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�ملحتويات 

�ملجل�ص �لتنفيذي
قر�ر�ت

للمركبة  الت�شغيلية  التجربة  ب�ش�أن تنظيم  ل�شنة 2019  التنفيذي رقم )3(  قرار املجل�س   -
ذاتية القي�دة يف اإم�رة دبي.

قرار املجل�س التنفيذي رقم )4( ل�شنة 2019 ب�عتم�د نظ�م الت�أديب والتظلم�ت وال�شك�وى   -
ملوظفي حكومة دبي.

والغرام�ت  الر�شوم  بع�س  تق�شيط  ب�ش�أن   2019 ل�شنة   )5( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار   -
امل�شتحقة للجه�ت احلكومية يف اإم�رة دبي.

قرار املجل�س التنفيذي رقم )6( ل�شنة 2019 بت�شكيل جمل�س دبي لل�شب�ب.  -
قرار املجل�س التنفيذي رقم )7( ل�شنة 2019 بتعيني مدير تنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي لل�شم�ن   -

ال�شحي بهيئة ال�شحة يف دبي.
قرار املجل�س التنفيذي رقم )8( ل�شنة 2019 بتعيني مدير تنفيذي لقط�ع �شوؤون امل�ش�جد   -

بدائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي.
قرار املجل�س التنفيذي رقم )9( ل�شنة 2019 بتعيني مدير تنفيذي ل�شندوق دبي للدعم   -

امل�يل.
قرار املجل�س التنفيذي رقم )10( ل�شنة 2019 ب�ش�أن قبول ا�شتق�لة م�شت�ش�ر موؤ�ش�شة دبي   -

للرع�ية ال�شحية بهيئة ال�شحة يف دبي.
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )٣( ل�شنة 2٠1٩
ب�شاأن

تنظيم �لتجربة �لت�شغيلّية للمركبة ذ�تّية �لقيادة يف �إمارة دبي
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

بعد الطالع على الق�نون الحت�دي رقم )21( ل�شنة 1995 ب�ش�أن ال�شري واملُرور ولئحته التنفيذّية 
وتعديالتهم�، 

وعلى ق�نون �ُشرطة دبي ل�شنة 1966 ولئحته التنفيذية رقم )1( ل�شنة 1984،
وعلى الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي لإم�رة دبي،

رق واملُوا�شالت وتعديالته، وعلى الق�نون رقم )17( ل�شنة 2005 ب�إن�ش�ء هيئة الطُّ
وعلى الق�نون رقم )12( ل�شنة 2015 ب�ش�أن ُموؤ�ّش�شة دبي خلدم�ت الإ�شع�ف،

بط املُروري، وعلى القرار الوزاري رقم )187( ل�شنة 2017 ب�ش�أن قواعد واإجراءات ال�شّ

قررنا ما يلي:
�لتعريفات
�ملادة )1(

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

: اإم�رة دبي. الإم�رة 
رق واملُوا�شالت. : هيئة الطُّ الهيئة 

: �ُشرطة دبي. رطة  ال�شُّ
: ُمدير ع�م الهيئة ورئي�س جمل�س املديرين. املُدير الع�م 

: جمموعة الإجراءات والعملّي�ت الفنّية التي يتم اإخ�ش�ع املركبة ذاتّية القي�دة  التجربة الت�شغيلّية 
ق من �شالحّيته� لل�شري على الطريق ب�لعتم�د على اأنظمة املالحة  له�، للتحقُّ
املُتوّفرة فيه�، وُمواءمِته� مع الأنظمة الذكّية املُعتمدة لدى الهيئة، على نحو 
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ك�ب وُم�شتخدمي الطريق. ي�شمن اأمن و�شالمة الرُّ
�شة لل�شري على الطريق، تتوّفر  املركبة ذاتّية القي�دة : مركبة تعمل مُبوجب نظ�م املُح�ك�ة، ُم�شّ

فيه� املُوا�شف�ت التي تعتمده� الهيئة.
القي�دة،  عة للمركبة ذاتّية  ال�ّشركة املُ�شنِّ اإلكرتوين ذكي ُم�شّمم من  : نظ�م  نظ�م املُح�ك�ة 
ق ُم�شتوي�ت ُمتلفة من  ل بني املركبة وعن��شر الطريق، ُيحقِّ كو�شيلة للتوا�شُ

ل ب�شري. م ب�ملركبة قد ت�شل اإلى قي�دته� بدون اأي تدخُّ التحكُّ
اأو ال�ّشركة التي يتم التع�ُقد معه� من قبل الهيئة لإجراء التجربة  : املُوؤ�ّش�شة  املُن�ش�أة 

ر والوكيل. ع واملُطوِّ الت�شغيلّية للمركبة ذاتّية القي�دة، وت�شمل املُ�شنِّ
: الوثيقة ال�ش�درة عن الهيئة، التي ُي�شمح مُبوجبه� للُمن�ش�أة ب�إجراء التجربة  الت�شريح 

الت�شغيلّية للمركبة ذاتّية القي�دة.

�أهد�ف �لقر�ر
�ملادة )2(

يهدف هذا القرار اإلى حتقيق م� يلي:
ل الذكي املُعتمد على ا�شتخدام املركب�ت ذاتّية  املُ�ش�همة يف حتقيق ا�شرتاتيجّية الإم�رة للتنقُّ   .1

القي�دة.
ق من �شالمة ا�شتخدامه�. تنظيم التج�رب الت�شغيلّية للمركب�ت ذاتّية القي�دة للتحقُّ   .2

ل  التنقُّ و�ش�ئل  ا�شتخدام  عند  املُمتلك�ت  وحم�ية  لالأفراد  الع�ّمة  ال�شالمة  ُمتطّلب�ت  حتقيق    .3
الذكي.

توفري ق�عدة بي�ن�ت بنت�ئج عملّي�ت التج�رب الت�شغيلّية للمركب�ت ذاتّية القي�دة.   .4
ال�شتف�دة من اأف�شل املُم�ر�ش�ت املُطّبقة ع�مليً� ب�ش�أن ا�شتخدام املركب�ت ذاتّية القي�دة.   .5

�خت�شا�شات �لهيئة
�ملادة )٣(

يكون للهيئة يف �شبيل حتقيق اأهداف هذا القرار، امله�م وال�شالحّي�ت الت�لية:
ُمراجعة وتدقيق واعتم�د املع�يري الفّنية ومع�يري الأمن وال�ّشالمة الواردة يف ُكتّيب املُوا�شف�ت    .1
ره يف املركبة ذاتّية القي�دة املُراد اإجراء التجربة الت�شغيلّية  ال�ش�در عن املُن�ش�أة، الواجب توفُّ
واملع�يري  الهيئة،  من  املُعّد  القي�دة  ذاتّية  املركبة  جت�ُرب  اإجراءات  لدليل  وفقً�  عليه�، 
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واملُوا�شف�ت املُعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
القي�دة  ذاتّية  للمركبة  الت�شغيلّية  التجربة  لإجراء  الالزمة  ال�ّشالمة  مع�يري  واعتم�د  اإعداد    .2

بك�ّفة مراحله� وُم�شتوي�ته�.
ة بتنفيذ عملّية اإجراء التجربة الت�شغيلّية  روط واملعايري والإجراءات اخلا�شّ اإعداد واعتماد ال�شُّ   .3

للمركبة ذاتّية القي�دة.
التجربة  تنفيذ  اأثن�ء  القي�دة  ذاتّية  املركبة  �ش�ئق  يف  توفُّره�  الواجب  املُتطّلب�ت  حتديد    .4

الت�شغيلّية عليه�. 
رع�ت واملواعيد التي يتم فيه� اإجراء التجربة الت�شغيلّية  رق واملن�طق وال�شُّ حتديد واعتم�د الطُّ   .5

للمركبة ذاتّية القي�دة.
منح الت�شريح للُمن�ش�أة، وفقً� للمع�يري والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.   .6

ُمراقبة مدى التزام املُن�شاأة بالعقد املرُبم معها، و�ُشروط الت�شريح املمنوح لها.   .7
اإ�شدار ال�شه�دات التي ُتفيد اجتي�ز املركبة ذاتّية القي�دة للتجربة الت�شغيلّية.   .8

ت�شكيل فرق العمل املُ�شرتكة مع اجله�ت احلكومّية املعنّية يف الإم�رة لالإ�شراف على عملّي�ت    .9
التج�رب الت�شغيلّية.

اإعداد وجتهيز الُبنية التحتّية لإجراء التجربة الت�شغيلّية للمركبة ذاتّية القيادة، وفقًا للمعايري    .10
واملُوا�شف�ت املُعتمدة لديه� يف هذا ال�ش�أن.

هذا  اأهداف  حتقيق  �ش�أنه  من  م�  ُكل  يف  الإم�رة  يف  املعنّية  اجله�ت  مع  والتن�شيق  التع�ون    .11
القرار.

اأي مه�م اأخرى تكون لزمة لتحقيق اأهداف هذا القرار.   .12

رطة وُموؤ�ّش�شة دبي خلدمات �لإ�شعاف �خت�شا�شات �ل�شُّ
�ملادة )4(

الهيئة  مع  والتن�شيق  التع�ون  اأوُجه  ك�ّفة  تقدمي  الإ�شع�ف  خلدم�ت  دبي  وُموؤ�ّش�شة  رطة  ال�شُّ على 
لتمكينه� من تطبيق اأحك�م هذا القرار، وعلى وجه اخُل�شو�س م� يلي: 

املُ�ش�ركة يف تقييم التجربة الت�شغيلّية للمركبة ذاتّية القي�دة.   .1
توفري الدورّي�ت املُرورّية ومركب�ت الإ�شع�ف الالزمة عند تنفيذ التجربة الت�شغيلّية للمركبة    .2

ذاتّية القي�دة.
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�ُصروط واإجراءات منح الت�صريح
�ملادة )٥(

ُتّدد �ُشروط واإجراءات منح الت�شريح مُبوجب قرار ي�شُدر عن املُدير العام يف هذا ال�شاأن.

�لقيام بالتجربة �لت�شغيلّية
�ملادة )6(

ة القي�م ب�أي جتربة ت�شغيلّية للمركبة ذاتّية القي�دة يف  اأو خ��شّ اأو جهة ع�ّمة  اأي فرد  ُيحظر على 
الإم�رة، قبل اإبرام عقد مع الهيئة لإجراء التجربة الت�شغيلّية، واحُل�شول على الت�شريح.

ُمتطّلبات قائد �ملركبة ذ�تّية �لقيادة
�ملادة )7(

املركب�ت،  ق�ئدي  لرتخي�س  ال�ش�رية  الت�شريع�ت  عليه� يف  املن�شو�س  ال�شرتاط�ت  اإلى  ب�لإ�ش�فة 
ُي�شرتط يف قائد املركبة ذاتّية القيادة املُراد اإجراء التجربة الت�شغيلّية عليها ما يلي:

اأن يكون ُموؤّهاًل لقي�دة املركبة ذاتّية القي�دة والتع�ُمل مع الأنظمة املوجودة فيه�.   .1
اأن يكون ُمِلّمً� بنظ�م املُح�ك�ة املُتوّفر يف املركبة ذاتّية القي�دة وب�لأنظمة الذكّية املُعتمدة لدى    .2

الهيئة للتع�ُمل مع هذا النوع من املركب�ت.

