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 2021( لسنة 12مرسوم رقم )
 بشأن

 لجنة التظلُّمات المركزّية لُموّظفي ُحكومة دبي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حاكم دبي  محمد بن راشد آل مكتوم نحن
 

 بإنشاء دائرة المالّية، 1995( لسنة 5)بعد االطالع على القانون رقم 
 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي، 2003( لسنة 3وعلى القانون رقم )
 بشأن إدارة الموارد البشرّية لُحكومة دبي، 2018( لسنة 8وعلى القانون رقم )
مارة بتشكيل اللجنة الُعليا لتطوير القطاع الُحكومي في إ 2020( لسنة 29وعلى المرسوم رقم )

 دبي،
بشأن لجنة التظلُّمات المركزّية لُموّظفي  2015( لسنة 41وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )

 ،"اللجنة المركزّية"وُيشار إليها فيما بعد ِبـ  ُحكومة دبي،
باعتماد نظام التأديب والتظلُّمات والّشكاوى  2019( لسنة 4وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )

 دبي،لُموّظفي ُحكومة 
مة لُشؤون الموارد البشرّية الُمطّبقة على ُموّظفي الجهات الُحكومّية في  وعلى التشريعات الُمنظِّ

 الُمشار إليه، 2018( لسنة 8إمارة دبي، وغيِرها من الجهات التي ال ُتطبِّق أحكام القانون رقم )
 ارة دبي،وبناًء على ما عرضه رئيس اللجنة الُعليا لتطوير القطاع الُحكومي في إم

 

 نرسم ما يلي:
 توسيع نطاق اختصاص اللجنة

 (1المادة )
 

باإلضافة إلى االختصاصات الُمقّررة لها بُموجب التشريعات الّسارية، تختص اللجنة  -أ
المركزّية بالّنظر والبت في التظلُّمات الُمقّدمة إليها من ُموّظفي الجهات الُمحّددة في القاِئمة 

وفقًا للّضوابط واإلجراءات والقواعد المنصوص عليها في قرار الُمرفقة بهذا المرسوم، 
 الُمشار إليه. 2015( لسنة 41المجلس التنفيذي رقم )

ال يمتد اختصاص اللجنة المركزّية الُمقّرر بُموجب الفقرة )أ( من هذه المادة للّشركات  -ب
ُموجب هذا المملوكة أو التاِبعة للجهات المشمولة بنطاق اختصاص اللجنة المركزّية ب

 المرسوم، أو الّشركات التي ُتساِهم فيها.
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يكون لرئيس المجلس التنفيذي، بناًء على توصية اللجنة الُعليا لتطوير القطاع الُحكومي  -ج
 واقتراح رئيس اللجنة المركزّية، إضافة جهات أخرى إلى نطاق اختصاص اللجنة المركزّية.  

 

 تشكيل اللجان الفرعّية
 (2المادة )

 

اللجنة المركزّية تشكيل لجنة فرعّية أو أكثر، سواًء من بين أعضاِئها أو من غيرهم، لرئيس  -أ
 ( ثالثة أعضاء بمن فيهم رئيس اللجنة الفرعّية.3على أال يقل عدد أعضاء ُكل لجنة عن )

تتم تسِمية رئيس وأعضاء ُكل لجنة من اللجان الفرعّية التي يتم تشكيلها وفقًا ألحكام الفقرة  -ب
ها واختصاصاِتها، وآلّية إصدار )أ( من  هذه المادة، واعتماد نظام عمِلها، وتحديد مهامِّ

 قراراِتها وتوِصياتها، وغيرها من األحكام ذات العالقة، بقرار من رئيس اللجنة المركزّية.
 

 التعاون مع اللجنة المركزّية
 (3المادة )

 

المركزّية، وتقديم كاّفة أوجه الّدعم على كاّفة الجهات في إمارة دبي التعاون التام مع اللجنة 
الالزم لها، على الّنحو الذي ُيمكِّنها من تحقيق أهداِفها والقيام بالمهام واالختصاصات المنوطة 
مة لُشؤون  بها قانونًا، بما في ذلك توفير الترجمة القانونّية إلى اللغة العربّية للتشريعات الُمنظِّ

 وّظفيها.الموارد البشرّية الُمطّبقة على مُ 
 

 توفيق األوضاع
 (4المادة )

 

