قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )39ل�سنة 2018
ب�ش�أن
نظام �إدارة الأداء 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 االحتادي رقم ( )6ل�سنة  2014يف �ش�أن اخلدمة الوطن ّية واالحتياط ّية
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )5ل�سنة  1995ب�إن�شاء دائرة املال ّية،
وعلى 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 ( )1ل�سنة  2016ب�ش�أن ال ِّنظام املايل حلكومة دبي،
وعلى القانون رقم ( )4ل�سنة  2018ب�إن�شاء جهاز الرقابة املال ّية،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )8ل�سنة ،2018
ال�سلوك ّية والف ّنية ملُ ّ
وظفي
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )13ل�سنة  2015ب�ش�أن �إطار الكفاءات ُّ
حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )41ل�سنة  2015ب�ش�أن جلنة التظلُّمات املركز ّية ملُ ّ
وظفي حكومة
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:
 :حكومة دبي.
احلكومة
 :املجل�س التنفيذي لإمارة دبي.
املجل�س التنفيذي
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القانون
الدائرة
دائرة املوارد الب�شر ّية
ال ِّنظام
الدليل الإجرائي
املُدير العام
�إدارة املوارد الب�شر ّية
الوحدة التنظيم ّية
املُ ّ
وظف
الرئي�س املُبا�شر
راجع
املُدير املُ ِ
ال�سلوك ّية
الكفاءات ُّ
خطة الأداء
خطة التطوير
الأهداف الفرد ّية
جلنة املُراجعة
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 :قانون �إدارة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي رقم ( )8ل�سنة .2018
وال�سلطات
 :الدوائر احلكوم ّية ،والهيئات واملُ� ّؤ�س�سات العا ّمة ،واملجال�س ُّ
التابعة للحكومة ،التي تخ�ضع لأحكام القانون.
 :دائرة املوارد الب�شر ّية حلكومة دبي.
 :نظام �إدارة الأداء ملُ ّ
وظفي احلكومة.
 :الدليل املُعتمد من دائرة املوارد الب�شر ّية ،الذي يت�ض ّمن جمموعة
الإجراءات واخلطوات واملُدد وال ّنماذج الالزمة لتطبيق ال ِّنظام.
ُ :مدير عام الدائرة ،وي�شمل املُدير التنفيذي والأمني العام ومن يف
ُحكمِ ه.
ب�ش�ؤون املُ ّ
 :الوحدة التنظيمية التي ُتعنى ُ
وظفني يف الدائرة.
 :وت�شمل القطاع �أو الإدارة �أو الق�سم �أو ُّ
ال�شعبة وما يمُ ا ِثلها يف الدائرة.
ُ :كل من ي�شغل �إحدى الوظائف الواردة �ضمن ُموازنة الدائرة وي�شمل
ال ّذكر والأنثى.
وظف الذي يتو ّلى الإ�شراف ُمبا�شر ًة على �أداء ُم ّ
 :املُ ّ
وظفي الوحدة
التنظيم ّية.
 :املُ ّ
وظف الذي يتو ّلى الإ�شراف على الوحدة التنظيم ّية ،على �أال يقل
ُم�ستواه التنظيمي عن ُمدير �إدارة.
وال�سلوك ّيات ال�ضرور ّية القابلة للقيا�س،
 :جمموعة املعارف واملهارات ُّ
الالزمة لتحقيق الأداء الف ّعال ،وت�شمل الكفاءات الأ�سا�س ّية والقياد ّية.
ال�سلوك ّية وخطط
 :الوثيقة التي ت�شمل الأهداف الفرد ّية والكفاءات ُّ
التطوير واملُ� ِّؤ�شرات املطلوب حتقيقها من املُ ّ
وظف.
 :الوثيقة التي ت�شمل املهام والأهداف التطوير ّية والربامج التدريب ّية
الالزمة لتح�سني ُقدرات ومهارات املُ ّ
وظف احلا�صل على نتيجة �أداء
ُمتدنيّ .
 :الغايات املُح ّددة القابلة للقيا�س والتطبيق ،التي يجب على املُ ّ
وظف
حتقيقها خالل فرتة زمن ّية محُ ّددة ويتم بنا ًء عليها قيا�س �أدائه.
 :جلنة ُمراجعة نتائج تقييم الأداء و ُموازنة ال ِّن�سب املُ�ش ّكلة يف الدائرة،
وفق ًا لأحكام هذا القرار.
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جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى  :اللجنة املُ�ش ّكلة وفق ًا لأحكام القانون ،التي تتو ّلى البت يف التظلُّمات
وال�شكاوى املُق ّدمة من ُم ّ
ّ
وظفي الدائرة.
نطاق التطبيق
املادة ()2
وظفي الدائرة ،و ُي�ستثنى من �أحكامه املُ ّ
ُتط ّبق �أحكام هذا القرار على جميع ُم ّ
وظفني الذين يتم
تعيينهم وفق ًا لنظام التعيني املُ�ؤ ّقت.
�أهداف النِّظام
املادة ()3

