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املحتويات
املجل�س التنفيذي
قرارات
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة  2019ب�ش�أن تنظيم التجربة الت�شغيلية للمركبةذاتية القيادة يف �إمارة دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )4ل�سنة  2019باعتماد نظام الت�أديب والتظلمات وال�شكاوىملوظفي حكومة دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة  2019ب�ش�أن تق�سيط بع�ض الر�سوم والغراماتامل�ستحقة للجهات احلكومية يف �إمارة دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )6ل�سنة  2019بت�شكيل جمل�س دبي لل�شباب. قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )7ل�سنة  2019بتعيني مدير تنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي لل�ضمانال�صحي بهيئة ال�صحة يف دبي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة  2019بتعيني مدير تنفيذي لقطاع �ش�ؤون امل�ساجدبدائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )9ل�سنة  2019بتعيني مدير تنفيذي ل�صندوق دبي للدعماملايل.
 قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )10ل�سنة  2019ب�ش�أن قبول ا�ستقالة م�ست�شار م�ؤ�س�سة دبيللرعاية ال�صحية بهيئة ال�صحة يف دبي.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )3ل�سنة 2019
ب�ش�أن
تنظيم التجربة الت�شغيل ّية للمركبة ذات ّية القيادة يف �إمارة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )21ل�سنة  1995ب�ش�أن ال�سري واملُرور والئحته التنفيذ ّية
وتعديالتهما،
وعلى قانون ُ�شرطة دبي ل�سنة  1966والئحته التنفيذية رقم ( )1ل�سنة ،1984
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )17ل�سنة  2005ب�إن�شاء هيئة ُّ
الطرق واملُوا�صالت وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )12ل�سنة  2015ب�ش�أن ُم� ّؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف،
وعلى القرار الوزاري رقم ( )187ل�سنة  2017ب�ش�أن قواعد و�إجراءات ّ
ال�ضبط املُروري،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :هيئة ُّ
الطرق واملُوا�صالت.
الهيئة
ُّ
�ُ :شرطة دبي.
ال�شرطة
ُ :مدير عام الهيئة ورئي�س جمل�س املديرين.
املُدير العام
التجربة الت�شغيل ّية  :جمموعة الإجراءات والعمل ّيات الفن ّية التي يتم �إخ�ضاع املركبة ذات ّية القيادة
لها ،للتح ُّقق من �صالح ّيتها لل�سري على الطريق باالعتماد على �أنظمة املالحة
املُتو ّفرة فيها ،و ُمواءم ِتها مع الأنظمة الذك ّية املُعتمدة لدى الهيئة ،على نحو
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ي�ضمن �أمن و�سالمة ال ُّركاب و ُم�ستخدمي الطريق.
املركبة ذات ّية القيادة  :مركبة تعمل ُمبوجب نظام املُحاكاة ،خُم ّ�ص�صة لل�سري على الطريق ،تتو ّفر
فيها املُوا�صفات التي تعتمدها الهيئة.
 :نظام �إلكرتوين ذكي ُم�ص ّمم من ّ
ال�شركة املُ�ص ِّنعة للمركبة ذات ّية القيادة،
نظام املُحاكاة
للتوا�صل بني املركبة وعنا�صر الطريقُ ،يح ِّقق ُم�ستويات خُمتلفة من
كو�سيلة
ُ
التح ُّكم باملركبة قد ت�صل �إلى قيادتها بدون �أي ُّ
تدخل ب�شري.
 :املُ� ّؤ�س�سة �أو ّ
ال�شركة التي يتم التعا ُقد معها من قبل الهيئة لإجراء التجربة
املُن�ش�أة
الت�شغيل ّية للمركبة ذات ّية القيادة ،وت�شمل املُ�ص ِّنع واملُط ِّور والوكيل.
 :الوثيقة ال�صادرة عن الهيئة ،التي ُي�سمح ُمبوجبها لل ُمن�ش�أة ب�إجراء التجربة
الت�صريح
الت�شغيل ّية للمركبة ذات ّية القيادة.
�أهداف القرار
املادة ()2

يهدف هذا القرار �إلى حتقيق ما يلي:
 .1املُ�ساهمة يف حتقيق ا�سرتاتيج ّية الإمارة للتن ُّقل الذكي املُعتمد على ا�ستخدام املركبات ذات ّية
القيادة.
 .2تنظيم التجارب الت�شغيل ّية للمركبات ذات ّية القيادة للتح ُّقق من �سالمة ا�ستخدامها.
 .3حتقيق ُمتط ّلبات ال�سالمة العا ّمة للأفراد وحماية املُمتلكات عند ا�ستخدام و�سائل التن ُّقل
الذكي.
 .4توفري قاعدة بيانات بنتائج عمل ّيات التجارب الت�شغيل ّية للمركبات ذات ّية القيادة.
 .5اال�ستفادة من �أف�ضل املُمار�سات املُط ّبقة عاملي ًا ب�ش�أن ا�ستخدام املركبات ذات ّية القيادة.
اخت�صا�صات الهيئة
املادة ()3
يكون للهيئة يف �سبيل حتقيق �أهداف هذا القرار ،املهام وال�صالح ّيات التالية:
وال�سالمة الواردة يف ُكت ّيب املُوا�صفات
ُ .1مراجعة وتدقيق واعتماد املعايري الف ّنية ومعايري الأمن ّ
ال�صادر عن املُن�ش�أة ،الواجب تو ُّفره يف املركبة ذات ّية القيادة املُراد �إجراء التجربة الت�شغيل ّية
عليها ،وفق ًا لدليل �إجراءات جتا ُرب املركبة ذات ّية القيادة املُع ّد من الهيئة ،واملعايري
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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واملُوا�صفات املُعتمدة يف هذا ال�ش�أن.
ال�سالمة الالزمة لإجراء التجربة الت�شغيل ّية للمركبة ذات ّية القيادة
�	.2إعداد واعتماد معايري ّ
بكا ّفة مراحلها و ُم�ستوياتها.
�	.3إعداد واعتماد ُّ
اخلا�صة بتنفيذ عمل ّية �إجراء التجربة الت�شغيل ّية
ال�شروط واملعايري والإجراءات
ّ
للمركبة ذات ّية القيادة.
 .4حتديد املُتط ّلبات الواجب تو ُّفرها يف �سائق املركبة ذات ّية القيادة �أثناء تنفيذ التجربة
الت�شغيل ّية عليها.
 .5حتديد واعتماد ُّ
وال�سرعات واملواعيد التي يتم فيها �إجراء التجربة الت�شغيل ّية
الطرق واملناطق ُّ
للمركبة ذات ّية القيادة.
 .6منح الت�صريح لل ُمن�ش�أة ،وفق ًا للمعايري والإجراءات املُعتمدة لدى الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
ُ .7مراقبة مدى التزام املُن�ش�أة بالعقد املُربم معهاُ ،
و�شروط الت�صريح املمنوح لها.
�	.8إ�صدار ال�شهادات التي ُتفيد اجتياز املركبة ذات ّية القيادة للتجربة الت�شغيل ّية.
 .9ت�شكيل فرق العمل املُ�شرتكة مع اجلهات احلكوم ّية املعن ّية يف الإمارة للإ�شراف على عمل ّيات
التجارب الت�شغيل ّية.
�	.10إعداد وجتهيز ال ُبنية التحت ّية لإجراء التجربة الت�شغيل ّية للمركبة ذات ّية القيادة ،وفق ًا للمعايري
واملُوا�صفات املُعتمدة لديها يف هذا ال�ش�أن.
 .11التعاون والتن�سيق مع اجلهات املعن ّية يف الإمارة يف ُكل ما من �ش�أنه حتقيق �أهداف هذا
القرار.
�	.12أي مهام �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف هذا القرار.
اخت�صا�صات ُّ
ال�شرطة و ُم� ّؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف
املادة ()4
على ُّ
أوجه التعاون والتن�سيق مع الهيئة
ال�شرطة و ُم� ّؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف تقدمي كا ّفة � ُ
لتمكينها من تطبيق �أحكام هذا القرار ،وعلى وجه ا ُ
خل�صو�ص ما يلي:
 .1املُ�شاركة يف تقييم التجربة الت�شغيل ّية للمركبة ذات ّية القيادة.
 .2توفري الدور ّيات املُرور ّية ومركبات الإ�سعاف الالزمة عند تنفيذ التجربة الت�شغيل ّية للمركبة
ذات ّية القيادة.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ُ�شروط و�إجراءات منح الت�صريح
املادة ()5
حُت ّدد ُ�شروط و�إجراءات منح الت�صريح ُمبوجب قرار ي�صدُر عن املُدير العام يف هذا ال�ش�أن.
القيام بالتجربة الت�شغيل ّية
املادة ()6
خا�صة القيام ب�أي جتربة ت�شغيل ّية للمركبة ذات ّية القيادة يف
ُيحظر على �أي فرد �أو جهة عا ّمة �أو ّ
الإمارة ،قبل �إبرام عقد مع الهيئة لإجراء التجربة الت�شغيل ّية ،وا ُ
حل�صول على الت�صريح.
ُمتط ّلبات قائد املركبة ذات ّية القيادة
املادة ()7
بالإ�ضافة �إلى اال�شرتاطات املن�صو�ص عليها يف الت�شريعات ال�سارية لرتخي�ص قائدي املركبات،
ُي�شرتط يف قائد املركبة ذات ّية القيادة املُراد �إجراء التجربة الت�شغيل ّية عليها ما يلي:
�	.1أن يكون ُم� ّؤه ًال لقيادة املركبة ذات ّية القيادة والتعا ُمل مع الأنظمة املوجودة فيها.
�	.2أن يكون ُم ِل ّم ًا بنظام املُحاكاة املُتو ّفر يف املركبة ذات ّية القيادة وبالأنظمة الذك ّية املُعتمدة لدى
الهيئة للتعا ُمل مع هذا النوع من املركبات.
عقد �إجراء التجربة الت�شغيل ّية
املادة ()8
ُت ّ
نظم العالقة بني الهيئة واملُن�ش�أة مبوجب عقد يتم �إبرا ُمه بين ُهما ،حُت ّدد ُمبوجبه ُحقوق والتزامات
طرفيه ،وكيف ّية ُ
و�شروط �إجراء التجربة الت�شغيل ّية للمركبة ذات ّية القيادة ،و�أي ا�شرتاطات �أخرى
تحُ دِّ دها الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
التزامات املُن�ش�أة
املادة ()9

على املُن�ش�أة االلتزام مبا يلي:
ُ .1ن�صو�ص عقد �إجراء التجربة الت�شغيل ّية املُربم بينها وبني الهيئة والت�صريح املمنوح لها.
 .2توفري املُوا�صفات املُعتمدة من الهيئة يف املركبة ذات ّية القيادة.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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تزويد الهيئة بتقارير دور ّية ،تت�ض ّمن املرحلة التي و�صلت �إليها التجربة الت�شغيل ّية ،ونتائج
ُكل مرحلة ،وذلك مبا يتواءم مع املُ�ستوى التقني للمركبة ذات ّية القيادة ،بالإ�ضافة �إلى �أي
معلومات �أو بيانات �أخرى تحُ دِّ دها الهيئة يف هذا ال�ش�أن.
عدم ال�سماح لأي �شخ�ص بقيادة املركبة ذات ّية القيادة ،ما مل ي ُكن ُم�ص ّرح ًا له بذلك من
الهيئة.
ا�ستخدام املركبة ذات ّية القيادة يف املناطق وامل�سارات واملواعيد التي تحُ دِّ دها الهيئة.
الت�أمني على املركبة ذات ّية القيادة وقائدها ُمبوجب وثيقة ت�أمني �شاملة �ضد احلوادث
وامل�س�ؤول ّية املدن ّية ،على �أن تكون هذه الوثيقة �سارية املفعول طول ُم ّدة �إجراء التجربة
الت�شغيل ّية ،و�أن تكون �صادرة عن �إحدى �شركات الت�أمني املُ ّ
رخ�ص لها بالعمل يف الإمارة.
التق ُّيد بكا ّفة ُّ
ال�شروط والإجراءات ال�صادرة عن الهيئة فيما يتعلق بالتجربة الت�شغيل ّية
للمركبة ذات ّية القيادة.

