  هـ-  

بني اأكرث من ُموّظف. 
ي�شُدر قرار الرتقية عن املُدير الع�م. و-  

ال يجوز منح الرتقية ب�أثر رجعي، كم� ال يجوز اجلمع بني اأكرث من ترقية خالل )12( اثني  ز-  
ع�شر �شهرًا.

الرتقية يف الدرجة
املادة )٥٩(

تتم ترقية املُوّظف اإلى وظيفة بدرجة اأعلى، على النحو الت�يل:  اأ-  
الرتقية اإلى وظيفة �ش�غرة اأو ُم�شتحدثة بدرجة واحدة.   .1
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الرتقية عرب اإع�دة تقومي الوظيفة احل�لّية ب�شبب اإع�دة توزيع الواجب�ت وامل�شوؤولّي�ت.   .2
على الرغم ّم� ورد يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، يجوز ترقية املُوّظف ا�شتثن�ًء اإلى درجتني  ب-  
كحد اأق�شى، وال يجوز يف هذه احل�لة ترقية املُوّظف ترقية ا�شتثن�ئّية اأخرى م� مل مت�ِس على 

الرتقية اال�شتثن�ئّية ال�ش�بقة ُمّدة )4( اأربع �شنوات على االأقل.

الرتقية املالّية
املادة )٦٠(

تتم ترقية املُوّظف م�لّيً� مبنحه زي�دة على الراتب االإجم�يل، ويتم حتديد مقدار هذه الزي�دة  اأ-  
وفقً� للقرارات التي يعتمده� رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن، على اأال يتج�وز الراتب 
االإجمايل للُموّظف بعد الرتقية املالّية نهاية مربوط الدرجة التي ي�صغلها، واأال يكون هناك اأي 

تغيري على مه�م الوظيفة التي ي�شغله� اأو درجته الوظيفية.
تتم الرتقية امل�لّية وفقً� لهذه امل�دة، على النحو الت�يل: ب-  

ترقية مالّية عادّية: وُي�صرتط فيها اأال تقل نتيجة تقومي اأداء املُوّظف يف ال�صنة االأخرية    .1
عن »يفي ب�لتوّقع�ت«، واأن مت�شي �شنة واحدة على االأقل على اآخر ترقية م�لّية ع�دية 

تق��ش�ه�.
ترقية مالّية ا�صتثنائّية: وُي�صرتط فيها اأال تقل نتيجة تقومي اأداء املُوّظف يف ال�صنة االأخرية    .2
عن »يتج�وز التوّقع�ت«، واأن مت�شي �شنت�ن على االأقل على اآخر ترقية م�لّية ا�شتثن�ئّية 

تق��ش�ه�.

 الف�شل التا�شع
التعلُّم والتطوير والبتعاث

التعلُّم والتطوير
املادة )٦1(

تلتزم الدائرة بتعليم وتطوير ُموّظفيه� ب�شكل ُم�شتمر من خالل تدريبهم وتزويدهم ب�ملع�رف  اأ-  
وامله�رات وحت�شني كف�ءاتهم الفّنية وال�شلوكّية.

د االأحك�م املُتعلِّقة ب�لتعلُّم والتطوير مبوجب قرار ي�شُدر يف هذا ال�ش�أن عن رئي�س املجل�س  حُتدَّ ب-  
التنفيذي. 
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�شروط االبتعاث
املادة )٦٢(

يجوز بقرار من املُدير الع�م اإيف�د املُوّظف يف بعثة درا�شّية داخل اأو خ�رج الدولة، �شواًء على  اأ-  
نفقة الدائرة اأو على نفقة اأي جهة اأخرى.

ُي�صرتط فيمن يتم اإيفاده يف بعثة درا�صّية ما يلي: ب-  
اأن يكون ُمواطنً�.   .1

اأال تقل ُمّدة خدمته يف الدائرة عن �شنتني.   .2
اأن يكون قد ح�شل على تقرير اأداء »يتج�وز التوّقع�ت« على االأقل يف اآخر تقومي لالأداء.   .3

اأن يتوافق املُوؤّهل العلمي املطلوب احل�شول عليه مع طبيعة وظيفته اأو م�ش�ره الوظيفي    .4
واأن يتن��شب مع طبيعة عمل الدائرة.

اأعلى  اجلديد  العلمي  املُوؤّهل  يُكن  مل  م�  درا�شّية،  بعثة  يف  اإيف�ُده  �شبق  قد  يكون  اأال    .5
وا�شتمرارًا للُموؤّهل العلمي ال�ش�بق.

يجوز للُمدير العام ا�صتثناء املُوّظف من ال�صرط املن�صو�س عليه يف البند )2( من الفقرة )ب(  ج-  
�ش�ت اله�ّمة اأو الن�درة وفقً� الحتي�ج�ت  من هذه امل�دة يف ح�ل اإيف�ده لدرا�شة اأحد التخ�شُّ

وُمتطّلب�ت الدائرة.

تعديل الو�شع الوظيفي ب�شبب احل�شول على ُموؤّهل علمي
املادة )٦3(

تلتزم الدائرة بعد ح�شول املُوّظف املُواطن على املُوؤّهل العلمي املُبتعث الأجله بو�شعه يف وظيفة  اأ-  
�س لهذه  تتالءم وحت�شيله العلمي اجلديد، �شريطة اأال تقل الدرجة والراتب االإجم�يل املُخ�شّ

الوظيفة عن درجته وراتب وظيفته االإجم�يل قبل االبتع�ث.
يجوز للدائرة تعديل راتب اأو وظيفة املُوّظف حل�شوله على درجة علمية اأعلى يف احل�الت التي  ب-  
�ش�ت امل�لّية اأو  ُيعتمد فيه� الربن�مج الدرا�شي ُم�شبقً� من املُدير الع�م، �شريطة توّفر املُخ�شّ

ال�ش�غر الوظيفي.

التزامات املُوّظف املُبتعث
املادة )٦4(

غ الك�مل ب�لعمل فيه� ملُّدة ُتع�ِدل  يلتزم املُوّظف الذي يدُر�س على نفقة الدائرة بنظ�م التفرُّ اأ-  
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ُمّدة برن�مج الدرا�شة املُعتمد، واإال ك�ن عليه رد ك�ّفة الّنفق�ت التي حتّملته� الدائرة طوال ُمدة 
درا�شته مب� يف ذلك الرواتب ال�ش�ملة ال�شهرّية التي ُدِفعت له.

اأو  بعثة  الك�مل حل�شوله على  غ  التفرُّ اإيف�ُده يف بعثة درا�شّية بنظ�م  الذي مت  املُوّظف  يلتزم  ب-  
منحة درا�شّية من اأي جهة اأخرى ب�لعمل يف الدائرة ملُّدة ُتع�ِدل ُمّدة االإيف�د، واإال ك�ن عليه رد 

ك�ّفة الرواتب ال�ش�ملة ال�شهرّية التي ُدِفعت له.
غ اجُلزئي ب�لعمل فيه� ملُّدة ُتع�ِدل  يلتزم املُوّظف الذي يدُر�س على نفقة الدائرة بنظ�م التفرُّ ج-  
ن�شف ُمّدة برن�مج الدرا�شة املُعتمد، واإال ك�ن عليه رد ك�ّفة الّنفق�ت التي حتّملته� الدائرة 

طوال ُمّدة درا�شته.
هذه  من  )اأ(  الفقرة  الأحك�م  وفقً�  ب�لعمل  التزامه  ُمّدة  ب�قي  ب�إكم�ل  املُوّظف  يلتزم  اإذا مل  د-  
الرواتب  اإلى  ب�الإ�ش�فة  الدائرة  التي حتّملته�  النفق�ت  ُيع�ِدل  م�  رد  ف�إّنه يجب عليه  امل�دة، 
رفت له وذلك عن الفرتة املُتبّقية للوف�ء ب�لتزامه بت�ريخ تركه العمل  ال�ش�ملة ال�شهرّية التي �شُ

ب�لدائرة.
ُمّدة التزامه ب�لعمل وفقً� الأحك�م الفقرة )ب( من هذه  اإذا مل يلتزم املُوّظف ب�إكم�ل ب�قي  هـ-  
عن  وذلك  له  رفت  �شُ التي  ال�شهرّية  ال�ش�ملة  الرواتب  ُيع�ِدل  م�  رد  عليه  يجب  ف�إّنه  امل�دة، 

الفرتة املُتبّقية للوف�ء ب�لتزامه بت�ريخ تركه العمل ب�لدائرة.
الفقرة )ج( من هذه  وفقً� الأحك�م  ب�لعمل  التزامه  ُمّدة  ب�قي  ب�إكم�ل  املُوّظف  يلتزم  اإذا مل  و-  
امل�دة، ف�إّنه يجب عليه رد م� ُيع�ِدل الّنفق�ت التي حتّملته� الدائرة وذلك عن الفرتة املُتبّقية 

للوف�ء ب�لتزامه بت�ريخ تركه العمل ب�لدائرة.
يحق للدائرة خ�شم اأي مبلغ يتعلق بدرا�شة املُوّظف مت دفُعه له من اأي جهة اأخرى اإذا ك�نت  ز-  

درا�شته على نفقة الدائرة.

اإنهاء البعثة الدرا�شّية
املادة )٦٥(

التنظيمّية  الوحدة  بن�ًء على تو�شية  الع�م  املُدير  للُموّظف بقرار من  الدرا�شّية  البعثة  ُتنهى  اأ-  
املعنّية مُبت�بعة البعث�ت الدرا�شّية يف الدائرة، وذلك يف اأي من احل�الت الت�لية:

التخلُّف عن االلتح�ق ب�لدرا�شة اأو االنقط�ع عنه� ملُّدة �شهر واحد بدون اإذن ُم�شبق اأو    .1
ُعذر مقبول.

را�شة ال�ّشنوي، اأو عدم اجتي�ز احلد  �شوب ل�شنتني درا�شيتني ُمتت�ليتني يف نظ�م الدِّ الرُّ   .2
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ُمتت�لية،  درا�شّية  ُف�شول  بنج�ح يف )3( ثالثة  لدرا�شته  املُعتمدة  ال�ش�ع�ت  االأدنى من 
ال�ّش�ع�ت  اأ�ش��س  على  را�شة  الدِّ نظ�م  وذلك يف  ُمتفّرقة  درا�شّية  ُف�شول  اأربعة   )4( اأو 

املُعتمدة.
�س العلمي اأو املُوؤ�ّش�شة التعليمّية املُلتحق به� اأو بلد الدرا�شة املُعتمد دون  تغيري التخ�شُّ   .3

احُل�شول على املُوافقة املُ�شبقة من الدائرة.
احُل�شول على منحة درا�شّية من اأي جهة اأخرى �شواًء من داخل الدولة اأو خ�رجه� دون    .4

احُل�شول على املُوافقة املُ�شبقة من الدائرة.
ف من �ش�أنه االإ�ش�ءة ل�ُشمعة الدولة،  ارتك�ب اأي فعل اأو �شلوك �ش�ئن، اأو القي�م ب�أي ت�شرُّ   .5
ل انتهاكًا للقوانني واللوائح النافذة يف بلد الدرا�صة اأو املُوؤ�ّص�صة  اأو ُمار�صة اأي ن�صاط ُي�صكِّ

التعليمّية، اأو ُمار�صة اأي ن�صاط �صيا�صي اأثناء فرتة الدرا�صة.
اإذا مت اإنه�ء البعثة الدرا�شّية الأي من احل�الت املُ�ش�ر اإليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�ّدة، ُيلزم  ب-  
املُوّظف برد ك�ّفة الر�شوم والنفق�ت التي حتّملته� الدائرة طوال ُمّدة درا�شته وذلك فيم� عدا 

الرواتب االإجم�لّية ال�شهرّية.

الف�شل العا�شر
ال�شفر يف ُمِهّمات ر�شمّية

املبادئ العاّمة
املادة )٦٦(

يتم اإيف�د املُوّظف الأداء اأي مه�م ر�شمية ل�ش�لح الدائرة اأو احلكومة داخل الدولة اأو خ�رجه� بقرار 
من املُدير الع�م، وُيحّدد يف قرار االإيف�د طبيعة واأهداف املُِهّمة وُمّدته� ووجهته�.

تذاكر ال�شفر يف املُِهّمات الر�شمّية اخلارجّية
املادة )٦7(

تتوّلى الدائرة م�شوؤولّية حجز واإ�شدار تذاكر ال�شفر للُموّظف املوفد يف ُمِهّمة ر�شمّية خ�رج  اأ-  
الدولة، وفقً� مل� يلي:

1. الدرجة الرابعة ع�شرة فم� فوق                            درجة رج�ل االأعم�ل.

2. الدرجة الث�لثة ع�شرة فم� دون                             الدرجة ال�شي�حّية.

