( )10حموق ٌمابلها ( )10واجبات فى لانون الخدمة المدنٌة

احترام سٌادة المانون

االلتزام والمسئولٌة
المشاركة والعمل بروح الفرٌك

العدالة والمساواة

التفانى واالخالص
النزاهة والشفافٌة

الحموق
االول

ٌحك للكافة شغل الوظائف العامة على اساس الكفاءة والجدارة دون
محاباه او وساطه وبدون تمٌز بسبب الدٌن او الجنس او اى سبب اخر

الثانى

يحق للموظف الحصول على التدريب والتأهيل واالعداد
للقيام بواجباته ومسئوليته الوظيفية

الثالث

ٌحك للكافة شغل الوظائف المٌادٌة عن طرٌك اجتٌاز المسابمة الممررة

الرابع

ٌحك _ لمن ٌختارهم الوزٌر _ شغل وظٌفة الوكٌل الدائم
للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزٌر فى مباشرة
اختصاصاتة

الخامس

ٌحك للموظف الحصول على تعوٌض عادل عن االختراعات والمصنفات
التى ٌبتكرها اثناء تأدٌة وظٌفته او بسببها

السادس

ٌحك للموظف االجر الممرر لوظٌفته

السابع

ٌحك للموظف التظلم من تمرٌر تموٌم ادائه السنوى

الثامن

ٌحك للموظف الحصول على اجازة اعتٌادٌة سنوٌة باجر كامل ال ٌدخل
فى حسابها اٌام عطالت االعٌاد و المناسبات الرسمٌة

التاسع

ٌحك للموظف ان ٌنمطع عن العمل لسبب عارض
لمدة ال تتجاوز سبعة اٌام خالل السنة

العاشر

ٌحك للموظف المرٌض انهاء اجازته
المرضٌه و العوده الى عمله

الواجبات
االول

ٌجب على الموظف االلتزام باحكام المانون و اللوائح و المرارات و
التعلٌمات المنفذة و مدونات السلون و اخاللٌات الخدمة المدنٌة

الثانى

ٌجب على الموظف المٌام بالواجبات و المسئولٌات و المهام
الموضحة ببطالة الوصف الوظٌفى لوظٌفته

الثالث

ٌجب على شاغل الوظٌفة المٌادٌة ان ٌؤدى امام السلطة المختصة
و لبل ان ٌباشر عمله الٌمٌن

الرابع

ٌجب على الوكٌل الدائم للوزارة االتى:
ضمان االستمرار و التنظٌم المؤسسً للوزارة و الهٌئات و االجهزة التابعة لها
الحفاظ على استمرارٌة برامج و مشروعات و خطط الوزارة و متابعتها

الخامس

ٌجب على الموظف ان ٌتمدم بالتظلم من تمرٌر ادائه
السنوى خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ اعالنه

الواجبات
السادس

ٌجب على الموظف االتى:
 .1االلتزام الوظٌفً اثناء ساعات العمل الرسمٌة
 .2عدم ممارسة أي عمل حزبً او سٌاسً داخل مكان العمل او بمناسبة تأدٌة هذا العمل
 .3عدم المٌام بجمع تبرعات او مساهمات لصالح احزاب سٌاسٌة او نشر الدعاٌة او التروٌج لها
 .4عدم الخروج على ممتضٌات الواجب الوظٌفً و اال ٌظهر بمظهر من شانه االخالل بكرامة الوظٌفة

السابع

ٌجب على الموظف االلراربملكٌة الدولة لالختراعات و المصنفات التى ٌبتكرها اثناء
تادٌة وظٌفته او بسببها اذا كان االختراع او المصنف نتٌجة تجارب رسمٌة او له صلة
بالشئون العسكرٌة او اذا كان االختراع او المصنف ٌدخل فى نطاق اعمال وظٌفته

الثامن

ٌجب على الموظف اال ٌنمطع عن العمل اال الجازة ٌرخص له بها فى الحدود الممرره
لانونا ووفما للضوابط و االجراءات المحددة وال ٌؤدى عمال للغٌر باجر او بدون اجر
خالل مدة االجازة بغٌر ترخٌص من السلطة المختصة

التاسع

ٌجب على الموظف اال ٌنمطع عن العمل لسبب عارض مدة
تزٌد عن ٌومٌن فى المرة الواحدة

العاشر

ٌجب على الموظف المرٌض الراغب فى انهاء اجازته المرضبه
والعوده الى عمله ان ٌمدم طلبا كتابٌا بذلن وان ٌوافك المجلس الطبى
المختص على عودته للعمل

واجبات الموظف
االلتزام باحكام لانون
الخدمة المدنٌة
والئحته التنفٌذٌه

االلتزام بما ٌصدر من
الجهاز من لرارات
تنظٌمٌة او تعلٌمات

االلتزام بمدونات السلوك
واخالقيات الخدمة المدنية

االلتزام بمواعٌد العمل
الرسمٌة

المحافظة على كرامة
الوظٌفة وحسن سمعتها
ومراعاة اداب اللٌالة
فى التصرف

التعاون مع رؤسائه
وزمالئة فى العمل

المحافظة على
ممتلكات جهة العمل

ابالغ الوحدة بمحل
الامته وحالته
االجتماعٌه وما ٌطرأ
علٌها من تغٌرات

تنفٌذ االوامر بدلة وامانة
فى حدود الموانٌن
واللوائح

المٌام بالعمل بدلة
وامانه وانجازة فى
المواعٌد المناسبة

المٌام بأى اعمال
وظٌفٌة ٌكلف بها ولو
فى غٌر مواعٌد العمل
الرسمٌة

محظورات على الموظف
مخالفه المواعد
واللوائح
والمرارات

مباشرة االعمال
التى تتنافى مع
الحٌدة

ممارسة اى عمل
حزبى اوسٌاسى
داخل مكان العمل

المٌام بجمع التبرعات
او مساعدات لصالح
احزاب سٌاسٌه

عدم الرد على
منالضات جهاز
المحاسبات او
مكاتبات بصفه
عامة

عدم موافاة الجهاز
المركزى للمحاسبات
بالمستندات فى
المواعٌد المحددة

عدم موافاة الجهاز
المركزى للتنظٌم
واالدارة بما ٌطلبة من
بٌانات ومستندات

االحتفاظ باصل
مستندات ذات طابع
سرى

الجمع بٌن وظٌفته
وبٌن اى عمل اخر
ٌؤدٌه وٌضر
بواجباته الوظٌفٌه

تأدٌة اعمال للغٌر
بأجر او بمكافاه
بغٌر اذن من
السلطه المختصه

االشتران فى
تنظٌم اجتماعات
داخل مكان العمل
دون اذن

استغالل نفوذة
الوظٌفى

اساءة استخدام ادوات
العمل

لبول اى هدٌة او عمولة
بسبب لٌامة بواجبات وظٌفته

افشاء اٌة
معلومات سرٌة
تخص الوظٌفة
االدالء باى تصرٌحات
او بٌان عن طرٌك
وسائل االعالم اال
بتصرٌح كتابى

اساءة معاملة
الجمهور

مباشرة اى نشاط او اتٌان اى
سلون من شأنه تكدٌر االمن العام