التدابري
املادة ()10
يف حال �إخالل املُن�ش�أة ب�أي من التزاماتها املن�صو�ص عليها يف املادة ( )9من هذا القرار ،ف�إ ّنه
يجوز للهيئة اتخاذ واحد �أو �أكرث من التدابري التالية بحق املُن�ش�أة املُخا ِلفة:
 .1توجيه �إنذار ّ
خطي.
�	.2إيقاف التجربة الت�شغيل ّية ب�شكل ُم�ؤ ّقت.
�	.3إلغاء الت�صريح.
 .4ف�سخ العقد املُربم مع املُن�ش�أة لإجراء التجربة الت�شغيل ّية.
الإعفاء من امل�س�ؤول ّية
املادة ()11
ال تتح ّمل الهيئة �أي م�س�ؤول ّية جتاه الغري عن �أي �أ�ضرار قد حتدُث نتيجة �إجراء التجربة الت�شغيل ّية
للمركبة ذات ّية القيادة من قبل املُن�ش�أة ،وتكون املُن�ش�أة وحدها امل�س�ؤولة عن هذه الأ�ضرار.
ال�ضبط ّية الق�ضائ ّية
املادة ()12
تكون ملُ ّ
وظفي الهيئة الذين ي�صدُر بت�سميتهم قرار من املُدير العام� ،صفة م�أموري ّ
ال�ضبط الق�ضائي
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خُالفة وفق �أحكام هذا القرار والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه ،ويكون
يف �إثبات الأفعال التي ُت�ش ِّكل م
لهم يف �سبيل ذلك حترير حما�ضر ّ
خت�صة يف الإمارة مبا
ال�ضبط الالزمة ،واال�ستعانة باجلهات املُ ّ
يف ذلك �أفراد ُّ
ال�شرطة.
التظ ُّلم
املادة ()13
يجوز ِل ُكل ذي م�صلحة التظلُّم ّ
خطي ًا لل ُمدير العام �أو من ُيف ّو�ضه من القرارات �أو الإجراءات �أو
التدابري املُتّخذة بح ّقه من الهيئة ُمبوجب هذا القرار والقرارات ال�صادرة ُمبقت�ضاه ،وذلك خالل
( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو الإجراء �أو التدبري املُتظ ّلم منه ،ويتم البت
يف هذا التظلُّم خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه من قبل جلنة ُي�ش ّكلها املُدير العام لهذه
الغاية ،ويكون القرار ال�صادر ب�ش�أن هذا التظلُّم نهائي ًا.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()14
�صدر املُدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
ُي ِ
الإلغاءات
املادة ()15
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
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وال�سريان
النّ�شر ّ
املادة ()16
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 17أبريل  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 12شعبان  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/25/19 12:52 PM

11

العدد ( - )٤49ال�سنة (� 24 - )53شعبان 14٤٠هـ  -املوافق � 29أبريل 2019م

Issue 449 Pages.indd 11

قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )4ل�سنة 2019
باعتماد
نظام الت�أديب والتظ ُّلمات ّ
وال�شكاوى ملُ ّ
وظفي حكومة دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )31ل�سنة  2009ب�إن�شاء دائرة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2018ب�إن�شاء جهاز الرقابة املال ّية،
وعلى القانون رقم ( )8ل�سنة  2018ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )41ل�سنة  2015ب�ش�أن جلنة التظلُّمات املركز ّية ملُ ّ
وظفي حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )39ل�سنة  2018ب�ش�أن نظام �إدارة الأداء ملُ ّ
وظفي حكومة دبي،
قررنا ما يلي:

اعتماد النظام
املادة ()1

ُيعتمد مبوجب هذا القرار «نظام الت�أديب والتظلُّمات ّ
وال�شكاوى ملُ ّ
وظفي حكومة دبي» ،املُلحق
بهذا القرار ،مبا يت�ض ّمنه من قواعد و�إجراءات.

نطاق التطبيق
املادة ()2

ُيط ّبق النظام املُلحق على:
وظفني املدنيني العاملني لدى اجلهات احلكوم ّية ،التي يخ�ضع ُم ّ
 .1املُ ّ
وظفوها لأحكام القانون
رقم ( )8ل�سنة  2018املُ�شار �إليه.
خُالفة �إدار ّية �أو تظلُّم �أو �شكوى مل ي�صدُر ب�ش�أنها قرار نهائي ،وكذلك ُكل �إجراء يتع ّلق
ُ .2كل م
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ب�أي منها مل يكتمل وقت العمل بهذا القرار.
االلتزام بتطبيق النظام
املادة ()3
على كا ّفة اجلهات احلكوم ّية التي يخ�ضع ُم ّ
وظفوها لأحكام القانون رقم ( )8ل�سنة  2018املُ�شار
�إليه ،االلتزام التام بتطبيق النظام املُلحق ،واتخاذ الإجراءات الالزمة لو�ضعه مو�ضع التطبيق،
وذلك حتت طائلة ُبطالن القرارات والإجراءات التي تتم خالف ًا لأحكامه.
الإجراءات والقرارات ال�سابقة
املادة ()4
ُتعترب �صحيحة وك�أ ّنها ّمتت وفق ًا لأحكام النظام املُلحق ،كا ّفة الإجراءات التي ات ُِّخذت والقرارات
التي �صدرت بحق ُم ّ
وظفي اجلهات احلكوم ّية اخلا�ضعة لأحكام القانون رقم ( )8ل�سنة 2018
املُ�شار �إليه ،خالل الفرتة املُمت ّدة من  1يناير  2019وحتى تاريخ العمل بهذا القرار ،وذلك يف ُكل ما
يتع ّلق باملُخالفات الإدار ّية املُرتكبة من قبلهم ،واجلزاءات الت�أديب ّية التي ُف ِر�ضت عليهم ،والتظلُّمات
ّ
وال�شكاوى التي ُقدِّ مت من قبلهم ،ما مل تت�ض ّمن تلك الإجراءات والقرارات �أي خروج على مبادئ
العدالة واملُ�ساوة� ،أو قواعد احلق والإن�صاف.
وال�سريان
النّ�شر ّ
املادة ()5
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 17أبريل  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 12شعبان  1440هـ
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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«نظام الت�أديب والتظ ُّلمات ّ
وال�شكاوى ملُ ّ
وظفي حكومة دبي»
__________

الف�صل الأول
الأحكام التمهيد ّية
التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا النظام ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
 :حكومة دبي.
احلكومة
 :القانون رقم ( )8ل�سنة  2018ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة
القانون
دبي.
وال�سلطات
الدائرة
 :الدوائر احلكومية والهيئات واملُ� ّؤ�س�سات العا ّمة واملجال�س ُّ
التابعة للحكومة ،اخلا�ضعة لأحكام القانون.
ُ :مدير عام الدائرة ،وي�شمل املُدير التنفيذي والأمني العام ،ومن يف
املُدير العام
ُحكمِ ه.
جلنة املُخالفات الإدار ّية  :اللجنة التي يتم ت�شكيلها يف الدائرة وفق ًا لأحكام القانون ،لل ّنظر
والف�صل يف املُخالفات الإدار ّية املُحالة �إليها ،وفر�ض اجلزاءات
الت�أديب ّية على ُمرتكبيها ،وفق ًا للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها يف
هذا النظام.
جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى  :اللجنة التي يتم ت�شكيلها يف الدائرة وفق ًا لأحكام القانون ،لل ّنظر
وال�شكاوى التي ُتق ّدم �إليها من ُم ّ
والف�صل يف التظلُّمات ّ
وظفي الدائرة،
وفق ًا للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا النظام.
ب�ش�ؤون املُ ّ
�إدارة املوارد الب�شر ّية  :الوحدة التنظيم ّية املعن ّية ُ
وظفني يف الدائرة.
املُ ّ
ُ :كل من ي�شغل �إحدى الوظائف الواردة �ضمن ُموازنة الدائرة ،وي�شمل
وظف
الذكر والأنثى.
 :وت�شمل ُكل فعل �أو امتناع عن فعل ُين�سب �إلى املُ ّ
وظفُ ،ي�ش ِّكل �إخال ًال
املُخالفة الإدار ّية
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منه بالت�شريعات ال�سارية املُرت ِبطة بالوظيفة� ،أو بواجبات وظيفته� ،أو
ال�سلوك الوظيفي و�أخالق ّيات الوظيفة العا ّمة� ،أو ُخروج ًا على
مببادئ ُّ
ُمقت�ضيات الواجب يف �أعمال وظيفته.
 :ال ُعقوبة التي يتم �إيقاعها على املُ ّ
وظف ،بعد ُثبوت ارتكابه لل ُمخالفة
اجلزاء الت�أديبي
الإدار ّية ،وفق ًا للقواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا النظام.
 :اعرتا�ض مكتوب ُيقدِّ مه املُ ّ
وظف وفق ًا لأحكام هذا النظام ،على القرار
التظلُّم
الإداري ال�صادر بحقه.
 :طلب مكتوب ُيقدِّ مه املُ ّ
ّ
وظف وفق ًا لأحكام هذا النظام ،بق�صد رفع
ال�شكوى
ال�ضرر الواقع عليه يف بيئة العمل� ،أو ب�سبب ممُار�س ِته لواجبات وظيفته.
 :وت�شمل القطاع �أو الإدارة �أو الق�سم �أو ُّ
ال�شعبة وما يمُا ِثلها بالدائرة.
الوحدة التنظيم ّية
م�س�ؤول الوحدة التنظيم ّية  :املُ ّ
وظف الذي يتولى الإ�شراف على الوحدة التنظيم ّية ،على �أال يقل
ُم�ستواه التنظيمي عن ُمدير �إدارة.
وظف الذي يتولى الإ�شراف ُمبا�شر ًة على �أداء ُم ّ
 :املُ ّ
وظفي الوحدة
الرئي�س املُبا�شر
التنظيم ّية.
 :ال�سنة امليالد ّية.
ال�سنة
�أهداف النظام
املادة ()2

يهدف هذا النظام �إلى حتقيق ما يلي:
 .1تعزيز مبد�أ ال�شفاف ّية والعدالة واملُ�ساءلة وتكا ُف�ؤ ال ُفر�ص بني املُ ّ
وظفني.
 .2تعزيز مبد�أ امل�شروع ّية ،من خالل االلتزام ب�أحكام الت�شريعات املُتع ّلقة بالوظيفة العا ّمة،
ال�سلوك الوظيفي القومي.
و ُمراعاة قواعد ُّ
 .3توفري نظام ُم�ساءلة وت�أديب ف ّعال ،يُ�سهِ م يف كفالة ُحقوق وواجبات املُ ّ
وظفني.
ال�صعوبات التي ُتواجه املُ ّ
وظفني والعمل على ُمعاجل ِتها.
 .4توفري بيئة عمل ُمنا�سبة ،وتذليل ُّ
ال�سلوك ّيات ال�سلب ّية يف
 .5تطبيق منظومة ت�أديب ّية ،وفق ًا ملبادئ املو�ضوع ّية ِ
واحلياد ،واحلد من ُّ
بيئة العمل.
�	.6إتاحة ال ُفر�صة لل ُم ّ
وظفني للتظلُّم من القرارات والإجراءات التي ُت�ؤ ِّثر يف مراكزهم القانون ّية
و�أو�ضاعهم الوظيف ّية.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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� .7ضمان حتقيق العدالة ،وال ِّر�ضا الوظيفي ،وا�ستقرار الأو�ضاع الوظيف ّية لل ُم ّ
وظفني.
الف�صل الثاين
املُخالفات الإدار ّية واجلزاءات الت�أديب ّية
خُمالفة الواجبات وااللتزامات
املادة ()3
�أُ -يجازى ت�أديب ّي ًا ُكل ُم ّ
وظف ُيخالف الواجبات الوظيف ّية املن�صو�ص عليها يف القانون والت�شريعات
ال�صادرة ُمبقت�ضاه والت�شريعات والتعليمات املعمول بها لدى الدائرة� ،أو ال يلتزم ب�أخالق ّيات
الوظيفة العا ّمة �أو يخ ُرج عن ُمقت�ضى الواجب يف �أعمال وظيفته ،وذلك مع عدم الإخالل
بامل�س�ؤول ّية املدن ّية �أو اجلزائ ّية عند االقت�ضاء.
ب	-ال ُيعفى املُ ّ
وظف من اجلزاء الت�أديبي� ،إال �إذا ث ُبت �أن ارتكابه لل ُمخالفة الإدار ّية كان تنفيذ ًا
لأمر �صدر �إليه من �أي من ُر�ؤ�سا ِئه يف العمل بالرغم من تنبيه املُ ّ
وظف لهم �إلى املُخالفة
�صدر الأمر.
الإدار ّية ،ويف هذه احلالة تكون امل�س�ؤول ّية على ُم ِ

