
00971 4 2929299 :¢ùcÉa ,00971 4 2929200 :∞JÉg

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO 120777  .Ü.¢U

slc.dubai.gov.ae      rps@slc.dubai.gov.ae

2012 áæ°ùd (6) ºbQ ¿ƒfÉb 

¿CÉ°ûH

Ú«∏ëŸG Újôµ°ù©∏d ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG 

»HO IQÉeEG ‘ Ú∏eÉ©dG

 

∫ qnó n©oŸG

2017 áæ°ùd (18) ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH 

 2018



قانون رقم )6( ل�سنة 2012 

ب�ساأن

اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني

العاملني يف اإمارة دبي 

ل املَُعدَّ

بالقانون رقم )18( ل�سنة 2017 

 2018 م

Law 6 Pages.indd   1 2/5/18   1:05 PM



ق�سم البحوث والإ�سدارات 

اإدارة التثقيف الت�سريعي

اللجنة العليا للت�سريعات يف اإمارة دبي 

هاتف: 2٩2٩200 4 00٩71 - فاك�س: 2٩2٩2٩٩ 4 00٩71

�س.ب.  120777 دبي - الإمارات العربية املتحدة

slc.dubai.gov.ae          rps@slc.dubai.gov.ae

ISBN 978-9948-00-162-1 )الرقم املعياري الدويل للكتاب )ردمك

الإمارات العربية املتحدة

قانون رقم )6( ل�سنة 2012 ب�ساأن املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني العاملني يف 

اإمارة دبي. - دبي: اللجنة العليا للت�سريعات يف اإمارة دبي، 2018.

81 �س؛ 24�سم

1. الإمارات العربية املتحدة – قوانني وت�سريعات 

اأ. اللجنة العليا للت�سريعات يف اإمارة دبي 

Law 6 Pages.indd   2 2/5/18   1:05 PM



3

املحتويات 

للع�سكريني  الب�سرية  املوارد  اإدارة  ب�ساأن   2012 ل�سنة   )6( رقم  قانون 
املحليني العاملني يف اإمارة دبي 

: ا�سم القانون والتعريفات ونطاق التطبيق الف�سل الأول 
: مبادئ ال�سلوك الوظيفي الف�سل الثاين 

: بيئة العمل الف�سل الثالث 
: تخطيط املوارد الب�سرية الف�سل الرابع 

: الرتقية الف�سل اخلام�س 
: الراتب والعالوات والبدلت واملكافاآت واملزايا الف�سل ال�ساد�س 

: الأداء واملكافاأة الف�سل ال�سابع 
: التدريب والتطوير الف�سل الثامن 

: الإجازات الف�سل التا�سع 
: ال�سفر يف مهمات ر�سمية اأو تدريبية الف�سل العا�سر 

: البعثات الدرا�سية الف�سل احلادي ع�سر 
: عالقات التوظيف الف�سل الثاين ع�سر 

: ال�سحة وال�سالمة والبيئة الف�سل الثالث ع�سر 
: اجلزاءات الف�سل الرابع ع�سر 

: التظلمات وال�سكاوى الف�سل اخلام�س ع�سر 
: اإنهاء اخلدمة الف�سل ال�ساد�س ع�سر 

: جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية الف�سل ال�سابع ع�سر 
: اأحكام ختامية الف�سل الثامن ع�سر 

اأحكام القانون رقم )6(  قانون رقم )18( ل�سنة 2017 بتعديل بع�س 
اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني العاملني  ل�سنة 2012 ب�ساأن 

يف اإمارة دبي

5

5

6
٩

15
18
26
30
33
36
40
53
55
58
62
64
6٩
71
75
76

78

Law 6 Pages.indd   3 2/5/18   1:05 PM



4

Law 6 Pages.indd   4 2/5/18   1:05 PM



5

قانون رقم )6( ل�سنة 2012 
ب�ساأن

اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني العاملني يف اإمارة دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على قانون �سرطة دبي ل�سنة 1966 ولئحته التنفيذية رقم )1( ل�سنة 1984،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�سرية حلكومة دبي رقم )27( ل�سنة 2006 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )2( ل�سنة 2008 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني العاملني يف 
حكومة دبي وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )21( ل�سنة 2008 ب�ساأن املعا�سات والتاأمينات الجتماعية للع�سكريني املحليني 
العاملني يف حكومة دبي،

وعلى القانون رقم )28( ل�سنة 2009 ب�ساأن تعيني املتقاعدين لدى اجلهات احلكومية يف اإمارة دبي،
املحليني  الع�سكريني  املوظفني  وامتيازات  رواتب  بتحديد   2007 ل�سنة   )3( رقم  املر�سوم  وعلى 

العاملني يف حكومة دبي،
وعلى القرار رقم )3( ل�سنة 2008 ب�ساأن حتديد الدوائر اخلا�سعة لأحكام القانون رقم )2( ل�سنة 

2008 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني العاملني يف حكومة دبي، 
وعلى القرار رقم )4( ل�سنة 2008 بت�سكيل جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )25( ل�سنة 2006 باإن�ساء اإدارة للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية 
للع�سكريني العاملني يف حكومة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )4( ل�سنة 2007 ب�ساأن املوظفني الع�سكريني املحليني العاملني يف 
حكومة دبي،

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل�سنة  القانون رقم )6(  اأحكام  بتعديل  ل�سنة 2017  القانون رقم )18(  املعدلة مبوجب  املواد  ا�ستبدال  	 مت 
اإلى هذا  اإمارة دبي، وقد متت الإ�سارة  اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني العاملني يف  2012 ب�ساأن 

ال�ستبدال يف هوام�س املواد املعدلة.
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ن�سدر القانون التايل:

الف�سل الأول
ا�سم القانون والتعريفات ونطاق التطبيق

ا�سم القانون
املادة )1(

ُي�سمى هذا القانون »قانون اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني العاملني يف اإمارة دبي 
رقم )6( ل�سنة 2012«.

التعريفات
املادة )2(

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القانون، املعاين املبّينة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �سياق الن�س على خالف ذلك:

: دولة الإمارات العربية املتحدة. الدولة 
: اإمارة دبي. الإمارة 

: �ساحب ال�سمو حاكم دبي. احلاكم 
: حكومة دبي. احلكومة 

: رئي�س ال�سرطة والأمن العام. الرئي�س 
: اأية جهة ع�سكرية اأو مدنية نظامية تخ�سع لأحكام هذا القانون. الدائرة 

: قائد عام اأو مدير عام الدائرة ومن يف حكمهما. املدير العام 
اإدارة املعا�سات والتاأمينات الجتماعية للع�سكريني املحليني العاملني   : اإدارة املعا�سات 
 )25( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  مبوجب  املُن�ساأة  دبي  حكومة  يف 

ل�سنة 2006 املُ�سار اإليه.
: الوحدة التنظيمية التي تعنى ب�سوؤون املنت�سبني يف الدائرة. اإدارة املوارد الب�سرية 

: الإدارة اأو املركز الأمني اأو الق�سم اأو ال�سعبة يف الدائرة ومن يف حكمها. الوحدة التنظيمية 
: كل من ي�سغل اإحدى الوظائف الواردة �سمن موازنة الدائرة، ويحمل  املنت�سب 

اإحدى الرتب الع�سكرية، وي�سمل الذكر والأنثى.
: املنت�سب الذي ل تقل رتبته الع�سكرية عن مقدم. ال�سابط ذو الرتبة العليا 
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: املنت�سب الذي ل تقل رتبته الع�سكرية عن مالزم ول تزيد على رائد. ال�سابط 
اأول ول تزيد على  الع�سكرية عن �سرطي  الذي ل تقل رتبته  املنت�سب   : �سف ال�سابط 

وكيل اأول.
: املنت�سب الذي تكون رتبته الع�سكرية �سرطي. الفرد 

: كل من يعني يف الدائرة، ويلحق باإحدى املدار�س اأو الكليات اأو املعاهد  املتدرب الع�سكري 
الع�سكرية اأو ال�سرطية املعتمدة داخل الدولة اأو خارجها، لأداء الدورة 
الواردة  الوظائف  اإحدى  لي�سغل  التخرج  بعد  توؤهله  التي  التاأ�سي�سية 

�سمن موازنة الدائرة وفقًا لأحكام هذا القانون.
املعاهد  اأو  الكليات  اأو  اجلامعات  باإحدى  للدرا�سة  املوفد  الطالب   : املر�سح 
�سواء  بها  اأخرى معرتف  تعليمية  اأية جهة  اأو  الأكادميية  اأو  ال�سرطية 
داخل الدولة اأو خارجها للح�سول على موؤهل جامعي اأو ما يعادله، مبا 

فيهم املبتعثني لتاأهيلهم كطيارين اأو اإطفائيني.
: زوج املنت�سب واأولده. عائلة املنت�سب 

موؤهل  على  احل�سول  لأغرا�س  درا�سية  اإجازة  مينح  الذي  املنت�سب   : املبتعث 
نفقة  اأو  اخلا�سة  نفقته  على  �سواء  العامة،  الثانوية  من  اأعلى  علمي 

الدائرة اأو نفقة اأية جهة اأخرى.
: املُنت�سب الذي ُيتوفى اأثناء ال�ستباك امل�سلح مع املجرمني اأو املطلوبني  ال�سهيد 
يف  ُيتوفى  من  كل  ال�سهيد،  حكم  يف  ويعترب  املت�سللني،  اأو  املهربني  اأو 

اإحدى احلالت التالية:
1- اأثناء تنفيذ مهام حفظ الأمن وال�سالمة.

2- اأثناء تنفيذ عمليات مكافحة احلرائق والإنقاذ.
على  التدريب  اأو  احلية،  بالذخرية  التدريبات  اأو  التمارين  اأثناء   -3

عمليات الإطفاء والإنقاذ.
4- حوادث الطريان وال�سفن والقوارب والآليات الناجتة عن التدريبات 

والتمارين الأمنية.
5- حوادث الإنزال اجلوي والغو�س حتت املاء.

6- حوادث الألغام واملتفجرات.
: كل من يحمل جن�سية الدولة. املواطن 

Law 6 Pages.indd   7 2/5/18   1:05 PM



8

: الراتب ال�سهري للمنت�سب، والذي يتكون من الراتب الأ�سا�سي والعالوة  الراتب الإجمايل  
العامة.

: الراتب ال�سهري الذي يعادل ن�سف الراتب الإجمايل. الراتب الأ�سا�سي  
: الراتب الإجمايل م�سافًا اإليه العالوات الأخرى التي ي�ستحقها املنت�سب  الراتب ال�سامل 

مبوجب هذا القانون والقرارات ال�سادرة يف هذا ال�ساأن.
: ال�سنة امليالدية. ال�سنة 

بحق  التاأديبية  الإجراءات  لتخاذ  دائرة  كل  يف  ُي�سّكل  الذي  املجل�س   : جمل�س التاأديب 
منت�سبيها املخالفني لأحكام هذا القانون والت�سريعات ال�سارية لديها.

التي  وال�سكاوى  التظلمات  للنظر يف  دائرة  كل  ُت�سّكل يف  التي  اللجنة   : جلنة التظلمات وال�سكاوى 
ُتقّدم من منت�سبيها.

الب�سرية  للموارد  دبي  جلنة  من  قرار  بت�سكيلها  ي�سدر  التي  اللجنة   : اللجنة الطبية 
الع�سكرية.

: تخفي�س الرتبة الع�سكرية اإلى رتبة �سرطي. التجريد من الرتبة 

نطاق تطبيق القانون
املادة )3(

ت�سري اأحكام هذا القانون على جميع املنت�سبني املحليني املواطنني وغري املواطنني العاملني يف  اأ-  
الدوائر املحددة يف القرار رقم )3( ل�سنة 2008 امل�سار اإليه، بالإ�سافة اإلى الدوائر الأخرى 

التي ي�سدر بتحديدها قرار من الرئي�س.
املادة  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  اإليها  امل�سار  الدوائر  يف  العاملون  املدنيون  املوظفون  يخ�سع  ب-  

لقانون اإدارة املوارد الب�سرية حلكومة دبي رقم )27( ل�سنة 2006، وتعديالته.

دور اإدارة املوارد الب�سرية يف تطبيق القانون
املادة )4(

على اإدارة املوارد الب�سرية يف الدائرة تنفيذ وتطبيق �سيا�سات واأحكام املوارد الب�سرية الواردة  اأ-  
يف هذا القانون.

على جميع الوحدات التنظيمية بالدائرة ا�ست�سارة اإدارة املوارد الب�سرية فيما يتعلق بامل�سائل  ب-  
الفنية اخلا�سة باملوارد الب�سرية.
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يقع على عاتق جميع الوحدات التنظيمية بالدائرة م�سوؤولية الفهم الدقيق ل�سيا�سات املوارد  ج-  
اأو  متييز  دون  وانتظام  بعدالة  املنت�سبني  جميع  على  تطبيقها  ا�ستمرار  و�سمان  الب�سرية، 
حماباة بهدف خلق ثقافة حمفزة يحكمها الأداء، وعليها ا�ست�سارة اإدارة املوارد الب�سرية عند 

اأي التبا�س يف تطبيق اأحكام هذا القانون.

الف�سل الثاين
مبادئ ال�سلوك الوظيفي

عالقات العمل
املادة )5(

على الدائرة توفري بيئة عمل �سحية واآمنة ميكن من خاللها حتقيق الأهداف املوؤ�س�سية والفردية 
على حد �سواء، وعليها ب�سكل خا�س توفري بيئة عمل تتميز باملوا�سفات التالية:

اأن تقّدر الختالفات الفردية والتنّوع الثقايف ملنت�سبيها.   -1
اأن توفر فر�سًا متكافئة للتطوير يف �سوء خمرجات الأداء.   -2

اأن ت�سجع املنت�سبني على امل�ساهمة يف تقدمي القرتاحات املتعلقة بتطوير الأهداف وحت�سني    -3
اخلدمات.

اأن تكون اآمنة وعادلة ومن�سفة وتلبي الحتياجات الأ�سا�سية للمنت�سب.   -4
اأن تكون خالية من امل�سايقات والتمييز واملحاباة.   -5

اأن تكون حمفزة للمنت�سب على تقدمي وتطبيق الأفكار الإبداعية واملبتكرة.   -6

امل�سوؤولية ال�سخ�سية
املادة )6(

يجب على املنت�سب اللتزام مبعايري ال�سلوك الوظيفي القومي الذي يتفق وطبيعة عمله، وعليه ب�سكل 
خا�س اللتزام مبا يلي:

الت�سريعات املعمول بها يف الإمارة، ومراعاة القوانني واللوائح والقرارات والتعليمات املتعلقة    -1
باأداء املهام الر�سمية.

الت�سرف باأ�سلوب يعزز ويحافظ على �سمعة الدولة ب�سكل عام.   -2
تخ�سي�س وقته ون�ساطه للقيام بواجباته املن�سو�س عليها يف هذا القانون.   -3

تاأدية اأي واجب اأو عمل يوكل اإليه بدقة واأمانة، واأن يتحمل م�سوؤولية الأوامر التي ت�سدر عنه.   -4
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املعايري الأخالقية يف العمل لتلبية املتطلبات القانونية والإجرائية.   -5
معاملة زمالئه بلباقة، واحرتام حقوقهم وواجباتهم، والتعاون معهم يف اأداء الواجبات لتاأمني    -6

ح�سن �سري العمل.
تقدمي خدمات ذات جودة متميزة للمتعاملني اخلارجيني والداخليني على حد �سواء، واعتماد    -7

اأ�سلوب مهني يت�سم بالود وروح امل�ساعدة عند التعامل مع اجلمهور.
جتنب االإهدار اأو اال�ستخدام املفرط للموارد العامة.   -8

واجباته  تاأدية  فرتة  خالل  عليها  يح�سل  معلومات  اأية  ا�ستغالل  حماولة  اأو  ا�ستغالل  عدم    -9
الوظيفية.

اأن يقدم الحرتام الالزم ملن يعلوه رتبة وفق اأ�سول ال�سبط والربط الع�سكري.   -10
اأن يحافظ على �سمعته و�سمعة الدائرة والوظيفة، واأن يناأى بنف�سه عن مواطن ال�سبهات.   -11

عدم ا�ستغالل من�سبه اأو عالقاته التي يقيمها اأثناء عمله يف الدائرة للتاأثري اأو التدخل غري    -12
اأو  الدائرة  داخل  من  �سواء  املخت�سة  التحقيق  جهات  قبل  من  املتوقعة  بالإجراءات  املالئم 

خارجها.

العالقة بني املنت�سبني
املادة )7(

يخ�سع منت�سبو الدائرة من ذوي الرتب الأدنى لذوي الرتب الأعلى فاإذا ت�ساوت الرتب خ�سع  اأ-  
الأحدث يف الرتبة لالأقدم فيها، ول يجوز اإ�سناد امل�سوؤولية اإلى من هو اأقل رتبة اأو اأقدمية يف 

حال وجود من هو اأعلى اأو اأقدم منه.
على املنت�سب اأن يطيع اأي اأمر م�سروع ي�سدر اإليه من روؤ�سائه يف جميع الأوقات ويف حدود  ب-  

واجباته واأن يبذل اأق�سى جهد لتنفيذه.
اإذا �سدر اإلى املنت�سب اأمر غري م�سروع فيمكن له اأن ميتنع عن تنفيذه دون الإخالل بقواعد  ج-  

واأ�سول ال�سبط والربط الع�سكري.

ارتكاب اجلرائم
املادة )8(

بالإ�سافة اإلى الإجراءات والعقوبات املقررة مبوجب الت�سريعات ال�سارية، ُتفر�س على املنت�سب الذي 
يرتكب جرمية يعاقب عليها القانون اإحدى اجلزاءات التاأديبية املن�سو�س عليها يف هذا القانون.
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الإف�ساح عن املعلومات
املادة )٩(

يحظر على املنت�سب خالل فرتة خدمته اأو بعد انتهائها الإف�ساح عن اأو ك�سف اأية معلومات  اأ-  
خطية اأو �سفهية �سرية بطبيعتها اأو بحكم التعليمات ال�سادرة ب�ساأنها، �سواء تعلقت بالدائرة 
التي يعمل بها اأو باأي فرد اأو جهة اأخرى، ما مل يح�سل على اإذن خطي م�سبق من الدائرة 

املعنية اأو بطلب من اجلهات الق�سائية.
ت�سمل املعلومات امل�سار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة اأية ر�سائل اأو خرائط اأو تقارير اأو  ب-  
ر�سومات اأو عرو�س اأو موا�سفات اأو مناذج اأو رخ�س اأو اتفاقيات اأو اأية وثائق اأخرى مهما 

كانت طبيعتها.
يجب على املنت�سب فور انتهاء خدمته من الدائرة اإعادة كل ما بحوزته من عهد ع�سكرية اأو  ج-  
وثائق اأو اأوراق اأو ملفات اأو مواد اأو اأ�سرطة اأو اأقرا�س اأو برامج اأو اأية ممتلكات اأخرى تخ�س 

الدائرة التي يعمل بها اأو تخ�س اأية جهة اأخرى �سواء كانت تت�سمن معلومات �سرية اأم ل.
لغايات هذه املادة يتوجب على املنت�سب التوقيع على »تعهد �سمان ال�سرية وعدم الإف�ساح عن  د-  

املعلومات«.

العالقة مع اجلمهور
املادة )10(

يتعني على الدائرة خدمة اجلمهور باأ�سلوب مهني يلبي حاجات عمالئها من خالل اإر�ساء عالقات 
متميزة معهم، ول�سمان حتقيق ذلك يجب على املنت�سب:

بذل كافة اجلهود الالزمة خلدمة اجلمهور باأف�سل ما ميكن ووفق املعايري والإجراءات التي    -1
ت�سعها احلكومة.

احلياد التام يف التعامل مع اجلمهور، وعدم االنخراط يف اأي ن�ساط ترويجي يتعلق باأي عميل.   -2
ارتداء زي العمل الذي حتدده الدائرة، وحمل البطاقة التعريفية يف الأحوال التي ت�ستدعي    -3

ذلك.
منافع  اأية  اأو  اإغراءات  لتقدمي  املوردين  اأو  املتعاملني  من  اأي  بها  يقوم  حماولة  اأية  رف�س    -4
�سخ�سية اأخرى مقابل ح�سولهم على خدمة اأو معاملة خا�سة، ويتوجب يف كل الأحوال اإبالغ 

ال�سلطات املخت�سة يف الدائرة عن هذه املحاولت.
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الهدايا والر�ساوى
املادة )11(

مع مراعاة الت�سريعات ال�سارية والتي جترم قبول اأو اأخذ اأو تقدمي اأو طلب اأو عر�س الر�سوة،  اأ-  
يجب على كافة منت�سبي الدائرة االبتعاد عن اأي منط من اأمناط الر�سوة اأو الف�ساد.

له قيمة  اأو كل ما  اأية خدمة  اأو  اأي مبلغ  القانون قبول  اأحكام هذا  لغايات  الر�ساوى  ت�سمل  ب-  
مادية اأو معنوية مقابل تقدمي خدمة معينة من �ساأنها اإف�ساد م�سار العمل، اأو اتخاذ اإجراء 
غري قانوين اأو غري مالئم، اأو يقوم اأو ُي�سّرع يف اإجناز عمل يكون املنت�سب مكّلفًا باأدائه بحكم 

عمله.
يجب على الدائرة التحقيق يف جميع حالت الر�ساوى اأو الف�ساد امل�ستبه بها اأو املبلَّغ عنها،  ج-  
واإذا ثبت بنتيجة التحقيق اأو يف حال وجود دلئل قوية على اأن املنت�سب قد دفع اأو قبل اأو اأخذ 
على  عالوة  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  اإلى  حتويله  فيتم  ر�سوة  عر�س  اأو  قّدم  اأو  طلب  اأو 

اتخاذ الإجراءات التاأديبية الالزمة بحقه.
مينع منعًا باتًا قبول اأية هدايا ذات قيمة مادية ما مل تكن هدايا دعائية رمزية اأو ترويجية  د-  

وحتمل ا�سم و�سعار اجلهة التي تقدمها.
اأن يتم توزيعها وفقًا ملا  حتدد الدائرة اجلهة التي يجوز لها قبول الهدايا نيابة عنها، على  هـ-  

تقرره الدائرة.
ل يجوز تقدمي وتوزيع الهدايا اإل با�سم الدائرة ومن قبل الطرف الذي حتدده. و-  

الن�ساط ال�سيا�سي
املادة )12( 

اأو  اأو هيئة  اأو جمعية  اأي تنظيم حزبي  اإلى  اأو الن�سمام  بال�سيا�سة  املنت�سب ال�ستغال  ُيحظر على 
غري  اأو  �سيا�سية  اأهدافها  كانت  اإذا  خارجها  اأو  الدولة  داخل  عاملية  اأو  اإقليمية  اأو  حملية  منظمة 

م�سروعة.