عقد �إجر�ء �لتجربة �لت�شغيلّية
�ملادة )8(

ُتنّظم العالقة بني الهيئة واملُن�شاأة مبوجب عقد يتم اإبراُمه بينُهما، ُتّدد مُبوجبه ُحقوق والتزامات 
طرفيه، وكيفّية و�ُشروط اإجراء التجربة الت�شغيلّية للمركبة ذاتّية القيادة، واأي ا�شرتاطات اأخرى 

ده� الهيئة يف هذا ال�ش�أن. حُتدِّ

�لتز�مات �ملُن�شاأة
�ملادة )٩(

على املُن�شاأة اللتزام مبا يلي:
ُن�شو�ص عقد اإجراء التجربة الت�شغيلّية املرُبم بينها وبني الهيئة والت�شريح املمنوح لها.   .1

توفري املُوا�شف�ت املُعتمدة من الهيئة يف املركبة ذاتّية القي�دة.   .2

Issue 449 Pages.indd   8 4/25/19   12:52 PM



�لعدد )44٩( - �ل�شنة )٥٣( - 24 �شعبان  144٠هـ - �ملو�فق 2٩ �أبريل  2٠1٩م ٩ حكومة دبي - �جلريدة �لر�شمية

ونتائج  الت�شغيلّية،  التجربة  اإليها  و�شلت  التي  املرحلة  تت�شّمن  دورّية،  بتقارير  الهيئة  تزويد    .3
اأي  اإلى  ب�لإ�ش�فة  القي�دة،  للمركبة ذاتّية  التقني  املُ�شتوى  يتواءم مع  ُكل مرحلة، وذلك مب� 

ده� الهيئة يف هذا ال�ش�أن. معلوم�ت اأو بي�ن�ت اأخرى حُتدِّ
بذلك من  له  ُم�شّرحً�  يُكن  م� مل  القي�دة،  ذاتّية  املركبة  بقي�دة  �شخ�س  لأي  ال�شم�ح  عدم    .4

الهيئة.
ده� الهيئة.  ا�شتخدام املركبة ذاتّية القي�دة يف املن�طق وامل�ش�رات واملواعيد التي حُتدِّ   .5

احلوادث  �شد  �ش�ملة  ت�أمني  وثيقة  مُبوجب  وق�ئده�  القي�دة  ذاتّية  املركبة  على  الت�أمني    .6
التجربة  اإجراء  ُمّدة  طول  املفعول  �ش�رية  الوثيقة  هذه  تكون  اأن  على  املدنّية،  وامل�شوؤولّية 

الت�شغيلّية، واأن تكون �ش�درة عن اإحدى �شرك�ت الت�أمني املُرّخ�س له� ب�لعمل يف الإم�رة. 
الت�شغيلّية  بالتجربة  يتعلق  فيما  الهيئة  عن  ال�شادرة  والإجراءات  روط  ال�شُّ بكاّفة  التقيُّد    .7

للمركبة ذاتّية القي�دة.

�لتد�بري
�ملادة )1٠(

ف�إّنه  القرار،  املادة )9( من هذا  التزاماتها املن�شو�ص عليها يف  باأي من  املُن�شاأة  اإخالل  يف حال 
يجوز للهيئة اتخ�ذ واحد اأو اأكرث من التدابري الت�لية بحق املُن�ش�أة املُخ�ِلفة:

توجيه اإنذار خّطي.   .1
اإيق�ف التجربة الت�شغيلّية ب�شكل ُموؤّقت.   .2

اإلغ�ء الت�شريح.   .3
ف�شخ العقد املرُبم مع املُن�شاأة لإجراء التجربة الت�شغيلّية.   .4

�لإعفاء من �مل�شوؤولّية
�ملادة )11(

ل تتحّمل الهيئة اأي م�شوؤولّية جت�ه الغري عن اأي اأ�شرار قد حتُدث نتيجة اإجراء التجربة الت�شغيلّية 
للمركبة ذاتّية القي�دة من قبل املُن�ش�أة، وتكون املُن�ش�أة وحده� امل�شوؤولة عن هذه الأ�شرار.

�ل�شبطّية �لق�شائّية
�ملادة )12(

بط الق�ش�ئي  تكون ملُوّظفي الهيئة الذين ي�شُدر بت�شميتهم قرار من املُدير الع�م، �شفة م�أموري ال�شّ
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ل ُم�لفة وفق اأحك�م هذا القرار والقرارات ال�ش�درة مُبوجبه، ويكون  يف اإثب�ت الأفع�ل التي ُت�شكِّ
ة يف الإم�رة مب�  بط الالزمة، وال�شتع�نة ب�جله�ت املُخت�شّ لهم يف �شبيل ذلك حترير حم��شر ال�شّ

رطة. يف ذلك اأفراد ال�شُّ

�لتظلُّم
�ملادة )1٣(

اأو  اأو الإجراءات  ُيفّو�شه من القرارات  اأو من  للُمدير الع�م  ِلُكل ذي م�شلحة التظلُّم خّطيً�  يجوز 
التدابري املُّتخذة بحّقه من الهيئة مُبوجب هذا القرار والقرارات ال�ش�درة مُبقت�ش�ه، وذلك خالل 
)15( خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار اأو الإجراء اأو التدبري املُتظّلم منه، ويتم البت 
يف هذا التظلُّم خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه من قبل جلنة ُي�شّكلها املُدير العام لهذه 

الغ�ية، ويكون القرار ال�ش�در ب�ش�أن هذا التظلُّم نه�ئيً�.

�إ�شد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذّية
�ملادة )14(

ُي�شِدر املُدير الع�م القرارات الالزمة لتنفيذ اأحك�م هذا القرار.

�لإلغاء�ت
�ملادة )1٥(

ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر اإلى املدى الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا القرار.
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�لّن�شر و�ل�ّشريان
�ملادة )16(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 17 اأبريل 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــق 12 �شعب�ن 1440 هـ 
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )4( ل�شنة 2٠1٩
باعتماد

نظام �لتاأديب و�لتظلُّمات و�ل�ّشكاوى ملُوّظفي حكومة دبي
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

بعد الطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )31( ل�شنة 2009 ب�إن�ش�ء دائرة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )4( ل�شنة 2018 ب�إن�ش�ء جه�ز الرق�بة امل�لّية،
وعلى الق�نون رقم )8( ل�شنة 2018 ب�ش�أن اإدارة املوارد الب�شرّية حلكومة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )41( ل�شنة 2015 ب�شاأن جلنة التظلُّمات املركزّية ملُوّظفي حكومة 
دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )39( ل�شنة 2018 ب�ش�أن نظ�م اإدارة الأداء ملُوّظفي حكومة دبي،

قررنا ما يلي:
�عتماد �لنظام

�ملادة )1(
ُيعتمد مبوجب هذا القرار »نظام �لتاأديب و�لتظلُّمات و�ل�ّشكاوى ملُوّظفي حكومة دبي«، املُلحق 

بهذا القرار، مب� يت�شّمنه من قواعد واإجراءات.

نطاق �لتطبيق
�ملادة )2(

ُيطّبق النظ�م املُلحق على:
الق�نون  ُموّظفوه� لأحك�م  التي يخ�شع  الع�ملني لدى اجله�ت احلكومّية،  املدنيني  املُوّظفني    .1

رقم )8( ل�شنة 2018 املُ�ش�ر اإليه.
ُكل ُم�لفة اإدارّية اأو تظلُّم اأو �شكوى مل ي�شُدر ب�ش�أنه� قرار نه�ئي، وكذلك ُكل اإجراء يتعّلق    .2
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ب�أي منه� مل يكتمل وقت العمل بهذا القرار.

�للتز�م بتطبيق �لنظام
�ملادة )٣(

على ك�ّفة اجله�ت احلكومّية التي يخ�شع ُموّظفوه� لأحك�م الق�نون رقم )8( ل�شنة 2018 املُ�ش�ر 
التطبيق،  لو�شعه مو�شع  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  املُلحق،  النظام  بتطبيق  التام  اللتزام  اإليه، 

وذلك حتت ط�ئلة ُبطالن القرارات والإجراءات التي تتم خالفً� لأحك�مه.

�لإجر�ء�ت و�لقر�ر�ت �ل�شابقة
�ملادة )4(

ُتعترب �شحيحة وكاأّنها مّتت وفقًا لأحكام النظام املُلحق، كاّفة الإجراءات التي اتُِّخذت والقرارات 
 2018 ل�شنة   )8( رقم  الق�نون  لأحك�م  اخل��شعة  احلكومّية  اجله�ت  ُموّظفي  بحق  �شدرت  التي 
املُ�ش�ر اإليه، خالل الفرتة املُمتّدة من 1 ين�ير 2019 وحتى تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك يف ُكل ما 
يتعّلق باملُخالفات الإدارّية املُرتكبة من قبلهم، واجلزاءات التاأديبّية التي ُفِر�شت عليهم، والتظلُّمات 
مت من قبلهم، م� مل تت�شّمن تلك الإجراءات والقرارات اأي خروج على مب�دئ  وال�ّشك�وى التي ُقدِّ

العدالة واملُ�ش�وة، اأو قواعد احلق والإن�ش�ف.

�لّن�شر و�ل�ّشريان
�ملادة )٥(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 17 اأبريل 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــق 12 �شعب�ن 1440 هـ 
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»نظام �لتاأديب و�لتظلُّمات و�ل�ّشكاوى ملُوّظفي حكومة دبي«
__________

�لف�شل �لأول
�لأحكام �لتمهيدّية

�لتعريفات
�ملادة )1(

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

: حكومة دبي. احلكومة 
حلكومة  الب�شرّية  املوارد  اإدارة  ب�ش�أن   2018 ل�شنة   )8( رقم  الق�نون   : الق�نون 

دبي.
لط�ت  وال�شُّ واملج�ل�س  الع�ّمة  واملُوؤ�ّش�ش�ت  والهيئ�ت  احلكومية  الدوائر   : الدائرة 

الت�بعة للحكومة، اخل��شعة لأحك�م الق�نون.
يف  ومن  الع�م،  والأمني  التنفيذي  املُدير  وي�شمل  الدائرة،  ع�م  ُمدير   : املُدير الع�م 

ُحكِمه.
للّنظر  الق�نون،  لأحك�م  وفقً�  الدائرة  يف  ت�شكيله�  يتم  التي  اللجنة   : جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية 
اجلزاءات  وفر�ص  اإليها،  املُحالة  الإدارّية  املُخالفات  يف  والف�شل 
الت�أديبّية على ُمرتكبيه�، وفقً� للقواعد والإجراءات املن�شو�س عليه� يف 

هذا النظ�م.
للّنظر  الق�نون،  لأحك�م  وفقً�  الدائرة  يف  ت�شكيله�  يتم  التي  اللجنة   : جلنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى 
والف�شل يف التظلُّم�ت وال�ّشك�وى التي ُتقّدم اإليه� من ُموّظفي الدائرة، 

وفقً� للقواعد والإجراءات املن�شو�س عليه� يف هذا النظ�م.
: الوحدة التنظيمّية املعنّية ب�ُشوؤون املُوّظفني يف الدائرة. اإدارة املوارد الب�شرّية 

: ُكل من ي�شغل اإحدى الوظ�ئف الواردة �شمن ُموازنة الدائرة، وي�شمل  املُوّظف 
الذكر والأنثى.

اإخالًل  ل  ُي�شكِّ املُوّظف،  اإلى  ُين�شب  فعل  امتن�ع عن  اأو  فعل  ُكل  وت�شمل   : املُخ�لفة الإدارّية 
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اأو  اأو بواجب�ت وظيفته،  منه ب�لت�شريع�ت ال�ش�رية املُرتِبطة ب�لوظيفة، 
لوك الوظيفي واأخالقّي�ت الوظيفة الع�ّمة، اأو ُخروجً� على  مبب�دئ ال�شُّ

ُمقت�شي�ت الواجب يف اأعم�ل وظيفته.
للُمخالفة  ارتكابه  ُثبوت  بعد  املُوّظف،  على  اإيقاعها  يتم  التي  الُعقوبة   : اجلزاء التاأديبي 

الإدارّية، وفقً� للقواعد والإجراءات املن�شو�س عليه� يف هذا النظ�م.
مه املُوّظف وفقً� لأحك�م هذا النظ�م، على القرار  : اعرتا�س مكتوب ُيقدِّ التظلُّم 

الإداري ال�ش�در بحقه.
رفع  بق�شد  النظ�م،  هذا  لأحك�م  وفقً�  املُوّظف  مه  ُيقدِّ مكتوب  طلب   : ال�ّشكوى 
ال�شرر الواقع عليه يف بيئة العمل، اأو ب�شبب ُم�ر�شِته لواجب�ت وظيفته.

عبة وم� ُي�ِثله� ب�لدائرة. : وت�شمل القط�ع اأو الإدارة اأو الق�شم اأو ال�شُّ الوحدة التنظيمّية 
يقل  األ  على  التنظيمّية،  الوحدة  على  الإ�شراف  يتولى  الذي  املُوّظف   : م�شوؤول الوحدة التنظيمّية 

ُم�شتواه التنظيمي عن ُمدير اإدارة.
الوحدة  ُموّظفي  اأداء  على  ُمب��شرًة  الإ�شراف  يتولى  الذي  املُوّظف   : الرئي�س املُب��شر 

التنظيمّية.
: ال�شنة امليالدّية.  ال�شنة 

�أهد�ف �لنظام
�ملادة )2(

يهدف هذا النظ�م اإلى حتقيق م� يلي:
تعزيز مبداأ ال�شفافّية والعدالة واملُ�شاءلة وتكاُفوؤ الُفر�ص بني املُوّظفني.   .1

العاّمة،  بالوظيفة  املُتعّلقة  الت�شريعات  باأحكام  اللتزام  خالل  من  امل�شروعّية،  مبداأ  تعزيز   .2
لوك الوظيفي القومي. وُمراع�ة قواعد ال�شُّ

توفري نظ�م ُم�ش�ءلة وت�أديب فّع�ل، ُي�شِهم يف كف�لة ُحقوق وواجب�ت املُوّظفني.    .3
عوب�ت التي ُتواجه املُوّظفني والعمل على ُمع�جلِته�. توفري بيئة عمل ُمن��شبة، وتذليل ال�شُّ   .4

لوكّي�ت ال�شلبّية يف  تطبيق منظومة ت�أديبّية، وفقً� ملب�دئ املو�شوعّية واحِلي�د، واحلد من ال�شُّ   .5
بيئة العمل.