يهدف ال ِّنظام �إلى حتقيق ما يلي:
مبهامها واخت�صا�صاتها املنوطة بها ،واالرتقاء
 .1زيادة �إنتاج ّية وتنا ُف�س ّية الدائرة عند قيامها ِّ
ب�أدا ِئها مبا ي�ضمن حتقيق الكفاءة العالية والأداء املُتم ّيز للحكومة.
 .2ربط الأهداف الفرد ّية بالأهداف اال�سرتاتيج ّية للدائرة.
 .3حتديد �آل ّية و�ضوابط قيا�س �أداء املُ ّ
وظف بطريقة مو�ضوع ّية وعادلة ،من خالل بيان مراحل
عمل ّية �إدارة وتقييم الأداء ،وو�ضع منهج ّية وا�ضحة لت�شجيع وتعزيز الإجنازات.
 .4تطوير وحت�سني �أداء املُ ّ
وظف من خالل حتديد االحتياجات التطوير ّية والتدريب ّية له.
�	.5إيجاد منهج ّية وا�ضحة ومحُ ّددة ت�ضمن ربط الأداء والتم ُّيز الفردي بنظام املُكاف�آت واحلوافز
الت�شجيع ّية.
اخت�صا�صات دائرة املوارد الب�شر ّية
املادة ()4
لغايات هذا القرار ،تتولى دائرة املوارد الب�شر ّية املهام وال�صالح ّيات التالية:
 .1تقدمي امل�شورة وال ّدعم الالزم للدائرة يف ُكل ما يتع ّلق بتطبيق ال ِّنظام.
ُ .2متابعة التزام الدائرة بتطبيق ال ِّنظام.
�	.3إ�صدار الدليل الإجرائي وحتديثه ،و ُمتابعة تنفيذه.
 .4قيا�س وتقييم �أثر تطبيق ال ِّنظام من قبل الدوائر بهدف حت�سينه وتطويره.
 .5املُراجعة الدور ّية لأحكام هذا القرار ،واقرتاح �أي تعديالت الزمة عليه ،ورفعها �إلى اجلهات
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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خت�صة العتمادها.
املُ ّ
� .6أي مهام �أخرى تكون الزمة لتحقيق �أهداف ال ِّنظام.
التزامات الدائرة
املادة ()5

