
 

 

 الفصل العاشر

  ؤسسیةـــــافة المـــالثق

  

  العمل عالقات
  

  )65(المادة 

 :على أن تمتاز بما یلي وموظفیھا، الحكومة بواسطتھا تحقیق أھداف یمكن عمل على الوزارات إیجاد بیئة

 .االقتراحات واألفكار المتمیزة والمبتكرةأن تحفز الموظفین على تقدیم  .1

 .متكافئة لتنمیة وتطویر الموظفین وذلك بالتشاور المستمر معھم فرصًا أن توفر .2

 .وتلبي المتطلبات األساسیة للموظف وعادلة آمنة تكون أن .3

 .الثقافي واالختالفات الفردیة للموظفین تراعي التنّوع أن .4

 .بتحسین الخدمات وتطویر األھداف المتعلقة االقتراحات تقدیم للمشاركة في تتوفر فرصًا للموظفین أن .5

 .أن توفر بیئة مناسبة للصحة المھنیة .6

  

  الشخصي السلوك
  

 )66(المادة 

وعلیھ بصفة  السلوك المعتمدة للوظائف العامة، الموظف أن یسلك بتصرفاتھ مسلكًا الئقًا یتفق ومعاییر على

 :لتزام بما یلياإل خاصة

  .القوانین والنظم واللوائح ذات الصلة بأداء الواجبات والمسؤولیات الوظیفیةاحترام  .1

 .ونزاھة بما یحقق أھداف ومصالح الوزارة التي یعمل بھا بكل دقة وعنایة اأداء األعمال المناط بھ .2

قانون أو مرسوم بممارسة المھام الوظیفیة بحسن نیة متجردًا من سوء القصد أو اإلھمال أو مخالفة ال .3

 .إلضرار بالمصلحة العامةا

 .بالود وحب المساعدةیتصف  مھني متزن لجمیع العمالء بأسلوب المتمیزة خدماتال تقدیم .4

  .خاص والجھة التي یعمل فیھا بشكل عام بشكل سمعة الحكومة على بطریقة تحافظ التصرف .5

  .التقید بأرفع المعاییر األخالقیة في سلوكھ وتصرفھ .6

 .لباقة العمل ومعاملتھم بكلوواجبات زمالء  حقوق احترام .7

 .الھدر استخدام األموال العامة بما تفرضھ األمانة والحرص وتجنب .8

 .الوظیفیة واجباتھ تأدیة خالل علیھا یحصل لمعلومات التيا ستغاللا عدم .9

  



 

 

  

  تشریعات النافذةبال االلتزام
  

 )67(المادة 

 .الدولة في النافذة بالتشریعات االلتزام الموظف على .1

اإلداریة المنصوص علیھا في   لقوانین أو أنظمة العمل ، یجازى وفقا للجزاءات مخالفة یرتكب موظف كل .2

   .إجراءات أو عقوبات تنص علیھا أیة تشریعات أخرى ھذا المرسوم بقانون دون أن یخل ذلك بأیة

 غیر تدخلال أو للتأثیر عملھ وذلك  أثناء یقیمھا   التي عالقاتھ أو منصبھ استغالل الموظف على یحظر .3

 .خارجھا من أو الوزارة داخل من سواًء المختصة التحقیق التي تقوم بھا جھات اإلجراءاتفي   المالئم

  

  المعلومات عن اإلفصاح
  

 )68(المادة 

معلومات سریة  أیة اإلفصاح عن أو كشفخالل فترة خدمتھ بالوزارة وبعد انتھائھا،  الموظف یحظر على .1

مسبق بذلك،  خطي تصریح على لم یحصل أو شفھیة أو أي كان شكلھا، ماسواء كانت خطیة أو الكترونیة 

 .جھة أخرىبأیة  أو بھا یعمل بالوزارة التي وسواء كانت تلك المعلومات تتعلق

ما یكون لدیھ  كلللوزارة  خدمتھ بالوزارة ألي سبب من األسباب أن یسلم  انتھاء فور الموظف على یجب .2