ت�سارب امل�سالح
املادة )13(

يتعني على املنت�سب خالل تاأدية واجباته الوظيفية جتنب اأي ت�سارب قد يقع بني م�ساحله اخلا�سة 
بت�سارب  مزاعم  اأية  ب�ساأنه  تثار  اأن  ميكن  عمل  اأي  يتجنب  واأن  وعملياتها،  احلكومة  وم�سالح 
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امل�سالح، وعليه اأن يتجنب ب�سكل خا�س ما يلي:
ال�سرتاك يف اأي عمل اأو ت�سرف اأو اإ�سدار قرار يوؤثر ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر على جناح    -1
متعهد اأو مورد اأو اأي م�سروع يف حال كان له اأو لزوجه اأو لأحد من اأقاربه حتى الدرجة الرابعة 

م�سلحة فيه.
اأو  له  اإلى احل�سول على منفعة  يوؤدي  اإ�سدار قرار قد  اأو  اأو ت�سرف  اأي عمل  ال�سرتاك يف    -2

لزوجه اأو لأحد من اأقاربه حتى الدرجة الرابعة.
ال�سرتاك يف اأي عمل اأو ت�سرف اأو اإ�سدار قرار يوؤثر ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر يف جناح    -3
مورد اأو متعهد اأو م�سروع يكون املنت�سب �سريكًا فيه باأي �سكل كان ويوؤدي اإلى ح�سوله على 

ن�سبة اأو ح�سة اأو منفعة مادية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.
الدائرة  يف  عمله  بحكم  عليها  ح�سل  معلومات  اأية  ت�سريب  اأو  الوظيفي  من�سبه  ا�ستغالل    -4

لتحقيق اأهداف معينة اأو احل�سول على خدمة اأو معاملة خا�سة.
اأن يو�سط اأحدًا اأو يقبل الو�ساطة يف اأي �ساأن خا�س بوظيفته اأو اأن يتو�سط لآخر يف اأي �ساأن    -5

من ذلك.

العمل لدى الغري اأو مزاولة الن�ساط التجاري
املادة )14(

يحظر على املنت�سب املواطن وغري املواطن العمل لدى الغري باأجر اأو بدون اأجر اإل مبوافقة  اأ-  
خطية م�سبقة من الدائرة.

يحظر على املنت�سب غري املواطن متلك اأية موؤ�س�سة اأو متلك اأية ح�سة يف اأية �سركة - فيما  ب-  
عدا �سركات امل�ساهمة العامة  اإل مبوافقة خطية م�سبقة من الدائرة.

تلك  اإدارة  اأو  �سركة  اأية  يف  ح�سة  اأية  متلك  اأو  موؤ�س�سة  اأية  متلك  املواطن  للمنت�سب  يجوز  ج-  
ال�سركات اأو املوؤ�س�سات وفقًا لل�سروط التالية:

القيام بالعمل خارج �ساعات الدوام الر�سمي.   -1
اأّل يوؤثر عمله اخلا�س ب�سكل �سلبي على القيام بواجباته الوظيفية اأو على الدائرة.   -2

اأّل يكون ذلك العمل مرتبطًا باأي �سكل من الأ�سكال بوظيفته الر�سمية ول يوؤثر عليها اأو    -3
يتاأثر بها.
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مبادئ الت�سال
املادة )15(

مبادئ  على  واخلارجي  الداخلي  الت�سال  ل�سيا�سة  تطبيقها  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  احلكومة  ت�ستند 
امل�سوؤولية والفعالية وال�سفافية وال�سراكة وذلك ل�سمان تقدمي اأف�سل اخلدمات للجمهور.

الت�سال الداخلي
املادة )16(

وا�سح،  ب�سكل  للمنت�سب  وتوقعاتها  وحاجاتها  واأهدافها  ا�سرتاتيجياتها  اإي�سال  الدائرة  على 
و�سمان اأن تكون عملية الت�سال يف كافة جمالت العمل عملية تبادلية بني املدير ومروؤو�سيه يتم 
�سيا�سة  تعلن عن  اأن  �سبيل ذلك   الدائرة  يف  الفاعلة، وعلى  امل�ساركة  املنت�سب على  ت�سجيع  فيها 
واإر�سادات الت�سال اخلا�سة بها ب�سكل وا�سح �سواء عن طريق املن�سورات، اأو لوحات املالحظات، 
اأية  اأو  اأو الجتماعات الدورية،  اأو اجتماعات فرق العمل،  اأو الر�سائل اللكرتونية،  اأو الإعالنات، 

و�سيلة اأخرى.

الت�سال اخلارجي
املادة )17(

للوائحها  وفقًا  والدولية  والإقليمية  املحلية  اجلهات  مع  الت�سال  م�سوؤولية  الدائرة  تتولى  اأ-  
الداخلية، ومبا يتوافق وال�سيا�سات والتوجيهات التي ت�سعها احلكومة يف هذا ال�ساأن.

على املنت�سب الذي يتولى مهام الت�سال مع اجلهات امل�سار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة  ب-  
الظهور ب�سورة مهنية راقية.

الت�سريحات الإعالمية
املادة )18(

اأن�سطة الدائرة  اأحد منت�سبيها لالإدلء بالت�سريحات الإعالمية حول  ُتعنّي  اأن  على الدائرة  اأ-  
واأ�سلوب عملها وا�سرتاتيجيتها.

اأو  لو�سائل الإعالم  تعليقات عامة �سواء  اأو  اأية ت�سريحات  اإبداء  املنت�سب المتناع عن  على  ب-  
غريها يف اأي �ساأن يتعلق ب�سيا�سات وبرامج الدائرة والتي ميكن اعتبارها غري مالئمة اأو قد 

تلحق �سررًا بعمل الدائرة، وعليه ب�سكل خا�س ودومنا ح�سر جتنب ما يلي:
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اأو  تطويرها  يف  ي�سارك  التي  الدائرة  و�سيا�سات  برامج  على  �سلبية  تعليقات  اأية  اإبداء   -1
تنفيذها.

�سيا�سات  حول  �سلبية  ا�ستنتاجات  اأو  اآراء  باأية  الر�سمية  بال�سفة  الت�سريح  اأو  الإدلء    -2
الدائرة.

التعليقات اأو الت�سريحات ال�سلبية حول الإدارة العليا للدائرة وطريقة واأ�سلوب عملها.   -3
امل�ساركة  خاللها  من  املنت�سب  ي�ستطيع  داخلية  منابر  واإيجاد  ت�سجيع  الدائرة  على  يتوجب  ج-  

ب�سفته الر�سمية يف تقدمي اآرائه حول عمليات الدائرة التي يعمل بها وخططها الإجرائية.

الف�سل الثالث
بيئة العمل

اأيام و�ساعات العمل الر�سمي
املادة )1٩(

�سباحًا  والن�سف  ال�سابعة  ال�ساعة  من  اخلمي�س،  اإلى  الأحد  من  الر�سمي  العمل  اأيام  تكون  اأ-  
وال�سبت عطلة  يوما اجلمعة  يكون  اأن  الظهر، على  بعد  والن�سف من  الثانية  ال�ساعة  وحتى 

اأ�سبوعية، با�ستثناء اأوقات العمل اخلا�سة بحالت الأزمات والطوارئ واملنا�سبات.
يجوز للمدير العام ـ كلما دعت احلاجة ـ اإجراء بع�س التغيريات يف اأيام واأوقات العمل �سواء  ب-  

للدائرة ككل اأو لبع�س الوظائف لديها.
يبداأ العمل الر�سمي خالل �سهر رم�سان املبارك من ال�ساعة التا�سعة �سباحًا وحتى ال�ساعة  ج-  
لتتالءم  اخلا�سة  املناوبة  جداول  ترتيبات  الدائرة  ت�سع  اأن  على  الظهر  بعد  من  الثانية 

ومتطلبات عملها خالل هذه الفرتة.
يجوز للدائرة، وبناء على حاجات ومتطلبات العمل لديها تطبيق نظام املناوبات. د-  

يجوز للرئي�س املبا�سر ـ كلما دعت احلاجة ـ تكليف مروؤو�سيه ب�ساعات عمل اإ�سافية. هـ-  
ويف جميع الأحوال ينبغي على الدائرة اأن ُتعلن للجمهور بالو�سائل املنا�سبة عن �ساعات العمل   
لكل  الأ�سبوعية  العطل  اأيام  حتدد  واأن  التنظيمية  وحداتها  خمتلف  يف  تطبق  التي  الر�سمي 

وحدة منها.

العطالت والأعياد الر�سمية
املادة )20(

ُتعطل الدائرة يف املنا�سبات التي يعلن عنها مبوجب اإعالن ر�سمي ت�سدره اجلهات املخت�سة، على 
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اأن ت�سدر الدائرة تعميمًا يحدد فيه تواريخ وعدد اأيام العطلة وب�سكل يراعي طبيعة عمل الوحدات 
التنظيمية احليوية التي ينبغي ا�ستمرار عملها على مدار ال�ساعة.

االلتزام باحل�سور واالن�سراف
املادة )21(

على املنت�سب اللتزام باملواعيد املعتمدة للح�سور والن�سراف كي ل يت�سبب الغياب اأو التاأخري  اأ-  
يف الإخالل بتقدمي اخلدمة على الوجه املطلوب اأو يف زيادة العبء الوظيفي على املنت�سبني 

الآخرين.
على املنت�سب اللتزام مبواعيد الدوام التي تقت�سيها بع�س الظروف اخلا�سة اأثناء املنا�سبات  ب-  

والفعاليات والأزمات وحالت الطوارئ.
يف حال عدم متّكن املنت�سب من احل�سور اإلى عمله يف الوقت املحدد اأو عدم قدرته على تاأدية  ج-  

واجباته الوظيفية كما ينبغي يف حال ح�سوره، فعليه اأن يقوم باإبالغ رئي�سه املبا�سر بذلك.
يتوجب على الدائرة اتخاذ اإجراءات تاأديبية بحق كل منت�سب يتكرر غيابه اأو تاأخره عن العمل  د-  
الر�سمي بدون عذر يقبله رئي�سه املبا�سر، وعلى كل دائرة اأن ت�سع لئحة دوام خا�سة ومنا�سبة 

لحتياجاتها وقابلة للتطبيق يف هذا ال�ساأن.

املحافظة على املظهر العام
املادة )22(

اأ�سول  تقت�سيه  ملا  وفقًا  الع�سكري  الزي  ارتداء  الر�سمي  العمل  �ساعات  املنت�سب خالل  على  اأ-  
القيافة الع�سكرية.

على املنت�سب الظهور بالزي الالئق واملحت�سم وارتداء املالب�س التي تتالءم ومتطلبات العمل  ب-  
وذلك يف الأحوال التي تقت�سي فيها طبيعة عمله عدم ارتداء الزي الع�سكري.

الع�سوية املهنية
املادة )23(

مع مراعاة اأحكام املادة )12( من هذا القانون، يحظر على املنت�سب الن�سمام اأو النت�ساب  اأ-  
داخل  حكمها  يف  ما  اأو  املهنية  الهيئات  اأو  اجلمعيات  اأو  النقابات  ع�سوية  يف  ال�سرتاك  اأو 

الدولة اأو خارجها ما مل يح�سل على موافقة خطية م�سبقة من الدائرة.
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تتكفل الدائرة بدفع اأية ر�سوم اأو ا�سرتاكات مقابل ع�سوية املنت�سب يف النقابات اأو اجلمعيات  ب-  
الدولة  داخل  �سواء  املهنية  الرخ�سة  على  للح�سول  اأو  حكمها  يف  ما  اأو  املهنية  الهيئات  اأو 
الأداء واجباته  اأو متطلب  الرخ�سة �سرط  اأو احل�سول على  اإذا كان اال�سرتاك  اأو خارجها، 

الوظيفية، اأو مرتبط مبجال عمله.

ا�ستخدام املركبات والآليات
املادة )24(

عائدة  اآلية  اأو  مركبة  اأية  بقيادة  لديها  يعمل  منت�سب  لأي  ال�سماح  عدم  الدائرة  على  يجب  اأ-  
لها، ما مل يكن يحمل رخ�سة قيادة مالئمة لتلك املركبة اأو الآلية �سادرة وفقًا لالإجراءات 

والأ�سول املرعية يف هذا ال�ساأن.
ودفع  وجتديدها  الآلية  اأو  املركبة  قيادة  رخ�سة  على  احل�سول  م�سوؤولية  املنت�سب  يتحمل  ب-  

التكاليف املالية التي ترتتب على ذلك، ما مل تر الدائرة خالف ذلك.
اأو اآلية عائدة للدائرة توخي احليطة واحلذر  يجب على املنت�سب عند ا�ستعماله لأية مركبة  ج-  
واتباع اإر�سادات ومعايري الت�سغيل وال�سالمة املعتمدة، كما يجب عليه اإعالم رئي�سه املبا�سر اأو 

اجلهة املعنية عن اأي عطل اأو خلل يف املركبة اأو الآلية.
يجوز للدائرة اتخاذ الإجراءات التاأديبية بحق املنت�سب الذي يثبت اأنه ا�ستخدم اأية مركبة اأو  د-  

اآلية ب�سورة غري مالئمة اأو غري اآمنة اأو كان ي�سوب هذا ال�ستخدام الإهمال اأو التخريب.
يجب على الدائرة و�سع التعليمات وال�سرتاطات الالزمة ل�ستخدام املركبات والآليات التي  هـ-  
متلكها، ويجب على املنت�سب الذي ي�ستخدمها اللتزام بهذه التعليمات وال�سرتاطات والتوقيع 

على تعهد خطي بذلك قبل ا�ستخدام تلك املركبات اأو الآليات.
يجب على كل منت�سب عدم ال�سماح لأي �سخ�س غري م�سرح له من قبل الدائرة با�ستخدام  و-  

وقيادة املركبات والآليات اململوكة للدائرة، وذلك حتت طائلة امل�سوؤولية.

امللكية احلكومية
املادة )25(

يتحمل املنت�سب م�سوؤولية املحافظة على جميع املمتلكات واملواد واملعدات العائدة للدائرة اأو  اأ-  
التي تكون بحوزتها التي ت�سرف له اأو التي تكون بعهدته اأو حتت �سيطرته، وعليه المتناع عن 

ا�ستخدامها ب�سكل �سخ�سي دون موافقة م�سبقة من اجلهة املعنية بدائرته.
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تعترب معدات ومواد الأمن وال�سالمة والعهد الع�سكرية وكل ما يف حكمها ممتلكات حكومية ل  ب-  
يجوز للمنت�سب ا�ستخدامها باأي حال من الأحوال اإل يف نطاق العمل.

يجب على املنت�سب عند انتهاء خدمته لدى الدائرة اإعادة كافة املمتلكات احلكومية امل�سلمة  ج-  
له اأو التي بحوزته واحل�سول على �سهادة براءة ذمة وذلك قبل ت�سليمه م�ستحقاته املالية.

عائدة  لأية ممتلكات  تق�سري  اأو  اإهمال  نتيجة  اأو  متعمد  باأي �سرر  املنت�سب  ت�سبب  يف حال  د-  
التاأديبي املنا�سب بحقه وم�ساءلته من الناحيتني  للدائرة، فاإنه يكون عر�سة لإيقاع اجلزاء 

اجلزائية واملدنية.
يحق للدائرة اأن تخ�سم من امل�ستحقات املالية للمنت�سب تكاليف املواد اأو املعدات اأو املمتلكات  هـ-  
باإعادتها للدائرة عند طلبها، كما يكون لها  اأو مل يلتزم  اأو �سياعها  اإتالفها  التي ت�سبب يف 

احلق باتخاذ ما تراه منا�سبًا ل�ستعادتها اأو حمايتها.

الف�سل الرابع
تخطيط املوارد الب�سرية

املادة )26(
اعتماد  ويتم  واحتياجاتها،  واخت�سا�ساتها  يتنا�سب  الذي  التنظيمي  الهيكل  الدائرة  ُتِعد  اأ-  

الهيكل التنظيمي اأو اأي تعديل يطراأ عليه من قبل الرئي�س.
تكون للدائرة موازنة �سنوية ملواردها الب�سرية ويتم اإعداد هذه املوازنة وفقًا لهيكلها التنظيمي  ب-  

املعتمد، ويجب اأن ت�سمل هذه املوازنة ما يلي:
العدد املطلوب من املنت�سبني لكل وظيفة ورتبة ع�سكرية.   -1

التواريخ املتوقعة للتعيني يف كل وظيفة ورتبة ع�سكرية.   -2
الأعداد الفعلية لكل وظيفة ورتبة ع�سكرية.   -3

قبل  من  اعتمادها  يتم  التي  ال�سنوية  موازنتها  �سمن  للدائرة  الب�سرية  املوارد  موازنة  تكون  ج-  
احلاكم اأو من يفو�سه.

للمدير العام اأو من يفو�سه اإجراء اأية تعديالت على املوازنة ال�سنوية للموارد الب�سرية امل�سار  د-  
اإليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة، باإ�سافة اأو حذف اأو نقل املخ�س�سات املالية للوظائف 

طاملا اأن هذه التعديالت تقع �سمن ال�سقف املعتمد للموازنة ال�سنوية للدائرة.
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ت�سميم الوظائف
املادة )27(

على الدائرة ت�سميم كافة وظائفها بفعالية مبا ي�سمن الرتكيز على الأهداف والعمليات الرئي�سية 
لعملها ل�سمان تغطية الوظائف جلميع مهام الدائرة ول�سمان عدم التداخل بني تلك الوظائف.

�سياغة الو�سف الوظيفي
املادة )28(

الو�سف  �سياغة  الب�سرية،  املوارد  اإدارة  مع  بالتن�سيق  التنظيمية،  الوحدات  م�سوؤويل  على  يجب 
الوظيفي لكافة الوظائف التابعة لتلك الوحدات وحتديثها ب�سكل م�ستمر وفقًا للمتغريات والظروف 
واأن ت�سمن ح�سول كافة منت�سبيها على ن�سخ حمدثة من الو�سف الوظيفي الذي يبني لهم بو�سوح 

الهدف من الوظيفة وال�سالحيات وامل�سوؤوليات املنوطة بهم.

اأهمية الو�سف الوظيفي
املادة )2٩(

وتقييم  الوظيفي  امل�سار  التوظيف وحتديد  عليه يف  ُيعتمد  الذي  الأ�سا�س  الوظيفي  الو�سف  ل  ُي�سكِّ
الأداء وتخطيط فر�س التدريب والتطوير وغريها من الإجراءات ذات العالقة.

حتديد الحتياجات من املوارد الب�سرية
املادة )30(

على الوحدات التنظيمية املعنية عند رفع احتياجاتها ال�سنوية من املوارد الب�سرية اأن تو�سح  اأ-  
الوظائف املطلوبة وبيان الرتب الع�سكرية واملوا�سفات واملهارات واخلربات واملوؤهالت العلمية 

املطلوبة لها.
يتعني على اإدارة املوارد الب�سرية درا�سة ور�سد واعتماد الحتياجات من املوارد الب�سرية على  ب-  
اأن تكون مبنية على الحتياج الفعلي من الوظائف والرتب الع�سكرية والخت�سا�سات املطلوبة 

يف الدائرة واملوازنة ال�سنوية املعتمدة للموارد الب�سرية.

حتديد الرتب الع�سكرية امل�ستحقة عند التعيني
املادة )31(

واخلربات  العلمية  للموؤهالت  وفقًا  تعيينه  عند  الع�سكرية  للرتبة  املنت�سب  ا�ستحقاق  ُيحدد  اأ-  
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العملية الواردة يف اجلدول التايل:

للمدير العام تعيني ال�سباط و�سف ال�سباط واالأفراد وفقًا خلرباتهم دون التقيد باملوؤهالت  ب-  
العلمية الواردة يف الفقرة )اأ( من هذه املادة.

التعيني يف وظائف القيادة العليا
املادة )32(

تكون �سالحية التعيني يف وظائف القيادة العليا يف الدائرة على النحو التايل:
الرئي�س ونائبه مبر�سوم ي�سدره احلاكم.   -1

املدير العام مبر�سوم ي�سدره احلاكم بناًء على تو�سية الرئي�س.   -2
نائب املدير العام وال�سابط ذو الرتبة العليا بقرار ي�سدره الرئي�س بناًء على تو�سية املدير    -3

العام.

اخلربات العملية املوؤهل العلمي الرتبة الع�سكرية

-

-

-

خربة ل تقل عن اأربع �سنوات يف جمال التخ�س�س

-

خربة ل تقل عن ثماين �سنوات يف جمال التخ�س�س

خربة ل تقل عن اأربع �سنوات يف جمال التخ�س�س

-

-

-

-

دكتوراه 

ماج�ستري 

بكالوريو�س/ لي�سان�س 

دبلوم 

دبلوم 

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثانوية عامة

ثاين ثانوي

اأول ثانوي

ثالث اإعدادي فما دون

نقيب

مالزم اأول

مالزم

وكيل اأول

وكيل

رقيب اأول 

رقيب 

عريف اأول 

عريف 

�سرطي اأول 

�سرطي
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تعيني ال�سباط
املادة )33(

من  بها  معرتف  جامعية  �سهادات  على  واحلا�سلني  املر�سحني،  من  ال�سباط  تعيني  يكون  اأ-  
اجلهات الر�سمية يف الدولة، يف تخ�س�سات حتتاجها الدائرة.

ت�سّكل بقرار من املدير العام جلنة تخت�ص بالنظر يف طلبات تعيني ال�سباط. ب-  
ي�سدر قرار تعيني ال�سابط من املدير العام اأو من يفو�سه يف حال وجود �ساغر. ج-  

�سروط تعيني ال�سابط
املادة )34(

ُي�سرتط فيمن يعني برتبة �سابط يف الدائرة ما يلي:
اأن يكون مواطنًا.   -1

اأّل يقل عمره عن ثماين ع�سرة �سنة.   -2
اأن يكون حا�ساًل على ال�سهادة اجلامعية الأولى على الأقل اأو ما يعادلها، من اإحدى الكليات    -3
اأو املعاهد املعرتف بها من اجلهات املخت�سة يف  اإحدى اجلامعات  اأو  ال�سرطية،  اأو املعاهد 

الدولة.
اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك، مل ي�سبق احلكم عليه بعقوبة �سالبة للحرية يف جناية، اأو باأية    -4

عقوبة يف جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة.
اأن يكون م�ستوفيًا ل�سروط اللياقة ال�سحية وفقًا ملا تقرره اجلهات الطبية املعتمدة يف الدائرة.   -5

اأن يجتاز الختبارات املقررة.   -6
اأّل يقل طول قامته عن )165( �سم.   -7

اأو  اأمنية  جهة  اأية  يف  اخلدمة  من  َل  ُف�سِ اأو  ُطِرَد  اأو  الع�سكرية  رتبته  من  َد  ُجرِّ قد  يكون  اأّل    -8
ع�سكرية اأو مدنية.

اأّل يكون منتميًا لتنظيم �سيا�سي اأو اأية جمعية حمظورة.   -9
اأية �سروط اأخرى يحددها املدير العام يف االأحوال والظروف اال�ستثنائية للتعيني.   -10

تعيني ال�سابط غري املواطن
املادة )35(

ا�ستثناًء من اأحكام املادة )34( من هذا القانون، يجوز مبوافقة املدير العام اأو من يفو�سه  اأ-  
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تعيني غري املواطن �سابطًا يف الدائرة كم�ست�سار اأو خبري اأو فني اأو باحث وذلك مبوجب عقد. 
يحدد املدير العام اأو من يفو�سه ال�سروط وال�سوابط الواجب توفرها لتحديد من تنطبق عليه  ب-  

�سفة م�ست�سار اأو خبري اأو فني اأو باحث يف الدائرة.

تعيني �سف ال�سباط واالأفراد
املادة )36(

ت�سكل بقرار من املدير العام جلنة تخت�ص بتعيني �سف ال�سباط واالأفراد. اأ-  
ي�سدر قرار تعيني �سف ال�سباط واالأفراد من املدير العام اأو من يفو�سه. ب-  

�سروط تعيني �سف ال�سابط والفرد
املادة )37(

ُي�سرتط فيمن يعنينَّ �سف �سابط اأو فرد يف الدائرة ما يلي:
اأن يكون مواطنًا.   -1

اأّل يقل عمره عن ثماين ع�سرة �سنة.   -2
اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك، مل ي�سبق احلكم عليه بعقوبة �سالبة للحرية يف جناية، اأو باأية    -3

عقوبة يف جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة.
اأن يكون م�ستوفيًا ل�سروط اللياقة ال�سحية وفقًا ملا تقرره اجلهات الطبية املعتمدة يف الدائرة.   -4

اأن يجتاز الختبارات املقررة.   -5
اأّل يقل طول قامته عن )165( �سم.   -6

اأو  اأمنية  اأية جهة  َل من اخلدمة من  ُف�سِ اأو  ُطِرَد  اأو  الع�سكرية  رتبته  د من  ُجرِّ قد  يكون  اأّل    -7
ع�سكرية اأو مدنية.