Issue 435 Pages.indd   31 7/2/18   3:13 PM



العدد )43٥( - ال�شنة )٥٢( - ٢٠ �شوال  143٩هـ - املوافق 4 يوليو ٢٠1٨م 3٢ حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

يكون �شفر املُوّظف املُوفد يف ُمِهّمة ر�شمّية خ�رج الدولة على درجة تذكرة ال�شفر املُ�ش�ر اإليه�  ب-  
يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة حتى ولو ك�ن �شفُره مع ُموّظفني اآخرين ي�شتحّقون درج�ت اأعلى 
ة به  اأو �شمن فريق عمل واحد، ب��شتثن�ء رئي�س الوفد الذي تكون درجة تذكرة ال�شفر اخل��شّ

على درجة رج�ل االأعم�ل.
اأثن�ء  املُواطنة  املُوّظفة  ملُرافق  واحدة  �شفر  تذكرة  واإ�شدار  حجز  م�شوؤولّية  الدائرة  تتوّلى  ج-  
اإيف�ده� يف ُمِهّمة ر�شمّية خ�رج الدولة، على اأن تكون درجة تذكرة ال�شفر املُ�شتحّقة للُمرافق 

بنف�س درجة تذكرة �شفر املُوّظفة املُواطنة.

بدل الإيفاد يف املُِهّمات الر�شمّية
املادة )٦٨(

تتحّدد بدالت االإيف�د يف املُِهّم�ت الر�شمّية داخل الدولة اأو خ�رجه� مبوجب القرارات التي يعتمده� 
رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.

موعد املُغادرة والعودة
املادة )٦٩(

على املُوّظف املُوفد يف ُمِهّمة ر�شمّية خ�رج الدولة ُمغ�درة مقر عمله والعودة اإليه يف الت�ريخ  اأ-  
املُحّدد يف قرار االإيف�د، على اأن ُيوؤخذ بعني االعتب�ر عند حتديد ُمّدة االإيف�د مواعيد رحالت 

الطريان املُت�حة وجدول االأعم�ل اخل��س ب�ملُِهّمة الر�شمّية.
يجوز للُمدير الع�م متديد املُّدة املُحّددة يف قرار االإيف�د اإذا ك�نت هن�ك ظروف ط�رئة خ�رجة  ب-  
الظروف  مع هذه  يتن��شب  املُّدة يف هذه احل�لة مب�  ويتم حتديد  املُوفد،  املُوّظف  اإرادة  عن 

الط�رئة.
ُمّدة االإيف�د التي يتم حتديده� وفقً� الأحك�م الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه امل�دة يف  تدُخل  ج-  

ح�ش�ب بدل االإيف�د وي�شتحق عنه� املُوّظف املُوفد هذا البدل.

يافة اأثناء املُِهّمة الر�شمّية تكاليف ال�شِّ
املادة )7٠(

ي�فة والّدعوات الر�شمّية التي ُيقيمه� رئي�س الوفد اأثن�ء املُِهّمة  تتحّمل الدائرة نفق�ت وتك�ليف ال�شِّ
خول لنوادي الرتفيه وم� يف ُحكِمه�. الر�شمّية فيم� عدا تك�ليف امل�شروب�ت الكحولّية وم�ش�ريف الدُّ
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اأحكام عاّمة يف املُِهّمات الر�شمّية
املادة )71(

�شواًء  الر�شمّية  واملُِهّمة  الدورّية  االإج�زة  بني  اجلمع  املُب��شر  رئي�شه  مُبوافقة  للُموّظف  يجوز  اأ-  
ك�نت داخل الدولة اأو خ�رجه�.

ال تتحّمل الدائرة تك�ليف اإق�مة املُوّظف املُوفد يف ُمِهّمة ر�شمّية، اأو تك�ليف حجز تذاكر ال�شفر  ب-  
يف ح�ل قي�م اأي جهة اأخرى بتوفريهم�، على اأن يلتزم املُوّظف يف هذه احل�لة ب�إخط�ر الدائرة 

ل اأي جهة بتك�ليف االإق�مة اأو تذاكر ال�ّشفر. يف ح�ل تكفُّ
دون  املعنّية  اجله�ت  من  الالزمة  الت�أ�شريات  على  املُوّظف  ح�شول  م�شوؤولّية  الدائرة  تتوّلى  ج-  
املُوّظف  يتحّمل  فيم�  اجله�ت،  هذه  قبل  من  الت�أ�شرية  رف�س  اأو  ت�أخري  م�شوؤولّية  تتحّمل  اأن 
م�شوؤولّية �شم�ن اأن جواز �شفره وك�ّفة الوث�ئق الر�شمّية املطلوبة منه الإ�شدار الت�أ�شرية �شليمة 

و�ش�رية املفعول يف جميع االأوق�ت.

الف�شل احلادي ع�شر
الإجازات

اأنواع الإجازات
املادة )7٢(

تتمّثل االإج�زات التي يجوز منحه� للُموّظف وفقً� الأحك�م هذا الق�نون مب� يلي: 
االإج�زة الدورّية.   .1
االإج�زة املر�شّية.   .2

اإج�زة االأمومة والو�شع والرع�ية.   .3
اإج�زة االأبّوة.   .4

اإج�زة احلداد.   .5
اإج�زة عدة الوف�ة.   .6

اإج�زة احلج.   .7
اإج�زة املُ�ش�ركة يف الفع�لّي�ت.   .8

اإج�زة ُمرافقة مري�س.   .9
اإج�زة ُمرافقة الزوج.   .10

االإج�زة الدرا�شّية.   .11
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االإج�زة بدون راتب.   .12
اإج�زة ت�أدية اخلدمة الوطنّية واالحتي�طّية.   .13

ُمّدة الإجازة الدورّية
املادة )73(

ي�شتحق املُوّظف املُعنّي يف وظيفة دائمة اإج�زة دورية براتب �ش�مل �شهري ُكل �شنة، وذلك على النحو 
الت�يل:

)30( ثالثني يوم عمل ملُوّظفي الدرجة الث�نية ع�شرة فم� فوق. اأ-   
)25( خم�شة وع�شرين يوم عمل ملُوّظفي الدرجة الرابعة وحتى الدرجة احل�دية ع�شرة. ب-   

)18( ثم�نية ع�شر يوم عمل ملُوّظفي الدرجة الث�لثة فم� دون. ج-   

ا�شتخدام الإجازة الدورّية
املادة )74(

على الدائرة ت�شجيع ُموّظفيه� على ا�شتخدام االإج�زة الدورّية ب�شكل �شنوي، واإذا مل يتمّكن  اأ-  
عليه  يجب  ف�إّنه  ال�شرورّية،  العمل  ُمتطّلب�ت  ب�شبب  ك�ملة  اإج�زته  ا�شتعم�ل  من  املُوّظف 

ا�شتعم�ل ن�شف ا�شتحق�قه ال�شنوي من االإج�زة الدورّية على االأقل.
يجوز للُموّظف القي�م ب�الإج�زة الدورّية ُدفعًة واحدة، اأو تق�شيمه� على فرتات ُمتِلفة، وذلك  ب-  
واأي  الدورّية  االإج�زة  بني  اجلمع  له  يجوز  كم�  املُب��شر،  رئي�شه  ُموافقة  على  احل�شول  بعد 
اإج�زة اأخرى ي�شتحّقه� وفقً� لالأحوال املن�شو�س عليه� يف هذا الق�نون والت�شريع�ت ال�ش�درة 

مُبوجبه.
ُتعترب االأي�م املر�شّية التي حتدث اأثن�ء االإج�زة الدورّية من �شمن ُمّدته�. ج-  

يحق للُموّظف خالل ال�شنة االأولى من اخلدمة وبعد اجتي�ز فرتة االختب�ر بنج�ح ا�شتخدام  د-  
الر�شيد املُتوّفر لديه من االإج�زة الدورّية.

يجوز للُموّظف الذي اأم�شى يف خدمة الدائرة ُمّدة ال تقل عن �شنة ا�شتخدام الر�شيد املُتوّفر  هـ-  
له من االإج�زة الدورّية، ب�الإ�ش�فة اإلى ُمّدة اإج�زة ال تزيد على )10( ع�شرة اأي�م عمل اأخرى 
من ر�شيد اإج�زته الدورّية عن ال�شنة الت�لية وذلك مُبوافقة رئي�شه املُب��شر ووفق م� ت�شمح به 

ظروف العمل.
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تنظيم طلب الإجازة الدورّية
املادة )7٥(

ب�نتظ�م  العمل  �شري  ح�شن  ي�شمن  مب�  ملُوّظفيه�  الدورّية  االإج�زات  تنظيم  الدائرة  تتوّلى  اأ-  
راد. واطِّ

وعلى  الدائرة،  لدى  املُعتمد  للنظ�م  وفقً�  املُوّظف  من  بطلب  الدورّية  االإج�زة  تقدمي  يكون  ب-  
الرئي�س املُب��شر الرد على طلب االإج�زة خالل ُمّدة ال تزيد على )10( ع�شرة اأي�م عمل من 

ت�ريخ تقدميه� واإال اعُتربت مقبولة ُحكمً�.

�شرف الراتب ال�شامل املُ�شتحق عن الإجازة الدورّية
املادة )7٦(

الدورّية  االإج�زة  عن  له  املُ�شتحق  ال�ش�مل  الراتب  �شرف  املُوّظف  طلب  على  بن�ًء  للدائرة  يجوز 
املُعتمدة لُي�شرف له ُم�شبقً� قبل �شهر على االأكرث من قي�مه ب�الإج�زة الدورّية.

الإجازة الدورّية خالل فرتة الختبار
املادة )77(

ال يجوز منح املُوّظف اإج�زة دورّية اأو �شرف راتبه� قبل اجتي�زه فرتة االختب�ر بنج�ح، مع احتف�ظه 
بحقه يف احل�شول على اإج�زة دورّية عن تلك الفرتة.

ترحيل الإجازة الدورّية
املادة )7٨(

ُت�شتحق عنه� وذلك للحف�ظ على  اأن يقوم ب�إج�زته الدورّية خالل ال�شنة التي  على املُوّظف  اأ-  
ة والعمل. التواُزن ال�شليم م� بني حي�ته اخل��شّ

ال يجوز ترحيل اأكرث من ن�شف ا�شتحق�ق االإج�زة الدورّية اإلى ال�شنة الت�لية. ب-  
للُموّظف  ال�ّشم�ح  للُمدير الع�م  على الرغم م� ورد يف الفقرة )ب( من هذه امل�دة، يجوز  ج-  
برتحيل اأكرث من ن�شف ا�شتحق�قه من االإج�زة الدورّية عن اأي �شنة اإلى ال�شنة الت�لية يف ح�ل 

ا�شتدعت ح�جة العمل عدم منحه اإج�زته الدورّية عن تلك ال�شنة.
له  ويكون  الق�نون،  بهذا  العمل  قبل  له  املُ�شتحّقة  الدورّية  اإج�زته  بر�شيد  املُوّظف  يحتفظ  د-  

ا�شتخدام هذا الر�شيد طوال فرتة خدمته.
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قطع الإجازة الدورّية
املادة )7٩(

ة ا�شتدع�ء املُوّظف من اإج�زته الدورّية املُرّخ�س له به�  يجوز للُمدير الع�م ويف ح�الت خ��شّ اأ-  
والعودة اإلى العمل قبل انته�ء ُمّدته� اإذا اقت�شت م�شلحة العمل ذلك، ويف هذه احل�لة ُت�ش�ف 

املُّدة املُتبّقية من االإج�زة اإلى ر�شيد اإج�زة املُوّظف الدورّية.
ة ُيوافق عليه� رئي�شه املُب��شر  يجوز للُموّظف قبل اأو بعد بدء اإج�زته الدورية ويف ح�الت خ��شّ ب-  
طلب اإلغ�ء اأو قطع االإج�زة والعودة اإلى العمل، على اأن ُت�ش�ف املُّدة املُتبّقية من االإج�زة اإلى 

ر�شيد اإج�زة املُوّظف الدورّية.

الإجازة املر�شّية
املادة )٨٠(

يتم الرتخي�س للُموّظف ب�الإج�زة املر�شّية مُبوجب تقرير طّبي �ش�در عن جهة طّبية ر�شمّية  اأ-  
ُمعتمدة اإذا مل تتج�وز ُمّدة االإج�زة املر�شّية )5( خم�شة اأي�م عمل ُمّت�شلة يف املّرة الواحدة 
اأو )15( خم�شة ع�شر يوم عمل ُمنف�شلة، واإذا ت�وزت ُمّدة االإج�زة املر�شّية املُدد املذكورة 

فيكون اعتم�د هذه االإج�زة مبوجب تقرير طّبي �ش�در عن اللجنة الطّبية.
تقوم اللجنة الطّبية يف ح�ل ت�وزت احل�لة املر�شّية للُموّظف املُدد املُ�ش�ر اإليه� يف الفقرة  ب-  
)اأ( من هذه امل�دة، وبعد التثّبت من ح�لته املر�شّية، ب�ملُوافقة على منحه اإج�زة مر�شّية للُمّدة 
التي تراه� �شرورّية وفقً� حل�لته املر�شّية، على اأال تزيد ُمّدة االإج�زة املر�شّية يف جمموعه� 
على �شنة واحدة ب�لن�شبة للُموّظف املُواطن و)3( ثالثة اأ�شهر ب�لن�شبة للُموّظف غري املُواطن.