�أ-
ب-
ج-
د-

ت�شكيل جلنة املُخالفات الإدار ّية
املادة ()4
ُت�ش ّكل يف الدائرة بقرار من املُدير العام جلنة واحدة �أو �أكرث ُت�س ّمى «جلنة املُخالفات
الإدار ّية» ،تت�ألف من رئي�س ونائب للرئي�س وثالثة �أع�ضاء يتم اختيارهم من ُم ّ
وظفي
تخ�ص�صون يف املوارد الب�شر ّية ُّ
وال�ش�ؤون القانون ّية.
الدائرة ،على �أن يكون من بينهم ُم ِّ
ما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز �أن ُ
ت�ضم جلنة املُخالفات الإدار ّية
ا�ستثنا ًء مِ ّ
يف ُع�ضو ّيتها ُم ّ
تخ�ص�صني لديها يف املوارد
وظفني من خارج الدائرة ،يف حال عدم وجود ُم ِّ
الب�شر ّية �أو ُّ
ال�ش�ؤون القانون ّية.
يمُار�س نائب رئي�س جلنة املُخالفات الإدار ّية ال�صالح ّيات املُخ ّولة لرئي�سها يف حال غيابه �أو
مهامه.
قيام مانع يحول بين ُه وبني ممُار�سة ِّ
ُي�شرتط يف �أع�ضاء جلنة املُخالفات الإدار ّية �أال تقل الدرجة الوظيف ّية ل ٍأي منهم عن الدرجة
(� )13أو ما ُيعا ِد ُلها ،و�أال يكون �أي من ُهم ُع�ضو ًا يف جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى ،ويف جميع
الأحوال ُي�شرتط �أال تقل الدرجة الوظيف ّية لرئي�س جلنة املُخالفات الإدار ّية عن الدرجة
الوظيف ّية لل ُم ّ
وظف املُحال �إليها.
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بح�ضور �أغلب ّية �أع�ضائها ،على �أن يكون رئي�سها
هـ -يكون انعقاد جلنة املُخالفات الإدار ّية �صحيح ًا ُ
وتو�صياتها ب�أغلب ّية �أ�صوات
�أو نائبه من بينهم ،و ُت ِ
�صدر جلنة املُخالفات الإدار ّية قراراتها ِ
رجح اجلانب الذي منه رئي�س اجلل�سة.
الأع�ضاء احلا�ضرين ،وعند ت�ساوي الأ�صوات ُي ّ
و -يكون للجنة املُخالفات الإدار ّية ُمق ِّرر ،يتم اختيا ُره من املُدير العامُ ،تناط به مُهِ ّمة التن�سيق
لعقد اجتماعاتها ،وحت�ضري جدول �أعمالها ،وتدوين حما�ضر جل�ساتها ،و ُمتابعة تنفيذ
وتو�صياتها ،و�أي مهام �أخرى يتم تكلي ُفه بها من رئي�س جلنة املُخالفات الإدار ّية.
قراراتها ِ
اخت�صا�صات جلنة املُخالفات الإدار ّية
املادة ()5
تتولى جلنة املُخالفات الإدار ّية املهام وال�صالح ّيات التالية:
وظف يف املُخالفة الإدار ّية املن�سوبة �إليه ،و�أي ُم ّ
 .1التحقيق مع املُ ّ
وظف �آخر تكون له �صلة بهذه
املُخالفة.
ال�شهود وا ُ
� .2سماع �إفادة ُّ
خت�صني.
خلرباء واملُ ّ
ال�صلة مبو�ضوع املُخالفة
 .3االطالع على املل ّفات واملُ�ستندات ،وطلب املعلومات والبيانات ذات ِّ
الإدار ّية املُحالة �إليها.
 .4الف�صل يف املُخالفة الإدار ّية املُحالة �إليها.
نا�سب على املُ ّ
وظف ،يف حال ُثبوت ارتكابه لل ُمخالفة الإدار ّية
 .5فر�ض اجلزاء الت�أديبي املُ ِ
املن�سوبة �إليه.
 .6حفظ �أوراق التحقيق ،وعدم ُم�ساءلة املُ ّ
وظف املُحال �إليها ت�أديب ّي ًا� ،إذا تبينّ لها �أن الواقعة
خُالفة �إدار ّية� ،أو عدم ُثبوت ارتكابه لها� ،أو ُثبوت ارتكاب املُ ّ
وظف
املن�سوبة �إليه ال ُت�ش ِّكل م
لل ُمخالفة الإدار ّية بنا ًء على �أمر �صدر �إليه من �أي من ُر�ؤ�سائه يف العمل بالرغم من تنبيه
املُ ّ
وظف لهم لل ُمخالفة الإدار ّية.
 .7التو�صية �إلى املُدير العام ب�إحالة املُ ّ
خت�صة� ،إذا تبينّ �أن
وظف �إلى اجلهات الق�ضائ ّية املُ ّ
املُخالفة الإدار ّية تنطوي على جرمية جزائ ّية.
 .8التح ُّقق من ِج ّدية ال ُعذر املُق ّدم من املُ ّ
بحكم القانون النقطاعه عن
وظف يف حال �إنهاء خدمته ُ
العمل� ،أو تخلُّفه عن االلتحاق به بدون �إذن ُم�سبق �أو ُعذر مقبول.
 .9التو�صية �إلى املُدير العام ب�إنهاء خدمة املُ ّ
وظف ت�أديب ّي ًا ،متى كانت املُخالفة الإدار ّية املُرتكبة
ت�ستدعي فر�ض هذا اجلزاء الت�أديبي.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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الإحالة �إلى جلنة املُخالفات الإدار ّية
املادة ()6
�أ -على الرئي�س املُبا�شر يف حال ارتكاب املُ ّ
خُالفة �إدار ّية� ،إعداد
وظف التابع لوحدته التنظيم ّية م
ف�صل ب�ش�أنها ،و�إحالة هذا التقرير �إلى م�س�ؤول الوحدة التنظيم ّية ،خالل ( )5خم�سة
تقرير ُم ّ
�أيام عمل من تاريخ علم الرئي�س املُبا�شر باملُخالفة الإدار ّية املُرتكبة.
ب�	-إذا ارت�أى م�س�ؤول الوحدة التنظيم ّية �أن املُخالفة الإدار ّية املن�سوبة لل ُم ّ
وظف تتطلب فر�ض
اجلزاء الت�أديبي ،فعليه �إحالة املُ ّ
وظف �إلى جلنة املُخالفات الإدار ّية ،خالل ( )5خم�سة �أيام
عمل من تاريخ رفع الأمر �إليه من الرئي�س املُبا�شر ،و�أن ُي َ
خطر املُ ّ
وظف ب�شكل مكتوب بذلك.
ج�	-إذا ارت�أى م�س�ؤول الوحدة التنظيم ّية �أن الواقعة املن�سوبة �إلى املُ ّ
وظف ال تتط ّلب فر�ض اجلزاء
الت�أديبي ،فيكون له يف هذه احلالة �أن ُيق ِّرر حفظ املو�ضوع ،على �أن يكون قراره ال�صا ِدر يف
هذا ال�ش�أن ُم�س ّبب ًا.
ما ورد يف هذه املادة ،يجوز لل ُمدير العام �إحالة املُ ّ
وظف ،وب�شكل ُمبا�شر� ،إلى
د -على ال ّرغم مِ ّ
جلنة املُخالفات الإدار ّية ،لل ّنظر يف املُخالفة الإدار ّية املن�سوبة �إليه.
ُم ّدة الف�صل يف املُخالفة الإدار ّية
املادة ()7
�أ -على جلنة املُخالفات الإدار ّية التحقيق يف املُخالفة الإدار ّية املُحالة �إليها و�إ�صدار قرارها
ال ِّنهائي ب�ش�أنها خالل ( )30ثالثني يوم عمل من تاريخ الإحالة ،ويجوز لل ُمدير العام ،بنا ًء
على تو�صية جلنة املُخالفات الإدار ّية ،متديد هذه املُ ّدة ملُ ّدة ممُا ِثلة ،ومل ّرة واحدة فقط ،ما
مل يتم �إحالة املُ ّ
خت�صة ،ففي هذه احلالة ،على جلنة املُخالفات
وظف �إلى اجلهة الق�ضائ ّية املُ ّ
�صدر قرارها خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ ا�ستالمها للقرار �أو
الإدار ّية �أن ُت ِ
حلكم الق�ضائي البات ال�صا ِدر بحق املُ ّ
ا ُ
وظف.
�صدر جلنة املُخالفات الإدار ّية قرارها ب�ش�أن املُخالفة الإدار ّية خالل املُ ّدة املُ�شار
ب�	-إذا مل ُت ِ
�إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،فيجب عليها رفع تقرير بذلك �إلى املُدير العامُ ،تبينّ
�أ�سباب عدم �إ�صدارها للقرار ،ويكون لل ُمدير العام يف هذه احلالة �إ ّما حفظ �أوراق التحقيق
�أو اال�ستمرار بنظر املُخالفة الإدار ّية من قبل جلنة املُخالفات الإدار ّية خالل املُهلة التي
ُيحدِّ دها ،ويف حال مت حفظ �أوراق التحقيق ،ف�إ ّنه يجب �أن يكون القرار ال�صادر يف هذا ال�ش�أن
ُم�س ّبب ًا.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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�إجراءات الف�صل يف املُخالفة االدار ّية
املادة ()8
�أ -على جلنة املُخالفات الإدار ّية ،عند ال ّنظر والف�صل يف املُخالفة االدار ّية املُحالة �إليها ،اتباع
الإجراءات التالية:
�	.1إخطار املُ ّ
وظف املُحال �إليها كتاب ّي ًا باملُخالفة الإدار ّية املن�سوبة �إليه ،والطلب منه املُثول
�أمامها يف املوعد الذي تحُ دِّ ده ،على �أن يتم �إر�سال هذا الإخطار قبل ( )3ثالثة �أيام
عمل على الأقل من التاريخ املُح ّدد ملُثول املُ ّ
وظف �أمامها.
�	.2إطالع املُ ّ
وظف على جميع الأوراق املُتع ِّلقة بالواقعة التي يتم التحقيق معه ب�ش�أنها بالطريقة
وال�سماح له بتقدمي دُفوعه واعرتا�ضاته.
التي تحُ دِّ دها جلنة املُخالفات الإدار ّيةّ ،
ب -يف حال عدم مت ُّكن املُ ّ
وظف من املُثول �أمام جلنة املُخالفات الإدار ّية يف املوعد املُح ّدد من
قبلها ،لأي ُعذر تقبله اللجنة ،فيتم حتديد موعد جديد ملُثوله �أمامها ،يتم �إخطار املُ ّ
وظف به
كتابي ًا ،قبل ( )3ثالثة �أيام عمل على الأقل من التاريخ املُح ّدد للموعد اجلديد.
ج	-ال يحول عدم التزام املُ ّ
وظف باملُثول �أمام جلنة املُخالفات الإدار ّية� ،أو التوقيع على حم�ضر
التحقيق الإداري ،دون قيامها با�ستكمال الإجراءات الالزمة لل ّنظر والف�صل يف املُخالفة
الإدار ّية املُحالة �إليها ،وفق ًا ملا هو ُمتاح لديها من �أد ّلة و ُم�ستندات.
د�	-إذا تبينّ للجنة املُخالفات الإدار ّية �أن املُخالفة الإدار ّية املن�سوبة لل ُم ّ
وظف تنطوي على جرمية
جزائ ّية ،فيجب عليها التو�صية لل ُمدير العام ب�إحالة املُ ّ
وظف وحم�ضر التحقيق الذي �أُجري
خت�صة ،وال يحول �إحالة املُ ّ
خت�صة
وظف �إلى اجلهة الق�ضائ ّية املُ ّ
معه �إلى اجلهة الق�ضائ ّية املُ ّ
من مجُازاته ت�أديب ّي ًا ،ما مل ي ُكن الف�صل يف املُخالفة الإدار ّية ُمتو ِّقف ًا على الف�صل يف امل�س�ؤول ّية
اجلزائية ،ففي هذه احلالة ُتوقف �إجراءات التحقيق الإداري حلني الف�صل يف امل�س�ؤول ّية
اجلزائ ّية.
بيانات حم�ضر التحقيق الإداري
املادة ()9
يجب �أن تتو ّفر يف حم�ضر التحقيق الإداري الذي تجُ ريه جلنة املُخالفات الإدار ّية البيانات التالية:
 .1تاريخ اجلل�سة ،ومكان انعقادها.
 .2ا�سم املُ ّ
وظف املُحال �إلى التحقيق ،ووظيفته ،ودرجته الوظيف ّية ،والوحدة التنظيم ّية التي