اأّل يكون منتميًا لتنظيم �سيا�سي اأو اأية جمعية حمظورة.   -8
اأن تتوفر فيه املوؤهالت العلمية واخلربات العملية الواردة يف الفقرة )اأ( من املادة )31( من    -9

هذا القانون.
اأية �سروط اأخرى يحددها املدير العام يف االأحوال والظروف اال�ستثنائية للتعيني.   -10

تعيني �سف ال�سباط واالأفراد من غري املواطنني
املادة )38(

ا�ستثناء من اأحكام املادة )37( من هذا القانون، للمدير العام اأو من يفو�سه، تعيني �سف �سابط 
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اأو فرد من غري املواطنني، على اأن يخ�سعوا لأحكام العقود املربمة معهم.

فرتة الختبار
املادة )3٩(

يخ�سع املنت�سب من فئة ال�سابط و�سف ال�سابط والفرد عند تعيينه يف الدائرة لفرتة اختبار  اأ-  
ل تقل مدتها عن �ستة اأ�سهر، فاإذا كانت التقارير التي تقدم عنه بنهاية هذه الفرتة بدرجة 
)يفي جزئيًا بالتوقعات( اأو اأقل فيتم اإخطاره خطيًا بذلك وُينقل اإلى وحدة تنظيمية اأخرى 

ومتدد فرتة اختباره ل�ستة اأ�سهر اأخرى. 
الثانية  اختباره  فرتة  بنهاية  لالختبار  اخلا�سع  املنت�سب  عن  ُتقّدم  التي  التقارير  كانت  اإذا  ب-  
املُ�سار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة بنف�س الدرجة التي ح�سل عليها يف فرتة الختبار 
اأو لتخاذ ما تراه  بتعيينه لإنهاء خدماته  ال�سلطة املخت�سة  اإلى  اأمره  اأقل، فرُيفع  اأو  الأولى 

منا�سبًا. 
الختبار  فرتة  بنهاية  الختبار  لفرتة  اخلا�سع  املنت�سب  عن  ُتقّدم  التي  التقارير  كانت  اإذا  ج-  
املُ�سار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة بدرجة )يفي بالتوقعات( فاأعلى، فيتم تثبيته يف 

اخلدمة، وتعترب خدمته م�ستمرة يف الدائرة اعتبارًا من تاريخ تعيينه.
اإذا تبنّي خالل فرتة الختبار اأو الدورة التاأ�سي�سية اأن املنت�سب كان م�سابًا مبر�س من �ساأنه  د-  
عند  املر�سية  حالته  اأخفى  اأنه  ثبت  متى  خدمته  فُتنهى  الدائرة،  يف  تعيينه  دون  يحول  اأن 
الفح�س الطبي، واأثبتت اللجنة الطبية باأنه غري لئق للخدمة، ويف هذه احلالة ل ُي�سرتد ما 

رف له من رواتب. �سُ

اأقدمية الرتب الع�سكرية
املادة )40(

حُتدد اأقدمية الرتبة الع�سكرية للمنت�سب وفقًا للتاريخ املحدد بقرار التعيني اأو الرتقية وذلك على 
النحو التايل:

اإذا كان التعيني لأول مرة، اعتربت الأقدمية بني املعينني بح�سب الأ�سبقية يف الرتتيب النهائي   -1
لأولوية التخرج، على اأن يقدم عند الت�ساوي يف الرتتيب، الأعلى يف درجات املواد ال�سرطية ثم 

الأكرب �سنًا.
تكون الأقدمية فيما بني املنت�سبني من رتب متماثلة وفقًا لتاريخ ترقيتهم اإليها، وعند الت�ساوي    -2
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يعتد بتاريخ الرتقية اإلى الرتبة ال�سابقة ثم ما دونها، ثم اإلى تاريخ التخرج اأو التعيني.

اأداء اليمني
املادة )41(

اأو  ال�سابط والفرد عند تعيينه وقبل مبا�سرة عمله  ال�سابط و�سف  املنت�سب من فئة  ُيق�سم  اأ-  
التحاقه بالدورة التاأ�سي�سية اليمني الذي حتدده الدائرة، ويتم اأداء هذا اليمني اأمام مدير 
اإدارة املوارد الب�سرية اأو من يفو�سه ب�سرط اأن ال تقل رتبة املفونَّ�ص عن رتبة ال�سابط املعني، 

ويثبت اأداء اليمني يف حم�سر ر�سمي وتودع ن�سخة منه يف امللف الوظيفي.
ي�سري حكم الفقرة )اأ( من هذه املادة على املر�سح قبل التحاقه بالدرا�سة. ب-  

االلتزام باخلدمة
املادة )42(

يلتزم املنت�سب من فئة ال�سابط اأو �سف ال�سابط اأو الفرد املواطن بالعمل لدى الدائرة ملدة خم�س 
�سنوات مت�سلة ل يجوز له خاللها ترك اخلدمة، ويجوز للمدير العام اأو من يفو�سه تخفي�س هذه 

املدة.

الدورة التاأ�سي�سية
املادة )43(

يخ�سع املنت�سب من فئة ال�سابط و�سف ال�سابط والفرد لدورة تاأ�سي�سية عند تعيينه يف الدائرة، 
وفقًا  اجلدد  للمنت�سبني  التاأ�سي�سية  الدورات  ت�سميم  ت�سمن  اأن  الب�سرية  املوارد  اإدارة  وعلى 

لخت�سا�سات واأنواع الوظائف املعينني عليها.

الإعفاء من اللتحاق بالدورة التاأ�سي�سية اأو تاأجيلها
املادة )44(

من  �سابقة،  تدريبية  لدورة  اإخ�ساعه  مت  الذي  املنت�سب  اإعفاء  يفو�سه  من  اأو  العام  للمدير  اأ-  
اللتحاق بالدورة التاأ�سي�سية املقررة، ويجوز اإحلاقه يف اأية دورة اأخرى منا�سبة.

مع عدم الإخالل بالت�سريعات املعمول بها يف هذا ال�ساأن، ُيعفى املتدرب الع�سكري من اإكمال  ب-  
عنها عجز  ونتج  ب�سببها  اأو  اخلدمة  اأثناء  اإ�سابة  به  متى حلقت  املقررة  التاأ�سي�سية  الدورة 
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كلي اأو جزئي، ومينح املتدرب الع�سكري يف هذه احلالة الرتبة الع�سكرية التي ي�ستحقها وفقًا 
لأحكام هذا القانون من تاريخ الإ�سابة اإذا اأبدى رغبة يف ال�ستمرار بالعمل ووافقت الدائرة 

على ذلك.
للمدير العام اأو من يفو�سه تاأجيل التحاق املتدرب الع�سكري بالدورة التاأ�سي�سية. ج-  

التعيني لأول مرة واإعادة التعيني
املادة )45(

يخ�سع املنت�سب فور �سدور قرار تعيينه لأحكام الت�سريعات املعمول بها يف الدائرة. اأ-  
مينح املنت�سب الذي يعني لأول مرة يف الدائرة الراتب الإجمايل الذي يقابل الرتبة الع�سكرية  ب-  

التي يحملها.
يعامل املنت�سب الذي يعاد تعيينه يف الدائرة بعد انتهاء خدمته فيها معاملة املنت�سب اجلديد  ج-  
وذلك دون االإخالل باأحكام الت�سريعات ال�سارية يف هذا ال�ساأن، ويف جميع االأحوال ي�سرتط 

فيمن يعاد تعيينه اأن يكون م�ستوفيًا ل�سروط التعيني املن�سو�ص عليها يف هذا القانون.
املواطنني من ذوي االحتياجات  واالأفراد من  ال�سباط  ال�سباط و�سف  تعيني  للدائرة  يجوز  د-  
اخلا�سة اأو الإعاقات اخَللقية الب�سيطة من احلا�سلني على موؤهالت علمية اأو لديهم قدرات 
بدورات  اإحلاقهم  يتم  اأن  على  ال�سحي،  و�سعهم  مع  تتنا�سب  وظائف  يف  متميزة  وخربات 

تاأهيلية منا�سبة.
اأن  املادة  هذه  من  )د(  الفقرة  يف  اإليها  امل�سار  الفئة  بتعيني  تقوم  التي  الدائرة  على  يجب  هـ-  
تزودهم بكافة الو�سائل املالئمة لتاأدية واجباتهم الوظيفية، وعلى اأن تتالءم بيئة عملهم مع 

طبيعة حاجاتهم اخلا�سة.
وفقًا  العام،  املدير  من  بقرار  املادة  هذه  من  )د(  الفقرة  يف  اإليها  امل�سار  الفئة  تعيني  يتم  و-  

لل�سوابط وال�سروط التي ت�سعها جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية.
الإحالة  التقدم بطلب  املادة  الفقرة )د( من هذه  املعينني وفقًا لأحكام  للمنت�سبني  ل يجوز  ز-  

للتقاعد ب�سبب الإعاقة.

�سروط تعيني املر�سح
املادة )46(

مع مراعاة �سرط احل�سول على �سهادة الثانوية العامة بتقدير ال يقل عن )70%(، ُتطبق على  اأ-  
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تعيني املر�سح ذات ال�سروط الواردة يف املادة )37( من هذا القانون.
مينح املر�سح رتبة مالزم عند ح�سوله على املوؤهل املبتعث لأجل احل�سول عليه. ب-  

الف�سل اخلام�س
الرتقية

اأحكام عامة يف الرتقية
املادة )47(

تكون الرتقية يف حدود الرتب الع�سكرية ال�ساغرة يف الدائرة.

الراتب امل�ستحق عند الرتقية
املادة )48(

ي�ستحق من يرقى من منت�سبي الدائرة الراتب الإجمايل للرتبة الع�سكرية التي يرقى اإليها اأو راتبه 
الإجمايل قبل الرتقية، اأيهما اأعلى، وذلك اعتبارًا من تاريخ ترقيته.

ت�سكيل جلنة الرتقيات
املادة )4٩(

درا�سة  تتولى  العليا  الرتب  ذوي  ال�سباط  من  جلنة  يفو�سه  من  اأو  العام  املدير  من  بقرار  ت�سكل 
تر�سيحات الرتقيات املرفوعة من املديرين املبا�سرين ملنت�سبي الدائرة.

املدة املحددة لرتقية ال�سباط
املادة )50(

التي  الع�سكرية  الرتبة  يف  وال�سابط  العليا  الرتبة  ذو  ال�سابط  فئة  من  املنت�سب  مي�سي  اأن  يجب 
يحملها املدة املبينة تاليًا كحد اأدنى لإمكانية ترقيته اإلى رتبة ع�سكرية اأعلى:

غري حمدد. من فريق اإلى فريق اأول   -1

غري حمدد. من لواء اإلى فريق   -2

غري حمدد. من عميد اإلى لواء   -3

غري حمدد. من عقيد اإلى عميد   -4

غري حمدد. من مقدم اإلى عقيد   -5
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خم�س �سنوات. من رائد اإلى مقدم    -6
اأربع �سنوات. من نقيب اإلى رائد    -7
اأربع �سنوات. من مالزم اأول اإلى نقيب   -8
اأربع �سنوات. من مالزم اإلى مالزم اأول   -9

املدة املحددة لرتقية �سف ال�سباط واالأفراد
املادة )51(

يجب اأن مي�سي املنت�سب من فئة �سف ال�سابط والفرد يف الرتبة الع�سكرية التي يحملها املدة املبينة 
تاليًا كحد اأدنى لإمكانية ترقيته اإلى رتبة ع�سكرية اأعلى:

خم�س �سنوات. من وكيل اأول اإلى مالزم     -1
اأربع �سنوات. من وكيل اإلى وكيل اأول     -2
اأربع �سنوات. من رقيب اأول اإلى وكيل     -3
اأربع �سنوات. من رقيب اإلى رقيب اأول     -4
اأربع �سنوات. من عريف اأول اإلى رقيب     -5
اأربع �سنوات. من عريف اإلى عريف اأول     -6

ثالث �سنوات. من �سرطي اأول اإلى عريف     -7

ثالث �سنوات. من �سرطي اإلى �سرطي اأول     -8

ال�سلطة املخت�سة بالرتقية
املادة )52(

مع مراعاة اأحكام هذا القانون، يتم ترقية املنت�سب وفقًا لل�سالحيات التالية: 
بقرار من الرئي�س بناًء على تو�سية املدير العام بالن�سبة لل�سابط ذو الرتبة العليا.  اأ-  

بقرار من املدير العام بالن�سبة لل�سابط. ب-  
بقرار من املدير العام اأو من يفو�سه بالن�سبة ل�سف ال�سابط والفرد. ج-  

اأ�س�س الرتقية وحالتها
املادة )53(

تتم الرتقية وفقًا لالأ�س�س واحلالت التالية: اأ-  
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م�سي املدة املقررة للرتقية املن�سو�س عليها يف املادتني )50( و )51( من هذا القانون.   -1
الرتقية بالختيار وفقًا للكفاءة بعد م�سي ن�سف املدة املقررة للرتقية.   -2

الرتقية وفقًا لالأقدمية يف الرتبة الع�سكرية.   -3
احل�سول على تقرير كفاءة �سنوي بدرجة ل تقل عن )يفي بالتوقعات(.   -4

للمدير العام اأو من يفو�سه اإ�سافة اأ�س�س وحالت اأخرى للرتقية من غري املن�سو�س عليها يف  ب-  
الفقرة )اأ( من هذه املادة وذلك وفقًا لظروف وحاجات العمل ويف �سوء العتبارات اخلا�سة 

بكل رتبة ع�سكرية على حدة.

تقدير الكفاءة
املادة )54(

يتم تقدير كفاءة املنت�سب وفقًا ملا يلي:
تقرير الكفاءة ال�سنوي.   -1

اجتياز الدورات التدريبية اأو الدرا�سات املقررة يف الدائرة.   -2
الأعمال املميزة اأثناء اخلدمة.   -3

الرتقية ال�ستثنائية  
املادة )55(

املحددة  للمدة  الأدنى  تخفي�س احلد  ال�ستثنائية  العام يف احلالت  املدير  بقرار من  يجوز  اأ-  
للرتقية املُ�سار اإليها يف املادتني )50( و )51( من هذا القانون.

يجوز بقرار من املدير العام ترقية املنت�سب ترقية ا�ستثنائية مبا ل يجاوز رتبتني ع�سكريتني  ب-  
م اأعماًل جليلة اأو خدمات مميزة ت�ستحق التقدير، ويف  تاليتني لرتبته الع�سكرية، وذلك اإذا قدَّ
جميع االأحوال ي�سرتط اأاّل تتجاوز الرتبة الع�سكرية للمنت�سب بعد ترقيته ا�ستثنائيًا رتبة رائد.

الرتقية اخلا�سة
املادة )56(

اأو اعترب يف حكم  ا�ست�سهد  اإذا  لرتبته مبا�سرًة  التالية  الع�سكرية  الرتبة  اإلى  املنت�سب  يرقى  اأ-  
ال�سهيد، اأو تويف اأو اأ�سيب بعجز كلي اأثناء اخلدمة اأو ب�سببها، وذلك اعتبارًا من اليوم ال�سابق 
�سروط  املنت�سب  ي�ستوِف  ولو مل  الكلي حتى  بالعجز  االإ�سابة  اأو  الوفاة  اأو  اال�ست�سهاد  لتاريخ 
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الرتقية املن�سو�س عليها يف هذا القانون.
يرقى املنت�سب اإلى الرتبة الع�سكرية التالية لرتبته مبا�سرًة اعتبارًا من اليوم ال�سابق لتاريخ  ب-  
الوفاة اأثناء اخلدمة، اإذا اأكمل احلد الأدنى ملدة الرتقية املحددة يف هذا القانون حتى ولو مل 

ي�ستوِف ال�سروط االأخرى للرتقية املن�سو�ص عليها يف هذا القانون.
ُيرقى املنت�سب - الذي تقرر اإحالته اإلى التقاعد  اإلى الرتبة الع�سكرية التالية لرتبته، اإذا كان  ج-  

قد اأكمل ن�سف املدة املقررة للبقاء يف تلك الرتبة قبل اإحالته للتقاعد. 
مُينح املر�سح رتبة مالزم اإذا ا�ست�سهد اأو اعترب يف حكم ال�سهيد، اأو تويف اأو اأ�سيب بعجز كلي  د-  

اأثناء الدرا�سة اأو ب�سببها، وحتت�سب مدة خدمته الفعلية من تاريخ اإيفاده للدرا�سة.
ُيرّقى املتدرب الع�سكري اإلى الرتبة الع�سكرية التالية لرتبته مبا�سرًة اإذا توفرت ب�ساأنه اأي من  هـ-  

احلالت املن�سو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة. 
اأو  اإليها  املُرّقى  الع�سكرية  للرتبة  املالية  امل�ستحقات  املنت�سب  مينح  املادة،  هذه  لغايات  و-  

امل�ستحقات املالية لرتبته الع�سكرية قبل الرتقية، اأيهما اأعلى.
على الرغم مما ورد يف هذه املادة، ل يجوز ترقية املنت�سب اأو املُر�ّسح اأو املُتدرب الع�سكري اإذا  ز-  

كانت الوفاة اأو الإ�سابة ناجتة عن:
تعمد املنت�سب اأو املُر�ّسح اأو املُتدرب الع�سكري اإ�سابة نف�سه اأو اإزهاق روحه.   -1

اإتيان املنت�سب اأو املُر�ّسح اأو املتدرب الع�سكري �سلوك فاح�س ومق�سود، ويعترب من قبيل    -2
ذلك الإ�سابة اأو الوفاة حتت تاأثري امل�سكرات اأو املخدرات اأو املوؤثرات العقلية بدون عذر 

م�سروع.

الرتقية نتيجة املوؤهل العلمي
املادة )57(

اإذا  اأعلى  رتبة ع�سكرية  اإلى  املواطن  املنت�سب  ترقية  القانون، يجوز  ورد يف هذا  الرغم مما  على 
ح�سل على موؤهل علمي اأعلى من املوؤّهل العلمي الذي مت تعيينه على اأ�سا�سه يف اأحد التخ�س�سات 

التي حتتاجها الدائرة، وتتم هذه الرتقية وفقًا لل�سوابط التي حتددها الدائرة يف هذا ال�ساأن.

تعليق الرتقية
املادة )58(

اأو اجلزائية،  التاأديبية  اإلى املحاكمة  اأو حماًل  العمل  اإذا كان موقوفًا عن  املنت�سب  ل يجوز ترقية 
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فاإذا ُحِكم برباءته اأو عدم م�سوؤوليته مما ن�سب اإليه وجب عند ترقيته ح�ساب اأقدميته يف الرتبة 
الع�سكرية املُرّقى اإليها من التاريخ الذي كان من املقرر اأن تتم فيه الرتقية.

الف�سل ال�ساد�س
الراتب والعالوات والبدالت واملكافاآت واملزايا

الراتب والعالوات
املادة )5٩(

ُيحدد الراتب الإجمايل والعالوة الدورية وغريها من العالوات والبدلت امل�ستحقة للمدير  اأ-  
العام واملنت�سبني واملتدربني الع�سكريني املواطنني وغري املواطنني وفقًا لقرار ي�سدر يف هذا 

ال�ساأن عن احلاكم.
ُي�سرف للمر�سح مكافاأة �سهرية ُيحّدد مقدارها وفقًا لقرار ي�سدر يف هذا ال�ساأن عن احلاكم.  ب-  

ال�سيا�سة العامة ملنح املكافاآت واملزايا الوظيفية
املادة )60(

على الدائرة اأن تعمل باأق�سى اإنتاجية واأقل كلفة ممكنة، لذلك فاإنه ُيراعى يف منح العالوات  اأ-  
واملكافاآت واملزايا الوظيفية للمنت�سبني املن�سو�س عليها يف هذا القانون والقرارات ال�سادرة 

يف هذا ال�ساأن ما ي�سمن حتقيق الكفاءة العالية والأداء املتميز.
القانون  هذا  مبوجب  املقررة  الوظيفية  واملزايا  والبدلت  العالوات  مقدار  تعديل  يجوز  ب-  
اأو مزايا جديدة  اأو بدلت  اأية عالوات  اإ�سافة  ال�ساأن، وكذلك  والقرارات ال�سادرة يف هذا 
اإلى ما هو مقرر فيها، وذلك مبوجب قرار ي�سدر يف هذا ال�ساأن عن احلاكم بناء على تو�سية 

جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية.

الرتب الع�سكرية
املادة )61(

يكون للدائرة جدول موحد للرتب الع�سكرية وللرواتب املحددة ملنت�سبيها. اأ-  
تق�سم الوظائف لدى الدائرة اإلى ثالث فئات لكل منها ت�سنيف، وتتكون كل فئة من جمموعة  ب-  

من الرتب الع�سكرية وذلك على النحو التايل:
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التقاعد
املادة )62(

ُي�َسّجل املنت�سب املواطن يف برنامج التقاعد املعمول به لدى اإدارة املعا�سات.

الت�سنيف الرتبة الع�سكرية الفئة

ال�سباط ذوو الرتب العليا

ال�سباط

�سف ال�سباط واالأفراد

الفئة الأولى

الفئة الثانية

الفئة الثالثة

فريق اأول

فريق

لواء

عميد

عقيد

مقدم

رائد

نقيب

مالزم اأول

مالزم

وكيل اأول

وكيل

رقيب اأول

رقيب

عريف اأول

عريف

�سرطي اأول

�سرطي
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تذاكر �سفر ال�ستقدام والعودة
املادة )63(

ي�ستحق املنت�سب غري املواطن امل�ستقدم من خارج الدولة:
تذكرة ا�ستقدام له ولأفراد عائلته امل�ستحقني اإلى الإمارة وذلك من اأقرب مطار دويل ملحل    -1
عقد  يف  املحددة  ال�سفر  درجة  وبنف�س  التعاقد  عند  جن�سيتها  يحمل  التي  الدولة  يف  اإقامته 
العمل املربم معه، ويجوز للمدير العام اأو من يفو�سه بناء على طلب املنت�سب اأن تكون تذكرة 

ال�ستقدام من جهة اأخرى غري الدولة التي يتبع لها بجن�سيته. 
تذكرة عودة له ولأفراد عائلته امل�ستحقني من الإمارة اإلى اأقرب مطار دويل ملحل اإقامته يف    -2
وبنف�س  كان  �سبب  لأي  خدمته  انتهاء  عند  وذلك  التعاقد  عند  جن�سيتها  يحمل  التي  الدولة 

درجة ال�سفر املحددة يف عقد العمل املربم معه.

بدل نقل الأغرا�س ال�سخ�سية
املادة )64(

يف  عليهما  املن�سو�س  والثانية  الأولى  الفئتني  من  الدولة  خارج  من  امل�ستقدم  للمنت�سب  ُي�سرف 
الفقرة )ب( من املادة )61( من هذا القانون بدًل نقديًا يعادل تكلفة نقل الأغرا�س ال�سخ�سية 
التاأمني، كما  الإمارة بحاوية �سحن بحري بطول 20 قدمًا �ساماًل  اإلى  بلده  املنزلية من  والأدوات 

ي�سرف له هذا البدل عند انتهاء خدمته يف الدائرة لأي �سبب كان.

