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قانون رقم )2( ل�سنة 201٥
ب�ساأن

اإدارة املوارد الب�سرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�سنة 2003 ب�ساأن اإن�ساء جمل�ض تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون اإدارة املوارد الب�سرية حلكومة دبي رقم )27( ل�سنة 2006 وتعديالته،

التابعة  احلكومية  اجلهات  ومدراء  روؤ�ساء  م�سوؤولية  ب�ساأن   2009 ل�سنة   )8( رقم  القانون  وعلى 
حلكومة دبي،

وعلى القانون رقم )31( ل�سنة 2009 ب�ساأن اإن�ساء دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( ل�سنة 2013 ب�ساأن اإدارة املوارد الب�سرية للمديرين العموم يف حكومة دبي، 
وعلى قرار املجل�ض التنفيذي رقم )25( ل�سنة 2007 ب�ساأن ا�ستيفاء ال�سرتاكات ال�سهرية عن املوؤمن 

عليهم من موظفي حكومة دبي لدى الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية،

ُن�سدر القانون التايل:
ا�سم القانون

املادة )1(
ُي�سمى هذا القانون »قانون اإدارة املوارد الب�سرية للمديرين التنفيذيني يف حكومة دبي رقم 

)2( ل�سنة 201٥«.

التعريفات
املادة )2(

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت يف هذا القانون، املعاين املبّينة اإزاء كل منها، ما مل 
يدل �سياق الن�ض على غري ذلك:

: دولة الإمارات العربية املتحدة. الدولة 
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: اإمارة دبي. الإمارة 
: �ساحب ال�سمو حاكم دبي. احلاكم 

: حكومة دبي. احلكومة 
: املجل�ض التنفيذي لالإمارة. املجل�ض التنفيذي 

 2006 ل�سنة   )27( رقم  دبي  حلكومة  الب�سرية  املوارد  اإدارة  قانون   : القانون 
وتعديالته.

: دائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي. دائرة املوارد الب�سرية 
: الدوائر احلكومية والهيئات واملوؤ�س�سات العامة واملجال�ض وال�سلطات التي  الدائرة 

تخ�سع لأحكام القانون.
: كل من يتولى م�سوؤولية الإ�سراف العام على الدائرة، وو�سع ومتابعة وتنفيذ  املدير العام 
ا�سرتاتيجياتها و�سيا�ساتها وخطط وبرامج عملها واإدارة مواردها، ويكون 
م�سوؤوًل عن نتائج اأدائها الكلية، وي�سمل رئي�ض ومدير عام الدائرة ورئي�ض 

جمل�ض اإدارتها.
بالقانون رقم )8(  امل�سمولني  العموم  املديرين  الدوائر من غري  : م�سوؤولو  املدير التنفيذي 
العامني  والأمناء  التنفيذيني  املديرين  وي�سمل  اإليه،  امل�سار   2013 ل�سنة 
ي�سغلون  ممن  القطاعات  ومديري  العموم  املديرين  وم�ساعدي  ونواب 
قبل  من  تقييمها  يتم  وظيفة  ي�سغل  من  كل  وكذلك  تنفيذي  مدير  درجة 
دائرة املوارد الب�سرية بدرجة مدير تنفيذي وفقًا للمعايري املعتمدة يف هذا 

ال�ساأن.
الكفاءة  تقت�سي  التي  التنظيمية  الوحدات  من  لعدد  التنظيمي  امل�ستوى   : القطاع 
التنظيمي  البناء  �سمن  واحد  اإ�سرايف  نطاق  �سمن  و�سعها  الت�سغيلية 

املعتمد من قبل ال�سلطة املخت�سة يف الدائرة.
الأ�سا�سي  الراتب  من  يتكّون  والذي  التنفيذي،  للمدير  ال�سهري  الراتب   : الراتب الإجمايل 

والعالوة العامة.
: الراتب الإجمايل، بالإ�سافة اإلى بدل الإدارة التنفيذية. الراتب ال�سامل 
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نطاق التطبيق
املادة )3(

ُتطبق اأحكام هذا القانون على جميع املديرين التنفيذيني املدنيني العاملني يف الدوائر اخلا�سعة 
للقانون.