تقوم اللجنة الطّبية بعد انته�ء ُمّدة االإج�زة املر�شّية املُعتمدة للُموّظف وفقً� الأحك�م الفقرة  ج-  
)ب( من هذه امل�دة مُبراجعة احل�لة املر�شّية للُموّظف، وعلى �شوء هذه املُراجعة يتم م� يلي: 
الطّبية،  لي�قته  ثبوت  ح�ل  يف  عمله  اإلى  اإع�دته  يتم  املُواطن،  غري  للُموّظف  ب�لن�شبة    .1
الق�نون  هذا  يف  عليه�  املن�شو�س  لالإجراءات  وفقً�  خدمته  ب�إنه�ء  تو�شي  ف�إّنه�  واإال 

والت�شريع�ت ال�ش�درة مُبوجبه. 
ب�لن�شبة للُموّظف املُواطن، يتم اإع�دته اإلى عمله يف ح�ل ثبوت لي�قته الطّبية، اأو التو�شية    .2
بنقله اإلى اأي وظيفة اأخرى تتن��شب مع ح�لته املر�شّية، اأم� اإذا تبنّي ح�جته اإلى متديد 
اإج�زته املر�شّية ال تزيد يف  لل�شف�ء، فيتم متديد  اإمك�نية امتث�له  االإج�زة املر�شّية مع 
اأم� يف ح�ل ثبوت عدم لي�قته الطّبية  جمموعه� على �شنة واحدة اأخرى كحد اأق�شى، 
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ف�إنه� تو�شي ب�إنه�ء خدمته الأ�شب�ب طّبية واإح�لته اإلى التق�عد وفقً� للت�شريع�ت ال�ش�رية 
يف هذا ال�ش�أن.

ي�شتحق املُوّظف غري املُواطن خالل اإج�زته املر�شّية راتبه ال�ش�مل عن ال�شهر االأول، وراتبه  د-  
االأ�ش��شي عن ال�شهرين الت�ليني، م� مل تُكن اإج�زته املر�شّية ن�تة عن اإ�ش�بة عمل اأو مر�س 
هذا  يف  ال�ش�رية  الت�شريع�ت  ده  حُتدِّ الذي  الراتب  بتق��شي  احل�لة  هذه  يف  في�شتمر  مهني 

ال�ش�أن.
والراتب  االأولى،  ال�شنة  عن  ال�ش�مل  راتبه  املر�شّية  اإج�زته  خالل  املُواطن  املُوّظف  ي�شتحق  هـ-  
االإجم�يل عن ال�شنة الث�نية، م� مل تُكن اإج�زته املر�شّية ن�تة عن اإ�ش�بة عمل اأو مر�س مهني 

ده الت�شريع�ت ال�ش�رية يف هذا ال�ش�أن. في�شتمر يف هذه احل�لة بتق��شي الراتب الذي حُتدِّ
عن  ر�شميً�  لديه�  يعمل  التي  الدائرة  اإخط�ر  مُيّثله  من  اأو  املُوّظف  على  االأحوال،  جميع  يف  و-  

االإج�زة املر�شّية خالل )5( خم�شة اأي�م عمل من ت�ريخ منحه هذه االإج�زة.
اأال تقل  ُتخّف�س �ش�ع�ت عمل املُوّظف الأ�شب�ب �شّحية بن�ًء على تو�شية اللجنة الطّبية، على  ز-  
احل�لة  هذه  يف  الطّبية  اللجنة  وتقوم  �ش�ع�ت،  خم�س   )5( عن  اليومّية  عمله  �ش�ع�ت  عدد 
ل عن ح�لته  مُبراجعة احل�لة املر�شّية للُموّظف ُكل )3( ثالثة اأ�شهر واإعداد تقرير طّبي ُمف�شّ

املر�شّية.

تكرار الإجازة املر�شّية
املادة )٨1(

الك�شف  لتوقيع  الطّبية  اللجنة  اإلى  املُوّظف  اإح�لة  الع�م  للُمدير  املر�شّية،  االإج�زة  تكرار  ح�ل  يف 
ل عن ح�لته املر�شّية. الطّبي عليه واإعداد تقرير طّبي ُمف�شّ

املر�ص املُعدي
املادة )٨٢(

على اللجنة الطّبية اأن متنح املُوّظف املُ�ش�ب مبر�س ُمعٍد اإج�زة مر�شّية، حتى ولو مل مينُعه  اأ-  
اإبالغ  عليه�  يجب  كم�  الت�م،  ب�شف�ئه  منه�  تقرير  ي�شُدر  اأن  اإلى  ب�لعمل،  القي�م  من  ذلك 
الدائرة التي يعمل لديه� املُوّظف بعدم ال�شم�ح له مُبزاولة العمل طوال ُمّدة االإج�زة املر�شّية، 

وُي�شرف له يف هذه احل�لة راتبه ال�ش�مل طوال ُمّدة االإج�زة املر�شّية. 
املمنوحة  املر�شّية  االإج�زة  ُمّدة  وظيفته خالل  ب�لقي�م مبه�م  املُوّظف  تكليف  للدائرة  يجوز  ب-  
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ُبعد يف ح�ل ك�نت ح�لته  العمل عن  الفقرة )اأ( من هذه امل�دة من خالل نظ�م  له مبوجب 
ال�ش�مل طوال فرتة  راتبه  له يف هذه احل�لة  وُي�شرف  ت�شمح بذلك،  املر�شّية وطبيعة عمله 

عمله عن ُبعد.

اإجازة الأمومة والو�شع والرعاية
املادة )٨3(

 2017 ل�شنة   )14( رقم  املر�شوم  اأحك�م  مبوجب  والرع�ية  والو�شع  االأمومة  اإج�زة  اأحك�م  ُتنّظم 
املُ�ش�ر اإليه اأو اأي ت�شريع اآخر يحل حمّله.

اإجازة الأبّوة
املادة )٨4(

اأي�م عمل خالل �شهر  ملُّدة )3( ثالثة  اأبّوة براتب �ش�مل  اإج�زة  ُيرزق مبولود  الذي  املُوّظف  مُينح 
واحد من ت�ريخ والدة طفله.

اإجازة احلداد
املادة )٨٥(

مُينح املُوّظف اإج�زة حداد براتب �ش�مل ملُّدة )5( خم�شة اأي�م عمل يف ح�ل وف�ة اأحد اأق�ربه  اأ-  
من الدرجة االأولى اأو الث�نية.

مُينح املُوّظف اإج�زة حداد براتب �ش�مل ملُّدة )10( ع�شرة اأي�م عمل يف ح�ل وف�ة زوجته، كم�  ب-  
مُتنح املُوّظفة غري املُ�شلمة هذه االإج�زة يف ح�ل وف�ة زوجه�.

يجوز اجلمع بني اإج�زة احلداد واالإج�زة الدورّية، ويف ح�ل �ش�دف وقوع اإج�زة احلداد اأثن�ء  ج-  
االإج�زة الدورية، ف�إّنه ُت�ش�ف ُمّدة اإج�زة احلداد اإلى االإج�زة الدورّية، وال يجوز منح اإج�زة 

احلداد اأثن�ء وقوعه� يف اأي اإج�زة اأخرى.

اإجازة عّدة الوفاة
املادة )٨٦(

اأ�شهر  اأربعة  ملُّدة  �ش�مل  براتب  عّدة  اإج�زة  زوجه�  عنه�  ُيتوّفى  التي  املُ�شلمة  املُوّظفة  مُتنح  اأ-  
وع�شرة اأي�م تبداأ من ت�ريخ وف�ة الزوج اأو حتى ت�شع حمله�. 

Issue 435 Pages.indd   38 7/2/18   3:13 PM



العدد )43٥( - ال�شنة )٥٢( - ٢٠ �شوال  143٩هـ - املوافق 4 يوليو ٢٠1٨م 3٩ حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

عّدة  اإج�زة  وقوع  �ش�دف  ح�ل  ويف  الدورّية،  واالإج�زة  الوف�ة  عّدة  اإج�زة  بني  اجلمع  يجوز  ب-  
الوف�ة اأثن�ء االإج�زة الدورّية، ف�إّنه ُت�ش�ف ُمّدة اإج�زة عّدة الوف�ة اإلى االإج�زة الدورّية.

اإجازة احلج
املادة )٨7(

مُينح املُوّظف املُ�شلم وملّرة واحدة خالل ُمّدة خدمته يف احلكومة اإج�زة ملُّدة )15( خم�شة ع�شر يوم 
عمل براتب �ش�مل الأداء فري�شة احلج، ويجوز للُموّظف اجلمع بني اإج�زة احلج واالإج�زة الدورّية.

اإجازة املُ�شاركة يف الفعالّيات
املادة )٨٨(

يجوز للُمدير الع�م منح املُوّظف اإج�زة براتب �ش�مل ملُّدة ال تزيد على �شهرين يف املرة الواحدة  اأ-  
اأو  الري��شّية  االأن�شطة  اأو  املُ�ش�بق�ت  اأو  الوطنّية  الفرق  يف  ب�ملُ�ش�ركة  تتعلق  فع�لّية  ُكل  عن 
الربامج االجتم�عّية اأو الثق�فّية اأو التطّوعّية اأو الأي اأ�شب�ب اأخرى ال تتعلق بعمل الدائرة والتي 
تتطّلب ُم�ش�ركة املُوّظف فيه�، ويتم منح هذه االإج�زة بن�ًء على طلب خّطي ُيقّدم من اجله�ت 

املعنّية بتلك املج�الت يف الدولة.
على الرغم ّم� ورد يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، يجوز للُمدير الع�م بن�ًء على طلب اجله�ت  ب-  
املعنّية متديد ُمّدة اإج�زة املُ�ش�ركة يف الفع�لّي�ت ملُّدة �شهر واحد كحد اأق�شى وملّرة واحدة بن�ًء 

على �شبب جدي.

اإجازة ُمرافقة مري�ص
املادة )٨٩(

يجوز للُمدير الع�م منح املُوّظف اإج�زة براتب �ش�مل ملُّدة ال تزيد على )3( ثالثة اأ�شهر ملُرافقة  اأ-  
زوجه اأو اأحد اأق�ربه حتى الدرجة الث�نية للعالج خ�رج الدولة وذلك يف احل�الت التي ال يوجد 
ة منح هذه االإج�زة لالأق�رب ب�لن�شب  له� عالج ُم�ثل داخل الدولة، ويجوز يف ح�الت خ��شّ
اقت�شت  اإذا  اأ�ش��شي  براتب  االإج�زة  الع�م متديد هذه  للُمدير  ويجوز  الث�لثة،  الدرجة  حتى 
ال�شرورة ذلك، ويف جميع االأحوال يتم منح هذه االإج�زة اأو متديده� بن�ًء على تقرير طّبي 

�ش�در عن جهة طّبية ر�شمّية ُمعتمدة.
يجوز للُمدير الع�م منح املُوّظف اإج�زة براتب �ش�مل ملُّدة ال تزيد على �شهرين ملُرافقة زوجه اأو  ب-  
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اأحد اأق�ربه حتى الدرجة الث�نية والذي يتلّقى عالجً� طّبيً� داخل الدولة، ويجوز للُمدير الع�م 
متديد هذه االإج�زة براتب اأ�ش��شي اإذا اقت�شت ال�شرورة ذلك، ويف جميع االأحوال يتم منح 

هذه االإج�زة اأو متديده� بن�ًء على تقرير طّبي �ش�در عن جهة طّبية ر�شمّية ُمعتمدة.

اإجازة ُمرافقة الزوج
املادة )٩٠(

يجوز بقرار من املُدير الع�م منح املُوّظف املُواطن اإج�زة بدون راتب ملُرافقة زوجه لالإق�مة  اأ-  
معه اإذا اأوفد خ�رج الدولة يف ُمِهّمة ر�شمّية اأو بعثة اأو اإج�زة درا�شّية، اأو مت نقله اأو انتدابه اأو 
اإع�رته اإلى وظيفة خ�رج الدولة، اأو اأحِلق بعمل لدى اإحدى الهيئ�ت اأو الوك�الت اأو املُنّظم�ت 
اأو العمل خ�رج  اأو االإقليمّية، على اأال ُت�وز ُمّدة هذه االإج�زة املُّدة املُقّررة لالإيف�د  الدولّية 

الدولة.
يجوز للدائرة طوال فرتة االإج�زة املن�شو�س عليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة �شغل وظيفة  ب-  
املُوّظف املُرّخ�س له بهذه االإج�زة، وعليه� عند انته�ء االإج�زة وعودة املُوّظف للدولة اأن ُتعيده 

اإلى وظيفته ال�ش�بقة اأو اإلى اأي وظيفة اأخرى ُم�ش�وية له� يف الدرجة.
ُتعترب ُمّدة االإج�زة املن�شو�س عليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة ُمّدة خدمة فعلّية للُموّظف،  ج-  
الق�نون  اأحك�م  الفعلّية  اخلدمة  ُمّدة  �شمن  االإج�زة  هذه  ُمّدة  احت�ش�ب  يف  ُيراعى  اأن  على 
االحت�دي رقم )7( ل�شنة 1999 املُ�ش�ر اإليه، وال ي�شتحق املُوّظف عن هذه االإج�زة اأي اإج�زة 

دورّية اأو بدل تذاكر ال�شفر.