يتبعها.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .3تفا�صيل املُخالفة الإدار ّية املن�سوبة �إلى املُ ّ
وظف.
�	.4أ�سماء رئي�س و�أع�ضاء جلنة املُخالفات الإدار ّية احلا�ضرين.
�	.5إفادة املُ ّ
أوجه دفاعه.
وظف و� ُ
ال�شهود واملُ ّ
�	.6إفادة ُّ
خت�صني.
وظفني املُ ّ
 .7توقيع املُ ّ
وظف ،ورئي�س و�أع�ضاء جلنة املُخالفات الإدار ّية احلا�ضرين ،و�أي �شخ�ص �أدلى
ب�إفادته �أمامها.
�	.8أي بيانات �أخرى تحُ دِّ دها جلنة املُخالفات الإدار ّية.
�ضوابط توقيع اجلزاء الت�أديبي
املادة ()10
وال�ضوابط التالية عند توقيع اجلزاء الت�أديبي على املُ ّ
يجب ُمراعاة القواعد ّ
وظف:
 .1املو�ضوع ّية واحلياد ّية وال ّنزاهة عند التحقيق يف املُخالفة الإدار ّية وذلك بهدف الو�صول �إلى
احلقيقة.
 .2عدم فر�ض �أي جزاء ت�أديبي بحق املُ ّ
وظف �إال بعد �إجراء حتقيق مكتوب معه ُت�سمع فيه �أقوا ُله
أوجه دفاعه.
ومتكينه من بيان � ُ
 .3عدم توقيع �أكرث من جزاء ت�أديبي على املُ ّ
وظف عن املُخالفة الإدار ّية ذاتها.
تنا�سب اجلزاء الت�أديبي مع طبيعة وج�سامة املُخالفة الإدار ّية املُرتكبة.
.4
ُ
�	.5أن يكون القرار ال�صادر بفر�ض اجلزاء الت�أديبي على املُ ّ
وظف ُم�س ّبب ًا.
 .6عدم فر�ض �أي جزاء ت�أديبي غري من�صو�ص عليه يف هذا النظام.
الإيقاف عن العمل احتياط ّي ًا
املادة ()11
�أ -يجوز بقرار مكتوب و ُم�س ّبب من املُدير العام �أو جلنة املُخالفات الإدار ّية �إيقاف املُ ّ
وظف
املن�سوبة �إليه املُخالفة الإدار ّية عن العمل ،متى اقت�ضت م�صلحة التحقيق ذلك ،على �أال تزيد
ُم ّدة الإيقاف عن العمل عن املُ ّدة املُق ّررة للف�صل يف املُخالفة الإدار ّية املُح ّددة يف الفقرة (�أ)
من املادة ( )7من هذا النظام.
بُ -ي�صرف لل ُم ّ
وظف املوقوف عن العمل وفق ًا ُ
حلكم الفقرة (�أ) من هذه املادة راتبه الأ�سا�سي
طول ُم ّدة �إيقافه ،ويف حال مت حفظ �أوراق التحقيق �أو تق ّرر عدم ُم�ساءلة املُ ّ
وظف ت�أديب ّي ًا،
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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ف�إ ّنه ُي�صرف له ما �سبق و�أن �أُو ِقف من راتبه� ،أما �إذا ّمتت مجُازاة املُ ّ
وظف ت�أديب ّي ًا ،ف�إن
القرار ب�ش�أن �إعادة ما �أو ِقف من راتب املُ ّ
وظف يرجع لتقدير جلنة املُخالفات الإدار ّية ،على
�أن ُتراعي جلنة املُخالفات الإدار ّية يف تقديرها ُحكم املادة ( )19من هذا النظام.
اجلرائم املُتع ِّلقة بالوظيفة
املادة ()12
�أ�	-إذا �أُحيل املُ ّ
خت�صة الرتكابه جرمية تتع ّلق بالوظيفة �أو ب�سببها،
وظف �إلى اجلهات الق�ضائ ّية املُ ّ
ومت حب�سه احتياط ّي ًا ،ف�إ ّنه ُيعترب موقوف ًا عن العمل طول ُم ّدة حب�سه ،و ُي�صرف له يف هذه
احلالة راتبه الأ�سا�سي �إلى حني ُ�صدور قرار �أو ُحكم ق�ضائي بات من اجلهة الق�ضائ ّية
خت�صة يف اجلرمية املن�سوبة �إليه.
املُ ّ
ب�	-إذا �أُحيل املُ ّ
خت�صة الرتكابه جرمية تتع ّلق بالوظيفة �أو ب�سببها،
وظف �إلى اجلهات الق�ضائ ّية املُ ّ
ومل يتم حب�سه احتياط ّي ًا ،ف�إ ّنه يجوز �إيقاف املُ ّ
وظف عن العمل بقرار من املُدير العام،
و ُي�صرف لل ُم ّ
وظف يف هذه احلالة راتبه الأ�سا�سي �إلى حني ُ�صدور قرار �أو ُحكم ق�ضائي بات
خت�صة يف اجلرمية املن�سوبة �إليه.
من اجلهة الق�ضائ ّية املُ ّ
حلكم الق�ضائي البات بحق املُ ّ
ج -بعد ُ�صدور القرار �أو ا ُ
وظف املُحال �إلى اجلهات الق�ضائ ّية
خت�صة يف جرمية تتع ّلق بالوظيفة �أو ب�سببها ،ف�إ ّنه يجب على الدائرة القيام مبا يلي:
املُ ّ
�	.1إعادة املُ ّ
وظف �إلى وظيفته �أو �إلى �أي وظيفة �أخرى ُم�ساوية لها تتنا�سب مع ُم�ؤهِّ الته
وخرباته ،و�صرف ما �سبق و�أن �أُو ِقف من راتبه خالل فرتة �إيقا ِفه عن العمل ،وذلك يف
حال حفظ التحقيق معه� ،أو �صدر قرار ب�أن ال وجه لإقامة الدعوى اجلزائ ّية �ض ّده� ،أو
ُح ِكم برباءته من التُّهمة املن�سوبة �إليه.
�	.2إعادة املُ ّ
وظف �إلى وظيفته �أو �إلى �أي وظيفة �أخرى ُم�ساوية لها تتنا�سب مع ُم�ؤهِّ الته
وخرباته ،دون �صرف ما �سبق و�أن �أُو ِقف من راتبه خالل فرتة �إيقا ِفه عن العمل ،وذلك
م ّلة ّ
بال�شرف �أو الأمانة ومل ت ُكن ُعقوبة احلب�س املحكوم
بجنحة غري خُ ِ
يف حال �إدانته ُ
عليه بها تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر� ،أو تق ّرر و�ضعه حتت املُراقبة الإلكرتون ّية� ،أو وقف
تنفيذ ال ُعقوبة ال�صادرة بح ّقه.
�	.3إنهاء خدمة املُ ّ
م ّلة ّ
بال�شرف �أو الأمانة ،ومت تقييد ُح ّر ّيته
وظف �إذا �أدين بجرمية غري خُ ِ
فيها ملُ ّدة تزيد على ( )3ثالثة �أ�شهر.
�	.4إنهاء خدمة املُ ّ
م ّلة ّ
بال�شرف �أو الأمانة.
وظف �إذا �أدين بجرمية خُ ِ
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اجلرائم التي ال تتع ّلق بالوظيفة
املادة ()13
�أ	-ال يجوز مجُازاة املُ ّ
وظف ت�أديب ّي ًا عن �أي فعل ال ُمي ّت لوظيفته ِب ِ�صلة� ،أو ال ُي�سيء �إلى �أخالق ّيات
الوظيفة العا ّمة� ،أو ِب ُ�سمعة الدائرة.
ب�	-إذا �أُحيل املُ ّ
خت�صة الرتكابه جرمية ال تتع ّلق بالوظيفة �أو
وظف �إلى اجلهات الق�ضائ ّية املُ ّ
ب�سببها ،ومت حب�سه احتياط ّي ًا ،ف�إ ّنه ُيعترب موقوف ًا عن العمل طول ُم ّدة حب�سه االحتياطي ،وال
ُ
تدخل هذه الفرتة �ضمن ُم ّدة خدمته الفعل ّية ،وال ُي�صرف له خاللها �أي راتب �أو ُم�ستح ّقات
مال ّية ب�سبب الوظيفة.
جُ -يتّبع ب�ش�أن املُ ّ
خت�صة الرتكابه جرمية ال تتع ّلق بالوظيفة
وظف املُحال �إلى اجلهات الق�ضائ ّية املُ ّ
�أو ب�سببها ،ما يلي:
�	.1إذا �صدر بحق املُ ّ
وظف قرار بحفظ التحقيق �أو ب�أن ال وجه لإقامة الدعوى اجلزائ ّية
م ّلة
ِ�ض ّده� ،أو ّمتت تربئته من التُّهمة املن�سوبة �إليه� ،أو ّمتت �إدانته ب�أي ُجنحة غري خُ ِ
ّ
وح ِكم ُمبعاقب ِته بالغرامة �أو باحلب�س مع وقف التنفيذ ،ف�إ ّنه ُيعاد �إلى
بال�شرف �أو الأمانة ُ
عمله.
�	.2إذا ّمتت �إدانة املُ ّ
م ّلة ّ
بال�شرف �أو
وظف بقرار �أو ُحكم ق�ضائي بات يف ُجنحة غري خُ ِ
الأمانة ،ومل ت ُكن ُعقوبة احلب�س املحكوم عليه بها تتجاوز ( )3ثالثة �أ�شهر ،ف�إ ّنه ُيحرم
من راتبه طول ُم ّدة حب�سه ،وال ُ
تدخل هذه املُ ّدة �ضمن ُم ّدة خدمته الفعل ّية ،ويجوز لل ُمدير
العام �إنهاء خدمة املُ ّ
وظف �إذا جاوزت ُم ّدة احلب�س ( )3ثالثة �أ�شهر.
�	.3إذا ّمتت �إدانة املُ ّ
م ّلة ّ
بال�شرف �أو
وظف بقرار �أو ُحكم ق�ضائي بات يف جناية� ،أو ُجنحة خُ ِ
الأمانة ،ف�إ ّنه يتم �إنهاء خدمته من الدائرة.
حب�س املُ ّ
وظف تنفيذ ًا لد ْين
املادة ()14
ُكل ُم ّ
وظف يتم حب�سه تنفيذ ًا لد ْين ،ف�إ ّنه ُيعترب موقوف ًا عن العمل طول ُم ّدة حب�سه ،وال ُ
تدخل هذه
املُ ّدة �ضمن ُم ّدة خدمته الفعل ّية وال ُي�صرف له خاللها �أي راتب �أو ُم�ستح ّقات مال ّية ب�سبب الوظيفة،
ويجوز لل ُمدير العام �إنهاء خدمته �إذا جاوزت ُم ّدة احلب�س ( )3ثالثة �أ�شهر.
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�أثر القرار �أو ُ
احلكم الق�ضائي يف امل�س�ؤول ّية الت�أديب ّية
املادة ()15
حلكم الق�ضائي البات ال�صادر بحق املُ ّ
ال يحول القرار �أو ا ُ
وظف �سوا ًء بالإدانة �أو الرباءة �أو ب�أن
ال وجه لإقامة الدعوى اجلزائ ّية بح ّقه ،دون ُم�ساءل ِته ت�أديب ّي ًا عن املُخالفة الإدار ّية املن�سوبة �إليه
وفر�ض اجلزاء الت�أديبي عليه ،وفق ًا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف هذا النظام.
ا�ستقالة املُ ّ
وظف املُخالف
املادة ()16
�أ	-ال حتول ا�ستقالة املُ ّ
وظف دون ُم�ساءل ِته ت�أديب ّي ًا عن املُخالفة الإدار ّية املن�سوبة �إليه ،وفق ًا
لأحكام هذا النظام.
ُ
ب	-ال ُتقبل ا�ستقالة املُ ّ
وظف �إذا كان قد �أحيل �إلى جلنة املُخالفات الإدار ّية �أو �إلى اجلهات
خت�صة �إال بعد ُ�صدور القرار الت�أديبي �أو القرار �أو ا ُ
حلكم الق�ضائي البات بح ّقه.
الق�ضائ ّية املُ ّ
تاريخ انتهاء خدمة املُ ّ
وظف املوقوف عن العمل
املادة ()17
�أ -يف حال ُ�صدور قرار بالف�صل من اخلدمة بحق املُ ّ
وظف املوقوف عن العمل بدون راتب ،ف�إن
خدمته ُتعترب ُمنتهية من تاريخ الإيقاف عن العمل.
ب -يف حال ُ�صدور قرار بالف�صل من اخلدمة بحق املُ ّ
وظف املوقوف عن العمل براتب �أ�سا�سي،
ف�إن خدمته ُتعترب ُمنتهية من تاريخ ُ�صدور قرار الف�صل من اخلدمة.
اجلزاءات الت�أديب ّية
املادة ()18
�أ -فيما عدا اجلزاءات الت�أديب ّية املُتع ّلقة ُمبخالفات �ساعات العمل الر�سمي ،تكون اجلزاءات
الت�أديب ّية التي يجوز توقيعها على املُ ّ
وظف وفق ًا لأحكام هذا النظام على النحو التايل:
 .1لفت نظر كتابي.
�	.2إنذار كتابي.
خُالفة
 .3اخل�صم من الراتب ال�شامل ،مبا ال يزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا عن ُكل م
