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قانون رقم )8( لسنة 2018
بشأن

إدارة املوارد البشرّية حلكومة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاكم دبي  	 حنن  حممد بن راشد آل مكتوم 	

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم )7( لسنة 1999 بإصدار قانون املعاشات والتأمينات 
االجتماعّية وتعديالته،

وعلى القانون االحتادي رقم )6( لسنة 2014 يف شأن اخلدمة الوطنّية واالحتياطّية،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة املالّية،

وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء جملس تنفيذي إلمارة دبي،
وعلى قانون إدارة املوارد البشرّية حلكومة دبي رقم )27( لسنة 2006 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )31( لسنة 2009 بإنشاء دائرة املوارد البشرّية حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام املالي حلكومة دبي،

وعلى املرسوم رقم )14( لسنة 2017 بشأن إجازة األمومة والوضع والرعاية للُموّظفات يف 
حكومة دبي،

وعلى قرار اجمللس التنفيذي رقم )19( لسنة 2012 بشأن منهجّية اعتماد اهلياكل 
التنظيمّية للجهات احلكومّية يف إمارة دبي وتعديالته،

وعلى قرار اجمللس التنفيذي رقم )27( لسنة 2013 بشأن تنظيم التعيني بدوام ُجزئي يف 
حكومة دبي،

وعلى قرار اجمللس التنفيذي رقم )41( لسنة 2015 بشأن جلنة التظلُّمات املركزّية مُلوظفي 
حكومة دبي،

ُنصِدر القانون التالي:
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اسم القانون والتعريفات
ونطاق التطبيق واالختصاصات

الفصل
األول
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اسم القانون
املادة )1(

ُيسّمى هذا القانون “قانون إدارة املوارد البشرّية حلكومة دبي رقم )8( لسنة 2018”.

التعريفات
املادة )2(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيُثما وردت يف هذا القانون، املعاني امُلبّينة إزاء ُكلٍّ منها، ما مل 
يدل سياق النص على غري ذلك:

	     :   دولة اإلمارات العربية املتحدة. 	 الدولة	
	     :   إمارة دبي. 	 اإلمارة	

	     :   صاحب السمو حاكم دبي. احلاكم	
	     :   حكومة دبي. احلكومة	

اجمللس التنفيذي	     :   اجمللس التنفيذي لإلمارة.
	     :   الــدوائــــر احلكـــــومّية، واهليئـات وامُلؤسـّسات العـامة، واجملالس 	 الدائرة	

لطات التابعة للحكومة. 	         والسُّ 	 	
	     :    ُمديـــر عام الدائرة، ويشمل امُلدير التنفيذي واألمني العام ومن يف امُلدير العام	

	 ُحــــــكــــــــمـــــِه. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
دائرة املوارد البشرّية	    :   دائرة املوارد البشرّية حلكومة دبي.

إدارة املوارد البشرّية	    :   الـــوحـــدة التنظيمّية اليت ُتعنى بشــــؤون امُلوّظفني يف الــدائـــرة.
	    :   ُكل من يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن ُموازنة الـــدائــرة،  	 امُلوّظف	

	        ويــشـــمــل الــــــذكــــر واألنثـــى. 	 	

	    :   ُكل من حيمل جنسّية الدولة. 	 امُلواطن	
عائلة امُلوّظف امُلواطن	    :   الزوج/ وزوجاته، وأوالده دون سن احلادية والعشرين.

عائلة امُلوّظف غري امُلواطن     :    الـــزوج/ الــــزوجة الــواحـدة، وثـــالثة من أوالده دون ســــن احلـــادية 
	             والعشــــــريـــــن. 	 	

	    :   الـــراتب الشــهري الذي يتكّون من الـــراتب األســـاســي والعالوة 	 الراتب اإلمجالي	
	        الــــــعــــــــــــامــّة. 	 	

	    :   الــــراتب اإلمجــــالي، ُمضـافًا إليــــه أي بـــدالت أو عالوات يتقّرر الراتب الشامل	
	       إضافتها إىل الراتب اإلمجالي مبوجب هذا القانون والتشريعات 	 	

	        الــصادرة بــــُموجـــبـــه. 	 	
ح التقسيمات اإلدارّية اليت تتكّون منها الدائرة ُمرّتبة اهليكل التنظيمي	    :   إطار ُيوضِّ
	        على شكل ُمستويات فوق بعضها البعض وحتى ُمستوى األقسام 	 	

	        أو ما ُيعادهلا، وُسلطة ومسؤولّية ُكل تقسيم. 	 	

الفصل
1
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الفصل
1

صات ذات العالقة  	     :   اهليكــل الذي يقوم على أساس ربط التخصُّ اهليكل الوظيفي	
	         يف الــــوحــــدة التنظيمّية امُلبّينة يف اهليكـــل التنظيمـي املُـعـتـمـد 	 	

	         للــدائــرة، وتوضيح الوظائف واألدوار واملهام. 	 	
	     :   السنة امليالدّية. 	 السنة	

جلنة امُلخالفات اإلدارّية	     :   اللجنة اليت ُتشّكل يف الدائـــرة للّنظــر والفصــل يف امُلخـــالفــات
	         اإلداريـّة اليت تـــقــع مــن ُموّظفيهـا. 	 	

جلنة التظلُّمات والشكاوى  :   اللجنة اليت ُتشّكل يف الـــدائــرة للّنظـر والفصــل يف التظلُّــمــات
	         والشكاوى اليت ُتقّدم من ُموّظفيها. 	 	 

جلنة التظلُّمات املركزّية   :   اللجنـة املــركـــزّية امُلشــّكلة يف احلكـــومة للّنظــر والفصــل يف
	           التظلُّمات اليت ُترفع إليها من ُموّظفي الدائرة وفقًا ألحكام هذا  	 	 

	         القانون والتشريعات السارية يف اإلمارة. 	 	
حة يف دبي. 	     :   اللجنة اليت ُتشــّكل بقــرار من ُمديـر عام هيئة الصِّ اللجنة الطّبية	

نطاق تطبيق القانون
املادة )3(

يف  العاملني  امُلواطنني  وغري  امُلواطنني  املدنيني  امُلوّظفني  على  القانون  هذا  أحكام  تسري 
الدائرة.

اختصاصات دائرة املوارد البشرّية
املادة )4(

املوارد  دائرة  تتوىّل  القانون،  هذا  مبوجب  بها  املنوطة  والصالحّيات  املهام  إىل  باإلضافة 
البشرّية املهام والصالحّيات التالية:

ياسات واألدّلة  ُمتابعة حسن تطبيق الدائرة هلذا القانون، والتشريعات واألنظمة والسِّ 	.1
اخلاّصة باملوارد البشرّية الصادرة مُبوجب هذا القانون.

تقديم املشورة والّدعم الفّن والقانوني للدوائر يف ُكل ما يتعّلق بتطبيق أحكام هذا  	.2
القانون والتشريعات الصادرة مُبوجبه.

وضع األطر العاّمة اليت تهدف إىل إسعاد امُلوّظفني. 	.3
وضع األطر والّنماذج التطبيقّية حلوكمة املوارد البشرّية مبا فيها تدقيق وُمراجعة  	.4

أنشطة املوارد البشرّية.
صة باملوارد البشرّية. راسات امُلتخصِّ إصدار األحباث والدِّ 	.5
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الفصل
1

اختصاصات إدارة املوارد البشرّية
املادة )5(

باإلضافة إىل االختصاصات املنوطة بها مبوجب هذا القانون والتشريعات الصادرة مُبوجبه، 
تتوىّل إدارة املوارد البشرّية القيام مبا يلي: 

ياسات  تطبيق األحكام الواردة يف هذا القانون، والتشريعات والقرارات واألنظمة والسِّ 	.1
واألدّلة اخلاّصة باملوارد البشرية الصادرة مُبوجب هذا القانون.

الفّنية  باملسائل  يتعّلق  ما  ُكل  يف  الدائرة  يف  التنظيمّية  للوحدات  املشورة  تقديم  	.2
اخلاّصة باملوارد البشرّية.

تقديم امُلبادرات والربامج اليت تهدف إىل تعزيز بيئة العمل. 	.3
رات السعادة لديهم، وبث  تعزيز الثقافة امُلؤّسسّية لدى ُموّظفي الدائرة، وتعزيز ُمؤشِّ 	.4

روح اإلجيابّية وحتفيز اإلبداع ودعم العمل بروح الفريق الواحد.

مسؤولّية الوحدات التنظيمّية يف الدائرة
املادة )6(

القانون  هذا  ألحكام  السليم  التطبيق  مسؤولّية  الدائرة  يف  التنظيمّية  الوحدات  على 
املوارد  إدارة  استشارة  وعليها  البشرّية،  املوارد  وسياسات  مُبوجبه  الصادرة  والتشريعات 

البشرّية عند أي التباس يف تطبيق أحكام هذا القانون.
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الفصلختطيط املوارد البشرّية
الثاني



الفصل
2

اهليكل التنظيمي
املادة )7(

ويتم  امُلستقبلّية،  وخططها  واختصاصاتها  يتناسب  الذي  التنظيمي  اهليكل  الدائرة  ُتعد 
اجمللس  رئيس  ُيصِدره  بقرار  عليه  يطرأ  تعديل  أي  أو  للدائرة  التنظيمي  اهليكل  اعتماد 

التنفيذي، وفقًا للمنهجّية امُلعتمدة يف هذا الشأن.

اهليكل الوظيفي
املادة )8(

األهداف  على  الرتكيز  يضمن  مبا  بفعالّية  وظائفها  كاّفة  تصميم  الدائرة  على   أ-	
الدائرة  مهام  جلميع  الوظائف  تغطية  لضمان  لعملها  الرئيسّية  والعملّيات 

واختصاصاتها وعدم التداخل بني هذه الوظائف.
واختصاصاتها  امُلعتمد  التنظيمي  هيكلها  مع  يّتفق  مبا  الوظيفي  اهليكل  الدائرة  ُتعد   ب-	
بقرار  عليه  يطرأ  تعديل  أي  أو  الوظيفي  اهليكل  اعتماد  ويتم  امُلستقبلّية،  وخططها 

ُيصدره امُلدير العام.

ختطيط القوى العاملة
املادة )9(

املوارد  من  احتياجاتها  توفري  يضمن  مبا  امُلستقبلّية  احتياجاتها  بتخطيط  الدائرة  تلتزم 
إعداد  ويتم  امُلستقبلّية،  ومشاريعها  خططها  لتنفيذ  الالزمة  املهنّية  والكفاءات  البشرّية 
اجمللس  رئيس  يعتمده  الذي  للحكومة  العاملة  القوى  ختطيط  لنظام  طبقًا  اخلطة 

التنفيذي يف هذا الشأن.

ُموازنة القوى العاملة
املادة )10(

إىل  استناداً  السنوّية  ُموازنتها  ضمن  لديها  العاملة  القوى  ُموازنة  إعداد  الدائرة  على   أ-	
امُلوازنة بشكل خاص عدد  نتائج ختطيط القوى العاملة لديها، على أن تتضّمن هذه 
تنفيذ  املالّية، وال جيوز  امُلتوّفرة فيها، وُمسّمياتها، ودرجاتها، وُمّصصاتها  الوظائف 
ُموازنة القوى العاملة إال بعد اعتماد امُلوازنة السنوّية للدائرة من اجلهات امُلختّصة يف 

اإلمارة.
العاملة  امُلعتمدة للقوى  امُلوازنة السنوّية  العام إجراء أي تعديالت على  جيوز للُمدير   ب-	
امُلتوّفرة طاملا أن هذه  الوظائف  املالّية بني  امُلخّصصات  أو نقل  سواًء بإضافة أو حذف 

التعديالت تقع ضمن الّسقف امُلعتمد لتلك امُلوازنة.
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تقويم الوظائف
املادة )11(

وذلك  البشرّية  املوارد  دائرة  تعتمده  نظام  الدائرة من خالل  الوظائف يف  تقويم  يتم   أ-	
األساس  التقويم  هذا  ُيشكِّل  أن  على  احلكومّية،  للوظيفة  امُلقارنة  القيمة  لتقرير 
الذي يتم مُبوجبه حتديد الدرجات مُلختلف الوظائف بشكل يعكس مهام ومسؤولّيات 

الت واخلربات والكفاءات. الوظيفة وُمتطّلبات شغلها من امُلؤهِّ
مع  بالتشاور  للوظائف  األّولي  التقويم  إجراء  مسؤولّية  البشرّية  املوارد  إدارة  تتوىّل   ب-	
الوحدة التنظيمّية املعنّية يف الدائرة، ويتم االعتماد النهائي هلذا التقويم من قبل دائرة 

املوارد البشرّية.
الفقرة  ال جيوز للدائرة شغل أي وظيفة ما مل يتم تقوميها واعتمادها وفقًا ألحكام   ج-	

)ب( من هذه املادة، وال ُيكِسب شغل الوظيفة غري امُلقّيمة أي حق لشاغلها.

أنواع وُطُرق التعيني
املادة )12(

ألنواع  وفقًا  العمل،  وُمتطّلبات  احتياجات  إىل  بالنظر  الدائرة  يف  الوظائف  شغل  يتم   أ-	
التعيني التالية:

1. التعيني بدوام كامل.
2. التعيني بدوام جزئي.

3.  التعيني امُلؤّقت.
يتم تعيني امُلوّظف على النحو التالي:  ب-	

لطة امُلختّصة بالتعيني بالنسبة للُموّظف امُلواطن يف  1.	 ُموجب قرار يصدر عن السُّ
حال كان تعيينه بدوام كامل، أو مبوجب عقد عمل يف حال كان تعيينه بدوام 

جزئي أو ُمؤّقت.
غري  للُموّظف  بالنسبة  بالتعيني  امُلختّصة  لطة  السُّ من  ُيوّقع  عمل  عقد  مُبوجب  	 .2

امُلواطن.
ما مل ينص عقد العمل على غري ذلك، تكون ُمّدة عقد العمل امُلربم مع امُلوّظف امُلعنّي   ج-	

بدوام كامل أو ُجزئي سنة واحدة ُتّدد تلقائيًا مُلّدة ُماثلة.

التعيني بدوام ُجزئي
املادة )13(

مقطوع  شهري  إمجالي  براتب  ُجزئي  بدوام  لديها  شخص  أي  تعيني  للدائرة  جيوز   أ-	
يتالءم ودرجة الوظيفة الشاغرة.

اجمللس  رئيس  ُيصِدره  بقرار  اجُلزئي  بالّدوام  التعيني  وضوابط  شروط  ُتنّظم   ب-	
التنفيذي.

الفصل
2
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التعيني امُلؤّقت
املادة )14(

جيوز للدائرة شغل الوظيفة من خالل التعيني امُلؤّقت، ومُينح شاغلها ُمكافأة شهرّية   أ-	
ُمّصصات  امُلكافأة  هذه  مقدار  حتديد  عند  االعتبار  بعني  ُيؤخذ  أن  على  مقطوعة، 
الوظيفة امُلعنّي عليها وأحكام هذا القانون والتشريعات الصادرة مُبوجبه وعدد ساعات 

العمل امُلكّلف بها.  
ُيراعى عند التعيني امُلؤّقت ما يلي:  ب-	

أن تقل ُمّدة عقد العمل عن سنة واحدة، وجيوز للدائرة إبرام عقد عمل جديد مع  	.1
ذات امُلوّظف ملّرة واحدة كحد أقصى إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

أن تتوّفر يف امُلوّظف كاّفة الشروط املطلوبة للتعيني بدوام كامل.  	.2
يستحق امُلوّظف امُلعنّي وفقًا ألحكام هذه املادة إجازة حداد، وإجازة مرضّية ال ُتاوز   ج-	
ُمّدتها )5( مخسة أيام عمل مبوجب تقرير طّب صادر عن جهة طّبية رمسّية ُمعتمدة، 
ُمّدة عقد  وجيوز منحه إجازة بدون راتب مُبعّدل يوم عمل واحد عن كل شهر من 

العمل.
جيوز للُمدير العام إنهاء خدمة امُلوّظف امُلعنّي وفقًا ألحكام هذه املادة يف أي وقت خالل   د-	
امُلّدد  التاريخ  من  عمل  أيام  عشرة   )10( قبل  خّطيًا  إشعاره  يتم  أن  على  العقد،  ُمّدة 

إلنهاء خدمته.
حيق للُموّظف امُلعنّي وفقًا ألحكام هذه املادة االستقالة أثناء فرتة سريان العقد، على   هـ-	
امُلّدد  التاريخ  من  عمل  أيام  مخسة   )5( قبل  خّطيًا  الدائرة  إشعار  امُلوّظف  يتوىّل  أن 

لالستقالة.
جيوز للدائرة تعيني امُلوّظف امُلعنّي وفقًا ألحكام هذه املادة يف وظيفة دائمة تتناسب مع   و-	
الته وخرباته، ويف هذه احلالة تبدأ خدمة امُلوّظف يف الدائرة من تاريخ تعيينه يف  ُمؤهِّ

الوظيفة بصورة دائمة.

تعيني امُلتقاعدين
املادة )15(

مة لتعيني  جيوز تعيني امُلتقاعد العسكري أو املدني يف الدائرة، وفقًا ألحكام التشريعات امُلنظِّ
امُلتقاعدين يف احلكومة.

نظام العمل عن ُبعد
املادة )16(

حُتّدد شروط وضوابط نظام العمل عن ُبعد بقرار ُيصِدره رئيس اجمللس التنفيذي يف هذا 
الشأن.
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العقد اخلاص
املادة )17(

“عقد  مبوجب  النادرة  صات  التخصُّ أو  امُلتمّيزة  واخلربات  الُقدرات  ذوي  تعيني  جيوز   أ-	
خاص”.

اليت  واالمتيازات  واحلقوق  اخلاص،  العقد  مبوجب  التعيني  وضوابط  شروط  حُتّدد   ب-	
اجمللس  رئيس  ُيصِدره  بقرار  اخلاص  العقد  مبوجب  امُلعنّي  للُموّظف  منحها  جيوز 

التنفيذي يف هذا الشأن.
اجمللس  قرار  صدور  بعد  إال  خاص  بعقد  لديها  ُموّظف  أي  تعيني  للدائرة  جيوز  ال   ج-	
التنفيذي امُلشار إليه يف الفقرة )ب( من هذه املادة، وُيعترب أي عقد ُيربم مع أي ُموّظف 

خالفًا ألحكام هذه املادة باطاًل، وال ُيكِسب امُلوّظف أي حق له.

