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 السياسة  الوظيفية لوزارة التربية والتعليم

 
 

 التعريفات : 
 مارات العربية المتحدة إلا الدولة :

 الوزارة : وزارة التربية والتعليم 
 .الهيئة االتحادية للموارد البشرية  الحكومية  الهيئة :

 .العقوبات  صدار قانونإبشأن  7891( لسنة 3اتحادي رقم ) قانون العقوبات :قانون
 بشأن اعادة تنظيم ديوان المحاسبة 1177( لسنة 9االتحادي رقم )القانون قانون تنظيم ديوان المحاسبه :  

بشأن الموارد البشرية  في الحكومة االتحادية  1119( لسنة 77رقم ):  المرسوم  بقانون اتحادي  بقانون المرسوم
 1177( لسنة 8والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم )

 77في شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم  1171لسنة  73قرار مجلس الوزراء رقم  : التنفيذية الالئحة
 وتعديالته . 1119لسنة 

بشأن اعتماد وثيقة مبادئ السلوك المهني  1171( لسنة 71وثيقة السلوك المهني : قرار مجلس الوزراء رقم )
 الوظيفة العامة . خالقياتأو

بشأن الئحة تنظيم استخدام   1172( لسنة 13االجتماعي : قرار مجلس الوزراء رقم )التواصل تنظيم الئحة 
 موظفي الجهات االتحادية لوسائل التواصل االجتماعي.

 فسدي   كي عام موظف ألي معنوية أو مادية قيمة له شيء أي أو معينة خدمة مالي أو مبلغ أي تقديم:   الرشوة

 . عملهمسار 

 
 :حكام المرسوم  بقانون أوفق الوظيفية   االلتزاماتوال :أ
 

 1. السلوك الشخصي

 بصفة وعليه العامة ، للوظائف المعتمدة السلوك ومعايير يتفق الئقا   مسلكا   بتصرفاته يسلك أن الموظف على

 :يلي بما االلتزام خاصة

 .الوظيفية والمسؤوليات الواجبات بأداء الصلة ذات واللوائح والنظم القوانين احترام – 7

 .بها  يعمل التي الوزارة ومصالح أهداف يحقق بما،  ونزاهة وعناية دقة بكل بها المناط األعمال أداء – 1

 أو بقانون المرسوم مخالفة أو اإلهمال أو القصد سوء من متجردا   نية بحسن الوظيفية المهام ممارسة – 3

 .العامة بالمصلحة اإلضرار

 .المساعدة وحب بالود يتصف متزن مهني بأسلوب العمالء لجميع المتميزة الخدمات تقديم – 2

 .خاص بشكل فيها يعمل التي والجهة عام بشكل الحكومة سمعة على تحافظ بطريقة التصرف – 1

 .وتصرفه سلوكه في خالقيةألا المعايير بأرفع التقيد – 6

 .لباقة بكل ومعاملتهم العمل زمالء وواجبات حقوق احترام – 1

 .الهدر وتجنب والحرص األمانة تفرضه بما العامة األموال استخدام – 9

 .الوظيفية واجباته تأدية خالل عليها يحصل التي المعلومات استغالل عدم - 8
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 : النافذة بالتشريعات االلتزام.2

 .الدولة في النافذة بالتشريعات االلتزام الموظف على - 7

 في عليها المنصوص اإلدارية وفقا للجزاءات يجازى ، العمل أنظمة أو لقوانين مخالفة يرتكب موظف كل - 1

 . أخرى تشريعات أية عليها تنص عقوبات أو إجراءات بأية ذلك يخل أن دون بقانون المرسوم

 المالئم غير التدخل أو للتأثير وذلك عمله أثناء يقيمها التي عالقاته أو منصبه استغالل الموظف على يحظر - 3

 .خارجها من أو الوزارة داخل من سواء المختصة التحقيق جهات بها تقوم التي اإلجراءات في

 المعلومات عن اإلفصاح. 3

 سرية معلومات أية كشف أو عن اإلفصاح انتهائها وبعد بالوزارة خدمته فترة خالل الموظف على يحظر - 7

 وسواء بذلك، مسبق خطي تصريح على يحصل لم ما شكلها ، كان أي أو شفهية أو لكترونيةإ أو خطية كانت سواء

 .أخرى جهة بأية أو بها يعمل التي بالوزارة تتعلق المعلومات تلك كانت

 

 من لديه يكون ما كل للوزارة يسلم أن األسباب من سبب ألي بالوزارة خدمته انتهاء فور الموظف على يجب - 1

 أيا تخص أو بها يعمل التي الوزارة تخص ممتلكات وأية والبرامج واألقراص واألشرطة والمواد والملفات الوثائق

 .سرية معلومات تتضمن لم ولو حتى األخرى والجهات الوزارات من

 العمالء خدمة.4

  

 خالل من تطلعاتهم تلبي فعالة مهنية وبطريقة واإلجراءات المعايير أفضل وفق العمالء خدمة رةالوزا على يجب

 : يلي بما القيام ذلك تحقيق سبيل في الموظف وعلى معهم ، متميزة قاتالع ترسيخ

 .معهم تعامله في التام الحياد والتزام بالعمالء ، يتعلق ترويجي نشاط أي في االنخراط عدم - 7

 تعامل على الحصول بهدف شخصية منافع أو إغراءات أية لتقديم العمالء من أي بها يقوم محاولة أية رفض - 1

 .المحاوالت تلك عن الوزارة في المختصة السلطات إبالغ األحوال جميع في الموظف على ويجب ، خاص

 والرشاوى الهدايا.5

 الجهة وشعار اسم وتحمل رمزية ترويجية أو دعائية هدية تكن لم ما هدايا أية يقبل أن الموظف على يحظر - 7

 لتتولى وذلك عنها نيابة الهدايا بقبول لها يسمح التي التنظيمية الوحدة بتحديد الوزارة تقوم أن على تقدمها ، التي