�سالحية التعيني
املادة )4(

يتم تعيني املدير التنفيذي بقرار ي�سدره رئي�ض املجل�ض التنفيذي، وفقًا للمتطلبات واملعايري التي 
تعتمدها احلكومة يف هذا ال�ساأن.

الفئات الوظيفية واملخ�س�سات املالية
املادة )٥(

تكون لوظيفة املدير التنفيذي درجة مالية ُت�سمى »درجة مدير تنفيذي«. اأ- 
يتم حتديد فئات ومعايري تقييم وظيفة املدير التنفيذي وكذلك الرواتب والعالوات والبدلت  ب- 

واملزايا الوظيفية التي ي�ستحقها �ساغلوها بقرار ي�سدر يف هذا ال�ساأن عن احلاكم.
يتم حتديد الفئة التي ي�ستحقها املدير التنفيذي بقرار من رئي�ض املجل�ض التنفيذي بناًء على  ج- 
تو�سية دائرة املوارد الب�سرية وذلك بناء على نتيجة تقييم الوظيفة الذي جتريه با�ستخدام 

معايري التقييم املعتمدة يف هذا ال�ساأن.
ل يجوز �سرف اأية عالوات اأو بدلت اأو خم�س�سات مالية للمدير التنفيذي غري من�سو�ض  د- 

عليها يف القرار امل�سار اإليه يف الفقرة )ب( من هذه املادة.

بدل الإدارة التنفيذية
املادة )6(

مقداره،  يتحدد  تنفيذية«،  اإدارة  »بدل  ي�سمى  خا�سًا  �سهريًا  بدًل  التنفيذي  املدير  ي�ستحق  اأ- 
و�شروط �شرفه بقرار من احلاكم.

ُي�ساف بدل الإدارة التنفيذية املقرر مبوجب الفقرة )اأ( من هذه املادة اإلى الراتب الإجمايل  ب- 
الذي ي�ستحقه املدير التنفيذي، ويعترب هذا البدل جزءًا ل يتجزاأ من الراتب املعتمد حل�ساب 

ا�سرتاك التقاعد، اأو حل�ساب مكافاأة نهاية اخلدمة.
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ال�سرتاك يف التقاعد
املادة )7(

التقاعد  نظام  يف  الدولة  جن�سية  يحمل  الذي  التنفيذي  املدير  اإ�سراك  م�سوؤولية  احلكومة  تتولى 
املعتمد من قبل احلكومة، براتب ح�ساب ا�سرتاك ي�ساوي الراتب ال�سامل للمدير التنفيذي.

تقييم الأداء
املادة )8(

ُيقا�ض اأداء املدير التنفيذي وفقًا لنظام اإدارة اأداء خا�ض باملديرين التنفيذيني ت�سعه دائرة  اأ- 
املوارد الب�سرية، ويعتمده احلاكم مبوجب قرار ي�سدر عنه يف هذا ال�ساأن.

تتولى دائرة املوارد الب�سرية اإدارة ومتابعة تطبيق نظام اإدارة الأداء امل�سار اإليه يف الفقرة )اأ(  ب- 
من هذه املادة.

خطة التطوير
املادة )٩(

الدائرة  مع طبيعة عمل  تتما�سى  به  �سنوية خا�سة  وتدريب  تطوير  تنفيذي خطة  لكل مدير  يكون 
واحتياجاتها ونتائج تقييم اأدائه ال�سنوي، يتم اإعدادها من قبل اإدارة املوارد الب�سرية يف الدائرة 

التي يتبعها بالتن�سيق والت�ساور مع دائرة املوارد الب�سرية.