�إدار ّية ،ومبا ال يزيد على (� )60ستني يوم ًا يف ال�سنة.
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 .4احلرمان من الرتقية ملُ ّدة ال تزيد على �سنة.
التقاعدي �أو ُمكاف�أة نهاية اخلدمة� ،أو
 .5الف�صل من اخلدمة ،مع حفظ ح ّقه يف املعا�ش
ُ
حرمانه من �أي منهما يف ُحدود ال ُّربع كحد �أق�صى.
ب	-ال ُيعتد بتد ُّرج اجلزاءات الت�أديب ّية املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،ويكون
للجنة املُخالفات الإدار ّية �صالح ّية توقيع �أي من هذه اجلزاءات الت�أديب ّية وفق ًا لأحكام هذا
النظام.
ج -يتم �إنهاء خدمة املُ ّ
وظف ت�أديب ّي ًا بقرار من املُدير العام بنا ًء على تو�صية جلنة املُخالفات
الإدار ّية ،على �أن تحُ دِّ د جلنة املُخالفات الإدار ّية يف تو�صيتها حفظ حق املُ ّ
وظف يف املعا�ش
التقاعدي �أو ُمكاف�أة نهاية اخلدمة� ،أو حرمانه من � ٍأي منهما يف ُحدود ال ُّربع كحد �أق�صى.
ُ
وظف ّ
د -على جلنة املُخالفات الإدار ّية �إخطار املُ ّ
خطي ًا بالقرار ال�صادر بفر�ض �أي جزاء ت�أديبي
بح ّقه خالل ( )5خم�سة �أيام عمل على الأكرث من تاريخ ُ�صدوره ،على �أن يتم تزويد �إدارة
املوارد الب�شر ّية ب ُن�سخة من هذا القرار ،لتتو ّلى ُمتابعة تنفيذه و�إخطار الرئي�س املُبا�شر به.
للمخالفة الإدار ّية
تقدير اجلزاء الت�أديبي املُنا�سب ُ
املادة ()19
فر�ضه على املُ ّ
على جلنة املُخالفات الإدار ّية عند حتديد اجلزاء الت�أديبي الذي �سيتم ُ
وظفُ ،مراعاة
ما يلي:
 .1ج�سامة ُ
وخطورة املُخالفة الإدار ّية املُرتكبة.
 .2مقدار ّ
ال�ضرر والأثر املايل املُرت ِّتب على املُخالفة الإدار ّية.
 .3مدى ارتباط املُخالفة الإدار ّية ب�أي جرمية جزائ ّية.
�ُ .4سلوك املُ ّ
وظف خالل ُم ّدة خدمته يف الدائرة.
 .5عدد املُخالفات الإدار ّية املُرتكبة من املُ ّ
وظف ،واجلزاءات الت�أديب ّية التي ُف ِر�ضت عليه خالل
ال�سنة الأخرية.
و�سمعة ا ُ
ب�شكل عام والدائرة
حلكومة ٍ
�	.6أثر املُخالفة الإدار ّية على �أخالق ّيات الوظيفة العا ّمةُ ،
ب�شكل خا�ص.
ٍ
 .7الوظيفة التي ي�شغلها املُ ّ
ب�شكل
ب�شكل عام والدائرة ٍ
للحكومة ٍ
وظف ،ومدى �أه ّميتها بالن�سبة ُ
خا�ص.
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مبخالفات االنقطاع عن العمل
اجلزاءات الت�أديب ّية املُتع ّلقة ُ
املادة ()20
�أ�	-إذا تخ ّلف املُ ّ
وظف عن ا ُ
حل�ضور ملقر عمله بدون �إذن ُم�سبق �أو ُعذر مقبول ،ف�إ ّنه وبالإ�ضافة
�إلى فر�ض اجلزاء الت�أديبي عليه وفق ًا لأحكام هذا النظامُ ،يحرم من راتبه ال�شامل ما ُيعا ِدل
عدد �أ ّيام العمل التي تخ ّلف فيها عن ا ُ
حل�ضور ملقر عمله بدون �إذن ُم�سبق �أو ُعذر مقبول ،وال
تحُ �سب هذه الأ ّيام ُم ّدة خدمة فعل ّية له يف الدائرة.
بُ -تنهى خدمة املُ ّ
وظف يف حال انقطاعه �أو تخلُّفه عن االلتحاق بالعمل بدون �إذن ُم�سبق �أو ُعذر
مقبول ملُ ّدة تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل ُمت ِّ�صلة� ،أو ( )21واحد وع�شرين يوم عمل
ُم ِّ
ال�سنة الواحدة.
تقطعة خالل ّ
ج -يف حال �إبداء املُ ّ
وظف املُنتهية خدمته وفق ًا ُ
حلكم الفقرة (ب) من هذه املادة لأي ُعذر وب�شكل
مكتوب خالل �شهر واحد من تاريخ انتهاء خدمته ،ف�إ ّنه يجب �إحالة مو�ضوعه �إلى جلنة
وج ّديته ،واتخاذ القرار املُنا�سب يف هذا
املُخالفات الإدار ّية للتح ُّقق من ِ�ص ّحة ذلك ال ُعذر ِ
ال�ش�أن.
د -على جلنة املُخالفات الإدار ّية �إ�صدار قرارها ب�ش�أن ِج ّدية ال ُعذر املُق ّدم من املُ ّ
وظف وفق ًا
ُ
حلكم الفقرة (ج) من هذه املادة خالل ُم ّدة ال تزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من
تاريخ �إحالة املو�ضوع �إليها ،و�إال اع ُتبرِ ال ُعذر مقبو ًال.
هـ�	-إذا ق ّررت جلنة املُخالفات الإدار ّية قبول ُعذر املُ ّ
نقطع عن العمل ،ف�إ ّنه ُيعاد �إلى عمله
وظف املُ ِ
وال ُي�صرف له �أي رواتب �أو ُم�ستح ّقات مال ّية عن الفرتة ال�سابقة يف حال عدم تغطيتها ب�أي
نوع من �أنواع الإجازات املُق ّررة وفق ًا لأحكام القانون.
و -يكون �إنهاء خدمة املُ ّ
وظف وفق ًا لأحكام هذه املادة اعتبار ًا من تاريخ �أول يوم انقطع فيه
عن العمل يف حال كانت ُم ّدة االنقطاع ُمت ِّ�صلة وتزيد على ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل،
واعتبار ًا من تاريخ اليوم التايل الذي ينقطع فيه عن العمل بعد بلوغ ُم ّدة انقطاعه ()21
واحد وع�شرين يوم عمل ُم ِّ
تقطعة.
مبخالفات �ساعات العمل الر�سمي
اجلزاءات الت�أديب ّية املُتع ِّلقة ُ
املادة ()21
�أ -تكون اجلزاءات الت�أديب ّية لل ُمخالفات الإدار ّية املُتع ِّلقة ب�ساعات العمل الر�سمي ،وفق ًا للت ُّدرج
التايل:
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 .1لفت نظر كتابي.
�	.2إنذار كتابي �أ ّول.
ثان.
�	.3إنذار كتابي ٍ
 .4اجلزاء الت�أديبي الذي حُتدِّ ده جلنة املُخالفات الإدار ّية ،وفق ًا لأحكام هذا النظام ،وذلك
بعد �إحالة املُ ّ
وظف �إليها بعد ا�ستنفاد اجلزاءات الت�أديب ّية املُ�شار �إليها يف البنود ()1
و( )2و( )3من هذه الفقرة.
ب -يتم فر�ض اجلزاءات الت�أديب ّية املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة بقرار من ُمدير
�إدارة املوارد الب�شر ّية بعد �إجراء التحقيق الالزم مع املُ ّ
وظف من الرئي�س املُبا�شر بالتن�سيق
مع �إدارة املوارد الب�شر ّية.
ُ�سقوط املُخالفة الإدار ّية
املادة ()22
�أ -ت�س ُقط املُخالفة الإدار ّية يف �أي من احلالتني التاليتني:
 .1موت املُ ّ
وظف.
ُ .2م�ضي �سنتني على ارتكاب املُخالفة الإدار ّية ،وتنقطع هذه املُ ّدة باتخاذ �أي �إجراء من
�إجراءات التحقيق� ،أو �إحالة املُ ّ
وظف �إلى جلنة املُخالفات الإدار ّية� ،أو اجلهة الق�ضائ ّية
با�شرة �أو غري
بجرم نا�شئ عن تلك املُخالفة الإدار ّية� ،أو يتع ّلق بها ب�صورة ُم ِ
خت�صة ُ
املُ ّ
با�شرة ،وتبد�أ ُم ّدة ُ�سقوط جديدة من تاريخ �آخر �إجراء ات ُِّخذ ب�ش�أنها.
ُم ِ
ب�	-إذا تع ّدد املُ ّ
وظفون املُحالون �إلى التحقيق عن املُخالفة الإدار ّية ذاتها ،ف�إن انقطاع املُ ّدة
بالن�سبة لأحدهم وفق ًا حلكم البند ( )2من الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يرتتّب عليه انقطاعها
قاطعة لل ُم ّدة.
بالن�سبة للباقني ،ولو مل ت ُكن قد ات ُِّخذت ِ�ض ّدهم �إجراءات ِ
حمو اجلزاءات الت�أديب ّية
املادة ()23
�أ	-تمُ حى اجلزاءات الت�أديب ّية بانق�ضاء املُدد الزمن ّية التالية:
 )3( . 1ثالثة �أ�شهر بالن�سبة للفت ال ّنظر الكتابي.
� )6( . 2ستة �أ�شهر بالن�سبة للإنذار الكتابي.
� .3سنة واحدة بالن�سبة جلزاء اخل�صم من الراتب ال�شامل واحلرمان من الرتقية.
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ب -حُت�سب املُدد املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة من تاريخ توقيع اجلزاء الت�أديبي،
ويرتتّب على حمو اجلزاء الت�أديبي اعتباره ك�أن مل ي ُكن ،و ُتزال جميع املُ�ستندات املُتع ِّلقة
باجلزاء الت�أديبي من ملف املُ ّ
وظف.
ج	-ال تمُ حى اجلزاءات الت�أديب ّية املُ�شار �إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يف حال ارتكاب
املُ ّ
وظف �أي خُمالفة �إدار ّية �أخرى خالل املُ ّدة املُح ّددة ملحو اجلزاء الت�أديبي ،وتبد�أ يف هذه
احلالة ُم ّدة حمو جديدة للجزاء الت�أديبي ال�سابق ،وذلك اعتبار ًا من تاريخ فر�ض اجلزاء
الت�أديبي عن املُخالفة الإدار ّية اجلديدة.
املُخالفات املال ّية
املادة ()24
�إذا كانت املُخالفة الإدار ّية املُرتكبة تندرج �ضمن املُخالفات املال ّية التي يخت�ص بها جهاز الرقابة
املال ّية ،فتُط ّبق ب�ش�أنها القواعد والإجراءات والأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون رقم ( )4ل�سنة
 2018املُ�شار �إليه.
الف�صل الثالث
التظ ُّلمات ّ
وال�شكاوى
املبادئ العا ّمة
املادة ()25
�أ -يتولى الرئي�س املُبا�شر تقدمي ال ُّن�صح والإر�شاد ملُ ّ
وظفي وحدته التنظيم ّية ب�شكل ُم�ستمِ ر مبا
ينعك�س �إيجاب ًا على ُ�سلوكهم ،ويجب عليه ُمعاجلة كا ّفة ُّ
الظروف التي ُيحتمل �أن ُت�ؤ ّدي �إلى
�إثارة �أي تظلُّمات �أو �شكاوى.
ب -يجب �أال يرتتّب على تقدمي املُ ّ
وظف ّ
لل�شكوى �أو التظلُّم �إحلاق ّ
�شكل من الأ�شكال.
ال�ضرر به ب�أي ٍ
وتوعية املُ ّ
ج -تلتزم الدائرة ببذل ا ُ
مكنة والالزمة لت�سوية ّ
وظفني
ال�شكاوى والتظلُّماتِ ،
جلهود املُ ِ
ال�صلة.
بت�شريعات املوارد الب�شر ّية ذات ِّ
ت�شكيل جلنة التظ ُّلمات ّ
وال�شكاوى
املادة ()26
�أُ -ت�ش ّكل يف الدائرة بقرار من املُدير العام جلنة ُت�س ّمى «جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى» ،تت�ألف من
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ب-
ج-
د-