 .الوزارة لدى المعتمدة والمعايير للضوابط وفقا توزيعها

 . تعتمدها التي الوحدة التنظيمية قبل ومن الوزارة باسـم إال الهدايا وتوزيع تقـديم يجـوز ال - 1
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 إجراء أي باتخاذ العمل مسارمن شأنه أن يفسد  الرشاوى طلب أو تقديم أو أخذ أو قبول الموظف على يحظر - 3

 :تي آلمن ا

 .بأدائه - عمله بحكم - مطالبا الموظف يكون عمل أي تعجيل -أ

 .به مكلف عمل أداء عن الموظف امتناع إلى يؤدي أن -ب

 السارية للتشريعات بالمخالفة إجراء اتخاذ أو معاملة إلنهاء آخر موظف لدى الموظف توسط إلى يؤدي أن -ج

 المصالح تضارب.6

 الخاصة نشاطاته بين المصالح في يقع قد تضارب أي تجنب الوظيفية واجباته تأدية خالل الموظف على يجب

 المصالح ، بتضارب شبهات أية بشأنه تثار أن يمكن عمل أي كذلك يتجنب وأن وعملياتها، الحكومة ومصالح

 :يلي ما تجنب خاص بشكل وعليه

 يكون مورد أو متعهد نجاح على غير مباشر أو مباشر بشكل يؤثر رسمي قرار أو عملية أية في االشتراك - 7

 . الرابعة الدرجة حتى أقاربه من

 الدرجة حتى أقاربه ألي من تراخيص أو أراض أو منافع أية منح إلى يؤدي قد قرار أي في االشتراك - 1

 .الرابعة

 أو متعهد أو مورد نجاح في مباشر غير أو مباشر بشكل يؤثر رسمي قرار أو عملية أية في االشتراك - 3

 مباشرة مادية منفعة أو حصة أو نسبة على حصوله إلى ويؤدي كان شكل بأي فيه شريكا الموظف يكون مشروع

 .مباشرة غير أو

 الحصول أو معينة أهداف لتحقيق عمله بحكم عليها حصل معلومات أية تسريب أو الوظيفي منصبه استغالل - 2

 . كانت جهة ةأي من معاملة خاصة أو خدمة على

 الشركات في حصص وتملك الغير لدى العمل.7

 .الوزارة من مسبقة خطية بموافقة إال أجر دون أو بأجر الغير لدى العمل المواطن غير الموظف على يحظر - 7

 الشركات عدا فيما – شركة أو خاصة مؤسسة أية في حصص تملك المواطن غير الموظف على يحظر - 1

 .لوزارةا من مسبقة خطية بموافقة إال – العامة المساهمة

 أو الشركات تلك إدارة أو خاصة مؤسسة أو شركة أية في حصة أية تملك المواطن للموظف يجوز - 3

 .أجر بدون أو بأجر الغير لدى العمل أو المؤسسات

 توفر الخاصة المؤسسات أو الشركات في حصصا تملكه أو الغير لدى الموظف لعمل يشترط األحوال جميع وفي

 :  التالية الشروط

 .الرسمي الدوام ساعات خارج العمل يتم أن. أ

 وضع على سلبا ينعكس وأال الوظيفية ، ومهامه واجباته على سلبي بشكل التملك أو العمل ذلك يؤثر أال. ب

 .الوزارة

 .بها يتأثر أو يؤثر الو الرسمية األشكال بوظيفته من شكل بأي صلة ذا أو مرتبطا ذلك عمله يكون أال. ج
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 األقارب توظيف. 8

 ببعض تربطهم موظفين ترقية أو نقل أو بتعيين تتعلق توصيات أو قرارات أية في االشتراك الموظف على يحظر

 قةالالع نفس ضمن أو التنظيمية نفس الوحدة في الثانية الدرجة حتى مصاهرة أو قرابة صلة أو زوجية قةالع

 .المباشرة  يةفاإلشرا

 : والالئحة التنفيذية حكام المرسوم  بقانونأوفق ثانيا : المخالفات الوظيفية 
 

 :مفهوم المخالفة الوظيفية
 

 أعمال في الواجب مقتضى على يخرج أو بقانون  المرسوم في عليها المنصوص الواجبات يخالف موظف كل
 ُيعفى وال االقتضاء، عند الجزائية أو المدنية بالمسؤولية اإلخالل عدم وذلك مع إداريا   يجازى وظيفته

 صدر كتابي ألمر تنفيذا   كان المتصلة بالوظيفة للمخالفات ارتكابه أن أثبت إذا إال اإلدارية الجزاءات من الموظف
 على المسؤولية تكون الحالة هذه وفي المخالفة إلى خطيا   تنبيهه بالرغم من المباشر رئيسه من إليه

 .األمر مصدر
 

 

 
 المخالفة الوظيفية: ضوابط

 
 تنفيذا   كان بالوظيفة المتصلة للمخالفات ارتكابه أن أثبت إذا إال داريةإلا الجزاءات من الموظف يعفى ال .7

 تكون الحالة هذه وفي المخالفة إلى خطيا تنبيهه من بالرغم المباشر رئيسه من إليه صدر كتابي مرأل

 مرألا مصدر على المسؤولية

 جزائية جريمة على ينطوي الموظف ارتكبه ما أن تبين إذا المختصة الجنائية السلطات إبالغ يجب  .1

 .جزاء من أكثر عليه يفرض أن أو مرة من أكثر المخالفة أو الفعل ذات على الموظف معاقبة يجوز ال  .3

 له تتاح حتي معه تحقيق خطي إجراء بعد إدارية إال جزاءات أية الموظف على يوقع أن يجوز ال  .2

 .دفاعه وتحقيق أقواله لسماع المناسبة الفرصة

 المخالفات: لجنة
 

 في النظر مسؤولية بها يناط « المخالفات لجنة» تسمى لجنة الوزير من بقرار الوزارة في تشكل .7

 الجزاءات وتوقيع -الرسمي بالدوام المرتبطة المخالفات فيما عدا – الموظفون يرتكبها التي المخالفات
 من الفصل جزاء وذلك باستثناء   بقانون المرسوم من ( 83 ) المادة في عليها اإلدارية المنصوص