ر يف مراكزهم القانونّية  اإتاحة الُفر�شة للُموّظفني للتظلُّم من القرارات والإجراءات التي ُتوؤثِّ   .6
واأو�ش�عهم الوظيفّية.
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�ش� الوظيفي، وا�شتقرار الأو�ش�ع الوظيفّية للُموّظفني. �شم�ن حتقيق العدالة، والرِّ   .7

�لف�شل �لثاين
�ملُخالفات �لإد�رّية و�جلز�ء�ت �لتاأديبّية

ُمالفة �لو�جبات و�للتز�مات
�ملادة )٣(

ُيج�زى ت�أديبّيً� ُكل ُموّظف ُيخ�لف الواجب�ت الوظيفّية املن�شو�س عليه� يف الق�نون والت�شريع�ت  اأ-  
ال�شادرة مُبقت�شاه والت�شريعات والتعليمات املعمول بها لدى الدائرة، اأو ل يلتزم باأخالقّيات 
الإخالل  وذلك مع عدم  اأعم�ل وظيفته،  الواجب يف  ُمقت�شى  يخُرج عن  اأو  الع�ّمة  الوظيفة 

بامل�شوؤولّية املدنّية اأو اجلزائّية عند القت�شاء.
ل ُيعفى املُوّظف من اجلزاء التاأديبي، اإل اإذا ثُبت اأن ارتكابه للُمخالفة الإدارّية كان تنفيذًا  ب-  
املُخ�لفة  اإلى  لهم  املُوّظف  تنبيه  من  ب�لرغم  العمل  يف  ُروؤ�ش�ِئه  من  اأي  من  اإليه  �شدر  لأمر 

الإدارّية، ويف هذه احل�لة تكون امل�شوؤولّية على ُم�شِدر الأمر.

ت�شكيل جلنة �ملُخالفات �لإد�رّية
�ملادة )4(

�ملُخالفات  »جلنة  ُت�شّمى  اأكرث  اأو  واحدة  جلنة  الع�م  املُدير  من  بقرار  الدائرة  يف  ُت�شّكل  اأ-  
ُموّظفي  من  اختي�رهم  يتم  اأع�ش�ء  وثالثة  للرئي�س  ون�ئب  رئي�س  من  تت�ألف  �لإد�رّية«، 

وؤون الق�نونّية. �شون يف املوارد الب�شرّية وال�شُّ الدائرة، على اأن يكون من بينهم ُمتخ�شِّ
الإدارّية  املُخ�لف�ت  جلنة  م  ت�شُ اأن  يجوز  امل�دة،  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  ورد   � ِمّ ا�شتثن�ًء  ب-  
�شني لديه� يف املوارد  يف ُع�شوّيته� ُموّظفني من خ�رج الدائرة، يف ح�ل عدم وجود ُمتخ�شِّ

وؤون الق�نونّية. الب�شرّية اأو ال�شُّ
ُي�ر�س ن�ئب رئي�س جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية ال�شالحّي�ت املُخّولة لرئي�شه� يف ح�ل غي�به اأو  ج-  

ه. قي�م م�نع يحول بينُه وبني ُم�ر�شة مه�مِّ
ُي�شرتط يف اأع�شاء جلنة املُخالفات الإدارّية األ تقل الدرجة الوظيفّية لأٍي منهم عن الدرجة  د-  
ويف جميع  وال�ّشك�وى،  التظلُّم�ت  ُع�شوًا يف جلنة  منُهم  اأي  يكون  واأل  ُيع�ِدُله�،  م�  اأو   )13(
الدرجة  عن  الإدارّية  املُخالفات  جلنة  لرئي�ص  الوظيفّية  الدرجة  تقل  األ  ُي�شرتط  الأحوال 

الوظيفّية للُموّظف املُح�ل اإليه�.
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يكون انعق�د جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية �شحيحً� بُح�شور اأغلبّية اأع�ش�ئه�، على اأن يكون رئي�شه�  هـ-  
اأ�شوات  ب�أغلبّية  ي�ته�  وتو�شِ قراراته�  الإدارّية  املُخ�لف�ت  وُت�شِدر جلنة  بينهم،  ن�ئبه من  اأو 

الأع�ش�ء احل��شرين، وعند ت�ش�وي الأ�شوات ُيرّجح اجل�نب الذي منه رئي�س اجلل�شة.
ر، يتم اختياُره من املُدير العام، ُتناط به ُمِهّمة التن�شيق  يكون للجنة املُخالفات الإدارّية ُمقرِّ و-  
تنفيذ  وُمت�بعة  جل�ش�ته�،  حم��شر  وتدوين  اأعم�له�،  جدول  وحت�شري  اجتم�ع�ته�،  لعقد 

ي�ته�، واأي مه�م اأخرى يتم تكليُفه به� من رئي�س جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية. قراراته� وتو�شِ

�خت�شا�شات جلنة �ملُخالفات �لإد�رّية
�ملادة )٥(

تتولى جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية امله�م وال�شالحّي�ت الت�لية:
التحقيق مع املُوّظف يف املُخ�لفة الإدارّية املن�شوبة اإليه، واأي ُموّظف اآخر تكون له �شلة بهذه    .1

املُخ�لفة.
ني. هود واخُلرباء واملُخت�شّ �شماع اإفادة ال�شُّ   .2

لة مبو�شوع املُخ�لفة  الطالع على امللّف�ت واملُ�شتندات، وطلب املعلوم�ت والبي�ن�ت ذات ال�شِّ   .3
الإدارّية املُح�لة اإليه�.

الف�شل يف املُخ�لفة الإدارّية املُح�لة اإليه�.   .4
الإدارّية  للُمخالفة  ارتكابه  ُثبوت  حال  يف  املُوّظف،  على  املُنا�ِشب  التاأديبي  اجلزاء  فر�ص    .5

املن�شوبة اإليه.
اأن الواقعة  اإذا تبنّي له�  ت�أديبّيً�،  اإليه�  اأوراق التحقيق، وعدم ُم�ش�ءلة املُوّظف املُح�ل  حفظ    .6
املُوّظف  ارتك�ب  ُثبوت  اأو  له�،  ارتك�به  ُثبوت  اأو عدم  اإدارّية،  ل ُم�لفة  ُت�شكِّ اإليه ل  املن�شوبة 
العمل ب�لرغم من تنبيه  ُروؤ�ش�ئه يف  اأي من  اإليه من  اأمر �شدر  بن�ًء على  للُمخ�لفة الإدارّية 

املُوّظف لهم للُمخ�لفة الإدارّية.
اأن  تبنّي  اإذا  ة،  املُخت�شّ الق�ش�ئّية  اجله�ت  اإلى  املُوّظف  ب�إح�لة  الع�م  املُدير  اإلى  التو�شية    .7

املُخالفة الإدارّية تنطوي على جرمية جزائّية.
ق من ِجّدية الُعذر املُقّدم من املُوّظف يف ح�ل اإنه�ء خدمته بُحكم الق�نون لنقط�عه عن  التحقُّ   .8

العمل، اأو تخلُّفه عن اللتح�ق به بدون اإذن ُم�شبق اأو ُعذر مقبول.
التو�شية اإلى املُدير الع�م ب�إنه�ء خدمة املُوّظف ت�أديبّيً�، متى ك�نت املُخ�لفة الإدارّية املُرتكبة    .9

ت�شتدعي فر�ص هذا اجلزاء التاأديبي.
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�لإحالة �إلى جلنة �ملُخالفات �لإد�رّية
�ملادة )6(

على الرئي�س املُب��شر يف ح�ل ارتك�ب املُوّظف الت�بع لوحدته التنظيمّية ُم�لفة اإدارّية، اإعداد  اأ-  
ل ب�ش�أنه�، واإح�لة هذا التقرير اإلى م�شوؤول الوحدة التنظيمّية، خالل )5( خم�شة  تقرير ُمف�شّ

اأيام عمل من تاريخ علم الرئي�ص املُبا�شر باملُخالفة الإدارّية املُرتكبة.
فر�س  تتطلب  للُموّظف  املن�شوبة  الإدارّية  املُخ�لفة  اأن  التنظيمّية  الوحدة  م�شوؤول  ارت�أى  اإذا  ب-  
اجلزاء التاأديبي، فعليه اإحالة املُوّظف اإلى جلنة املُخالفات الإدارّية، خالل )5( خم�شة اأي�م 

عمل من تاريخ رفع الأمر اإليه من الرئي�ص املُبا�شر، واأن ُيخَطر املُوّظف ب�شكل مكتوب بذلك.
اإذا ارتاأى م�شوؤول الوحدة التنظيمّية اأن الواقعة املن�شوبة اإلى املُوّظف ل تتطّلب فر�ص اجلزاء  ج-  
ر حفظ املو�شوع، على اأن يكون قراره ال�ش�ِدر يف  الت�أديبي، فيكون له يف هذه احل�لة اأن ُيقرِّ

هذا ال�ش�أن ُم�شّببً�.
� ورد يف هذه امل�دة، يجوز للُمدير الع�م اإح�لة املُوّظف، وب�شكل ُمب��شر، اإلى  على الّرغم ِمّ د-  

جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية، للّنظر يف املُخ�لفة الإدارّية املن�شوبة اإليه.

ُمّدة �لف�شل يف �ملُخالفة �لإد�رّية
�ملادة )7(

قراره�  واإ�شدار  اإليه�  املُح�لة  الإدارّية  املُخ�لفة  يف  التحقيق  الإدارّية  املُخ�لف�ت  جلنة  على  اأ-  
ه�ئي ب�ش�أنه� خالل )30( ثالثني يوم عمل من تاريخ الإحالة، ويجوز للُمدير العام، بناًء  النِّ
على تو�شية جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية، متديد هذه املُّدة ملُّدة ُم�ِثلة، وملّرة واحدة فقط، م� 
ة، ففي هذه احل�لة، على جلنة املُخ�لف�ت  مل يتم اإح�لة املُوّظف اإلى اجلهة الق�ش�ئّية املُخت�شّ
الإدارّية اأن ُت�شِدر قراره� خالل )15( خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ ا�شتالمها للقرار اأو 

احُلكم الق�ش�ئي الب�ت ال�ش�ِدر بحق املُوّظف.
املُ�ش�ر  املُّدة  خالل  الإدارّية  املُخ�لفة  ب�ش�أن  قراره�  الإدارّية  املُخ�لف�ت  جلنة  ُت�شِدر  مل  اإذا  ب-  
ُتبنّي  الع�م،  املُدير  اإلى  امل�دة، فيجب عليه� رفع تقرير بذلك  الفقرة )اأ( من هذه  اإليه� يف 
اأ�شب�ب عدم اإ�شداره� للقرار، ويكون للُمدير الع�م يف هذه احل�لة اإّم� حفظ اأوراق التحقيق 
التي  املُهلة  خالل  الإدارّية  املُخ�لف�ت  جلنة  قبل  من  الإدارّية  املُخ�لفة  بنظر  ال�شتمرار  اأو 
ده�، ويف ح�ل مت حفظ اأوراق التحقيق، ف�إّنه يجب اأن يكون القرار ال�ش�در يف هذا ال�ش�أن  ُيحدِّ

ُم�شّببً�.
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�إجر�ء�ت �لف�شل يف �ملُخالفة �لد�رّية
�ملادة )8(

على جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية، عند الّنظر والف�شل يف املُخ�لفة الدارّية املُح�لة اإليه�، اتب�ع  اأ-  
الإجراءات الت�لية:

اإخط�ر املُوّظف املُح�ل اإليه� كت�بّيً� ب�ملُخ�لفة الإدارّية املن�شوبة اإليه، والطلب منه املُثول    .1
اأي�م  اإر�ش�ل هذا الإخط�ر قبل )3( ثالثة  اأن يتم  ده، على  اأم�مه� يف املوعد الذي حُتدِّ

عمل على الأقل من التاريخ املُحّدد ملُثول املُوّظف اأمامها.
اإطالع املُوّظف على جميع الأوراق املُتعلِّقة ب�لواقعة التي يتم التحقيق معه ب�ش�أنه� ب�لطريقة    .2

ده� جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية، وال�ّشم�ح له بتقدمي ُدفوعه واعرتا�ش�ته. التي حُتدِّ
املُحّدد من  الإدارّية يف املوعد  املُخ�لف�ت  اأم�م جلنة  املُثول  املُوّظف من  ن  يف ح�ل عدم متكُّ ب-  
قبله�، لأي ُعذر تقبله اللجنة، فيتم حتديد موعد جديد ملُثوله اأم�مه�، يتم اإخط�ر املُوّظف به 

كت�بيً�، قبل )3( ثالثة اأيام عمل على الأقل من التاريخ املُحّدد للموعد اجلديد.
ل يحول عدم التزام املُوّظف باملُثول اأمام جلنة املُخالفات الإدارّية، اأو التوقيع على حم�شر  ج-  
املُخ�لفة  يف  والف�شل  للّنظر  الالزمة  الإجراءات  ب��شتكم�ل  قي�مه�  دون  الإداري،  التحقيق 

الإدارّية املُح�لة اإليه�، وفقً� مل� هو ُمت�ح لديه� من اأدّلة وُم�شتندات.
اإذا تبنّي للجنة املُخ�لف�ت الإدارّية اأن املُخ�لفة الإدارّية املن�شوبة للُموّظف تنطوي على جرية  د-  
اأُجري  جزائّية، فيجب عليها التو�شية للُمدير العام باإحالة املُوّظف وحم�شر التحقيق الذي 
ة  ة، ول يحول اإح�لة املُوّظف اإلى اجلهة الق�ش�ئّية املُخت�شّ معه اإلى اجلهة الق�ش�ئّية املُخت�شّ
فً� على الف�شل يف امل�شوؤولّية  من جُم�زاته ت�أديبّيً�، م� مل يُكن الف�شل يف املُخ�لفة الإدارّية ُمتوقِّ
امل�شوؤولّية  يف  الف�شل  حلني  الإداري  التحقيق  اإجراءات  ُتوقف  احلالة  هذه  ففي  اجلزائية، 

اجلزائّية.