تعيني األشخاص ذوي اإلعاقة
املادة )18(

على الدائرة بذل كاّفة اجلهود الالزمة لتعيني امُلواطنني من ذوي اإلعاقة يف الوظائف   أ-	
ها. حي ويتمّكنون من القيام مبهامِّ اليت تتناسب ووضعهم الصِّ

على الدائرة اليت يعمل لديها أي من امُلوّظفني من ذوي اإلعاقة توفري بيئة العمل اليت   ب-	
تتناسب مع طبيعة حاجاتهم اخلاّصة، سواًء من حيث امُلعّدات أو التجهيزات أو ساعات 

العمل.
خُتّفض ساعات عمل امُلوّظف ذي اإلعاقة بناًء على قرار من اللجنة الطّبية، على أال   ج-	

تقل عدد ساعات عمله اليومية عن )5( مخس ساعات.
مُينح امُلوّظف ذو اإلعاقة إجازة خاّصة براتب شامل مُلّدة )5( مخسة أيام عمل يف السنة   د-	
م ما ُيثبت ذلك.  كحد أقصى لصيانة أو استبدال األدوات امُلساعدة إلعاقته، على أن ُيقدِّ

شروط التعيني
املادة )19(

ُيشرتط فيمن ُيعنّي يف أي وظيفة بالدائرة ما يلي:
لوك. أن يكون حسن السرية والسُّ 	.1

أال يقل سنه عن )18( مثاني عشرة سنة. 	.2
الت العلمّية واخلربات العملّية الالزمة لشغل الوظيفة. أن يكون حاصاًل على امُلؤهِّ 	.3

أن جيتاز كاّفة االختبارات وامُلقابالت امُلتعلِّقة بالوظيفة بنجاح. 	.4
أن يكون الئقا طّبيًا. 	.5

أو  بالشرف  ّلة  ُمِ جرمية  أو  جناية  يف  بعقوبة  عليه  احُلكم  سبق  قد  يكون  أال  	.6
األمانة، ما مل يُكن قد صدر عفو عنه من اجلهة امُلختّصة أو ُرّد إليه اعتباره طبقًا 

للقانون.
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غري  للُموّظف  السابقة  اخلدمة  إنهاء  مت  حال  يف  األقل  على  واحدة  سنة  ُمضي  	.7
امُلواطن بسبب إجراءات تأديبّية تتعلق بالعمل أو حُبكم قضائي نهائي يف جرمية 

ّلة بالشرف أو األمانة. غري ُمِ
دها الدائرة لشغل الوظيفة. أي شروط أخرى حُتدِّ 	.8

عرض العمل
املادة )20(

تلتزم الدائرة بتقديم عرض عمل للُمرّشح الذي يقع عليه االختيار، على أن يشمل   أ-	
الدرجة  الوظيفي،  كامُلسّمى  الوظيفّية  واالمتيازات  احلقوق  حتديد  العرض  هذا 
أيام  السفر،  الدورّية وتذاكر  اإلجازة  استحقاق  الشامل،  الراتب  تفاصيل  الوظيفّية، 

وساعات العمل، والتاريخ املطلوب لاللتحاق بالعمل.
الفرتة  العمل خالل  ُمباشرة  الدائرة  الذي حيصل على عرض عمل من  امُلرّشح  على   ب-	
املنصوص عليها فيه، على أال تاوز )60( ستني يومًا من تاريخ استالمه لعرض العمل 

ما مل يتم االتفاق على غري ذلك، وإال اعُترِب عرض العمل الغيًا.
جيوز للدائرة الرجوع على امُلرّشح بأي تكاليف أو نفقات تكّبدتها يف حال عدم التحاقه   ج-	

بالعمل خالل الفرتة امُلّددة يف عرض العمل امُلوّقع منه.

صالحّية التعيني
املادة )21(

يتم التعيني يف الوظائف الشاغرة بقرار من امُلدير العام بناًء على توصية ُمدير إدارة املوارد 
البشرّية.

تعيني امُلوّظفني امُلنتهية خدماتهم
املادة )22(

أن  شريطة  أخرى،  دائرة  أي  لدى  الدائرة  من  خدمته  امُلنتهية  امُلوّظف  تعيني  جيوز   أ-	
الوظيفة، وأن جيتاز بنجاح  تتوّفر فيه كاّفة االشرتاطات وامُلتطّلبات الالزمة لشغل 

االختبارات امُلقّررة لشغلها.
جيوز تعيني امُلوّظف امُلنتهية خدمته يف نفس الدائرة بذات الدرجة الوظيفّية أو بدرجة   ب-	

أقل منها.
ا ورد يف الفقرة )ب( من هذه املادة، جيوز تعيني امُلوّظف امُلنتهية خدمته  على الرغم ِمّ  ج-	

يف نفس الدائرة براتب أو بدرجة أعلى شريطة ما يلي: 
الت أو خربات جديدة تتالءم وحاجة العمل يف الدائرة. حصول امُلوّظف على ُمؤهِّ 	.1

أن متضي سنة واحدة على األقل من تاريخ انتهاء خدمته من الدائرة. 	.2
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استحقاق الراتب
املادة )23(

الوظيفّية  الدرجة  مربوط  لبداية  امُلّدد  اإلمجالي  الراتب  اجلديد  امُلوّظف  يستحق   أ-	
الدرجة  مربوط  لبداية  اإلمجالي  الراتب  من  أعلى  راتبًا  منحه  وجيوز  عليها،  امُلعنّي 
الت واخلربات  الت أعلى من امُلؤهِّ الوظيفّية امُلعنّي عليها إذا توّفرت لديه خربات أو ُمؤهِّ
الفقرة  هذه  ألحكام  وفقًا  الراتب  يف  الزيادة  نسبة  وحُتّدد  الوظيفة،  لشغل  املطلوبة 

مُبوجب القرارات اليت يعتمدها رئيس اجمللس التنفيذي يف هذا الشأن.
يتم صرف الراتب اإلمجالي للُموّظف اعتباراً من تاريخ ُمباشرته الفعلّية للعمل، وال   ب-	
جيوز له أن ُيباشر عمله إال بعد صدور قرار تعيينه، أو إبرام عقد العمل معه من قبل 

لطة امُلختّصة بالتعيني. السُّ

تكاليف إقامة امُلوّظف غري امُلواطن
املادة )24(

والفحص  اإلقامة  وتديد  إصدار  إجراءات  إمتام  اخلاّصة  نفقتها  وعلى  الدائرة  تتوىّل 
الطّب للُموّظف غري امُلواطن وأفراد عائلته امُلستحّقني.

فرتة االختبار
املادة )25(

ثالثة   )3( عن  ُمّدتها  تقل  ال  اختبار  لفرتة  بالدائرة  مرة  ألّول  امُلعنّي  امُلوّظف  خيضع   أ-	
أشهر، تبدأ من تاريخ ُمباشرته الفعلّية للعمل، وتكون هذه الفرتة قابلة للتمديد ملّرة 

واحدة كحد أقصى.
جيوز إخضاع امُلوّظف الذي يتم إعادة تعيينه يف الدائرة ذاتها لفرتة االختبار املنصوص   ب-	

عليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة.
على الرئيس امُلباشر ُمتابعة أداء وسلوك امُلوّظف خالل فرتة االختبار وتوجيهه لتطوير   ج-	
أدائه، وأن يوصي بتثبيته يف الوظيفة، أو متديد فرتة االختبار، أو إنهاء خدمته إذا ثُبت 

عدم صالحّيته للقيام مبهام الوظيفة امُلعنّي عليها.
يتم إنهاء خدمة امُلوّظف الذي ال جيتاز فرتة االختبار بنجاح بقرار من امُلدير العام، إذا   د-	
ثُبت أنه غري كفء، أو غري قادر على القيام مبهام الوظيفة امُلعنّي عليها، أو بسبب األداء 
غري امُلرضي، بعد إشعاره خّطيًا بذلك قبل التاريخ امُلّدد إلنهاء خدمته خبمسة أيام 
عمل، على أن يكون القرار الصادر يف هذا الشأن ُمسّببًا، ويف حال عدم صدور قرار إنهاء 
انتهائها، فإّنه يتم  أو عدم متديد فرتة االختبار بعد  املادة،  اخلدمة وفقًا ألحكام هذه 

تثبيت امُلوّظف ُحكمًا يف الوظيفة.
حيق للُموّظف االستقالة أثناء فرتة االختبار بعد إشعار الدائرة خّطيًا بذلك قبل )5(   هـ-	
خالل  امُلستقيل  امُلوّظف  كان  وإذا  لالستقالة،  امُلّدد  التاريخ  من  عمل  أيام  مخسة 
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ن مت استقدامهم من خارج الدولة، فإّنه جيب عليه رد كاّفة نفقات  فرتة االختبار ِمّ
والفحص  واإلقامة،  التأشريات،  ورسوم  السفر،  تذاكر  قيمة  ذلك  يف  مبا  استقدامه، 
على  بناًء  العام  للُمدير  وجيوز  وجدت،  إن  امُلؤّقت  السكن  لنفقات  باإلضافة  الطب، 
توصية ُمدير إدارة املوارد البشرّية إعفاء امُلوّظف من بعض أو ُكل تلك النفقات، إذا 

أبدى امُلوّظف ُعذراً مقبواًل الستقالته.
يف حال غياب امُلوّظف عن العمل ألي سبب خالل فرتة االختبار، مُتّدد فرتة االختبار مُلّدة   و-	

ُتساوي عدد أّيام الغياب.
ال جيوز ندب امُلوّظف أو إعارته خالل فرتة االختبار.  ز-	

توظيف األقارب
املادة )26(

ال جيوز أن جيتمع األزواج أو األقارب حتى الدرجة الثانية يف وظائف ُمرتبطة مع بعضها 
البعض ارتباطًا ُمباشراً، أو أن يكون أحدهما مسؤواًل ُمباشراً عن اآلخر، أو أن يعمالن يف 
أو  التنظيمّية ذاتها، كما ال جيوز للُموّظف االشرتاك يف أي قرار يتعّلق بتعيني  الوحدة 

نقل أو ترقية خيص زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

ح الداخلي الرتشُّ
املادة )27(

ح  الدائرة عن سنة واحدة األولوّية للرتشُّ ُمّدة خدمته يف  الذي ال تقل  امُلوّظف  مُينح   أ-	
ح  الرتشُّ بطلب  تقّدم  سواًء  درجتني،  على  يزيد  ال  مبا  شاغرة  وظيفة  ألي  الداخلي 
للوظيفة من تلقاء نفسه أو رّشحه هلا رئيُسه امُلباشر، على أن خيضع امُلوّظف امُلرّشح يف 
روط امُلطّبقة يف عملّية اختيار امُلرّشحني اخلارجيني. هذه احلالة لذات اإلجراءات والشُّ

إذا مت اختيار امُلوّظف لشغل الوظيفة الشاغرة وفقًا ألحكام الفقرة )أ( من هذه املادة،   ب-	
درجة  مع  يتناسب  مبا  الوظيفي  وضعه  وتعديل  الوظيفة  هذه  إىل  نقله  يتم  فإّنه 

الوظيفة اجلديدة.
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أيام وساعات العمل الرمسي
املادة )28(

الساعة  من  اخلميس  يوم  إىل  األحد  يوم  من  الدائرة  يف  الرمسي  العمل  أيام  تكون   أ-	
السابعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، بواقع )35( مخس 

وثالثني ساعة عمل أسبوعيًا، على أن يكون يوما اجلمعة والسبت ُعطلة أسبوعّية.
جيوز مُبوافقة امُلدير العام يف الدائرة اليت قد تقتضي حاجة وُمتطّلبات العمل لديها   ب-	
إجراء بعض التغيريات يف أيام العمل أو ساعات بدء العمل وانتهائه، سواًء للدائرة كُكل 

أو لبعض الوظائف لديها، على أال تاوز )45( مخسًا وأربعني ساعة عمل أسبوعيًا.
ج-	 خُتّفض ساعات العمل الرمسي خالل شهر رمضان املبارك إىل )25( مخس وعشرين 
ساعة عمل أسبوعيًا، على أن تضع الدائرة ترتيبات وجداول ُمناوبتها اخلاّصة لتتالءم 

وُمتطّلبات عملها خالل ذلك الشهر.
د-	  جيوز للدائرة بناًء على حاجات وُمتطّلبات العمل لديها تطبيق نظام ُمناوبات يومي أو 

أسبوعي مبا ال جُياوز )48( مثان وأربعني ساعة عمل أسبوعيًا.
الرمسي  العمل  أوقات  عن  امُلناسبة  بالوسائل  معها  للُمتعاملني  ُتعلن  أن  الدائرة  هـ-	   على 

اليت ُتطبَّق على ُمتلف وحداتها التنظيمّية.
و-	 على الدائرة وضع الئحة خاصة بدوام ُموّظفيها تتالءم مع احتياجاتها وتكفل ُحسن 

ها. تنفيذها ملهامِّ

الُعطالت الرمسّية
املادة )29(

د يف  تتوىّل دائرة املوارد البشرّية اإلعالن عن امُلناسبات اليت ُتعّطل فيها الدوائر، على أن حُتدِّ
اإلعالن تواريخ وعدد أيام الُعطالت الرمسّية، وبشكل ُيراعي طبيعة عمل الدوائر احليوّية 

اليت ينبغي استمرار عملها على مدار الساعة.

االلتزام باحلضور واالنصراف
املادة )30(

باملهام  والقيام  الدائرة،  لدى  امُلعتمدة  الرمسي  العمل  بأوقات  االلتزام  امُلوّظف   أ-	 على 
املنوطة به خالل هذه األوقات.

 ب-	 على امُلوّظف عدم ترك مقر عمله أو التوّقف عن ُمزاولة مهام عمله إال بعد احلصول 
على ُموافقة رئيسه امُلباشر امُلسبقة على ذلك، كما جيب عليه إخطار رئيسه امُلباشر يف 

نه من احلضور إىل مقر العمل. حال عدم متكُّ
بأوقات  يلتزم  ال  الذي  امُلوّظف  حبق  امُلناسبة  التأديبّية  اإلجراءات  اختاذ  الدائرة  ج-	 على 

العمل الرمسي بدون ُعذر يقبُله رئيُسه امُلباشر.
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أو ُعذر مقبول سببًا ُموجبًا الختاذ  امُلوّظف عن عمله بدون إذن ُمسبق  انقطاع  ُيعترب  د-	
اإلجراءات التأديبّية الالزمة حبّقه.

فإّنه  مقبول،  ُعذر  أو  ُمسبق  إذن  بدون  عمله  ملقر  احلضور  عن  امُلوّظف  ختّلف  هـ-	    إذا 
والتشريعات  القانون  هذا  ألحكام  وفقًا  حبّقه  التأديب  اجلزاء  فرض  إىل  وباإلضافة 
الصادرة مُبوجبه، ال يستحق من راتبه الشامل ما ُيعادل عدد أيام العمل اليت تغّيب فيها 
بدون إذن ُمسبق أو ُعذر مقبول، وال حُتسب هذه األيام ُمّدة خدمة فعلّية له يف الدائرة.

العمل اإلضايف
املادة )31(

ُيشرتط لقيام امُلوّظف بعمل إضايف، ما يلي:   أ-	
أن يكون هناك تكليف خّطي للقيام بالعمل اإلضايف من قبل رئيسه امُلباشر. 	.1

أيام  يف  أو  الرمسي  العمل  ساعات  انتهاء  بعد  اإلضايف  بالعمل  التكليف  يكون  أن  	.2
الُعطالت األسبوعّية أو الرمسّية. 

أن تكون هناك حاجة فعلّية لتكليف امُلوّظف بالعمل اإلضايف. 	.3
العمل  بدل  صرف  لتغطية  الدائرة  ُموازنة  يف  الالزمة  املالّية  امُلخّصصات  ر  توفُّ 	.4

اإلضايف.
تقصري  أو  إهمال  عن  ناتة  إضايف  كعمل  إجنازها  امُلستهدف  املهام  تكون  أال  	.5

امُلوّظف امُلكّلف بالعمل اإلضايف.
السنة  يف  أشهر  ثالثة   )3( على  اإلضايف  بالعمل  امُلوّظف  تكليف  ُمّدة  تزيد  أال  	.6

الواحدة.
ب-	 يتحّدد مقدار بدل العمل اإلضايف بواقع )٪125( من أجر ساعة العمل الرمسي، حمسوبًا 
وفقًا للراتب األساسي إذا مت العمل اإلضايف يف أيام العمل الرمسي، وبواقع )٪150( من 
يف  اإلضايف  العمل  مت  إذا  األساسي  للراتب  وفقًا  حمسوبًا  الرمسي  العمل  ساعة  أجر 
أيام الُعطالت األسبوعّية أو الرمسّية، على أال تزيد قيمة بدل العمل اإلضايف الشهري 

للُموّظف على )٪50( من راتبه األساسي.
ج-	 يستحق امُلوّظف العامل بنظام امُلناوبات بدل عمل إضايف عن ساعات العمل اإلضافّية، 

سواًء كانت ساعات العمل اإلضافية قبل بداية ساعات امُلناوبة أو بعد انتهائها.
جيوز للدائرة عوضًا عن صرف بدل العمل اإلضايف منح امُلوّظف أيام راحة إذا بلغت   د-	
ساعات العمل اإلضايف عدد ساعات عمله اليومّية، شريطة أال تزيد عدد أيام الراحة 
خالل الشهر الواحد على )5( مخسة أيام عمل، وحيق للُموّظف استخدام أيام الراحة 
رصيد  إىل  األيام  هذه  إضافة  جيوز  وال  هلا،  استحقاقه  تاريخ  من  واحدة  سنة  خالل 

إجازته الدورّية.
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ال  كما  الواحد،  الشهر  خالل  الراحة  وأيام  اإلضايف  العمل  بدل  بني  اجلمع  جيوز  ال  هـ-	
ُمكافآت أخرى مُتنح  أو  أو بدالت  العمل اإلضايف وأي عالوات  جيوز اجلمع بني بدل 

للُموّظف لذات األسباب اليت من أجلها مت تكليفه بالعمل اإلضايف.
 و-	 ال ُيصرف بدل العمل اإلضايف للُموّظف أثناء تكليفه مُبِهّمة رمسّية أو تدريبّية، سواًء 

كان ذلك خالل أيام العمل الرمسي أو خالل الُعطالت األسبوعّية أو الرمسّية.
ز-	 تتوىل دائرة املوارد البشرّية وضع الئحة ُموّحدة لتنظيم العمل اإلضايف.
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وثيقة مبادئ السلوك الوظيفي
املادة )32(

الوظيفة  الوظيفي وأخالقّيات  السلوك  البشرّية إصدار وثيقة مبادئ  املوارد  دائرة  تتوىّل 
العاّمة  الوظيفة  وقيم  آداب  حتُكم  أخالقّية  ومبادئ  وقواعد  معايري  إرساء  بهدف  العاّمة، 
والقواعد  املعايري  التزامهم بهذه  الدائرة، وتعزيز  ُموّظفي  وبناء ثقافة مهنّية عالية لدى 

واملبادئ والقيم.