  .الخدمة
 أو بالوزارة حكمه في من وأ المساندة للخدمات المساعد الـــوزارة وكيل برئاسة المخالفات لجنة تشكل .1

 من كل عن ممثال ضمنهم من يكون أن على التشكيل قرار األعضاء يحددهم من وعدد االتحادية الجهة
 النعقاد الالزمة الترتيبات إعداد يتولى مقرر للجنة ويكون القانونية الشؤون وإدارة البشرية الموارد إدارة

 . عنها والتبليغ توصياتها وأ وقراراتها محاضرها وتدوين اجتماعاتها
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 :اتالمخالفحالة الى لجنة إلآلية ا
 
 :المبدئي التحقيـقوال : أ

 
 التدقيق أو الشكوى طريق عن علمه إلى يصل فيـــــما المبدئي التحقيـق إجــــــــراءات المباشر الرئـيس يتولى -7

  لجنة إلى بسببها الموظف يحال مما المخالفة هذه وكانت موظفيه أحد ارتكبها مخالفة بوجود ذلك غير أو

 .المخالفات

 الموظف ارتكاب تفيد قرائن أو أدلة وجود المباشر الرئيس لدى تبين إذا المخالفات لجنة إلى الموظف إحالة يتم -1

 . المخالفة لهذه

 خطيا التحقيق كان وإذا ، االحالة طلب في مضمونه يثبت أن على ، شفاهه المبدئي التحقيق يكون أن يجوز -3
 .حالةإلا بكتاب منه صورة أرفق

 
 لجنة المخالفات :جراءات االحالة الى إثانيا : 

 
 اإلداري للتسلسل طبقا الموظف رؤساء من للتحقيق الموظف إحالة بطلب مذكرة المخالفــــات لجنــــة تتلقــى. 7

 .بها المتعلقة والقرائن واألدلة إليه المنسوبة المخالفة بها موضحا االتحادية الجهة أو الوزارة في

 إلى يوجه المخالفات لجنة رئيس من يوقع خطي إخطار بموجب التحقيق إلى المحال الموظف اســــتدعاء يتم -1

 ومكانها الجلسة وتاريخ إليه منسوب هو ما اإلخطار يتضمن أن على يتبعها التي التنظيمية الوحدة وإلى الموظف

 .األقل على أيام بخمسة لها المحدد الموعد قبل وذلك

 للمثول آخر موعد له ويحدد اإلجراء بذات ثانية إخطاره يعاد المخالفات لجنة أمام الموظف مثول عدم حال في -3

 .التالية للجلسة المحدد التاريخ من األقل على أيام ثالثة قبل بالموعد اإلخطار يتم أن على أمامها فيه

 غيبته في التحقيق في التصرف للجنة يجوز الثاني خطارإلا بعد المخالفات لجنة أمام الموظف يمثل لم إذا -2

 .باإلخطار الموظف علم من تحققها بعد وذلــك

 لجنة المخالفات :جراءات التحقيق بمعرفة إثالثا : 
 
 أنها من والتأكد بها ورد ما حدود في بالموضوع واإللمام األوراق على االطالع المخالفات لجنة على يجب-7

 .إليها المحالة المخالفة في بالتحقيق مختصة

 الوقائع جميع للتحقيق المحال الموظف على يتلو أن المخالفات لجنة رئيس على يتعين التحقيق بدء عند -1

 لديه ما وتقديم ، دفاعه إبداء من يتمكن حتى المخالفة ارتكابه تؤيد التي باألدلة وإحاطته واضح بشكل إليه المنسوبة

 .عليها ويوقع أقواله كل إثبات يتم وأن أقواله تؤيد مستندات من

 إلعداد الكافية المهلة وإعطائه األوراق جميع على االطالع من الموظـــف تمكـــين اللجنـــة رئيــس على -3

 .بدفاعه مذكرة

 شاهد شهادة سماع يجوز الو أقوالهم، في ومناقشتهم - وجدوا إن - الشهود شهادة سماع المخالفات لجنة على -2

 .السرية صفة ونتائجها المخالفة في التحقيق إلجراءات ويكون آخر شاهد حضور في

 إيضاحات ةأي وطلب الموظف ارتكبها التي بالمخالفة المتعلقة األوراق علىاالطالع  المخالفــــات للجنـــة -1

 لصالح مؤقتا العمل عن الموظف بوقف توصي ان ولها ، يتبعها التي التنظيمية الوحدة من بالمخالفة متعلقة

 .الفنية المسائل في الخبرة بأهل واالستعانة التحقيق
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 :اإلداري التحقيق مقوماترابعا :
 

 : يأتي ما المحضر في المحقق يثبت و كتابة التحقيق يكون

 . تحريره وساعة تاريخه -7

 .أصدرته التي والجهة اإلحالة وقرار المحقق اسم -1

 وملخص الوظيفية، ودرجته ووظيفته لها التابع واإلدارة إقامته ومحل وسنه للتحقيق المحال الموظف اسم -3

 .التحقيق محل للواقعة

 .أقوالهم سمعت من أقوال إثبات -2

 . الموظف على التحقيق بمحضر جاء ما قراءة -1

 .المحضر إتمام وتاريخ ساعة وإثبات مستندات من عليه االطالع تم وما إجراءات من اتخاذه تم ما إثبات -6

 .الورقة هذه في بأقواله أدلى من و المحقق بتوقيع التحقيق أوراق من ورقة كل تذييل -1

 .ومستنداته دفاعه وأوجه الموظف أقوال إثبات -9

 : التحقيق في التصرفخامسا :
 

 -:يأتي لما وفقا التحقيق في اللجنة تتصرف

 .التحقيق إلى للمحال المخالفة ارتكاب نسبة صحة لعدم التحقيق حفـــــظ -7

 .عنه جزاء توقيع يستحق ُال إليه نسب ما كان إذا ما حال وذلك ، األهمية لعدم التحقيق حفظ -1

 . األدلة كفاية لعدم التحقيق حفظ -3

 اللجنة تصدر الحالة هذه وفي إليه نسب ما بعض أو كل عن التحقيق إلى المحال الموظف مسؤولية تقرير -2