بيانات حم�شر �لتحقيق �لإد�ري
�ملادة )٩(

يجب اأن تتوّفر يف حم�شر التحقيق الإداري الذي جُتريه جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية البي�ن�ت الت�لية:
تاريخ اجلل�شة، ومكان انعقادها.   .1

التي  التنظيمّية  والوحدة  الوظيفّية،  ودرجته  ووظيفته،  التحقيق،  اإلى  املُح�ل  املُوّظف  ا�شم    .2
يتبعه�.

Issue 449 Pages.indd   19 4/25/19   12:52 PM



�لعدد )44٩( - �ل�شنة )٥٣( - 24 �شعبان  144٠هـ - �ملو�فق 2٩ �أبريل  2٠1٩م 2٠ حكومة دبي - �جلريدة �لر�شمية

تف��شيل املُخ�لفة الإدارّية املن�شوبة اإلى املُوّظف.   .3
اأ�شم�ء رئي�س واأع�ش�ء جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية احل��شرين.   .4

اإف�دة املُوّظف واأوُجه دف�عه.   .5
ني. هود واملُوّظفني املُخت�شّ اإف�دة ال�شُّ   .6

اأدلى  �شخ�س  واأي  احل��شرين،  الإدارّية  املُخ�لف�ت  جلنة  واأع�ش�ء  ورئي�س  املُوّظف،  توقيع    .7
ب�إف�دته اأم�مه�.

ده� جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية. اأي بي�ن�ت اأخرى حُتدِّ   .8

�شو�بط توقيع �جلز�ء �لتاأديبي
�ملادة )1٠(

وابط التالية عند توقيع اجلزاء التاأديبي على املُوّظف: يجب ُمراعاة القواعد وال�شّ
املو�شوعّية واحليادّية والّنزاهة عند التحقيق يف املُخالفة الإدارّية وذلك بهدف الو�شول اإلى    .1

احلقيقة.
عدم فر�ص اأي جزاء تاأديبي بحق املُوّظف اإل بعد اإجراء تقيق مكتوب معه ُت�شمع فيه اأقواُله    .2

ومتكينه من بي�ن اأوُجه دف�عه.
عدم توقيع اأكرث من جزاء تاأديبي على املُوّظف عن املُخالفة الإدارّية ذاتها.   .3

تنا�ُشب اجلزاء التاأديبي مع طبيعة وج�شامة املُخالفة الإدارّية املُرتكبة.   .4
اأن يكون القرار ال�شادر بفر�ص اجلزاء التاأديبي على املُوّظف ُم�شّببًا.   .5

عدم فر�ص اأي جزاء تاأديبي غري من�شو�ص عليه يف هذا النظام.   .6

�لإيقاف عن �لعمل �حتياطّيًا
�ملادة )11(

املُوّظف  اإيق�ف  الإدارّية  املُخ�لف�ت  جلنة  اأو  الع�م  املُدير  من  وُم�شّبب  مكتوب  بقرار  يجوز  اأ-  
املن�شوبة اإليه املُخالفة الإدارّية عن العمل، متى اقت�شت م�شلحة التحقيق ذلك، على األ تزيد 
ُمّدة الإيق�ف عن العمل عن املُّدة املُقّررة للف�شل يف املُخ�لفة الإدارّية املُحّددة يف الفقرة )اأ( 

من امل�دة )7( من هذا النظ�م.
ُي�شرف للُموّظف املوقوف عن العمل وفقً� حُلكم الفقرة )اأ( من هذه امل�دة راتبه الأ�ش��شي  ب-  
اأو تقّرر عدم ُم�ش�ءلة املُوّظف ت�أديبّيً�،  اأوراق التحقيق  اإيق�فه، ويف ح�ل مت حفظ  طول ُمّدة 
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ف�إن  ت�أديبّيً�،  املُوّظف  جُم�زاة  مّتت  اإذا  اأم�  راتبه،  من  اأُوِقف  واأن  �شبق  م�  له  ُي�شرف  ف�إّنه 
القرار ب�ش�أن اإع�دة م� اأوِقف من راتب املُوّظف يرجع لتقدير جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية، على 

اأن ُتراعي جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية يف تقديره� ُحكم امل�دة )19( من هذا النظ�م.

�جلر�ئم �ملُتعلِّقة بالوظيفة
�ملادة )12(

ة لرتك�به جرية تتعّلق ب�لوظيفة اأو ب�شببه�،  اإذا اأُحيل املُوّظف اإلى اجله�ت الق�ش�ئّية املُخت�شّ اأ-  
له يف هذه  وُي�شرف  ُمّدة حب�شه،  العمل طول  موقوفًا عن  ُيعترب  فاإّنه  احتياطّيًا،  ومت حب�شه 
الق�ش�ئّية  اجلهة  من  ب�ت  ق�ش�ئي  ُحكم  اأو  قرار  دور  �شُ حني  اإلى  الأ�ش��شي  راتبه  احل�لة 

ة يف اجلرية املن�شوبة اإليه. املُخت�شّ
ة لرتك�به جرية تتعّلق ب�لوظيفة اأو ب�شببه�،  اإذا اأُحيل املُوّظف اإلى اجله�ت الق�ش�ئّية املُخت�شّ ب-  
الع�م،  املُدير  من  بقرار  العمل  عن  املُوّظف  اإيق�ف  يجوز  ف�إّنه  احتي�طّيً�،  حب�شه  يتم  ومل 
دور قرار اأو ُحكم ق�ش�ئي ب�ت  وُي�شرف للُموّظف يف هذه احل�لة راتبه الأ�ش��شي اإلى حني �شُ

ة يف اجلرية املن�شوبة اإليه. من اجلهة الق�ش�ئّية املُخت�شّ
الق�ش�ئّية  اجله�ت  اإلى  املُح�ل  املُوّظف  بحق  الب�ت  الق�ش�ئي  احُلكم  اأو  القرار  دور  �شُ بعد  ج-  

ة يف جرية تتعّلق ب�لوظيفة اأو ب�شببه�، ف�إّنه يجب على الدائرة القي�م مب� يلي: املُخت�شّ
الته  ُموؤهِّ مع  تتن��شب  له�  ُم�ش�وية  اأخرى  اأي وظيفة  اإلى  اأو  اإلى وظيفته  املُوّظف  اإع�دة    .1
وخرباته، و�شرف ما �شبق واأن اأُوِقف من راتبه خالل فرتة اإيقاِفه عن العمل، وذلك يف 
حال حفظ التحقيق معه، اأو �شدر قرار باأن ل وجه لإقامة الدعوى اجلزائّية �شّده، اأو 

ُحِكم برباءته من التُّهمة املن�شوبة اإليه.
الته  ُموؤهِّ مع  تتن��شب  له�  ُم�ش�وية  اأخرى  اأي وظيفة  اإلى  اأو  اإلى وظيفته  املُوّظف  اإع�دة    .2
وخرباته، دون �شرف ما �شبق واأن اأُوِقف من راتبه خالل فرتة اإيقاِفه عن العمل، وذلك 
اأو الأم�نة ومل تُكن ُعقوبة احلب�س املحكوم  ّلة ب�ل�ّشرف  اإدانته بُجنحة غري ُمِ يف ح�ل 
اأو وقف  اأو تقّرر و�شعه حتت املُراقبة الإلكرتونّية،  اأ�شهر،  عليه به� تتج�وز )3( ثالثة 

تنفيذ الُعقوبة ال�ش�درة بحّقه.
ّلة ب�ل�ّشرف اأو الأم�نة، ومت تقييد ُحّرّيته  اإنه�ء خدمة املُوّظف اإذا اأدين بجرية غري ُمِ   .3

فيها ملُّدة تزيد على )3( ثالثة اأ�شهر.
ّلة ب�ل�ّشرف اأو الأم�نة. اإنه�ء خدمة املُوّظف اإذا اأدين بجرية ُمِ   .4
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�جلر�ئم �لتي ل تتعّلق بالوظيفة
�ملادة )1٣(

لة، اأو ل ُي�شيء اإلى اأخالقّي�ت  ل يجوز جُم�زاة املُوّظف ت�أديبّيً� عن اأي فعل ل ُيّت لوظيفته ِب�شِ اأ-  
الوظيفة الع�ّمة، اأو ِب�ُشمعة الدائرة.

اأو  ب�لوظيفة  تتعّلق  ل  جرية  لرتك�به  ة  املُخت�شّ الق�ش�ئّية  اجله�ت  اإلى  املُوّظف  اأُحيل  اإذا  ب-  
ب�شببها، ومت حب�شه احتياطّيًا، فاإّنه ُيعترب موقوفًا عن العمل طول ُمّدة حب�شه الحتياطي، ول 
تدُخل هذه الفرتة �شمن ُمّدة خدمته الفعلّية، ول ُي�شرف له خالله� اأي راتب اأو ُم�شتحّق�ت 

م�لّية ب�شبب الوظيفة.
ة لرتك�به جرية ل تتعّلق ب�لوظيفة  ُيّتبع ب�ش�أن املُوّظف املُح�ل اإلى اجله�ت الق�ش�ئّية املُخت�شّ ج-  

اأو ب�شببه�، م� يلي:
الدعوى اجلزائّية  لإقامة  ل وجه  باأن  اأو  التحقيق  قرار بحفظ  املُوّظف  اإذا �شدر بحق    .1
ّلة  ُمِ ُجنحة غري  باأي  اإدانته  مّتت  اأو  اإليه،  املن�شوبة  التُّهمة  من  تربئته  اأو مّتت  ّده،  �شِ
ب�ل�ّشرف اأو الأم�نة وُحِكم مُبع�قبِته ب�لغرامة اأو ب�حلب�س مع وقف التنفيذ، ف�إّنه ُيع�د اإلى 

عمله.
اأو  ب�ل�ّشرف  ّلة  ُمِ غري  ُجنحة  يف  ب�ت  ق�ش�ئي  ُحكم  اأو  بقرار  املُوّظف  اإدانة  مّتت  اإذا    .2
الأم�نة، ومل تُكن ُعقوبة احلب�س املحكوم عليه به� تتج�وز )3( ثالثة اأ�شهر، ف�إّنه ُيحرم 
من راتبه طول ُمّدة حب�شه، ول تدُخل هذه املُّدة �شمن ُمّدة خدمته الفعلّية، ويجوز للُمدير 

الع�م اإنه�ء خدمة املُوّظف اإذا ج�وزت ُمّدة احلب�س )3( ثالثة اأ�شهر.
ّلة ب�ل�ّشرف اأو  اإذا مّتت اإدانة املُوّظف بقرار اأو ُحكم ق�ش�ئي ب�ت يف جن�ية، اأو ُجنحة ُمِ   .3

الأم�نة، ف�إّنه يتم اإنه�ء خدمته من الدائرة.