حاالت عدم ا�ستحقاق املنت�سب امل�ستقدم من خارج الدولة لبع�ض املزايا الوظيفية
املادة )65(

اأخرى  بوظيفة  ي�ستقيل من عمله لاللتحاق  والذي  الدولة  امل�ستقدم من خارج  املنت�سب  ي�ستحق  ل 
داخل الدولة املزايا املتعلقة بعودة املنت�سب اإلى بلده، كما ل ي�ستحق املنت�سب املعني من داخل الدولة 
تذكرة العودة املن�سو�س عليها يف البند )2( من املادة )63( من هذا القانون اأو بدل نقل الأغرا�س 

ال�سخ�سية املن�سو�س عليه يف املادة )64( من هذا القانون.

املنت�سب القادم اإلى الدولة بتاأ�سرية زيارة
املادة )66(

اإذا ح�سل املنت�سب غري املواطن القادم اإلى الدولة بتاأ�سرية زيارة على عر�س عمل من الدائرة فاإنه 
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ل ي�ستحق اأيًا من مزايا اللتحاق اأو العودة  املن�سو�س عليها يف هذا القانون اإل اإذا كانت الدائرة 
قد ا�ستقدمته بتاأ�سرية زيارة كجزء من عملية الختيار والتعيني.

خ�سم املبالغ امل�ستحقة للدائرة
املادة )67(

يحق للدائرة خ�سم اأي مبلغ يرتتب لها بذمة املنت�سب من راتبه ال�سهري نتيجة خطاأ الزيادة يف 
الراتب اأو العالوات اأو البدلت اأو املزايا الوظيفية اأو اأية مبالغ اأخرى قابلة للخ�سم مبوجب هذا 

القانون اأو اأية اأنظمة اأو لوائح ت�سدر يف هذا ال�ساأن وذلك مبا ل يتجاوز ربع الراتب الإجمايل.

الف�سل ال�سابع
الأداء واملكافاأة

اأهداف نظام اإدارة الأداء
املادة )68(

ُتطبق احلكومة نظامًا خا�سًا لإدارة الأداء لدى الدوائر ي�ستند اإلى اأداء املنت�سبني واأداء وحداتهم 
التنظيمية وذلك لتعزيز الإجنازات الفردية وروح الفريق، ويهدف هذا النظام ب�سكل خا�س اإلى:

�سمان توافق الأهداف الفردية مع اأهداف الدائرة.   -1
مل�ساهمتهم  الدوري  التقييم  خالل  من  للمنت�سبني  الفردي  لالأداء  امل�ستمر  التح�سني  �سمان    -2

وتطورهم وفقًا لالأهداف املو�سوعة.
توفري اأ�سا�س ملكافاأة الإجناز وحتقيق النتائج.   -3
حتفيز التعلم امل�ستمر لتطوير املوارد الب�سرية.   -4

تفعيل التدريب املرتكز على املهام واملوجه لتغطية متطلبات الوظيفة.   -5
�سمان قيا�س الأداء باأ�سلوب اأكرث عدالة ومو�سوعية.   -6

قيا�س الأداء
املادة )6٩(

واأهداف حمددة وذلك كجزء من  وا�سحة  لأ�س�س  وفقًا  للمنت�سب  الفردي  الأداء  قيا�س  يتم  اأ-  
بـ  القانون  هذا  يف  اإليه  وي�سار  الإمارة،  يف  العاملني  املحليني  للع�سكريني  الأداء  اإدارة  نظام 

»نظام اإدارة الأداء«.
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ح�سب  املالئم  التقدير  منحه  ويتم  الأداء،  اإدارة  نظام  اإلى  ا�ستنادًا  املنت�سب  اأداء  ُيقا�س  ب-  
م�ستويات القيا�س التالية:

 5 يتجاوز التوقعات ب�سكل كبري وملمو�س.      -1
4 يتجاوز التوقعات.        -2
 3 يفي بالتوقعات.         -3
2 يفي جزئيًا بالتوقعات )اأداء مقبول ب�سكل ن�سبي(.     -4

  1 دون التوقعات ب�سكل كبري وم�ستوى اأداء غري مر�ٍس.     -5
ج-  يتم تقييم اأداء املنت�سب ب�سكل �سنوي، ويتم اإ�سراكه بعملية مراجعة اأدائه وذلك من خالل 
و�سع الأهداف يف بداية فرتة التقييم واملوافقة عليها، ومناق�سة نتائج اأدائه مع رئي�سه املبا�سر 

وتوقيعهما على كافة مناذج مراجعة الأداء.
واملكافاأة  الدورية  العالوة  و�سرف  للمنت�سب  الرتقية  فر�س  على  اأثر  الأداء  لتقدير  يكون  د-  

ال�سنوية التي تعلن عنها الدائرة واأية مكافاأة اأداء اأخرى.
تكون اإدارة املوارد الب�سرية م�سوؤولة عن تنفيذ ومراقبة نظام اإدارة الأداء. هـ-  

الأداء  مكافاآت  فوق  فما  بالتوقعات(  )يفي  اأداء  تقدير  على  يح�سل  الذي  املنت�سب  مينح  و-  
املن�سو�س عليها يف هذا القانون واللوائح والقرارات ال�سادرة مبوجبه.

وظيفة  اإلى  نقله  يجوز  فاإنه  بالتوقعات(،  )يفي جزئيًا  اأداء  تقدير  على  املنت�سب  اإذا ح�سل  ز-  
اأخرى، وعلى اإدارة املوارد الب�سرية لفت نظره خطيًا اإلى نواحي �سعف اأدائه وتوجيهه ب�سكل 
كاٍف لتح�سني اأدائه، واإذا ح�سل املنت�سب على ذات التقييم اأو اأقل منه يف ال�سنة التالية، فاإنه 

يتم عر�س اأمره على املدير العام اأو من يفو�سه لتخاذ الإجراء املنا�سب بحقه.
اإذا ح�سل املنت�سب على تقدير اأداء )دون التوقعات ب�سكل كبري وم�ستوى اأداء غري مر�ٍس(،  ح-  
ه له اإنذاٌر خطٌي ب�سرورة حت�سني اأدائه، وباأنه �سيتم حرمانه من الأقدمية ملدة �سنة  فاإنه ُيوجَّ

يف حال ح�سوله مرة اأخرى على ذات التقدير.
لغايات تقييم املنت�سب املوفد يف بعثة اأو اإجازة درا�سية اأو دورة تدريبية اأو مهمة ر�سمية، ُيقّدم  ط-  
املنت�سب تقريرًا عن مدى انتظامه و�سريه يف الدرا�سة اأو املهمة اأو الدورة من امللحق الثقايف اأو 

�سابط االرتباط يف �سفارة الدولة املوجود فيها املنت�سب، اأو من رئي�سه املبا�سر.
ي�سري يف حق املنت�سب املجاز مر�سيًا اأو املرافق لأحد اأقاربه مدة تزيد على �ستة اأ�سهر، اآخر  ي-  

م عنه. تقرير �سنوي ُقدِّ
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العالوة الدورية
املادة )70(

ُت�ستحق العالوة الدورية بناًء على اأداء املنت�سب الذي يتم قيا�سه بنظام اإدارة الأداء، حيث  اأ-  
ُي�سرتط ال�ستحقاقه تلك العالوة ح�سوله على تقدير اأداء ال يقل عن )يفي بالتوقعات(.

ل ي�ستحق املنت�سب العالوة الدورية ما مل يكمل �سنة كاملة ومتوا�سلة يف اخلدمة. ب-  

مكافاآت الأداء العينية
املادة )71(

االأو�سمة  ح�سر،  دومنا  ت�سمل  والتي  العينية،  املكافاآت  اأمناط  من  عدد  ا�ستخدام  للدائرة  يجوز 
واالأنواط وال�سارات وامليداليات، و�سهادة االأداء املتميز، ور�سائل التقدير، وكذلك تكرمي املنت�سب 

كموظف ال�سهر اأو العام املتميز اأو تر�سيحه جلوائز برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز. 

املكافاآت النقدية اخلا�سة
املادة )72(

ال�سنة، وذلك  اأي وقت من  املنت�سب بجائزة نقدية خا�سة ت�سرف له يف  اأن تكافئ  للدائرة  يجوز 
اأو لأي اإجناز متميز  اأو اقرتاحاته املتميزة  اأو ابتكاره  اإبداعه  اأو  نظري اإجنازاته اخلا�سة املتميزة 

اآخر.

املكافاأة ال�سنوية
املادة )73(

يجوز للدائرة �سرف مكافاأة �سنوية للمنت�سبني ذوي الأداء املرتفع الذي يتم قيا�سه من خالل  اأ-  
الوحدة  اأو  الدائرة  اأداء  العتبار  بعني  يوؤخذ  بحيث  احلكومية  الأداء  موؤ�سرات  قيا�س  نظام 

التنظيمية وكذلك اأداء املنت�سب وفقًا لتقرير تقييم اأدائه ال�سنوي.
يتم حتديد �سروط ومتطلبات منح هذه املكافاأة يف نظام اإدارة االأداء الذي ت�سعه جلنة دبي  ب-  

للموارد الب�سرية الع�سكرية لهذا الغر�س.
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الف�سل الثامن
التدريب والتطوير

املادة )74(
تلتزم احلكومة بتطوير مواردها الب�سرية، واملحافظة عليها وبخا�سة ذوي املهارات واملعرفة. اأ-  

وتعزيز  لتنمية  �سواًء  والتدريب  للتطوير  مالئمة  بفر�س  منت�سبيها  بتزويد  الدائرة  تلتزم  ب-  
تدعم  جديدة  م�سوؤوليات  تويل  من  لتمكينهم  اأو  ي�سغلونها  التي  املنا�سب  ذات  يف  قدراتهم 

احتياجات واأهداف الدائرة.

حتليل احتياجات التدريب والتطوير
املادة )75(

يجب اأن ينبثق حتليل احتياجات التدريب عن ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات احلكومية ال�ساملة  اأ-  
وعن ا�سرتاتيجية واأهداف الدائرة.

يتم حتليل احتياجات التدريب والتطوير من  قبل الدائرة ا�ستنادًا اإلى امل�سادر التالية: ب-  
تقارير الأداء ال�سنوية للمنت�سبني.   -1

املنت�سبون اأنف�سهم وروؤ�سائهم املبا�سرين.   -2
قيا�س اأثر التدريب.   -3

اأي م�سدر اآخر قد تراه الدائرة مفيدًا.   -4

دور اإدارة املوارد الب�سرية يف حتليل الحتياجات التدريبية
املادة )76(

تتولى اإدارة املوارد الب�سرية م�سوؤولية  حتليل الحتياجات التدريبية للمنت�سبني وذلك بالتن�سيق مع 
الوحدات التنظيمية التي يتبعونها، ويتم اإجراء هذا التحليل بهدف:

اأهداف  لتحقيق  امل�ستويات  جميع  على  املنت�سبني  من  املطلوبة  والكفاءات  القدرات  حتديد    -1
الدائرة.

حتديد م�ستوى املهارات اأو املعرفة الالزمة لتمكني املنت�سب من حت�سني اأدائه.   -2
حتديد املهارات والكفاءات املطلوبة يف امل�ستوى التايل من امل�سار الوظيفي للمنت�سب، واإعداده    -3

للم�ستوى اجلديد.
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و�سع خطة التدريب والتطوير ال�سنوية
املادة )77(

والتطوير  التدريب  التدريبية خطة  نتائج حتليل الحتياجات  الب�سرية يف �سوء  املوارد  اإدارة  ت�سع 
هذه  تت�سمن  اأن  ويجب  الوظيفية،  امل�ستويات  كافة  يف  الدائرة  منت�سبي  وتاأهيل  لتدريب  ال�سنوية 

اخلطة ما يلي:
و�سع اأولويات متطلبات التدريب والتطوير.   -1

حتديد اأمناط التدريب والتطوير لكل متطلب.   -2
و�سع اجلدول الزمني لكل منط تدريب وتطوير.   -3

حتديد اجلهات التي يجب عليها توفري التدريب والتطوير.   -4
املوازنة الكلية للخطة ال�سنوية للتدريب والتطوير.   -5

اعتماد خطة التدريب والتطوير
املادة )78(

اإدراج هذه  ويتم  املعنية،  التنظيمية  الوحدات  والتطوير من  للتدريب  ال�سنوية  اعتماد اخلطة  يتم 
اخلطة �سمن املوازنة ال�سنوية للدائرة، وتتولى اإدارة املوارد الب�سرية م�سوؤولية تنفيذ هذه اخلطة 

بعد اعتماد املوازنة ال�سنوية للدائرة بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات املعنية بالتدريب.

اأمناط التدريب والتطوير
املادة )7٩(

تاأخذ فر�س التدريب والتطوير اأمناطًا متعددة، ومنها:
التدريب اأثناء تاأدية الوظيفة.    -1

التدوير الوظيفي، والتعليم اأو التدريب الر�سمي.   -2
التعلم التفاعلي، والتعلم عن بعد.   -3

التدريب بامل�ساحبة، والرتخي�س والعتماد.    -4
ويحق للدائرة ا�ستنادًا اإلى متطلبات عملها وموازنة التدريب املعتمدة لديها اعتماد النمط التدريبي 

والتطويري املنا�سب لكل برنامج تدريبي.
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تقييم التدريب
املادة )80(

الوحدات  بالتن�سيق مع  للتدريب  ال�ساملة  التقييم  اإجراء عملية  الب�سرية  املوارد  اإدارة  تتولى  اأ-  
التنظيمية املعنية.

يجب على الروؤ�ساء املبا�سرين التفاق مع منت�سبيهم، قبل بدء التدريب، على اأهداف التدريب  ب-  
وماهية املهارات واملعارف التي يتوقع اكت�سابها منه، وفقًا للنموذج  املعتمد لهذه الغاية والذي 

يتم اإر�ساله اإلى اإدارة املوارد الب�سرية.
ت�سمل عملية تقييم التدريب والتطوير: الأهداف والنمط واملحتوى واجلهة التي تقدم التدريب  ج-  
اإلى ما  اأن ت�ستند عملية التقييم  اآخر، ويجب  والتكلفة واملوقع واجلداول واأي جانب تدريبي 

يلي:
التقييم ال�سخ�سي للمتدرب.   -1

تقييم الرئي�س املبا�سر لأثر التدريب على اأداء املنت�سب املتدرب.   -2
اأية و�سائل اأخرى ت�ستعمل لتقييم التدريب واأثره.   -3

نواحي  كافة  لتقييم  ال�سرورية  البيانات  كافة  م�ستمر  ب�سكل  الب�سرية  املوارد  اإدارة  جتمع  د-  
التدريب.

تعديل خطة التدريب والتطوير
املادة )81(

يجوز لإدارة املوارد الب�سرية تعديل اخلطة ال�سنوية للتدريب والتطوير يف اأي وقت ولأي �سبب يتعلق 
بالعمليات اأو املوازنة وذلك بعد احل�سول على موافقة الوحدة التنظيمية املعنية �سريطة عدم جتاوز 

موازنة التدريب املعتمدة.

تقدمي فر�س التدريب والتطوير
املادة )82(

يتم تقدمي فر�س التدريب والتطوير من خالل مدربني موؤهلني من منت�سبي الدائرة ومن خارجها، 
كما يتم توفري هذه الفر�س داخل الدولة وخارجها وفقًا لنوع ومنط التدريب املطلوب ومدى توفره.
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فر�س التدريب املحلية
املادة )83(

التدريب  اإلى  اللجوء  ويجوز  املحلية،  التدريب  وعرو�س  فر�س  على  الرتكيز  الدائرة  على  يجب 
توفر  عدم  �سريطة  الوظيفة  �ساغل  يحتاجها  التي  الهامة  ال�سرورية  املتطلبات  لتلبية  اخلارجي 

تدريب مماثل داخل الدولة.

الربامج التدريبية غري املعتمدة
املادة )84(

يجب احل�سول على موافقة املدير العام اأو من يفو�سه على اأي برنامج تدريبي غري مدرج �سمن 
اخلطة ال�سنوية التدريبية وخارج حدود موازنة الدائرة.

اختيار اأف�سل خيارات التدريب والتطوير
املادة )85(

يكون لإدارة املوارد الب�سرية يف �سبيل اختيار اأف�سل فر�س التدريب والتطوير القيام مبا يلي:
اجلهات  تقييم  ذلك  يف  مبا  املتاحة،  والتطوير  التدريب  خيارات  اأف�سل  وتقييم  ا�ستك�ساف    -1

واملراكز التي تقدم هذه اخليارات لتحقيق اأف�سل املخرجات.
والتطوير  التدريب  جهات  مع  تعقد  التي  لالتفاقيات  النهائية  الرتتيبات  واإجراء  مناق�سة    -2

ل�سمان ح�سول الدائرة على اأف�سل اخليارات والتكاليف.
تعديل اأي من جمالت فر�س التدريب والتطوير بعد احل�سول على موافقة الوحدة التنظيمية    -3
التدريب  مبخرجات  تتعلق  �سلبيات  وجود  التقييم  عملية  نتيجة  خالل  من  تبنّي  اإذا  املعنية 

والتطوير.

تعيني حديثي التخرج
املادة )86(

يجوز للدائرة تعيني عدد من املنت�سبني املواطنني حديثي التخرج من خمتلف التخ�س�سات بهدف 
تدريبهم وتاأهيلهم واإك�سابهم مهارات وقدرات وظيفية معينة حتى ي�سبحوا قادرين معها على تويل 

مهام الوظائف املعدة لهم.
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رعاية خريجي الثانوية العامة
املادة )87(

يجوز للدائرة وفقًا ل�سروط حتددها رعاية خريجي الثانوية العامة املواطنني لدرا�سة بع�ص  اأ-  
اخت�سا�سات  مع  املتفق  املهني  التدريب  على  للح�سول  اأو  الفنية  اأو  املهنية  التخ�س�سات 

وطبيعة عمل الدائرة، �سريطة التزامهم بالعمل لديها.
تلتزم الدائرة وفقًا ملوازنتها وطوال مدة الدرا�سة اأو التدريب بدفع مبلغ �سهري مقطوع مقداره  ب-  

�ستة اآلف درهم لهوؤلء الدار�سني اأو املتدربني.
اإذا مل يلتزم الدار�س اأو املتدرب امل�ستفيد من رعاية الدائرة له بالعمل لديها، فاإنه يجب عليه  ج-  

اإعادة كافة النفقات التي حتملتها الدائرة لقاء رعايته.

الف�سل التا�سع
الإجازات

اأنواع الإجازات
)88( املادة

تتحّدد الإجازات التي يجوز منحها للمنت�سب وفقًا لأحكام هذا القانون مبا يلي: اأ-  
الإجازة ال�سنوية.   -1
الإجازة املر�سية.   -2

اإجازة الأمومة والو�سع والرعاية.   -3
اإجازة الأبوة.   -4

اإجازة احلداد.   -5
اإجازة العدة.   -6
اإجازة احلج.   -7

الإجازة ال�ستثنائية.   -8
الإجازة الدرا�سية.   -9

10-  الإجازة بدون راتب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مت تعديل هذه املادة مبوجب القانون رقم )18( ل�سنة 2017 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )6( ل�سنة 2012 ب�ساأن 
اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني العاملني يف اإمارة دبي.
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11-  الإجازة الإدارية. 
12-  الإجازة العار�سة.

ل يجوز للمنت�سب وحتت طائلة امل�سوؤولية التاأديبية اأن ينقطع عن عمله اإل يف حدود الإجازات  ب-  
املُرّخ�س له بها.

الإجازة ال�سنوية
املادة )8٩(

ي�ستحق املنت�سب اإجازة �سنوية براتب �سامل كل �سنة، وذلك على النحو التايل:
)40( يوم عمل لل�سابط ذو الرتبة العليا.   - 1

)35( يوم عمل لل�سابط.   - 2
)30( يوم عمل ل�سف ال�سابط والفرد.   - 3

ا�ستخدام الإجازة ال�سنوية
املادة )٩0(

اأ-  يجب على الدائرة ت�سجيع املنت�سب على ا�ستخدام اإجازته ال�سنوية.
يتم الرتخي�س بالإجازة ال�سنوية بقرار من م�سوؤول الوحدة التنظيمية اأو من ُيفّو�سه بناء على  ب-  

طلب كتابي اأو اإلكرتوين ُيقّدم اإليه من املنت�سب.

كيفية ال�ستفادة من الإجازة ال�سنوية
املادة )٩1(

يجوز للمنت�سب ال�ستفادة من الإجازة ال�سنوية دفعة واحدة اأو تق�سيمها على فرتات خمتلفة وذلك 
بعد احل�سول على موافقة رئي�سه املبا�سر، كما يجوز له اأن يجمع بني الإجازة ال�سنوية واأية اإجازة 

اأخرى ي�ستحقها وفقًا لالأحوال املن�سو�س عليها يف هذا القانون.

الإ�سابة مبر�س اأثناء الإجازات
املادة )٩2(

ُتعترب الأيام املر�سية التي حتدث اأثناء الإجازات املن�سو�س عليها يف هذا القانون من �سمن مدتها.
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�سرف الراتب ال�سامل عن مدة الإجازة ال�سنوية
املادة )٩3(

املعتمدة  ال�سنوية  الإجازة  عن  له  امل�ستحق  ال�سامل  الراتب  �سرف  املنت�سب  طلب  على  بناًء  يجوز 
لي�سرف له م�سبقًا قبل �سهر على الأكرث من قيامه بها.

الإجازة ال�سنوية خالل فرتة الختبار
املادة )٩4(

ل يجوز منح املنت�سب خالل فرتة الختبار اإجازة �سنوية اأو �سرف راتبها له قبل اجتيازه هذه الفرتة 
بنجاح، مع احتفاظه بحقه يف احل�سول على اإجازة �سنوية عن تلك الفرتة.

ا�ستخدام الإجازة ال�سنوية وترحيلها
املادة )٩5(

ينبغي على املنت�سب ا�ستخدام اإجازته ال�سنوية خالل ال�سنة التي ت�ستحق عنها وذلك للحفاظ  اأ-  
على التوازن ال�سليم بني حياته اخلا�سة والعمل.

اأق�سى  وبحد  التالية  ال�سنة  اإلى  للمنت�سب  امل�ستحقة  ال�سنوية  الإجازة  ر�سيد  ترحيل  يجوز  ب-  
)40( يوم عمل لل�سابط ذو الرتبة العليا و)35( يوم عمل لل�سابط و)30( يوم عمل ل�سف 
لة على اأ�سا�س  ال�سابط والفرد، كما يجوز �سرف بدل نقدي عن ر�سيد الإجازات غري املرحَّ

الراتب الأ�سا�سي.

ا�ستخدام الر�سيد املتوفر من الإجازة ال�سنوية
املادة )٩6(

يحق للمنت�سب خالل ال�سنة الأولى من اخلدمة وبعد انتهاء فرتة الختبار ا�ستخدام الر�سيد املتوفر 
لديه من الإجازة ال�سنوية.

احل�سول على �سلفة اإجازة
املادة )٩7(

يجوز للمنت�سب الذي اأم�سى يف خدمة الدائرة مدة ل تقل عن �سنة ا�ستخدام الر�سيد املتوفر له من 
الإجازة ال�سنوية بالإ�سافة اإلى �سلفة اإجازة ل تزيد على ع�سرة اأيام اأخرى من ال�سنة الالحقة وذلك 
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مبوافقة رئي�سه املبا�سر ووفق ما ت�سمح به ظروف العمل.

ا�ستدعاء املنت�سب من الإجازة
املادة )٩8(

�س له  لل�سلطة املخت�سة بالرتخي�س بالإجازة، اأّيًا كان نوعها، ا�ستدعاء املنت�سب من الإجازة املرخَّ
بها والعودة اإلى العمل قبل انتهاء مدتها اإذا اقت�ست م�سلحة العمل ذلك، ويف هذه احلالة ت�ساف 

املدة املتبقية من الإجازة اإلى ر�سيد اإجازاته.

عدم ا�ستحقاق الإجازة ال�سنوية عن بع�س الإجازات
املادة )٩٩(

ل ي�ستحق املنت�سب اأية اإجازة �سنوية عن مدة الإجازة الدرا�سية اأو عن مدة الإجازة بدون راتب.