 يكون أن على الرئيس منه الذي الجانب يرجح األصوات تساوي حالة وفي رئيسها من وتعتمد باألغلبية قراراتها

 اإلدارية الجزاءات أحد ومتضمنا ، التحقيق إلى المحال الموظف بحق الثابتة الواقعة مع ومتناسبا مسببا القرار

 .الخدمة من الفصل جزاء باستثناء البشرية الموارد قانون من (93) المادة في عليها والمنصوص المناسبة

 إيقاف - ذلك التحقيق مصلحة اقتضت إذا - المخالفات لجنة من توصية على بناء يفوضه من أو للوزير يجوز -1

 الموظف برئ فإذا أشهر، ثةالث تجاوز ال لمدة راتبه نصف صرف وإيقاف احتياطيا  العمل عن المخالف الموظف

 عقوبة عليه فرضت إذا أما راتبه، من أوقف ماصرف له  نذارإلا أو النظر بلفت عوقب أو معه التحقيق حفظ أو

 المخالفات لجنة لتقدير يرجع رواتبه من أوقف ما حول القرار فان أشد

 .المعنية الجهة إخطار مع استالمه يفيد بما عليه ويوقع شأنه في الصادر الجزاء قرار الموظف يسلم-6

 على األمر عرض فعليها مالية مخالفة عن ينم الموظف ارتكبه ما أن المخالفات لجنة رأت إذا ما حالة في-1

 المخالفات لجنة وتصدر إنشائه، لقانون طبقا فيه للتحقيق المحاسبة لديوان الموضوع إحالة في للنظر الوزير

 .المحاسبة ديوان من بها الموصي بالجزاءات قــرارات

 الموظف بإحالة الوزير إلى توصية برفع المخالفات لجنة تقوم ،الوقت ذاته في جزائية جريمة الفعل كون إذا-9

 لم ما ، عليه اإلداري الجزاء توقيع من الجزائي التحقيق إلى الموظف إحالة يمنع الو المختصة، التحقيق سلطة إلى
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 إلى الموظف إحالة على ترتب وإذا الجزائية، الجريمة في الفصل على متوقفا التأديبية المخالفة في الفعل يكن

 بما التقيد المخالفات لجنة على يتعين فإنه نفيها أو الموظف إلى المنسوبة الوقائع ثبوت في للفصل القضائية الجهات

 .الشأن هذا في الجزائي الحكم فيه فصل

 رفع عليها يتعين الموظف بحق الثابتة والوقائع يتناسب الخدمة من الفصل جزاء أن المخالفات لجنة رأت إذا -8

 بالتعيين . المختصة للسلطة بذلك توصيه

 
 :  اإلدارية الجزاءاتسادسا : 

 
 :وفقا  للتالي الموظف على توقيعها يجوز التي المخالفات جزاءات تكون. 1
 .الخطي النظر لفت -أ

 .الخطي اإلنذار -ب
 .في السنة يوما   ستين يجاوز ال وبما كل مخالفة عن أيام عشرة أجر يجاوز ال بما األساسي الراتب من الخصم -ج
 كحد الربع حدود في منها حرمانه أو الخدمة مكافأة نهاية أو التقاعد معاش في الحق حفظ مع الخدمة من الفصل -د

 .أقصى
 .المرتكبة وخطورة المخالفة جسامة حسب الموظف على المناسب الجزاء توقيع يتم. 2
 

 الدوام الرسمي : سابعا :
و غير ذلك من الوسائل ألكترونيا إيجب على جميع الموظفين االلتزام بمواعيد العمل المقررة والتوقيع  .7

 بما يفد الوقت الفعلي للحضور واالنصراف في المواعيد المقررة 
بالغ رئيسه المباشر اذا لم يتمكن من الحضور واالنصراف في المواعيد الرسمية إعلى الموظف  .1

 لظروف طارئة .
اال  الرسمي  ثناء الدوامأيخصص وقت العمل ألداء الواجبات الوظيفية وال يجوز مغادرة مكان العمل  .3

 بأذن مسبق من الرئيس المباشر .
عن التبليغ عن التزام الموظف بمواعيد الدوام الرسمي واتخاذ  لالمسئويعتبر الرئيس المباشر  .2

 دارة الموارد البشرية بذلك .إبالغ إجراءات الالزمة نحو فرض العقوبة وإلا
 

 الدوام الرسمي: مخالفات     
 

 أشهر 3تدرج الجزاء خالل 
 المخالفة نوع

 المرة األولى المرة الثانية المرة الثالثة
 أوال  : المخالفات المتعلقة بمواعيد العمل المقررة دون عذر مقبول

 لفت نظر خطي إنذار خطي خصم يوم من الراتب

التأخير عن العمل وبما ال 
يجاوز الساعتين ، وما زاد 
عن ذلك يعامل معاملة 
الموظف المنقطع عن 

 العمل

 خصم يوم من الراتب يومين من الراتب خصم
 إنذار خطي

 

 

االنقطاع عن العمل بدون 
 إذن قانوني ثالثة أيام.

 
أكثر من ثالثة أيام وأقل 

 من عشرة أيام
 خصم يومان من الراتب خصم ثالثة أيام من الراتب

 خصم يوم من الراتب
 

 
                مع الحرمان من الراتب عن أيام االنقطاع            

 ثانيا  : المخالفات المتعلقة بالتوقيع

 إنذار خطي خصم يوم من الراتب خصم يومين من الراتب
عدم التوقيع بما يفيد الوقت 

الفعلي للحضور 
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واالنصراف بدون عذر 
 مقبول

 خصم يوم من الراتب خصم يومان من الراتب خصم ثالثة أيام من الراتب
التالعب في طريقة اثبات 
 الحضور واالنصراف

 ثالثا  : المخالفات المتعلقة بمغادرة مكان العمل بدون إذن أو عذر مقبول

 لفت نظر خطي انذار خطي خصم يوم من الراتب
مغادرة مكان العمل بدون 
إذن أو عذر يقبله الرئيس 

 المباشر
 رابعا  : المخالفات المتعلقة باالنتظام الفعلي للدوام

 لفت نظر خطي إنذار خطي خصم يوم من الراتب
التواجد دون مبرر مقبول 
في غير المكان المخصص 

 للعمل

 خصم يوم من الراتب خصم يومين من الراتب
 إنذار خطي

 
 النوم أثناء العمل

 
 ضوابط توقيع الجزاءات  :

 

المفروضة على الموظف مسببة شريطة أشعار الموظف بها خالل ثالثة أيام  يجب أن تكون الجزاءات .1

 عمل من صدورها .