النقل
املادة )10(

يجوز نقل املدير التنفيذي من دائرة اإلى اأخرى بقرار من رئي�ض املجل�ض التنفيذي بناء على  اأ- 
يوؤدي هذا  اأن ل  اإليها، على  الدائرة املنقول منها واملنقول  العام لدى كل من  تو�سية املدير 

النقل اإلى امل�سا�ض بدرجته الوظيفية وخم�س�ساته املالية.
يجوز بقرار من املدير العام نقل املدير التنفيذي �سمن نف�ض الدائرة من وظيفة اإلى اأخرى  ب- 
�سريطة األ يوؤدي هذا النقل اإلى امل�سا�ض بدرجته الوظيفية اأو خم�س�ساته املالية، واأن تتنا�سب 

الوظيفة املنقول اإليها مع امل�ستوى الوظيفي للدرجة املنقول منها.
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الإعارة
املادة )11(

يجوز بقرار من رئي�ض املجل�ض التنفيذي بناء على تو�سية املدير العام اإعارة املدير التنفيذي  اأ- 
اأو  الهيئات  اأو  احلكومات  من  اأي  اإلى  اأو  حملية  اأو  احتادية  حكومية  جهة  اأو  دائرة  اأية  اإلى 
املنظمات العربية اأو الأجنبية اأو الإقليمية اأو ال�سركات اململوكة كليًا اأو جزئيًا للحكومة ملدة 
ل تزيد على �سنة واحدة قابلة للتمديد، ويح�سل املدير التنفيذي املعار على راتبه الإجمايل 
واإجازاته وم�ستحقاته من اجلهة املعار اإليها، ويف حال اإعارته اإلى جهات اإقليمية ودولية خارج 
اأو مزايا يتلقاها من  اأية مبالغ  اإلى  الدولة، ي�ستحق راتبه الإجمايل من احلكومة بالإ�سافة 

اجلهة املعار اإليها.
حتت�سب مدة الإعارة �سمن مدة اخلدمة الفعلية للمدير التنفيذي، ويتم تقييم اأدائه خالل  ب- 
فرتة اإعارته بالتن�سيق مع اجلهة املعار اإليها وذلك وفقًا لنظام اإدارة الأداء اخلا�ض باملديرين 

التنفيذيني الذي تطبقه احلكومة.

الندب
املادة )12(

يجوز بقرار من املدير العام ندب املدير التنفيذي للقيام بواجبات وظيفة اأخرى �ساغرة اأو  اأ- 
غاب عنها �ساغلها ملدة ل تزيد على �ستة اأ�سهر قابلة للتمديد ل�ستة اأ�سهر اأخرى، �سريطة اأن 

ل تقل درجة الوظيفة املنتدب اإليها عن درجة مدير تنفيذي.
وظيفته  على  عالوة  واحدة  وظيفة  من  اأكرث  مبهام  للقيام  التنفيذي  املدير  ندب  يجوز  ل  ب- 

الأ�سلية.
واجبات  اإلى  بالإ�سافة  اأخرى  للقيام مبهام وظيفة  ندبه  يتم  الذي  التنفيذي  املدير  ي�ستحق  ج- 

وظيفته الأ�سلية بدل ندب، يتحدد مقداره و�سوابط �سرفه بقرار من احلاكم.

انتهاء خدمة املدير التنفيذي
املادة )13(

تنتهي خدمة املدير التنفيذي لأي من الأ�سباب التالية:
مر�سوم ي�سدره احلاكم.  -1

بلوغ �سن الإحالة اإلى التقاعد.  -2
ال�ستقالة.  -3
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عدم اللياقة ال�سحية.  -4
عدم الكفاءة الوظيفية.  -5

الف�سل من اخلدمة اأو الإحالة اإلى التقاعد بقرار تاأديبي اأو العزل بحكم ق�سائي.  -6
تنفيذ اخلطط املعتمدة لإعادة الهيكلة.  -7

النقطاع عن العمل دون عذر مقبول ملدة تزيد على )15( يوم عمل مت�سلة اأو )21( يوم عمل   -8
متقطعة خالل ال�سنة.