الإجازة املر�سية
املادة )100(

يكون الرتخي�س بالإجازة املر�سية للمنت�سب ملدة ل تزيد على خم�سة اأيام متوا�سلة يف املرة  اأ-  
الواحدة وبحد اأق�سى خم�سة ع�سر يومًا يف ال�سنة وذلك مبوجب تقرير طبي �سادر عن جهة 
طبية ر�سمية معتمدة، فاإذا زادت املدة على ذلك كان الرتخي�س بالإجازة املر�سية مبوجب 

تقرير طبي ت�سدره اللجنة الطبية.
الطبية  اللجنة  على  يجب  فاإنه  مت�سلة،  اأ�سهر  �ستة  للمنت�سب  املر�سية  احلالة  جتاوزت  اإذا  ب-  
مراجعة حالته واإ�سدار قرارها اإما مبنحه مدة اإ�سافية ل تزيد على �ستة اأ�سهر قابلة للتمديد 

ملدد مماثلة، اأو التو�سية باإنهاء خدماته لعدم اللياقة ال�سحية.
من  )ب(  و  )اأ(  الفقرتني  لأحكام  وفقًا  املر�سية  اإجازته  اعتمدت  الذي  للمنت�سب  ي�سرف  ج-  
الإجازة املر�سية، وراتبه  تاريخ بدء  الأولى من  ال�ستة  الأ�سهر  ال�سامل عن  املادة راتبه  هذه 
الإجمايل عن الأ�سهر ال�ستة التالية، وراتبه الأ�سا�سي عن املدة التي تزيد على ذلك اإذا مت 

متديد اإجازته املر�سية بقرار من اللجنة الطبية.
على املنت�سب اإبالغ رئي�سه املبا�سر عن الإجازة املر�سية خالل خم�سة اأيام عمل من ح�سوله  د-  

عليها.
ل يجوز باأي حال من الأحوال ترحيل الإجازة املر�سية اأو ا�ستبدالها ببدل نقدي. هـ-  
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الإحالة اإلى اللجنة الطبية
املادة )101(

للمدير العام اأو من يفو�سه، اأن يحيل املنت�سب اإلى اللجنة الطبية لتوقيع الك�سف الطبي عليه واإعداد 
تقرير طبي مف�سل عن حالته ال�سحية يف حال تكرار الإجازة املر�سية.

الإجازة املر�سية للمنت�سب امل�ساب مبر�س معٍد
املادة )102(

يجب على اللجنة الطبية اأن متنح املنت�سب امل�ساب مبر�س معٍد - حتى ولو مل مينعه هذا املر�س 
من القيام بالعمل - اإجازة مر�سية طوال فرتة مر�سه اإلى اأن ي�سدر تقرير ب�سفائه التام، كما يجب 
عليها اإبالغ الوحدة التنظيمية التابع لها املنت�سب بعدم ال�سماح له مبزاولة عمله طوال هذه الفرتة.

الإجازة املر�سية ب�سبب اإ�سابة عمل
املادة )103(

براتب  واحدة  �سنة  املر�سية ملدة ل جتاوز  الإجازة  فتكون  اإ�سابة عمل  ناجتًا عن  املر�س  كان  اإذا 
لدرا�سة و�سعه  الطبية  اللجنة  اإلى  فاإنه يحال  املنت�سب لأكرث من ذلك  ا�ستمر مر�س  واإذا  �سامل، 
ال�سحي والنظر يف اإمكانية متديد اإجازته ملدة �ستة اأ�سهر قابلة للتمديد ملدد مماثلة براتب �سامل 
اأو التو�سية باإنهاء خدماته لعدم اللياقة ال�سحية، وذلك دون الإخالل بالقواعد املنظمة لإ�سابات 

العمل والتعوي�سات املقررة يف هذا ال�ساأن.

اإنهاء خدمة املنت�سب لأ�سباب �سحية
املادة )104(

واملر�سية  ال�سنوية  اإجازاته  جميع  ي�ستنفد  مل  ما  �سحية  لأ�سباب  املنت�سب  خدمة  اإنهاء  يجوز  ل 
امل�ستحقة له مبوجب هذا القانون.

اإعادة تعيني املنت�سب املنتهية خدمته لأ�سباب �سحية
املادة )105(

يجوز اإعادة تعيني املنت�سب الذي اأنهيت خدمته لأ�سباب �سحية بذات رتبته واأقدميته ال�سابقة اإذا 
اأنهيت خدمته وثبت بتقرير طبي لياقته للعمل، وذلك خالل �سنة من  زال ال�سبب الذي من اأجله 
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تاريخ اإنهاء خدمته، وتعترب مدة خدمته الالحقة مت�سلة مبدة خدمته ال�سابقة.

االإجازة املر�سية للمنت�سب امل�ساب مبر�ض خارج الدولة
املادة )106(

مع عدم الإخالل مبا ورد يف املادة )100( من هذا القانون، ي�ستحق املنت�سب الذي ي�ساب  اأ-  
هذا  يف  الواردة  لالأحكام  وفقًا  مر�سية  اإجازة  الدولة  خارج  وهو  حلادث  تعر�س  اأو  مبر�س 

القانون على اأن يبلغ جهة عمله بذلك، وعليه تقدمي التقارير الطبية فور عودته مبا�سرة.
تخ�سع التقارير امل�سار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة لعتماد اللجنة الطبية، وذلك بعد  ب-  

ت�سديقها من قبل البعثات الر�سمية للدولة يف اخلارج ح�سب الأ�سول املتبعة.

اإجازة الأمومة والو�سع والرعاية وا�سرتاحة الر�ساعة
)107( املادة

اأ- اإجازة الأمومة: 
ت�ستحق املنت�سبة اإجازة اأمومة براتب �سامل ملدة )90( ت�سعني يومًا، تبداأ من تاريخ الولدة،    -1
ويجوز للمنت�سبة طلب بدء هذه الإجازة قبل )30( ثالثني يومًا على الأكرث من التاريخ املُتوّقع 

للولدة، �سريطة اأن تكون املُّدة ُمّت�سلة.
يجوز للجنة الطبية تاأجيل اإجازة الأمومة ب�سكل كامل اأو ُجزئي يف حالت طبية خا�سة ُمتعّلقة    -2

باملولود، ملُّدة ل تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ ا�ستحقاق املنت�سبة لهذه الإجازة.
يجوز اجلمع بني اإجازة الأمومة واأي اإجازة اأخرى ُمقّررة مبوجب هذا القانون، وبحد اأق�سى    -3

)120( مئة وع�سرون يومًا من بداية اإجازة الأمومة.
يف حال وفاة املولود اأثناء اإجازة الأمومة، فاإن هذه الإجازة تنتهي اعتبارًا من تاريخ الوفاة،    -4
يومًا من  �ستني  ملُّدة )60(  املُتبّقية  املُّدة  ُتعاِدل  اإجازة و�سع  املنت�سبة يف هذه احلالة  ومُتنح 

تاريخ الولدة اأو اإجازة احلداد اأّيهما اأطول.
ب- اإجازة الو�سع: 

ت�ستحق املنت�سبة التي اأجه�ست جنينها قبل بدء الأ�سبوع )24( من حملها اإجازة مر�سية، تتحّدد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مت تعديل هذه املادة مبوجب القانون رقم )18( ل�سنة 2017 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )6( ل�سنة 2012 ب�ساأن 
اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني العاملني يف اإمارة دبي.
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ُمّدتها بناًء على موافقة اللجنة الطبية، ويتم منحها اإجازة و�سع ملُّدة )60( �ستني يومًا اإذا اأجنبت 
طفاًل مّيتًا اأو اإذا اأجه�ست جنينها بعد بدء الأ�سبوع )24( وذلك بناًء على موافقة اللجنة الطبية.

ج- اإجازة الرعاية:
مُتنح املنت�سبة التي ت�سع مولودًا من ذوي الإعاقة، اإجازة رعاية براتب اإجمايل تبداأ من تاريخ    -1

انتهاء اإجازة الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول، وذلك مبوافقة اللجنة الطبية.
يجوز للمدير العام اأو من ُيفّو�سه وبعد موافقة اللجنة الطبية متديد ُمّدة الإجازة امل�سار اإليها    -2
يف البند )1( من الفقرة )ج( من هذه املادة ملُّدة ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر يف كل مرة، 

وحتى يبلغ وليد املنت�سبة عامه الثالث. 
د- ا�سرتاحة الر�ساعة:

ت�ستحق املنت�سبة ا�سرتاحة ملُّدة �ساعتني يوميًا مدفوعة الراتب لإر�ساع وليدها والعناية به،    -1
انتهائها، وذلك بعد  اأو قبل  الر�سمي  الدوام  ومُتنح هذه ال�سرتاحة �سواًء عند بدء �ساعات 

انتهاء اإجازة الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول.
وفق  تعمل  تكن  ما مل  املُبارك،  �سهر رم�سان  الر�ساعة خالل  ا�سرتاحة  املنت�سبة  ت�ستحق  ل    -2

نظام املُناوبات.
يف حال اجتماع ا�سرتاحة الر�ساعة مع اأي ا�ستئذان ملغادرة مقر العمل، فاإنه ل يجوز اأن تقل    -3
عدد �ساعات العمل الر�سمي للمنت�سبة عن )5( خم�س �ساعات، واإل اعترب هذا اليوم اإجازة 
�سنوية، ويف حال عدم وجود ر�سيد للمنت�سبة من الإجازة ال�سنوية، فُيعترب هذا اليوم اإجازة 

بدون راتب.
هـ- احلقوق املُرتِبطة باإجازة الأمومة والو�سع والرعاية:

حُتت�سب الُعطل الأ�سبوعية والر�سمية التي تقع عند بدء اإجازة الأمومة اأو الو�سع اأو الرعاية اأو    -1
خاللها من �سمن ُمّدة الإجازة، كما ُتعترب ُمّدتها خدمة فعلّية لكافة الأغرا�س.

مع مراعاة اأحكام البند )2( من الفقرة )اأ( من هذه املادة، ل يجوز ترحيل اإجازة الأمومة    -2
اأو الو�سع اأو الرعاية اأو اأي جزء منها، كما ل يجوز ا�ستبدالها ببدل نقدي.

اإذا اجتمعت اإجازة الأمومة اأو اإجازة الو�سع مع اإجازة العّدة، ت�ستحق املنت�سبة يف هذه احلالة    -3
الإجازة الأطول.

اإجازة الأبوة
املادة )108(

اأيام خالل  اأبوة مدفوعة الراتب ملدة ثالثة  مُينح املنت�سب الذي يرزق مبولود داخل الدولة اإجازة 
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ال�سهر الأول من ولدة طفله.

اإجازة احلداد
املادة )10٩(

مينح املنت�سب اإجازة حداد براتب �سامل ملدة خم�سة اأيام يف حالة وفاة اأحد اأقاربه من الدرجة  اأ-  
الأولى اأو الثانية، اأما اإذا كان املتوفى من اأقارب املنت�سب من الدرجة الثالثة اأو الرابعة فتكون 

الإجازة ملدة ثالثة اأيام فقط.
اأثناء  اإجازة احلداد  ال�سنوية، ويف حال �سادف وقوع  اإجازة احلداد مع الإجازة  يجوز جمع  ب-  
الإجازة ال�سنوية ت�ساف مدتها اإلى الإجازة ال�سنوية على اأنه ل يجوز منح اإجازة احلداد اأثناء 

اأية اإجازة اأخرى.

اإجازة العدة
املادة )110(

اأو �سدر حكم ق�سائي نهائي بوفاة زوجها املفقود  مُتنح املنت�سبة امل�سلمة التي يتوفى عنها زوجها 
اإجازة عدة براتب �سامل لكامل مدة العدة ال�سرعية بدءًا من تاريخ وفاة الزوج اأو من تاريخ �سريورة 

احلكم النهائي بوفاة زوجها املفقود على اأّل تقل عن اأربعة اأ�سهر وع�سرة اأيام.

اإجازة احلج
املادة )111(

مُينح املنت�سب امل�سلم وملرة واحدة خالل مدة خدمته يف احلكومة اإجازة ملدة واحد وع�سرين يومًا 
براتب �سامل لأداء فري�سة احلج، ويجوز للمنت�سب اجلمع بني اإجازة احلج والإجازة ال�سنوية.

الإجازة ال�ستثنائية براتب اإجمايل
املادة )112(

براتب  ا�ستثنائية  تفرغ  اإجازة  املواطن  املنت�سب  يفو�سه، منح  اأو من  العام  املدير  بقرار من  يجوز 
اأو  امل�سابقات  اأو  الوطنية  الفرق  مع  بامل�ساركة  تتعلق  مهام  اأو  اأعمال  باأية  للقيام  وذلك  اإجمايل 
الن�ساطات الريا�سية اأو الربامج الجتماعية اأو الثقافية اأو لأية اأ�سباب اأخرى م�سابهة ل تتعلق بعمل 
الدائرة التي يعمل بها املنت�سب وذلك بناًء على طلب اجلهات الر�سمية املعنية بتلك املجالت وللمدة 
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التي حتددها.

الإجازة ال�ستثنائية براتب �سامل
املادة )113(

للمدير العام اأو من يفو�سه منح املنت�سب اإجازة ا�ستثنائية براتب �سامل ملدة ل تزيد على �ستة  اأ-  
اأ�سهر ملرافقة اأحد اأقاربه حتى الدرجة الثانية للعالج خارج الدولة يف احلالت التي ل يوجد 
لها عالج مماثل داخل الدولة بناًء على تو�سية جهة طبية ر�سمية، ويجوز متديد هذه الإجازة 
بقرار من املدير العام اأو من يفو�سه اإذا اقت�ست ظروف العالج ذلك ملدة ل تزيد على �ستة 
اأ�سهر اأخرى براتب اإجمايل وبعد موافقة اللجنة الطبية، اأما اإذا اقت�ست الظروف متديدها 
لأكرث من ذلك بقرار من اللجنة الطبية في�سرف للمنت�سب عن تلك الفرتة راتبه الأ�سا�سي 

فقط.
للمدير العام اأو من يفو�سه منح املنت�سب يف حالت خا�سة، اإجازة ا�ستثنائية براتب �سامل ملدة  ب-  
ل تزيد على ثالثة اأ�سهر ملرافقة اأي من الأ�سخا�س غري املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه 
املادة للعالج خارج الدولة يف احلالت التي ل يوجد لها عالج مماثل داخل الدولة بناًء على 
تو�سية جهة طبية ر�سمية، وللمدير العام اأو من يفو�سه متديد هذه الإجازة ملدة ل تزيد على 

ثالثة اأ�سهر اأخرى فقط براتب اإجمايل اإذا اقت�ست الظروف ذلك.
تزيد على  ل  ملدة  �سامل  براتب  ا�ستثنائية  اإجازة  املنت�سب  يفو�سه منح  اأو من  العام  للمدير  ج-  
�سهرين غري قابلة للتمديد وذلك ملرافقة زوجه اأو اأحد اأقاربه من الدرجة الأولى والذي يتلقى 
عالجًا طبيًا داخل الدولة، وذلك بناء على تقرير طبي �سادر عن جهة طبية ر�سمية يف الدولة 

يفيد حاجة املري�س اإلى مرافق له خالل فرتة تلقي العالج داخل امل�ست�سفى اأو خارجه. 
تزيد على  ل  ملدة  �سامل  براتب  ا�ستثنائية  اإجازة  املنت�سب  يفو�سه منح  اأو من  العام  للمدير  د-  
�سهرين غري قابلة للتمديد وذلك ملرافقة اأحد اأقاربه حتى الدرجة الثانية للعالج خارج الدولة 

على نفقته اخلا�سة.

الإجازة ال�ستثنائية بدون راتب
املادة )114(

للمدير العام اأو من يفو�سه منح املنت�سب املواطن اإجازة ا�ستثنائية بدون راتب ملرافقة زوجه  اأ-  
اإذا  اأو  اأو مهمة ر�سمية  اأو اإعارة  اأو انتداب  اأو اإجازة درا�سية  اأوفد خارج الدولة يف بعثة  اإذا 
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نقل اإلى وظيفة يف اخلارج اأو اأُحِلَق بعمل لدى اإحدى الهيئات اأو املنظمات اأو الوكالت الدولية 
اأو العمل خارج الدولة  اأّل تتجاوز مدة هذه الإجازة املدة املقررة لالإيفاد  اأو الإقليمية، على 
املقررة  ال�سرتاكات  �سريطة حتمله  املنت�سب،  الإجازة من �سمن مدة خدمة  وحتت�سب هذه 
الإجازة من مدة خدمة  ا�ستثنيت هذه  واإل  اإليه،  امل�سار  ل�سنة 2008  القانون رقم )21(  يف 

املنت�سب.
للدائرة طوال مدة الإجازة امل�سار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة �سغل وظيفة املنت�سب  ب-  
وظيفته  اإلى  تعيده  اأن  للدولة  املُنت�سب  وعودة  انتهائها  عند  وعليها  بالإجازة،  له  املرخ�س 

ال�سابقة اأو اإلى وظيفة اأخرى م�ساوية لها.

الإجازة الدرا�سية
املادة )115(

خارجها  اأو  الدولة  داخل  الكامل  التفرغ  بنظام  درا�سية  اإجازة  املواطن  املنت�سب  منح  يجوز  اأ-  
بغر�س احل�سول على موؤهل اأعلى من �سهادة الثانوية العامة ملدة ت�ساوي مدة برنامج التعليم 

املعتمد.
اأو خارجها  الدولة  التفرغ اجلزئي داخل  اإجازة درا�سية بنظام  املنت�سب املواطن  يجوز منح  ب-  
�سهادة  من  اأعلى  موؤهل  على  بغر�س احل�سول  متفرقة  اأو  مت�سلة  يومًا  �ستون  مدتها )60( 

الثانوية العامة.
االإجازة  ملنح  الدائرة  قبل  من  الدرا�سي  الربنامج  على  امل�سبقة  املوافقة  تتم  اأن  ي�سرتط  ج-  

الدرا�سية، �سواًء كانت ق�سرية اأو طويلة، داخل الدولة اأو خارجها.
تخ�سع االإجازة الدرا�سية لذات االأحكام وال�سروط املن�سو�ص عليها يف املادة )137( من هذا  د-  

القانون.

الإجازة الدرا�سية لأداء المتحانات
املادة )116(

يجوز منح املنت�سب املنتظم يف الدرا�سات امل�سائية يف اإحدى املوؤ�س�سات التعليمية املعرتف بها  اأ-  
يف الدولة اإجازة براتب �سامل لأداء المتحانات الف�سلية وال�سنوية حتدد مدتها وفقًا لربنامج 
المتحانات املعتمد، كما يجوز منح املنت�سب اإجازة اإ�سافية �سابقة على بدء تاريخ المتحان 

مبدة ل تزيد على خم�سة اأيام عمل اإذا كانت المتحانات توؤدى داخل الدولة.
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حل�سور  يوميًا  �ساعتني  على  تزيد  ل  ملدة  ق�سرية  درا�سية  ا�سرتاحة  املنت�سب  منح  يجوز  ب- 
احل�س�س الدرا�سية يف اأي برنامج درا�سي معتمد وذلك حتى انتهاء ذلك الربنامج.

الإجازة بدون راتب
املادة )117(

يجوز بقرار من املدير العام، اأو من يفو�سه منح املنت�سب اإجازة بدون راتب ملدة ل تزيد على ثالثني 
يومًا يف ال�سنة الواحدة �سريطة اأن تتوفر لدى املنت�سب اأ�سباب جدية تقت�سي منحه هذه الإجازة، 

واأن يكون قد ا�ستنفد ر�سيد اإجازاته ال�سنوية.

الإجازة الإدارية
املادة )118(

اإدارية ل تزيد على خم�سة ع�سر يوم عمل  اإجازة  اأو من يفو�سه منح املنت�سب  للمدير العام  اأ-  
خالل ال�سنة الواحدة، على اأن ي�سقط حق املنت�سب فيها مب�سي �سنة من تاريخ منحها له.

مُينح املنت�سب الإجازة الإدارية امل�سار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة يف اأي من الأحوال  ب-  
التالية:

القيام بعمل مميز اأثناء تاأديته لواجبه.   -1
اإثبات كفاءة عالية يف حل غمو�س ق�سية معينة اأو اإجناز م�سروع معني.  -2

العمل لفرتات اإ�سافية يف غري اأوقات العمل الر�سمي، بناء على تكليف ر�سمي من الرئي�س    -3
املبا�سر، وي�ستثنى من ذلك العمل يف اأوقات الأزمات والطوارئ.

تقدمي مقرتح َعاَد بالنفع على دائرته من خالل تطبيقه.   -4
اأية حالت اأخرى يقدرها املدير العام اأو من يفو�سه بناًء على تو�سية الرئي�س املبا�سر.   -5

الإجازة العار�سة
املادة )11٩(

الإجازة العار�سة هي التي تكون ل�سبب طارئ اأو مفاجئ يتعذر الإبالغ عنه مقدمًا، ول يجوز  اأ-  
املرة  اأو مفاجئ ملدة تزيد على )24( �ساعة يف  ب�سبب طارئ  املنت�سب عن عمله  ينقطع  اأن 
ل�سنة  الإجازة  للمنت�سب ترحيل هذه  العام، ول يجوز  اأكرث من خم�س مرات يف  الواحدة ول 

قادمة.
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يلتزم املنت�سب باأن يقدم جلهة عمله عند عودته بيانًا بالأ�سباب التي اأدت اإلى غيابه للنظر يف  ب-  
اأمر قبولها اأو رف�سها، فاإذا رف�ست خ�سمت اأيام النقطاع من ر�سيد اإجازته ال�سنوية اإذا كان 
الر�سيد ي�سمح بذلك واإل احت�سبت بدون راتب واعتربت غيابًا عن العمل بدون عذر، وذلك مع 

عدم الإخالل بامل�سوؤولية التاأديبية.

اأحكام عامة يف الإجازات
املادة )120(

يكون املنت�سب يف اخلدمة ب�سورة م�ستمرة ل تنقطع، ويكون حتت الطلب يف اأي وقت واأي مكان، ول 
يجوز له اأن ينقطع عن العمل اإل يف حدود الإجازات امل�سرح له بها يف هذا القانون، ويتم تنظيم 
متتع املنت�سب بفرتات الراحة والعطالت الر�سمية طبقًا ملقت�سيات العمل ووفقًا ملا يقرره الرئي�س 

املبا�سر للمنت�سب.

النقطاع عن العمل
املادة )121(

اأ-  مع عدم الإخالل بامل�سوؤولية التاأديبية، ُيحرم املنت�سب الذي ينقطع عن عمله دون اإذن م�سبق 
اأو عذر مقبول من الراتب ال�سامل عن مدة غيابه.

ُتنهى خدمة املنت�سب الذي ينقطع عن العمل بدون عذر مقبول ملدة تزيد على واحد وع�سرين  ب-  
تتم  عليه  القب�س  وعند  اخلدمة،  من  الفار  حكم  يف  احلالة  هذه  يف  ويعترب  مت�سلة،  يومًا 
اإذا قدم عذرًا مقبوًل  حماكمته وفقًا للت�سريعات ال�سارية، ومع ذلك ت�ستمر خدمة املنت�سب 
حال دون اإبالغ جهة عمله اأو عودته اإليها، ويف هذه احلالة ُيحرم من راتبه ال�سامل عن املدة 

التي مل يتم تغطيتها باأي نوع من اأنواع الإجازات املقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

الإجازة امل�ستحقة للمنت�سب خالل فرتة الختبار
)122( املادة

ل ي�ستحق املنت�سب اأثناء فرتة الختبار اأي اإجازة مدفوعة الراتب فيما عدا الإجازة املر�سية،  اأ-  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مت تعديل هذه املادة مبوجب القانون رقم )18( ل�سنة 2017 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )6( ل�سنة 2012   ب�ساأن 
اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني العاملني يف اإمارة دبي.
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اإجازة الأمومة، اإجازة الو�سع، اإجازة الرعاية، اإجازة الأبوة، اإجازة احلداد، اإجازة العدة، 
هذه  من  اأي  اأيام  عدد  ت�ساوي  ملُّدة  الختبار  فرتة  متديد  يتم  اأن  على  العار�سة،  والإجازة 

الإجازات.
من  �سبب  لأي  فيها  ُتنهى خدماته  اأو  بالدائرة  العمل  من  ي�ستقيل  الذي  املنت�سب  ي�ستحق  ل  ب-  

الأ�سباب خالل فرتة الختبار اأي اإجازة �سنوية عن املُّدة التي ق�ساها يف خدمة الدائرة.