 ال يجوز توقيع أكثر من جزاء على الموظف عن المخالفة الواحدة . .2

إذا قام الموظف بارتكاب أكثر من مخالفة خالل أسبوع ، تعتبر كل مخالفة مستقلة عن األخرى من   .3

د المرات وعلى الرئيس المباشر بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية حيث النوع ومكررة من حيث عد

فرض العقوبة األعلى ألشد نوع المخالفات المرتكبة جسامة على ضوء ما يوازيها من عدد تكرار 

 المرات لمجموع المخالفات المرتكبة والمبينة في الجدول أعاله بغض النظر عن التدرج .

مرة الرابعة قبل مضي ثالثة أشهر من تاريخ ارتكاب أول مخالفة ، إذا كرر الموظف المخالفة لل.  .4

يضاعف الجزاء المقرر لثالث مرة ، وإذا كررها للمرة الخامسة يحال الموظف إلى وكيل الوزارة لتقرير 

 ما يراه مناسبا  بهذا الشأن .

ين يوما  في السنة يراعى أال يتجاوز جزاء الخصم من الراتب عن عشرة أيام في المرة الواحدة وعن ست .5

 وما زاد عن ذلك يحال الموظف المخالف إلى لجنة المخالفات

 
 :احكام عامة ثامنا : 

 
 من أو للوزير فيجوز أو بسببها بالوظيفة تتعلق جزائية جريمة الرتكابه القضاء إلى الموظف أحيل إذا .7

 في قطعي قضائي حكم صدور حين إلى رواتبه وإيقاف صرف العمل عن الموظف إيقاف يفوضه

 .إليه المنسوبة الجريمة

 في أو األخالق، أو األمانة بالشرف أو مخلة جنحة أو جناية بأية إدانته حال في الموظف خدمات ُتنهى .1

 .أشهر ثالثة على تزيد لمدة للحرية مقيدة عقوبة بأية وحكم عليه أخرى جنحة أو جناية بأية إدانته حال

 قرار صدور أو معه التحقيق حال حفظ في رواتبه من أوقف ما له ويصرف وظيفته إلى الموظف يعاد  .3

 دون ذلك يحول ال أن على إليه، المنسوبة التهمة من براءته ضده أو الجزائية الدعوى إلقامة وجه ال بأن

 .بحقه المناسبة اإلدارية الجزاءات وتوقيع إداريا   مساءلته
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 مخلة غير جنحة بأية إذا أدين رواتبه من أوقف ما له يصرف أن دون وظيفته إلى الموظف يعاد  .2

 عليه حكم إذا أو المالية بالغرامة أو أشهر ثالثة عن تزيد مدة ال بالحبس عليه وحكم واألمانة بالشرف

 .التنفيذ وقف مع أو بالحبس بالغرامة

 اإلجمالي راتبه من ويحرم عن عمله يوقف مدنية ، دعوى في قضائي لحكم تنفيذا   ُيحبس موظف كل .1

 .أشهر ثالثة عن بها المحكوم الحبس مدة زادت إذا إنهاء خدماته للوزير ويجوز حبسه ، مدة طوال

 متعلقة تكن لم ما - بسببها الوظيفة أو عن ناشئة غير جريمة في احتياطيا   يحبس الذي الموظف ُيعامل .6

 أن على العمل عن المنقطع الموظف معاملة -األخالق األمانة أو أو بالشرف المخلة الجرائم بإحدى

 .بدون راتب إجازة المدة تلك اعتبرت تكف لم فإن إجازاته رصيد من االنقطاع مدة تخصم

 تاريخ من منتهية اعتبرت خدمته العمل ، عن موقوف موظف بحق الخدمة من الفصل قرار صدر إذا .1

 .اإليقاف فترة عن رواتب أية له تدفع وال اإليقاف

 إليها أعير التي الجهة اختصاص المعار من الموظف يرتكبها التي المخالفات عن الجزاءات توقيع يكون .9

بالمخالفة  األصلية عمله جهة إعالم يتم أن على لديها، بها اإلدارية المعمول والجزاءات اإلجراءات وفق

 عليه المفروضة اإلدارية والجزاءات قبله من المرتكبة

 وُيحظر منه، المرتكبة المتعلقة بالمخالفة اإلدارية باإلجراءات االستمرار دون الموظف استقالة ُتحول ال .8
إال  المختصة القضائية الجهات إلى أو المخالفات لجنة إلى أحيل قد إذا كان خدمته إنهاء أو استقالته قبول
 .بشأنه قطعي قرار صدور بعد
 

 المدة هذه وتنقطع لها، ارتكابه تاريخ سنتين من بانقضاء أو الموظف بموت الوظيفية المخالفة تسقط  .71
الجهات  إلى أو المخالفات لجنة إلى الموظف بإحالة أو فيها إجراءات التحقيق من إجراء أي باتخاذ

 .في المخالفة اتخذ إجراء آخر تاريخ من جديدة مدة وتسري المختصة القضائية
 

 عليه يترتب ألحدهم بالنسبة المدة فإن انقطاع المخالفة نفس ارتكاب لهم المنسوب الموظفون تعدد إذا .77
 مدة سقوط تبدأ أن على للمدة، قاطعة إجراءات بحقهم اتخذت قد تكن لم للباقين ولو بالنسبة انقطاعها