حب�ص �ملُوّظف تنفيذً� لدْين
�ملادة )14(

ُكل ُموّظف يتم حب�شه تنفيذًا لدْين، فاإّنه ُيعترب موقوفًا عن العمل طول ُمّدة حب�شه، ول تدُخل هذه 
املُّدة �شمن ُمّدة خدمته الفعلّية ول ُي�شرف له خالله� اأي راتب اأو ُم�شتحّق�ت م�لّية ب�شبب الوظيفة، 

ويجوز للُمدير الع�م اإنه�ء خدمته اإذا ج�وزت ُمّدة احلب�س )3( ثالثة اأ�شهر. 
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�أثر �لقر�ر �أو �حُلكم �لق�شائي يف �مل�شوؤولّية �لتاأديبّية
�ملادة )1٥(

باأن  اأو  اأو الرباءة  بالإدانة  املُوّظف �شواًء  ال�شادر بحق  البات  الق�شائي  اأو احُلكم  القرار  ل يحول 
اإليه  تاأديبّيًا عن املُخالفة الإدارّية املن�شوبة  ُم�شاءلِته  ل وجه لإقامة الدعوى اجلزائّية بحّقه، دون 

وفر�ص اجلزاء التاأديبي عليه، وفقًا لالإجراءات املن�شو�ص عليها يف هذا النظام.

��شتقالة �ملُوّظف �ملُخالف
�ملادة )16(

وفقً�  اإليه،  املن�شوبة  الإدارّية  املُخ�لفة  عن  ت�أديبّيً�  ُم�ش�ءلِته  دون  املُوّظف  ا�شتق�لة  حتول  ل  اأ-  
لأحك�م هذا النظ�م.

اجله�ت  اإلى  اأو  الإدارّية  املُخ�لف�ت  جلنة  اإلى  اأُحيل  قد  ك�ن  اإذا  املُوّظف  ا�شتق�لة  ُتقبل  ل  ب-  
دور القرار الت�أديبي اأو القرار اأو احُلكم الق�ش�ئي الب�ت بحّقه. ة اإل بعد �شُ الق�ش�ئّية املُخت�شّ

تاريخ �نتهاء خدمة �ملُوّظف �ملوقوف عن �لعمل
�ملادة )17(

دور قرار ب�لف�شل من اخلدمة بحق املُوّظف املوقوف عن العمل بدون راتب، ف�إن  يف ح�ل �شُ اأ-  
خدمته ُتعترب ُمنتهية من تاريخ الإيقاف عن العمل.

دور قرار ب�لف�شل من اخلدمة بحق املُوّظف املوقوف عن العمل براتب اأ�ش��شي،  يف ح�ل �شُ ب-  
دور قرار الف�شل من اخلدمة. فاإن خدمته ُتعترب ُمنتهية من تاريخ �شُ

�جلز�ء�ت �لتاأديبّية
�ملادة )18(

تكون اجلزاءات  الر�شمي،  العمل  �شاعات  مُبخالفات  املُتعّلقة  التاأديبّية  فيما عدا اجلزاءات  اأ-  
الت�أديبّية التي يجوز توقيعه� على املُوّظف وفقً� لأحك�م هذا النظ�م على النحو الت�يل:

لفت نظر كت�بي.   .1
اإنذار كت�بي.   .2

اخل�شم من الراتب ال�شامل، مبا ل يزيد على )15( خم�شة ع�شر يومً� عن ُكل ُم�لفة    .3
اإدارّية، ومبا ل يزيد على )60( �شتني يومً� يف ال�شنة.
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احلرمان من الرتقية ملُّدة ل تزيد على �شنة.   .4
الف�شل من اخلدمة، مع حفظ حّقه يف املع��س التق�ُعدي اأو ُمك�ف�أة نه�ية اخلدمة، اأو    .5

بع كحد اأق�شى. حرم�نه من اأي منهم� يف ُحدود الرُّ
ويكون  املادة،  )اأ( من هذه  الفقرة  املن�شو�ص عليها يف  التاأديبّية  بتدرُّج اجلزاءات  ُيعتد  ل  ب-  
للجنة املُخالفات الإدارّية �شالحّية توقيع اأي من هذه اجلزاءات التاأديبّية وفقًا لأحكام هذا 

النظ�م.
املُخ�لف�ت  جلنة  تو�شية  على  بن�ًء  الع�م  املُدير  من  بقرار  ت�أديبّيً�  املُوّظف  خدمة  اإنه�ء  يتم  ج-  
د جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية يف تو�شيته� حفظ حق املُوّظف يف املع��س  اأن حُتدِّ الإدارّية، على 

بع كحد اأق�شى. التق�ُعدي اأو ُمك�ف�أة نه�ية اخلدمة، اأو حرم�نه من اأٍي منهم� يف ُحدود الرُّ
على جلنة املُخالفات الإدارّية اإخطار املُوّظف خّطيًا بالقرار ال�شادر بفر�ص اأي جزاء تاأديبي  د-  
دوره، على اأن يتم تزويد اإدارة  اأيام عمل على الأكرث من تاريخ �شُ بحّقه خالل )5( خم�شة 

املوارد الب�شرّية بُن�شخة من هذا القرار، لتتوّلى ُمت�بعة تنفيذه واإخط�ر الرئي�س املُب��شر به.

تقدير �جلز�ء �لتاأديبي �ملُنا�شب للُمخالفة �لإد�رّية
�ملادة )1٩(

ه على املُوّظف، ُمراعاة  على جلنة املُخالفات الإدارّية عند تديد اجلزاء التاأديبي الذي �شيتم فر�شُ
م� يلي:

ج�ش�مة وُخطورة املُخ�لفة الإدارّية املُرتكبة.   .1
رر والأثر امل�يل املرُتتِّب على املُخ�لفة الإدارّية. مقدار ال�شّ   .2

مدى ارتباط املُخالفة الإدارّية باأي جرمية جزائّية.   .3
�ُشلوك املُوّظف خالل ُمّدة خدمته يف الدائرة.   .4

عدد املُخالفات الإدارّية املُرتكبة من املُوّظف، واجلزاءات التاأديبّية التي ُفِر�شت عليه خالل    .5
ال�شنة الأخرية.

اأثر املُخ�لفة الإدارّية على اأخالقّي�ت الوظيفة الع�ّمة، و�ُشمعة احُلكومة ب�شكٍل ع�م والدائرة    .6
ب�شكٍل خ��س.

اأهّميته� ب�لن�شبة للُحكومة ب�شكٍل ع�م والدائرة ب�شكٍل  الوظيفة التي ي�شغله� املُوّظف، ومدى    .7
خ��س.
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�جلز�ء�ت �لتاأديبّية �ملُتعّلقة مُبخالفات �لنقطاع عن �لعمل
�ملادة )2٠(

اإذا تخّلف املُوّظف عن احُل�شور ملقر عمله بدون اإذن ُم�شبق اأو ُعذر مقبول، ف�إّنه وب�لإ�ش�فة  اأ-  
اإلى فر�ص اجلزاء التاأديبي عليه وفقًا لأحكام هذا النظام، ُيحرم من راتبه ال�شامل ما ُيعاِدل 
عدد اأّي�م العمل التي تخّلف فيه� عن احُل�شور ملقر عمله بدون اإذن ُم�شبق اأو ُعذر مقبول، ول 

حُت�شب هذه الأّي�م ُمّدة خدمة فعلّية له يف الدائرة.
ُتنهى خدمة املُوّظف يف ح�ل انقط�عه اأو تخلُّفه عن اللتح�ق ب�لعمل بدون اإذن ُم�شبق اأو ُعذر  ب-  
لة، اأو )21( واحد وع�شرين يوم عمل  مقبول ملُّدة تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوم عمل ُمّت�شِ

عة خالل ال�ّشنة الواحدة. ُمتقطِّ
يف ح�ل اإبداء املُوّظف املُنتهية خدمته وفقً� حُلكم الفقرة )ب( من هذه امل�دة لأي ُعذر وب�شكل  ج-  
جلنة  اإلى  مو�شوعه  اإحالة  يجب  فاإّنه  خدمته،  انتهاء  تاريخ  من  واحد  �شهر  خالل  مكتوب 
املُن��شب يف هذا  القرار  واتخ�ذ  وِجّديته،  الُعذر  ّحة ذلك  ق من �شِ للتحقُّ الإدارّية  املُخ�لف�ت 

ال�ش�أن.
وفقً�  املُوّظف  من  املُقّدم  الُعذر  ِجّدية  ب�ش�أن  قراره�  اإ�شدار  الإدارّية  املُخ�لف�ت  جلنة  على  د-  
حُلكم الفقرة )ج( من هذه املادة خالل ُمّدة ل تزيد على )15( خم�شة ع�شر يوم عمل من 

تاريخ اإحالة املو�شوع اإليها، واإل اعُترِب الُعذر مقبوًل.
اإذا قّررت جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية قبول ُعذر املُوّظف املُنقِطع عن العمل، ف�إّنه ُيع�د اإلى عمله  هـ-  
ول ُي�شرف له اأي رواتب اأو ُم�شتحّق�ت م�لّية عن الفرتة ال�ش�بقة يف ح�ل عدم تغطيته� ب�أي 

نوع من اأنواع الإج�زات املُقّررة وفقً� لأحك�م الق�نون.
فيه  انقطع  يوم  اأول  تاريخ  من  اعتبارًا  املادة  هذه  لأحكام  وفقًا  املُوّظف  خدمة  اإنهاء  يكون  و-  
عمل،  يوم  ع�شر  خم�شة   )15( على  وتزيد  لة  ُمّت�شِ النقطاع  ُمّدة  كانت  حال  يف  العمل  عن 
انقطاعه )21(  ُمّدة  بلوغ  بعد  العمل  فيه عن  ينقطع  الذي  التايل  اليوم  تاريخ  واعتبارًا من 

عة. واحد وع�شرين يوم عمل ُمتقطِّ

�جلز�ء�ت �لتاأديبّية �ملُتعلِّقة مُبخالفات �شاعات �لعمل �لر�شمي
�ملادة )21(

رج  اأ-  تكون اجلزاءات التاأديبّية للُمخالفات الإدارّية املُتعلِّقة ب�شاعات العمل الر�شمي، وفقًا للتدُّ
الت�يل:
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لفت نظر كت�بي.   .1

اإنذار كت�بي اأّول.   .2

اإنذار كت�بي ث�ٍن.   .3
ده جلنة املُخالفات الإدارّية، وفقًا لأحكام هذا النظام، وذلك  اجلزاء التاأديبي الذي ُتدِّ   .4
اإليها يف البنود )1(  اإليها بعد ا�شتنفاد اجلزاءات التاأديبّية املُ�شار  اإحالة املُوّظف  بعد 

و)2( و)3( من هذه الفقرة.
يتم فر�ص اجلزاءات التاأديبّية املن�شو�ص عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة بقرار من ُمدير  ب-  
اإدارة املوارد الب�شرّية بعد اإجراء التحقيق الالزم مع املُوّظف من الرئي�س املُب��شر ب�لتن�شيق 

مع اإدارة املوارد الب�شرّية.

�ُصقوط املُخالفة الإدارّية
�ملادة )22(

ت�شُقط املُخ�لفة الإدارّية يف اأي من احل�لتني الت�ليتني: اأ-  
موت املُوّظف.   .1

اإجراء من  اأي  ُم�شي �شنتني على ارتك�ب املُخ�لفة الإدارّية، وتنقطع هذه املُّدة ب�تخ�ذ    .2
اإجراءات التحقيق، اأو اإح�لة املُوّظف اإلى جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية، اأو اجلهة الق�ش�ئّية 
ة بُجرم ن��شئ عن تلك املُخ�لفة الإدارّية، اأو يتعّلق به� ب�شورة ُمب��ِشرة اأو غري  املُخت�شّ

ُمبا�ِشرة، وتبداأ ُمّدة �ُشقوط جديدة من تاريخ اآخر اإجراء اتُِّخذ ب�شاأنها.
املُّدة  انقط�ع  ف�إن  ذاته�،  الإدارّية  املُخ�لفة  عن  التحقيق  اإلى  املُح�لون  املُوّظفون  تعّدد  اإذا  ب-  
ب�لن�شبة لأحدهم وفقً� حلكم البند )2( من الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، يرتّتب عليه انقط�عه� 

ّدهم اإجراءات ق�ِطعة للُمّدة. ب�لن�شبة للب�قني، ولو مل تُكن قد اتُِّخذت �شِ

حمو �جلز�ء�ت �لتاأديبّية
�ملادة )2٣(

مُتحى اجلزاءات التاأديبّية بانق�شاء املُدد الزمنّية التالية: اأ-  
)3( ثالثة اأ�شهر ب�لن�شبة للفت الّنظر الكت�بي.   . 1

)6( �شتة اأ�شهر ب�لن�شبة لالإنذار الكت�بي.   . 2
�شنة واحدة بالن�شبة جلزاء اخل�شم من الراتب ال�شامل واحلرمان من الرتقية.   .3
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التاأديبي،  توقيع اجلزاء  تاريخ  املادة من  الفقرة )اأ( من هذه  اإليها يف  املُ�شار  املُدد  ُت�شب  ب-  
املُتعلِّقة  املُ�شتندات  جميع  وُتزال  يُكن،  مل  كاأن  اعتباره  التاأديبي  اجلزاء  حمو  على  ويرتّتب 

باجلزاء التاأديبي من ملف املُوّظف.
ارتكاب  حال  املادة، يف  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  اإليها  املُ�شار  التاأديبّية  اجلزاءات  مُتحى  ل  ج-  
املُوّظف اأي ُمالفة اإدارّية اأخرى خالل املُّدة املُحّددة ملحو اجلزاء التاأديبي، وتبداأ يف هذه 
تاريخ فر�ص اجلزاء  اعتبارًا من  وذلك  ال�شابق،  التاأديبي  للجزاء  ُمّدة حمو جديدة  احلالة 

الت�أديبي عن املُخ�لفة الإدارّية اجلديدة.