عطل احلداد الر�سمية
املادة )123(

اإجازات  اإلى ر�سيد  اإجازة  اأية  اأثناء  الدولة وحتدث  تعلنها  التي  الر�سمية  ل ت�ساف عطل احلداد 
املنت�سب.

العودة من الإجازة
املادة )124(

يتعني على املنت�سب عند عودته من اأية اإجازة تعبئة النموذج اخلا�س بالعودة من الإجازة واعتماده 
من رئي�سه املبا�سر واإر�ساله اإلى اإدارة املوارد الب�سرية.

تعوي�س املنت�سب حال ال�ستدعاء من الإجازة
املادة )125(

يجوز للمدير العام اأو من يفو�سه ا�ستدعاء املنت�سب من اإجازته ـ كلما دعت احلاجة ـ على اأن تتكفل 
بر�سيد  الإخالل  دون  ال�ستدعاء،  هذا  عن  نا�سئة  التزامات  اأية  عن  املنت�سب  بتعوي�س  الدائرة 

الإجازة ال�سنوية امل�ستحقة له خالل فرتة ال�ستدعاء.

الإجازات التي حتت�سب �سمن مدة اخلدمة الفعلية
املادة )126(

تعترب مدة كافة الإجازات املمنوحة للمنت�سب مدة خدمة فعلية وُت�ستثنى منها الإجازة بدون راتب. 
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الف�سل العا�سر
ال�سفر يف مهمات ر�سمية اأو تدريبية

ال�سيا�سة العامة
املادة )127(

يجوز للدائرة اإيفاد املنت�سب داخل اأو خارج الدولة لأداء اأية مهام ر�سمية اأو دورات تدريبية  اأ-  
با�سم الدائرة ولأغرا�س حمددة.

يوفد املنت�سب يف مهمة ر�سمية اأو دورة تدريبية داخل اأو خارج الدولة بقرار من املدير العام،  ب-  
اأو من يفو�سه، وُيحدد يف القرار طبيعة واأهداف املهمة اأو الدورة ومدتها ووجهتها.

حُتّدد املخ�س�سات املالية وتذاكر ال�سفر امل�ستحقة لإيفاد املنت�سب يف مهمة ر�سمية اأو دورة  ج-  
تدريبية داخل اأو خارج الدولة وفقًا لقرار ي�سدر يف هذا ال�ساأن عن احلاكم.

اأحكام عامة
املادة )128( 

املالية املرتتبة على  اأو دورة تدريبية م�سوؤولية اللتزامات  املنت�سب املوفد يف مهمة ر�سمية  يتحمل 
اإلغاء احلجز الفندقي وحجوزات ال�سفر اإذا كان �سبب الإلغاء يعود اإليه اإل يف احلالت ال�ستثنائية 

والظروف القاهرة.

احت�ساب الأيام الحتياطية للموفد
املادة )12٩( 

يتم احت�ساب الأيام الحتياطية للموفد يف مهمة ر�سمية اأو دورة تدريبية طبقًا ملدة رحلة الطريان 
ووفقًا ملواعيد ال�سفر املتاحة وترتيبات الإقامة، �سريطة اأّل تزيد على يومني قبل ويومني بعد الأيام 

الفعلية.

الإيفاد يف مهمة ر�سمية اأو دورة تدريبية مت�سلة
املادة )130( 

اأو دورة تدريبية مت�سلة ومتعددة الأ�سفار لدول خمتلفة،  اإيفاد املنت�سب يف مهمة ر�سمية  يف حال 
وي�ستمر  الأولى  الدورة  اأو  املهمة  بدء  تاريخ  اعتبارًا من  الفعلية  لالأيام  اليومي  املخ�س�س  يح�سب 
ي�سمل  اأن  على  الأخرية،  الدورة  اأو  املهمة  يف  يوم  اآخر  انتهاء  حلني  اليومي  املخ�س�س  �سرف 
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املخ�س�س اأيام التوقف بني كل مهمة واأخرى �سريطة اأن ل تزيد فرتة التوقف الواحدة على اأربعة 
اأيام، ويتم احت�ساب الأيام الحتياطية وفقًا لن�س املادة )129( من هذا القانون.

مرافقة عائلة املنت�سب املوفد يف مهمة ر�سمية اأو دورة تدريبية
املادة )131( 

ت�سرف لأفراد عائلة املنت�سب امل�ستحقني تذاكر �سفر ملرافقته اأثناء املهمة الر�سمية اأو الدورة  اأ-  
التدريبية التي تزيد على �ستة اأ�سهر، وتكون تذاكر ال�سفر امل�ستحقة لأفراد العائلة اأو املرافقني 

بنف�س درجة تذاكر �سفر املنت�سب.
املادة على  )اأ( من هذه  للفقرة  وفقًا  تدريبية  اأو دورة  ر�سمية  املوفد مبهمة  املنت�سب  يعامل  ب-  

النحو التايل:
املاء  ا�ستهالك  نفقات  ذلك  يف  مبا  له،  موؤثث  �سكن  توفري  تكاليف  الدائرة  تتحمل    -1
اإجمايل قيمة  ن�سبته 50% من  التكاليف ما  تتجاوز هذه  األ  �سريطة  والغاز،  والكهرباء 
الإقامة املخ�س�سة لرتبته الع�سكرية طوال مدة اإيفاده ما مل تتولى اجلهة املوفد اإليها 

تاأمني ال�سكن.
تتحمل الدائرة نفقات العالج والأدوية له ولأفراد عائلته وبح�سب اأنظمة الدولة املوفد    -2

اإليها. 
اأو الدورة التدريبية على �سنة، مينح املنت�سب املوفد  عندما تزيد مدة املهمة الر�سمية    -3
وعائلته تذاكر �سفر اإ�سافية عن كل �سنة، �سريطة األ تقل املدة املتبقية على انتهاء املهمة 

اأو الدورة عن ثالثة اأ�سهر.
يكون للمنت�سب املوفد غري امل�سطحب لأفراد عائلته تذاكر �سفر اإ�سافية كل �ستة اأ�سهر    -4

ول ت�سرف نقدًا.
تقل  ل  ممن  املوفد  املنت�سب  لأولد  الدرا�سية  وامل�سروفات  الر�سوم  الدائرة  تتحمل    -5
اأعمارهم عن خم�س �سنوات ول ت�سمل مرحلة ما بعد الثانوية العامة، وذلك يف حال ما 

اإذا زادت مدة املهمة الر�سمية اأو الدورة التدريبية على ت�سعة اأ�سهر.

تاأ�سريات ال�سفر
املادة )132( 

التي  الدولة  املعنية يف  للمنت�سب من اجلهات  الالزمة   التاأ�سريات  تاأمني  م�سوؤولية  الدائرة  تتولى 
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�سيتم اإيفاده اإليها، دون اأن تتحمل م�سوؤولية اأي تاأخري اأو رف�س للتاأ�سرية من قبل تلك اجلهات، يف 
حني يتحمل املنت�سب م�سوؤولية �سمان اأن جواز �سفره وكافة الوثائق الر�سمية املطلوبة منه �سليمة 

و�سارية املفعول يف جميع الأوقات.

الف�سل احلادي ع�سر
البعثات الدرا�سية

املادة )133( 
اأو خارجها وبنظام  الدولة  �سواء داخل  للدرا�سة على نفقتها  املنت�سب  ابتعاث  للدائرة  يجوز  اأ-  

التفرغ اجلزئي اأو الكلي وذلك وفقًا لحتياجاتها من خمتلف التخ�س�سات.
يف  بو�سعه  الكامل  التفرغ  بنظام  الدرا�سية  اإجازته  من  املنت�سب  عودة  عند  الدائرة  تلتزم  ب-  

وظيفة تتالءم وحت�سيله العلمي اجلديد.
ُيحّدد البدل املخ�س�س للمنت�سب لغايات البعثة الدرا�سية وفقًا لقرار ي�سدر يف هذا ال�ساأن  ج-  

عن احلاكم.
يحق للدائرة خ�سم اأية مبالغ تتعلق بدرا�سة املنت�سب تدفع له من اأية جهة اأخرى اإذا كانت  د-  

درا�سته على نفقة الدائرة.

التزامات املبتعث
املادة )134( 

يلتزم املبتعث الذي يدر�س على نفقة الدائرة بالعمل فيها ملدة خم�س �سنوات بعد ح�سوله على  اأ-  
املوؤهل العلمي املبتعث من اأجل احل�سول عليه، واإل كان عليه رد جميع النفقات التي حتملتها 
ِرفت  الدائرة طوال مدة درا�سته مبا يف ذلك الرواتب الإجمالية اأو املكافاآت ال�سهرية التي �سُ

له بح�سب احلال.
اإذا ح�سل املبتعث على بعثة اأو منحة درا�سية من اأية جهة اأخرى داخل الدولة اأو خارجها،  ب-  
ووافقت الدائرة على منحه اإجازة درا�سية براتب اإجمايل وفقًا لأحكام هذا القانون، وح�سل 
من خالل تلك البعثة اأو املنحة الدرا�سية على املوؤهل العلمي، فيلتزم بالعمل يف دائرته ملدة 
الرواتب  جميع  رد  عليه  كان  واإل  العلمي،  املوؤّهل  على  احل�سول  تاريخ  من  �سنوات  خم�س 

ِرفت له طوال مدة الإجازة الدرا�سية. الإجمالية التي �سُ
اإذا مل يلتزم املبتعث باإكمال باقي مدة اللتزام امل�سار اإليها يف الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه  ج-  
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املادة، فاإنه يجب عليه رد ما يعادل النفقات والرواتب الإجمالية اأو املكافاآت ال�سهرية التي 
�سرفت له طوال مدة البتعاث وذلك عن الفرتة املتبقية للوفاء بالتزامه بتاريخ تركه العمل 

بالدائرة.

املبتعثون على نفقة الدائرة
املادة )135(

للدائرة، وفقًا ل�سروط عقد االبتعاث، ابتعاث اأي من خريجي الثانوية العامة فما فوق لدرا�سة  اأ-  
بع�س التخ�س�سات املتفقة مع طبيعة عمل الدائرة، �سريطة التزامهم بالعمل لديها، على اأّل 

حت�سب �سنوات البتعاث �سمن مدة اخلدمة.
اإليهم يف الفقرة )اأ( من هذه املادة اأحكام هذا  ت�سري على خريجي الثانوية العامة امل�سار  ب-  

الف�سل با�ستثناء املواد )133( و )136( و )137( من هذا القانون.
يلتزم خريجو الثانوية العامة امل�سار اإليهم يف الفقرة )اأ( من هذه املادة بالتوقيع على عقد  ج-  

البتعاث الذي تعده الدائرة لهذا الغر�س.
يف حال ابتعاث املنت�سب للدرا�سة حتت�سب مدة البعثة كخدمة فعلية له. د-  

ل حُتت�سب �سنة ر�سوب املبتعث خدمة فعلية له، اإل اإذا ثبت اأن �سبب الر�سوب كان خارجًا عن  هـ-  
اإرادته.

الدرا�سة على غري نفقة الدائرة
املادة )136(

للدائرة منح املنت�سب املواطن اإجازة درا�سية براتب اإجمايل واحت�ساب تلك املدة خدمة فعلية  اأ-  
له يف حال رغبته بالدرا�سة على نفقته اأو نفقة اأية جهة اأخرى وكان التخ�س�س الذي يرغب 

بدرا�سته متوافقًا مع طبيعة عمله يف الدائرة.
اإذا كان التخ�س�س الذي يرغب املنت�سب يف درا�سته غري متوافق مع طبيعة عمله يف الدائرة،  ب-  
فلها منحه اإجازة درا�سية بدون راتب، ويف هذه احلالة ل حتت�سب ُمّدة هذه الإجازة خدمة 

فعلية للمنت�سب.

�سروط االبتعاث
املادة )137(

ُيراعى عند البتعاث ال�سواغر املخ�س�سة واملخ�س�سات املالية املعتمدة لالبتعاث يف موازنة  اأ-  
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الدائرة، وُي�سرتط فيمن يتم ابتعاثه ما يلي:
اأن يكون مواطنًا.   -1

اأن يكون قد اأم�سى يف خدمة الدائرة مدة ل تقل عن �سنتني، وي�ستثنى من ذلك من ترى    -2
الدائرة، وفقًا لل�سالح العام، �سرورة اإيفاده يف بعثة درا�سية.

اأّل يقل تقدير كفاءته الوظيفية لل�سنتني الأخريتني عن )يفي بالتوقعات(.   -3
موافقة الرئي�س املبا�سر للمنت�سب والوحدة التنظيمية التي يتبع لها على ابتعاثه.   -4

اأن يتوافق التخ�س�س العلمي الذي �سيتم ابتعاثه للح�سول عليه مع طبيعة عمل الدائرة،    -5
اأو اأن تكون الدائرة يف حاجة اإلى هذا التخ�س�س.

اأن يوقع على عقد البتعاث الذي تعّده الدائرة لهذا الغر�س.   -6
مع مراعاة اأحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة، ل يجوز للمنت�سب بعد ح�سوله على الدرجة  ب-  
ابتعاثه لدرجة  ي�ستكمل  اأن  الدائرة  نفقة  اأجل احل�سول عليها على  ابتعث من  التي  العلمية 
علمية اأعلى منها اأو م�ساوية لها على نفقة الدائرة اإل بعد ُم�سي �سنتني من العمل فيها بعد 
ح�سوله على الدرجة العلمية الأولى، وي�ستثنى من ذلك من يح�سل على ُموؤّهل علمي بتقدير 

ل يقل عن جيد جدًا.

مدة احل�سول على املوؤهالت العلمية
املادة )138(

الدرجات  اأو  املوؤهالت  للح�سول على  املقررة لالبتعاث  الزمنية  للمدة  الأق�سى  يكون احلد  اأ-  
العلمية على النحو التايل:

املدة الزمنية الدرجة العلمية م

�سنة واحدة.

حتدد املدة ح�سب نوع التخ�س�س يف الدولة 

املبتعث اإليها.

�سنتان

4 �سنوات

درا�سة اللغة الأجنبية

البكالوريو�س اأو اللي�سان�س اأو ما يعادلهما

املاج�ستري

الدكتوراه

-1

-2

-3

-4
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على الرغم مما ورد يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، يجوز بقرار من املدير العام اأو من يفو�سه  ب-  
الرتخي�س للمبتعث بناء على طلبه متديد مدة البتعاث، �سريطة اأن ل تزيد على �سنة واحدة، 

وملرة واحدة فقط طوال فرتة الدرا�سة املقررة للح�سول على املوؤهل اأو الدرجة العلمية.

اإ�سقاط املدة املقررة للح�سول على الدرجة العلمية
املادة )13٩(

اأو بع�ص املدد من ح�ساب املدد املقررة  اإ�سقاط كل  اأو من يفو�سه،  العام،  يجوز بقرار من املدير 
للح�سول على املوؤهل اأو الدرجة العلمية للمنت�سب املبتعث؛ اإذا قامت اأ�سباب جدية ل دخل لإرادة 

املبتعث فيها.

حالت ا�سرتداد النفقات املدفوعة للمبتعث
املادة )140(

على املبتعث اأن يرد للدائرة ما اأُنِفق عليه خالل مدة درا�سته، فيما عدا الرواتب الإجمالية اأو  اأ-  
املكافاآت ال�سهرية، يف اأي من احلالتني التاليتني:

اإذا اأُنهيت خدمته بناًء على قرار من جمل�س تاأديبي اأثناء مدة درا�سته.   -1
اإذا اأخل باأي من اللتزامات املن�سو�س عليها يف عقد البتعاث املوّقع مع الدائرة.   -2

ِرفت له خالل  ب-  يلتزم املبتعث برد النفقات، والرواتب الإجمالية اأو املكافاآت ال�سهرية التي �سُ
مدة درا�سته اإذا ا�ستقال من الدائرة قبل اإمتام املدة املقررة للدرا�سة.

الف�سل الثاين ع�سر
عالقات التوظيف

النقل
النقل �سمن دوائر احلكومة

املادة )141(
يجوز نقل املنت�سب اإلى اأية دائرة اأو اإلى اأي من اجلهات احلكومية املحلية �سريطة اأن يتم النقل اإلى 
وظيفة �ساغرة بدرجة تعادل الرتبة الع�سكرية للمنت�سب اأو بدرجة اأعلى منها مع عدم نق�سان راتبه 

الإجمايل ما مل يوافق هو كتابة على ذلك.
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اإجراءات النقل
املادة )142(

يتم نقل ال�سابط ذو الرتبة العليا بقرار من الرئي�س اأو من يفو�سه، ويتم نقل ال�سابط و�سف  اأ-  
بناًء على طلب خطي من  اأو من يفو�سه وذلك كله  العام  ال�سابط والفرد بقرار من املدير 
مدير عام الدائرة اأو اجلهة طالبة النقل، على اأنه ي�سرتط يف جميع االأحوال احل�سول على 

موافقة املنت�سب اخلطية امل�سبقة على نقله.
يجب اأّل يوؤدي النقل اإلى تاأخري اأقدمية املنت�سب املنقول، وتعترب خدمته يف هذه احلالة خدمة  ب-  

مت�سلة.
املنقول  اجلهة  اأو  الدائرة  اإلى  ال�سنوية  واإجازاته  املنقول  املنت�سب  م�ستحقات  كافة  نقل  يتم  ج-  

اإليها.
اللتحاق  قبل  منها  املنقول  الدائرة  من  ذمة  براءة  على  يح�سل  اأن  املنقول  املنت�سب  على  د-  

بالدائرة اأو اجلهة املنقول اإليها.
يحفظ يف ملف املنت�سب لدى الدائرة املنقول منها والدائرة اأو اجلهة املنقول اإليها �سور عن  هـ-  

جميع الوثائق والقرارات املتعلقة بالنقل وغريها من الوثائق ذات العالقة.

النقل بناء على طلب املنت�سب
املادة )143(

ر�سالة عدم ممانعة  م�سبقًا على  �سريطة ح�سوله  منه،  بناًء على طلب خطي  املنت�سب  نقل  يجوز 
مبدئية من الدائرة التي يعمل لديها.

التكاليف املرتتبة على النقل
املادة )144(

تتحمل الدائرة اأو اجلهة املنقول اإليها املنت�سب ح�سب الأحوال كافة التكاليف املالية املرتتبة على 
اإدارة  لدى  به  املعمول  التقاعد  برنامج  اال�سرتاك يف  اأق�ساط  فروقات يف  اأية  ذلك  النقل، مبا يف 

املعا�سات.

النقل خارج دوائر احلكومة
املادة )145(

يجوز نقل املنت�سب اإلى اأية جهة احتادية اأو اأية جهة حكومية باإمارات الدولة اأو جهة حملية يف  اأ-  
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الإمارة غري حكومية وفقًا لالأحكام املن�سو�س عليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة.
يتم نقل ال�سابط ذو الرتبة العليا بقرار من الرئي�س اأو من يفو�سه، ويتم نقل ال�سابط و�سف  ب-  
بناًء على طلب خطي من  اأو من يفو�سه وذلك كله  العام  ال�سابط والفرد بقرار من املدير 
م�سوؤول اأي من اجلهات املُ�سار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، على اأنه ي�سرتط يف جميع 
راتبه  نق�سان  وعدم  نقله،  على  امل�سبقة  اخلطية  املنت�سب  موافقة  على  احل�سول  الأحوال 

الإجمايل ما مل يوافق املنت�سب املطلوب نقله كتابة على غري ذلك.

الندب
املادة )146(

يجوز بقرار من املدير العام اأو من يفو�سه ندب املنت�سب للقيام بواجبات وظيفة اأخرى �ساغرة اأو 
غاب عنها �ساغلها ملدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر قابلة للتمديد ل�ستة اأ�سهر اأخرى، �سريطة اأن تكون 
الوظيفة املنتدب اإليها معادلة ملن�سب املنت�سب املنتدب اأو اأعلى منها بدرجتني كحد اأق�سى، وعند 
انتهاء فرتة الندب يجوز اأن يتم نقل املنت�سب اإلى الوظيفة التي انتدب اإليها اأو اإعادته اإلى وظيفته 

ال�سابقة.

الندب لأكرث من وظيفة
املادة )147(

ل يجوز ندب املنت�سب للقيام مبهام اأكرث من وظيفة واحدة عالوًة على وظيفته الأ�سلية.

بدل الندب
املادة )148(

يجوز اأن يتم ندب املنت�سب للقيام مبهام الوظيفة املنتدب اإليها فقط، ويف هذه احلالة يعترب  اأ- 
الندب مبثابة تكليف تطويري ل مينح على اأ�سا�سه املنت�سب بدل الندب املقرر مبوجب الفقرة 

)ب( من هذه املادة.
اإذا كان الندب بالإ�سافة اإلى مهام وم�سوؤوليات الوظيفة الأ�سلية فيمنح املنت�سب بدل انتداب  ب-  
بواقع 20% من الراتب الأ�سا�سي للراتب املخ�س�س للرتبة الع�سكرية املنتدب اإليها وذلك فقط 
يف احلالت التي تزيد فيها مدة الندب على �سهرين، ويكون احت�ساب ذلك البدل اعتبارًا من 

تاريخ مبا�سرته مهام الندب.
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الإعارة
املادة )14٩(

يتم اإعارة ال�سابط ذو الرتبة العليا بقرار من الرئي�س اأو من يفو�سه، ويتم اإعارة ال�سابط و�سف 
ال�سابط والفرد بقرار من املدير العام اأو من يفو�سه وذلك اإلى اأي من الدوائر اأو اجلهات احلكومية 
الحتادية اأو املحلية يف الإمارة اأو باإمارات الدولة اأو اإلى احلكومات العربية اأو الأجنبية اأو الهيئات 
اأو املنظمات الإقليمية اأو الدولية ملدة ل تزيد على �سنة واحدة قابلة للتمديد ملدد مماثلة، �سريطة 

موافقة املنت�سب خطيًا على الإعارة اأو التمديد.

م�ستحقات املنت�سب املعار
املادة )150(

اإليها، ويف حال  يح�سل املنت�سب املعار على راتبه واإجازاته وم�ستحقاته الأخرى من اجلهة املعار 
اإعارته اإلى جهات اإقليمية اأو دولية خارج الدولة فيح�سل املنت�سب على راتبه ال�سامل من الدائرة 
التي يعمل بها بالإ�سافة اإلى اأية مبالغ اأو مزايا يتلقاها من اجلهة املعار اإليها، ما مل ين�س قرار 

الإعارة على خالف ذلك.

احت�ساب مدة الإعارة �سمن مدة خدمة املنت�سب
املادة )151(

حتت�سب مدة الإعارة �سمن مدة خدمة املنت�سب، كما ويتم تقييم اأدائه بالتن�سيق مع اجلهة املعار 
اإليها، على اأن يخ�سع املنت�سب لنظام اإدارة الأداء الذي تطبقه احلكومة.