 .فيها اتخذ إجراء آلخر التالي اليوم من جديدة
 

 التظلم :
 المخالفات لجنة قررت التي االدارية الجزاءات من خطي بتظلم التظلمات لجنة إلى يتقدم أن للموظف يجوز

 وذلك المخالفات لجنة عن الصادرة تلك غير بحقه صادرة اخرى ادارية اجراءات او قرارات اية او عليه فرضها

 داءالا تقييم تظلمات ذلك من ويستثنى.  الجزاء بقرار الموظف غإبال تاريخ من أسبوعين تتجاوز ال مدة خالل

 .داءالا ادارة نظام احكام وفق تنظم والتي

 لجنة التظلمات  : 
 

 ، األعضاء من عدد من تتكون اإلدارية الجزاءات من التظلمات في النظر بها يناط لجنة الوزير من بقرار تشكل

  الفاتالمخ لجنة في عضوا بينهم من يكون أال أن بشرط

 :التظلمات لجنة اختصاصات
 

 ملف على الطالعا خالل من داريةاال الجزاءات بشأن إليها المقدمة التظلمات في بالنظر التظلمات لجنة تختص

 المخالفات لجنة إلى الموضوع تعيد أن لها كما التحقيق، محل الواقعة عن أقواله سماع ترى من وسماع التحقيق

 :يلي بما بشأنه قرارها إصدار و التظلم بحث واستكمال إليها وإعادته التحقيق في نقص أو جوانب أي ستيفاءال
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 .التظلم رفض -7

 .الجزاء تعديل و التظلم قبول -1

 .الجزاء إلغاء و التظلم قبول -3

 الجزاء من أشد جزاء بتوقيع الجزاء تعديل التظلمات للجنة يجوز الف ، تظلمه من المتظلم يضار ال أن يجب  -

 . منه المتظلم

 نذاراال و النظر لفت جزائي توقيع بشأن إليها المرفوعة التظلمات في قطعية التظلمات لجنة قــرارات تكون  -

 .الكتابيين

 االعتراض:

يجوز للموظف االعتراض على قرار لجنة التظلمات الصادر في غير جزائي االنذار ولفت النظر الكتابي وذلك 

بتقديم اعتراض خطي موقع منه الى لجنة االعتراضات المشكلة بالهيئة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اسابيع من 

 اعتبر قرار لجنة التظلمات قطعيا .  وإالتاريخ ابالغه بقرار العقوبة 

 :االعتراضات في النظر لجنة
 

 في التظلمات لجنة من الصادرة القرارات على االعتراضات في للنظر الهيئة رئيس من بقرار بالهيئة لجنه تشكل

 له يكون الو ، األعضاء غير من الرئيس يختاره مقرر للجنة ويكون. الموظفين على المفروضة الجزاءات شأن

 .معدود صوت

 :االعتراضات لجنة عمل آلية
 

 بشأنه العمل آلية وتكون التظلمات، لجنة من الصادر القرار ضوء في الموظف من المقدم االعتراض اللجنة تتلقى

 : اآلتي النحو على

 به المرفقة المستندات وكافة التظلمات لجنة قــرار ضــوء فــي الموظف مــن المقدم االعتراض فــي النظر -7

 .الطلب تقديم تاريخ من عمل يوم( 31) خالل

 :اآلتي إتباع اختصاصاتها ممارسة سبيل في للجنة -1

 وللمكلف ، الفحص محل االعتراض بموضوع تتعلق دراسات او بحوث من يلزم ما إلجراء ترى من تكليف. أ

 . عليه االطالع ضــرورة يــرى التي البيانات وطلب والسجالت األوراق على االطالع بذلك

 بشأن الالزمة اإلفادة على الحصول أو أقواله لسماع الموظف عمل جهة موظفي مــن تــراه مــن اسـتـدعـاء. ب

 .الموظف من إليها المقدم االعتراض

 وكـــان ، لــذلــك ضـــرورة رأت إذا االتحادية الحكومة موظفي من بهم االتصال ترى من بكل االتصال. ج

 .االعتراض بموضوع متصال

 اخذ مع مقتضى، لذلك رأت إذا االعتراض موضوع حول العدل بوزارة والتشريع الفتوى إدارة من الرأي طلب. د

 من المقدم االعتراض شأن في سيصدر الذي القرار إعداد عند االعتبار موضع المذكورة اإلدارة من يرد ما

 .الموظف

 قرار لجنة االعتراضات :
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 بأغلبية وذلك الموظف من المقدم االعــتــراض موضوع في قــرارهــا االعــتــراضــات لجنة تصدراوال : 

 :يأتي بما قرارها تصدر أن االعتراضات وللجنة.  الرئيس فيه الذي الجانب يرجح التساوي حالة وفي أعضائها،

 .تخفيفه أو جزاء من التظلمات لجنة بقرار ورد ما إقرار -7

 . القرار في النظر عادةإل عمله لجهة القرار إعادة -1

 .دلةالا كفاية لعدم حفظه أو القرار إلغاء -3

 
 على صدوره، تاريخ من عمل ايام عشرة لالخ وذلك ، أسبابه بيان مع اللجنة بقرار كتابة الموظف يخطرثانيا :

 بذلك عمله جهة إحاطة مع له مهالاست يفيد بما يوقع ان

 
 : وفق احكام وثيقة السلوك المهني االلتزامات الوظيفية 

 
 

 و أخالقيات الوظيفة العامة :قواعد السلوك المهني    

 
التحلي بأرفع المعايير األخالقية وبقواعد السلوك المهني القويم داخل  جميعهم . ينبغي على الموظفين العموميين7

، باعتبار أن الوظيفة العامة مسؤولية وتكليف للقائمين عليها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا  العمل وخارجه
للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها ، وهذا ما أكده المبدأ الدستوري " الوظائف العامة خدمة 

 عامة وحدها "وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف الموظف في أداء واجبات وظيفته ال
 
 . ضرورة التمسك بأعلى مبادئ السلوك األخالقي القويم في جميع تعامالت الجهات الحكومية .1
 
 سياسة وإجراءات أخالقيات العمل.. االلتزام التام بأحكام 3
 
 

 

 التزامات الموظف العام

 
 أوال : االلتزام بالخدمة:

 ويشمل هذا االلتزام ما يلي :
 

 :واجباته الوظيفية العامة بشكل شخصي التزام الموظف بتنفيذ .7
 

أ . ال يجوز للموظف العام تفويض مهمة تنفيذ واجباته الوظيفية الى شخص أخر ، مالم يكن مفوضا 
بذلك بشكل صريح ، بموجب القانون أو تفويض خطي صريح من رئيسه المباشر ، أو في حالة 

 القوة القاهرة.
اجباته العامة التزاما شخصيا ، بناء على مبدأ المسؤولية ب. يعتبر التزام الموظف العام بتنفيذ و

 والكفاءة الفردية.
 

