مر�سوم رقم ( )14ل�سنة 2017
ب�ش�أن
�إجازة الأمومة والو�ضع والرعاية للموظفات يف حكومة دبي
__________

نحن

حاكم دبي

حممد بن را�شد �آل مكتوم

بعد االطالع على القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة  1983يف �ش�أن دور احل�ضانة،
وعلى القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  1999ب�إ�صدار قانون املعا�شات والت�أمينات االجتماعية
وتعديالته،
وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم ( )19ل�سنة  2006يف �ش�أن دور احل�ضانة بالوزارات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات العامة والدوائر احلكومية والدواوين،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إن�شاء جمل�س تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قانون �إدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم ( )27ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )2ل�سنة  2014ب�ش�أن حماية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف �إمارة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )15ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم منح عالوة طبيعة العمل ملوظفي
حكومة دبي،
وعلى قرار املجل�س التنفيذي رقم ( )27ل�سنة  2013ب�ش�أن تنظيم التعيني بدوام جزئي يف حكومة
دبي،
وعلى الت�شريعات املُ ِّ
نظمة للموارد الب�شرية املعمول بها لدى اجلهات احلكومية يف �إمارة دبي،
نر�سم ما يلي:

التعريفات
املادة ()1
لغايات هذا املر�سومُ ،يق�صد بـِ «اجلهة احلكومية» الدوائر احلكومية والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة
واملجال�س وال�سلطات و�أي جهة حكومية �أخرى تابعة حلكومة دبي ،كما ُيق�صد بـِ «املوظفة» كل من
ت�شغل �إحدى الوظائف املدن ّية �ضمن موازنة اجلهة احلكومية.
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نطاق التطبيق
املادة ()2