سّرية املعلومات
املادة )33(

اليت  املعلومات  سّرية  على  امُلافظة  انتهائها  وبعد  خدمته  فرتة  خالل  امُلوّظف  على   أ-	
اطلع عليها حبكم وظيفته أو بسببها وعدم اإلفصاح عنها، مكتوبة كانت أو شفهّية، 
وسواًء كانت تتعلق بعمل احلكومة أو الدائرة اليت يعمل لديها أو بأي دائرة أخرى ما 
مل حيُصل على إذن خّطي ُمسبق من امُلدير العام، أو بناًء على طلب جهة قضائّية أو أي 

جهة حكومية توجب تشريعاتها احلصول على تلك املعلومات.
أو  أي رسائل  املادة ودومنا حصر  )أ( من هذه  الفقرة  إليها يف  امُلشار  املعلومات  تشمل   ب-	
خرائط أو تقارير أو رسومات أو عروض أو ُمواصفات أو مناذج أو ُرخص أو اتفاقيات أو 
أي بيانات أو تطبيقات أو أنظمة أو وثائق أخرى مهما كانت طبيعتها، تعود ملكّيتها 

للحكومة أو للدائرة اليت يعمل لديها أو ألي دائرة أخرى.
أو  الوثائق  يكون حبوزته من  ما  إعادة ُكل  بالدائرة  انتهاء خدمته  فور  امُلوّظف  على   ج-	
املواد أو األشرطة أو األقراص أو الربامج أو أي ُمتلكات أخرى  امللّفات أو  األوراق أو 
ختص احلكومة أو الدائرة اليت يعمل لديها أو أي دائرة أخرى، سواًء كانت تتضمن 

معلومات سّرية أم ال.
د ضمان السّرية وعدم اإلفصاح  لغايات هذه املادة، على امُلوّظف التوقيع على “تعهُّ 	  د-	

عن املعلومات” امُلعتمد لدى الدائرة يف هذا الشأن.

اهلدايا والرشاوى
املادة )34(

م الرشوة، على امُلوّظف عدم قبول أو طلب أو  مع عدم اإلخالل بالتشريعات اليت ُترِّ  أ-	
أخذ أي مبلغ أو خدمة ُمعّينة أو أي شيء له قيمة ماّدية أو معنوّية بهدف اختاذ إجراء 

غري قانوني أو غري ُمالئم أو التمييز بني امُلتعاملني.
حُيظر قبول أي هدّية ذات قيمة ماّدية، ما مل تُكن هدّية دعائّية رمزّية أو تروجيّية   ب-	

مها. وحتمل اسم وشعار اجلهة اليت ُتقدِّ
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نيابًة  بها  االحتفاظ  أو  اهلدايا  قبول  هلا  جيوز  اليت  التنظيمّية  الوحدة  الدائرة  د  حُتدِّ  ج-	
ره الدائرة يف هذا الشأن. عنها، على أن يتم توزيعها وفقًا ملا ُتقرِّ

ده.  ال جيوز تقديم أو توزيع اهلدايا إال باسم الدائرة ومن قبل الطرف الذي حُتدِّ  د-	

النشاط السياسي
املادة )35(

حُيظر على امُلوّظف االشرتاك يف أي نشاط سياسي داخل الدولة أو خارجها أثناء خدمته 
لطات امُلختّصة يف الدولة. إال بعد احلصول على ُموافقة خّطية ُمسبقة من الدائرة والسُّ

تضاُرب املصاحل
املادة )36(

بني  املصاحل  يف  يقع  قد  تضاُرب  أي  تنُّب  الوظيفّية  واجباته  تأدية  خالل  امُلوّظف  على 
ُيثار  أو احلكومة وعملياتها، وأن يتجّنب أي عمل قد  الدائرة  نشاطاته اخلاّصة ومصاحل 
بشأنه أي شكوك بتضاُرب املصاحل، وعليه اإلفصاح إلدارة املوارد البشرّية ُمباشرًة يف حال 
وجود أي حالة من حاالت تضاُرب املصاحل أو وجود أي ُشبهة بشأنها، وعليه االمتناع بشكل 

خاص عّما يلي:
االشرتاك يف أي عملّية أو إجراء أو قرار قد ُيؤّثر بشكل ُمباشر أو غري ُمباشر على جناح  	.1
د أو أي مشروع يف حال كان له أو لزوجه أو ألحد أقاربه حتى الدرجة  ُمقاِول أو ُمورِّ

الرابعة مصلحة فيه.
االشرتاك يف أي قرار أو إجراء قد ُيؤّدي إىل حتقيق منفعة له أو لزوجه أو ألحد أقاربه  	.2

حتى الدرجة الرابعة. 
استغالل منصبه الوظيفي أو تسريب أي معلومات حصل عليها حُبكم وظيفته لتحقيق  	.3

أهداف ُمعّينة أو احلصول على خدمة أو ُمعاملة خاّصة.
االشرتاك يف أي عملّية أو إجراء أو قرار بهدف تضييق وتعطيل مصاحل امُلتعاملني الذي  	.4

تمعهم به عداوة سابقة أو مشاعر ُبغض أو ُعنصرّية أو كراهّية ألي سبب كان.

ُمزاولة العمل اخلاص
املادة )37(

بأجر  سواًء  خدمات  أي  تقديم  أو  الغري  لدى  العمل  امُلواطن  غري  امُلوّظف  على    أ-	 حُيظر 
عدا   - شركة  أي  يف  أسُهم  أو  حصص  أو  فردّية  ُمؤّسسة  أي  متلُّك  أو  أجر  بدون  أو 
الشركات امُلساهمة العاّمة - إال بعد احلصول على ُموافقة خّطية ُمسبقة من امُلدير 

العام.
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  ب-	  جيوز للُموّظف امُلواطن متلُّك أي ُمؤّسسة فردّية أو حصص أو أسُهم يف أي شركة، 
أو إدارة أي شركة أو ُمؤّسسة، أو العمل لدى الغري أو تقديم أي خدمات سواًء بأجر أو 

بدون أجر.
  ج-	  ُيراعى عند تطبيق أحكام الفقرتني )أ( و)ب( من هذه املادة ما يلي:

القيام بالعمل اخلاص خارج أوقات العمل الرمسي. 	.1
أال ُيؤثِّر العمل اخلاص بشكل سلب على أداء امُلوّظف لواجباته الوظيفّية أو على  	.2

الدائرة اليت يعمل لديها. 	
أو  ُيؤثِّر  وال  بوظيفته  األشكال  من  شكل  بأي  مـُرتبطًا  اخلـاص  العمل  يـكون  أال  	.3

يــــتــــــــأثــّـــــر بــــــهــــــــا.
أال يكون هناك تضاُرب يف املصاحل بأي شكل من األشكال بني الدائرة اليت يعمل  	.4

لديها وعمله اخلاص. 	

االتصال الداخلي واخلارجي
املادة )38(

واخلارجي  الداخلي  االتصال  لسياسة  تطبيقها  يف  أساسي  بشكل  احلكومة  تستند   أ-	
اخلدمات  أفضل  تقديم  لضمان  وذلك  والشراكة  والشفافّية  املسؤولّية  مبادئ  على 

للُمتعاملني.
للمجلس  العامة  األمانة  من  امُلعتمد  احلكومي  لالتصال  العام  الدليل  الدائرة  ُتطبِّق   ب-	

التنفيذي.

الُعضوّية املهنّية
املادة )39(

تتكّفل الدائرة بدفع أو تعويض امُلوّظف عن أي رسوم أو اشرتاكات يدفُعها ُمقابل الُعضوّية 
خصة املهنّية إذا كان هذا االشرتاك أو احلصول  يف اجلمعّيات املهنّية أو احلصول على الرُّ
خصة شرطًا أو ُمتطّلبًا ألداء وظيفته، ويف هذه احلالة على امُلوّظف احلصول على  على الرُّ
امُلوافقة اخلّطية امُلسبقة من الدائرة قبل االنضمام لُعضوّية اجلمعّيات املهنّية أو احُلصول 

خصة املهنّية ودفع تلك الرسوم أو االشرتاكات. على الرُّ
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الفصلالــتــوطــيــن
اخلامس



األولوّية يف التعيني
املادة )40(

 أ-	 مُينح امُلواطن األولوّية يف شغل الوظائف الشاغرة لدى الدائرة وعلى وجه اخلصوص 
من أّدى منهم اخلدمة الوطنّية، وذلك من خالل تعيينه يف تلك الوظائف أو نقله إليها، 
شريطة متتُّعه مُبتطّلبات شغلها، مع جواز تزويده بتدريب إضايف إذا اقتضت احلاجة 

ذلك.
الوظيفي  التقّدم  وضمان  امُلواطنني  ُموّظفيها  مهارات  وتطوير  تنمية  الدائرة   ب-	 على 

واملهن هلم.

خّطة التوطني واإلحالل
املادة )41(

على الدائرة أن ُتِعد خّطة ُمتكاملة للتوطني واإلحالل وإعداد الربامج الالزمة لتأهيل   أ-	
ياسات اليت يعتمدها اجمللس التنفيذي يف هذا الشأن. امُلواطنني، مبا يّتفق والسِّ

 ب-	 على الدائرة أن تقوم بعرض خطة التوطني واإلحالل امُلعّدة من قبلها على دائرة املوارد 
البشرّية العتمادها.

رعاية خّرجيي الثانوّية العاّمة
املادة )42(

صات  جيوز للدائرة التعاُقد مع خّرجيي الثانوّية العاّمة امُلواطنني لدراسة بعض التخصُّ  أ-	
املهنّية أو الفّنية أو للحصول على التدريب املهن امُلّتفق مع اختصاصات وطبيعة عمل 
د العقد امُلربم معهم أو مع من ينوب عنُهم قانونًا حقوق والتزامات طرفيه  الدائرة، وحُيدِّ

مبا يف ذلك التزامهم بالعمل لدى الدائرة لفرتة ُتساوي فرتة الدراسة أو التدريب.
ُمكافأة  بدفع  امُلعتمدة  ُموازنتها  ووفق  التدريب  أو  الدراسة  ُمّدة  طوال  الدائرة  تلتزم   ب-	
شهرّية مقطوعة هلؤالء الدارسني أو امُلتدرِّبني، على أن ُتعترب هذه امُلكافأة ِمنحة هلم ال 
جيوز إعادة خصمها أو اقتطاعها من رواتبهم اإلمجالّية وُمستحّقاتهم عند تعيينهم يف 

الدائرة.
فُيلزم  الرعاية،  له  قّدمت  اليت  الدائرة  لدى  بالعمل  امُلتدرِّب  أو  الدارس  يلتزم  مل  إذا   ج-	
عدا  فيما  تدريبه  أو  تعليمه  على  الدائرة  دفعتها  اليت  واملبالغ  النفقات  كاّفة  بإعادة 
املنحة امُلشار إليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة، كما يسري هذا احلكم يف حال عدم 

م ُعذراً مشروعًا تقبله الدائرة. حصوله على امُلؤّهل العلمي املطلوب ما مل ُيقدِّ
تتوىل الدائرة وضع الئحة خاّصة بشأن رعاية خّرجيي الثانوّية العاّمة.  د-	
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ج تأهيل حديثي التخرُّ
املادة )43(

صات اليت تتوافق مع  ج من ُمتلف التخصُّ جيوز للدائرة تأهيل امُلواطنني حديثي التخرُّ
ُمعّينة، وذلك  الدائرة بهدف تدريبهم وإكسابهم مهارات وُقدرات وظيفّية  طبيعة عمل 
ج  التخرُّ حديثي  بتأهيل  اخلاّصة  األحكام  حتديد  ويتم  مقطوعة،  شهرّية  ُمكافأة  ُمقابل 

مبوجب الئحة يعتمدها امُلدير العام يف هذا الشأن.

التدريب امليداني
املادة )44(

التعليمّية  امُلؤّسسات  يف  امُلسّجلني  امُلواطنني  الب  الطُّ من  عدد  تدريب  قبول  للدائرة  جيوز 
على  للُحصول  األكادميّية  امُلتطّلبات  استيفاء  لغايات  خارجها  أو  الدولة  داخل  امُلعتمدة 
لضمان  الالزمة  اإلجراءات  اختاذ  البشرّية  املوارد  إدارة  تتوىل  أن  على  العلمّية،  الت  امُلؤهِّ

تنفيذ التدريب امليداني.
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الّرواتب والبدالت والعالوات
والــمــزايـــــــــــا

الفصل
السادس



املبادئ العاّمة
املادة )45(

 أ-	 على الدائرة أن تسعى إىل حتقيق أهدافها بأقصى إنتاجّية، وبأقل ُكلفة ُمكنة، لذلك 
القانون  هذا  يف  عليها  املنصوص  الوظيفّية  واملزايا  امُلكافآت  منح  عملّية  تتم  أن  جيب 

والتشريعات الصادرة مُبوجبه مبا يضمن للحكومة الكفاءة العالية واألداء امُلتمّيز.
 ب-	  ال جيوز للدائرة صرف أي عالوات أو بدالت أو مزايا وظيفّية غري منصوص عليها يف 
هذا القانون والتشريعات الصادرة مُبوجبه، ويف حال مت صرف أي منها للُموّظف فإّنها 

ال ُتعترب حقًا ُمكتسبًا له وعلى الدائرة اسرتدادها من امُلوّظف.

حتديد الدرجات الوظيفّية والّرواتب والبدالت والعالوات
املادة )46(

مبوجب  للُموّظفني  املالّية  وامُلخّصصات  والبدالت  والّرواتب  الوظيفّية  الدرجات  حُتّدد 
القرارات اليت يعتمدها رئيس اجمللس التنفيذي يف هذا الشأن.

احلد األدنى لراتب امُلوّظف امُلواطن
املادة )47(

دائرة  وبناًء على توصية  الشأن  بقرار يصُدر عنه يف هذا  التنفيذي  د رئيس اجمللس  حُيدِّ
املوارد البشرّية احلد األدنى للراتب اإلمجالي للُموّظفني امُلواطنني.

العالوة االجتماعّية للُمواطن
املادة )48(

يعتمدها  اليت  للقرارات  وفقًا  مقدارها  يتحّدد  اجتماعّية  عالوة  امُلواطن  امُلوّظف  يستحق 
رئيس اجمللس التنفيذي يف هذا الشأن، على أن ُتضاف هذه العالوة إىل الراتب اإلمجالي 
الشهري وُتطّبق عليها نسب توزيع الراتب اإلمجالي اليت يتم حتديدها يف القرارات امُلشار 

إليها.

االشرتاك يف برنامج التقاعد
املادة )49(

 أ-	 يتم إشراك امُلوّظف امُلواطن يف برنامج التقاعد املعمول به لدى اهليئة العاّمة للمعاشات 
والتأمينات االجتماعّية وفقًا للتشريعات املعمول بها لديها.

للُموّظف  الشهري  اإلمجالي  الراتب  من  خُتصم  اليت  الشهرّية  االشرتاكات   ب-	   حُتّدد 
الســـاريــة يف  للتشريعـــات  وفــقًا  الدائــرة  قـبــل  ُتدفــع عنه من  اليت  امُلواطن واحلّصة 

هـــــذا الــشـــــأن.
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بدل تذاكر السفر السنوّية
املادة )50(

يعتمدها  اليت  للقرارات  وفقًا  مقدارها  يتحّدد  سنوّية  سفر  تذاكر  بدل  امُلوّظف  يستحق 
رئيس اجمللس التنفيذي يف هذا الشأن.

تذاكر سفر االستقدام والعودة
املادة )51(

يستحق امُلوّظف امُلستقدم من خارج الدولة ما يلي: 
تذكرة استقدام له من أقرب مطار دولي ملل إقامته الدائم إىل اإلمارة وذلك عند  	.1

ُمباشرة إجراءات التعيني.
تذكرة عودة له إىل أقرب مطار دولي ملل إقامته الدائم امُلّدد يف عقد العمل وذلك  	.2
انتهاء  تاريخ  الدولة خالل )3( ثالثة أشهر من  ُمغادرته  انتهاء خدمته، شريطة  عند 

خدمته.

عدم استحقاق تذاكر سفر االستقدام والعودة
املادة )52(

ال يستحق امُلوّظف تذاكر السفر امُلشار إليها يف املادة )51( من هذا القانون يف أي من احلاالت 
التالية: 

إذا مت التعاقد معه من داخل الدولة، إال إذا كانت الدائرة قد استقدمته بتأشرية زيارة  	.1
كُجزء من عملية االختيار والتعيني.

يف حال بقائه داخل الدولة بعد انتهاء خدمته مُلّدة تزيد على )3( ثالثة أشهر من تاريخ  	.2
انتهاء خدمته.

إذا مت إنهاء خدمته بقرار تأديب أو حُبكم قضائي أو بسبب االنقطاع عن العمل. 	.3

لفة النقدّية للُموّظف امُلستقدم السُّ
املادة )53(

جيوز للدائرة يف حال استقدام امُلوّظف للعمل لديها من خارج الدولة أن تصرف له ُسلفة 
نقدّية ال تزيد على راتب إمجالي لشهر واحد، لتسهيل استقراره داخل الدولة، ويتم اسرتداد 

لفة على )3( ثالثة أقساط شهرّية. هذه السُّ
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االسرتداد واخلصم
املادة )54(

الشامل شهريًا، وتشمل  الراتب  امُلوّظف من  بذّمة  أي مبلغ يرتّتب هلا  الدائرة خصم  على 
دومنا حصر خطأ الزيادة يف الراتب الشامل أو منحه أي عالوات أو بدالت أو مزايا أو ترقيات 
خالفًا ألحكام هذا القانون والتشريعات الصادرة مُبوجبه، على أال يزيد مقدار اخلصم يف 

هذه احلالة على ُربع الراتب الشامل شهريًا.
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الفصلاألداء وامُلكافآت
السابع



نظام إدارة األداء
املادة )55(

لقياس  التنفيذي،  اجمللس  رئيس  يعتمده  الذي  األداء  إدارة  نظام  تطبيق  الدائرة  على 
تعزيز  بهدف  التنظيمّية،  وحداتها  وأداء  االسرتاتيجّية  أهدافها  إىل  استناداً  ُموّظفيها  أداء 
اإلجناز  مُلكافأة  أساس  وتوفري  الواحد،  الفريق  بروح  العمل  وتعزيز  الفردّية  اإلجنازات 

وحتقيق النتائج املرجّوة.