 :التزام الموظف بتنفيذ الواجبات العامة بدقة ، وبشكل جدير بالثقة وبنية حسنة .1
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على الموظف العام عند قيامه بتنفيذ الواجبات والمهام الوظيفية أن يأخذ بعين االعتبار المصلحة  
عالقة بطبيعة الالعامة فقط ، ويجب عليه تطبيق أية قوانين وقواعد ولوائح سارية المفعول ذات 

 .وبموضوعيةتنفيذ واجباته الوظيفية على وجه السرعة ، وبدقة وبنية حسنة و وظيفته دون استثناء
 

التزام الموظف بتنفيذ الواجبات العامة ، والقيام بها بشكل فوري وسريع ، أو ضمن فترة زمنية معقولة ،  .3
 :وفقا ألفضل الممارسات 

 
ى مقر عمله في الوقت المحدد لبداية الدوام الرسمي المحدد ، طبقا للوائح المعمول إلأ . الحضور 

ا في مكان عمله خالل ساعات العمل الرسمية لتنفيذ التزاماته بها في هذا الشأن ، وأن يكون متواجد
 .بجد واجتهاد ، خالل ساعات العمل المتعلقة بواجبات وظيفته ومنصبه

 
. أال يتوانى عن العمل خارج ساعات العمل الرسمية إذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك وبناء ب

 الخدمة العامة. على تعليمات رئيسه المباشر ، وذلك بغرض استمرارية
 
. تنفيذ التزامه بالوظيفة خالل أية مهلة زمنية محددة وفي حالة عدم تحديد مثل هذه المهلة الزمنية ج

 يجب تنفيذها خالل فترة زمنية معقولة .
 
. يقع على عاتق الموظف العام االلتزام بالقيام بأي واجب يكلف به ، حتى لو كان خارج نطاق واجباته 2

المعتادة ، وال يمكنه رفض القيام بمثل ذلك الواجب ، طالما صدر بتعليمات من رئيسه المباشر في ومسؤولياته 
 العمل.

 
. يقع على عاتق الموظف العام االلتزام بالقيام بواجباته بكفاءة ، ووفقا ألفضل الممارسات ، أو وفقا ألية مقاييس 1

 مقررة.
 
 :الفردي وفي أداء الفريق. التزام الموظف بتحقيق االمتياز في األداء 6
 

أ . بالمحافظة على تحسين معرفته ومهاراته وكفاءته ، من خالل التعلم والتدريب على المدى 
 الطويل .

ب . بمساعدة مرؤوسيه وزمالئه وغيرهم من الموظفين العامين ، لتطوير معرفتهم وكفاءتهم ، 
 بينهم .وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات ، ونقل المعرفة فيما 

 
 ثانيا : التزام الموظف العام باالستمرارية في القيام بواجباته العامة :

 ويشمل هذا االلتزام ما يلى :
 
. القيام بواجباته الوظيفية ، بطريقة دائمة ومستمرة ، لضمان استمرارية الخدمة العامة ، وعدم القيام بأي 7

تصرف أو تقصير ، مما يمكن أن يؤدي الى تأخير أو شل أو إيقاف استمرارية الخدمة العامة ، أو يؤثر على 
 أو أدائه لواجباته.حكمة 

 
ودقيق على كل المواضيع والمسائل ذات العالقة بطبيعة عمله ، لضمان . إطالع رئيسه المباشر وبشكل دائم 1

 استمرارية العمل.
 

 ثالثا : التزام الموظف العام باالحترام واللباقة تجاه الرؤساء والزمالء والعامة:

 
يتصرف بلباقة وحكمة وموضوعية وحيادية وتجرد ، أثناء مخاطبتهم . احترام رؤسائه وزمالئه في العمل ، وأن 7

 عراف المهنية.ألاالجتماعية واشفهيا ، وذلك وفقا لمتطلبات العادات 
 
 أن يكون مهذبا مع العامة الذين يحتك بهم ، بحكم طبيعة وظيفته ، عند تنفيذ واجباته الوظيفية.. 1
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. االمتناع عن تشويه سمعة رؤسائه وزمالئه شخصيا أو مهنيا بإصدار مالحظات خطية أو شفهية عنهم ، دون 3

 .تقديم إثبات لها 
 
 هام ال تعتبر جوهرية بالنسبة ألغراض أية وظيفة.مكاهل العامة ، أو زمالئه  ب .عدم ارهاق 2
 
 حقه المقرر ، طبقا للقانون واللوائح والنظم . يتعسف عند استخدامأال . 1
 
حقوق رؤسائه وزمالئه في العمل في جو خال من التمييز والمضايقة والتحرش  األوقات جميعها. أن يحترم في 6

  والعنف واأللفاظ البذيئة أو غير المحتشمة .
 
بطريقة نزيهة وبنية حسنة وبجد واجتهاد في أي تحقيق رسمي أو اإلدالء بشهادته في أيه دعوى  أن يشارك. 1

 قضائية ، إذا كان مطلوبا فيما يتعلق بأداء واجباته.
 