 أو بھا یعمل التي الوزارةتخص  ممتلكات وأیة والبرامج واألقراص واألشرطة والمواد والملفات الوثائق من

  .سریة حتى ولو لم تتضمن معلوماتوالجھات األخرى الوزارات  من أیًا تخص

  

  خدمة العمالء 
  

 )69(المادة 

 المعاییر وفق أفضل العمالء یجب على الوزارات والجھات الخاضعة ألحكام ھذا المرسوم بقانون خدمة

الموظف في  معھم، وعلى متمیزة عالقات تلبي تطلعاتھم من خالل ترسیخ مھنیة فعالة وبطریقة واإلجراءات

  : سبیل تحقیق ذلك القیام بما یلي

 .تعاملھ معھم التام في والتزام الحیاد بالعمالء، یتعلق ترویجي نشاط أي في االنخراط عدم .1

تعامل  على بھدف الحصول منافع شخصیة أو إغراءات أیة لتقدیم العمالء من أي بھا یقوم محاولة أیة رفض .2

 .المحاوالت تلك عن الوزارة في المختصة السلطات إبالغ األحوال ویجب على الموظف في جمیع ،خاص

  

  

  



 

 

 والرشاوى الھدایا
  

 ) 70(المادة 

وشعار الجھة ھدایا ما لم تكن ھدیة دعائیة أو ترویجیة رمزیة وتحمل اسم  أیة یحظر على الموظف أن یقبل .1

عنھا وذلك  نیابة الھدایا لھا بقبول یسمح التي تقدمھا، على أن تقوم الوزارة بتحدید الوحدة التنظیمیة التي

 .توزیعھا وفقًا للضوابط والمعاییر المعتمدة لدى الوزارة لتتولى

  .تعتمدھاالوحدة التنظیمیة التي  قبل ومن الوزارة باسـم إال تقـدیم وتوزیع الھدایا یجـوز ال .2

تقدیم أو  أو أخذ أو الموظف قبول على یحظر المفعول في الدولة، مراعاة أحكام التشریعات الساریة مع .3

 .الرشاوى طلب

مبلغ مالي أو خدمة معینة أو أي شيء لھ قیمة مادیة أو  أي تقدیم یقصد بالرشوة المرسوم بقانون ھذا ولغایات .4

 :إجراء من شأنھ باتخاذ أي العمل مسار ُیفِسد كي موظف عام معنویة ألي

 .بأدائھ - عملھ  بحكم -مطالبًا  الموظف یكون تعجیل أي عمل  -أ 

 .أن یؤدي إلى امتناع الموظف عن أداء عمل مكلف بھ  - ب 

أن یؤدي إلى توسط الموظف لدى موظف آخر إلنھاء معاملة أو اتخاذ إجراء بالمخالفة للتشریعات   -ج 

  .الساریة

 بنتیجة ثبت وإذا بلغ عنھا،التي ُی بھا أو المشتبھ الرشاوى حاالت جمیع في وفي جمیع األحوال یجب التحقیق .5

أو دفع لموظف آخر أیة  طلب أو قبل أو استلم قد الموظف التحقیق أو في حال وجود دالئل قویة على أن

اإلجراءات المتعلقة  دون أن یخل ذلك بحقھا في اتخاذ المختصة القضائیة الجھات إلى تحویلھ فیتم رشوة

بحق الموظف المخالف وفقًا لإلجراءات والضوابط المنصوص علیھا في ھذا المرسوم بقانون بالمخالفات 

  .لھ تنفیذاوالتشریعات التي تصدر 

  

  المصالح تضارب
  

 ) 71(المادة 

 الخاصة نشاطاتھ بین المصالح في تضارب قد یقع أي تجنب الوظیفیة واجباتھ تأدیة خالل الموظف یجب على