امُلكافآت التشجيعّية
املادة )56(

تضع الدائرة نظامًا خاصًا للُمكافآت التشجيعّية العينّية والنقدّية مُلوّظفيها.   أ-	
منح  وضوابط  وشروط  املادة حاالت  )أ( من هذه  الفقرة  يف  إليه  امُلشار  النظام  د    ب-	 حُيدِّ

امُلكافآت التشجيعّية، على أن ُيراعى فيه ما يلي:
وتقديراً  للُموّظف،  امُلتمّيزة  اإلجنازات  نظري  التشجيعّية  امُلكافآت  منح  يتم  أن  	.1

إلبداعه وابتكاره، أو اقرتاحاته امُلتمّيزة أو ألي سبب آخر تراه الدائرة.
ر امُلخّصصات املالّية الالزمة لصرف امُلكافآت التشجيعّية. توفُّ 	.2

أال تزيد قيمة امُلكافأة النقدّية على الراتب األساسي الشهري للُموّظف. 	 	.3
أن تتناسب قيمة امُلكافأة مع اإلجناز أو االقرتاح امُلقّدم من امُلوّظف. 	 	.4
أال يتم ُمكافأة امُلوّظف أكثر من مّرة عن ذات اإلجناز أو االقرتاح. 	 	.5

العالوة الدورّية
املادة )57(

يستحق امُلوّظف عالوة دورّية ُتضاف إىل راتبه اإلمجالي، على أن يتحّدد مقدارها وشروط 
استحقاقها ومواعيد صرفها بقرار ُيصِدره رئيس اجمللس التنفيذي بشكل سنوي.
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الفصلالــتــرقــيـــــة
الثامن



املبادئ العاّمة
املادة )58(

م والتطوُّر الوظيفي، وال ُتعدُّ بأي حاٍل من األحوال استحقاقًا  مُتثِّل الرتقية أداة للتقدُّ  أ-	
ُملِزمًا على الدائرة.

 ب-	   ُتعدُّ الرتقية أوىل اخليارات يف شغل الوظائف الشاغرة وامُلستحدثة يف الدائرة، ويف حال 
ُموّظفي  قبل  من  لشغلها  الضرورّية  امِلهنّية  والكفاءات  واخلربات  الت  امُلؤهِّ ر  توفُّ عدم 

الدائرة، فإّنه يتم اللجوء ملصادر التوظيف اخلارجّية.
فما  بالتوقعات”  “يفي  أداء  تقويم  نتيجة  على  حيُصل  الذي  للُموّظف  الرتقية   ج-	    تكون 

فوق.
اجلديدة،  الدرجة  مربوط  لبداية  اإلمجالي  الراتب  مبنحه  امُلوّظف  ترقية  تكون   د-	
وفقًا  وذلك  أعلى،  أيُّهما  الرتقية،  قبل  اإلمجالي  الراتب  على  مالّية  زيادة  مبنحه  أو 

للقرارات اليت يعتمدها رئيس اجمللس التنفيذي يف هذا الشأن.
نتائج  تساوت  إذا  إال  األقدمّية  ترتيب  الرتقية  يف  النظر  عند  االعتبار  بعني  ُيؤخذ   هـ-	    ال 

تقويم األداء بني أكثر من ُموّظف.
 و-	 يصُدر قرار الرتقية عن امُلدير العام.

ال جيوز منح الرتقية بأثر رجعي، كما ال جيوز اجلمع بني أكثر من ترقية خالل   ز-	
)12( اثن عشر شهراً.

الرتقية يف الدرجة
املادة )59(

تتم ترقية امُلوّظف إىل وظيفة بدرجة أعلى، على النحو التالي:   أ-	
الرتقية إىل وظيفة شاغرة أو ُمستحدثة بدرجة واحدة. 	.1

الواجبات  توزيع  إعادة  بسبب  احلالّية  الوظيفة  تقويم  إعادة  عرب  الرتقية  	.2
واملسؤولّيات. 	

إىل  استثناًء  امُلوّظف  ترقية  جيوز  املادة،  هذه  من  )أ(  الفقرة  يف  ورد  ّما  الرغم    ب-	 على 
درجتني كحد أقصى، وال جيوز يف هذه احلالة ترقية امُلوّظف ترقية استثنائّية أخرى 

ما مل متِض على الرتقية االستثنائّية السابقة ُمّدة )4( أربع سنوات على األقل.
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الرتقية املالّية
املادة )60(

  أ-	 تتم ترقية امُلوّظف مالّيًا مبنحه زيادة على الراتب اإلمجالي، ويتم حتديد مقدار هذه 
الزيادة وفقًا للقرارات اليت يعتمدها رئيس اجمللس التنفيذي يف هذا الشأن، على أال 
اليت  الدرجة  مربوط  نهاية  املالّية  الرتقية  بعد  للُموّظف  اإلمجالي  الراتب  يتجاوز 
يشغلها، وأال يكون هناك أي تغيري على مهام الوظيفة اليت يشغلها أو درجته الوظيفية.

تتم الرتقية املالّية وفقًا هلذه املادة، على النحو التالي:   ب-	
السنة  يف  امُلوّظف  أداء  تقويم  نتيجة  تقل  أال  فيها  وُيشرتط  عادّية:  مالّية  ترقية  	.1
األخرية عن “يفي بالتوّقعات”، وأن متضي سنة واحدة على األقل على آخر ترقية 

مالّية عادية تقاضاها.
ترقية مالّية استثنائّية: وُيشرتط فيها أال تقل نتيجة تقويم أداء امُلوّظف يف السنة  	.2
ترقية  آخر  األقل على  وأن متضي سنتان على  التوّقعات”،  “يتجاوز  األخرية عن 

مالّية استثنائّية تقاضاها.
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الفصلالتعلُّم والتطوير واالبتعاث
التاسع
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التعلُّم والتطوير
املادة )61(

تلتزم الدائرة بتعليم وتطوير ُموّظفيها بشكل ُمستمر من خالل تدريبهم وتزويدهم   أ-	
باملعارف واملهارات وحتسني كفاءاتهم الفّنية والسلوكّية.

د األحكام امُلتعلِّقة بالتعلُّم والتطوير مبوجب قرار يصُدر يف هذا الشأن عن رئيس   ب-	    حُتدَّ
اجمللس التنفيذي.

شروط االبتعاث
املادة )62(

  أ-	 جيوز بقرار من امُلدير العام إيفاد امُلوّظف يف بعثة دراسّية داخل أو خارج الدولة، سواًء 
على نفقة الدائرة أو على نفقة أي جهة أخرى.

  ب-	  ُيشرتط فيمن يتم إيفاده يف بعثة دراسّية ما يلي:
أن يكون ُمواطنًا. 	.1

أال تقل ُمّدة خدمته يف الدائرة عن سنتني.  	.2
أن يكون قد حصل على تقرير أداء “يتجاوز التوّقعات” على األقل يف آخر تقويم  	.3

لألداء.
مساره  أو  وظيفته  طبيعة  مع  عليه  احلصول  املطلوب  العلمي  امُلؤّهل  يتوافق  أن  	.4

الوظيفي وأن يتناسب مع طبيعة عمل الدائرة.
أال يكون قد سبق إيفاُده يف بعثة دراسّية، ما مل يُكن امُلؤّهل العلمي اجلديد أعلى  	.5

واستمراراً للُمؤّهل العلمي السابق.
 ج-	     جيوز للُمدير العام استثناء امُلوّظف من الشرط املنصوص عليه يف البند )2( من الفقرة 
وفقًا  النادرة  أو  اهلاّمة  صات  التخصُّ أحد  لدراسة  إيفاده  حال  يف  املادة  هذه  من  )ب( 

الحتياجات وُمتطّلبات الدائرة.

تعديل الوضع الوظيفي بسبب احلصول على ُمؤّهل علمي
املادة )63(

تلتزم الدائرة بعد حصول امُلوّظف امُلواطن على امُلؤّهل العلمي امُلبتعث ألجله بوضعه يف   أ-	
وظيفة تتالءم وحتصيله العلمي اجلديد، شريطة أال تقل الدرجة والراتب اإلمجالي 

امُلخّصص هلذه الوظيفة عن درجته وراتب وظيفته اإلمجالي قبل االبتعاث.
يف  أعلى  علمية  درجة  على  حلصوله  امُلوّظف  وظيفة  أو  راتب  تعديل  للدائرة   ب-	    جيوز 
توّفر  شريطة  العام،  امُلدير  من  ُمسبقًا  الدراسي  الربنامج  فيها  ُيعتمد  اليت  احلاالت 

امُلخّصصات املالّية أو الشاغر الوظيفي.

الفصل
9



47

التزامات امُلوّظف امُلبتعث
املادة )64(

غ الكامل بالعمل فيها مُلّدة   أ-	 يلتزم امُلوّظف الذي يدُرس على نفقة الدائرة بنظام التفرُّ
ُتعاِدل ُمّدة برنامج الدراسة امُلعتمد، وإال كان عليه رد كاّفة الّنفقات اليت حتّملتها 

الدائرة طوال ُمدة دراسته مبا يف ذلك الرواتب الشاملة الشهرّية اليت ُدِفعت له.
غ الكامل حلصوله على بعثة   ب-	 يلتزم امُلوّظف الذي مت إيفاُده يف بعثة دراسّية بنظام التفرُّ
ُمّدة اإليفاد، وإال  ُتعاِدل  مُلّدة  الدائرة  أو منحة دراسّية من أي جهة أخرى بالعمل يف 

كان عليه رد كاّفة الرواتب الشاملة الشهرّية اليت ُدِفعت له.
غ اجُلزئي بالعمل فيها مُلّدة   ج-	     يلتزم امُلوّظف الذي يدُرس على نفقة الدائرة بنظام التفرُّ
اليت  الّنفقات  كاّفة  رد  عليه  كان  وإال  امُلعتمد،  الدراسة  برنامج  ُمّدة  نصف  ُتعاِدل 

حتّملتها الدائرة طوال ُمّدة دراسته.
)أ( من  الفقرة  بالعمل وفقًا ألحكام  التزامه  ُمّدة  باقي  امُلوّظف بإكمال  يلتزم   د-	 إذا مل 
الدائرة باإلضافة إىل  النفقات اليت حتّملتها  ُيعاِدل  املادة، فإّنه جيب عليه رد ما  هذه 
بالتزامه  للوفاء  امُلتبّقية  الفرتة  عن  وذلك  له  ُصرفت  اليت  الشهرّية  الشاملة  الرواتب 

بتاريخ تركه العمل بالدائرة.
 هـ-	     إذا مل يلتزم امُلوّظف بإكمال باقي ُمّدة التزامه بالعمل وفقًا ألحكام الفقرة )ب( من 
هذه املادة، فإّنه جيب عليه رد ما ُيعاِدل الرواتب الشاملة الشهرّية اليت ُصرفت له وذلك 

عن الفرتة امُلتبّقية للوفاء بالتزامه بتاريخ تركه العمل بالدائرة.
امُلوّظف بإكمال باقي ُمّدة التزامه بالعمل وفقًا ألحكام الفقرة )ج( من   و-	  إذا مل يلتزم 
هذه املادة، فإّنه جيب عليه رد ما ُيعاِدل الّنفقات اليت حتّملتها الدائرة وذلك عن الفرتة 

امُلتبّقية للوفاء بالتزامه بتاريخ تركه العمل بالدائرة.
 ز-	 حيق للدائرة خصم أي مبلغ يتعلق بدراسة امُلوّظف مت دفُعه له من أي جهة أخرى إذا 

كانت دراسته على نفقة الدائرة.

إنهاء البعثة الدراسّية
املادة )65(

الوحدة  توصية  على  بناًء  العام  امُلدير  من  بقرار  للُموّظف  الدراسّية  البعثة  ُتنهى    أ-	
احلاالت  من  أي  يف  وذلك  الدائرة،  يف  الدراسّية  البعثات  مُبتابعة  املعنّية  التنظيمّية 

التالية:
التخلُّف عن االلتحاق بالدراسة أو االنقطاع عنها مُلّدة شهر واحد بدون إذن ُمسبق  	.1

أو ُعذر مقبول.
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اجتياز  عدم  أو  الّسنوي،  راسة  الدِّ نظام  يف  ُمتتاليتني  دراسيتني  لسنتني  سوب  الرُّ 	.2
دراسّية  ُفصول  )3( ثالثة  بنجاح يف  لدراسته  امُلعتمدة  الساعات  األدنى من  احلد 
راسة على أساس  ُمتتالية، أو )4( أربعة ُفصول دراسّية ُمتفّرقة وذلك يف نظام الدِّ

الّساعات امُلعتمدة.
ص العلمي أو امُلؤّسسة التعليمّية امُللتحق بها أو بلد الدراسة امُلعتمد  تغيري التخصُّ 	.3

دون احُلصول على امُلوافقة امُلسبقة من الدائرة.
احُلصول على منحة دراسّية من أي جهة أخرى سواًء من داخل الدولة أو خارجها  	.4

دون احُلصول على امُلوافقة امُلسبقة من الدائرة.
ف من شأنه اإلساءة لُسمعة  القيام بأي تصرُّ أو  أو سلوك شائن،  ارتكاب أي فعل  	.5
بلد  يف  النافذة  واللوائح  للقوانني  انتهاكًا  ُيشكِّل  نشاط  أي  ُمارسة  أو  الدولة، 

الدراسة أو امُلؤّسسة التعليمّية، أو ُمارسة أي نشاط سياسي أثناء فرتة الدراسة.
 ب-	      إذا مت إنهاء البعثة الدراسّية ألي من احلاالت امُلشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املاّدة، 
دراسته  ُمّدة  طوال  الدائرة  حتّملتها  اليت  والنفقات  الرسوم  كاّفة  برد  امُلوّظف  ُيلزم 

وذلك فيما عدا الرواتب اإلمجالّية الشهرّية.
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املبادئ العاّمة
املادة )66(

يتم إيفاد امُلوّظف ألداء أي مهام رمسية لصاحل الدائرة أو احلكومة داخل الدولة أو خارجها 
بقرار من امُلدير العام، وحُيّدد يف قرار اإليفاد طبيعة وأهداف امُلِهّمة وُمّدتها ووجهتها.

تذاكر السفر يف امُلِهّمات الرمسّية اخلارجّية
املادة )67(

أ-	 تتوىّل الدائرة مسؤولّية حجز وإصدار تذاكر السفر للُموّظف املوفد يف ُمِهّمة رمسّية 
خارج الدولة، وفقًا ملا يلي:

درجة رجال األعمال. الدرجة الرابعة عشرة فما فوق	 	.1
الدرجة السياحّية.  الدرجة الثالثة عشرة فما دون	 	.2

السفر  تذكرة  درجة  على  الدولة  خارج  رمسّية  ُمِهّمة  يف  امُلوفد  امُلوّظف  سفر  ب-	      يكون 
آخرين  ُموّظفني  مع  سفُره  كان  ولو  حتى  املادة  هذه  من  )أ(  الفقرة  يف  إليها  امُلشار 
يستحّقون درجات أعلى أو ضمن فريق عمل واحد، باستثناء رئيس الوفد الذي تكون 

درجة تذكرة السفر اخلاّصة به على درجة رجال األعمال.
امُلواطنة  امُلوّظفة  مُلرافق  واحدة  سفر  تذكرة  وإصدار  حجز  مسؤولّية  الدائرة  تتوىّل   ج-	
السفر  تذكرة  درجة  تكون  أن  على  الدولة،  خارج  رمسّية  ُمِهّمة  يف  إيفادها  أثناء 

امُلستحّقة للُمرافق بنفس درجة تذكرة سفر امُلوّظفة امُلواطنة.

بدل اإليفاد يف امُلِهّمات الرمسّية
املادة )68(

امُلِهّمات الرمسّية داخل الدولة أو خارجها مبوجب القرارات اليت  تتحّدد بدالت اإليفاد يف 
يعتمدها رئيس اجمللس التنفيذي يف هذا الشأن.

موعد امُلغادرة والعودة
املادة )69(

أ-	 على امُلوّظف امُلوفد يف ُمِهّمة رمسّية خارج الدولة ُمغادرة مقر عمله والعودة إليه يف 
اإليفاد  ُمّدة  ُيؤخذ بعني االعتبار عند حتديد  أن  اإليفاد، على  امُلّدد يف قرار  التاريخ 

مواعيد رحالت الطريان امُلتاحة وجدول األعمال اخلاص بامُلِهّمة الرمسّية.
جيوز للُمدير العام متديد امُلّدة امُلّددة يف قرار اإليفاد إذا كانت هناك ظروف طارئة   ب-	
خارجة عن إرادة امُلوّظف امُلوفد، ويتم حتديد امُلّدة يف هذه احلالة مبا يتناسب مع هذه 

الظروف الطارئة.
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تدُخل ُمّدة اإليفاد اليت يتم حتديدها وفقًا ألحكام الفقرتني )أ( و)ب( من هذه املادة يف   ج-	
حساب بدل اإليفاد ويستحق عنها امُلوّظف امُلوفد هذا البدل. 

يافة أثناء امُلِهّمة الرمسّية تكاليف الضِّ
املادة )70(

يافة والّدعوات الرمسّية اليت ُيقيمها رئيس الوفد أثناء  تتحّمل الدائرة نفقات وتكاليف الضِّ
خول لنوادي الرتفيه  امُلِهّمة الرمسّية فيما عدا تكاليف املشروبات الكحولّية ومصاريف الدُّ

وما يف ُحكِمها.

أحكام عاّمة يف امُلِهّمات الرمسّية
املادة )71(

جيوز للُموّظف مُبوافقة رئيسه امُلباشر اجلمع بني اإلجازة الدورّية وامُلِهّمة الرمسّية   أ-	
سواًء كانت داخل الدولة أو خارجها.

حجز  تكاليف  أو  رمسّية،  ُمِهّمة  يف  امُلوفد  امُلوّظف  إقامة  تكاليف  الدائرة  تتحّمل  ال   ب-	
تذاكر السفر يف حال قيام أي جهة أخرى بتوفريهما، على أن يلتزم امُلوّظف يف هذه 

ل أي جهة بتكاليف اإلقامة أو تذاكر الّسفر. احلالة بإخطار الدائرة يف حال تكفُّ
املعنّية  الالزمة من اجلهات  التأشريات  امُلوّظف على  الدائرة مسؤولّية حصول  تتوىّل   ج-	
دون أن تتحّمل مسؤولّية تأخري أو رفض التأشرية من قبل هذه اجلهات، فيما يتحّمل 
امُلوّظف مسؤولّية ضمان أن جواز سفره وكاّفة الوثائق الرمسّية املطلوبة منه إلصدار 

التأشرية سليمة وسارية املفعول يف مجيع األوقات.
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أنواع اإلجازات
املادة )72(

تتمّثل اإلجازات اليت جيوز منحها للُموّظف وفقًا ألحكام هذا القانون مبا يلي:
اإلجازة الدورّية. 	.1
اإلجازة املرضّية. 	.2

إجازة األمومة والوضع والرعاية.  	.3
إجازة األبّوة. 	.4

إجازة احلداد. 	.5
إجازة عدة الوفاة. 	.6

إجازة احلج. 	.7
إجازة امُلشاركة يف الفعالّيات. 	.8

إجازة ُمرافقة مريض. 	.9
إجازة ُمرافقة الزوج. 	.10

اإلجازة الدراسّية. 	.11
اإلجازة بدون راتب. 	.12

إجازة تأدية اخلدمة الوطنّية واالحتياطّية. 	.13

ُمّدة اإلجازة الدورّية
املادة )73(

يستحق امُلوّظف امُلعنّي يف وظيفة دائمة إجازة دورية براتب شامل شهري ُكل سنة، وذلك 
على النحو التالي:

 أ-	 )30( ثالثني يوم عمل مُلوّظفي الدرجة الثانية عشرة فما فوق.
 ب-	 )25( مخسة وعشرين يوم عمل مُلوّظفي الدرجة الرابعة وحتى الدرجة احلادية عشرة.