هـ-
و-

رئي�س ونائب للرئي�س وثالثة �أع�ضاء يتم اختيارهم من ُم ّ
وظفي الدائرة ،على �أن يكون من
تخ�ص�صون يف املوارد الب�شر ّية ُّ
وال�ش�ؤون القانون ّية.
بينهم ُم ِّ
ت�ضم جلنة التظلُّمات ّ
ما ورد يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،يجوز �أن ُ
وال�شكاوى
ا�ستثنا ًء مِ ّ
يف ُع�ضو ّيتها ُم ّ
تخ�ص�صني لديها يف املوارد
وظفني من خارج الدائرة ،يف حال عدم وجود ُم ِّ
الب�شر ّية �أو ُّ
ال�ش�ؤون القانون ّية.
يمُار�س نائب رئي�س جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى ال�صالح ّيات املُخ ّولة لرئي�سها يف حال غيابه �أو
مهامه.
قيام مانع يحول بين ُه وبني ممُار�سة ِّ
ُي�شرتط يف �أع�ضاء جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى �أال تقل الدرجة الوظيف ّية ل ٍأي منهم عن الدرجة
(� )13أو ما ُيعادلها ،و�أال يكون �أي من ُهم ُع�ضو ًا يف جلنة املُخالفات الإدار ّية ،ويف جميع
وال�شكاوى عن درجة املُ ّ
الأحوال ُي�شرتط �أال تقل درجة رئي�س جلنة التظلُّمات ّ
وظف املُتقدِّ م
�إليها بالتظلُّم �أو ّ
ال�شكوى.
يكون انعقاد جلنة التظلُّمات ّ
بح�ضور �أغلب ّية �أع�ضائها ،على �أن يكون
وال�شكاوى �صحيح ًا ُ
رئي�سها �أو نائبه من بينهم.
يكون للجنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى ُمق ِّرر ،يتم اختياره من املُدير العامُ ،تناط به مُهِ ّمة التن�سيق
لعقد اجتماعاتها ،وحت�ضري جدول �أعمالها ،وتدوين حما�ضر جل�ساتها ،و ُمتابعة تنفيذ
وتو�صياتها ،و�أي مهام �أخرى يتم تكلي ُفه بها من رئي�س جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى.
قراراتها ِ

اخت�صا�صات جلنة التظ ُّلمات ّ
وال�شكاوى
املادة ()27
وال�شكاوى بال ّنظر والف�صل يف التظلُّمات �أو ّ
�أ -تخت�ص جلنة التظلُّمات ّ
ال�شكاوى التي ُتق ّدم �إليها
من ُم ّ
وظفي الدائرة وفق ًا لأحكام هذا النظام.
ب -يجوز لل ُم ّ
وظف التظلُّم من �أي من القرارات والإجراءات التالية:
 .1اجلزاءات الت�أديب ّية.
ال�سنوي.
 .2تقييم الأداء ّ
 .3ال ّنقل �أو ال ّندب �أو الإعارة.
 .4الرتقية يف الأحوال التي ي�شرتط فيها القانون املُفا�ضلة بني املُ ّ
وظفني لتحديد �أ ُّيهم �أكرث
ا�ستحقاق ًا لها.
�	.5إنهاء اخلدمة �أو الإيقاف عن العمل.
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 .6االمتناع عن اتخاذ �أي قرار يوجب القانون على الدائرة اتخاذه.
 .7الإجراءات الإدار ّية املُخا ِلفة لأحكام القانون.
ج -يجوز لل ُم ّ
وظف التق ُّدم ب�أي �شكوى تتعلق بالعمل ،ومن قبيل ذلك ودومنا ح�صر ما يلي:
 .1بيئة و�أدوات العمل.
 .2الإ�ساءة اجل�سد ّية �أو التح ُّر�ش.
 .3املُ�ضايقات اللفظ ّية �أو الكتاب ّية ،والكالم البذيء.
 .4ترويج و�إطالق الإ�شاعات.
 .5اال�ستخفاف باملُ ّ
وظف �أو ب�آرائه.
لل�سمعة ّ
والطعن بالنزاهة.
 .6الإ�ساءة ُّ
 .7التمييز بكا ّفة ُ�ص َورِه و�أ�شكاله.
 .8التهمي�ش الوظيفي.
د	-ال تخت�ص جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى بال ّنظر يف �أي تظلُّم �أو �شكوى تتع ّلق ب�ساعات العمل �أو
بالدرجة الوظيف ّية �أو بالرواتب �أو املُكاف�آت.
�صالح ّيات جلنة التظ ُّلمات ّ
وال�شكاوى
املادة ()28
وال�شكاوى يف �سبيل ال ّنظر والف�صل يف التظلُّمات �أو ّ
�أ -يكون للجنة التظلُّمات ّ
ال�شكاوى املُق ّدمة
�إليها ،القيام مبا يلي:
� .1سماع �إفادة طريف التظلُّم �أو ّ
ال�شكوى ،ودرا�سة املُ�ستندات املُ�ؤ ّيدة لإفادتهما ،وقبول
الأد ّلة املُق ّدمة �إليها ،ووزنها ،وتقدير مدى ِ�صلتها مبو�ضوع التظلُّم �أو ّ
ال�شكوى.
�	.2إجراء املُعاينة �أو التحقيقات التكميل ّية ،وطلب تزويدها بالوثائق الالزمة ،واالطالع
تنتد ُبه لهذه الغاية.
عليها وفح�صها� ،سوا ًء بنف�سها �أو بوا�سطة �أي �شخ�ص �آخر ِ
وظف من ُم ّ
 .3دعوة �أي ُم ّ
وظفي الدائرة ُ
حل�ضور جل�ساتها.
نا�سب ًا ل�سماع �أقواله� ،سوا ًء من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب �أي من
 .4دعوة من ترا ُه ُم ِ
طريف التظلُّم �أو ّ
ال�شكوى.
نا�سب ًا من ا ُ
خت�صني ،دون �أن يكون ل ُهم �صوت معدود يف
 .5اال�ستعانة مبن ترا ُه ُم ِ
خلرباء واملُ ّ
ُمداوالتها.
وال�شكاوى البت يف التظلُّم �أو ّ
ب -يجوز للجنة التظلُّمات ّ
ال�شكوى تدقيق ًا� ،إذا تبينّ لها �أن املُ�ستندات
والوثائق املُق ّدمة �إليها كافية للبت يف املو�ضوع املنظور �أمامها.
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وال�شكاوى �أثناء نظر التظلُّم �أو ّ
ج�	-إذا تبينّ للجنة التظلُّمات ّ
ال�شكوى �أن مو�ضوع �أي من ُهما
ينطوي على وجود خُمالفة �إدار ّية �أو جرمية جزائ ّية ،فعليها �إحالة هذا املو�ضوع �إلى �إدارة
املوارد الب�شر ّية لتتو ّلى بدورها اتخاذ الإجراءات الالزمة يف هذا ال�ش�أن مبا يتّفق مع القواعد
والإجراءات ّ
وال�ضوابط املن�صو�ص عليها يف هذا النظام.
ميعاد تقدمي التظ ُّلم �أو ّ
ال�شكوى
املادة ()29
�أ -يكون ميعاد التظلُّم خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ علم املُ ّ
وظف بالقرار �أو
الإجراء املُتظ ّلم منه.
ب -يكون ميعاد تقدمي ّ
ال�شكوى خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم عمل من تاريخ حت ُّقق الواقعة حمل
ّ
ال�شكوى �أو من تاريخ العلم بها.
ج -يكون التظلُّم ب�ش�أن تقييم �أداء املُ ّ
وظف وفق ًا ملا هو من�صو�ص عليه يف قرار املجل�س التنفيذي
رقم ( )39ل�سنة  2018املُ�شار �إليه.