تلتزم الدائرة مبا يلي:
�	.1إعداد واعتماد ّ
خطتها اال�سرتاتيج ّية وخطط العمل الت�شغيل ّية ال�سنو ّية للوحدات التنظيم ّية
فيها ،مبا يتوافق مع املواعيد الزمن ّية املُح ّددة ملراحل ال ِّنظام.
 .2التح ُّقق من ربط الأهداف الفرد ّية لل ُم ّ
وظف ب�أهدافها اال�سرتاتيج ّية.
وجهة لنتائج تقييم الأداء ال�سنو ّية ،وتزويد دائرة املوارد الب�شر ّية بهذه
 .3حتديد ن�سب التوزيع املُ ّ
الن�سب ،يف بداية ُكل عام مع بيان الأ�سباب املُ�ؤ ّيدة لذلك.
 .4الدليل الإجرائي ،مبا يف ذلك املواعيد الزمن ّية املُح ّددة ملراحل تطبيق ال ِّنظام.
 .5و�ضع نظام خا�ص لل ُمكاف�آت واحلوافز الت�شجيع ّية ملُ ّ
وظفيها عن �إجنازاتهم املُتم ّيزة.
 .6تزويد املجل�س التنفيذي بتقارير �سنو ّية ،تت�ض ّمن ن�سب حتقيق ُم� ِّؤ�شرات الأداء للأهداف
اال�سرتاتيج ّية للدائرة.
 .7تزويد دائرة املوارد الب�شر ّية بالبيانات واملعلومات التي تط ُلبها ب�ش�أن تطبيق ال ِّنظام.
التزامات �إدارة املوارد الب�شر ّية
املادة ()6
تلتزم �إدارة املوارد الب�شر ّية مبا يلي:
ُ .1متابعة تطبيق وتنفيذ جميع مراحل ال ِّنظام لدى الدائرة.
 .2تزويد الوحدات التنظيم ّية يف الدائرة بالنماذج الالزمة لتطبيق ال ِّنظام.
 .3توفري الدعم الف ّني والتدريب الالزم ل ُر�ؤ�ساء الوحدات التنظيم ّية املعن ّية بتطبيق ال ِّنظام.
 .4عقد الور�ش التعريف ّية لل ُم ّ
وظفني ب�ش�أن ال ِّنظام و�أه ّميته.
 .5تزويد جلنة املُراجعة بنتائج تقييم الأداء.
 .6توزيع نتائج تقييم الأداء ال ِّنهائي املُعتمدة على م�س�ؤويل الوحدات التنظيم ّية.
 .7ربط خُمرجات ال ِّنظام مع الأنظمة والعمل ّيات الرئي�سة للموارد الب�شر ّية ،مثل نظام تخطيط
القوى العاملة ،التعا ُقب الوظيفي ،وغريها.
حكومة دبي  -اجلريدة الر�سمية
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 .8اعتماد املُبادرات والربامج الالزمة لت�شجيع ثقافة التم ُّيز واالبتكار والإبداع ملُ ّ
وظفي الدائرة.
نا�سب ًا
�	.9إعداد التقارير
اخلا�صة بتطبيق ال ِّنظام ،ورفعها �إلى املُدير العام للتوجيه مبا يراه ُم ِ
ّ
ب�ش�أنها.
التزامات الرئي�س املُبا�شر
املادة ()7

يلتزم الرئي�س املُبا�شر مبا يلي:
 .1الإطار الزمني املُح ّدد ملراحل تطبيق ال ِّنظام و�إجراءاته.
 .2و�ضع خطة الأداء ُمب�شاركة املُ ّ
وظف ،على �أن ت�شمل هذه اخلطة الأهداف الفرد ّية والكفاءات
ال�سلوك ّية و�أوزانها ،ومبا يتّفق مع الأهداف اال�سرتاتيج ّية للدائرة واخلطة الت�شغيل ّية للوحدة
ُّ
التنظيم ّية التي يتبعها.
 .3ت�شجيع املُ ّ
وظفني على التعاون فيما بينهم وتقوية روح الفريق الواحد ،وتر�سيخ قيم ومبادئ
ملهامهم الوظيف ّية.
التنا ُف�س ّية الإيجاب ّية والعادلة ،وتر�سيخ ثقافة االبتكار والإبداع يف �أدائهم ِّ
ُ .4متابعة �أداء املُ ّ
وظف من خالل التوجيه والإر�شاد املُ�ستمِ ر طوال العام ،وتوثيق ذلك بهدف
حتديد ال ُفر�ص والتح ّديات واالحتياجات التدريب ّية والتطوير ّية وتنفيذها بالتن�سيق مع �إدارة
املوارد الب�شر ّية.
ُ .5مناق�شة املُ ّ
وظف بنتائج تقييم �أدائه مبو�ضوع ّية و�شفاف ّية وتوثيقها.
وجهة لنتائج تقييم �أداء ُم ّ
وظفي الوحدة التنظيم ّية ،وفق ًا لل ِّن�سب املُح ّددة.
 .6توزيع ال ِّن�سب املُ ّ
التزامات املُ ّ
وظف
املادة ()8