 ج-	 )18( مثانية عشر يوم عمل مُلوّظفي الدرجة الثالثة فما دون.

استخدام اإلجازة الدورّية
املادة )74(

وإذا مل  الدورّية بشكل سنوي،  اإلجازة  استخدام  ُموّظفيها على  الدائرة تشجيع  على   أ-	
العمل الضرورّية، فإّنه  امُلوّظف من استعمال إجازته كاملة بسبب ُمتطّلبات  يتمّكن 

جيب عليه استعمال نصف استحقاقه السنوي من اإلجازة الدورّية على األقل.
جيوز للُموّظف القيام باإلجازة الدورّية ُدفعًة واحدة، أو تقسيمها على فرتات ُمتِلفة،   ب-	
اإلجازة  بني  اجلمع  له  جيوز  كما  امُلباشر،  رئيسه  ُموافقة  على  احلصول  بعد  وذلك 
القانون  هذا  يف  عليها  املنصوص  لألحوال  وفقًا  يستحّقها  أخرى  إجازة  وأي  الدورّية 

والتشريعات الصادرة مُبوجبه.
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ُتعترب األيام املرضّية اليت حتدث أثناء اإلجازة الدورّية من ضمن ُمّدتها.  ج-	
بنجاح  االختبار  فرتة  اجتياز  وبعد  اخلدمة  من  األوىل  السنة  خالل  للُموّظف  حيق   د-	

استخدام الرصيد امُلتوّفر لديه من اإلجازة الدورّية.
جيوز للُموّظف الذي أمضى يف خدمة الدائرة ُمّدة ال تقل عن سنة استخدام الرصيد   هـ-	
امُلتوّفر له من اإلجازة الدورّية، باإلضافة إىل ُمّدة إجازة ال تزيد على )10( عشرة أيام 
عمل أخرى من رصيد إجازته الدورّية عن السنة التالية وذلك مُبوافقة رئيسه امُلباشر 

ووفق ما تسمح به ظروف العمل.

تنظيم طلب اإلجازة الدورّية
املادة )75(

تتوىّل الدائرة تنظيم اإلجازات الدورّية مُلوّظفيها مبا يضمن حسن سري العمل بانتظام   أ-	
راد. واطِّ

الدائرة،  لدى  امُلعتمد  للنظام  وفقًا  امُلوّظف  من  بطلب  الدورّية  اإلجازة  تقديم  يكون   ب-	
وعلى الرئيس امُلباشر الرد على طلب اإلجازة خالل ُمّدة ال تزيد على )10( عشرة أيام 

عمل من تاريخ تقدميها وإال اعُتربت مقبولة ُحكمًا.

صرف الراتب الشامل امُلستحق عن اإلجازة الدورّية
املادة )76(

جيوز للدائرة بناًء على طلب امُلوّظف صرف الراتب الشامل امُلستحق له عن اإلجازة الدورّية 
امُلعتمدة لُيصرف له ُمسبقًا قبل شهر على األكثر من قيامه باإلجازة الدورّية.

اإلجازة الدورّية خالل فرتة االختبار
املادة )77(

ال جيوز منح امُلوّظف إجازة دورّية أو صرف راتبها قبل اجتيازه فرتة االختبار بنجاح، مع 
احتفاظه حبقه يف احلصول على إجازة دورّية عن تلك الفرتة.

ترحيل اإلجازة الدورّية
املادة )78(

على امُلوّظف أن يقوم بإجازته الدورّية خالل السنة اليت ُتستحق عنها وذلك للحفاظ   أ-	
على التواُزن السليم ما بني حياته اخلاّصة والعمل.

ال جيوز ترحيل أكثر من نصف استحقاق اإلجازة الدورّية إىل السنة التالية.  ب-	
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على الرغم ما ورد يف الفقرة )ب( من هذه املادة، جيوز للُمدير العام الّسماح للُموّظف   ج-	
برتحيل أكثر من نصف استحقاقه من اإلجازة الدورّية عن أي سنة إىل السنة التالية 

يف حال استدعت حاجة العمل عدم منحه إجازته الدورّية عن تلك السنة.
حيتفظ امُلوّظف برصيد إجازته الدورّية امُلستحّقة له قبل العمل بهذا القانون، ويكون   د-	

له استخدام هذا الرصيد طوال فرتة خدمته. 

قطع اإلجازة الدورّية
املادة )79(

جيوز للُمدير العام ويف حاالت خاّصة استدعاء امُلوّظف من إجازته الدورّية امُلرّخص   أ-	
له بها والعودة إىل العمل قبل انتهاء ُمّدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويف هذه 

احلالة ُتضاف امُلّدة امُلتبّقية من اإلجازة إىل رصيد إجازة امُلوّظف الدورّية.
جيوز للُموّظف قبل أو بعد بدء إجازته الدورية ويف حاالت خاّصة ُيوافق عليها رئيسه   ب-	
امُلباشر طلب إلغاء أو قطع اإلجازة والعودة إىل العمل، على أن ُتضاف امُلّدة امُلتبّقية من 

اإلجازة إىل رصيد إجازة امُلوّظف الدورّية.

اإلجازة املرضّية
املادة )80(

يتم الرتخيص للُموّظف باإلجازة املرضّية مُبوجب تقرير طّب صادر عن جهة طّبية   أ-	
رمسّية ُمعتمدة إذا مل تتجاوز ُمّدة اإلجازة املرضّية )5( مخسة أيام عمل ُمّتصلة يف املّرة 
الواحدة أو )15( مخسة عشر يوم عمل ُمنفصلة، وإذا تاوزت ُمّدة اإلجازة املرضّية امُلدد 

املذكورة فيكون اعتماد هذه اإلجازة مبوجب تقرير طّب صادر عن اللجنة الطّبية.
يف  إليها  امُلشار  امُلدد  للُموّظف  املرضّية  احلالة  تاوزت  حال  يف  الطّبية  اللجنة  تقوم   ب-	
الفقرة )أ( من هذه املادة، وبعد التثّبت من حالته املرضّية، بامُلوافقة على منحه إجازة 
مرضّية للُمّدة اليت تراها ضرورّية وفقًا حلالته املرضّية، على أال تزيد ُمّدة اإلجازة 
أشهر  و)3( ثالثة  امُلواطن  للُموّظف  بالنسبة  واحدة  املرضّية يف جمموعها على سنة 

بالنسبة للُموّظف غري امُلواطن.
تقوم اللجنة الطّبية بعد انتهاء ُمّدة اإلجازة املرضّية امُلعتمدة للُموّظف وفقًا ألحكام   ج-	
الفقرة )ب( من هذه املادة مُبراجعة احلالة املرضّية للُموّظف، وعلى ضوء هذه امُلراجعة 

يتم ما يلي: 
بالنسبة للُموّظف غري امُلواطن، يتم إعادته إىل عمله يف حال ثبوت لياقته الطّبية،  	.1
القانون  وإال فإّنها توصي بإنهاء خدمته وفقًا لإلجراءات املنصوص عليها يف هذا 

والتشريعات الصادرة مُبوجبه.
بالنسبة للُموّظف امُلواطن، يتم إعادته إىل عمله يف حال ثبوت لياقته الطّبية، أو  	.2
الـتوصية بنقلـه إىل أي وظيفة أخــرى تتـناسـب مــع حـالتـه املرضّية، أمـــا إذا تبني
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حاجته إىل متديد اإلجازة املرضّية مع إمكانية امتثاله للشفاء، فيتم متديد إجازته  	
املرضّية ال تزيد يف جمموعها على سنة واحدة أخرى كحد أقصى، أما يف حال 
الطّبية فإنها توصي بإنهاء خدمته ألسباب طّبية وإحالته إىل  ثبوت عدم لياقته 

التقاعد وفقًا للتشريعات السارية يف هذا الشأن.
األول،  الشهر  عن  الشامل  راتبه  املرضّية  إجازته  خالل  امُلواطن  غري  امُلوّظف  يستحق   د-	
التاليني، ما مل تُكن إجازته املرضّية ناتة عن إصابة  وراتبه األساسي عن الشهرين 
ده التشريعات  عمل أو مرض مهن فيستمر يف هذه احلالة بتقاضي الراتب الذي حُتدِّ

السارية يف هذا الشأن.
يستحق امُلوّظف امُلواطن خالل إجازته املرضّية راتبه الشامل عن السنة األوىل، والراتب   هـ-	
أو  عمل  إصابة  عن  ناتة  املرضّية  إجازته  تُكن  مل  ما  الثانية،  السنة  عن  اإلمجالي 
ده التشريعات السارية  مرض مهن فيستمر يف هذه احلالة بتقاضي الراتب الذي حُتدِّ

يف هذا الشأن.
يف مجيع األحوال، على امُلوّظف أو من مُيّثله إخطار الدائرة اليت يعمل لديها رمسيًا عن   و-	

اإلجازة املرضّية خالل )5( مخسة أيام عمل من تاريخ منحه هذه اإلجازة.
خُتّفض ساعات عمل امُلوّظف ألسباب صّحية بناًء على توصية اللجنة الطّبية، على أال   ز-	
تقل عدد ساعات عمله اليومّية عن )5( مخس ساعات، وتقوم اللجنة الطّبية يف هذه 
احلالة مُبراجعة احلالة املرضّية للُموّظف ُكل )3( ثالثة أشهر وإعداد تقرير طّب 

ُمفّصل عن حالته املرضّية.

تكرار اإلجازة املرضّية
املادة )81(

لتوقيع  الطّبية  اللجنة  إىل  امُلوّظف  إحالة  العام  للُمدير  املرضّية،  اإلجازة  تكرار  حال  يف 
الكشف الطّب عليه وإعداد تقرير طّب ُمفّصل عن حالته املرضّية.

املرض امُلعدي
املادة )82(

ولو  حتى  مرضّية،  إجازة  ُمعٍد  مبرض  امُلصاب  امُلوّظف  متنح  أن  الطّبية  اللجنة  على   أ-	
مل مينُعه ذلك من القيام بالعمل، إىل أن يصُدر تقرير منها بشفائه التام، كما جيب 
عليها إبالغ الدائرة اليت يعمل لديها امُلوّظف بعدم السماح له مُبزاولة العمل طوال ُمّدة 
اإلجازة املرضّية، وُيصرف له يف هذه احلالة راتبه الشامل طوال ُمّدة اإلجازة املرضّية. 
املرضّية  اإلجازة  ُمّدة  خالل  وظيفته  مبهام  بالقيام  امُلوّظف  تكليف  للدائرة  جيوز   ب-	
املمنوحة له مبوجب الفقرة )أ( من هذه املادة من خالل نظام العمل عن ُبعد يف حال 
كانت حالته املرضّية وطبيعة عمله تسمح بذلك، وُيصرف له يف هذه احلالة راتبه 

الشامل طوال فرتة عمله عن ُبعد.
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إجازة األمومة والوضع والرعاية
املادة )83(

ُتنّظم أحكام إجازة األمومة والوضع والرعاية مبوجب أحكام املرسوم رقم )14( لسنة 2017 
امُلشار إليه أو أي تشريع آخر حيل حمّله. 

إجازة األبّوة
املادة )84(

مُينح امُلوّظف الذي ُيرزق مبولود إجازة أبّوة براتب شامل مُلّدة )3( ثالثة أيام عمل خالل 
شهر واحد من تاريخ والدة طفله.

إجازة احلداد
املادة )85(

أحد  وفاة  حال  يف  عمل  أيام  مخسة   )5( مُلّدة  شامل  براتب  حداد  إجازة  امُلوّظف  مُينح   أ-	
أقاربه من الدرجة األوىل أو الثانية.

مُينح امُلوّظف إجازة حداد براتب شامل مُلّدة )10( عشرة أيام عمل يف حال وفاة زوجته،   ب-	
كما مُتنح امُلوّظفة غري امُلسلمة هذه اإلجازة يف حال وفاة زوجها.

جيوز اجلمع بني إجازة احلداد واإلجازة الدورّية، ويف حال صادف وقوع إجازة احلداد   ج-	
أثناء اإلجازة الدورية، فإّنه ُتضاف ُمّدة إجازة احلداد إىل اإلجازة الدورّية، وال جيوز 

منح إجازة احلداد أثناء وقوعها يف أي إجازة أخرى.

إجازة عّدة الوفاة
املادة )86(

مُتنح امُلوّظفة امُلسلمة اليت ُيتوّفى عنها زوجها إجازة عّدة براتب شامل مُلّدة أربعة أشهر   أ-	
وعشرة أيام تبدأ من تاريخ وفاة الزوج أو حتى تضع محلها. 

جيوز اجلمع بني إجازة عّدة الوفاة واإلجازة الدورّية، ويف حال صادف وقوع إجازة عّدة   ب-	
الوفاة أثناء اإلجازة الدورّية، فإّنه ُتضاف ُمّدة إجازة عّدة الوفاة إىل اإلجازة الدورّية.

إجازة احلج
املادة )87(

)15( مخسة  مُلّدة  إجازة  ُمّدة خدمته يف احلكومة  واحدة خالل  وملّرة  امُلسلم  امُلوّظف  مُينح 
عشر يوم عمل براتب شامل ألداء فريضة احلج، وجيوز للُموّظف اجلمع بني إجازة احلج 

واإلجازة الدورّية. 
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إجازة امُلشاركة يف الفعالّيات
املادة )88(

جيوز للُمدير العام منح امُلوّظف إجازة براتب شامل مُلّدة ال تزيد على شهرين يف املرة   أ-	
الواحدة عن ُكل فعالّية تتعلق بامُلشاركة يف الفرق الوطنّية أو امُلسابقات أو األنشطة 
ال  أخرى  أسباب  ألي  أو  التطّوعّية  أو  الثقافّية  أو  االجتماعّية  الربامج  أو  الرياضّية 
تتعلق بعمل الدائرة واليت تتطّلب ُمشاركة امُلوّظف فيها، ويتم منح هذه اإلجازة بناًء 

على طلب خّطي ُيقّدم من اجلهات املعنّية بتلك اجملاالت يف الدولة.
بناًء على طلب  العام  للُمدير  املادة، جيوز  )أ( من هذه  الفقرة  الرغم ّما ورد يف  على   ب-	
اجلهات املعنّية متديد ُمّدة إجازة امُلشاركة يف الفعالّيات مُلّدة شهر واحد كحد أقصى 

وملّرة واحدة بناًء على سبب جدي.

إجازة ُمرافقة مريض
املادة )89(

جيوز للُمدير العام منح امُلوّظف إجازة براتب شامل مُلّدة ال تزيد على )3( ثالثة أشهر   أ-	
مُلرافقة زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية للعالج خارج الدولة وذلك يف احلاالت 
اليت ال يوجد هلا عالج ُماثل داخل الدولة، وجيوز يف حاالت خاّصة منح هذه اإلجازة 
لألقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة، وجيوز للُمدير العام متديد هذه اإلجازة براتب 
أساسي إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويف مجيع األحوال يتم منح هذه اإلجازة أو متديدها 

بناًء على تقرير طّب صادر عن جهة طّبية رمسّية ُمعتمدة.
جيوز للُمدير العام منح امُلوّظف إجازة براتب شامل مُلّدة ال تزيد على شهرين مُلرافقة   ب-	
الدولة،  داخل  طّبيًا  عالجًا  يتلّقى  والذي  الثانية  الدرجة  حتى  أقاربه  أحد  أو  زوجه 
وجيوز للُمدير العام متديد هذه اإلجازة براتب أساسي إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويف 
مجيع األحوال يتم منح هذه اإلجازة أو متديدها بناًء على تقرير طّب صادر عن جهة 

طّبية رمسّية ُمعتمدة.

إجازة ُمرافقة الزوج
املادة )90(

زوجه  مُلرافقة  راتب  بدون  إجازة  امُلواطن  امُلوّظف  منح  العام  امُلدير  من  بقرار  جيوز   أ-	
لإلقامة معه إذا أوفد خارج الدولة يف ُمِهّمة رمسّية أو بعثة أو إجازة دراسّية، أو مت 
نقله أو انتدابه أو إعارته إىل وظيفة خارج الدولة، أو أحِلق بعمل لدى إحدى اهليئات 
أو الوكاالت أو امُلنّظمات الدولّية أو اإلقليمّية، على أال ُتاوز ُمّدة هذه اإلجازة امُلّدة 

امُلقّررة لإليفاد أو العمل خارج الدولة.

الفصل
11



60

املادة شغل  )أ( من هذه  الفقرة  املنصوص عليها يف  جيوز للدائرة طوال فرتة اإلجازة   ب-	
امُلوّظف  اإلجازة وعودة  انتهاء  اإلجازة، وعليها عند  بهذه  له  امُلرّخص  امُلوّظف  وظيفة 
للدولة أن ُتعيده إىل وظيفته السابقة أو إىل أي وظيفة أخرى ُمساوية هلا يف الدرجة.

فعلّية  خدمة  ُمّدة  املادة  هذه  من  )أ(  الفقرة  يف  عليها  املنصوص  اإلجازة  ُمّدة  ُتعترب   ج-	
الفعلّية  ُمّدة اخلدمة  اإلجازة ضمن  ُمّدة هذه  احتساب  ُيراعى يف  أن  للُموّظف، على 
أحكام القانون االحتادي رقم )7( لسنة 1999 امُلشار إليه، وال يستحق امُلوّظف عن هذه 

اإلجازة أي إجازة دورّية أو بدل تذاكر السفر.

اإلجازة الدراسّية
املادة )91(

أو  الكامل  غ  التفرُّ بنظام  دراسّية  إجازة  امُلواطن  امُلوّظف  منح  العام  امُلدير  من  بقرار  جيوز 
غ اجُلزئي داخل أو خارج الدولة بغرض احلصول على ُمؤّهل علمي مُلّدة تساوي  بنظام التفرُّ

ُمّدة الربنامج الدراسي امُلعتمد.

شروط منح اإلجازة الدراسية
املادة )92(

ُيشرتط ملنح امُلوّظف إجازة دراسّية، ما يلي:  أ-	
أن يكون ُمواطنًا. 	.1

أال تقل ُمّدة خدمته يف الدائرة عن سنتني. 	.2
أن يكون قد حصل على تقرير أداء “يتجاوز التوّقعات” على األقل يف آخر تقويم  	.3

لألداء.
مساره  أو  وظيفته  طبيعة  مع  عليه  احلصول  املطلوب  العلمي  امُلؤّهل  يتوافق  أن  	.4

الوظيفي وأن يتناسب مع طبيعة عمل الدائرة واحتياجاتها.
امُلؤّهل العلمي املطلوب  أال يكون قد سبق حصوله على إجازة دراسّية، ما مل يُكن  	.5

احلصول عليه أعلى واستمراراً للُمؤّهل العلمي السابق.
على الرغم ّما ورد يف الفقرة )أ( من هذه املادة، جيوز للُمدير العام ما يلي:  ب-	

الشرط  من  الكامل  غ  التفرُّ بنظام  دراسّية  إجازة  منحه  امُلقّرر  امُلوّظف  استثناء  	-1
املنصوص عليه يف البند )2( من الفقرة )أ( من هذه املادة.