�أ-
ب-
ج-
د-

�إ�صدار القرارات
املادة ()30
�صدر جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى قراراتها بالإجماع �أو ب�أغلب ّية �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين،
ُت ِ
رجح اجلانب الذي منه رئي�س اجلل�سة.
وعند ت�ساوي الأ�صوات ُي ّ
يجب �أن تكون القرارات ال�صادرة عن جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى ُم�س ّببة.
�صدر قراراتها ب�ش�أن التظلُّمات ّ
على جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى املُق ّدمة �إليها
وال�شكاوى �أن ُت ِ
خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميها.
ُتد ّون قرارات جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى يف حما�ضر ُيو ّقع عليها رئي�س اجلل�سة والأع�ضاء
احلا�ضرون.

�سحب التظ ُّلم �أو ّ
ال�شكوى
املادة ()31
يجوز لل ُم ّ
وظف �سحب التظلُّم �أو ّ
ال�شكوى املُق ّدمة من قبله ب�شكل مكتوب ،قبل البت ب� ٍّأي منها من
جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى ،وال يجوز له بعد ذلك تقدمي �أي تظلُّم �أو �شكوى على املو�ضوع ذاته ،ما
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مل ُيقدِّ م تربير ًا تقب ُله جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى.
تنفيذ قرارات جلنة التظ ُّلمات ّ
وال�شكاوى
املادة ()32
وال�شكاوى يف التظلُّم �أو ّ
تكون كا ّفة القرارات ال�صادرة عن جلنة التظلُّمات ّ
ال�شكوى املُق ّدمة �إليها
ُم ِلزمة للدائرة ،وعلى الوحدات التنظيم ّية املعن ّية يف الدائرة تنفيذها ُك ٌّل يف جمال اخت�صا�صه.
التظ ُّلم من قرارات جلنة التظ ُّلمات ّ
وال�شكاوى
املادة ()33
�أ -يجوز لل ُم ّ
وظف التظلُّم من القرار ال�صادر عن جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى �إلى جلنة التظلُّمات
املركز ّية ملُ ّ
وظفي احلكومة ،خالل (� )14أربعة ع�شر يوم عمل من تاريخ تبليغه بقرار جلنة
وال�شكاوى� ،أو بعد ُم ِ�ضي ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدمي التظلُّم �أو ّ
التظلُّمات ّ
ال�شكوى دون
البت فيه.
بُ -يعترب قرار جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى ِنهائ ّي ًا يف حال عدم التظلُّم عليه �أمام جلنة التظلُّمات
املركز ّية ملُ ّ
وظفي احلكومة خالل امليعاد املُ�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة.
الف�صل الرابع
�أحكام عا ّمة
عدم �صالح ّية رئي�س و�أع�ضاء اللجان
املادة ()34
�أ -يكون رئي�س �أو ع�ضو ُكل من جلنة املُخالفات الإدار ّية وجلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى غري �صالح
لل ُم�شاركة يف النظر باملُخالفة الإدار ّية �أو التظلُّم �أو ّ
ال�شكوى ،يف �أي من احلاالت التالية:
�	.1إذا كان املُ ّ
وظف زوج ًا �أو قريب ًا له حتى الدرجة الرابعة.
�	.2إذا كان طرف ًا يف املُخالفة الإدار ّية �أو التظلُّم �أو ّ
ال�شكوى.
�	.3إذا �سبق له �أن ق ّدم �أي تقرير يتع ّلق مبو�ضوع املُخالفة الإدار ّية �أو التظلُّم �أو ّ
ال�شكوى� ،أو
�أبدى ر�أي ًا �أو �أ�صدر قرار ًا يف � ٍأي منها.
ب -على ُكل من رئي�س �أو ع�ضو جلنة املُخالفات الإدار ّية وجلنة التظلُّمات ّ
التنحي
وال�شكاوى ّ
عن النظر يف املُخالفة الإدار ّية �أو التظلُّم �أو ّ
ال�شكوى �إذا تو ّفرت فيه �أي حالة من احلاالت
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املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة.
ج -يجوز لأي ع�ضو يف جلنة املُخالفات الإدار ّية �أو جلنة التظلُّمات ّ
التنحي
وال�شكاوى تقدمي طلب ّ
عن نظر املُخالفة الإدار ّية �أو التظلُّم �أو ّ
خا�صة به ،ولرئي�س اللجنة املعن ّية
ال�شكوى العتبارات ّ
التنحي �أو رف�ضه.
يف هذه احلالة املُوافقة على طلب ّ
د -يجوز لل ُم ّ
وظف طلب رد رئي�س �أو ع�ضو جلنة املُخالفات الإدار ّية �أو جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى
عن نظر املُخالفة الإدار ّية �أو التظلُّم �أو ّ
ال�شكوى �إذا تو ّفرت �أي حالة من احلاالت املن�صو�ص
عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة.
تنحي رئي�س �أو ع�ضو جلنة املُخالفات الإدار ّية �أو جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى وفق ًا
هـ -يف حال رد �أو ّ
ملا هو محُ ّدد يف هذه املادة ،يتولى املُدير العام ت�سمية رئي�س �أو ع�ضو بديل بقرار ي�صدُر عنه
يف هذا ال�ش�أن.
�سجل املُخالفات الإدار ّية والتظ ُّلمات ّ
وال�شكاوى
املادة ()35
�أ -تتو ّلى �إدارة املوارد الب�شر ّية �إعداد �سجل خا�ص باملُخالفات الإدار ّية والتظلُّمات ّ
وال�شكاوى،
لغايات درا�سة �أ�سبابها ،وو�ضع ا ُ
حللول املُنا�سبة لتفاديها ومنع تكرارها.
ب -على ُكل من جلنة املُخالفات الإدار ّية وجلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى تزويد �إدارة املوارد الب�شر ّية
بالقرارات ال�صادرة عنها.
ال�سرية
املُحافظة على ّ
املادة ()36
على رئي�س و�أع�ضاء جلنة املُخالفات الإدار ّية وجلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى املُحافظة على �س ّرية
بحكم ع�ضو ّيتهم يف �أي من هاتني
اجلل�سات واملُداوالت واملحا�ضر واملعلومات التي مت االطالع عليها ُ
اللجنتني وعدم �إف�شائها �أو ا�ستخراج �أي �صورة منها �إال ُمبوافقة املُدير العام.
تدريب �أع�ضاء اللجان
املادة ()37
تتولى دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي تدريب �أع�ضاء جلان املُخالفات الإدار ّية والتظلُّمات
ّ
وال�شكاوى ،لغايات متكينهم من القيام باملهام املنوطة بهم ُمبوجب هذا النظام بكفاءة وفعال ّية.
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )5ل�سنة 2019
ب�ش�أن
الر�سوم والغرامات املُ�ستحقّة للجهات احلكوم ّية يف �إمارة
تق�سيط بع�ض ُّ
دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املال ّية،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  1997ب�ش�أن ُعقود الدوائر احلكوم ّية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )14ل�سنة  2009ب�ش�أن ت�سعري اخلدمات احلكوم ّية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن ال ِّنظام املايل حلكومة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )24ل�سنة  2007بت�شكيل اللجنة ال ُعليا لل�سيا�سة املال ّية يف �إمارة دبي وتعديالته،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2014ب�ش�أن تق�سيط الغرامات املُ�ستح ّقة للجهات
احلكوم ّية يف �إمارة دبي،
قررنا ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات التالية ،حي ُثما وردت يف هذا القرار ،املعاين املُب ّينة �إزاء ُك ٍّل منها ،ما مل
يدل �سياق الن�ص على غري ذلك:
� :إمارة دبي.
الإمارة
 :دائرة املال ّية.
الدائرة
ُ :مدير عام الدائرة.
املُدير العام
وال�سلطات واملجال�س
اجلهة احلكوم ّية
 :الدوائر احلكوم ّية ،والهيئات واملُ� ّؤ�س�سات العا ّمةُّ ،
احلكوم ّية ،التي تخ�ضع لل ُموازنة العا ّمة ُ
حلكومة دبي.
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م�س�ؤول اجلهة احلكوم ّية ُ :مدير عام اجلهة احلكوم ّية ،وي�شمل املُدير التنفيذي �أو الأمني العام لأي
منها ،ومن يف ُحكمه.
 :مورد مايل يتم حت�صيله من قبل اجلهة احلكوم ّية نظري اخلدمات العا ّمة
الر�سم
التي تنفرد بتقدميها للأ�شخا�ص الطبيعيني واملعنويني.
 :مبلغ مايل يتم ُ
فر�ضه على ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنويُ ،عقوب ًة الرتكابه
الغرامة
فع ًال خُما ِلف ًا للت�شريعات ال�سارية يف الإمارة� ،أو ملُخالفته ُ�شروط العقد
املُربم معه ،وتتولى اجلهة احلكوم ّية ا�ستيفاءه ،وال ت�شمل الغرامات
بحكم ق�ضائي.
املفرو�ضة ُ
 :ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي املُلزم قانون ًا ب�سداد ال ُّر�سوم والغرامات
املُك ّلف
املُ�ستح ّقة عليه للجهة احلكوم ّية.
�أهداف القرار
املادة ()2