يلتزم املُ ّ
وظف مبا يلي:
 .1املُ�شاركة الف ّعالة يف جميع مراحل ال ِّنظام والتق ُّيد ب�إجراءاته.
 .2تنفيذ خطة الأداء املُتّفق عليها ،واالحتفاظ بالأد ّلة والوثائق املُتع ِّلقة بذلك.
 .3تطوير وحت�سني �أدا ِئه بنا ًء على التوجيه والإر�شاد ال�صادر �إليه من الرئي�س املُبا�شر.
 .4التق ُّيد وااللتزام بخطط التدريب والتطوير املُعتمدة.
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تقييم �أداء املُ ّ
وظف املنقول داخل الدائرة
املادة ()9
�أ -على الرئي�س املُبا�شر تقييم �أداء املُ ّ
وظف قبل نقله �إلى وحدة تنظيم ّية �أخرى �إذا كانت املُ ّدة
التي �أم�ضاها يف العمل حتت �إ�شرافه خالل �سنة التقييم ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر.
ب�	-إذا كانت ُم ّدة خدمة املُ ّ
وظف خالل �سنة التقييم (� )6ستة �أ�شهر ف�أكرث لدى الوحدة التنظيم ّية
املنقول �إليها ،يتو ّلى الرئي�س املُبا�شر لدى هذه الوحدة تقييم �أداء املُ ّ
ال�سنة ب�أكملها
وظف عن ّ
مع الأخذ بعني االعتبار نتيجة تقييم �أدائه عن الفرتة التي ق�ضاها يف الوحدة التنظيم ّية
املنقول منها.
ال�سنة الواحدة ملُدد ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر،
ج�	-إذا مت نقل املوظف �أكرث من م ّرة خالل ّ
تو�سط التقييم الذي ح�صل عليه يف ُكل مرة.
فيكون تقييم �أدائه املُعتمد هو ناجت ُم ِّ
تقييم �أداء املُ ّ
وظف املنقول خارج الدائرة
املادة ()10
�أ�	-إذا ُن ِقل املُ ّ
وظف �إلى دائرة �أخرى خالل �سنة التقييم ،يتو ّلى الرئي�س املُبا�شر يف الدائرة
املنقول منها تقييم �أدائه عن الفرتة التي ق�ضاها يف العمل لدى هذه الدائرة� ،شريطة �أن
يكون قد �أم�ضى ( )3ثالثة �أ�شهر على الأقل من �سنة التقييم ،و�إر�سال نتائج هذا التقييم �إلى
الدائرة املنقول �إليها يف موعد �أق�صاه ( )10ع�شرة �أ ّيام عمل من تاريخ ال ّنقل.
ب -على الرئي�س املُبا�شر يف الدائرة املنقول �إليها املُ ّ
وظف و�ضع خطة �أداء جديدة له خالل ()20
ع�شرين يوم عمل من تاريخ ُمبا�شرته العمل ،وتقييم �أدائه بنا ًء على هذه اخلطة.
تقييم �أداء املُ ّ
وظف املُعار
املادة ()11
تتولى اجلهة املُعار �إليها املُ ّ
وظف تقييم �أدائه خالل فرتة الإعارة وتزويد الدائرة املُعار منها ب ُن�سخة
عن هذا التقرير يف نهاية �سنة التقييم.
تقييم �أداء املُ ّ
وظف املُنتدب داخل الدائرة
املادة ()12
�أ�	-إذا مت ندب املُ ّ
وظف لوظيفة �أخرى دون تكليفه مبهام وظيفته الأ�صل ّية وزادت ُم ّدة ال ّندب على
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( )3ثالثة �أ�شهر ،فيتولى الرئي�س املُبا�شر يف الوظيفة املُنتدب �إليها تقييم �أدائه عن هذه
املُ ّدة.
ب�	-إذا مت ندب املُ ّ
وظف للقيام مبهام وظيفة �أخرى بالإ�ضافة �إلى مهام وظيفته الأ�صل ّية ،فيتولى
الرئي�س املُبا�شر يف الوظيفة الأ�صل ّية تقييم �أدائه ب�صرف ال ّنظر عن ُم ّدة ال ّندب ،وذلك
بالتن�سيق مع الرئي�س املُبا�شر للوظيفة املُنتدب �إليها.
تقييم �أداء املُ ّ
وظف املُنتدب خارج الدائرة
املادة ()13
وظف ب�شكل ُك ّلي �إلى دائرة �أخرى ،تتولى الدائرة املُنتدب �إليها املُ ّ
�أ�	-إذا مت ندب املُ ّ
وظف تقييم
�أدائه خالل فرتة ال ّندب ،وتزويد الدائرة املُنتدب منها املُ ّ
وظف ب ُن�سخة من هذا التقرير خالل
�شهر من تاريخ انتهاء فرتة ال ّندب.
وظف ب�شكل ُجزئي �إلى دائرة �أخرى ،تتولى الدائرة املُنتدب منها املُ ّ
ب�	-إذا مت ندب املُ ّ
وظف تقييم
�أدائه بالتن�سيق مع الدائرة املُنتدب �إليها.
تقييم �أداء املُ ّ
وظف خالل فرتة االختبار
املادة ()14
يتم تقييم �أداء املُ ّ
وظف خالل فرتة االختبار من قبل الرئي�س املُبا�شر ،على �أن يتم توجيهه خالل هذه
الفرتة �إلى نقاط ال ُق ّوة والتطوير املُتع ِّلقة ب�أدائه ،ويف حال تثبيته يف الوظيفة ُ
تدخل فرتة االختبار
ال�سنو ّية.
خلطة الأداء �ضمن دورة التقييم ّ