�ملُخالفات �ملالّية
�ملادة )24(

اإذا ك�نت املُخ�لفة الإدارّية املُرتكبة تندرج �شمن املُخ�لف�ت امل�لّية التي يخت�س به� جه�ز الرق�بة 
امل�لّية، فُتطّبق ب�ش�أنه� القواعد والإجراءات والأحك�م املن�شو�س عليه� يف الق�نون رقم )4( ل�شنة 

2018 املُ�ش�ر اإليه.

�لف�شل �لثالث
�لتظلُّمات و�ل�ّشكاوى

�ملبادئ �لعاّمة
�ملادة )2٥(

يتولى الرئي�س املُب��شر تقدمي النُّ�شح والإر�ش�د ملُوّظفي وحدته التنظيمّية ب�شكل ُم�شتِمر مب�  اأ-  
اإلى  ُتوؤّدي  اأن  التي ُيحتمل  روف  �ُشلوكهم، ويجب عليه ُمع�جلة ك�ّفة الظُّ اإيج�بً� على  ينعك�س 

اإث�رة اأي تظلُّم�ت اأو �شك�وى. 
رر به ب�أي �شكٍل من الأ�شك�ل. يجب األ يرتّتب على تقدمي املُوّظف لل�ّشكوى اأو التظلُّم اإحل�ق ال�شّ ب-  
تلتزم الدائرة ببذل اجُلهود املُمِكنة والالزمة لت�شوية ال�ّشكاوى والتظلُّمات، وتوِعية املُوّظفني  ج-  

لة. بت�شريع�ت املوارد الب�شرّية ذات ال�شِّ

ت�شكيل جلنة �لتظلُّمات و�ل�ّشكاوى
�ملادة )26(

ُت�شّكل يف الدائرة بقرار من املُدير الع�م جلنة ُت�شّمى »جلنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى«، تت�ألف من  اأ-  
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اأن يكون من  اأع�ش�ء يتم اختي�رهم من ُموّظفي الدائرة، على  رئي�س ون�ئب للرئي�س وثالثة 
وؤون الق�نونّية. �شون يف املوارد الب�شرّية وال�شُّ بينهم ُمتخ�شِّ

م جلنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى  اأن ت�شُ � ورد يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة، يجوز  ا�شتثن�ًء ِمّ ب-  
�شني لديه� يف املوارد  يف ُع�شوّيته� ُموّظفني من خ�رج الدائرة، يف ح�ل عدم وجود ُمتخ�شِّ

وؤون الق�نونّية. الب�شرّية اأو ال�شُّ
ُي�ر�س ن�ئب رئي�س جلنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى ال�شالحّي�ت املُخّولة لرئي�شه� يف ح�ل غي�به اأو  ج-  

ه. قي�م م�نع يحول بينُه وبني ُم�ر�شة مه�مِّ
ُي�شرتط يف اأع�شاء جلنة التظلُّمات وال�ّشكاوى األ تقل الدرجة الوظيفّية لأٍي منهم عن الدرجة  د-  
جميع  ويف  الإدارّية،  املُخ�لف�ت  جلنة  يف  ُع�شوًا  منُهم  اأي  يكون  واأل  ُيع�دله�،  م�  اأو   )13(
م  األ تقل درجة رئي�ص جلنة التظلُّمات وال�ّشكاوى عن درجة املُوّظف املُتقدِّ ُي�شرتط  الأحوال 

اإليه� ب�لتظلُّم اأو ال�ّشكوى.
يكون  اأن  على  اأع�ش�ئه�،  اأغلبّية  بُح�شور  �شحيحً�  وال�ّشك�وى  التظلُّم�ت  جلنة  انعق�د  يكون  هـ-  

رئي�شه� اأو ن�ئبه من بينهم.
ر، يتم اختياره من املُدير العام، ُتناط به ُمِهّمة التن�شيق  يكون للجنة التظلُّمات وال�ّشكاوى ُمقرِّ و-  
تنفيذ  وُمت�بعة  جل�ش�ته�،  حم��شر  وتدوين  اأعم�له�،  جدول  وحت�شري  اجتم�ع�ته�،  لعقد 

ي�ته�، واأي مه�م اأخرى يتم تكليُفه به� من رئي�س جلنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى. قراراته� وتو�شِ

�خت�شا�شات جلنة �لتظلُّمات و�ل�ّشكاوى
�ملادة )27(

تخت�س جلنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى ب�لّنظر والف�شل يف التظلُّم�ت اأو ال�ّشك�وى التي ُتقّدم اإليه�  اأ-  
من ُموّظفي الدائرة وفقً� لأحك�م هذا النظ�م.

يجوز للُموّظف التظلُّم من اأي من القرارات والإجراءات الت�لية: ب-  
اجلزاءات التاأديبّية.   .1

تقييم الأداء ال�ّشنوي.   .2
الّنقل اأو الّندب اأو الإع�رة.   .3

الرتقية يف الأحوال التي ي�شرتط فيها القانون املُفا�شلة بني املُوّظفني لتحديد اأيُّهم اأكرث    .4
ا�شتحق�قً� له�.

اإنه�ء اخلدمة اأو الإيق�ف عن العمل.   .5
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المتن�ع عن اتخ�ذ اأي قرار يوجب الق�نون على الدائرة اتخ�ذه.   .6
الإجراءات الإدارّية املُخ�ِلفة لأحك�م الق�نون.   .7

م ب�أي �شكوى تتعلق ب�لعمل، ومن قبيل ذلك ودومن� ح�شر م� يلي: يجوز للُموّظف التقدُّ ج-  
بيئة واأدوات العمل.   .1

�س. الإ�ش�ءة اجل�شدّية اأو التحرُّ   .2
املُ�ش�يق�ت اللفظّية اأو الكت�بّية، والكالم البذيء.   .3

ترويج واإطالق الإ�ش�ع�ت.   .4
ال�شتخف�ف ب�ملُوّظف اأو ب�آرائه.   .5

معة والّطعن بالنزاهة. الإ�شاءة لل�شُّ   .6
َوِره واأ�شكاله. التمييز بكاّفة �شُ   .7

التهمي�س الوظيفي.   .8
ل تخت�س جلنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى ب�لّنظر يف اأي تظلُّم اأو �شكوى تتعّلق ب�ش�ع�ت العمل اأو  د-  

ب�لدرجة الوظيفّية اأو ب�لرواتب اأو املُك�ف�آت.

�شالحّيات جلنة �لتظلُّمات و�ل�ّشكاوى
�ملادة )28(

يكون للجنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى يف �شبيل الّنظر والف�شل يف التظلُّم�ت اأو ال�ّشك�وى املُقّدمة  اأ-  
اإليه�، القي�م مب� يلي:

وقبول  لإف�دتهم�،  املُوؤّيدة  املُ�شتندات  ودرا�شة  ال�ّشكوى،  اأو  التظلُّم  طريف  اإف�دة  �شم�ع    .1
لته� مبو�شوع التظلُّم اأو ال�ّشكوى. الأدّلة املُقّدمة اإليه�، ووزنه�، وتقدير مدى �شِ

والطالع  الالزمة،  بالوثائق  تزويدها  وطلب  التكميلّية،  التحقيقات  اأو  املُعاينة  اإجراء    .2
عليه� وفح�شه�، �شواًء بنف�شه� اأو بوا�شطة اأي �شخ�س اآخر تنتِدُبه لهذه الغ�ية.

دعوة اأي ُموّظف من ُموّظفي الدائرة حُل�شور جل�ش�ته�.   .3
اأو بن�ًء على طلب اأي من  دعوة من تراُه ُمن��ِشبً� ل�شم�ع اأقواله، �شواًء من تلق�ء نف�شه�    .4

طريف التظلُّم اأو ال�ّشكوى.
ني، دون اأن يكون لُهم �شوت معدود يف  ال�شتعانة مبن تراُه ُمنا�ِشبًا من اخُلرباء واملُخت�شّ   .5

ُمداولته�.
يجوز للجنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى البت يف التظلُّم اأو ال�ّشكوى تدقيقً�، اإذا تبنّي له� اأن املُ�شتندات  ب-  

والوث�ئق املُقّدمة اإليه� ك�فية للبت يف املو�شوع املنظور اأم�مه�.
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منُهم�  اأي  مو�شوع  اأن  ال�ّشكوى  اأو  التظلُّم  نظر  اأثن�ء  وال�ّشك�وى  التظلُّم�ت  للجنة  تبنّي  اإذا  ج-  
اإدارة  اإلى  اإحالة هذا املو�شوع  اأو جرمية جزائّية، فعليها  اإدارّية  ينطوي على وجود ُمالفة 
املوارد الب�شرّية لتتوّلى بدوره� اتخ�ذ الإجراءات الالزمة يف هذا ال�ش�أن مب� يّتفق مع القواعد 

وابط املن�شو�س عليه� يف هذا النظ�م. والإجراءات وال�شّ

ميعاد تقدمي �لتظلُّم �أو �ل�ّشكوى
�ملادة )2٩(

اأو  بالقرار  املُوّظف  علم  تاريخ  من  يوم عمل  ع�شر  التظلُّم خالل )15( خم�شة  ميع�د  يكون  اأ-  
الإجراء املُتظّلم منه.

ق الواقعة حمل  يكون ميع�د تقدمي ال�ّشكوى خالل )15( خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ تقُّ ب-  
ال�ّشكوى اأو من تاريخ العلم بها.

يكون التظلُّم ب�ش�أن تقييم اأداء املُوّظف وفقً� مل� هو من�شو�س عليه يف قرار املجل�س التنفيذي  ج-  
رقم )39( ل�شنة 2018 املُ�ش�ر اإليه.

�إ�شد�ر �لقر�ر�ت
�ملادة )٣٠(

ُت�شِدر جلنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى قراراته� ب�لإجم�ع اأو ب�أغلبّية اأ�شوات الأع�ش�ء احل��شرين،  اأ-  
وعند ت�ش�وي الأ�شوات ُيرّجح اجل�نب الذي منه رئي�س اجلل�شة.

يجب اأن تكون القرارات ال�ش�درة عن جلنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى ُم�شّببة. ب-  
على جلنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى اأن ُت�شِدر قراراته� ب�ش�أن التظلُّم�ت وال�ّشك�وى املُقّدمة اإليه�  ج-  

خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ تقدميها.
والأع�ش�ء  اجلل�شة  رئي�س  عليه�  ُيوّقع  وال�ّشك�وى يف حم��شر  التظلُّم�ت  قرارات جلنة  ُتدّون  د-  

احل��شرون.

�شحب �لتظلُّم �أو �ل�ّشكوى
�ملادة )٣1(

يجوز للُموّظف �شحب التظلُّم اأو ال�ّشكوى املُقّدمة من قبله ب�شكل مكتوب، قبل البت ب�أيٍّ منه� من 
جلنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى، ول يجوز له بعد ذلك تقدمي اأي تظلُّم اأو �شكوى على املو�شوع ذاته، م� 
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م تربيرًا تقبُله جلنة التظلُّمات وال�ّشكاوى. مل ُيقدِّ

تنفيذ قر�ر�ت جلنة �لتظلُّمات و�ل�ّشكاوى
�ملادة )٣2(

تكون ك�ّفة القرارات ال�ش�درة عن جلنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى يف التظلُّم اأو ال�ّشكوى املُقّدمة اإليه� 
ُملِزمة للدائرة، وعلى الوحدات التنظيمّية املعنّية يف الدائرة تنفيذها ُكلٌّ يف جمال اخت�شا�شه.