على كاّفة الجهات المشمولة بأحكام هذا المرسوم توفيق أوضاعها بما يّتفق وأحكامه وأحكام 
 2019( لسنة 4وقرار المجلس التنفيذي رقم ) 2015( لسنة 41قرار المجلس التنفيذي رقم )

( 3لّية، خالل ُمهلة ال تزيد على )الُمشار إليِهما، بما في ذلك تشكيل لجان التظلُّمات الداخ
 ثالثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

 

 توفير الموارد المالّية
 (5المادة )

 

على دائرة المالّية توفير الموارد المالّية الالزمة لتمكين اللجنة المركزّية من القيام باالختصاصات 
 المُنوطة بها بُموجب أحكام هذا المرسوم.
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 رارات التنفيذّيةإصدار الق
 (6المادة )

 

 ُيصِدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
 

 اإللغاءات
 (7المادة )

 

 ُيلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
 

 الّنشر والّسريان
 (8المادة )

 

 ( ثالثة أشهر من تاريخ نشره.3الرسمّية، وُيعمل به بعد )ُينشر هذا المرسوم في الجريدة 
 
 
 

 محمد بن راشد آل مكتوم
 حاكم دبي                                                                         

 
 م2021أبريل  27خ صدر في دبي بتاري

ـــ ـــ ـــ ــالموافـــــ ـــ ـــ ـــقــ  هـ1442رمضان  15 ـــ
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 قائمة الجهات الخاضعة الختصاص 
 لجنة التظلُّمات المركزّية لُموّظفي ُحكومة دبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ؤون القانونّية لُحكومة دبي. .1  دائرة الشُّ
 جهاز الرقابة المالّية. .2
 هيئة كهرباء وِمياه دبي. .3
 هيئة دبي للتجهيزات. .4
 الُحّرة.ُمؤّسسة الموانئ والجمارك والمنطقة  .5
 ُمؤّسسة مدينة دبي للطيران. .6
 ُمؤّسسة دبي لخدمات المالحة الجّوية. .7
 ُمؤّسسة دبي للمطارات. .8
 مركز محّمد بن راشد للفضاء. .9

مة..10  ُمؤّسسة اإلمارات للُعلوم والتقنّية الُمتقدِّ
 ُمؤّسسة دبي للُمستقبل..11
ناعات الوطنّية..12  ُمجّمع الصِّ
 .ُمؤّسسة مكتبة محّمد بن راشد آل مكتوم.13
 ُمؤّسسة بنك اإلمارات للّطعام..14
 ُمؤّسسة فالكون..15
 ُمؤّسسة الّصفا..16
 ُمؤّسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسّية..17
 ُمؤّسسة ُسقيا اإلمارات..18
 جائزة دبي التقديرّية لخدمة الُمجتمع..19
 ُمؤّسسة ُمبادرات محّمد بن راشد آل مكتوم العالمّية..20
 دبي.األمانة العاّمة للمجلس التنفيذي إلمارة .21
 مجلس المناطق الُحّرة في إمارة دبي..22
حية..23  جامعة محّمد بن راشد للطب والعلوم الصِّ
 ُسلطة المنطقة الُحّرة في ميناء جبل علي..24
 ُسلطة المنطقة الُحّرة بمطار دبي الدولي..25
 ُسلطة دبي للتطوير..26
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دة..27 لع الُمتعدِّ  ُسلطة مركز دبي للسِّ
 ُسلطة مدينة دبي الطّبية..28
 ي للّسيليكون.ُسلطة واحة دب.29
 مركز دبي المالي العالمي. .30
 ُسلطة مركز دبي المالي العالمي. .31
 ُسلطة دبي للخدمات المالّية. .32
 ُسلطة المدينة العالمّية للخدمات اإلنسانّية..33
 ُسلطة مدينة ميدان..34
 ُسلطة مركز دبي التِّجاري العالمي. .35
 ُسلطة موانئ دبي..36
 ُسلطة مدينة دبي المالحّية..37
 ذي.المكتب التنفي.38
 األمانة العاّمة للجنة الُعليا للتشريعات في إمارة دبي..39
لطة القضائّية(..40  محاكم مركز دبي المالي العالمي )من غير أعضاء السُّ
لطة القضائّية(..41  ُمؤّسسة التحكيم بمركز دبي المالي العالمي )من غير أعضاء السُّ
 نادي دبي الدولي للرِّياضات البحرّية..42
 )باستثناء السائقين(.ُمؤّسسة تاكسي دبي .43
 ُمؤّسسة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي الُمتمّيز..44

 

 