الشروط  من  اجُلزئي  غ  التفرُّ بنظام  دراسّية  إجازة  منحه  امُلقّرر  امُلوّظف  استثناء  	-2
املنصوص عليها يف البنود )1(، )2(، و)3( من الفقرة )أ( من هذه املادة.

الحتياجات  وفقًا  النادرة  أو  اهلاّمة  صات  التخصُّ ألحد  امُلوّظف  دراسة  حال  يف  وذلك 
وُمتطّلبات الدائرة. 
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غ الكامل اإلجازة الدراسّية بنظام التفرُّ
املادة )93(

العام براتب  امُلدير  الكامل بقرار من  غ  التفرُّ الدراسّية بنظام  الرتخيص باإلجازة  يتم   أ-	
العلمي  امُلؤّهل  على  للحصول  امُلقّررة  امُلّدة  ذات  هي  اإلجازة  هذه  ُمّدة  وتكون  شامل، 
امُلّدة املطلوبة الجتياز أي اختبارات أو دراسات متهيدّية على أال  امُلعتمد، ُمضافًا إليها 
تزيد ُمّدتها على سنة واحدة كحد أقصى، وجيوز متديد اإلجازة الدراسّية بقرار من 

امُلدير العام إذا كانت تقارير امُلتابعة الواردة عن امُلوّظف تقتضي التمديد.
غ الكامل ُمّدة خدمة فعلّية للُموّظف، على أال  ُتعترب ُمّدة اإلجازة الدراسّية بنظام التفرُّ  ب-	

يستحق عن هذه امُلّدة أي إجازة دورّية أو بدل تذاكر السفر.

غ اجُلزئي اإلجازة الدراسّية بنظام التفرُّ
املادة )94(

أو  الدولة،  خارج  أو  داخل  ُبعد  عن  التعلُّم  برنامج  يف  امُلسّجل  امُلواطن  امُلوّظف  منح  جيوز 
امُلوّظف امُلنتِظم يف الدراسات املسائّية يف إحدى امُلؤّسسات التعليمّية امُلعرتف بها يف الدولة، 

ما يلي:
إجازة براتب شامل ألداء االمتحانات، حُتّدد ُمّدتها وفقًا لربنامج االمتحانات امُلعتمد. 	.1

إجازة إضافية براتب شامل سابقة على تاريخ االمتحان مُبّدة ال تزيد على )5( مخسة  	.2
أيام عمل يف كل فصل دراسي إذا كانت االمتحانات ُتؤّدى داخل الدولة، وال تزيد على 

)10( عشرة أيام عمل إذا كانت االمتحانات ُتؤّدى خارج الدولة.
اسرتاحة دراسّية قصرية مُلّدة ال تزيد على ساعتني حلضور احلصص الدراسّية يف أي  	.3

برنامج دراسي ُمعتمد وذلك حتى انتهاء هذا الربنامج.
ج وفقًا للُمتطّلبات امُلعتمدة  إجازة براتب شامل إلعداد أحباث ومشاريع ورسائل التخرُّ 	.4
لدى امُلؤّسسة التعليمّية، وذلك مُلّدة ال تزيد على )5( مخسة أيام عمل إذا كانت الدراسة 

داخل الدولة، و)10( عشرة أيام عمل إذا كانت الدراسة خارج الدولة.

إنهاء اإلجازة الدراسّية
املادة )95(

غ اجُلزئي بقرار  غ الكامل أو بنظام التفرُّ ُتنهى اإلجازة الدراسّية للُموّظف سواًء بنظام التفرُّ
الدراسّية  اإلجازات  مُبتابعة  املعنّية  التنظيمّية  الوحدة  توصية  على  بناًء  العام  امُلدير  من 

بالدائرة، وذلك يف أي من احلاالت التالية:
التخلُّف عن االلتحاق بالدراسة أو االنقطاع عنها مُلّدة شهر واحد بدون إذن ُمسبق أو  	.1

ُعذر مقبول. 
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راسة الّسنوي، أو عدم اجتياز احلد  سوب لسنتني دراسيتني ُمتتاليتني يف نظام الدِّ الرُّ 	.2
األدنى من الساعات امُلعتمدة لدراسته بنجاح يف )3( ثالثة ُفصول دراسّية ُمتتالية، أو 

راسة على أساس الّساعات امُلعتمدة. )4( أربعة ُفصول دراسّية ُمتفّرقة يف نظام الدِّ
ص العلمي الذي ُمنحت اإلجازة الدراسّية من أجله أو امُلؤّسسة التعليمّية  تغيري التخصُّ 	.3

امُللتحق بها أو بلد الدراسة امُلعتمد دون احُلصول على امُلوافقة امُلسبقة من الدائرة.
احُلصول على منحة دراسّية من أي جهة سواًء داخل الدولة أو خارجها دون احُلصول  	.4

على امُلوافقة املسبقة من الدائرة.
ف من شأنه اإلساءة لُسمعة الدولة،  ارتكاب أي فعل أو سلوك شائن، أو القيام بأي تصرُّ 	.5
أو ُمارسة أي نشاط ُيشكِّل انتهاكًا للقوانني واللوائح النافذة يف الدولة أو امُلؤسسة 

التعليمّية أو يف بلد الدراسة.

اإلجازة بدون راتب
املادة )96(

جيوز بقرار من امُلدير العام منح امُلوّظف إجازة بدون راتب مُلّدة ال تزيد على )60( ستني   أ-	
يومًا، شريطة أن تتوّفر لدى امُلوّظف أسباب مقبولة تقتضي منحه هذه اإلجازة، وأن 

يكون قد استنفد رصيد إجازته الدورّية. 
ال ُتعترب ُمّدة اإلجازة بدون راتب ُمّدة خدمة فعلّية للُموّظف وال يستحق عنها إجازة   ب-	

دورّية أو بدل تذاكر السفر.

إجازة اخلدمة الوطنّية واالحتياطّية
املادة )97(

له  ُيصرف  أن  على  واالحتياطّية،  الوطنّية  اخلدمة  لتأدية  إجازة  امُلواطن  امُلوّظف  مُينح 
الراتب الشامل خالل هذه اإلجازة باإلضافة إىل أي عالوات أو بدالت أخرى، وُتعترب ُمّدة 
هذه اإلجازة ُمّدة خدمة فعلّية للُموّظف ويستحق عنها إجازة دورّية وبدل تذاكر السفر.

الفصل
11



63

 أحكام عاّمة يف اإلجازات
املادة )98(

ال يستحق امُلوّظف أثناء فرتة االختبار أي إجازة مدفوعة الراتب فيما عدا إجازة احلداد،   أ-	
بالنسبة  الوفاة  عّدة  وإجازة  والرعاية،  والوضع  األمومة  وإجازة  املرضّية،  واإلجازة 
للُموّظفة امُلسلمة، على أن يتم متديد فرتة االختبار مُلّدة ُتساوي عدد أيام أي من تلك 

اإلجازات.
يتم  فإّنه  واالحتياطّية،  الوطنّية  باخلدمة  االختبار  فرتة  خالل  امُلوّظف  التحق  إذا   ب-	
الوطنّية  اخلدمة  ُمّدة  انتهاء  بعد  له  امُلقّررة  االختبار  فرتة  من  تبّقى  ما  استكمال 

واالحتياطّية.
ُتنهى خدماته فيها ألي  أو  الدائرة  العمل لدى  الذي يستقيل من  امُلوّظف  ال يستحق   ج-	
سبب من األسباب خالل فرتة االختبار أي إجازة دورّية عن امُلّدة اليت قضاها يف خدمة 

الدائرة.
على امُلوّظف العودة إىل عمله عند انتهاء إجازته، فإذا ختّلف عن ذلك بدون إذن ُمسبق   د-	
أو ُعذر مقبول، فإّنه وباإلضافة إىل اختاذ اإلجراءات التأديبّية حبّقه وفًقا ألحكام هذا 
وال  فيها،  تغّيب  اليت  العمل  أيام  عدد  ُيعادل  ما  الشامل  راتبه  من  ال يستحق  القانون، 

حُتسب هذه األيام ُمّدة خدمة فعلّية له يف الدائرة.
ال ُتضاف ُعطل احلداد الرمسّية اليت حتدث أثناء أي إجازة يتم منحها للُموّظف وفقًا   هـ-	

ألحكام هذا القانون إىل رصيد إجازته.
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الفصلالنقل والندب واإلعارة
الثاني عشر



شروط النقل
املادة )99(

جيوز نقل امُلوّظف سواًء داخل الدائرة أو خارجها وفقًا للشروط التالية:
أن يكون اهلدف من النقل حتقيق ُمقتضيات املصلحة العاّمة. 	.1

أال ُيؤّدي النقل إىل املساس باحلقوق امُلكتسبة للُموّظف. 	.2
أن تكون الوظيفة املنقول إليها امُلوّظف شاغرة وُمعتمدة ضمن اهليكل الوظيفي. 	.3

النقل الداخلي
املادة )100(

جيوز للُمدير العام نقل امُلوّظف من وظيفة إىل أخرى أو من وحدة تنظيمّية إىل وحدة 
تنظيمّية أخرى يف الدائرة اليت يعمل بها، على أن يكون النقل ُمتوافقًا مع كفاءة امُلوّظف 

الته وخرباته الوظيفّية. وُمؤهِّ

النقل بني اجلهات احلكومّية
املادة )101(

جيوز يف األحوال العادّية نقل امُلوّظف إىل أي دائرة، أو إىل أي من اجلهات احلكومّية يف   أ-	
اإلمارة، على أن يتم النقل يف هذه احلالة بناًء على ُموافقة اجلهة املنقول منها امُلوّظف 
امُلوّظف  ُموافقة  على  احُلصول  األحوال  مجيع  يف  وُيشرتط  إليها،  املنقول  واجلهة 

اخلّطية امُلسبقة على ذلك.
اجلهات  من  أي  إىل  أو  دائرة،  أي  إىل  امُلوّظف  نقل  العادّية  غري  األحوال  يف  جيوز   ب-	
احلكومّية يف اإلمارة، دون احلصول على موافقة امُلوّظف امُلسبقة إذا تعّذر نقله داخل 

الدائرة، ويشمل ذلك دومنا حصر:
النقل بقرار من احلاكم أو رئيس اجمللس التنفيذي. 	.1

إعادة هيكلة الدائرة أو وحداتها التنظيمّية. 	.2
استحداث جهة حكومّية جديدة. 	.3

نقل مهام الوحدة التنظيمّية اليت يتبعها امُلوّظف إىل دائرة أخرى. 	.4
جيب أن يكون نقل امُلوّظف يف األحوال املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة   ج-	
وفقًا خلطط إعادة اهليكلة وإعادة توزيع املوارد البشرّية اليت ُتعّدها الدائرة بالتنسيق 

مع دائرة املوارد البشرّية يف هذا الشأن.
ُتعترب ُمّدة خدمة امُلوّظف املنقول وفقًا هلذه املادة خدمة ُمّتصلة.  د-	

املنقول  اجلهة  إىل  الدورّية  إجازته  ورصيد  املنقول  امُلوّظف  ُمستحّقات  كاّفة  ُتنقل   هـ-	
إليها وذلك مبا ال يتعارض مع التشريعات املعمول بها لديها.
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على امُلوّظف املنقول احلصول على براءة ذّمة من الدائرة املنقول منها قبل االلتحاق   و-	
باجلهة املنقول إليها.

ُينقل امللف الوظيفي للُموّظف املنقول إىل اجلهة املنقول إليها، على أن حتتفظ الدائرة   ز-	
املنقول منها بصور عن كاّفة الوثائق والقرارات الواردة يف امللف امُلتعّلقة بذلك امُلوّظف.
النقل، مبا يف ذلك  امُلرتّتبة على  التكاليف  امُلوّظف كاّفة  املنقول إليها  تتحّمل اجلهة   ح-	
العاّمة  اهليئة  لدى  به  املعمول  التقاعد  برنامج  يف  االشرتاك  أقساط  يف  فروقات  أي 

للمعاشات والتأمينات االجتماعّية وفقًا للتشريعات السارية لديها يف هذا الشأن.

النقل خارج احلكومة
املادة )102(

جيوز مُبوافقة امُلدير العام نقل امُلوّظف إىل أي من اجلهات احلكومّية االحتادّية أو امللية 
يف إمارات الدولة، شريطة ُموافقة امُلوّظف اخلّطية على هذا النقل.

الندب الداخلي
املادة )103(

جيوز بقرار من امُلدير العام ندب امُلوّظف للقيام مبهام وواجبات وظيفة أخرى شاغرة    أ-	
أو غاب عنها شاغلها وذلك باإلضافة إىل مهام وظيفته األصلية مُلّدة ال تزيد على )6( 
تكون  أن  أشهر أخرى، شريطة  )6( ستة  تزيد على  مُلّدة ال  للتمديد  قابلة  أشهر  ستة 
أو أعلى منها بدرجتني كحد  امُلنتدب  امُلوّظف  امُلنتدب إليها ُمعاِدلة لدرجة  الوظيفة 

أقصى.
جيوز بقرار من امُلدير العام ندب امُلوّظف للقيام مبهام وواجبات وظيفة شاغرة أو غاب   ب-	
عنها شاغلها من غري مهام وظيفته األصلية، وذلك بدرجة أعلى من درجة وظيفته 

األصلية، مُلّدة )6( ستة أشهر قابلة للتمديد مُلّدة ال تزيد على )6( ستة أشهر أخرى.
ُمرتبطة  فردّية  تطويرّية  خطة  على  بناًء  امُلوّظف  ندب  العام  امُلدير  من  بقرار  جيوز   ج-	
باملسار الوظيفي، للقيام مبهام وظيفة إشرافية شاغرة أو غاب عنها شاغلها من غري 
مهام وظيفته األصلية، وذلك بدرجة أعلى من درجة وظيفته األصلّية، مُلّدة )6( ستة 
مُلّدة )6( ستة أشهر أخرى، ويف هذه احلالة ُيعترب الندب مبثابة  أشهر قابلة للتمديد 

تكليف تطويري.
ال جيوز ندب امُلوّظف للقيام مبهام أكثر من وظيفة واحدة عالوًة على مهام وظيفته   د-	

األصلية.
ُيشرتط يف الوظيفة امُلنتدب إليها امُلوّظف أن تكون ضمن وظائف الدرجة الثانية عشرة  هـ-	

فما فوق.
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امُلنتدب  امُلوّظف  إعادة  فإّنه جيب  املادة،  إليها يف هذه  امُلشار  الندب  ُمّدة  انتهاء  يف حال   و-	
إىل وظيفته األصلّية أو إىل أي وظيفة أخرى ُمساوية لوظيفته األصلّية أو نقله إىل 

الوظيفة اليت انُتِدب إليها. 

بدل الندب
املادة )104(

وظيفته  مهام  إىل  باإلضافة  أخرى  وظيفة  وواجبات  مبهام  للقيام  امُلوّظف  ندب  مت  إذا 
األصلّية، فُيمنح يف هذه احلالة بدل ندب بواقع )٪15( من الراتب األساسي لبداية مربوط 
درجة الوظيفة امُلنتدب إليها متى زادت ُمّدة الندب على الشهرين، ويتم احتساب هذا البدل 

اعتباراً من تاريخ ُمباشرة امُلوّظف امُلنتدب مهام الوظيفة امُلنتدب إليها.

الندب اخلارجي
املادة )105(

قابلة  )6( ستة أشهر  تزيد على  مُلّدة ال  أو ُجزئي  إما بشكل ُكّلي  امُلوّظف  جيوز ندب   أ-	
للتمديد مُلّدة )6( ستة أشهر أخرى، وذلك إىل وظيفة أخرى ُمساوية لدرجته الوظيفّية 
أو أعلى منها، أو لتأدية مهام حُمّددة يف دائرة أخرى، ويتم الندب يف هذه احلالة بناًء 
على طلب الدائرة الراغبة بندب امُلوّظف إليها وُموافقة الدائرة اليت يعمل لديها هذا 
امُلوّظف، على أن تتحّمل الدائرة امُلنتدب منها راتبه الشامل ومجيع ُمستحّقاته طوال 

ُمّدة الندب.
يستحق امُلوّظف امُلنتدب وفقًا ألحكام الفقرة )أ( من هذه املادة ُمكافأة مالّية بواقع )20٪(   ب-	
من راتبه األساسي، وُتصرف هذه امُلكافأة من الدائرة امُلنتدب إليها بشكل شهري طوال 

ُمّدة الندب.

اإلعارة
املادة )106(

تتم إعارة امُلوّظف إىل أي جهة حكومّية احتادّية أو حمّلية يف الدولة، أو إىل الشركات   أ-	
أو امُلؤّسسات اململوكة ُكّليًا أو ُجزئّيًا هلا، أو إىل أي من احلكومات أو اهليئات األجنبّية 

أو امُلنّظمات العربّية أو اإلقليمّية أو الدولّية. 
تتم اإلعارة بقرار من امُلدير العام مُلّدة ال تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد، شريطة   ب-	

ُموافقة امُلوّظف اخلّطية على اإلعارة أو متديدها.
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ُمستحّقات امُلوّظف امُلعار
املادة )107(

حيُصل امُلوّظف امُلعار على راتبه الشامل وُمستحّقاته الوظيفّية من اجلهة امُلعار إليها   أ-	
وفقًا ألنظمة املوارد البشرّية امُلطّبقة لديها، ويف حال إعارة امُلوّظف إىل جهات إقليمّية 
أو دولّية فيحُصل امُلوّظف امُلعار على راتبه الشامل من الدائرة امُلعار منها، باإلضافة إىل 

أي مبالغ أو مزايا يتلّقاها من اجلهة امُلعار إليها.
جيب أال ُتؤّثر إعارة امُلوّظف إىل اجلهة امُلعار اليها على موعد استحقاقه لبدل تذاكر   ب-	
السفر أو رصيد إجازته الدورّية، وحُتتسب ُمّدة اإلعارة ضمن ُمّدة خدمته الفعلّية يف 

الدائرة.
إذا مّتت إعارة امُلوّظف إىل جهة ال ُتطّبق أحكام هذا القانون، فإّنه يتم االحتفاظ بالقدر   ج-	
امُلستحق للُموّظف وقت اإلعارة من بدل تذاكر السفر ورصيد إجازته الدورّية لدى 
امُلعار منها وال يستحق خالل ُمّدة اإلعارة يف هذه احلالة أي إجازة دورّية أو  الدائرة 

بدل تذاكر سفر من الدائرة امُلعار منها.