الإجازة الدرا�شّية
املادة )٩1(

اأو بنظ�م  غ الك�مل  يجوز بقرار من املُدير الع�م منح املُوّظف املُواطن اإج�زة درا�شّية بنظ�م التفرُّ
غ اجُلزئي داخل اأو خ�رج الدولة بغر�س احل�شول على ُموؤّهل علمي ملُّدة ت�ش�وي ُمّدة الربن�مج  التفرُّ

الدرا�شي املُعتمد.

�شروط منح االإجازة الدرا�شية
املادة )٩٢(

ُي�صرتط ملنح املُوّظف اإجازة درا�صّية، ما يلي: اأ-  
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اأن يكون ُمواطنً�.   .1
اأال تقل ُمّدة خدمته يف الدائرة عن �شنتني.   .2

اأن يكون قد ح�شل على تقرير اأداء »يتج�وز التوّقع�ت« على االأقل يف اآخر تقومي لالأداء.   .3
اأن يتوافق املُوؤّهل العلمي املطلوب احل�شول عليه مع طبيعة وظيفته اأو م�ش�ره الوظيفي    .4

واأن يتن��شب مع طبيعة عمل الدائرة واحتي�ج�ته�.
املطلوب  العلمي  املُوؤّهل  يُكن  مل  م�  درا�شّية،  اإج�زة  على  ح�شوله  �شبق  قد  يكون  اأال    .5

احل�شول عليه اأعلى وا�شتمرارًا للُموؤّهل العلمي ال�ش�بق.
على الرغم ّم� ورد يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، يجوز للُمدير الع�م م� يلي: ب-  

غ الكامل من ال�صرط املن�صو�س  ا�صتثناء املُوّظف املُقّرر منحه اإجازة درا�صّية بنظام التفرُّ   .1
عليه يف البند )2( من الفقرة )اأ( من هذه امل�دة.

ال�صروط  من  اجُلزئي  غ  التفرُّ بنظام  درا�صّية  اإجازة  منحه  املُقّرر  املُوّظف  ا�صتثناء    .2
املن�شو�س عليه� يف البنود )1(، )2(، و)3( من الفقرة )اأ( من هذه امل�دة.

�ش�ت اله�ّمة اأو الن�درة وفقً� الحتي�ج�ت وُمتطّلب�ت  وذلك يف ح�ل درا�شة املُوّظف الأحد التخ�شُّ  
الدائرة.

غ الكامل الإجازة الدرا�شّية بنظام التفرُّ
املادة )٩3(

غ الك�مل بقرار من املُدير الع�م براتب �ش�مل،  يتم الرتخي�س ب�الإج�زة الدرا�شّية بنظ�م التفرُّ اأ-  
وتكون ُمّدة هذه االإج�زة هي ذات املُّدة املُقّررة للح�شول على املُوؤّهل العلمي املُعتمد، ُم�ش�فً� 
اإليه� املُّدة املطلوبة الجتي�ز اأي اختب�رات اأو درا�ش�ت متهيدّية على اأال تزيد ُمّدته� على �شنة 
واحدة كحد اأق�شى، ويجوز متديد االإج�زة الدرا�شّية بقرار من املُدير الع�م اإذا ك�نت تق�رير 

املُت�بعة الواردة عن املُوّظف تقت�شي التمديد.
غ الك�مل ُمّدة خدمة فعلّية للُموّظف، على اأال ي�شتحق  ُتعترب ُمّدة االإج�زة الدرا�شّية بنظ�م التفرُّ ب-  

عن هذه املُّدة اأي اإج�زة دورّية اأو بدل تذاكر ال�شفر.

غ اجُلزئي الإجازة الدرا�شّية بنظام التفرُّ
املادة )٩4(

املُوّظف  اأو  الدولة،  اأو خ�رج  ُبعد داخل  التعلُّم عن  املُ�شّجل يف برن�مج  املُواطن  املُوّظف  يجوز منح 
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املُنتِظم يف الدرا�ش�ت امل�ش�ئّية يف اإحدى املُوؤ�ّش�ش�ت التعليمّية املُعرتف به� يف الدولة، م� يلي:
اإج�زة براتب �ش�مل الأداء االمتح�ن�ت، حُتّدد ُمّدته� وفقً� لربن�مج االمتح�ن�ت املُعتمد.   .1

اإج�زة اإ�ش�فية براتب �ش�مل �ش�بقة على ت�ريخ االمتح�ن مُبّدة ال تزيد على )5( خم�شة اأي�م    .2
عمل يف كل ف�شل درا�شي اإذا ك�نت االمتح�ن�ت ُتوؤّدى داخل الدولة، وال تزيد على )10( ع�شرة 

اأي�م عمل اإذا ك�نت االمتح�ن�ت ُتوؤّدى خ�رج الدولة.
اأي  يف  الدرا�شّية  احل�ش�س  حل�شور  �ش�عتني  على  تزيد  ال  ملُّدة  ق�شرية  درا�شّية  ا�شرتاحة    .3

برن�مج درا�شي ُمعتمد وذلك حتى انته�ء هذا الربن�مج.
ج وفقً� للُمتطّلب�ت املُعتمدة لدى  اإج�زة براتب �ش�مل الإعداد اأبح�ث وم�ش�ريع ور�ش�ئل التخرُّ   .4
املُوؤ�ّش�شة التعليمّية، وذلك ملُّدة ال تزيد على )5( خم�شة اأي�م عمل اإذا ك�نت الدرا�شة داخل 

الدولة، و)10( ع�شرة اأي�م عمل اإذا ك�نت الدرا�شة خ�رج الدولة.

اإنهاء الإجازة الدرا�شّية
املادة )٩٥(

غ اجُلزئي بقرار من  اأو بنظ�م التفرُّ غ الك�مل  ُتنهى االإج�زة الدرا�شّية للُموّظف �شواًء بنظ�م التفرُّ
املُدير الع�م بن�ًء على تو�شية الوحدة التنظيمّية املعنّية مُبت�بعة االإج�زات الدرا�شّية ب�لدائرة، وذلك 

يف اأي من احل�الت الت�لية:
اأو ُعذر  اأو االنقط�ع عنه� ملُّدة �شهر واحد بدون اإذن ُم�شبق  التخلُّف عن االلتح�ق ب�لدرا�شة    .1

مقبول.
را�شة ال�ّشنوي، اأو عدم اجتي�ز احلد االأدنى  �شوب ل�شنتني درا�شيتني ُمتت�ليتني يف نظ�م الدِّ الرُّ   .2
من ال�ش�ع�ت املُعتمدة لدرا�شته بنج�ح يف )3( ثالثة ُف�شول درا�شّية ُمتت�لية، اأو )4( اأربعة 

را�شة على اأ�ش��س ال�ّش�ع�ت املُعتمدة. ُف�شول درا�شّية ُمتفّرقة يف نظ�م الدِّ
التعليمّية  املُوؤ�ّش�شة  اأو  اأجله  من  الدرا�شّية  االإج�زة  ُمنحت  الذي  العلمي  �س  التخ�شُّ تغيري    .3

املُلتحق به� اأو بلد الدرا�شة املُعتمد دون احُل�شول على املُوافقة املُ�شبقة من الدائرة.
احُل�شول على منحة درا�شّية من اأي جهة �شواًء داخل الدولة اأو خ�رجه� دون احُل�شول على    .4

املُوافقة امل�شبقة من الدائرة.
ارتك�ب اأي فعل اأو �شلوك �ش�ئن، اأو القي�م ب�أي ت�شرُّف من �ش�أنه االإ�ش�ءة ل�ُشمعة الدولة، اأو    .5
ل انتهاكًا للقوانني واللوائح النافذة يف الدولة اأو املُوؤ�ص�صة التعليمّية اأو  ُمار�صة اأي ن�صاط ُي�صكِّ

يف بلد الدرا�شة.
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الإجازة بدون راتب
املادة )٩٦(

اإج�زة بدون راتب ملُّدة ال تزيد على )60( �شتني  يجوز بقرار من املُدير الع�م منح املُوّظف  اأ-  
يومً�، �شريطة اأن تتوّفر لدى املُوّظف اأ�شب�ب مقبولة تقت�شي منحه هذه االإج�زة، واأن يكون قد 

ا�شتنفد ر�شيد اإج�زته الدورّية.
ال ُتعترب ُمّدة االإج�زة بدون راتب ُمّدة خدمة فعلّية للُموّظف وال ي�شتحق عنه� اإج�زة دورّية اأو  ب-  

بدل تذاكر ال�شفر.

اإجازة اخلدمة الوطنّية والحتياطّية
املادة )٩7(

الراتب  له  ُي�شرف  اأن  على  واالحتي�طّية،  الوطنّية  اخلدمة  لت�أدية  اإج�زة  املُواطن  املُوّظف  مُينح 
ُمّدة هذه االإج�زة  اأخرى، وُتعترب  اأو بدالت  اأي عالوات  اإلى  ال�ش�مل خالل هذه االإج�زة ب�الإ�ش�فة 

ُمّدة خدمة فعلّية للُموّظف وي�شتحق عنه� اإج�زة دورّية وبدل تذاكر ال�شفر.

اأحكام عاّمة يف الإجازات
املادة )٩٨(

اأثن�ء فرتة االختب�ر اأي اإج�زة مدفوعة الراتب فيم� عدا اإج�زة احلداد،  ال ي�شتحق املُوّظف  اأ-  
واالإج�زة املر�شّية، واإج�زة االأمومة والو�شع والرع�ية، واإج�زة عّدة الوف�ة ب�لن�شبة للُموّظفة 

املُ�شلمة، على اأن يتم متديد فرتة االختب�ر ملُّدة ُت�ش�وي عدد اأي�م اأي من تلك االإج�زات.
اإذا التحق املُوّظف خالل فرتة االختب�ر ب�خلدمة الوطنّية واالحتي�طّية، ف�إّنه يتم ا�شتكم�ل م�  ب-  

تبّقى من فرتة االختب�ر املُقّررة له بعد انته�ء ُمّدة اخلدمة الوطنّية واالحتي�طّية.
ال ي�شتحق املُوّظف الذي ي�شتقيل من العمل لدى الدائرة اأو ُتنهى خدم�ته فيه� الأي �شبب من  ج-  

االأ�شب�ب خالل فرتة االختب�ر اأي اإج�زة دورّية عن املُّدة التي ق�ش�ه� يف خدمة الدائرة.
على املُوّظف العودة اإلى عمله عند انته�ء اإج�زته، ف�إذا تخّلف عن ذلك بدون اإذن ُم�شبق اأو  د-  
ُعذر مقبول، ف�إّنه وب�الإ�ش�فة اإلى اتخ�ذ االإجراءات الت�أديبّية بحّقه وفًق� الأحك�م هذا الق�نون، 
ال ي�شتحق من راتبه ال�ش�مل م� ُيع�دل عدد اأي�م العمل التي تغّيب فيه�، وال حُت�شب هذه االأي�م 

ُمّدة خدمة فعلّية له يف الدائرة.
ال ُت�ش�ف ُعطل احلداد الر�شمّية التي حتدث اأثن�ء اأي اإج�زة يتم منحه� للُموّظف وفقً� الأحك�م  هـ-  
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هذا الق�نون اإلى ر�شيد اإج�زته.

الف�شل الثاين ع�شر
النقل والندب والإعارة

�شروط النقل
املادة )٩٩(

يجوز نقل املُوّظف �صواًء داخل الدائرة اأو خارجها وفقًا لل�صروط التالية:
اأن يكون الهدف من النقل حتقيق ُمقت�شي�ت امل�شلحة الع�ّمة.   .1

اأال ُيوؤّدي النقل اإلى امل�ش��س ب�حلقوق املُكت�شبة للُموّظف.   .2
اأن تكون الوظيفة املنقول اإليه� املُوّظف �ش�غرة وُمعتمدة �شمن الهيكل الوظيفي.   .3

النقل الداخلي
املادة )1٠٠(

اإلى وحدة تنظيمّية  اأو من وحدة تنظيمّية  اأخرى  اإلى  املُوّظف من وظيفة  الع�م نقل  للُمدير  يجوز 
الته وخرباته  اأخرى يف الدائرة التي يعمل به�، على اأن يكون النقل ُمتوافقً� مع كف�ءة املُوّظف وُموؤهِّ

الوظيفّية.