يتكون ال ِّنظام من املراحل التالية:
 .1مرحلة تخطيط الأداء.
 .2مرحلة املُراجعة الدور ّية.
 .3مرحلة التقييم.
 .4مرحلة املُوازنة و�ضبط ال ِّن�سب.
 .5مرحلة املُكاف�أة والتقدير.
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مرحلة تخطيط الأداء
املادة ()16
لغايات قيا�س �أداء املُ ّ
ملهامه الوظيف ّية ،يتعينّ على الرئي�س املُبا�شر و�ضع خطة
وظف و�إجنازه الفعلي ِّ
الأداء لل ُم ّ
وظف وفق ًا للدليل الإجرائي.
مرحلة املُراجعة الدور ّية
املادة ()17
�أ -تهدف هذه املرحلة �إلى �ضمان ُمراجعة و ُمتابعة �أداء املُ ّ
وظف من قبل الرئي�س املُبا�شر لغايات
قيا�س وحتديد ن�سب الإجناز املطلوبة ،وتت�ض ّمن هذه املرحلة ما يلي:
 .1التقييم املبدئي من قبل املُ ّ
وظف لأدائهُ ،معزّز ًا مبا لديه من وثائق و ُم�ستندات.
ال�سلوك ّية املطلوب حتقيقها.
ُ .2مراجعة ن�سب حتقيق الأهداف و ُم�ستويات الإجادة للكفاءات ُّ
 .3تعديل خطة الأداء �إذا تط ّلب الأمر ذلك ،على �أن يتم �إ�شراك املُ ّ
وظف بهذا التعديل.
ب	-تحُ ت�سب نتيجة تقييم �أداء املُ ّ
وظف خالل هذه املرحلة �ضمن نتيجة التقييم ال ِّنهائي.
مرحلة التقييم
املادة ()18
تهدف هذه املرحلة �إلى ُمراجعة وتقييم �أداء املُ ّ
وظف خالل ال�سنة ،و ُيحدِّ د الدليل الإجرائي القواعد
اخلا�صة بهذه املرحلة.
والإجراءات
ّ
ُم�ستوى التقييم
املادة ()19
يتم قيا�س �أداء املُ ّ
وظف ،وفق ًا ملُ�ستويات التقييم وال ّدرجات التالية:
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ُم�ستوى التقييم