الوفاة.  -9

ت�سليم ونقل املهام
املادة )14(

انتقالية يقوم خاللها بت�سليم ونقل  انتهاء خدمته، بق�ساء فرتة  التنفيذي فور  يلتزم املدير  اأ- 
كافة مهامه وما بحوزته من ملفات وم�ستندات ومعلومات وغريها اإلى املدير التنفيذي الذي 

�سيحل حمله يف �سغل الوظيفة.
تكون الفرتة النتقالية امل�سار اإليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة اأربعة اأ�سهر، وحت�سب هذه  ب- 
الفرتة �سمن مدة اخلدمة الفعلية للمدير التنفيذي وي�ستحق عنها كافة خم�س�ساته املالية 

املقررة مبوجب هذا القانون والقرارات ال�سادرة مبوجبه.
املجل�ض  املادة بقرار من رئي�ض  الفقرة )ب( من هذه  اإليها يف  امل�سار  الفرتة  تقلي�ض  يجوز  ج- 
التنفيذي، ول ي�سرف للمدير التنفيذي يف هذه احلالة اأية رواتب اأو خم�س�سات مالية عن 

املدة التي مت تقلي�سها.

متديد اخلدمة
املادة )1٥(

املجل�ض  رئي�ض  من  بقرار  التقاعد  اإلى  الإحالة  �سن  يبلغ  الذي  التنفيذي  املدير  خدمة  مد  يجوز 
التنفيذي.

�سمان �سرية املعلومات وعدم ت�سارب امل�سالح وحقوق امللكية
املادة )16(

يطلع عليها مبقت�سي وظيفته،  التي  املعلومات  �سرية  باملحافظة على  التنفيذي  املدير  يلتزم  اأ- 
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وعدم الإف�ساح للغري عن اأية معلومات من �ساأنها التاأثري �سلبًا على الدائرة اأو احلكومة �سواء 
اأثناء خدمته اأو بعد انتهائها. 

يجب على املدير التنفيذي عدم امل�ساركة يف اتخاذ اأي قرار اأو اإجراء ل�سالح اأي من ال�سركات  ب- 
اأو املوؤ�س�سات التجارية التي تعود ملكيتها كليًا اأو جزئيًا له اأو لزوجه اأو لأي من اأقاربه حتى 
الدرجة الرابعة اأو التي يكون �سمن جمل�ض اإدارتها وذلك بالن�سبة للعطاءات اأو املناق�سات 

اخلا�سة بالدائرة التي يعمل فيها اأو املوؤ�س�سات التابعة لها.
توؤول اإلى احلكومة حقوق امللكية الفكرية للم�سنفات واأعمال التطوير يف اأ�ساليب العمل التي  ج- 

يقدمها املدير التنفيذي خالل فرتة عمله بالدائرة.

م�سوؤولية املدير التنفيذي
املادة )17(

ل يكون املدير التنفيذي م�سوؤوًل من الناحية املدنية جتاه الغري عن اأي فعل اأو ترك يتعلق مبزاولته 
بحق  ذلك  يخل  ول  الرتك،  اأو  الفعل  ذلك  عن  امل�سوؤولة  وحدها  الدائرة  وتكون  الوظيفية،  ملهامه 

الدائرة يف الرجوع عليه عن ذلك الفعل اأو الرتك اإذا ارتكب عمدًا اأو نتيجة خلطاأ ج�سيم.

ت�سكني املديرين التنفيذيني
املادة )18(

يتم بقرار من رئي�ض املجل�ض التنفيذي بناء على تو�سية دائرة املوارد الب�سرية ت�سكني املديرين  اأ- 
التنفيذيني املوجودين على راأ�ض عملهم وقت العمل بهذا القانون على الفئات املعتمدة مبوجب 

القرارات ال�سادرة مبقت�سى هذا القانون.
ُيراعى عند ت�سكني املديرين التنفيذيني وفقًا لأحكام الفقرة )اأ( من هذه املادة عدم امل�سا�ض  ب- 
كانوا  التي  املالية  وخم�س�ساتهم  برواتبهم  احتفاظهم  ذلك  يف  مبا  املكت�سبة،  بحقوقهم 

يتقا�سونها قبل العمل باأحكام هذا القانون.