�سغل وظيفة املعار
املادة )152(

 للدائرة اأن تقرر �سغل الوظيفة التي ت�سغر ب�سبب الإعارة، وعليها عند عودة املنت�سب من الإعارة 
اأن تعيده اإلى وظيفته الأ�سلية اأو اأن تعينه يف وظيفة جديدة م�ساوية لتلك الوظيفة اأو اأعلى منها.

اإنهاء الإعارة
املادة )153(

قبل  الإعارة  اإنهاء  املعار  املنت�سب  على طلب  بناًء  اأو  بالإعارة،  املخت�سة  ال�سلطة  من  بقرار  يجوز 
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التاريخ املتفق عليه مع اجلهة امل�ستعرية.

الإجازات ال�سنوية للمعار
املادة )154(

تنظم الإجازات ال�سنوية للمعار من قبل اجلهة املعار اإليها اإذا كانت مدة الإعارة �سنة فاأكرث.

الف�سل الثالث ع�سر
ال�سحة وال�سالمة والبيئة

ال�سيا�سة العامة
املادة )155(

ت�سعى احلكومة اإلى احلفاظ على بيئة و�سالمة ورفاه جميع منت�سبيها على اأن يتحمل املنت�سبون  اأ-  
واملتعاملون م�سوؤولياتهم يف حتقيق ذلك.

يجب على جميع املنت�سبني واملتعاملني اللتزام بال�سيا�سات وال�سوابط واملبادئ البيئية التي  ب-  
ت�سعها ال�سلطات املخت�سة يف الدولة والإمارة.

يت�سارك كٌل من املنت�سب والدائرة وفقًا لل�سيا�سة التي تعتمدها احلكومة يف م�سوؤولية اإيجاد  ج-  
بيئة عمل اآمنة و�سحية واملحافظة عليها.

يف حال قيام اأي منت�سب بخرق اأو انتهاك اأي من ال�سيا�سات اأو املبادئ امل�سار اإليها يف الفقرة  د-  
)ب( من هذه املادة يكون عر�سة للم�ساءلة التاأديبية، اإ�سافة اإلى مالحقته ق�سائيًا يف الأحوال 

التي ت�ستدعي ذلك.

م�سوؤوليات الدائرة
املادة )156(

تلتزم الدائرة يف �سبيل حتقيق اأهداف �سيا�سة ال�سحة وال�سالمة والبيئة القيام مبا يلي:
و�سع معايري وقواعد ال�سحة وال�سالمة وكذلك الإجراءات واملمار�سات التي حتكمها.   -1

تعريف املنت�سبني واملتعاملني والزوار باإجراءات ال�سحة وال�سالمة والبيئة املعتمدة لديها.   -2
تزويد املنت�سبني مبعدات ال�سالمة املالئمة ح�سب متطلبات العمل.   -3

تقدمي التدريب واملعلومات والتعليمات والإ�سراف ب�سكٍل كاٍف.   -4
�سمان احلالة اجليدة لعمل كافة املعدات، والآلت الع�سكرية، والأدوات، والأ�سلحة.   -5
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6-  �سمان تخزين كافة املواد اخلطرة، كالذخائر والأ�سلحة وفقًا ملعايري وقواعد ال�سالمة.
التحقيق الفوري يف اأي حادث اأو خطاأ لت�سحيح ومعاجلة اخلطر ل�سمان عدم تكراره.   -7

اإجراء الفح�س الطبي الدوري للمتعاملني باملواد اخلطرة، واملعر�سني لالأمرا�س املعدية اأو    -8
غريها، بحكم وظائفهم للتاأكد من عدم اإ�سابتهم بالأمرا�س.

التزامات املنت�سب
املادة )157(

لغايات هذا الف�سل يلتزم املنت�سب مبا يلي:
اأداء واجباته بطريقة ت�سمن �سالمته و�سالمة الآخرين.   -1

اللتزام ب�سيا�سة ال�سحة وال�سالمة  والبيئة املعتمدة لدى الدائرة.   -2
عدم اإ�ساءة ا�ستخدام اأية معدات اأو اأدوات لل�سالمة توفرها الدائرة.   -3

اإخطار الدائرة عن اأي و�سع اأو معدات اأو مواد خطرة.   -4
المتناع عن القيام باأية مهام خطرة غري موؤهل للقيام بها.   -5

التاأمني ال�سحي
املادة )158(

التي  ال�سحي  التاأمني  ل�سيا�سة  وفقًا  عائالتهم  واأفراد  ملنت�سبيها  الطبية  الرعاية  الدائرة  توفر 
تعتمدها احلكومة.

تكاليف عالج املنت�سبني غري املواطنني
املادة )15٩(

ل تتحمل الدائرة تكاليف عالج املنت�سبني غري املواطنني اأو اأفراد عائالتهم يف م�ست�سفيات القطاع 
اخلا�س اأو خارج الدولة اإل يف احلالت التالية:

اأن يكون املر�س اأو الإ�سابة ناجمة عن العمل ول يتوفر العالج يف امل�ست�سفيات احلكومية.   -1
اأن يكون مر�س املنت�سب خالل تاأديته ملهمة ر�سمية اأو تدريب ر�سمي خارج الدولة.   -2

عالج املنت�سبني املواطنني خارج الدولة
املادة )160(

اأو من  يحق للمنت�سب املواطن واأفراد عائلته امل�سمولني بالتاأمني ال�سحي وبقرار من املدير العام 
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ُيفّو�سه تلقي العالج خارج الدولة يف احلالت اأو الأمرا�س اخلطرة اأو التي تهدد حياتهم وذلك بناء 
على تقرير �سادر عن طبيب ا�ست�ساري متخ�س�س من العاملني يف اإحدى امل�ست�سفيات احلكومية 

بالدولة.

التعوي�س عن الإ�سابات واحلوادث
املادة )161(

يجب على الدائرة اأن تقوم بتعوي�س املنت�سب غري املواطن اأو اأي منت�سب غري م�سرتك بربنامج  اأ-  
التقاعد املعمول به لدى اإدارة املعا�سات عن الإ�سابات واحلوادث التي تقع خالل العمل ح�سب 

دليل ت�سعه لتعوي�سات العاملني لديها.
يجب على الدائرة تزويد كافة املنت�سبني امل�سمولني بنظام التعوي�س عن الإ�سابات واحلوادث  ب-  

املهنية بن�سخة من »دليل تعوي�سات العاملني ومعدلت تعوي�س العجز«.

الإ�سابات التي حتدث اأثناء العمل
املادة )162(

التي حتدث  الإ�سابات  التي حتكم  العامة  واملبادئ  الإجراءات  الدائرة لئحة داخلية تبني  ت�سدر 
اأثناء العمل مبا يتوافق وال�سيا�سة العامة التي تتبعها احلكومة يف هذا ال�ساأن.

الف�سل الرابع ع�سر
اجلزاءات

املادة )163(
ال�سادرة  القرارات  اأو  اللوائح  اأو  القانون  املن�سو�س عليها يف هذا  الواجبات  يخالف  كل منت�سب 
مقت�سى  على  يخرج  اأو  املخت�سني،  اأو  املبا�سرين  الروؤ�ساء  اأحد  من  اأو  العام  املدير  من  مبوجبه 
الواجب يف اأعمال وظيفته، يعاقب تاأديبيًا وذلك مع عدم الإخالل بامل�سوؤولية املدنية اأو اجلزائية 

عند القت�ساء.

اجلزاءات التاأديبية
املادة )164(

تكون اجلزاءات التاأديبية التي يجوز توقيعها على املنت�سب وفقًا ملا يلي: 
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اإنذار خطي اأّويل.   -1
اإنذار خطي نهائي.   -2

عمل اإ�سايف ل يزيد على )24( �ساعة.   -3
غرامة مالية ل تقل عن )100( درهم ول تزيد على )1000( درهم، على اأن ل يزيد القتطاع    -4

من راتب املنت�سب تنفيذًا لهذا اجلزاء التاأديبي على ربع الراتب الأ�سا�سي �سهريًا.
اخل�سم من الراتب الأ�سا�سي ملدة ل تزيد على ع�سرين يومًا، على اأن ل يزيد القتطاع من    -5

راتب املنت�سب تنفيذًا لهذا اجلزاء التاأديبي على ربع الراتب الأ�سا�سي �سهريًا.
النقل التاأديبي من وحدة تنظيمية اإلى وحدة تنظيمية اأخرى يف الدائرة.   -6

احلجز ملدة ل تزيد على خم�سة ع�سر يومًا، مع �سرف الراتب الأ�سا�سي فقط.   -7
تاأخري الأقدمية.   -8

تخفي�س الرتبة الع�سكرية اإلى الرتبة الأدنى ُمبا�سرًة.    -9
التجريد من الرتبة.   -10

الإحالة اإلى التقاعد بقرار تاأديبي.   -11
ال�ستغناء عن اخلدمة.   -12

الف�سل من اخلدمة.   -13
الطرد من اخلدمة.    -14

�سلطة توقيع اجلزاءات التاأديبية
املادة )165(

املادة )164( من هذا  اإلى )5( من  البنود من )1(  اإليها يف  امل�سار  يتم فر�س اجلزاءات  اأ-  
القانون بقرار من املدير العام اأو من ُيفّو�سه على املنت�سب من رتبة رائد فما فوق، وبقرار من 

مدير الوحدة التنظيمية املعنية اأو من يفو�سه على املنت�سب من رتبة نقيب فما دون.
للمدير العام اأو من يفو�سه اإيداع املنت�سب يف التوقيف اخلا�س بالع�سكريني على ذمة التحقيق  ب-  
يف املخالفة الن�سباطية اجل�سيمة املرتكبة من قبله، وذلك اإلى حني انتهاء التحقيق وتوقيع 

اجلزاء التاأديبي عليه. 
اأّل تقل الرتبة الع�سكرية للمنت�سب  مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، يجب  ج-  
املفوَّ�س بتوقيع اجلزاءات التاأديبية عن رتبة املنت�سب الذي يتم توقيع اجلزاء التاأديبي عليه.
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التظلم من اجلزاء التاأديبي
املادة )166(

للمنت�سب التظلم من اجلزاء التاأديبي املفرو�س عليه وفقًا للمادة )165( من هذا القانون خالل 
خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ اإخطاره به وذلك اإلى جلنة التظلمات وال�سكاوى بالدائرة، ويكون للجنة 
اإما تثبيت اجلزاء املتظلم منه اأو تخفي�سه اأو اإلغائه، على اأن يكون قرارها ال�سادر يف التظلم خّطّيًا 

وم�سببًا.

ت�سكيل جمل�س التاأديب
املادة )167(

ُي�سّكل جمل�ص التاأديب بقرار من املدير العام اأو من يفو�سه، وُيناط بهذا املجل�ص اإجراء املحاكمات 
التاأديبية ملنت�سبي الدائرة وفر�س اأي من اجلزاءات التاأديبية املن�سو�س عليها يف املادة )164( من 

هذا القانون.

الإحالة اإلى املحاكمة التاأديبية
املادة )168(

يتم اإحالة املنت�سب اإلى املحاكمة التاأديبية بقرار من املدير العام اأو من يفو�سه، على اأن يت�سمن 
هذا القرار بيانًا بالتهم امل�سندة اإلى املنت�سب، وُيبلغ املنت�سب بهذا القرار وبتاريخ اجلل�سة املحددة 
ملحاكمته، ويجب اأن يتم هذا الإبالغ قبل التاريخ املحدد للمحاكمة التاأديبية بثالثة اأيام على الأقل.

الطالع على التحقيقات
املادة )16٩(

للمنت�سب املحال اإلى جمل�س التاأديب اأن يطلع على التحقيقات التي اأجريت معه، وعلى جميع الأوراق 
وامل�ستندات املتعلقة بها، دون اأن يكون له احلق يف احل�سول على ن�سخة منها، كما له اأن يطلب �سم 
التقارير ال�سنوية عن كفاءته، اأو اأية اأوراق اأخرى اإلى ملف املخالفة التاأديبية، وله اأن يح�سر جل�سات 
املحاكمة، واأن يقدم دفاعه �سفاهًة اأو كتابًة، واأن يوكل اأحد املنت�سبني ممن ل يقل عنه رتبة وذلك 

للدفاع عنه، وملجل�س التاأديب يف جميع الأحوال ا�ستدعاء املنت�سب املخالف للح�سور.
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قرارات جمل�س التاأديب
املادة )170(

ي�سدر جمل�س التاأديب قراره بحق املنت�سب املحال اإلى املحاكمة التاأديبية ح�سوريًا م�ستماًل  اأ-  
على الأ�سباب التي ُبِني عليها، ول يعترب القرار نهائيًا اإل بعد الت�سديق عليه من املدير العام اأو 
من يفو�سه، وللمنت�سب ا�ستئناف هذا القرار خالل )15( خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ اإخطاره 

به اإلى جمل�س تاأديب ا�ستئنايف ي�سكل لهذه الغاية بقرار من املدير العام اأو من يفّو�سه.
يجوز اأن ي�سدر قرار جمل�س التاأديب غيابيًا، وينفذ بعد )15( خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ  ب-  
اإذا كان لديه عذر مقبول، العرتا�س على قرار جمل�س  �سدوره وللمنت�سب يف هذه احلالة، 
التاأديب وطلب اإعادة حماكمته مرة اأخرى اأمام جمل�س تاأديب اآخر ي�سكل بقرار من املدير 
اإخطاره بالقرار  اأو من يفو�سه خالل مدة ل تزيد على )30( ثالثني يومًا من تاريخ  العام 
وفقًا  ا�ستئنايف  تاأديب  جمل�س  اإلى  التاأديب  جمل�س  قرار  ا�ستئناف  للمنت�سب  ويحق  الغيابي، 

للفقرة )اأ( من هذه املادة.
للوحدة التنظيمية املعنية بال�سوؤون القانونية لدى الدائرة يف حال اعرتا�سها على قرار جمل�س  ج-  
التاأديب ا�ستئناف املحاكمة اأمام جمل�س تاأديب ا�ستئنايف ي�سكل لهذه الغاية بقرار من املدير 
جمل�س  قرار  �سدور  تاريخ  من  يومًا  ع�سر  خم�سة   )15( خالل  وذلك  يفّو�سه  من  اأو  العام 

التاأديب.
للمدير العام اأو من يفو�سه تخفيف اجلزاء التاأديبي ال�سادر عن جمل�س التاأديب ال�ستئنايف.  د-  

الإيقاف الحتياطي عن العمل
املادة )171(

للمدير العام اأو من يفو�سه اإيقاف املنت�سب املخالف عن عمله احتياطيًا، اإذا اقت�ست م�سلحة  اأ-  
التحقيق ذلك، ويرتتب على هذا الإيقاف �سرف الراتب الأ�سا�سي للمنت�سب من تاريخ اإيقافه 

وحتى تاريخ �سدور القرار بالإدانة اأو الرباءة.
اأو املودع يف التوقيف اخلا�س بالع�سكريني  اإذا عوقب املنت�سب املوقوف عن العمل احتياطيًا  ب-  
باأحد اجلزاءات التاأديبية املن�سو�س عليها يف املادة )164( من هذا القانون، فاإنه ُيحرم مما 
ئ اأو ُحِفَظ التحقيق معه، فاإنه ُي�سرف له ما يكون قد اأوقف �سرفه  اأوقف من راتبه، اأما اإذا ُبرِّ

من راتبه.
على الرغم مما ورد يف الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه املادة، ي�ستمر �سرف الراتب الإجمايل  ج-  
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 )35( عن  تقل  ل  خدمة  مدة  الدائرة  يف  اأكمل  اإذا  العمل  عن  املوقوف  املواطن  للمنت�سب 
خم�س وثالثني �سنة �سريطة اأّل يكون مرتكبًا لفعل من الأفعال املوجبة للحرمان من احلقوق 
والمتيازات املُقّررة للمنت�سب واملن�سو�س عليها يف املادة )36( من القانون رقم )21( ل�سنة 

2008 امل�سار اإليه، اأو لأي فعل من الأفعال املخلة  بال�سرف اأو الأمانة.

الإيقاف عن العمل ب�سبب احلب�س الحتياطي
املادة )172(

اإذا ُحب�س املنت�سب احتياطّيًا فيوقف عن عمله، وي�سرف له راتبه الأ�سا�سي، طوال فرتة حب�سه  اأ-  
احتياطيًا، وبعد انتهاء مدة احلب�س ي�سرف له ما �سبق اإيقافه من راتبه اإذا انتهى التحقيق 
واإّل حرم مما مت  لأجلها،  احتياطيًا  املنت�سب  ُحِب�س  التي  التهمة  الرباءة من  اأو  اإلى احلفظ 

اإيقافه من راتبه.
اإذا �سدر �سد املنت�سب حكم ق�سائي قطعي بعقوبة �سالبة للحرية، يوقف املنت�سب عن عمله  ب-  
ال�سادر بحقه قطعيًا  تاريخ �سريورة احلكم  اعتبارًا من  ال�سامل وذلك  الراتب  ويحرم من 

وحتى �سدور قرار نهائي من جمل�س التاأديب ب�ساأن املنت�سب.
اإذا قرر جمل�س التاأديب اإنهاء خدمة املنت�سب، فاإن قرار اإنهاء اخلدمة يعترب نافذًا من تاريخ  ج-  
اإيقاف املنت�سب عن العمل، ول ُي�سرتد من املنت�سب ما �سرف اإليه من رواتب من تاريخ الإيقاف 

عن العمل وحتى تاريخ �سدور قرار اإنهاء خدمته.
باأن  اأو  ل يحول �سدور احلكم من ال�سلطة الق�سائية املخت�سة بحفظ التحقيق مع املنت�سب  د- 
اجلزاء  وتوقيع  تاأديبيًا  م�ساءلته  دون  احتياطيًا  توقيفه  اأو  اجلزائية  الدعوى  لإقامة  وجه  ل 

التاأديبي املنا�سب بحقه وفقًا لأحكام هذا القانون.

امل�ساءلة التاأديبية للمنت�سب املعار
املادة )173(

يتم توقيع اجلزاءات التاأديبية عن املخالفات التي يرتكبها املنت�سب املعار اإلى اأية جهة من اجلهات 
امل�سار اإليها يف املادة )149( من هذا القانون من قبل ال�سلطة املخت�سة لدى اجلهة املُعار اإليها وفقًا 
للجزاءات التاأديبية املعمول بها لدى تلك اجلهة، على اأن يتم اإعالم جهة عمله الأ�سلية باملخالفة 

التي ارتكبها املنت�سب املُعار واجلزاءات التاأديبية التي اأوقعت عليه.
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انق�ساء املخالفات التاأديبية
املادة )174(

تنق�سي املخالفة التاأديبية باأحد الأ�سباب التالية:
الوفاة.   -1

الإ�سابة بعجز يتعذر معه اتخاذ الإجراءات التاأديبية ويثبت العجز بقرار من اللجنة الطبية.   -2
وقف الإجراءات التاأديبية بقرار من املدير العام اأو من يفو�سه.   -3

ُم�سي ثالث �سنوات من تاريخ ارتكاب املخالفة.  -4

حمو اجلزاءات التاأديبية
املادة )175(

متحى اجلزاءات التاأديبية التي توقع على املنت�سب واملن�سو�س عليها يف البنود من )1( اإلى  اأ-  
املن�سو�س  التاأديبية  اجلزاءات  اأما  �سنة،  مب�سي  القانون  هذا  من   )164( املادة  من   )7(
عليها يف البنود )8( و )9( و )10( من ذات املادة فتمحى مب�سي ثالث �سنوات، ويف جميع 

الأحوال يبداأ ح�ساب املدة من تاريخ امل�سادقة على اجلزاء التاأديبي.
اأو  التزامات  اأية  يوؤثر ذلك على  اأّل  اإذا مت حموه، على  يكن  كاأن مل  التاأديبي  يعترب اجلزاء  ب-  

تعوي�سات ترتتب على املنت�سب جراء الفعل املرتكب من قبله.

الف�سل اخلام�س ع�سر
التظلمات وال�سكاوى

ال�سيا�سة العامة
املادة )176(

ت�سعى احلكومة يف �سبيل جتنب حدوث اخل�سومات والتظلمات اإلى املحافظة على عالقات  اأ-  
توا�سل فعالة وعادلة بني الدائرة ومنت�سبيها يف جميع الأوقات.

تلتزم الدائرة ببذل جهود فورية يف حال حدوث نزاعات حلل اأي م�سكلة اأو نزاع ب�سكل ير�سي  ب-  
كافة الأطراف على اأن يتم ت�سوية تظلمات املنت�سبني  ما اأمكن  من خالل الإجراءات الداخلية 

للدائرة.
يجب على الدائرة اأن توفر اإجراًء وا�سحًا وعادًل للتظلم واأن متنح املنت�سب الفر�سة الكافية  ج-  

للدفاع عن وجهة نظره.

Law 6 Pages.indd   69 2/5/18   1:05 PM



70

على روؤ�ساء الوحدات التنظيمية عدم منع اأو اإهمال ال�سكاوى والتظلمات التي ت�سل اإليهم يف  د-  
جميع الأحوال، وبذل ما يف و�سعهم لت�سويتها وحلها ما اأمكن ذلك لتجنب تفاقم الآثار املرتتبة 

عليها.

جلنة التظلمات وال�سكاوى
املادة )177(

اإلى خم�سة اأع�ساء على  ُتن�ساأ بالدائرة جلنة ت�سمى »جلنة التظلمات وال�سكاوى« تتاألف من ثالثة 
مناق�سة  بهدف  وذلك  القانونية  وال�سوؤون  الب�سرية  املوارد  اإدارة  عن  ممثلني  بينهم  من  يكون  اأن 

التظلمات التي يتقدم بها منت�سبو الدائرة، وتتخذ هذه اللجنة قراراتها بالأغلبية.

التظلم اإلى جلنة التظلمات وال�سكاوى
املادة )178(

اأدائه  الدائرة حول تقرير تقييم  وال�سكاوى يف  التظلمات  اإلى جلنة  التظلم خطيًا  للمنت�سب  اأ-  
ال�سنوي، واجلزاءات املوّقعة عليه وفقًا للمادة )165( من هذا القانون.

للمنت�سب اأن يتقدم لإدارة املوارد الب�سرية باأية �سكوى تتعلق بالعمل ومنها ودومنا ح�سر، بيئة  ب-  
الإ�ساعات، ال�ستخفاف  واإطالق  البذيء، ترويج  الكالم  الإ�ساءة اجل�سدية،  العمل،  واأدوات 

باملنت�سب اأو باآرائه، امل�سايقات اللفظية اأو الكتابية، التحر�س الالاأخالقي.
على اإدارة املوارد الب�سرية مراجعة ال�سكاوى التي تقدم اإليها، واإحالتها اإلى جلنة التظلمات  ج-  

وال�سكاوى لتخاذ القرار املُنا�سب ب�ساأنها.

العرتا�س على قرار جلنة التظلمات وال�سكاوى
املادة )17٩(

يجوز للمنت�سب العرتا�س على قرار جلنة التظلمات وال�سكاوى  ال�سادر بحقه اإلى جهة مركزية 
متخ�س�سة حتددها احلكومة لهذا الغر�س على اأن يتم تقدمي ذلك العرتا�س خالل مهلة ل تزيد 

على اأ�سبوعني من تاريخ �سدور القرار، واإل اعترب قرار جلنة التظلمات وال�سكاوى نهائيًا.
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الف�سل ال�ساد�س ع�سر
اإنهاء اخلدمة
املادة )180(

اأ-  تنهى خدمة املنت�سب لأحد الأ�سباب التالية:
الوفاة اأو احلكم بثبوت الغيبة املنقطعة.   -1

اإ�سقاط اأو �سحب جن�سية الدولة.   -2
بلوغ �سن ال�ستني، ويجوز بقرار من املدير العام اأو من يفو�سه متديد خدمة املنت�سب �سنة    -3

ف�سنة، وملدة اإجمالية ل تزيد على )8( �سنوات اإذا اقت�ست م�سلحة العمل ذلك.
ال�ستقالة.   -4

ثبوت عجز املنت�سب عن القيام مبهامه الوظيفية لأ�سباب �سحية وفقًا ملا تقرره اللجنة   -5
الطبية.