النقل بني اجلهات احلكومّية
املادة )1٠1(

اأي من اجله�ت احلكومّية يف  اإلى  اأو  دائرة،  اأي  اإلى  املُوّظف  نقل  الع�دّية  االأحوال  يجوز يف  اأ-  
املُوّظف  منه�  املنقول  اجلهة  ُموافقة  على  بن�ًء  احل�لة  هذه  يف  النقل  يتم  اأن  على  االإم�رة، 
اخلّطية  املُوّظف  ُموافقة  على  احُل�صول  االأحوال  جميع  يف  وُي�صرتط  اإليها،  املنقول  واجلهة 

املُ�شبقة على ذلك.
يجوز يف االأحوال غري الع�دّية نقل املُوّظف اإلى اأي دائرة، اأو اإلى اأي من اجله�ت احلكومّية  ب-  
يف االإم�رة، دون احل�شول على موافقة املُوّظف املُ�شبقة اإذا تعّذر نقله داخل الدائرة، وي�شمل 

ذلك دومن� ح�شر:
النقل بقرار من احل�كم اأو رئي�س املجل�س التنفيذي.   .1

اإع�دة هيكلة الدائرة اأو وحداته� التنظيمّية.   .2
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ا�شتحداث جهة حكومّية جديدة.   .3
نقل مه�م الوحدة التنظيمّية التي يتبعه� املُوّظف اإلى دائرة اأخرى.   .4

يجب اأن يكون نقل املُوّظف يف االأحوال املن�شو�س عليه� يف الفقرة )ب( من هذه امل�دة وفقً�  ج-  
خلطط اإع�دة الهيكلة واإع�دة توزيع املوارد الب�شرّية التي ُتعّده� الدائرة ب�لتن�شيق مع دائرة 

املوارد الب�شرّية يف هذا ال�ش�أن.
ُتعترب ُمّدة خدمة املُوّظف املنقول وفقً� لهذه امل�دة خدمة ُمّت�شلة. د-  

ُتنقل ك�ّفة ُم�شتحّق�ت املُوّظف املنقول ور�شيد اإج�زته الدورّية اإلى اجلهة املنقول اإليه� وذلك  هـ-  
مب� ال يتع�ر�س مع الت�شريع�ت املعمول به� لديه�.

على املُوّظف املنقول احل�شول على براءة ذّمة من الدائرة املنقول منه� قبل االلتح�ق ب�جلهة  و-  
املنقول اإليه�.

ُينقل امللف الوظيفي للُموّظف املنقول اإلى اجلهة املنقول اإليه�، على اأن حتتفظ الدائرة املنقول  ز-  
منه� ب�شور عن ك�ّفة الوث�ئق والقرارات الواردة يف امللف املُتعّلقة بذلك املُوّظف.

تتحّمل اجلهة املنقول اإليه� املُوّظف ك�ّفة التك�ليف املرُتّتبة على النقل، مب� يف ذلك اأي فروق�ت  ح-  
يف اأق�صاط اال�صرتاك يف برنامج التقاعد املعمول به لدى الهيئة العاّمة للمعا�صات والتاأمينات 

االجتم�عّية وفقً� للت�شريع�ت ال�ش�رية لديه� يف هذا ال�ش�أن.

النقل خارج احلكومة
املادة )1٠٢(

يف  املحلية  اأو  االحت�دّية  احلكومّية  اجله�ت  من  اأي  اإلى  املُوّظف  نقل  الع�م  املُدير  مُبوافقة  يجوز 
اإم�رات الدولة، �شريطة ُموافقة املُوّظف اخلّطية على هذا النقل.

الندب الداخلي
املادة )1٠3(

يجوز بقرار من املُدير الع�م ندب املُوّظف للقي�م مبه�م وواجب�ت وظيفة اأخرى �ش�غرة اأو غ�ب  اأ-  
اأ�شهر  اإلى مه�م وظيفته االأ�شلية ملُّدة ال تزيد على )6( �شتة  عنه� �ش�غله� وذلك ب�الإ�ش�فة 
ق�بلة للتمديد ملُّدة ال تزيد على )6( �شتة اأ�شهر اأخرى، �شريطة اأن تكون الوظيفة املُنتدب اإليه� 

ُمع�ِدلة لدرجة املُوّظف املُنتدب اأو اأعلى منه� بدرجتني كحد اأق�شى.
يجوز بقرار من املُدير الع�م ندب املُوّظف للقي�م مبه�م وواجب�ت وظيفة �ش�غرة اأو غ�ب عنه�  ب-  
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�ش�غله� من غري مه�م وظيفته االأ�شلية، وذلك بدرجة اأعلى من درجة وظيفته االأ�شلية، ملُّدة 
)6( �شتة اأ�شهر ق�بلة للتمديد ملُّدة ال تزيد على )6( �شتة اأ�شهر اأخرى.

ب�مل�ش�ر  ُمرتبطة  بن�ًء على خطة تطويرّية فردّية  املُوّظف  الع�م ندب  املُدير  يجوز بقرار من  ج-  
الوظيفي، للقي�م مبه�م وظيفة اإ�شرافية �ش�غرة اأو غ�ب عنه� �ش�غله� من غري مه�م وظيفته 
االأ�شلية، وذلك بدرجة اأعلى من درجة وظيفته االأ�شلّية، ملُّدة )6( �شتة اأ�شهر ق�بلة للتمديد 

ملُّدة )6( �شتة اأ�شهر اأخرى، ويف هذه احل�لة ُيعترب الندب مبث�بة تكليف تطويري.
ال يجوز ندب املُوّظف للقي�م مبه�م اأكرث من وظيفة واحدة عالوًة على مه�م وظيفته االأ�شلية. د-  
ُي�صرتط يف الوظيفة املُنتدب اإليها املُوّظف اأن تكون �صمن وظائف الدرجة الثانية ع�صرة فما  هـ-  

فوق.
يف ح�ل انته�ء ُمّدة الندب املُ�ش�ر اإليه� يف هذه امل�دة، ف�إّنه يجب اإع�دة املُوّظف املُنتدب اإلى  و-  
وظيفته االأ�شلّية اأو اإلى اأي وظيفة اأخرى ُم�ش�وية لوظيفته االأ�شلّية اأو نقله اإلى الوظيفة التي 

انُتِدب اإليه�.

بدل الندب
املادة )1٠4(

االأ�شلّية،  وظيفته  مه�م  اإلى  ب�الإ�ش�فة  اأخرى  وظيفة  وواجب�ت  مبه�م  للقي�م  املُوّظف  ندب  مت  اإذا 
فُيمنح يف هذه احل�لة بدل ندب بواقع )15%( من الراتب االأ�صا�صي لبداية مربوط درجة الوظيفة 
ُمّدة الندب على ال�شهرين، ويتم احت�ش�ب هذا البدل اعتب�رًا من ت�ريخ  اإليه� متى زادت  املُنتدب 

ُمب��شرة املُوّظف املُنتدب مه�م الوظيفة املُنتدب اإليه�.

الندب اخلارجي
املادة )1٠٥(

يجوز ندب املُوّظف اإم� ب�شكل ُكّلي اأو ُجزئي ملُّدة ال تزيد على )6( �شتة اأ�شهر ق�بلة للتمديد  اأ-  
ملُّدة )6( �شتة اأ�شهر اأخرى، وذلك اإلى وظيفة اأخرى ُم�ش�وية لدرجته الوظيفّية اأو اأعلى منه�، 
اأو لت�أدية مه�م حُمّددة يف دائرة اأخرى، ويتم الندب يف هذه احل�لة بن�ًء على طلب الدائرة 
الراغبة بندب املُوّظف اإليه� وُموافقة الدائرة التي يعمل لديه� هذا املُوّظف، على اأن تتحّمل 

الدائرة املُنتدب منه� راتبه ال�ش�مل وجميع ُم�شتحّق�ته طوال ُمّدة الندب.
ي�شتحق املُوّظف املُنتدب وفقً� الأحك�م الفقرة )اأ( من هذه امل�دة ُمك�ف�أة م�لّية بواقع )%20(  ب-  
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من راتبه االأ�ش��شي، وُت�شرف هذه املُك�ف�أة من الدائرة املُنتدب اإليه� ب�شكل �شهري طوال ُمّدة 
الندب.

الإعارة
املادة )1٠٦(

اأو  ال�شرك�ت  اإلى  اأو  الدولة،  اأو حمّلية يف  احت�دّية  اأي جهة حكومّية  اإلى  املُوّظف  اإع�رة  تتم  اأ-  
اأو  االأجنبّية  الهيئ�ت  اأو  احلكوم�ت  من  اأي  اإلى  اأو  له�،  ُجزئّيً�  اأو  ُكّليً�  اململوكة  املُوؤ�ّش�ش�ت 

املُنّظم�ت العربّية اأو االإقليمّية اأو الدولّية. 
تتم االإع�رة بقرار من املُدير الع�م ملُّدة ال تزيد على �شنة واحدة ق�بلة للتمديد، �شريطة ُموافقة  ب-  

املُوّظف اخلّطية على االإع�رة اأو متديده�.

ُم�شتحّقات املُوّظف املُعار
املادة )1٠7(

اإليه� وفقً�  ل املُوّظف املُع�ر على راتبه ال�ش�مل وُم�شتحّق�ته الوظيفّية من اجلهة املُع�ر  يح�شُ اأ-  
الأنظمة املوارد الب�شرّية املُطّبقة لديه�، ويف ح�ل اإع�رة املُوّظف اإلى جه�ت اإقليمّية اأو دولّية 
ل املُوّظف املُع�ر على راتبه ال�ش�مل من الدائرة املُع�ر منه�، ب�الإ�ش�فة اإلى اأي مب�لغ اأو  فيح�شُ

مزاي� يتلّق�ه� من اجلهة املُع�ر اإليه�.
يجب اأال ُتوؤّثر اإع�رة املُوّظف اإلى اجلهة املُع�ر اليه� على موعد ا�شتحق�قه لبدل تذاكر ال�شفر  ب-  

اأو ر�شيد اإج�زته الدورّية، وحُتت�شب ُمّدة االإع�رة �شمن ُمّدة خدمته الفعلّية يف الدائرة.
ب�لقدر  يتم االحتف�ظ  ف�إّنه  الق�نون،  اأحك�م هذا  ُتطّبق  اإلى جهة ال  املُوّظف  اإع�رة  اإذا مّتت  ج-  
املُ�شتحق للُموّظف وقت االإع�رة من بدل تذاكر ال�شفر ور�شيد اإج�زته الدورّية لدى الدائرة 
املُع�ر منه� وال ي�شتحق خالل ُمّدة االإع�رة يف هذه احل�لة اأي اإج�زة دورّية اأو بدل تذاكر �شفر 

من الدائرة املُع�ر منه�.

انتهاء الإعارة
املادة )1٠٨(

يجوز بقرار من املُدير الع�م بن�ًء على ُمقت�شي�ت امل�شلحة الع�ّمة اأو طلب اجلهة املُع�ر اإليه�  اأ-  
اأو بن�ًء على طلب املُوّظف املُع�ر اإنه�ء االإع�رة قبل ت�ريخ انته�ئه�.
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يحق للدائرة �شغل الوظيفة التي ت�شغر ب�شبب االإع�رة، وعليه� عند عودة املُوّظف من االإع�رة  ب-  
اأن ُتعيده اإلى وظيفته االأ�شلّية اأو اإلى اأي وظيفة اأخرى ُم�ش�وية لتلك الوظيفة اأو اأعلى منه�.

امل�شوؤولّية التاأديبّية للُموّظف املُعار
املادة )1٠٩(

يتم توقيع اجلزاءات الت�أديبّية عن املُخ�لف�ت التي يرتكبه� املُوّظف املُع�ر من قبل اجلهة املُع�ر اإليه� 
وفقً� للت�شريع�ت املعمول به� لديه�، على اأن يتم اإخط�ر الدائرة املُع�ر منه� ب�ملُخ�لفة التي ارتكبه� 

املُوّظف املُع�ر واجلزاء الت�أديبي الذي ُفِر�س عليه.

الف�شل الثالث ع�شر
حة وال�شالمة والبيئة ال�شِّ

املبادئ العاّمة
املادة )11٠(

ت�شعى احلكومة اإلى احلف�ظ على بيئة و�شالمة ورف�ه جميع ُموّظفيه�، على اأن يتحمل املُوّظفون  اأ-  
م�شوؤولّي�تهم يف حتقيق ذلك.

حة وال�شالمة والبيئة ال�ش�رية  ي��ش�ت املُتعّلقة ب�ل�شِّ على املُوّظفني االلتزام ب�لت�شريع�ت وال�شِّ ب-  
يف االإم�رة.

يت�ش�رك ُكل من املُوّظف والدائرة يف م�شوؤولّية اإيج�د بيئة عمل اآمنة و�شّحية واملُح�فظة عليه�،  ج-  
ي��شة التي تعتمده� احلكومة يف هذا ال�ش�أن. وذلك وفقً� لل�شِّ

وال�شالمة  حة  ب�ل�شِّ املُتعلِّقة  ي��ش�ت  وال�شِّ الت�شريع�ت  اأي من  مُبخ�لفة  املُوّظف  قي�م  يف ح�ل  د-  
والبيئة املُ�ش�ر اإليه� يف هذه امل�دة، ف�إّنه يكون ُعر�شًة للم�شوؤولّية الت�أديبّية اأو املدنّية اأو اجلزائّية 

ح�شب االأحوال.

بيئة العمل وال�شالمة املِهنّية
املادة )111(

على الدائرة توفري البيئة املُن��شبة للعمل، التي ت�شمن �شالمة و�شّحة ُموّظفيه�، على اأن تتولى دائرة 
امِلهنّية والبيئة، ويجوز  حة وال�شالمة  اأحك�م ال�شِّ ُموّحد للدوائر ب�ش�أن  الب�شرّية و�شع دليل  املوارد 
حة وال�شالمة امِلهنّية والبيئة وفقً�  للدائرة ب�لتن�شيق مع دائرة املوارد الب�شرّية اإ�ش�فة اأحك�م ال�شِّ
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حل�ج�ت وُمتطّلب�ت وطبيعة العمل لديه�.