ُتط ّبق �أحكام هذا املر�سوم على:
	-1املوظفات العامالت لدى اجلهات احلكومية.
 -2كل �إجازة �أمومة �أو و�ضع �أو ا�سرتاحة ر�ضاعة مت منحها لل ُم ّ
وظفة قبل العمل بهذا املر�سوم ،ومل
تكتمل ُم ّدتها.
�إجازة الأمومة
املادة ()3
�أ -ت�ستحق املُ ّ
وظفة املُع ّينة يف وظيفة دائمة �سواء بنظام الدوام الكامل �أو اجلزئي� ،إجازة �أمومة
ملدة ( )90ت�سعني يوم ًا ،تبد�أ من تاريخ الوالدة ،ويجوز للموظفة طلب بدء هذه الإجازة قبل
( )30ثالثني يوم ًا على الأكرث من التاريخ املتوقع للوالدة� ،شريطة �أن تكون املدة مت�صلة.
ب -يجوز اجلمع بني �إجازة الأمومة والإجازة الدورية وكذلك الإجازة بدون راتب ،بحد �أق�صى
( )120مئة وع�شرون يوم ًا من بداية �إجازة الأمومة.
�إجازة الو�ضع
املادة ()4
ت�ستحق املُ ّ
وظفة التي �أجه�ضت جنينها قبل بدء الأ�سبوع ( )24من حملها �إجازة مر�ضية ،تتحدد
خت�صة ،ويتم منحها �إجازة و�ضع ملدة (� )60ستني
مدتها بنا ًء على تقرير طبي ُمعتمد من اجلهة املُ ّ
يوم ًا �إذا �أجنبت طف ًال م ّيت ًا �أو �إذا �أجه�ضت جنينها بعد بدء الأ�سبوع ( )24وذلك بنا ًء على تقرير
طبي ُمعتمد من تلك اجلهة.
ا�سرتاحة الر�ضاعة
املادة ()5
�أ -ت�ستحق املُ ّ
وظفة ا�سرتاحة ملدة �ساعتني يومي ًا مدفوعة الراتب لإر�ضاع وليدها ،وتمُ نح هذه
اال�سرتاحة �سوا ًء عند بدء �ساعات الدوام الر�سمي �أو قبل انتهائها ،وذلك بعد انتهاء �إجازة
الأمومة وحتى يبلغ وليدها عامه الأول ،وال ت�ستحق املُ ّ
وظفة هذه اال�سرتاحة خالل �شهر
رم�ضان املُبارك.
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ب� -إذا كانت املُ ّ
وظفة ُمع ّينة بنظام الدوام اجلزئي ،ف�إنها متنح �ساعتي اال�سرتاحة املُ�شار �إليها
يف الفقرة (�أ) من هذه املادة� ،شريطة �أن ال تقل عدد �ساعات عملها الر�سمية عن ( )5خم�س
�ساعات.
�إجازة الرعاية
املادة ()6
تمُ نح املُ ّ
وظفة التي ت�ضع مولود ًا من ذوي الإعاقة� ،إجازة رعاية تبد�أ من تاريخ انتهاء �إجازة الأمومة
وحتى يبلغ وليدها عامه الأول ،ويجوز متديد هذه الإجازة بقرار من م�س�ؤول اجلهة احلكومية �أو
خت�صة.
من ُيف ّو�ضه ملدة ال تزيد على ( )3ثالث �سنوات بنا ًء على تقرير طبي ُمعتمد من اجلهة املُ ّ
احلقوق املُرت ِبطة ب�إجازة الأمومة والو�ضع والرعاية
املادة ()7
�أ -ت�ستحق املُ ّ
وظفة التي يتم منحها �إجازة الأمومة �أو الو�ضع �أو الرعاية وفق ًا لأحكام هذا املر�سوم
الراتب ال�شهري طوال ُمدة �إجازتها ،وال ُي�صرف لها خالل هذه املُ ّدة �أي عالوة �أو بدل يرتبط
ُمبزاولة عملها ،كعالوة طبيعة العمل �أو بدل ا�ستخدام الهاتف الن ّقال ،وما يف حكمها.
ب	-تحُ ت�سب العطل الأ�سبوعية والر�سمية التي تتخلل �إجازة الأمومة �أو الو�ضع �أو الرعاية من
�ضمن ُم ّدة الإجازة ،كما ُتعترب ُم ّدتها خدمة ِفعل ّية لكافة الأغرا�ض ،مبا يف ذلك ا�ستحقاق
تذاكر ال�سفر والإجازة الدورية.
ج	-ال يجوز ترحيل �إجازة الأمومة �أو الو�ضع �أو الرعاية �أو �أي جزء منها �إلى ال�سنة التالية ،كما ال
يجوز ا�ستبدالها ببدل نقدي.
دار احل�ضانة
املادة ()8
ُين�ش�أ يف مقر اجلهة احلكومية دار للح�ضانة ،لتوفري الرعاية الالزمة لأطفال املوظفة الذين تقل
�أعمارهم عن (� )4أربع �سنوات متى بلغ عدد �أطفال املوظفات الأمهات يف اجلهة احلكومية ()20
ع�شرون طف ًال ف�أكرث ،و�إذا مل يب ُلغ عدد الأطفال هذا العدد ،جاز �أن ت�شرتك �أكرث من جهة حكومية
يف توفري دار ح�ضانة ُم�شرتكة لرعايتهم ،ويجوز للجهة احلكومية التعاقد مع دار للح�ضانة قريبة
من مق ِّرها ،يف حال مل يتوفر لديها مكان خا�ص لذلك.
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ُمعاجلة الأو�ضاع القائمة
املادة ()9
�أ� -إذا كانت ُم ّدة �إجازة الأمومة �أو الو�ضع �أو ا�سرتاحة الر�ضاعة التي مت منحها لل ُم ّ
وظفة مل
تكتمل وقت العمل بهذا املر�سوم ،ف�إنه يتم زيادة ا�ستحقاقها من الإجازة �أو اال�سرتاحة مبا
ُيعا ِدل الفرق بني املُ ّدة التي انق�ضت واملُ ّدة املُق ّررة مبوجب �أحكام هذا املر�سوم.
ب� -إذا كانت ُم ّدة �إجازة الأمومة �أو الو�ضع �أو ا�سرتاحة الر�ضاعة التي مت منحها لل ُم ّ
وظفة قد
انتهت قبل العمل بهذا املر�سوم ،ف�إنه ال يتم زيادة ا�ستحقاقها من الإجازة �أو اال�سرتاحة.
الإلغاءات
املادة ()10
ُيلغى �أي ن�ص يف �أي ت�شريع �آخر �إلى املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا املر�سوم.
الن�شر وال�سريان
املادة ()11
ُين�شر هذا املر�سوم يف اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به اعتبار ًا من الأول من مار�س .2017
حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي
�صدر يف دبي بتاريخ � 15أبريل 2017م
املوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق  18رجب 1438هـ
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