انتهاء اإلعارة
املادة )108(

جيوز بقرار من امُلدير العام بناًء على ُمقتضيات املصلحة العاّمة أو طلب اجلهة امُلعار   أ-	
إليها أو بناًء على طلب امُلوّظف امُلعار إنهاء اإلعارة قبل تاريخ انتهائها.

حيق للدائرة شغل الوظيفة اليت تشغر بسبب اإلعارة، وعليها عند عودة امُلوّظف من   ب-	
اإلعارة أن ُتعيده إىل وظيفته األصلّية أو إىل أي وظيفة أخرى ُمساوية لتلك الوظيفة 

أو أعلى منها.

املسؤولّية التأديبّية للُموّظف امُلعار
املادة )109(

يتم توقيع اجلزاءات التأديبّية عن امُلخالفات اليت يرتكبها امُلوّظف امُلعار من قبل اجلهة امُلعار 
إليها وفقًا للتشريعات املعمول بها لديها، على أن يتم إخطار الدائرة امُلعار منها بامُلخالفة 

اليت ارتكبها امُلوّظف امُلعار واجلزاء التأديب الذي ُفِرض عليه.
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حة والسالمة والبيئة الفصلالصِّ
الثالث عشر



املبادئ العاّمة
املادة )110(

تسعى احلكومة إىل احلفاظ على بيئة وسالمة ورفاه مجيع ُموّظفيها، على أن يتحمل   أ-	
امُلوّظفون مسؤولّياتهم يف حتقيق ذلك.

والبيئة  والسالمة  حة  بالصِّ امُلتعّلقة  ياسات  والسِّ بالتشريعات  االلتزام  امُلوّظفني  على   ب-	
السارية يف اإلمارة.

وصّحية  آمنة  عمل  بيئة  إجياد  مسؤولّية  يف  والدائرة  امُلوّظف  من  ُكل  يتشارك   ج-	
ياسة اليت تعتمدها احلكومة يف هذا الشأن. وامُلافظة عليها، وذلك وفقًا للسِّ

حة  بالصِّ امُلتعلِّقة  ياسات  والسِّ التشريعات  من  أي  مُبخالفة  امُلوّظف  قيام  حال  يف   د-	
والسالمة والبيئة امُلشار إليها يف هذه املادة، فإّنه يكون ُعرضًة للمسؤولّية التأديبّية أو 

املدنّية أو اجلزائّية حسب األحوال.

بيئة العمل والسالمة امِلهنّية
املادة )111(

امُلناسبة للعمل، اليت تضمن سالمة وصّحة ُموّظفيها، على أن  البيئة  الدائرة توفري  على 
والسالمة  حة  الصِّ أحكام  بشأن  للدوائر  ُموّحد  دليل  وضع  البشرّية  املوارد  دائرة  تتوىل 
حة  املوارد البشرّية إضافة أحكام الصِّ امِلهنّية والبيئة، وجيوز للدائرة بالتنسيق مع دائرة 

والسالمة امِلهنّية والبيئة وفقًا حلاجات وُمتطّلبات وطبيعة العمل لديها.

حية وإصابات العمل واألمراض امِلهنّية الرعاية الصِّ
املادة )112(

إصابات  من  وتأمينهم  امُلستحّقني،  عائلته  وأفراد  للُموّظف  الطّبية  الرعاية  الدائرة  ر  ُتوفِّ
هذا  يف  التنفيذي  اجمللس  رئيس  يعتمدها  اليت  للقرارات  وفقًا  امِلهنّية  واألمراض  العمل 

الشأن، واليت تشمل دومنا حصر ما يلي:
سياسة التأمني الصحي للُموّظفني وأفراد عائالتهم امُلستحّقني. 	.1

امُلوّظفني من إصابات  برعاية  امُلتعّلقة  وااللتزامات واحلقوق  والضوابط  القواعد  	.2
العمل واألمراض امِلهنّية والتعويض عنها.
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الفصلاملسؤولّية التأديبّية والتظلُّمات
الرابع عشر



املبادئ العاّمة
املادة )113(

اجلّيدة  القيادة  عن  تصُدر  اليت  هي  فعالّية  التأديبّية  والقرارات  اإلجراءات  أكثر  إن   أ-	
واإلشراف العادل.

الدائرة بتطبيق إجراءات تأديبّية عادلة ُموّحدة تّتسم باحلياد والفورّية للحد  تلتزم   ب-	
من السلوكّيات السلبّية يف بيئة العمل.

القانون والتشريعات الصادرة  املنصوص عليها يف هذا  الواجبات  ُكل ُموّظف خُياِلف   ج-	
مبوجبه، أو ال يلتزم مببادئ السلوك الوظيفي وأخالقّيات الوظيفة العاّمة، أو خيُرج 
اإلخالل  عدم  مع  وذلك  تأديبيًا،  جُيازى  وظيفته  أعمال  يف  الواجب  ُمقتضى  عن 

باملسؤولّية املدنّية أو اجلزائّية عند االقتضاء.
ال ُيعفى امُلوّظف من اجلزاء التأديب إال إذا ثُبت أن ارتكابه للُمخالفة كان تنفيذاً ألمر   د-	
امُلخالفة، ويف هذه احلالة تكون  بالرغم من تنبيهه إىل  امُلباشر  إليه من رئيسه  صدر 

املسؤولّية على ُمصِدر األمر.
ال جيوز ُمعاقبة امُلوّظف على امُلخالفة ذاتها أكثر من مّرة.  هـ-	

ال جيوز توقيع أي جزاء تأديب على امُلوّظف إال بعد إجراء حتقيق خّطي معه ُتسَمع   و-	
فيه أقواله ودفاعه.

جيب أن يكون القرار الصادر بتوقيع اجلزاء التأديب ُمسببًا.  ز-	
جيب أن يكون هناك تناُسبًا بني اجلزاء التأديب امُلّتخذ حبق امُلوّظف وطبيعة امُلخالفة   ح-	
امُلرتكبة، وأال يكون هناك تساُهاًل أو ُمغاالة يف اإلجراءات التأديبّية امُلّتخذة حبق امُلوّظف 

امُلخالف.

اجلزاءات التأديبّية والتظلُّمات والشكاوى
املادة )114(

ُتنّظم اإلجراءات واجلزاءات التأديبّية والتظلُّمات والشكاوى مبوجب نظام يصُدر عن رئيس 
اجمللس التنفيذي يف هذا الشأن.

جلنة امُلخالفات اإلدارّية
املادة )115(

ُتشّكل يف الدائرة بقرار من امُلدير العام جلنة ُتسّمى “جلنة امُلخالفات اإلدارّية” تتأّلف   أ-	
يف  صون  ُمتخصِّ بينهم  من  يكون  أن  على  أعضاء،  وثالثة  للرئيس  ونائب  رئيس  من 
أال  اإلدارية  امُلخالفات  جلنة  أعضاء  يف  وُيشرتط  القانونّية،  والشؤون  البشرّية  املوارد 

يكون أي منهم ُعضواً يف جلنة التظلمات والشكاوى.
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امُلالة  اإلدارّية  امُلخالفات  يف  والفصل  الّنظر  ُمِهّمة  اإلدارّية  امُلخالفات  بلجنة  ُتناط  ب-	
وفقًا  وذلك  عليهم،  التأديبّية  اجلزاءات  وفرض  الدائرة  ُموّظفو  يرتكبها  اليت  إليها، 
للقواعد والضوابط املنصوص عليها يف النظام امُلشار إليه يف املادة )114( من هذا القانون.

جلنة التظلُّمات والشكاوى
املادة )116(

والشكاوى”،  التظلُّمات  “جلنة  ُتسّمى  جلنة  العام  امُلدير  من  بقرار  الدائرة  يف  ُتشّكل   أ-	
صون  تتألف من رئيس ونائب للرئيس وثالثة أعضاء، على أن يكون من بينهم ُمتخصِّ
يف املوارد البشرّية والشؤون القانونّية، وُيشرتط يف أعضاء جلنة التظلُّمات والشكاوى 

أال يكون أي منهم ُعضواً يف جلنة امُلخالفات اإلدارّية.
ُتناط بلجنة التظلُّمات والشكاوى ُمِهّمة الّنظر والفصل يف أي تظلم أو شكوى ُتقّدم   ب-	
املادة  إليه يف  امُلشار  النظام  املنصوص عليها يف  والضوابط  للقواعد  وفقًا  وذلك  إليها، 

)114( من هذا القانون.

التظلُّم لدى جلنة التظلُّمات املركزّية
املادة )117(

جيوز للُموّظف التظلُّم من القرار أو اإلجراء الصادر عن الدائرة الذي مت التظلُّم منه أمام 
جلنة التظلُّمات والشكاوى إىل جلنة التظلُّمات املركزّية، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط 
املنصوص عليها يف النظام امُلشار إليه يف املادة )114( من هذا القانون والتشريعات السارية 

يف اإلمارة.
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الفصلإنـهــــاء الـــخــــدمــــة
اخلامس عشر



أسباب إنهاء اخلدمة
املادة )118(

تنتهي خدمة امُلوّظف ألي من األسباب التالية:
مبرسوم ُيصِدُره احلاكم. 	.1

بلوغ سن اإلحالة إىل التقاعد بالنسبة للُموّظف امُلواطن، أو بلوغ سن الستني بالنسبة  	.2
للُموّظف غري امُلواطن.

االستقالة. 	.3
عدم اللياقة الطّبية. 	.4

عدم الكفاءة الوظيفّية. 	.5
صدور قرار تأديب أو حُبكم قضائي. 	.6

عدم تديد عقد عمل امُلوّظف أو إنهائه قبل انتهاء ُمّدته. 	.7
تنفيذ اخلطط امُلعتمدة إلعادة اهليكلة. 	.8

االنقطاع عن العمل بدون إذن ُمسبق أو ُعذر مقبول مُلّدة تزيد على )15( مخسة عشر  	.9
يوم عمل ُمّتصلة أو )21( واحد وعشرين يوم عمل ُمتقّطعة خالل السنة.

اإلحالل لغري امُلواطنني، نتيجة تنفيذ اخلطط امُلعتمدة لإلحالل والتوطني. 	.10
الوفاة. 	.11

سحب اجلنسّية أو إسقاطها عن امُلوّظف. 	.12

ســن الــتـقــاعـــد
املادة )119(

امُلواطن  غري  وامُلوّظف  التقاعد،  إىل  اإلحالة  سن  ببلوغه  امُلواطن  امُلوّظف  خدمة  إنهاء  يتم 
ببلوغه سن الستني، ما مل مُتّدد خدمة امُلوّظف يف هذه احلالة بقرار من امُلدير العام مُلّدة ال 

تزيد على سنة واحدة يف ُكل مّرة.

االســتقالــة
املادة )120(

للُموّظف أن يتقّدم خّطيًا بطلب االستقالة من وظيفته يف أي وقت، وال ُتعترب االستقالة    أ-	
ُمنِتجة آلثارها إال بعد قبوهلا.

يتوىّل امُلدير العام إصدار قراره بشأن قبول االستقالة من عدمه أو تأجيل البت فيها،   ب-	
التأجيل على )30( ثالثني يومًا من تاريخ تقديم طلب االستقالة،  على أال تزيد ُمدة 
ويف مجيع األحوال جيب أن يكون القرار الصادر يف هذا الشأن خالل )15( مخسة عشر 
البت يف طلب  تأجيل  ُمّدة  انتهاء  بعد  أو  االستقالة،  تاريخ تقديم طلب  يوم عمل من 

االستقالة امُلشار إليها يف هذه الفقرة، وإال اعُترِبت االستقالة مقبولة ُحكمًا.
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على امُلوّظف امُلستقيل االستمرار يف عمله إىل حني انقضاء فرتة اإلشعار، وهي شهران   ج-	
مُلوّظفي الدرجة الثانية عشرة فما فوق، وشهر واحد مُلوّظفي الدرجة احلادية عشرة 
فما دون، ما مل يتضّمن عقد العمل امُلربم مع امُلوّظف فرتة أخرى، على أن تبدأ فرتة 

اإلشعار من التاريخ الذي ُتعترب فيه االستقالة مقبولة وفقًا ألحكام هذه املادة.
جيوز للُموّظف أن يتقّدم بطلب خّطي للعدول عن استقالته قبل صدور قرار بقبوهلا   د-	
هذه  ألحكام  وفقًا  مقبولة  االستقالة  فيه  ُتعترب  الذي  التاريخ  من  أو  العام  امُلدير  من 

املادة.

تقليص فرتة اإلشعار
املادة )121(

حيق للدائرة بناًء على طلب امُلوّظف تقليص فرتة اإلشعار بعد قبول االستقالة وإنهاء   أ-	
التزامه بالعمل لديها خالل هذه الفرتة، وال ُيصرف للُموّظف يف هذه احلالة أي رواتب 

أو ُمستحّقات عن ُمّدة التقليص.
امُلوّظف،  استقالة  قبول  بعد  اإلشعار  فرتة  تقليص  نفسها  تلقاء  ومن  للدائرة  حيق   ب-	

وُتصرف له يف هذه احلالة ُمكافأة مالّية ُتعادل الراتب الشامل عن هذه الفرتة.
ال ُتعترب امُلّدة اليت يتم تقليصها من فرتة اإلشعار وفقًا ألحكام الفقرتني )أ( و)ب( من   ج-	

هذه املادة ُمّدة خدمة فعلّية للُموّظف لدى الدائرة.
يف حال عدم التزام امُلوّظف بالعمل لدى الدائرة خالل فرتة اإلشعار، فإّنه خُيصم من   د-	
اإلجراءات  اختاذ  إىل  باإلضافة  بالعمل  فيها  يلتزم  مل  اليت  األيام  عدد  الشامل  راتبه 

التأديبّية حبقه.

ُمقابالت تقّصي أسباب االستقالة
املادة )122(

على إدارة املوارد البشرّية بالدائرة أن ُتري ُمقابلة شخصّية مع ُكل ُموّظف يستقيل من 
عمله أو يتقّدم بطلب عدم تديد عقده مع الدائرة، وذلك بهدف مجع بيانات عن نقاط 
الّضعف امُلتملة يف أنظمة العمل امُلّتبعة وحُماولة االستفادة من هذه البيانات لتحسني 

ياسات أو امُلمارسات أو األنظمة أو العملّيات يف امُلستقبل. السِّ

إنهاء اخلدمة ألسباب طّبية
املادة )123(

يتم إنهاء خدمة امُلوّظف غري امُلسّجل يف برنامج التقاعد املعمول به لدى اهليئة العاّمة   أ-	
للمعاشات والتأمينات االجتماعّية ألسباب طّبية إذا ثبت للجنة الطّبية أّنه غري الئق 
طّبيًا ألداء مهام وظيفته، وذلك بعد أن يتـم منحــه فتــرة إشــعار مُلّدة شـهرين، أو إنهاء
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فرتة  وُتعترب  الشهرين،  هذين  عن  له  الشامل  الراتب  صرف  شريطة  الفور  على  خدمته 
اإلشعار يف هذه احلالة ُمّدة خدمة فعلّية.

اهليئة  لدى  به  املعمول  التقاعد  برنامج  يف  امُلسّجل  امُلواطن  امُلوّظف  خدمة  إنهاء  يتم   ب-	
اللجنة  بناًء على تقرير من  والتأمينات االجتماعّية ألسباب طّبية  العاّمة للمعاشات 

الطّبية امُلختّصة املنصوص عليها يف القانون االحتادي رقم )7( لسنة 1999 امُلشار إليه.

إنهاء اخلدمة لعدم الكفاءة الوظيفّية
املادة )124(

تقويم  يف  بالتوّقعات”  يفي  “ال  أداء  تقرير  على  امُلواطن  غري  امُلوّظف  ُحصول  حال  يف   أ-	
أدائه الّسنوي، وأصبح هذا التقدير نهائيًا إما بعدم تظلُّمه عليه أمام جلنة التظلُّمات 
الوظيفّية بقرار  الكفاءة  إنهاء خدمته لعدم  إذا ُرِفض تظلُّمه، فإّنه يتم  أو  والشكاوى 
بالنسبة  إنهاء خدمته  العام، شريطة إشعاره خّطيًا بذلك قبل شهرين من  امُلدير  من 
مُلوّظفي الدرجة الثانية عشر فما فوق، وشهر واحد مُلوّظفي الدرجة احلادية عشر فما 
أيُّهما أطول،  امُلربم معه،  العمل  املنصوص عليها يف عقد  أو وفقًا لفرتة اإلشعار  دون، 
وجيوز للدائرة تقليص هذه الفرتة على أن ُيراعى يف ذلك أحكام املادة )121( من هذا 

القانون.
يف حال ُحصول امُلوّظف امُلواطن على تقرير أداء “ال يفي بالتوّقعات”، يف تقويم أدائه   ب-	
التظلُّمات  جلنة  أمام  عليه  تظلُّمه  بعدم  إما  نهائيًا  التقدير  هذا  وأصبح  الّسنوي، 

والشكاوى أو إذا ُرِفض تظلُّمه، فإّنه ُيّتبع بشأنه ما يلي:
توجيه إنذار خّطي له من رئيسه امُلباشر لتحسني أدائه، مع وضع خّطة تطوير له  	.1

مُلّدة )6( ستة أشهر وذلك بالتنسيق مع إدارة املوارد البشرّية.
يتم إعادة تقويم أداء امُلوّظف بعد انتهاء امُلّدة امُلشار إليها يف البند )1( من الفقرة )ب(  	.2
ن على مستوى أدائه، فإّنه جيوز للُمدير العام  من هذه املادة، فإذا مل يطرأ أي حتسُّ
درجتها  كانت  وإن  حتى  الوظيفّية  قدراته  مع  تتناسب  أخرى  وظيفة  إىل  نقله 
أقل من درجة وظيفته احلالية على أال تقل عن درجتني كحد أقصى، ويف هذه 

احلالة يتم منحه بداية مربوط الدرجة الوظيفّية املنقول إليها.
البند )2( من الفقرة )ب(  امُلواطن بعد نقله وفقًا ألحكام  امُلوّظف  يف حال حصول  	.3
من هذه املادة على تقرير أداء “ال يفي بالتوّقعات” يف تقويم أدائه الّسنوي، وأصبح 
إذا  أو  والشكاوى  التظلُّمات  أمام جلنة  بعدم تظلُّمه عليه  إما  نهائيًا  التقدير  هذا 
ُرِفض تظلُّمه، فإّنه يتم إنهاء خدمته لعدم الكفاءة الوظيفّية بقرار من امُلدير العام، 
شريطة إشعاره خطيًا بذلك قبل شهرين من إنهاء خدمته، وجيوز للدائرة تقليص 

هذه الفرتة على أن ُيراعى يف ذلك أحكام املادة )121( من هذا القانون.
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إنهاء اخلدمة بقرار تأديب أو حُبكم قضائي
املادة )125(

توصية  على  بناًء  العام  امُلدير  من  بقرار  تأديبّية  ألسباب  امُلوّظف  خدمة  إنهاء  جيوز   أ-	
اإلدارّية يف توصيتها حفظ  امُلخالفات  د جلنة  أن حُتدِّ اإلدارّية، على  امُلخالفات  جلنة 
حق امُلوّظف يف املعاش التقاعدي أو ُمكافأة نهاية اخلدمة أو حرمانه من أي منُهما يف 

حدود الربع كحد أقصى.
ُتعترب خدمة امُلوّظف اليت ُتنهى خدمته حُبكم قضائي ُمنتهية اعتباراً من صريورة هذا   ب-	

احلكم نهائيًا وباتًا.