حية واإ�شابات العمل والأمرا�ص املِهنّية الرعاية ال�شِّ
املادة )11٢(

العمل  اإ�ش�ب�ت  من  وت�أمينهم  املُ�شتحّقني،  ع�ئلته  واأفراد  للُموّظف  الطّبية  الرع�ية  الدائرة  ر  ُتوفِّ
واالأمرا�س امِلهنّية وفقً� للقرارات التي يعتمده� رئي�س املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن، والتي ت�شمل 

دومن� ح�شر م� يلي:
�شي��شة الت�أمني ال�شحي للُموّظفني واأفراد ع�ئالتهم املُ�شتحّقني.   .1

العمل  اإ�ش�ب�ت  من  املُوّظفني  برع�ية  املُتعّلقة  واحلقوق  وااللتزام�ت  وال�شوابط  القواعد    .2
واالأمرا�س امِلهنّية والتعوي�س عنه�.

الف�شل الرابع ع�شر
امل�شوؤولّية التاأديبّية والتظلُّمات

املبادئ العاّمة
املادة )113(

اإن اأكرث االإجراءات والقرارات الت�أديبّية فع�لّية هي التي ت�شُدر عن القي�دة اجلّيدة واالإ�شراف  اأ-  
الع�دل.

من  للحد  والفورّية  ب�حلي�د  تّت�شم  ُموّحدة  ع�دلة  ت�أديبّية  اإجراءات  بتطبيق  الدائرة  تلتزم  ب-  
ال�شلوكّي�ت ال�شلبّية يف بيئة العمل.

ُكل ُموّظف ُيخ�ِلف الواجب�ت املن�شو�س عليه� يف هذا الق�نون والت�شريع�ت ال�ش�درة مبوجبه،  ج-  
ُمقت�شى  عن  يخُرج  اأو  الع�ّمة،  الوظيفة  واأخالقّي�ت  الوظيفي  ال�شلوك  مبب�دئ  يلتزم  ال  اأو 
اأو  املدنّية  ب�مل�شوؤولّية  االإخالل  عدم  مع  وذلك  ت�أديبيً�،  ُيج�زى  وظيفته  اأعم�ل  يف  الواجب 

اجلزائّية عند االقت�ش�ء.
ال ُيعفى املُوّظف من اجلزاء الت�أديبي اإال اإذا ثُبت اأن ارتك�به للُمخ�لفة ك�ن تنفيذًا الأمر �شدر  د-  
اإليه من رئي�شه املُب��شر ب�لرغم من تنبيهه اإلى املُخ�لفة، ويف هذه احل�لة تكون امل�شوؤولّية على 

ُم�شِدر االأمر.
ال يجوز ُمع�قبة املُوّظف على املُخ�لفة ذاته� اأكرث من مّرة. هـ-  

ال يجوز توقيع اأي جزاء ت�أديبي على املُوّظف اإال بعد اإجراء حتقيق خّطي معه ُت�شَمع فيه اأقواله  و-  
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ودف�عه.
يجب اأن يكون القرار ال�ش�در بتوقيع اجلزاء الت�أديبي ُم�شببً�. ز-  

املُخ�لفة  وطبيعة  املُوّظف  بحق  املُّتخذ  الت�أديبي  اجلزاء  بني  تن��ُشبً�  هن�ك  يكون  اأن  يجب  ح-  
املُوّظف  بحق  املُّتخذة  الت�أديبّية  االإجراءات  ُمغ�الة يف  اأو  ت�ش�ُهاًل  يكون هن�ك  واأال  املُرتكبة، 

املُخ�لف.

اجلزاءات التاأديبّية والتظلُّمات وال�شكاوى
املادة )114(

رئي�س  عن  ي�شُدر  نظ�م  مبوجب  وال�شك�وى  والتظلُّم�ت  الت�أديبّية  واجلزاءات  االإجراءات  ُتنّظم 
املجل�س التنفيذي يف هذا ال�ش�أن.

جلنة املُخالفات الإدارّية
املادة )11٥(

ُت�شّكل يف الدائرة بقرار من املُدير الع�م جلنة ُت�شّمى »جلنة املُخ�لف�ت االإدارّية« تت�أّلف من  اأ-  
�شون يف املوارد الب�شرّية  رئي�س ون�ئب للرئي�س وثالثة اأع�ش�ء، على اأن يكون من بينهم ُمتخ�شِّ
وال�صوؤون القانونّية، وُي�صرتط يف اأع�صاء جلنة املُخالفات االإدارية اأال يكون اأي منهم ُع�صوًا يف 

جلنة التظلم�ت وال�شك�وى.
ُتناط بلجنة املُخالفات االإدارّية ُمِهّمة الّنظر والف�صل يف املُخالفات االإدارّية املُحالة اإليها، التي  ب-  
يرتكبه� ُموّظفو الدائرة وفر�س اجلزاءات الت�أديبّية عليهم، وذلك وفقً� للقواعد وال�شوابط 

املن�شو�س عليه� يف النظ�م املُ�ش�ر اإليه يف امل�دة )114( من هذا الق�نون.

جلنة التظلُّمات وال�شكاوى
املادة )11٦(

ُت�شّكل يف الدائرة بقرار من املُدير الع�م جلنة ُت�شّمى »جلنة التظلُّم�ت وال�شك�وى«، تت�ألف من  اأ-  
�شون يف املوارد الب�شرّية  رئي�س ون�ئب للرئي�س وثالثة اأع�ش�ء، على اأن يكون من بينهم ُمتخ�شِّ
وال�صوؤون القانونّية، وُي�صرتط يف اأع�صاء جلنة التظلُّمات وال�صكاوى اأال يكون اأي منهم ُع�صوًا 

يف جلنة املُخ�لف�ت االإدارّية.
اإليها،  ُتقّدم  اأو �صكوى  اأي تظلم  والف�صل يف  الّنظر  ُمِهّمة  وال�صكاوى  التظلُّمات  بلجنة  ُتناط  ب-  
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وذلك وفقً� للقواعد وال�شوابط املن�شو�س عليه� يف النظ�م املُ�ش�ر اإليه يف امل�دة )114( من 
هذا الق�نون.

التظلُّم لدى جلنة التظلُّمات املركزّية
املادة )117(

يجوز للُموّظف التظلُّم من القرار اأو االإجراء ال�ش�در عن الدائرة الذي مت التظلُّم منه اأم�م جلنة 
التظلُّم�ت وال�شك�وى اإلى جلنة التظلُّم�ت املركزّية، وذلك وفقً� للقواعد وال�شوابط املن�شو�س عليه� 

يف النظ�م املُ�ش�ر اإليه يف امل�دة )114( من هذا الق�نون والت�شريع�ت ال�ش�رية يف االإم�رة.

الف�شل اخلام�ص ع�شر
اإنهاء اخلدمة

اأ�شباب اإنهاء اخلدمة
املادة )11٨(

تنتهي خدمة املُوّظف الأي من االأ�شب�ب الت�لية:
مبر�شوم ُي�شِدُره احل�كم.   .1

بلوغ �شن االإح�لة اإلى التق�عد ب�لن�شبة للُموّظف املُواطن، اأو بلوغ �شن ال�شتني ب�لن�شبة للُموّظف    .2
غري املُواطن.

اال�شتق�لة.   .3
عدم اللي�قة الطّبية.   .4

عدم الكف�ءة الوظيفّية.   .5
�شدور قرار ت�أديبي اأو بُحكم ق�ش�ئي.   .6

عدم تديد عقد عمل املُوّظف اأو اإنه�ئه قبل انته�ء ُمّدته.   .7
تنفيذ اخلطط املُعتمدة الإع�دة الهيكلة.   .8

االنقط�ع عن العمل بدون اإذن ُم�شبق اأو ُعذر مقبول ملُّدة تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوم    .9
عمل ُمّت�شلة اأو )21( واحد وع�شرين يوم عمل ُمتقّطعة خالل ال�شنة.

االإحالل لغري املُواطنني، نتيجة تنفيذ اخلطط املُعتمدة لالإحالل والتوطني.   .10
الوف�ة.   .11

�شحب اجلن�شّية اأو اإ�شق�طه� عن املُوّظف.   .12
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�شن التقاعد
املادة )11٩(

يتم اإنه�ء خدمة املُوّظف املُواطن ببلوغه �شن االإح�لة اإلى التق�عد، واملُوّظف غري املُواطن ببلوغه 
�شن ال�شتني، م� مل مُتّدد خدمة املُوّظف يف هذه احل�لة بقرار من املُدير الع�م ملُّدة ال تزيد على �شنة 

واحدة يف ُكل مّرة.

ال�شتقالة
املادة )1٢٠(

للُموّظف اأن يتقّدم خّطيً� بطلب اال�شتق�لة من وظيفته يف اأي وقت، وال ُتعترب اال�شتق�لة ُمنِتجة  اأ-  
الآث�ره� اإال بعد قبوله�.

يتوّلى املُدير الع�م اإ�شدار قراره ب�ش�أن قبول اال�شتق�لة من عدمه اأو ت�أجيل البت فيه�، على  ب-  
ت�ريخ تقدمي طلب اال�شتق�لة، ويف جميع  الت�أجيل على )30( ثالثني يومً� من  ُمدة  اأال تزيد 
االأحوال يجب اأن يكون القرار ال�ش�در يف هذا ال�ش�أن خالل )15( خم�شة ع�شر يوم عمل من 
ت�ريخ تقدمي طلب اال�شتق�لة، اأو بعد انته�ء ُمّدة ت�أجيل البت يف طلب اال�شتق�لة املُ�ش�ر اإليه� 

يف هذه الفقرة، واإال اعُترِبت اال�شتق�لة مقبولة ُحكمً�.
على املُوّظف املُ�شتقيل اال�شتمرار يف عمله اإلى حني انق�ش�ء فرتة االإ�شع�ر، وهي �شهران ملُوّظفي  ج-  
الدرجة الث�نية ع�شرة فم� فوق، و�شهر واحد ملُوّظفي الدرجة احل�دية ع�شرة فم� دون، م� مل 
الت�ريخ  االإ�شع�ر من  تبداأ فرتة  اأن  اأخرى، على  املُوّظف فرتة  املرُبم مع  العمل  يت�شّمن عقد 

الذي ُتعترب فيه اال�شتق�لة مقبولة وفقً� الأحك�م هذه امل�دة.
يجوز للُموّظف اأن يتقّدم بطلب خّطي للعدول عن ا�شتق�لته قبل �شدور قرار بقبوله� من املُدير  د-  

الع�م اأو من الت�ريخ الذي ُتعترب فيه اال�شتق�لة مقبولة وفقً� الأحك�م هذه امل�دة.

تقلي�ص فرتة الإ�شعار
املادة )1٢1(

يحق للدائرة بن�ًء على طلب املُوّظف تقلي�س فرتة االإ�شع�ر بعد قبول اال�شتق�لة واإنه�ء التزامه  اأ-  
ب�لعمل لديه� خالل هذه الفرتة، وال ُي�شرف للُموّظف يف هذه احل�لة اأي رواتب اأو ُم�شتحّق�ت 

عن ُمّدة التقلي�س.
يحق للدائرة ومن تلق�ء نف�شه� تقلي�س فرتة االإ�شع�ر بعد قبول ا�شتق�لة املُوّظف، وُت�شرف له  ب-  
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يف هذه احل�لة ُمك�ف�أة م�لّية ُتع�دل الراتب ال�ش�مل عن هذه الفرتة.
ال ُتعترب املُّدة التي يتم تقلي�شه� من فرتة االإ�شع�ر وفقً� الأحك�م الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه  ج-  

امل�دة ُمّدة خدمة فعلّية للُموّظف لدى الدائرة.
يف ح�ل عدم التزام املُوّظف ب�لعمل لدى الدائرة خالل فرتة االإ�شع�ر، ف�إّنه ُيخ�شم من راتبه  د-  
الت�أديبّية  االإجراءات  اتخ�ذ  اإلى  ب�الإ�ش�فة  ب�لعمل  فيه�  يلتزم  مل  التي  االأي�م  عدد  ال�ش�مل 

بحقه.

ي اأ�شباب ال�شتقالة ُمقابالت تق�شّ
املادة )1٢٢(

على اإدارة املوارد الب�شرّية ب�لدائرة اأن ُتري ُمق�بلة �شخ�شّية مع ُكل ُموّظف ي�شتقيل من عمله اأو 
عف املُحتملة  يتقّدم بطلب عدم جتديد عقده مع الدائرة، وذلك بهدف جمع بيانات عن نقاط ال�صّ
ي��ش�ت اأو املُم�ر�ش�ت اأو  يف اأنظمة العمل املُّتبعة وحُم�ولة اال�شتف�دة من هذه البي�ن�ت لتح�شني ال�شِّ

االأنظمة اأو العملّي�ت يف املُ�شتقبل.