�لتظلُّم من قر�ر�ت جلنة �لتظلُّمات و�ل�ّشكاوى
�ملادة )٣٣(

يجوز للُموّظف التظلُّم من القرار ال�ش�در عن جلنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى اإلى جلنة التظلُّم�ت  اأ-  
املركزّية ملُوّظفي احلكومة، خالل )14( اأربعة ع�شر يوم عمل من تاريخ تبليغه بقرار جلنة 
ي )30( ثالثني يومًا من تاريخ تقدمي التظلُّم اأو ال�ّشكوى دون  التظلُّم�ت وال�ّشك�وى، اأو بعد ُم�شِ

البت فيه.
ُيعترب قرار جلنة التظلُّمات وال�ّشكاوى ِنهائّيًا يف حال عدم التظلُّم عليه اأمام جلنة التظلُّمات  ب-  

املركزّية ملُوّظفي احلكومة خالل امليعاد املُ�شار اإليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة.

�لف�شل �لر�بع
�أحكام عاّمة

عدم �شالحّية رئي�ص و�أع�شاء �للجان
�ملادة )٣4(

يكون رئي�س اأو ع�شو ُكل من جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية وجلنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى غري �ش�لح  اأ-  
للُم�ش�ركة يف النظر ب�ملُخ�لفة الإدارّية اأو التظلُّم اأو ال�ّشكوى، يف اأي من احل�لت الت�لية:

اإذا ك�ن املُوّظف زوجً� اأو قريبً� له حتى الدرجة الرابعة.   .1
اإذا ك�ن طرفً� يف املُخ�لفة الإدارّية اأو التظلُّم اأو ال�ّشكوى.   .2

اإذا �شبق له اأن قّدم اأي تقرير يتعّلق مبو�شوع املُخ�لفة الإدارّية اأو التظلُّم اأو ال�ّشكوى، اأو    .3
اأبدى راأيً� اأو اأ�شدر قرارًا يف اأٍي منه�.

التنّحي  وال�ّشك�وى  التظلُّم�ت  وجلنة  الإدارّية  املُخ�لف�ت  جلنة  ع�شو  اأو  رئي�س  من  ُكل  على  ب-  
اأي ح�لة من احل�لت  اإذا توّفرت فيه  اأو ال�ّشكوى  اأو التظلُّم  عن النظر يف املُخ�لفة الإدارّية 
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املن�شو�س عليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة. 
يجوز لأي ع�شو يف جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية اأو جلنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى تقدمي طلب التنّحي  ج-  
ة به، ولرئي�س اللجنة املعنّية  عن نظر املُخ�لفة الإدارّية اأو التظلُّم اأو ال�ّشكوى لعتب�رات خ��شّ

يف هذه احل�لة املُوافقة على طلب التنّحي اأو رف�شه.
يجوز للُموّظف طلب رد رئي�س اأو ع�شو جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية اأو جلنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى  د-  
عن نظر املُخ�لفة الإدارّية اأو التظلُّم اأو ال�ّشكوى اإذا توّفرت اأي ح�لة من احل�لت املن�شو�س 

عليه� يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة.
يف ح�ل رد اأو تنّحي رئي�س اأو ع�شو جلنة املُخ�لف�ت الإدارّية اأو جلنة التظلُّم�ت وال�ّشك�وى وفقً�  هـ-  
مل� هو حُمّدد يف هذه امل�دة، يتولى املُدير الع�م ت�شمية رئي�س اأو ع�شو بديل بقرار ي�شُدر عنه 

يف هذا ال�ش�أن.

�شجل �ملُخالفات �لإد�رّية و�لتظلُّمات و�ل�ّشكاوى
�ملادة )٣٥(

اإدارة املوارد الب�شرّية اإعداد �شجل خ��س ب�ملُخ�لف�ت الإدارّية والتظلُّم�ت وال�ّشك�وى،  تتوّلى  اأ-  
لغ�ي�ت درا�شة اأ�شب�به�، وو�شع احُللول املُن��شبة لتف�ديه� ومنع تكراره�.

على ُكل من جلنة املُخالفات الإدارّية وجلنة التظلُّمات وال�ّشكاوى تزويد اإدارة املوارد الب�شرّية  ب-  
ب�لقرارات ال�ش�درة عنه�.

�ملُحافظة على �ل�شّرية
�ملادة )٣6(

�شّرية  على  املُح�فظة  وال�ّشك�وى  التظلُّم�ت  وجلنة  الإدارّية  املُخ�لف�ت  جلنة  واأع�ش�ء  رئي�س  على 
اجلل�ش�ت واملُداولت واملح��شر واملعلوم�ت التي مت الطالع عليه� بُحكم ع�شوّيتهم يف اأي من ه�تني 

اللجنتني وعدم اإف�ش�ئه� اأو ا�شتخراج اأي �شورة منه� اإل مُبوافقة املُدير الع�م.

تدريب �أع�شاء �للجان
�ملادة )٣7(

والتظلُّم�ت  الإدارّية  املُخ�لف�ت  جل�ن  اأع�ش�ء  تدريب  دبي  حلكومة  الب�شرية  املوارد  دائرة  تتولى 
وال�ّشك�وى، لغ�ي�ت متكينهم من القي�م ب�مله�م املنوطة بهم مُبوجب هذا النظ�م بكف�ءة وفع�لّية.
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )٥( ل�شنة 2٠1٩
ب�شاأن

�شوم و�لغر�مات �ملُ�شتحّقة للجهات �حلكومّية يف �إمارة  تق�شيط بع�ص �لرُّ
دبي

__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

بعد الطالع على الق�نون رقم )5( ل�شنة 1995 ب�إن�ش�ء دائرة امل�لّية،
وعلى الق�نون رقم )6( ل�شنة 1997 ب�ش�أن ُعقود الدوائر احلكومّية يف اإم�رة دبي وتعديالته،

وعلى الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )14( ل�شنة 2009 ب�ش�أن ت�شعري اخلدم�ت احلكومّية يف اإم�رة دبي وتعديالته،

ظ�م امل�يل حلكومة دبي، وعلى الق�نون رقم )1( ل�شنة 2016 ب�ش�أن النِّ
وعلى املر�شوم رقم )24( ل�شنة 2007 بت�شكيل اللجنة الُعلي� لل�شي��شة امل�لّية يف اإم�رة دبي وتعديالته،
للجه�ت  املُ�شتحّقة  الغرام�ت  تق�شيط  ب�ش�أن  ل�شنة 2014  التنفيذي رقم )47(  املجل�س  وعلى قرار 

احلكومّية يف اإم�رة دبي،

قررنا ما يلي:
�لتعريفات
�ملادة )1(

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

: اإم�رة دبي. الإم�رة 
: دائرة امل�لّية. الدائرة 

: ُمدير ع�م الدائرة. املُدير الع�م 
واملج�ل�س  لط�ت  وال�شُّ الع�ّمة،  واملُوؤ�ّش�ش�ت  والهيئ�ت  الدوائر احلكومّية،   : اجلهة احلكومّية 

احلكومّية، التي تخ�شع للُموازنة الع�ّمة حُلكومة دبي.
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: ُمدير ع�م اجلهة احلكومّية، وي�شمل املُدير التنفيذي اأو الأمني الع�م لأي  م�شوؤول اجلهة احلكومّية 
منه�، ومن يف ُحكمه.

: مورد م�يل يتم حت�شيله من قبل اجلهة احلكومّية نظري اخلدم�ت الع�ّمة  الر�شم 
التي تنفرد بتقديه� لالأ�شخ��س الطبيعيني واملعنويني.

ه على ال�شخ�س الطبيعي اأو املعنوي، ُعقوبًة لرتك�به  : مبلغ م�يل يتم فر�شُ الغرامة 
اأو ملُخالفته �ُشروط العقد  فعاًل ُماِلفًا للت�شريعات ال�شارية يف الإمارة، 
الغرامات  ت�شمل  ول  ا�شتيفاءه،  احلكومّية  اجلهة  وتتولى  معه،  املرُبم 

املفرو�شة بُحكم ق�ش�ئي.
والغرامات  �شوم  الرُّ ب�شداد  قانونًا  املُلزم  املعنوي  اأو  الطبيعي  ال�شخ�ص   : املُكّلف 

املُ�شتحّقة عليه للجهة احلكومّية.

�أهد�ف �لقر�ر
�ملادة )2(

يهدف هذ القرار اإلى حتقيق م� يلي:
متكني الأ�شخا�ص الطبيعيني واملعنويني من الوفاء بالتزاماتهم املالّية جتاه اجلهات احلكومّية.   .1
تخفيف الأعب�ء امل�لّية على الأ�شخ��س الطبيعيني واملعنويني يف اأداء التك�ليف الع�ّمة للجه�ت    .2

احلكومّية.
�شوم والغرام�ت املُ�شتحّقة ل�ش�لح اجله�ت احلكومّية. زي�دة ف�علّية عملّية حت�شيل الرُّ   .3

�شوم و�لغر�مات �لقابلة للتق�شيط �عتماد قائمة �لرُّ
�ملادة )٣(

�شوم والغرام�ت التي تقرتح اإخ�ش�عه� لأحك�م هذا القرار،  تتولى اجلهة احلكومّية اإعداد ق�ئمة ب�لرُّ
التي  وابط واملع�يري  ال�شّ الق�ئمة  اإعداد هذه  ُيراعى عند  اأن  الدائرة لعتم�ده�، على  اإلى  ورفعه� 

تعتمده� الدائرة يف هذا ال�ش�أن.

�شوم و�لغر�مات �ملُو�فقة على تق�شيط �لرُّ
�ملادة )4(

�شوم والغرام�ت املُحّددة يف  �شه املُوافقة على تق�شيط الرُّ يجوز مل�شوؤول اجلهة احلكومّية اأو من ُيفوِّ
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الق�ئمة املُ�ش�ر اإليه� يف امل�دة )3( من هذا القرار، بن�ًء على طلب ُيقّدم للجهة احلكومّية من املُكّلف 
روط والإجراءات املن�شو�ص عليها  ب�شدادها اأو من مُيّثله قانونًا، ويتم البت يف هذا الطلب وفقًا لل�شُّ

يف هذا القرار والقرارات ال�ش�درة مُبوجبه.

�ُصروط التق�صيط
�ملادة )٥(

�شوم والغرامات، ما يلي: ُي�شرتط لتق�شيط الرُّ اأ-  
�شوم والغرام�ت الق�بلة  �شوم والغرام�ت املطلوب تق�شيطه� �شمن قوائم الرُّ اأن تكون الرُّ   .1

للتق�شيط، املُعتمدة من الدائرة. 
اآلف  ع�شرة  التق�شيط عن )10٫000(  على ط�لب  املُ�شتحّقة  �شوم  الرُّ يقل جمموع  األ    .2
�شبة  ب�لنِّ درهم  األف  مئة   )100٫000( وعن  الطبيعيني،  لالأ�شخ��س  �شبة  ب�لنِّ درهم 

للُموؤ�ّش�ش�ت الفردّية والأ�شخ��س املعنويني.
األ يقل جمموع الغرام�ت املُ�شتحّقة على ط�لب التق�شيط عن )5000( خم�شة اآلف درهم    .3
�شبة للُموؤ�ّش�ش�ت  �شبة لالأ�شخ��س الطبيعيني، و)20٫000( ع�شرين األف درهم ب�لنِّ ب�لنِّ

الفردّية والأ�شخ��س املعنويني.
�شوم اأو الغرام�ت  اأن يقوم ط�لب التق�شيط ب�شداد م� ن�شبُته )25%( على الأقل من الرُّ   .4

املطلوب تق�شيطه�.
دها الدائرة. اأن يتم دفع الأق�شاط باإحدى الو�شائل التي ُتدِّ   .5

األ تزيد ُمّدة التق�شيط على �شنتني.    .6
روط املن�شو�ص عليها يف البنود )2(، )3(، و)6( من الفقرة )اأ( من هذه  ا�شتثناًء من ال�شُّ ب-  
احلد  تعديل  احلكومّية  اجلهة  من  اإليه�  ُيقّدم  ُم�شّبب  طلب  على  بن�ًء  للدائرة  يجوز  امل�دة، 

الأدنى للمب�لغ التي يجوز لهذه اجلهة تق�شيطه� وكذلك ُمّدة التق�شيط.