الدرجة

يتجاوز التو ُّقعات ب�شكل ملمو�س

()5

يتجاوز التو ُّقعات

()4

يفي بالتو ُّقعات

()3

يفي ُمبعظم التو ُّقعات

()2

ال يفي بالتو ُّقعات

()1

وجهة لنتائج تقييم الأداء
ن�سب التوزيع املُ ّ
املادة ()20
وجهة لنتائج تقييم الأداء ما يلي:
�أُ -يراعى عند حتديد ن�سب التوزيع املُ ّ
ُ .1منحنى التوزيع الطبيعي للأداء ،وفق ًا ملا هو ُمبينّ يف الدليل الإجرائي.
 .2ا ُ
خل�صو�ص ّية الت�شغيل ّية والتنظيم ّية للدائرة.
 .3الأهداف واملُ� ِّؤ�شرات اال�سرتاتيج ّية املُ�ستهدف حتقيقها.
ف�صل يف نهاية �شهر مار�س من العام الذي
ب -على الدائرة تزويد دائرة املوارد الب�شر ّية بتقرير ُم ّ
وجهة لنتائج تقييم الأداء
يلي �سنة التقييم ،على �أن يت�ض ّمن هذا التقرير ن�سب التوزيع املُ ّ
املُعتمدة ،بنا ًء على نتائج ُم� ِّؤ�شرات الأداء املُ� ّؤ�س�س ّية املُرت ِبطة باخلطة اال�سرتاتيج ّية املُعتمدة
من املجل�س التنفيذي.
ج -تتولى دائرة املوارد الب�شر ّية ُمراجعة التقرير املُ�شار �إليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة ،ورفع
التو�صيات الالزمة ب�ش�أنه �إلى املجل�س التنفيذي ،بنا ًء على املُ� ِّؤ�شرات التالية:
 .1ن�سبة حتقيق املُ�ستهدف من ُم� ِّؤ�شرات الأداء املُ� ّؤ�س�س ّية املُعتمدة.
 .2ن�سب �إجناز وتنفيذ ُمبادرات وبرامج خطة دبي اال�سرتاتيج ّية املُعتمدة.
 .3نتائج تدقيق جهاز الرقابة املال ّية.
 .4نتائج االلتزام باملُوازنات احلكوم ّية بالتن�سيق مع دائرة املال ّية.
�	.5أي ُم� ِّؤ�شرات �أخرى تعتمدها احلكومة يف هذا ال�ش�أن.
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مرحلة املُوازنة و�ضبط النِّ�سب
املادة ()21
تتم خالل هذه املرحلة ُمراجعة نتائج تقييم الأداء ال�سنو ّية للوحدات التنظيم ّية مبا يتوافق مع
مهامها و�أدا ِئها ون�سب حتقيقها ملُ� ِّؤ�شرات �أدا ِئها املُ� ّؤ�س�س ّية ،على �أال تتجاوز ن�سب التوزيع
طبيعة ِّ
وجهة لنتائج تقييم الأداء املُعتمدة.
املُ ّ
جلنة املُراجعة
املادة ()22
�أُ -ت�ش ّكل يف الدائرة بقرار من املُدير العام جلنة ُت�س ّمى «جلنة ُمراجعة نتائج تقييم الأداء
و ُموازنة النِّ�سب» ،تت�أ ّلف من رئي�س ونائب للرئي�س وثالثة �أع�ضاء ،على �أن يكون من بينهم
مُم ِّثل عن �إدارة املوارد الب�شر ّية.
ب -تتولى جلنة املُراجعة القيام مبا يلي:
وجهة لنتائج تقييم الأداء.
ُ .1مراقبة �ضبط ن�سب التوزيع املُ ّ
ُ .2مراجعة نتائج تقييم الأداء الإجمايل للوحدات التنظيم ّية و ُمناق�شتها مع م�س�ؤوليها،
وللجنة �أن تط ُلب من رئي�س الوحدة التنظيم ّية �أي بيانات تتعلق بنتائج تقييم �أداء
ُم ّ
وظفيه.
وجهة لنتائج تقييم الأداء على الوحدات التنظيم ّية.
 .3توزيع ال ِّن�سب املئو ّية املُ ّ
�صدر اللجنة قراراتها باعتماد نتائج تقييم الأداء النهائ ّية بالأغلب ّية.
جُ -ت ِ
مرحلة املُكاف�أة والتقدير
املادة ()23
يجوز للدائرة تقدير و ُمكاف�أة املُ ّ
وظف املُتم ّيز ،وذلك لتحفيزه وت�شجيعه على الإجناز ،وفق ًا لنظام
املُكاف�آت العين ّية والنقد ّية املُعتمد من قبلها ،على �أن ُيحدِّ د الدليل الإجرائي الأحكام اخلا�صة بهذه
املرحلة.
�إدارة الأداء املُتدن
املادة ()24
ُيحدِّ د الدليل الإجرائي ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام القانون الإجراءات التي يتعينّ على الدائرة