 المصالح،  بتضارب شبھات أیة بشأنھ تثار أن یمكن عمل أي یتجنب كذلك  وعملیاتھا، وأن الحكومة ومصالح

 :خاص تجنب ما یلي بشكل وعلیھ

مورد یكون  أو متعھد نجاح على مباشر غیر أو مباشر بشكل یؤثر رسمي قرار أو عملیة ةأی في االشتراك .1

  .الرابعة الدرجة حتى أقاربھ من

في أي قرار قد یؤدي إلى منح أیة منافع أو أراٍض أو تراخیص ألٍي من أقاربھ حتى الدرجة  االشتراك .2

  .الرابعة

أو  نجاح مورد أو متعھد في مباشر غیر أو مباشر بشكل یؤثر رسمي قرار أو عملیة أیة في االشتراك .3

مادیة  منفعة أو حصة على نسبة أو حصولھ إلى ویؤدي كان شكل بأي فیھ شریكًا یكون الموظف مشروع



 

 

 .مباشرة أو غیر مباشرة

 الحصول أھداف معینة أو لتحقیق عملھ بحكم علیھا حصل معلومات أیة تسریب أو الوظیفي منصبھ استغالل .4

  .خاصة من أي جھة كانت معاملة أو خدمة على

  

  العمل لدى الغیر وتملك حصص في الشركات
  

 ) 72(المادة 

  المواطن العمل لدى الغیر بأجر أو بدون أجر إال بموافقة خطیة مسبقة من غیرالموظف  على یحظر .1

  .الوزارة التي یعمل بھا

فیما عدا الشركات  –یحظر على الموظف غیر المواطن تملك حصص في أیة مؤسسة خاصة أو شركة  .2

 .إال بموافقة خطیة مسبقة من الجھة التي یعمل فیھا –المساھمة العامة 

لمواطن تملك أیة حصة في أیة شركة أو مؤسسة خاصة أو إدارة تلك الشركات أو ا للموظف یجوز .3

 .الغیر بأجر أو بدون أجر المؤسسات أو العمل لدى

 المؤسسات الخاصة توفر حصصًا في الشركات أوھ تملك أو الغیر لدى الموظف لعمل یشترطوفي جمیع األحوال 

  : التالیة الشروط

 .الرسمي الدوام ساعات خارج العملأن یتم   -أ 

 وضع على سلبًا ینعكس الأوالوظیفیة،  واجباتھ ومھامھ على سلبي بشكل ذلك العمل أو التملك یؤثر الأ  - ب 

 .الوزارة

  .بھا یتأثر أو وال یؤثر بوظیفتھ الرسمیة األشكال من شكل أو ذا صلة بأي عملھ ذلك مرتبطًا ال یكونأ  -ج 

 

  األقارب توظیف
  

 )73(المادة 

حتى یحظر بموجب ھذا المرسوم بقانون تعیین موظفین تربطھم ببعض عالقة زوجیة أو صلة قرابة أو مصاھرة 

 على، وفي جمیع األحوال المباشرة اإلشرافیة العالقة نفس ضمن أو الوحدة التنظیمیة نفس الثانیة في الدرجة

 .من ھؤالء أًي ترقیة أو نقل أو تتعلق بتعیین قرارات أو توصیات في أیة االشتراك عدم الموظف

  

  العمل الرسمي أیام وساعات
  

 )  74(المادة 

  .الوزراء مجلستحدد أیام وساعات العمل الرسمیة للحكومة بقرار من 

  



 

 

  الرسمیة العطالت
 

  )75(المادة 

  .، ویحدد القرار الجھات المختصة باإلعالن عنھاالوزراء مجلستحدد العطالت الرسمیة للحكومة بقرار من 

  

  محافظة على األموال العامةال
 

  )76(المادة 

  

یتعین على الموظف المحافظة على المباني والمركبات واألجھزة والمعدات وغیرھا من الممتلكات العامة 

.المملوكة للوزارة واستخدامھا ألغراض العمل ووفقا للقوانین والنظم الساریة  