يهدف هذ القرار �إلى حتقيق ما يلي:
 .1متكني الأ�شخا�ص الطبيعيني واملعنويني من الوفاء بالتزاماتهم املال ّية جتاه اجلهات احلكوم ّية.
 .2تخفيف الأعباء املال ّية على الأ�شخا�ص الطبيعيني واملعنويني يف �أداء التكاليف العا ّمة للجهات
احلكوم ّية.
 .3زيادة فاعل ّية عمل ّية حت�صيل ال ُّر�سوم والغرامات املُ�ستح ّقة ل�صالح اجلهات احلكوم ّية.
الر�سوم والغرامات القابلة للتق�سيط
اعتماد قائمة ُّ
املادة ()3
تتولى اجلهة احلكوم ّية �إعداد قائمة بال ُّر�سوم والغرامات التي تقرتح �إخ�ضاعها لأحكام هذا القرار،
ورفعها �إلى الدائرة العتمادها ،على �أن ُيراعى عند �إعداد هذه القائمة ّ
ال�ضوابط واملعايري التي
تعتمدها الدائرة يف هذا ال�ش�أن.
الر�سوم والغرامات
املُوافقة على تق�سيط ُّ
املادة ()4
يجوز مل�س�ؤول اجلهة احلكوم ّية �أو من ُيف ِّو�ضه املُوافقة على تق�سيط ال ُّر�سوم والغرامات املُح ّددة يف
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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القائمة املُ�شار �إليها يف املادة ( )3من هذا القرار ،بنا ًء على طلب ُيق ّدم للجهة احلكوم ّية من املُك ّلف
ب�سدادها �أو من يمُ ّثله قانون ًا ،ويتم البت يف هذا الطلب وفق ًا ُّ
لل�شروط والإجراءات املن�صو�ص عليها
يف هذا القرار والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه.
ُ�شروط التق�سيط
املادة ()5
�أُ -ي�شرتط لتق�سيط ال ُّر�سوم والغرامات ،ما يلي:
�	.1أن تكون ال ُّر�سوم والغرامات املطلوب تق�سيطها �ضمن قوائم ال ُّر�سوم والغرامات القابلة
للتق�سيط ،املُعتمدة من الدائرة.
�	.2أال يقل جمموع ال ُّر�سوم املُ�ستح ّقة على طالب التق�سيط عن ( )10٫000ع�شرة �آالف
درهم بال ِّن�سبة للأ�شخا�ص الطبيعيني ،وعن ( )100٫000مئة �ألف درهم بال ِّن�سبة
لل ُم� ّؤ�س�سات الفرد ّية والأ�شخا�ص املعنويني.
�	.3أال يقل جمموع الغرامات املُ�ستح ّقة على طالب التق�سيط عن ( )5000خم�سة �آالف درهم
بال ِّن�سبة للأ�شخا�ص الطبيعيني ،و( )20٫000ع�شرين �ألف درهم بال ِّن�سبة لل ُم� ّؤ�س�سات
الفرد ّية والأ�شخا�ص املعنويني.
�	.4أن يقوم طالب التق�سيط ب�سداد ما ن�سبتُه ( )%25على الأقل من ال ُّر�سوم �أو الغرامات
املطلوب تق�سيطها.
�	.5أن يتم دفع الأق�ساط ب�إحدى الو�سائل التي حُتدِّ دها الدائرة.
�	.6أال تزيد ُم ّدة التق�سيط على �سنتني.
ب -ا�ستثنا ًء من ُّ
ال�شروط املن�صو�ص عليها يف البنود ( ،)3( ،)2و( )6من الفقرة (�أ) من هذه
املادة ،يجوز للدائرة بنا ًء على طلب ُم�س ّبب ُيق ّدم �إليها من اجلهة احلكوم ّية تعديل احلد
الأدنى للمبالغ التي يجوز لهذه اجلهة تق�سيطها وكذلك ُم ّدة التق�سيط.
�إجراءات التق�سيط
املادة ()6
ُيحدِّ د م�س�ؤول اجلهة احلكوم ّية بقرار ي�صدُر عنه يف هذا ال�ش�أن الإجراءات الواجب اتباعها عند
ال ّنظر يف طلبات تق�سيط ال ُّر�سوم والغرامات املُق ّدمة �إليها وفق ًا لأحكام هذا القرار.
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ت�أجيل �سداد الأق�ساط
املادة ()7
�أ -يجوز مل�س�ؤول اجلهة احلكوم ّية �أو من ُيف ِّو�ضه وفق ًا للإجراءات املُعتمدة لدى اجلهة احلكوم ّية
يف هذا ال�ش�أن ،املُوافقة على طلب ت�أجيل �سداد ما ال يزيد على ( )3ثالثة �أق�ساط لل ُمك ّلف
الذي ّمتت املُوافقة على تق�سيط ال ُّر�سوم �أو الغرامات املُ�ستح ّقة عليه ،وعلى املُك ّلف يف هذه
احلالة االلتزام ب�سداد الأق�ساط التي يتم املُوافقة على ت�أجيلها يف املواعيد املُح ّددة.
بُ -ي�ستوفى عن طلب ت�أجيل الأق�ساط وفق ًا ملا هو من�صو�ص عليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة،
ر�سم قدره ( )100مئة درهم من ال�شخ�ص الطبيعي و( )200ومئتي درهم من املُ� ّؤ�س�سة
الفرد ّية وال�شخ�ص املعنوي.
التخ ُّلف عن �سداد الأق�ساط
املادة ()8
�أ -تتّخذ اجلهة احلكوم ّية بحق املُك ّلف الذي يتخ ّلف عن �سداد �أي ق�سط ُم�ستحق عليه دون ُعذر
يقب ُله م�س�ؤول اجلهة احلكوم ّية �أو من ُيف ِّو�ضه ،التدابري التالية:
�	.1إلغاء عمل ّية التق�سيط ،وا�ستيفاء باقي الأق�ساط دُفع ًة واحدة.
 .2حرمانه من اال�ستفادة من تق�سيط ال ُّر�سوم �أو الغرامات وفق ًا لأحكام هذا القرار ،ملُ ّدة
�سنتني ُمتتاليتني تبد�أ من تاريخ تخلُّفه عن ال�سداد.
ب	-ال تخل التدابري املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،من اتخاذ �أي تدابري �أو
�إجراءات �أخرى من�صو�ص عليها يف الت�شريعات ال�سارية ملُطالبة املُك ّلف باملبلغ الذي تخ ّلف
عن �سداده.
التظ ُّلم
املادة ()9
ل ُكل ذي م�صلحة التظلُّم ّ
خطي ًا �إلى م�س�ؤول اجلهة احلكوم ّية من القرارات �أو الإجراءات �أو التدابري
املُتّخذة بح ّقه ُمبوجب هذا القرار خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار �أو الإجراء �أو
التدبري املُتظ ّلم منه ،ويتم البت يف هذا التظلُّم خالل ( )30ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه من قبل
جلنة ُي�ش ِّكلها م�س�ؤول اجلهة احلكوم ّية لهذه الغاية ،ويكون القرار ال�صادر ب�ش�أن هذا التظلُّم نهائي ًا.
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تق�سيط الإيرادات الأخرى
املادة ()10
ما ورد يف هذا القرار ،يجوز للجنة ال ُعليا لل�سيا�سة املال ّية يف الإمارة بنا ًء على تو�صية
على الرغم مِ ّ
الدائرة حتديد �أي نوع �آخر من الإيرادات العا ّمة من غري ال ُّر�سوم والغرامات لغايات تق�سيطها
و�إخ�ضاعها لأحكام هذا القرار.
الر�سوم
�أيلولة ُّ
املادة ()11
ت�ؤول ح�صيلة ال ُّر�سوم التي يتم ا�ستيفا�ؤها ُمبوجب �أحكام هذا القرار حل�ساب اخلزانة العا ّمة
حلكومة دبي.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()12
ُي�صدر املُدير العام القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار ،و ُتن�شر يف اجلريدة الر�سم ّية
حلكومة دبي.
الإلغاءات
املادة ()13
ُيلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )47ل�سنة  2014املُ�شار �إليه ،كما ُيلغى �أي ن�ص يف �أي قرار �آخر
�إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار.
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وال�سريان
النّ�شر ّ
املادة ()14
ُين�شر هذا القرار يف اجلريدة الر�سم ّية ،و ُيعمل به من تاريخ ن�شره.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 17أبريل  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 12شعبان  1440هـ
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )6ل�سنة 2019
بت�شكيل
جمل�س دبي ّ
لل�شباب
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى املر�سوم رقم ( )28ل�سنة  2015ب�ش�أن حوكمة املجال�س واللجان التابعة حلكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )57ل�سنة  2016ب�إن�شاء جمل�س دبي ّ
لل�شباب وتعديالته،
قررنا ما يلي:

ت�شكيل املجل�س
املادة ()1
�أُ -ي�ش ّكل جمل�س دبي ّ
لل�شباب ،على ال ّنحو التايل:
 .1ال�س ّيدة /مري ـ ــم �أمان مال حممـ ــد �إبراهيم العبيـد.
 .2ال�س ّيد /عـ ــو�ض ح�سـ ــن عبـداهلل ح�سـ ــن املـ ــر.
 .3ال�س ّيد� /سعي ــد حمدان نا�صر بن عمــار الغافــري.
 .4ال�س ّيدة� /سالم ــة حممـد حثبور احلثب ــور الفال�سي.
 .5ال�س ّيدة /مــريـ ــم عبداهلل حميـ ــد عبداهلل بالهـ ــول.
 .6ال�س ّيد /خلي ــفة حمـم ــد �سال ــم ج ــمع ــه ال ــروم.
 .7ال�س ّيدة� /ساره عبد الرحمن �أحمد حممد الأن�صاري.
ب�	-إذا انتهت ُم ّدة ُع�ضو ّية �أع�ضاء جمل�س دبي ّ
لل�شباب املذكورين يف الفقرة (�أ) من هذه املادة
ومل يتم �إعادة ت�شكيل املجل�س ،ف�إ ّنه ي�ستمر يف هذه احلالة �أع�ضاء جمل�س دبي ّ
لل�شباب يف �أداء
مهامهم حلني �إعادة تعيينهم �أو تعيني �أع�ضاء ُجدُد بد ًال عنهم.
ِّ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/25/19 12:52 PM
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من تاريخ  3فرباير  ،2019و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 17أبريل  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 12شعبان  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/25/19 12:52 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )7ل�سنة 2019
بتعيني
ُمدير تنفيذي ملُ� ّؤ�س�سة دبي ّ
ال�صحة يف دبي
ال�صحي بهيئة ِّ
لل�ضمان ِّ
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
ال�صحة يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ِّ
ال�صحة يف دبي وحتديد
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2018ب�ش�أن �إن�شاء املُ� ّؤ�س�سات التابعة لهيئة ِّ
اخت�صا�صاتها،
ال�صحة يف
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ِّ
دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد� /صالح عبد الغفار الها�شميُ ،مدير ًا تنفيذي ًا ملُ� ّؤ�س�سة دبي ّ
ال�صحي بهيئة
لل�ضمان ِّ
ال�صحة يف دبي ،مُوينح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه
ِّ
والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/25/19 12:52 PM
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 17أبريل  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 12شعبان  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/25/19 12:52 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )8ل�سنة 2019
بتعيني
ُمدير تنفيذي لقطاع ُ�ش�ؤون امل�ساجد بدائرة ُّ
ال�ش�ؤون الإ�سالم ّية والعمل
اخلريي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2011ب�ش�أن دائرة ُّ
ال�ش�ؤون الإ�سالم ّية والعمل اخلريي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة  2015باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة ُّ
ال�ش�ؤون
الإ�سالم ّية والعمل اخلريي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ُيعينّ ال�س ّيد /حممد علي بن زايد الفال�سيُ ،مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع ُ�ش�ؤون امل�ساجد بدائرة ُّ
ال�ش�ؤون
الإ�سالم ّية والعمل اخلريي ،مُوينح درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة 2015
املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة ُمبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/25/19 12:52 PM
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 17أبريل  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 12شعبان  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/25/19 12:52 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )9ل�سنة 2019
بتعيني
للدعم املايل
ل�صندوق دبي ّ
ُمدير تنفيذي ُ
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )24ل�سنة  2009ب�ش�أن �إن�شاء ُ�صندوق دبي لل ّدعم املايل وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
قررنا ما يلي:

تعيني املُدير التنفيذي
املادة ()1
ل�صندوق دبي لل ّدعم املايل ،مُوينح
ُيعينّ ال�س ّيد /عبدالعزيز حممد فرج املالُ ،مدير ًا تنفيذي ًا ُ
درجة ُمدير تنفيذي وفق ًا لأحكام القانون رقم ( )2ل�سنة  2015املُ�شار �إليه والقرارات ال�صادرة
ُمبوجبه.

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/25/19 12:52 PM
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 17أبريل  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 12شعبان  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/25/19 12:52 PM
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قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )10ل�سنة 2019
ب�ش�أن
ال�صحة يف
ال�صح ّية بهيئة ِّ
للرعاية ِّ
قبول ا�ستقالة ُم�ست�شار ُم� ّؤ�س�سة دبي ِّ
دبي
__________

نحن حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
بعد االطالع على القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2015ب�ش�أن �إدارة املوارد الب�شر ّية لل ُمديرين التنفيذيني يف حكومة
دبي،
ال�صحة يف دبي،
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2018ب�ش�أن هيئة ِّ
ال�صحة يف دبي وحتديد
وعلى املر�سوم رقم ( )17ل�سنة  2018ب�ش�أن �إن�شاء املُ� ّؤ�س�سات التابعة لهيئة ِّ
اخت�صا�صاتها،
ال�صحة يف
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )18ل�سنة  2018باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة ِّ
دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )27ل�سنة  2018ب�ش�أن نقل ُمدير تنفيذي �إلى ُم� ّؤ�س�سة دبي
ال�صحية،
لل ِّرعاية ِّ
قررنا ما يلي:

قبول ا�ستقالة املُ�ست�شار
املادة ()1
ال�صح ّية بهيئة
ُتقبل ا�ستقالة الدكتورة /علياء �سيف املزروعيُ ،م�ست�شار ُم� ّؤ�س�سة دبي لل ِّرعاية ِّ
ال�صحة يف دبي ،وذلك اعتبار ًا من تاريخ � 1أبريل .2019
ِّ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/25/19 12:52 PM
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ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()2
ُيعمل بهذا القرار من تاريخ ُ�صدوره ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سم ّية.
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم
ويل عهد دبي
رئي�س املجل�س التنفيذي
�صدر يف دبي بتاريخ � 17أبريل  2019م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق � 12شعبان  1440هـ

حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية

4/25/19 12:52 PM
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