�سريان قانون اإدارة املوارد الب�سرية حلكومة دبي
املادة )1٩(

ت�سري اأحكام القانون على املدير التنفيذي يف كل ما مل يرد ب�ساأنه ن�ض خا�ض يف هذا القانون اأو 
القرارات ال�سادرة مبوجبه، وذلك بالقدر الذي ل تتعار�ض فيه مع طبيعة وظيفة املدير التنفيذي.
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الإلغاءات
املادة )20(

يلغى اأي ن�ض يف اأي ت�سريع اآخر اإلى املدى الذي يتعار�ض فيه واأحكام هذا القانون.

ال�سريان والن�سر
املادة )21(

ُيعمل بهذا القانون اعتبارًا من الأول من يناير 2015، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريــــــخ 3 فرباير 2015م
املوافــــــــــــــــــــــق 14 ربيع الآخر 1436هـ
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قانون رقم )4( ل�سنة 201٥
بتعديل بع�ص اأحكام القانون رقم )21( ل�سنة 2008

ب�ساأن 
املعا�سات والتاأمينات الجتماعية 

للع�سكريني املحليني العاملني يف حكومة دبي
__________

نحن  حممد بن را�سد اآل مكتوم        حاكم دبي 

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

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

ُن�سدر القانون التايل:
املادة )1(

ُي�ستبدل بن�ض املادة )13( من القانون رقم )21( ل�سنة 2008 امل�سار اإليه، الن�ض التايل:
احت�ساب املعا�ص

املادة )13(
ُيح�سب املعا�ض بواقع )70%( �سبعون يف املئة من اآخر راتب حم�سوب لأغرا�ض املعا�ض متى   -1
بلغت مدة خدمة املنت�سب املح�سوبة لأغرا�ض املعا�ض )20( ع�سرون �سنة وتزداد هذه الن�سبة 
بواقع )2%( اثنان يف املئة عن كل �سنة تزيد على ذلك وبحد اأق�سى )100%( مئة يف املئة من 

الراتب املح�سوب لأغرا�ض املعا�ض متى بلغت مدة خدمته )35( خم�ض وثالثون �سنة فاأكرث.
ل يجوز اأن يقل املعا�ض عن )10.000( ع�سرة اآلف درهم.  -2

ي�شرتط لحت�شاب العالوة الأمنية اأو عالوة املباحث يف الراتب املح�شوب لأغرا�ش املعا�ش، اأن   -3
يكون املنت�سب قد ا�ستحق اإحدى هاتني العالوتني لآخر خم�ض �سنوات متتالية، على الأقل، من 

مدة خدمته املح�سوبة لأغرا�ض املعا�ض.
عندما تزيد مدة خدمة املنت�سب على خم�ض وثالثني �سنة، مينح مكافاأة تقاعد بواقع راتب   -4
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�سهرين عن كل �سنة بفئة الراتب املح�سوب لأغرا�ض املعا�ض.
يف  املبينة  املنا�سب  ل�ساغلي  املعا�ض  لأغرا�ض  املح�سوب  الراتب  يكون  القانون،  هذا  لغايات   -5
اجلدول التايل بواقع )100%( من الراتب ال�سامل، �سريطة األ تقل رتبة �ساغل اأي من هذه 

املنا�سب عن رتبة لواء:

املن�سب م 
نائب رئي�ض ال�سرطة والأمن العام بدبي  1

مدير عام الدائرة  2
نائب مدير عام الدائرة  3

م�ساعد مدير عام الدائرة  4

املادة )2(
ُيعمل بهذا القانون من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

حممد بن را�سد اآل مكتوم
حاكم دبي

�سدر يف دبي بتاريــــــخ 3 فرباير 2015م
املوافـــــــــــــــــــــــق 14 ربيع الآخر 1436هـ
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