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اتباعها يف حال ح�صول املُ ّ
وظف على نتيجة تقييم �أداء «ال يفي بالتوقعات».
التظ ُّلم على نتيجة التقييم
املادة ()25
�أ -على الرئي�س املُبا�شر ُمناق�شة املُ ّ
ال�سنوي خالل ( )10ع�شرة
وظف ب�ش�أن نتيجة تقييم �أدائه ّ
وظف ّ
�أيام عمل من تاريخ تبليغ املُ ّ
خطي ًا بنتيجة هذا التقييم ،والعمل على حل �أي خالف قد
ين�ش�أ يف هذا ال�ش�أن.
يرت�ض املُ ّ
ال�سنوي ،جاز له �أن يتظ ّلم على هذه النتيجة وفق ًا
ب�	-إذا مل ِ
وظف بنتيجة تقييم �أدائه ّ
للت�سل�سل التايل:
ُ
 .1تقدمي تظلُّم ّ
خطي �إلى املُدير املُراجع خالل يومي عمل من تاريخ انتهاء املُ ّدة املُ�شار
�إليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،وعلى املُدير املُراجع البت يف هذا التظلُّم خالل
( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ تقدميه� ،أو من تاريخ ُمبا�شر ِته العمل �إذا كان ُمتغ ّيب ًا عن
العمل ب�إجازة ر�سم ّية وفق ًا ملا هو ُمق ّرر يف القانون ،ويف حال جتاوزت ُم ّدة غيابه �أكرث من
( )21واحد وع�شرين يوم عمل من تاريخ تقدمي التظلُّم ،يتو ّلى من يقوم مقا ُمه البت يف
هذا التظلُّم.
 .2تقدمي تظلُّم ّ
خطي �إلى جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ
تبلُّغه ّ
خطي ًا بنتيجة تظلُّمه لدى املُدير املُراجع� ،أو بعد ُم ِ�ضي (� )7سبعة �أيام عمل من
تاريخ تقدمي تظلُّمه دون البت فيه� ،أو من التاريخ الذي كان يجب البت فيه وفق ًا لأحكام
البند ( )1من الفقرة (ب) من هذه املادة ،و�إال اع ُتبرِ القرار ال�صادر عن املُدير املُراجع
يف هذا ال�ش�أن ِنهائ ّي ًا.
 .3تقدمي تظلُّم ّ
خطي �إلى جلنة التظلُّمات املركز ّية ملُ ّ
وظفي حكومة دبي من قرار جلنة
التظلُّمات ّ
وال�شكاوى ال�صادر ب�ش�أن تقييم �أدائه ،خالل (� )14أربعة ع�شر يوم عمل من
تاريخ تبلُّغه ّ
خطي ًا بقرار جلنة التظلُّمات ّ
وال�شكاوى� ،أو بعد ُم ِ�ضي ( )30ثالثني يوم ًا من
تاريخ تقدمي التظلُّم �إليها دون البت فيه.
غياب املُ ّ
وظف يف �سنة التقييم
املادة ()26
�أ	-ال يتم تقييم �أداء املُ ّ
وظف ب�شكل فعلي يف حال تغ ُّي ِبه عن العمل ل�سبب م�شروع ملُ ّدة تزيد على
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يح�صل املُ ّ
وظف يف هذه احلالة على نتيجة تقييم
(� )6ستة �أ�شهر خالل �سنة التقييم ،على �أن ُ
�أداء «يفي بالتو ُّقعات» عن �سنة التقييم التي تغ ّيب فيهاُ ،
وتدخل نتيجة التقييم هذه �ضمن
وجهة لنتائج تقييم الأداء للدائرة.
ن�سب التوزيع املُ ّ
ب -يتم منح املُ ّ
لتحق باخلدمة الوطن ّية واالحتياط ّية تقييم �أداء «يفي بالتو ُّقعات»� ،إال
وظف املُ ِ
�إذا كانت نتيجة تقييم الأداء التي ح�صل عليها خالل ال�سنة التي �سبقت التحاقه باخلدمة
الوطن ّية واالحتياط ّية �أكرث من ذلك ،فيتم منح املُ ّ
وظف يف هذه احلالة التقييم ذاته.
�إ�صدار القرارات التنفيذ ّية
املادة ()27
ُي�صدر ُمدير عام دائرة املوارد الب�شر ّية القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار.
ال�سريان والنّ�شر
ّ
املادة ()28
ُيعمل بهذا القرار اعتبار ًا من الأول من يناير  ،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 � 30سبتمرب 2018م
املواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  20حمرم 1440هـ
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