عدم الكفاءة الوظيفية وفقًا ملا هو مقرر يف هذا القانون.   -6
�سدور قرار تاأديبي نهائي بالطرد اأو الف�سل، اأو ال�ستغناء عن اخلدمة، اأو بالإحالة اإلى    -7

التقاعد.
احلكم على املنت�سب بجناية اأو جنحة خملة بال�سرف اأو الأمانة، ويكون اإنهاء اخلدمة    -8

جوازيًا للمدير العام اأو من يفو�سه اإذا كان احلكم مت�سمنًا وقف التنفيذ.
الإحالة اإلى التقاعد.   -9

10-  النقطاع عن العمل مدة تزيد على )21( يومًا مت�سلة اأو )30( يومًا متقطعة يف ال�سنة 
الواحدة.

11-  عدم جتديد العقد اأو ف�سخه قبل انتهاء مدته.
12-  اإدانته باأية جرمية من اجلرائم املا�سة باأمن الدولة.

ي�سدر قرار اإنهاء خدمة املنت�سب من املدير العام اأو من يفو�سه. ب-  

اإنهاء خدمة املنت�سب غري املواطن اأثناء �سريان العقد
املادة )181(

هذه  يف  املنت�سب  وي�ستحق  العقد،  �سريان  اأثناء  املواطن  غري  املنت�سب  خدمة  اإنهاء  للدائرة  يجوز 
احلالة جمموع الرواتب الإجمالية عن املدة املتبقية من العقد اأو جمموع الرواتب الإجمالية لأربعة 

اأ�سهر اأيهما اأقل، وذلك دون امل�سا�س مب�ستحقاته املالية الأخرى.
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ال�ستقالة
املادة )182(

اأية �سروط،  باإ�سعار كتابي، وخالية من  اأن ي�ستقيل من اخلدمة، وتكون اال�ستقالة  للمنت�سب  اأ-  
وعلى امل�ستقيل اأن يقدم ا�ستقالته قبل امليعاد املحدد لنتهاء خدمته مبدة ل تقل عن )60( 

يومًا، ويف جميع الأحوال يجوز للمدير العام اأو من يفو�سه تخفي�س هذه املدة.
على املنت�سب اأن ي�ستمر يف عمله اإلى اأن يتم اإبالغه بقرار قبول ا�ستقالته، واإذا انق�ست مدة  ب-  
اأن يتم البت يف ال�ستقالة، فتعترب  الفقرة )اأ( من هذه املادة دون  اإليها يف  الإ�سعار امل�سار 

ال�ستقالة مقبولة بقوة القانون.
اأو  العرفية  الأحكام  اإعالن  اأو  احلرب  حالت  يف  الدائرة  من  ال�ستقالة  للمنت�سب  يجوز  ل  ج-  
الطوارئ، وكذلك اأثناء التحقيق معه اأو حماكمته تاأديبيًا اأو جنائيًا وذلك اإلى حني البت فيما 

ن�سب اإليه.

اإنهاء اخلدمة لعدم الكفاءة الوظيفية
املادة )183(

يجوز بقرار من املدير العام اأو من يفو�سه اإنهاء خدمة املنت�سب لعدم كفاءته الوظيفية اإذا ح�سل 
على تقدير اأداء )دون التوقعات ب�سكل كبري وم�ستوى اأداء غري مر�ٍس( ل�سنتني متتاليتني، ومل يتقدم 
بتظلم اإلى جلنة التظلمات وال�سكاوى اأو اإذا رف�س تظلمه، على اأن يتم اإ�سعاره بذلك قبل �سهرين 

من تاريخ اإنهاء خدمته، وعلى اأن ت�سرف له جميع م�ستحقاته.

عدم جتديد عقد املنت�سب اأو ف�سخه قبل انتهاء مدته
املادة )184(

للدائرة اإنهاء عقد املنت�سب اأثناء مدة �سريانه يف اأي وقت، �سريطة اإ�سعاره خطيًا بذلك وفقًا  اأ-  
الأحكام هذا القانون و�سروط العقد املربم معه.

اأحد  يخطر  مل  ما  فيه  الواردة  ال�سروط  وبذات  االأ�سلية  املدة  بنف�ص  تلقائيًا  العقد  يتجدد  ب-  
الرغبة يف  بعدم  الأقل  على  ب�سهرين  العقد  مدة  انتهاء  قبل  الآخر خطيًا  الطرف  الطرفني 

التجديد، ما مل ين�س العقد على خالف ذلك.  
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الوفاة
املادة )185(

ال�سامل  الراتب  فورًا ب�سرف  الدائرة  تقوم  النتحار  املنت�سب يف غري حالت  وفاة  يف حالة  اأ-  
فيه  وقعت  الذي  لل�سهر  ال�سامل  الراتب  اإلى  بالإ�سافة  الوفاة  ل�سهر  التالية  الثالثة  لالأ�سهر 

الوفاة دفعة واحدة وذلك اإلى ال�سخ�س الذي يحدده املنت�سب خطيًا قبل وفاته.
اإذا مل يحدد املنت�سب اأحدًا فت�سرف الرواتب امل�سار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة ملن  ب-  
كان يعولهم عند وفاته وذلك دون امل�سا�س بجميع امل�ستحقات الأخرى املن�سو�س عليها يف هذا 

القانون، على اأن يتم تق�سيم ما يدفع للمعالني بالت�ساوي فيما بني الذكور والإناث.
تعترب املبالغ امل�سار اإليها يف الفقرتني )اأ( و )ب( من هذه املادة منحة، ول يجوز اعتبارها  ج-  
يجوز  كما ل  الأ�سكال،  �سكل من  باأي  منها  اأو خ�سمها  نهاية اخلدمة  جزءًا من م�ستحقات 
باأي حال من الأحوال احلجز عليها اأو اإجراء مقا�سة بينها وبني اأية مبالغ قد تكون م�ستحقة 

للدائرة على املنت�سب املتوفى.

نفقات نقل جثمان املنت�سب
املادة )186(

تتحمل الدائرة نفقات نقل جثمان املنت�سب غري املواطن الذي يتوفى داخل الدولة اأو خارجها اأثناء 
اخلدمة اأو ب�سببها اإلى اأقرب مطار دويل يف دولته بالإ�سافة اإلى تذاكر �سفر لأقارب املنت�سب من 
الدرجة الأولى املكفولني من قبله، ويف حال عدم وجود اأي من الأقارب امل�سار اإليهم، فاإنه ت�سرف 

تذكرة �سفر واحدة لأحد اأقاربه اأو اأ�سدقائه ملرافقة اجلثمان فيما اإذا رغب ذووه دفنه يف دولته.

مقابالت تق�سي اأ�سباب ال�ستقالة
املادة )187(

اأو يتقدم  اأن جتري مقابلة �سخ�سية مع كل منت�سب ي�ستقيل من عمله  اإدارة املوارد الب�سرية  على 
بطلب عدم جتديد عقده مع الدائرة وذلك بهدف جمع بيانات عن نقاط ال�سعف يف اأنظمة العمل 
لدى الدائرة اإن وجدت، وحماولة ال�ستفادة من هذه البيانات لتح�سني ال�سيا�سات اأو املمار�سات اأو 

الأنظمة اأو العمليات.
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امل�ستحقات املالية
املادة )188(

حت�سب معا�سات ومكافاآت نهاية اخلدمة ومكافاآت التقاعد ملنت�سبي الدائرة املواطنني وفقًا  اأ-  
للت�سريعات املعمول بها لدى اإدارة املعا�سات.

حت�سب مكافاأة نهاية اخلدمة ملنت�سبي الدائرة من غري املواطنني وفقًا لأحكام هذا القانون. ب-  

مكافاأة نهاية اخلدمة
املادة )18٩(

النحو  على  وذلك  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  خدمته  انتهاء  عند  املواطن  غري  املنت�سب  ي�ستحق  اأ-  
التايل:

الراتب الأ�سا�سي ل�سهر عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة اخلم�س الأولى.   -1
الراتب الأ�سا�سي ل�سهر ون�سف عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة اخلم�س التالية.   -2
الراتب الأ�سا�سي ل�سهرين عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة التي تزيد على ذلك.   -3

لغايات احت�ساب مكافاأة نهاية اخلدمة يعترب جزء ال�سهر �سهرًا كاماًل ويكون احل�ساب على  ب-  
اأ�سا�س اآخر راتب اأ�سا�سي تقا�ساه املنت�سب.

ل حتت�سب مدد الإجازات بدون راتب، واأيام الغياب، والإيقاف عن العمل �سمن مدة خدمة  ج-  
املنت�سب ما مل تثبت براءته مما ُن�ِسب اإليه.

�سنة  عن  تقل  الدائرة  يف  خدمته  مدة  كانت  اإذا  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  املنت�سب  ي�ستحق  ل  د-  
واحدة متوا�سلة.

اأحكام عامة
املادة )1٩0(

على املنت�سب احل�سول على براءة ذمة من دائرته قبل ح�سوله على م�ستحقاته املالية اإذا مت  اأ-  
اإنهاء خدمته لأي �سبب من الأ�سباب.

ُتلغى اإقامة املنت�سب غري املواطن واأفراد عائلته امل�سمولني بكفالته يف حال اإنهاء خدمته من  ب-  
الدائرة ما مل تنقل اإلى اأية دائرة اأو جهة اأخرى يف الدولة.
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الف�سل ال�سابع ع�سر
جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية

مراجعة وحتديث القانون
املادة )1٩1(

تتولى جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية ب�سكل �سنوي وعند احلاجة مراجعة اأحكام هذا القانون 
والأنظمة واللوائح والقرارات التي ت�سدر يف هذا ال�ساأن، واقرتاح ما يلزم لتعديلها.

ت�سكيل اللجنة واخت�سا�ساتها
املادة )1٩2(

الع�سكرية«  الب�سرية  للموارد  دبي  »جلنة  ت�سمى  دائمة  جلنة  الرئي�س  من  بقرار  ُت�سّكل  اأ-  
بها  وُيناط  الب�سرية،  املوارد  جماالت  يف  واالخت�سا�ص  اخلربة  ذوي  من  اأع�ساء  من  تتكّون 

املهام وال�سالحيات التالية:
و�سع ال�سيا�سات واخلطط العامة لربامج املوارد الب�سرية الع�سكرية.   -1

مراجعة واقرتاح الت�سريعات املنظمة للموارد الب�سرية الع�سكرية.   -2
الب�سرية  املوارد  مب�سائل  املتعلقة  العامة  والتوجيهات  والقرارات  الأنظمة  اقرتاح    -3

الع�سكرية.
مراجعة ودرا�سة اقرتاحات و�سكاوى الدوائر املتعلقة بق�سايا املوارد الب�سرية الع�سكرية.   -4

التن�سيق مع اجلهات املعنّية يف الإمارة لتف�سري اأي من اأحكام هذا القانون.    -5
والمتيازات  والبدلت  والعالوات  والرواتب  الع�سكرية  الرتب  الدورية جلدول  املراجعة    -6

الوظيفية املقررة مبوجب الت�سريعات ال�سارية بالتن�سيق والت�ساور مع الدوائر.
اإبداء الراأي ب�ساأن الهياكل التنظيمية امل�ستحدثة اأو املعّدلة من قبل الدوائر.   -7

يف  الراأي  واإبداء  الع�سكريني،  املتقاعدين  ب�سوؤون  للعناية  املعا�سات  اإدارة  مع  التن�سيق    -8
الت�سريعات ال�سادرة بهذا ال�ساأن.

حتديد املخالفات التي تقع من املنت�سبني واجلزاءات التي تفر�س عليهم.    -9
الب�سرية  املوارد  موازنة  مب�سروعات  يت�سل  فيما  الإمارة  يف  املالية  دائرة  مع  10-  التن�سيق 

ال�سنوية للدوائر، واإ�سدار التوجيهات العامة املتعلقة مب�سائل �سرف هذه املوازنة.
11-  التن�سيق مع هيئات املوارد الب�سرية املحلية والإقليمية والدولية حول اأف�سل املمار�سات 

واملقارنات املعيارية، واحللقات الدرا�سية، وور�س العمل، وال�ست�سارات وما �سابهها.
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الب�سرية  املوارد  التدريبية يف جمال  الدورات  بعقد  التو�سيات  واإ�سدار  البحوث  12-  اإعداد 
للكوادر الع�سكرية.

امل�سار  املهام وال�سالحيات  الع�سكرية يف �سبيل ممار�سة  الب�سرية  للموارد  للجنة دبي  يكون  ب-  
اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة ت�سكيل اللجان الفرعية الدائمة اأو املوؤقتة، وفرق العمل 
الالزمة ملعاونتها يف اأداء مهامها، وال�ستعانة مبن تراه منا�سبًا من اخلرباء واملخت�سني يف 
الدوائر اأو من غريها، �سواء من اجلهات احلكومية يف الإمارة اأم من خارجها، والتن�سيق مع 

دائرة املالية يف الإمارة ب�ساأن تخ�سي�س املوارد املالية الالزمة لها.
منا�سبًا  يراه  ما  لتخاذ  احلاكم  اإلى  تو�سياتها  الع�سكرية  الب�سرية  للموارد  دبي  جلنة  ترفع  ج-  

ب�ساأنها.

اإ�سدار الالئحة الداخلية لعمل اللجنة
املادة )1٩3(

ت�سدر الالئحة الداخلية لعمل جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية بقرار من الرئي�س.

اإ�سدار الأنظمة
املادة )1٩4(

تتولى جلنة دبي للموارد الب�سرية الع�سكرية اإ�سدار الأنظمة التي ت�ساعد يف تطوير املوارد الب�سرية 
الع�سكرية يف احلكومة، ويكون لها على وجه اخل�سو�س اإ�سدار الأنظمة التالية:

1-  نظام تخطيط وتوظيف املوارد الب�سرية.
نظام التدريب والتطوير.   -2

نظام اإدارة الأداء.   -3
اأي نظام ذي عالقة باإدارة املوارد الب�سرية.   -4

الف�سل الثامن ع�سر
اأحكام ختامية
املادة )1٩5(

لأغرا�س تطبيق اأحكام هذا القانون، ُيعامل املنت�سب الذي متت املوافقة املبدئية على منحه جن�سية 
الدولة من احلاكم، وح�سل على جواز �سفر اإماراتي، معاملة املواطن.
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�سريان الأنظمة احلالية
املادة )1٩6(

ت�سري الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات املعمول بها وقت العمل بهذا القانون اإلى حني �سدور 
اأحكام هذا  فيه مع  تتعار�س  الذي ل  املدى  اإلى  تعليمات وذلك  اأو  اأو قرارات  لوائح  اأو  اأنظمة  اأية 

القانون واللوائح ال�سادرة مبوجبه. 

االإلغاءات
املادة )1٩7(

يحل هذا القانون حمل القانون رقم )2( ل�سنة 2008 املُ�سار اإليه. اأ-  
ُيلغى اأي ن�س يف اأي ت�سريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�س فيه واأحكام هذا القانون. ب-  

اإ�سدار القرارات التنفيذية
املادة )1٩8(

ي�سدر الرئي�س الأنظمة واللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون.

الن�سر وال�سريان
املادة )1٩٩(

ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 26 �سبتمرب 2012م
املوافــــــــــــــــــــــــق 10 ذو القعدة 1433هـ
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قانون رقم )18( ل�سنة 2017
بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )6( ل�سنة 2012

ب�ساأن
اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني العاملني يف اإمارة دبي

__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )6( ل�سنة 2012 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للع�سكريني املحليني 
العاملني يف اإمارة دبي، وُي�سار اإليه فيما بعد بـِ »القانون الأ�سلي«،

ُن�سدر القانون التايل: 
املواد املُ�ستبدلة

املادة )1(
ُي�ستبدل بن�سو�س املواد )88(، )107( و)122( من القانون الأ�سلي، الن�سو�س التالية:

اأنواع الإجازات
املادة )88(

تتحّدد الإجازات التي يجوز منحها للمنت�سب وفقًا لأحكام هذا القانون مبا يلي: اأ-  
الإجازة ال�سنوية.   -1
الإجازة املر�سية.   -2

اإجازة الأمومة والو�سع والرعاية.   -3
اإجازة الأبوة.   -4

اإجازة احلداد.   -5
اإجازة العدة.   -6
اإجازة احلج.   -7

الإجازة ال�ستثنائية.   -8
الإجازة الدرا�سية.  -9
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10-  الإجازة بدون راتب.
11-  الإجازة الإدارية. 
12-  الإجازة العار�سة.

ل يجوز للمنت�سب وحتت طائلة امل�سوؤولية التاأديبية اأن ينقطع عن عمله اإل يف حدود الإجازات  ب-  
املُرّخ�س له بها.

اإجازة الأمومة والو�سع والرعاية وا�سرتاحة الر�ساعة
املادة )107(

اإجازة الأمومة:  اأ-   
تاريخ  من  تبداأ  يومًا،  ت�سعني   )90( ملدة  �سامل  براتب  اأمومة  اإجازة  املنت�سبة  ت�ستحق    -1
الولدة، ويجوز للمنت�سبة طلب بدء هذه الإجازة قبل )30( ثالثني يومًا على الأكرث من 

التاريخ املُتوّقع للولدة، �سريطة اأن تكون املُّدة ُمّت�سلة.
يجوز للجنة الطبية تاأجيل اإجازة الأمومة ب�سكل كامل اأو ُجزئي يف حالت طبية خا�سة    -2
ُمتعّلقة باملولود، ملُّدة ل تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ ا�ستحقاق املنت�سبة لهذه 

الإجازة.
يجوز اجلمع بني اإجازة الأمومة واأي اإجازة اأخرى ُمقّررة مبوجب هذا القانون، وبحد    -3

اأق�سى )120( مئة وع�سرون يومًا من بداية اإجازة الأمومة.
تاريخ  اعتبارًا من  تنتهي  الإجازة  فاإن هذه  الأمومة،  اإجازة  اأثناء  املولود  وفاة  يف حال    -4
الوفاة، ومُتنح املنت�سبة يف هذه احلالة اإجازة و�سع ُتعاِدل املُّدة املُتبّقية ملُّدة )60( �ستني 

يومًا من تاريخ الولدة اأو اإجازة احلداد اأّيهما اأطول.
اإجازة الو�سع:  ب-  

اإجازة مر�سية،  الأ�سبوع )24( من حملها  اأجه�ست جنينها قبل بدء  التي  املنت�سبة  ت�ستحق 
تتحّدد ُمّدتها بناًء على موافقة اللجنة الطبية، ويتم منحها اإجازة و�سع ملُّدة )60( �ستني يومًا 
اإذا اأجنبت طفاًل مّيتًا اأو اإذا اأجه�ست جنينها بعد بدء الأ�سبوع )24( وذلك بناًء على موافقة 

اللجنة الطبية.
اإجازة الرعاية: ج-  

تبداأ  اإجمايل  براتب  رعاية  اإجازة  الإعاقة،  ذوي  من  مولودًا  ت�سع  التي  املنت�سبة  مُتنح    -1
من تاريخ انتهاء اإجازة الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول، وذلك مبوافقة اللجنة 

الطبية.
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يجوز للمدير العام اأو من ُيفّو�سه وبعد موافقة اللجنة الطبية متديد ُمّدة الإجازة امل�سار    -2
اإليها يف البند )1( من الفقرة )ج( من هذه املادة ملُّدة ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر يف 

كل مرة، وحتى يبلغ وليد املنت�سبة عامه الثالث. 
ا�سرتاحة الر�ساعة: د-  

ت�ستحق املنت�سبة ا�سرتاحة ملُّدة �ساعتني يوميًا مدفوعة الراتب لإر�ساع وليدها والعناية    -1
انتهائها،  قبل  اأو  الر�سمي  الدوام  �ساعات  بدء  عند  �سواًء  ال�سرتاحة  هذه  ومُتنح  به، 

وذلك بعد انتهاء اإجازة الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول.
ل ت�ستحق املنت�سبة ا�سرتاحة الر�ساعة خالل �سهر رم�سان املُبارك، ما مل تكن تعمل وفق    -2

نظام املُناوبات.
يف حال اجتماع ا�سرتاحة الر�ساعة مع اأي ا�ستئذان ملغادرة مقر العمل، فاإنه ل يجوز اأن    -3
تقل عدد �ساعات العمل الر�سمي للمنت�سبة عن )5( خم�س �ساعات، واإل اعترب هذا اليوم 
اإجازة �سنوية، ويف حال عدم وجود ر�سيد للمنت�سبة من الإجازة ال�سنوية، فُيعترب هذا 

اليوم اإجازة بدون راتب.
احلقوق املُرتِبطة باإجازة الأمومة والو�سع والرعاية: هـ-  

الو�سع  اأو  الأمومة  اإجازة  بدء  عند  تقع  التي  والر�سمية  الأ�سبوعية  الُعطل  حُتت�سب    -1
لكافة  فعلّية  خدمة  ُمّدتها  ُتعترب  كما  الإجازة،  ُمّدة  �سمن  من  خاللها  اأو  الرعاية  اأو 

الأغرا�س.
اإجازة  ترحيل  يجوز  ل  املادة،  )اأ( من هذه  الفقرة  البند )2( من  اأحكام  مراعاة  مع    -2

الأمومة اأو الو�سع اأو الرعاية اأو اأي جزء منها، كما ل يجوز ا�ستبدالها ببدل نقدي.
اإذا اجتمعت اإجازة الأمومة اأو اإجازة الو�سع مع اإجازة العّدة، ت�ستحق املنت�سبة يف هذه    -3

احلالة الإجازة الأطول.
الإجازة امل�ستحقة للمنت�سب خالل فرتة الختبار

املادة )122(
ل ي�ستحق املنت�سب اأثناء فرتة الختبار اأي اإجازة مدفوعة الراتب فيما عدا الإجازة املر�سية،  اأ- 
اإجازة الأمومة، اإجازة الو�سع، اإجازة الرعاية، اإجازة الأبوة، اإجازة احلداد، اإجازة العدة، 
هذه  من  اأي  اأيام  عدد  ت�ساوي  ملُّدة  الختبار  فرتة  متديد  يتم  اأن  على  العار�سة،  والإجازة 

الإجازات.
من  �سبب  لأي  فيها  ُتنهى خدماته  اأو  بالدائرة  العمل  من  ي�ستقيل  الذي  املنت�سب  ي�ستحق  ل  ب-  
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الأ�سباب خالل فرتة الختبار اأي اإجازة �سنوية عن املُّدة التي ق�ساها يف خدمة الدائرة.

ُمعاجلة الأو�ساع القائمة
املادة )2(

اأو ا�سرتاحة الر�ساعة التي مت منحها للمنت�سبة مل  اأو الو�سع  اإجازة الأمومة  ُمّدة  اإذا كانت  اأ-  
اأو ال�سرتاحة مبا  تكتمل وقت العمل بهذا القانون، فاإّنه يتم زيادة ا�ستحقاقها من الإجازة 

ُيعاِدل الفرق بني املُّدة التي انق�ست واملُّدة املُقّررة مبوجب اأحكام هذا القانون.
اأو ا�سرتاحة الر�ساعة التي مت منحها للمنت�سبة قد  اأو الو�سع  اإذا كانت ُمّدة اإجازة الأمومة  ب-  

انتهت قبل العمل بهذا القانون، فاإّنه ل يتم زيادة ا�ستحقاقها من الإجازة اأو ال�سرتاحة.

ال�سريان والن�سر
املادة )3(

دوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية. ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �سُ

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريخ 18 اأكتوبر 2017م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــــق 28 حمرم 1439هـ
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