اإنهاء اخلدمة لأ�شباب طّبية
املادة )1٢3(

الع�ّمة  الهيئة  لدى  به  املعمول  التق�عد  برن�مج  يف  املُ�شّجل  غري  املُوّظف  خدمة  اإنه�ء  يتم  اأ-  
اأّنه غري الئق طّبيً�  الطّبية  للجنة  اإذا ثبت  والت�أمين�ت االجتم�عّية الأ�شب�ب طّبية  للمع��ش�ت 
الأداء مه�م وظيفته، وذلك بعد اأن يتم منحه فرتة اإ�شع�ر ملُّدة �شهرين، اأو اإنه�ء خدمته على 
الفور �شريطة �شرف الراتب ال�ش�مل له عن هذين ال�شهرين، وُتعترب فرتة االإ�شع�ر يف هذه 

احل�لة ُمّدة خدمة فعلّية.
اإنه�ء خدمة املُوّظف املُواطن املُ�شّجل يف برن�مج التق�عد املعمول به لدى الهيئة الع�ّمة  يتم  ب-  
ة  للمع��ش�ت والت�أمين�ت االجتم�عّية الأ�شب�ب طّبية بن�ًء على تقرير من اللجنة الطّبية املُخت�شّ

املن�شو�س عليه� يف الق�نون االحت�دي رقم )7( ل�شنة 1999 املُ�ش�ر اإليه. 

اإنهاء اخلدمة لعدم الكفاءة الوظيفّية
املادة )1٢4(

اأدائه  تقومي  يف  ب�لتوّقع�ت«  يفي  »ال  اأداء  تقرير  على  املُواطن  غري  املُوّظف  ُح�شول  ح�ل  يف  اأ-  
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ال�ّشنوي، واأ�شبح هذا التقدير نه�ئيً� اإم� بعدم تظلُّمه عليه اأم�م جلنة التظلُّم�ت وال�شك�وى 
اأو اإذا ُرِف�س تظلُّمه، ف�إّنه يتم اإنه�ء خدمته لعدم الكف�ءة الوظيفّية بقرار من املُدير الع�م، 
�شريطة اإ�شع�ره خّطيً� بذلك قبل �شهرين من اإنه�ء خدمته ب�لن�شبة ملُوّظفي الدرجة الث�نية 
ع�شر فم� فوق، و�شهر واحد ملُوّظفي الدرجة احل�دية ع�شر فم� دون، اأو وفقً� لفرتة االإ�شع�ر 
املن�شو�س عليه� يف عقد العمل املرُبم معه، اأيُّهم� اأطول، ويجوز للدائرة تقلي�س هذه الفرتة 

على اأن ُيراعى يف ذلك اأحك�م امل�دة )121( من هذا الق�نون.
يف ح�ل ُح�شول املُوّظف املُواطن على تقرير اأداء »ال يفي ب�لتوّقع�ت«، يف تقومي اأدائه ال�ّشنوي،  ب-  
واأ�شبح هذا التقدير نه�ئيً� اإم� بعدم تظلُّمه عليه اأم�م جلنة التظلُّم�ت وال�شك�وى اأو اإذا ُرِف�س 

تظلُّمه، ف�إّنه ُيّتبع ب�ش�أنه م� يلي:
توجيه اإنذار خّطي له من رئي�شه املُب��شر لتح�شني اأدائه، مع و�شع خّطة تطوير له ملُّدة    .1

)6( �شتة اأ�شهر وذلك ب�لتن�شيق مع اإدارة املوارد الب�شرّية.
الفقرة  البند )1( من  اإليه� يف  املُ�ش�ر  املُّدة  انته�ء  بعد  املُوّظف  اأداء  اإع�دة تقومي  يتم    .2
للُمدير  ف�إّنه يجوز  اأدائه،  ن على م�شتوى  اأي حت�شُّ ف�إذا مل يطراأ  امل�دة،  )ب( من هذه 
الع�م نقله اإلى وظيفة اأخرى تتن��شب مع قدراته الوظيفّية حتى واإن ك�نت درجته� اأقل 
من درجة وظيفته احل�لية على اأال تقل عن درجتني كحد اأق�شى، ويف هذه احل�لة يتم 

منحه بداية مربوط الدرجة الوظيفّية املنقول اإليها.
)ب(  الفقرة  من   )2( البند  الأحك�م  وفقً�  نقله  بعد  املُواطن  املُوّظف  ح�شول  ح�ل  يف    .3
واأ�شبح  ال�ّشنوي،  اأدائه  تقومي  يف  ب�لتوّقع�ت«  يفي  »ال  اأداء  تقرير  على  امل�دة  هذه  من 
هذا التقدير نه�ئيً� اإم� بعدم تظلُّمه عليه اأم�م جلنة التظلُّم�ت وال�شك�وى اأو اإذا ُرِف�س 
تظلُّمه، ف�إّنه يتم اإنه�ء خدمته لعدم الكف�ءة الوظيفّية بقرار من املُدير الع�م، �شريطة 
اإ�شع�ره خطيً� بذلك قبل �شهرين من اإنه�ء خدمته، ويجوز للدائرة تقلي�س هذه الفرتة 

على اأن ُيراعى يف ذلك اأحك�م امل�دة )121( من هذا الق�نون.

اإنهاء اخلدمة بقرار تاأديبي اأو بُحكم ق�شائي
املادة )1٢٥(

جلنة  تو�شية  على  بن�ًء  الع�م  املُدير  من  بقرار  ت�أديبّية  الأ�شب�ب  املُوّظف  خدمة  اإنه�ء  يجوز  اأ-  
د جلنة املُخ�لف�ت االإدارّية يف تو�شيته� حفظ حق املُوّظف  اأن حُتدِّ املُخ�لف�ت االإدارّية، على 
يف املع��س التق�عدي اأو ُمك�ف�أة نه�ية اخلدمة اأو حرم�نه من اأي منُهم� يف حدود الربع كحد 
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اأق�شى.
ُتعترب خدمة املُوّظف التي ُتنهى خدمته بُحكم ق�ش�ئي ُمنتهية اعتب�رًا من �شريورة هذا احلكم  ب-  

نه�ئيً� وب�تً�.

عدم جتديد عقد عمل املُوّظف اأو اإنهائه قبل انتهاء ُمّدته
املادة )1٢٦(

يتجّدد عقد عمل املُوّظف تلقائيًا لنف�س الفرتة االأ�صلّية وبنف�س ال�صروط الواردة فيه، ما مل  اأ-  
تُقم الدائرة ب�إ�شع�ر املُوّظف خّطيً� بعدم رغبته� بتجديد العقد وذلك قبل �شهرين على االأقل 
من ت�ريخ انته�ء العقد ب�لن�شبة ملُوّظفي الدرجة الث�نية ع�شرة فم� فوق، و�شهرًا واحدًا ب�لن�شبة 

ملُوّظفي الدرجة احل�دية ع�شرة فم� دون، اإال اإذا ت�شّمن عقد العمل غري ذلك.
يجوز للُمدير الع�م اإنه�ء عقد عمل املُوّظف يف اأي وقت اأثن�ء �شري�نه، �شريطة اإخط�ره بذلك  ب-  
قبل �شهرين على االأقل من ت�ريخ االإنه�ء اأو وفقً� للُمّدة املن�شو�س عليه� يف العقد املرُبم مع 
املُوّظف اأيُّهم� اأطول، على اأن يكون القرار ال�ش�در ب�إنه�ء عقد عمل املُوّظف وفقً� الأحك�م هذه 
الفقرة ُم�شّببً�، ويجوز للدائرة تقلي�س فرتة االإ�شع�ر املن�شو�س عليه� يف هذه امل�دة على اأن 

ُيراعى يف ذلك اأحك�م امل�دة )121( من هذا الق�نون.

اإنهاء اخلدمة ب�شبب تنفيذ اخلطط املُعتمدة لإعادة الهيكلة
املادة )1٢7(

يجوز للُمدير الع�م يف ح�ل اإلغ�ء الوظيفة التي ي�شغله� املُوّظف نتيجة اإع�دة هيكلة الدائرة اأو  اأ-  
اأي من وحداته� التنظيمّية، اتخ�ذ م� يلي:

اإنه�ء خدمة املُوّظف غري املُواطن، على اأن يتم اإ�شع�ره خّطيً� بذلك قبل �شهرين اأو وفقً�    .1
اأطول، ويجوز تقلي�س  اأيُّهم�  ملُّدة االإ�شع�ر املن�شو�س عليه� يف عقد العمل املرُبم معه، 

هذه الفرتة على اأن ُيراعى يف ذلك اأحك�م امل�دة )121( من هذا الق�نون.
نقل املُوّظف املُواطن وفقً� الأحك�م امل�دة )101( من هذا الق�نون، اأو اإح�لته اإلى التق�عد    .2
يف ح�ل ا�شتحق�قه للمع��س التق�عدي وفقً� للت�شريع�ت ال�ش�رية، اأو اإح�لته اإلى اال�شتيداع 
مع ا�شتمرار �شرف راتبه االأ�ش��شي وتثبيت قيمة ا�شرتاكه التق�عدي يف ح�ل ك�نت املُّدة 
املُتبّقية الإكم�له املُّدة املُقّررة ال�شتحق�ق املع��س التق�عدي وفقً� للت�شريع�ت ال�ش�رية ال 

تزيد على �شنتني.
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يجب اأن ت�شتند القرارات املن�شو�س عليه� يف البندين )1( و)2( من الفقرة )اأ( من هذه  ب-  
امل�دة اإلى خطط اإع�دة الهيكلة واإع�دة توزيع املوارد الب�شرّية التي ُتعّده� الدائرة ب�لتن�شيق مع 

دائرة املوارد الب�شرّية يف هذا ال�ش�أن.

اإنهاء اخلدمة ب�شبب النقطاع عن العمل
املادة )1٢٨(

ُتنهى خدمة املُوّظف يف ح�ل انقط�عه اأو تخلفه عن االلتح�ق ب�لعمل بدون اإذن ُم�شبق اأو ُعذر  اأ-  
مقبول ملُّدة تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوم عمل ُمّت�شلة اأو )21( واحد وع�شرين يوم عمل 

ُمتقّطعة خالل ال�شنة الواحدة.
ُعذر  الأي  امل�دة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  الأحك�م  وفقً�  خدمته  املُنتهية  املُوّظف  اإبداء  ح�ل  يف  ب-  
خالل ُمهلة ال تزيد على �شهر واحد من ت�ريخ اإخط�ره خّطيً� ب�إنه�ء خدمته، ف�إّنه يجب اإح�لة 
ق من �شّحة ذلك العذر وجّديته، واتخ�ذ القرار  مو�شوعه اإلى جلنة املُخ�لف�ت االإدارّية للتحقُّ

املُن��شب بحّقه.
يكون اإنه�ء خدمة املُوّظف وفقً� الأحك�م هذه امل�دة من ت�ريخ اأول يوم ينقطع فيه عن العمل يف  ج-  
ح�ل ك�نت ُمّدة االنقط�ع ُمّت�شلة وتزيد على )15( خم�شة ع�شر يوم عمل، ومن اليوم الت�يل 

لبلوغ ُمّدة انقط�عه )21( واحد وع�شرين يوم عمل يف ح�ل ك�نت ُمّدة االنقط�ع ُمتقّطعة.

اإنهاء اخلدمة ب�شبب تنفيذ اخلطط املُعتمدة لالإحالل والتوطني
املادة )1٢٩(

يجوز بقرار من املُدير الع�م اإنه�ء خدمة املُوّظف غري املُواطن ب�شبب توطني وظيفته �شندًا خلطة 
اإ�شع�ره  يتم  اأن  على  الب�شرّية،  املوارد  دائرة  مع  ب�لتن�شيق  الدائرة  ُتعّده�  التي  واالإحالل  التوطني 
اأيُّهم�  املرُبم معه  العمل  املن�شو�س عليه� يف عقد  االإ�شع�ر  ملُّدة  وفقً�  اأو  �شهرين  قبل  بذلك  خطيً� 
اأحك�م امل�دة )121( من هذا  اأن ُيراعى يف ذلك  اأطول، ويجوز للدائرة تقلي�س هذه الفرتة على 

الق�نون.

الوفاة
املادة )13٠(

تقوم  االنتح�ر،  اأو  عمل  اإ�ش�بة  اأو  مهني  مر�س  عن  ن��شئ  غري  �شبب  الأي  املُوّظف  ُتويّف  اإذا  اأ-  
الدائرة ب�شرف م� ُيع�دل راتبه ال�ش�مل عن ثالثة اأ�شهر ب�الإ�ش�فة اإلى الراتب ال�ش�مل لل�شهر 
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دهم املُوّظف خّطيً� قبل  الذي حتُدث فيه الوف�ة وذلك ُدفعًة واحدة اإلى االأ�شخ��س الذين ُيحدِّ
وف�ته، ويف ح�ل عدم وجود اأي منهم فُت�شرف ملن ك�ن يعولهم ب�لت�ش�وي بني الذكور واالإن�ث.
من  ُجزءًا  اعتب�ره  يجوز  ال  منحة،  امل�دة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  اإليه  املُ�ش�ر  املبلغ  ُيعترب  ب-  
ُم�شتحّق�ت نه�ية اخلدمة اأو خ�شمه منه� ب�أي �شكل من االأ�شك�ل، كم� ال يجوز ب�أي ح�ل من 
ة بينه وبني اأي مب�لغ قد تكون ُم�شتحّقة للدائرة بذّمة  االأحوال احلجز عليه اأو اإجراء مق��شّ

املُوّظف املُتوّفى.