عدم تديد عقد عمل امُلوّظف أو إنهائه قبل انتهاء ُمّدته
املادة )126(

يتجّدد عقد عمل امُلوّظف تلقائيًا لنفس الفرتة األصلّية وبنفس الشروط الواردة فيه،   أ-	
ما مل تُقم الدائرة بإشعار امُلوّظف خّطيًا بعدم رغبتها بتجديد العقد وذلك قبل شهرين 
فوق،  فما  عشرة  الثانية  الدرجة  مُلوّظفي  بالنسبة  العقد  انتهاء  تاريخ  من  األقل  على 
عقد  تضّمن  إذا  إال  دون،  فما  عشرة  احلادية  الدرجة  مُلوّظفي  بالنسبة  واحداً  وشهراً 

العمل غري ذلك.
جيوز للُمدير العام إنهاء عقد عمل امُلوّظف يف أي وقت أثناء سريانه، شريطة إخطاره   ب-	
بذلك قبل شهرين على األقل من تاريخ اإلنهاء أو وفقًا للُمّدة املنصوص عليها يف العقد 
امُلوّظف  القرار الصادر بإنهاء عقد عمل  أيُّهما أطول، على أن يكون  امُلوّظف  امُلربم مع 
وفقًا ألحكام هذه الفقرة ُمسّببًا، وجيوز للدائرة تقليص فرتة اإلشعار املنصوص عليها 

يف هذه املادة على أن ُيراعى يف ذلك أحكام املادة )121( من هذا القانون.

إنهاء اخلدمة بسبب تنفيذ اخلطط امُلعتمدة إلعادة اهليكلة
املادة )127(

هيكلة  إعادة  نتيجة  امُلوّظف  يشغلها  اليت  الوظيفة  إلغاء  حال  يف  العام  للُمدير  جيوز   أ-	
الدائرة أو أي من وحداتها التنظيمّية، اختاذ ما يلي:

إنهاء خدمة امُلوّظف غري امُلواطن، على أن يتم إشعاره خّطيًا بذلك قبل شهرين أو  	.1
وفقًا مُلّدة اإلشعار املنصوص عليها يف عقد العمل امُلربم معه، أيُّهما أطول، وجيوز 

تقليص هذه الفرتة على أن ُيراعى يف ذلك أحكام املادة )121( من هذا القانون.
نقل امُلوّظف امُلواطن وفقًا ألحكام املادة )101( من هذا القانون، أو إحالته إىل التقاعد  	.2
إىل  إحالته  أو  السارية،  للتشريعات  وفقًا  التقاعدي  للمعاش  استحقاقه  حال  يف 
االستيداع مع استمرار صرف راتبه األساسي وتثبيت قيمة اشرتاكه التقاعدي يف 
حال كانت امُلّدة امُلتبّقية إلكماله امُلّدة امُلقّررة الستحقاق املعاش التقاعدي وفقًا 

للتشريعات السارية ال تزيد على سنتني.
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من  )أ(  الفقرة  من  و)2(   )1( البندين  يف  عليها  املنصوص  القرارات  تستند  أن  جيب   ب-	
الدائرة  ُتعّدها  اليت  البشرّية  املوارد  توزيع  اهليكلة وإعادة  إعادة  املادة إىل خطط  هذه 

بالتنسيق مع دائرة املوارد البشرّية يف هذا الشأن.

إنهاء اخلدمة بسبب االنقطاع عن العمل
املادة )128(

ُتنهى خدمة امُلوّظف يف حال انقطاعه أو ختلفه عن االلتحاق بالعمل بدون إذن ُمسبق   أ-	
أو ُعذر مقبول مُلّدة تزيد على )15( مخسة عشر يوم عمل ُمّتصلة أو )21( واحد وعشرين 

يوم عمل ُمتقّطعة خالل السنة الواحدة.
يف حال إبداء امُلوّظف امُلنتهية خدمته وفقًا ألحكام الفقرة )أ( من هذه املادة ألي ُعذر   ب-	
خالل ُمهلة ال تزيد على شهر واحد من تاريخ إخطاره خّطيًا بإنهاء خدمته، فإّنه جيب 
ق من صّحة ذلك العذر وجّديته،  إحالة موضوعه إىل جلنة امُلخالفات اإلدارّية للتحقُّ

واختاذ القرار امُلناسب حبّقه.
يكون إنهاء خدمة امُلوّظف وفقًا ألحكام هذه املادة من تاريخ أول يوم ينقطع فيه عن   ج-	
العمل يف حال كانت ُمّدة االنقطاع ُمّتصلة وتزيد على )15( مخسة عشر يوم عمل، 
ومن اليوم التالي لبلوغ ُمّدة انقطاعه )21( واحد وعشرين يوم عمل يف حال كانت ُمّدة 

االنقطاع ُمتقّطعة.

إنهاء اخلدمة بسبب تنفيذ اخلطط امُلعتمدة لإلحالل والتوطني
املادة )129(

جيوز بقرار من امُلدير العام إنهاء خدمة امُلوّظف غري امُلواطن بسبب توطني وظيفته سنداً 
خلطة التوطني واإلحالل اليت ُتعّدها الدائرة بالتنسيق مع دائرة املوارد البشرّية، على أن 
يتم إشعاره خطيًا بذلك قبل شهرين أو وفقًا مُلّدة اإلشعار املنصوص عليها يف عقد العمل 
امُلربم معه أيُّهما أطول، وجيوز للدائرة تقليص هذه الفرتة على أن ُيراعى يف ذلك أحكام 

املادة )121( من هذا القانون.

الــوفـــاة
املادة )130(

إذا ُتويّف امُلوّظف ألي سبب غري ناشئ عن مرض مهن أو إصابة عمل أو االنتحار، تقوم   أ-	
الدائرة بصرف ما ُيعادل راتبه الشامل عن ثالثة أشهر باإلضافة إىل الراتب الشامل 
دهم  حُيدِّ الذين  األشخاص  إىل  واحدة  ُدفعًة  وذلك  الوفاة  فيه  حتُدث  الذي  للشهر 
يعوهلم  كان  ملن  فُتصرف  منهم  أي  وجود  عدم  حال  ويف  وفاته،  قبل  خّطيًا  امُلوّظف 

بالتساوي بني الذكور واإلناث.
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املادة منحة، ال جيوز اعتباره ُجزءاً من  )أ( من هذه  الفقرة  امُلشار إليه يف  املبلغ  ُيعترب   ب-	
ُمستحّقات نهاية اخلدمة أو خصمه منها بأي شكل من األشكال، كما ال جيوز بأي 
حال من األحوال احلجز عليه أو إجراء مقاّصة بينه وبني أي مبالغ قد تكون ُمستحّقة 

للدائرة بذّمة امُلوّظف امُلتوّفى.

نفقات نقل ُجثمان امُلوّظف
املادة )131(

تتحّمل الدائرة نفقات نقل ُجثمان امُلوّظف غري امُلواطن الذي ُيتوّفى خالل خدمته بالدائرة 
إىل أقرب مطار دولي يف بلده، باإلضافة إىل تذكرة سفر واحدة لواحد من أفراد العائلة أو 
ألحد أقاربه أو أصدقائه أو ُزمالئه وذلك مُلرافقة اجُلثمان فيما إذا رغب ذووه دفنه يف بلده.

سحب اجلنسّية أو إسقاطها عن امُلوّظف
املادة )132(

ُتنهى خدمة امُلوّظف بقرار من امُلدير العام يف حال سحب اجلنسّية أو إسقاطها عنه وفقًا 
للتشريعات السارية، وذلك اعتباراً من تاريخ سحب اجلنسّية أو إسقاطها.

ُمكافأة نهاية اخلدمة
املادة )133(

باستثناء امُلوّظف الذي يستحق معاشًا تقاعديًا أو ُمكافأة نهاية خدمة مُبوجب أحكام   أ-	
أخرى،  تشريعات  أي  مبوجب  أو  إليه  امُلشار   1999 لسنة   )7( رقم  االحتادي  القانون 
يستحق امُلوّظف عند انتهاء خدمته، والذي صدر بشأنه ُموافقة مبدئّية من احلاكم 
باحلصول على جنسّية الدولة وحصل على جواز سفر إماراتي، ُمكافأة نهاية اخلدمة، 

وذلك على النحو التالي:
الراتب األساسي لشهر ونصف عن كل سنة من سنوات اخلدمة اخلمس األوىل. 	.1

الراتب األساسي لشهرين عن كل سنة من سنوات اخلدمة اخلمس التالية. 	.2
اليت تزيد على  الراتب األساسي لثالثة أشهر عن كل سنة من سنوات اخلدمة  	.3

ذلك.
على  وذلك  اخلدمة،  نهاية  ُمكافأة  خدمته  انتهاء  عند  امُلواطن  غري  امُلوّظف  يستحق   ب-	

النحو التالي:
الراتب األساسي لشهر عن كل سنة من سنوات اخلدمة اخلمس األوىل. 	.1

الراتب األساسي لشهر ونصف عن كل سنة من سنوات اخلدمة اخلمس التالية. 	.2
الراتب األساسي لشهرين عن كل سنة من سنوات اخلدمة اليت تزيد على ذلك. 	.3
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من  مبدئّية  ُموافقة  على  حيُصل  الذي  للُموّظف  اخلدمة  نهاية  ُمكافأة  حُتتسب   ج-	
يف  خدمته  خالل  إماراتي  سفر  جواز  ومُينح  الدولة  جنسّية  اكتساب  على  احلاكم 
الدائرة وفقًا لذات اآللّية املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة، وذلك عن كامل 

ُمّدة خدمته فيها.
حُتتسب ُمكافأة نهاية اخلدمة وفقًا ألحكام الفقرات )أ( و )ب( و )ج( من هذه املادة على  د-	
أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه امُلوّظف خالل آخر فرتة ُمتواصلة من اخلدمة، 
للراتب  السابقة على 2007/7/31 وفقًا  الفرتة  امُلكافأة عن  أن حُتتسب هذه  ُمراعاة  مع 

األساسي الذي كان يتقاضاه امُلوّظف يف هذا التاريخ.
خالل  الدولة  جنسّية  على  حيُصل  الذي  للُموّظف  اخلدمة  نهاية  ُمكافأة  حُتتسب   هـ-	
خدمته يف الدائرة وفقًا لذات اآللّية املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة وذلك 
قبل  يتقاضاه  كان  أساسي  راتب  آخر  أساس  وعلى  السابقة  ُمّدة خدمته  كامل  عن 

اكتسابه جنسّية الدولة.
لغايات احتساب ُمكافأة نهاية اخلدمة، ُيعترب ُجزء الشهر شهراً كاماًل.  و-	

حُتتسب ُمكافأة نهاية خدمة امُلوّظف على أساس ُمّدة خدمته الفعلّية يف الدائرة.  ز-	
ال يستحق امُلوّظف ُمكافأة نهاية اخلدمة إذا كانت ُمّدة خدمته الفعلّية يف الدائرة تقل   ح-	

عن سنة واحدة.

أحكام عاّمة يف نهاية اخلدمة
املادة )134(

يستحق امُلوّظف عند انتهاء خدمته، ما يلي:  أ-	
بداًل نقديًا عن رصيد إجازته الدورّية امُلرتاكمة مبا ال يزيد على استحقاق سنتني،  	.1
وذلك وفقًا آلخر راتب أساسي تقاضاه، شريطة أن يكون قد اجتاز فرتة االختبار 

بنجاح ومت تثبيُته يف الوظيفة.
ُمّدة  ُيعاِدل  امُلستحّقني  السنوية له وألفراد عائلته  السفر  بداًل نقديًا عن تذاكر  	.2

خدمته الفعلّية من السنة اليت يستحق عنها هذا البدل.
وفقًا  امُلوّظف  يستحقها  تعويضات  أو  ُمكافآت  أو  بدالت  أو  عالوات  أو  رواتب  أي  	.3

ألحكام هذا القانون والتشريعات الصادرة مُبوجبه. 
على امُلوّظف احلصول على رسالة براءة ذّمة من دائرته قبل حصوله على ُمستحّقاته   ب-	

إذا مت إنهاء خدمته ألي سبب من األسباب.
ُتلغى إقامة امُلوّظف غري امُلواطن وأفراد عائلته املشمولني بكفالته، ما مل ُتنَقل إىل أي   ج-	

جهة أخرى يف الدولة عند إنهاء خدمته.
ذّمته،  ُمرتّتبة هلا يف  مالّية  ُمستحّقات  بأي  امُلوّظف  الدائرة مُبطالبة  ُتسَمع دعوى  ال   د-	
كما ال ُتسمع دعوى امُلوّظف مُبطالبة الدائرة بأي ُمستحّقات له، وذلك ُكلُّه مُبضي 
ُمطالبة  أي  خالهلا  مت  ُقدِّ إذا  امُلّدة  هذه  وتنقطع  احلق،  ذلك  ُنشوء  تاريخ  من  سنتني 

قضائّية بتلك امُلستحّقات ّمن له مصلحة يف ذلك.
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الفصلأحـكـام خـتـامـّيـة
السادس عشر



الُموّظف الحاصل على ُموافقة مبدئّية بمنحه الجنسّية
املادة )135(

ألغراض تطبيق أحكام هذا القانون، ُيعامل امُلوّظف الذي مّتت امُلوافقة املبدئّية على منحه 
جنسّية الدولة من احلاكم وحصل على جواز سفر إماراتي ُمعاملة امُلواطن.

تفويض الصالحّيات
املادة )136(

جيوز للُمدير العام تفويض أي من صالحّياته امُلقّررة مبوجب هذا القانون والتشريعات   أ-	
الصادرة مُبوجبه ألي من ُموّظفي الدائرة، وُيشرتط لصّحة هذا التفويض ما يلي:

أن يكون التفويض خّطيًا. 	.1
أن يتم التفويض للُمفّوض بصفته وليس بامسه. 	.2

أن يكون التفويض حُمّدد امُلدة. 	.3
أن يكون امُلوّظف امُلفّوض إليه من الدرجة )14( فما فوق. 	.4

أن يكون التفويض غري ُمطلق بكامل الصالحّيات. 	.5
أال ُيؤّدي التفويض إىل التأثري سلبًا على سري العمل ومصلحة الدائرة. 	.6

تفويض  العام  للُمدير  جيوز  ال  املادة،  هذه  من  )أ(  الفقرة  يف  ورد  ّما  الرغم  على   ب-	
صالحّياته امُلقّررة مُبوجب هذا القانون والتشريعات الصادرة مُبوجبه يف املسائل التالية:

التعيني على الدرجة الثانية عشرة فما فوق. 	.1
التعيني بالعقد اخلاص. 	.2

منح بدل املهارات. 	.3
الرتقية. 	.4

إنهاء خدمة امُلوّظف امُلواطن. 	.5
إنهاء خدمة امُلوّظف غري امُلواطن من الدرجة الثانية عشرة فما فوق. 	.6

إحالة امُلوّظف إىل اجلهات القضائّية. 	.7

مشروعّية القرارات
املادة )137(

مع  ُمّتفقة  الدائرة  عن  الصادرة  الداخلية  واللوائح  القرارات  كاّفة  تكون  أن  جيب   أ-	
أحكام هذا القانون والتشريعات الصادرة مُبوجبه، ويقع باطاًل ُكل ما يتعارض منها 

مع أحكامه، وال يرتّتب على منح أي حق مُبوجب أي منها حقًا ُمكتسبًا.
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إذا قامت الدائرة بإصدار أي قرار أو الئحة داخلّية وتبنّي أنها تتضّمن ُمالفة ألحكام   ب-	
البشرّية أن تطلب من  املوارد  القانون والتشريعات الصادرة مُبوجبه، فعلى دائرة  هذا 
الدائرة إيقاف تنفيذ ذلك القرار أو الالئحة امُلخالفة وتصويبه مبا يتوافق وأحكام هذا 

القانون والتشريعات الصادرة مُبوجبه.
هذا  ألحكام  الدوائر  قبل  من  امُلرتكبة  بامُلخالفات  تقريراً  البشرّية  املوارد  دائرة  ُتعّد   ج-	

القانون والتشريعات الصادرة مُبوجبه، وترفعه إىل رئيس اجمللس التنفيذي.

إصدار تشريعات إدارة املوارد البشرّية
املادة )138(

البشرّية  املوارد  بإدارة  امُلتعّلقة  التشريعات  إصدار  التنفيذي  اجمللس  رئيس  ّول  خُيَ  أ-	
للحكومة، مبا يف ذلك تعديل أي حكم من أحكام هذا القانون.

التنفيذي وفقًا ألحكام هذا  القرارات اليت خيتص بإصدارها رئيس اجمللس  باستثناء   ب-	
القانون والتشريعات الصادرة مُبوجبه، ُيصِدر ُمدير عام دائرة املوارد البشرّية القرارات 
القانون، وُتنشر يف اجلريدة  الالزمة لتنفيذ أحكام هذا  التنفيذّية واألدلة اإلجرائية 

الرمسّية للحكومة.

احُللول واإللغاءات
املادة )139(

حيل هذا القانون حمل قانون إدارة املوارد البشرّية حلكومة دبي رقم )27( لسنة 2006   أ-	
وتعديالته.

ُيلغى أي نص يف أي تشريع آخر إىل املدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.  ب-	
يستمر العمل باملراسيم والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لقانون إدارة املوارد البشرّية   ج-	
حلكومة دبي رقم )27( لسنة 2006 وتعديالته، إىل املدى الذي ال تتعارض فيه وأحكام 

هذا القانون، وذلك إىل حني صدور املراسيم والقرارات واللوائح اليت حتل حمّلها.

الّنشر والّسريان
املادة )140(

ُينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسّية، وُيعمل به اعتباراً من األول من يناير 2019م.

حممد بن راشد آل مكتوم 	 	 	 	 	 	
		 حـاكم دبـي 	 	 	 	 	 	 	

صدر يف دبي بتاريخ 1 يوليو 2018م
املوافـــــــــــــــــــــــــــــــق 17 شوال 1439هـ
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