�إجر�ء�ت �لتق�شيط
�ملادة )6(

د م�شوؤول اجلهة احلكومّية بقرار ي�شُدر عنه يف هذا ال�ش�أن الإجراءات الواجب اتب�عه� عند  ُيحدِّ
�شوم والغرام�ت املُقّدمة اإليه� وفقً� لأحك�م هذا القرار. الّنظر يف طلب�ت تق�شيط الرُّ
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تاأجيل �صداد الأق�صاط
�ملادة )7(

�شه وفقً� لالإجراءات املُعتمدة لدى اجلهة احلكومّية  يجوز مل�شوؤول اجلهة احلكومّية اأو من ُيفوِّ اأ-  
يف هذا ال�شاأن، املُوافقة على طلب تاأجيل �شداد ما ل يزيد على )3( ثالثة اأق�شاط للُمكّلف 
�شوم اأو الغرام�ت املُ�شتحّقة عليه، وعلى املُكّلف يف هذه  الذي مّتت املُوافقة على تق�شيط الرُّ

احلالة اللتزام ب�شداد الأق�شاط التي يتم املُوافقة على تاأجيلها يف املواعيد املُحّددة.
ُي�شتوفى عن طلب تاأجيل الأق�شاط وفقًا ملا هو من�شو�ص عليه يف الفقرة )اأ( من هذه املادة،  ب-  
املُوؤ�ّش�شة  من  درهم  ومئتي  و)200(  الطبيعي  ال�شخ�س  من  درهم  مئة   )100( قدره  ر�شم 

الفردّية وال�شخ�س املعنوي.

التخلُّف عن �صداد الأق�صاط
�ملادة )8(

تّتخذ اجلهة احلكومّية بحق املُكّلف الذي يتخّلف عن �شداد اأي ق�شط ُم�شتحق عليه دون ُعذر  اأ-  
�شه، التدابري الت�لية: يقبُله م�شوؤول اجلهة احلكومّية اأو من ُيفوِّ

اإلغاء عملّية التق�شيط، وا�شتيفاء باقي الأق�شاط ُدفعًة واحدة.   .1
�شوم اأو الغرام�ت وفقً� لأحك�م هذا القرار، ملُّدة  حرم�نه من ال�شتف�دة من تق�شيط الرُّ   .2

�شنتني ُمتتاليتني تبداأ من تاريخ تخلُّفه عن ال�شداد.
اأو  تدابري  اأي  اتخ�ذ  من  امل�دة،  هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  عليه�  املن�شو�س  التدابري  تخل  ل  ب-  
اأخرى من�شو�س عليه� يف الت�شريع�ت ال�ش�رية ملُط�لبة املُكّلف ب�ملبلغ الذي تخّلف  اإجراءات 

عن �شداده.

�لتظلُّم
�ملادة )٩(

لُكل ذي م�شلحة التظلُّم خّطيً� اإلى م�شوؤول اجلهة احلكومّية من القرارات اأو الإجراءات اأو التدابري 
املُّتخذة بحّقه مُبوجب هذا القرار خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار اأو الإجراء اأو 
التدبري املُتظّلم منه، ويتم البت يف هذا التظلُّم خالل )30( ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه من قبل 
له� م�شوؤول اجلهة احلكومّية لهذه الغ�ية، ويكون القرار ال�ش�در ب�ش�أن هذا التظلُّم نه�ئيً�. جلنة ُي�شكِّ
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تق�شيط �لإير�د�ت �لأخرى
�ملادة )1٠(

� ورد يف هذا القرار، يجوز للجنة الُعلي� لل�شي��شة امل�لّية يف الإم�رة بن�ًء على تو�شية  على الرغم ِمّ
تق�شيطه�  لغ�ي�ت  والغرام�ت  �شوم  الرُّ الع�ّمة من غري  الإيرادات  اآخر من  نوع  اأي  الدائرة حتديد 

واإخ�ش�عه� لأحك�م هذا القرار.

�شوم �أيلولة �لرُّ
�ملادة )11(

العاّمة  اخلزانة  حل�شاب  القرار  هذا  اأحكام  مُبوجب  ا�شتيفاوؤها  يتم  التي  �شوم  الرُّ ح�شيلة  توؤول 
حلكومة دبي.

�إ�شد�ر �لقر�ر�ت �لتنفيذّية
�ملادة )12(

الر�شمّية  اجلريدة  يف  وُتن�شر  القرار،  هذا  اأحك�م  لتنفيذ  الالزمة  القرارات  الع�م  املُدير  ُي�شدر 
حلكومة دبي.

�لإلغاء�ت
�ملادة )1٣(

ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم )47( ل�شنة 2014 املُ�ش�ر اإليه، كم� ُيلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر 
اإلى املدى الذي يتع�ر�س فيه واأحك�م هذا القرار.
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�لّن�شر و�ل�ّشريان
�ملادة )14(

ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره.

حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 17 اأبريل 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــق 12 �شعب�ن 1440 هـ 
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�لعدد )44٩( - �ل�شنة )٥٣( - 24 �شعبان  144٠هـ - �ملو�فق 2٩ �أبريل  2٠1٩م ٣٩ حكومة دبي - �جلريدة �لر�شمية

قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )6( ل�شنة 2٠1٩
بت�شكيل

جمل�ص دبي لل�ّشباب
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

بعد الطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى املر�شوم رقم )28( ل�شنة 2015 ب�ش�أن حوكمة املج�ل�س واللج�ن الت�بعة حلكومة دبي،

وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )57( ل�شنة 2016 ب�إن�ش�ء جمل�س دبي لل�ّشب�ب وتعديالته،

قررنا ما يلي:
 ت�شكيل �ملجل�ص 

�ملادة )1( 
ُي�شّكل جمل�س دبي لل�ّشب�ب، على الّنحو الت�يل:  اأ-  

ال�شّيدة/ مريـــــم اأم�ن مال حممــــد اإبراهيم العبيـد.   .1
ال�شّيد/ عــــو�س ح�شــــن عبـداهلل ح�شــــن املــــر.   .2

ال�شّيد/ �شعيـــد حمدان ن��شر بن عمــ�ر الغ�فــري.   .3
ال�شّيدة/ �شالمـــة حممـد حثبور احلثبـــور الفال�شي.   .4
ال�شّيدة/ مــريــــم عبداهلل حميــــد عبداهلل ب�لهــــول.   .5

ال�شّيد/ خليـــفة حمـمـــد �ش�لـــم جـــمعـــه الـــروم.   .6
ال�شّيدة/ �ش�ره عبد الرحمن اأحمد حممد الأن�ش�ري.   .7

اإذا انتهت ُمّدة ُع�شوّية اأع�ش�ء جمل�س دبي لل�ّشب�ب املذكورين يف الفقرة )اأ( من هذه امل�دة  ب-  
ومل يتم اإع�دة ت�شكيل املجل�س، ف�إّنه ي�شتمر يف هذه احل�لة اأع�ش�ء جمل�س دبي لل�ّشب�ب يف اأداء 

هم حلني اإع�دة تعيينهم اأو تعيني اأع�ش�ء ُجُدد بدًل عنهم. مه�مِّ
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�ل�ّشريان و�لّن�شر
�ملادة )2(

ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ 3 فرباير 2019، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية.

حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 17 اأبريل 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــق 12 �شعب�ن 1440 هـ 
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )7( ل�شنة 2٠1٩
بتعيني 

حة يف دبي حي بهيئة �ل�شِّ مان �ل�شِّ ُمدير تنفيذي ملُوؤ�ّش�شة دبي لل�شّ
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

بعد الطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )2( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اإدارة املوارد الب�شرّية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 

دبي،
حة يف دبي، وعلى الق�نون رقم )6( ل�شنة 2018 ب�ش�أن هيئة ال�شِّ

حة يف دبي وحتديد  وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2018 ب�ش�أن اإن�ش�ء املُوؤ�ّش�ش�ت الت�بعة لهيئة ال�شِّ
اخت�ش��ش�ته�،

حة يف  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�شنة 2018 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي لهيئة ال�شِّ
دبي،

قررنا ما يلي:
تعيني �ملُدير �لتنفيذي

�ملادة )1(
حي بهيئة  م�ن ال�شِّ �ل�شّيد/ �شالح عبد �لغفار �لها�شمي، ُمديرًا تنفيذيً� ملُوؤ�ّش�شة دبي لل�شّ ُيعنّي 
حة يف دبي، وُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقً� لأحك�م الق�نون رقم )2( ل�شنة 2015 املُ�ش�ر اإليه  ال�شِّ

والقرارات ال�ش�درة مُبوجبه.
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�ل�ّشريان و�لّن�شر
�ملادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية.  ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 17 اأبريل 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــق 12 �شعب�ن 1440 هـ 
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )8( ل�شنة 2٠1٩
بتعيني

وؤون �لإ�شالمّية و�لعمل  ُمدير تنفيذي لقطاع �ُشوؤون �مل�شاجد بد�ئرة �ل�شُّ
�خلريي

__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

بعد الطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي لإم�رة دبي، 
وؤون الإ�شالمّية والعمل اخلريي، وعلى الق�نون رقم )2( ل�شنة 2011 ب�ش�أن دائرة ال�شُّ

وعلى الق�نون رقم )2( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اإدارة املوارد الب�شرّية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

وؤون  ال�شُّ لدائرة  التنظيمي  الهيكل  ب�عتم�د   2015 ل�شنة   )15( رقم  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
الإ�شالمّية والعمل اخلريي،

قررنا ما يلي: 
تعيني �ملُدير �لتنفيذي

�ملادة )1(
وؤون  ُيعنّي �ل�شّيد/ حممد علي بن ز�يد �لفال�شي، ُمديرًا تنفيذيً� لقط�ع �ُشوؤون امل�ش�جد بدائرة ال�شُّ
الإ�شالمّية والعمل اخلريي، وُينح درجة ُمدير تنفيذي وفقً� لأحك�م الق�نون رقم )2( ل�شنة 2015 

املُ�ش�ر اإليه والقرارات ال�ش�درة مُبوجبه.
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�ل�ّشريان و�لّن�شر
�ملادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 17 اأبريل 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــق 12 �شعب�ن 1440 هـ 
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )٩( ل�شنة 2٠1٩
بتعيني

ندوق دبي للّدعم �ملايل ُمدير تنفيذي ل�شُ
__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

بعد الطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي لإم�رة دبي،
ندوق دبي للّدعم امل�يل وتعديالته، وعلى الق�نون رقم )24( ل�شنة 2009 ب�ش�أن اإن�ش�ء �شُ

وعلى الق�نون رقم )2( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اإدارة املوارد الب�شرّية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 
دبي،

قررنا ما يلي: 
تعيني �ملُدير �لتنفيذي

�ملادة )1(
ندوق دبي للّدعم امل�يل، وُينح  �ل�شّيد/ عبد�لعزيز حممد فرج �ملال، ُمديرًا تنفيذيً� ل�شُ ُيعنّي 
اإليه والقرارات ال�ش�درة  درجة ُمدير تنفيذي وفقً� لأحك�م الق�نون رقم )2( ل�شنة 2015 املُ�ش�ر 

مُبوجبه. 
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�ل�ّشريان و�لّن�شر
�ملادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 17 اأبريل 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــق 12 �شعب�ن 1440 هـ 
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قر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم )1٠( ل�شنة 2٠1٩
ب�شاأن

حة يف  حّية بهيئة �ل�شِّ عاية �ل�شِّ قبول ��شتقالة ُم�شت�شار ُموؤ�ّش�شة دبي للرِّ
دبي

__________

نحن   حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم     ويل عهد دبي    رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

بعد الطالع على الق�نون رقم )3( ل�شنة 2003 ب�ش�أن اإن�ش�ء جمل�س تنفيذي لإم�رة دبي،
وعلى الق�نون رقم )2( ل�شنة 2015 ب�ش�أن اإدارة املوارد الب�شرّية للُمديرين التنفيذيني يف حكومة 

دبي،
حة يف دبي، وعلى الق�نون رقم )6( ل�شنة 2018 ب�ش�أن هيئة ال�شِّ

حة يف دبي وحتديد  وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2018 ب�ش�أن اإن�ش�ء املُوؤ�ّش�ش�ت الت�بعة لهيئة ال�شِّ
اخت�ش��ش�ته�،

حة يف  وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم )18( ل�شنة 2018 ب�عتم�د الهيكل التنظيمي لهيئة ال�شِّ
دبي،

دبي  ُموؤ�ّش�شة  اإلى  تنفيذي  ُمدير  نقل  ب�ش�أن  ل�شنة 2018  رقم )27(  التنفيذي  املجل�س  قرار  وعلى 
حية، ع�ية ال�شِّ للرِّ

قررنا ما يلي:
قبول ��شتقالة �ملُ�شت�شار

�ملادة )1(
حّية بهيئة  ع�ية ال�شِّ ُتقبل ا�شتق�لة �لدكتورة/ علياء �شيف �ملزروعي، ُم�شت�ش�ر ُموؤ�ّش�شة دبي للرِّ

حة يف دبي، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1 اأبريل 2019. ال�شِّ
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�ل�ّشريان و�لّن�شر
�ملادة )2(

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ُيعمل بهذا القرار من تاريخ �شُ

حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي

رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي

�شدر يف دبي بتاريخ 17 اأبريل 2019 م
املوافــــــــــــــــــــــــــــــق 12 �شعب�ن 1440 هـ 
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