نفقات نقل ُجثمان املُوّظف
املادة )131(

اإلى  ب�لدائرة  ُيتوّفى خالل خدمته  الذي  املُواطن  املُوّظف غري  ُجثم�ن  نقل  نفق�ت  الدائرة  تتحّمل 
اأقرب مط�ر دويل يف بلده، ب�الإ�ش�فة اإلى تذكرة �شفر واحدة لواحد من اأفراد الع�ئلة اأو الأحد اأق�ربه 

اأو اأ�شدق�ئه اأو ُزمالئه وذلك ملُرافقة اجُلثم�ن فيم� اإذا رغب ذووه دفنه يف بلده.

�شحب اجلن�شّية اأو اإ�شقاطها عن املُوّظف
املادة )13٢(

ُتنهى خدمة املُوّظف بقرار من املُدير الع�م يف ح�ل �شحب اجلن�شّية اأو اإ�شق�طه� عنه وفقً� للت�شريع�ت 
ال�ش�رية، وذلك اعتب�رًا من ت�ريخ �شحب اجلن�شّية اأو اإ�شق�طه�.

ُمكافاأة نهاية اخلدمة
املادة )133(

ب��شتثن�ء املُوّظف الذي ي�شتحق مع��شً� تق�عديً� اأو ُمك�ف�أة نه�ية خدمة مُبوجب اأحك�م الق�نون  اأ-  
االحت�دي رقم )7( ل�شنة 1999 املُ�ش�ر اإليه اأو مبوجب اأي ت�شريع�ت اأخرى، ي�شتحق املُوّظف 
عند انته�ء خدمته، والذي �شدر ب�ش�أنه ُموافقة مبدئّية من احل�كم ب�حل�شول على جن�شّية 

الدولة وح�شل على جواز �شفر اإم�راتي، ُمك�ف�أة نه�ية اخلدمة، وذلك على النحو الت�يل:
الراتب االأ�ش��شي ل�شهر ون�شف عن كل �شنة من �شنوات اخلدمة اخلم�س االأولى.   .1

الراتب االأ�ش��شي ل�شهرين عن كل �شنة من �شنوات اخلدمة اخلم�س الت�لية.   .2
الراتب االأ�ش��شي لثالثة اأ�شهر عن كل �شنة من �شنوات اخلدمة التي تزيد على ذلك.   .3

النحو  ُمك�ف�أة نه�ية اخلدمة، وذلك على  انته�ء خدمته  املُواطن عند  املُوّظف غري  ب-  ي�شتحق 
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الت�يل:
الراتب االأ�ش��شي ل�شهر عن كل �شنة من �شنوات اخلدمة اخلم�س االأولى.   .1

الراتب االأ�ش��شي ل�شهر ون�شف عن كل �شنة من �شنوات اخلدمة اخلم�س الت�لية.   .2

الراتب االأ�ش��شي ل�شهرين عن كل �شنة من �شنوات اخلدمة التي تزيد على ذلك.   .3
ل على ُموافقة مبدئّية من احل�كم على  حُتت�شب ُمك�ف�أة نه�ية اخلدمة للُموّظف الذي يح�شُ ج-  
اكت�ش�ب جن�شّية الدولة ومُينح جواز �شفر اإم�راتي خالل خدمته يف الدائرة وفقً� لذات االآلّية 

املن�شو�س عليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، وذلك عن ك�مل ُمّدة خدمته فيه�.
حُتت�شب ُمك�ف�أة نه�ية اخلدمة وفقً� الأحك�م الفقرات )اأ( و )ب( و )ج( من هذه امل�دة على  د-  
اأ�ش��س اآخر راتب اأ�ش��شي ك�ن يتق��ش�ه املُوّظف خالل اآخر فرتة ُمتوا�شلة من اخلدمة، مع 
ُمراع�ة اأن حُتت�شب هذه املُك�ف�أة عن الفرتة ال�ش�بقة على 2007/7/31 وفقً� للراتب االأ�ش��شي 

الذي ك�ن يتق��ش�ه املُوّظف يف هذا الت�ريخ.
الدولة خالل خدمته يف  ل على جن�شّية  للُموّظف الذي يح�شُ ُمك�ف�أة نه�ية اخلدمة  حُتت�شب  هـ-  
الدائرة وفقً� لذات االآلّية املن�شو�س عليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة وذلك عن ك�مل ُمّدة 

خدمته ال�ش�بقة وعلى اأ�ش��س اآخر راتب اأ�ش��شي ك�ن يتق��ش�ه قبل اكت�ش�به جن�شّية الدولة.
لغ�ي�ت احت�ش�ب ُمك�ف�أة نه�ية اخلدمة، ُيعترب ُجزء ال�شهر �شهرًا ك�ماًل. و-  

حُتت�شب ُمك�ف�أة نه�ية خدمة املُوّظف على اأ�ش��س ُمّدة خدمته الفعلّية يف الدائرة. ز-  
اإذا ك�نت ُمّدة خدمته الفعلّية يف الدائرة تقل عن  ال ي�شتحق املُوّظف ُمك�ف�أة نه�ية اخلدمة  ح-  

�شنة واحدة.

اأحكام عاّمة يف نهاية اخلدمة
املادة )134(

ي�شتحق املُوّظف عند انته�ء خدمته، م� يلي: اأ-  
بداًل نقديً� عن ر�شيد اإج�زته الدورّية املرُتاكمة مب� ال يزيد على ا�شتحق�ق �شنتني، وذلك    .1
وفقً� الآخر راتب اأ�ش��شي تق��ش�ه، �شريطة اأن يكون قد اجت�ز فرتة االختب�ر بنج�ح ومت 

تثبيُته يف الوظيفة.
بداًل نقديً� عن تذاكر ال�شفر ال�شنوية له والأفراد ع�ئلته املُ�شتحّقني ُيع�ِدل ُمّدة خدمته    .2

الفعلّية من ال�شنة التي ي�شتحق عنه� هذا البدل.
اأي رواتب اأو عالوات اأو بدالت اأو ُمك�ف�آت اأو تعوي�ش�ت ي�شتحقه� املُوّظف وفقً� الأحك�م    .3

Issue 435 Pages.indd   58 7/2/18   3:13 PM



العدد )43٥( - ال�شنة )٥٢( - ٢٠ �شوال  143٩هـ - املوافق 4 يوليو ٢٠1٨م ٥٩ حكومة دبي - اجلريدة الر�شمية

هذا الق�نون والت�شريع�ت ال�ش�درة مُبوجبه. 
على املُوّظف احل�شول على ر�ش�لة براءة ذّمة من دائرته قبل ح�شوله على ُم�شتحّق�ته اإذا مت  ب-  

اإنه�ء خدمته الأي �شبب من االأ�شب�ب.
ُتلغى اإق�مة املُوّظف غري املُواطن واأفراد ع�ئلته امل�شمولني بكف�لته، م� مل ُتنَقل اإلى اأي جهة  ج-  

اأخرى يف الدولة عند اإنه�ء خدمته.
ُم�شتحّق�ت م�لّية ُمرتّتبة له� يف ذّمته، كم� ال  ب�أي  املُوّظف  الدائرة مُبط�لبة  ُت�شَمع دعوى  ال  د-  
ُت�شمع دعوى املُوّظف مُبط�لبة الدائرة ب�أي ُم�شتحّق�ت له، وذلك ُكلُّه مُب�شي �شنتني من ت�ريخ 
مت خالله� اأي ُمط�لبة ق�ش�ئّية بتلك املُ�شتحّق�ت  ُن�شوء ذلك احلق، وتنقطع هذه املُّدة اإذا ُقدِّ

ّمن له م�شلحة يف ذلك.

الف�شل ال�شاد�ص ع�شر
اأحكام ختامّية

املُوّظف احلا�شل على ُموافقة مبدئّية مبنحه اجلن�شّية
املادة )13٥(

الأغرا�س تطبيق اأحك�م هذا الق�نون، ُيع�مل املُوّظف الذي مّتت املُوافقة املبدئّية على منحه جن�شّية 
الدولة من احل�كم وح�شل على جواز �شفر اإم�راتي ُمع�ملة املُواطن.

تفوي�ص ال�شالحّيات
املادة )13٦(

والت�شريع�ت  الق�نون  هذا  مبوجب  املُقّررة  �شالحّي�ته  من  اأي  تفوي�س  الع�م  للُمدير  يجوز  اأ-  
ال�صادرة مُبوجبه الأي من ُموّظفي الدائرة، وُي�صرتط ل�صّحة هذا التفوي�س ما يلي:

اأن يكون التفوي�س خّطيً�.   .1
اأن يتم التفوي�س للُمفّو�س ب�شفته ولي�س ب��شمه.   .2

اأن يكون التفوي�س حُمّدد املُدة.   .3
اأن يكون املُوّظف املُفّو�س اإليه من الدرجة )14( فم� فوق.   .4

اأن يكون التفوي�س غري ُمطلق بك�مل ال�شالحّي�ت.   .5
اأال ُيوؤّدي التفوي�س اإلى الت�أثري �شلبً� على �شري العمل وم�شلحة الدائرة.   .6

على الرغم ّم� ورد يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، ال يجوز للُمدير الع�م تفوي�س �شالحّي�ته  ب-  
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املُقّررة مُبوجب هذا الق�نون والت�شريع�ت ال�ش�درة مُبوجبه يف امل�ش�ئل الت�لية:
التعيني على الدرجة الث�نية ع�شرة فم� فوق.   .1

التعيني ب�لعقد اخل��س.   .2
منح بدل امله�رات.   .3

الرتقية.   .4
اإنه�ء خدمة املُوّظف املُواطن.   .5

اإنه�ء خدمة املُوّظف غري املُواطن من الدرجة الث�نية ع�شرة فم� فوق.   .6
اإح�لة املُوّظف اإلى اجله�ت الق�ش�ئّية.   .7

م�شروعّية القرارات
املادة )137(

يجب اأن تكون ك�ّفة القرارات واللوائح الداخلية ال�ش�درة عن الدائرة ُمّتفقة مع اأحك�م هذا  اأ-  
وال  اأحك�مه،  مع  منه�  يتع�ر�س  م�  ُكل  ب�طاًل  ويقع  مُبوجبه،  ال�ش�درة  والت�شريع�ت  الق�نون 

يرتّتب على منح اأي حق مُبوجب اأي منه� حقً� ُمكت�شبً�.
اإذا ق�مت الدائرة ب�إ�شدار اأي قرار اأو الئحة داخلّية وتبنّي اأنه� تت�شّمن ُم�لفة الأحك�م هذا  ب-  
الدائرة  تطلب من  اأن  الب�شرّية  املوارد  دائرة  فعلى  مُبوجبه،  ال�ش�درة  والت�شريع�ت  الق�نون 
الق�نون  هذا  واأحك�م  يتوافق  مب�  وت�شويبه  املُخ�لفة  الالئحة  اأو  القرار  ذلك  تنفيذ  اإيق�ف 

والت�شريع�ت ال�ش�درة مُبوجبه.
ُتعّد دائرة املوارد الب�شرّية تقريرًا ب�ملُخ�لف�ت املُرتكبة من قبل الدوائر الأحك�م هذا الق�نون  ج-  

والت�شريع�ت ال�ش�درة مُبوجبه، وترفعه اإلى رئي�س املجل�س التنفيذي.

اإ�شدار ت�شريعات اإدارة املوارد الب�شرّية
املادة )13٨(

ُيَخّول رئي�س املجل�س التنفيذي اإ�شدار الت�شريع�ت املُتعّلقة ب�إدارة املوارد الب�شرّية للحكومة،  اأ-  
مب� يف ذلك تعديل اأي حكم من اأحك�م هذا الق�نون.

ب��شتثن�ء القرارات التي يخت�س ب�إ�شداره� رئي�س املجل�س التنفيذي وفقً� الأحك�م هذا الق�نون  ب-  
والت�شريع�ت ال�ش�درة مُبوجبه، ُي�شِدر ُمدير ع�م دائرة املوارد الب�شرّية القرارات التنفيذّية 
واالأدلة االإجرائية الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا الق�نون، وُتن�شر يف اجلريدة الر�شمّية للحكومة.
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احُللول والإلغاءات
املادة )13٩(

 2006 ل�شنة   )27( رقم  دبي  الب�شرّية حلكومة  املوارد  اإدارة  ق�نون  الق�نون حمل  هذا  يحل  اأ-  
وتعديالته.

ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�شريع اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا الق�نون. ب-  
الب�شرّية  املوارد  اإدارة  لق�نون  واللوائح ال�ش�درة تنفيذًا  ب�ملرا�شيم والقرارات  العمل  ي�شتمر  ج-  
حلكومة دبي رقم )27( ل�شنة 2006 وتعديالته، اإلى املدى الذي ال تتع�ر�س فيه واأحك�م هذا 

الق�نون، وذلك اإلى حني �شدور املرا�شيم والقرارات واللوائح التي حتل حمّله�.

الّن�شر وال�ّشريان
املادة )14٠(

ُين�شر هذا الق�نون يف اجلريدة الر�شمّية، وُيعمل به اعتب�رًا من االأول من ين�ير 2019م.

حممد بن را�شد اآل مكتوم
حاكم دبي

�شدر يف دبي بت�ريخ 1 يوليو 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــق 17 �شوال 1439هـ
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