 . أداء واجباته الوظيفية بطريقة تضمن صحة وسالمة مكان العمل ، وسالمة رؤسائه وزمالئه وعامة الناس.9
 
 و من خالل الوساطة و المحسوبية.أو الخداع أساليب التملق أعاملة تفضيلية ، عبر م ي. عدم محاولة كسب ا9

. التعامل مع زمالئه ومشاركتهم آرائه بمهنية وموضوعية عالية ، وتقديم المساعدة لهم حيثما أمكن ، لحل المشكالت التي 11

 تواجههم في مجال العمل.

زمالء للمساعدة في االرتقاء بأداء العمل ، وتحسين بيئة العمل وتأصيل . الحرص على نشر االتجاهات اإليجابية بين ال11

 الثقافة المؤسسية السليمة بجهة عمله.

 :رابعا : واجب التحفظ المهني والسرية

فيما يتعلق بالمعلومات العامة والمعلومات الشخصية ، وعدم الكشف عنها أو بمبادئ الخصوصية والسرية  دالتقي. 1

نسخها أو نقلها أو إزالتها ، إال في سياق ممارسته لواجباته الوظيفية ، أو كما هو مسموح به بموجب القانون أو استخدامها أو 

بتصريح خطي مسبق أو الهدف من الكشف عنها  الكشف عن جريمة تعرض مصلحة الجهة للخطر أو الضرر ، وذلك 

 ك المعلومات تتعلق بجهة عمله أو جهة أخرى.باإلبالغ عنها الى السلطة الرسمية المختصة وذلك سواء كانت تل

 .الوزارة ألغراض قانونية مرتبطة بعمل أو نشاط  ضروري. عدم جمع معلومات شخصية إال كما هو 2

. اتخاذ الخطوات الالزمة إن وجدت وبحسب الظروف لضمان معرفة الشخص المعني بالغرض الذي جمعت المعلومات 3

 ليهم .إتقديم تلك المعلومات  ألجله ، بأسماء األشخاص المطلوب

. اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان حماية المعلومات الشخصية عن طريق اإلجراءات االحترازية األمنية كما هو مطلوب 4

و الكشف عنها إال بتفويض أو تعديلها أو استخدامها أاتخاذها وفق الظروف وذلك ضد فقدان تلك المعلومات أو الدخول اليها 

 مسؤولي جهة عمله وأي سوء استخدام أخر لها.من كبار 

. االحتفاظ بالمعلومات الشخصية بطريقة يمكن استردادها في الحال ، ويمكن للشخص المعني الحصول على نسخة من تلك 5

 ذا كانت غير صحيحة.أالمعلومات ويمكنه تعديل تلك المعلومات 

ما لم يكن تركه الخدمة  وحتى بعداطلع عليها بحكم وظيفته  و شخصية كان قدأية معلومات رسمية أ. الحفاظ على سرية 6

ة ممتلكات تخص جهة أيو العرف الوظيفي كما يلتزم الموظف بتسليم أالكشف عنها مسموحا به صراحة بموجب القانون 

 لى تلك الجهة.إقراص / وغيرها.......( أعملة ) وثائق / ملفات / أشرطة / 

 :خامسا : التزام الموظف العام بطاعة الرؤساء 

 . احترام القواعد العامة المنظمة لسياسات الموارد البشرية.1
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 داري .إل. التقيد بأوامر رؤسائه ، وتوجيهاتهم وتعليماتهم ، وفق التسلسل ا2

على الموظف الحصول على تأكيد  . االلتزام بتنفيذ التعليمات ، وفي حال ما إذا كانت هذه التعليمات تنم عن مخالفة فإن3

 تنفيذها بصورة خطية من رئيسة المباشر.

 :سادسا : التزام الموظف العام بالحيادية

وبمصداقية وبشكل متساو بغض النظر عن الصفات الشخصية ألي شخص بطريقة نزيهة كافة  في الحاالت  التصرف. 1

   ووفقا للقانون .

والسلوك القويم وتقاليد وأعراف مجتمع اإلمارات وعن  اآلداب. االمتناع عن أي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك 2

 و التحريض ضدها.أ أو خارجها  الوزارةو المعتقدات الدينية لآلخرين داخل او أالسياسية  اآلراءاإلساءة الى 

 المبادئ العامة

 :الكرامة المهنية للوظائف العامةأوال : االلتزام بالمحافظة على 

. المحافظة على الكرامة المهنية والتقيد بالقيم االساسية للموارد البشرية الحكومية بالدولة وذلك في حياته المدنية وفي 1

 .جميعها سلوكه االجتماعي في األوقات

وفقا  ومظهرها الوزارةعلى سمعة  مالبسه بطريقة الئقة ومحتشمة بحيث يحافظ و ارتداءعلى المظهر العام  الحفاظ. 2

 لقواعد تلك الجهة ، وبما يتالءم ومتطلبات الوظيفة والعادات والتقاليد السائدة بالدولة.

 :ثانيا : االلتزام بعدم استغالل التأثير المتعلق بالمنصب

و صالحياته للحصول أو وضعه أو عالقاته التي يقيمها اثناء عمله أو واجباته أال يجوز للموظف العام استغالل منصبه  -

 و فوائد لمصلحته الشخصية او لمصلحة عائلته حتى الدرجة الرابعة.أو مزايا أجهة كانت  ةعلى خدمة من أي

 :ثالثا : االلتزام باستخدام الموارد بطريقة أصولية 

حت و تأتكون بحوزته  و التيأ، التي تصرف له  الممتلكات والموارد والمعلومات الحكومية جميعهاالمحافظة على  .1

.سيطرته ، وعدم استخدامها ألغراض شخصية ، باستثناء الحد المنصوص عليه صراحة وخطيا او بموجب القانون  

أي  و ممتلكاتأو زميله أو ممتلكات رئيسة أو الممتلكات الحكومية أو اساءة استخدام الموارد أو تشويه أتالف إ. عدم 2

خالل ضرار بتلك الممتلكات يكون عرضة للمساءلة اإلدارية المناسبة ، ودون إخر ، وفي حال تسببه في اإلآشخص  

و المدنية.أبمساءلته من الناحية الجزائية   

فقط لما هو  نترنت والهاتف ،إللكتروني وأجهزة الكمبيوتر واإلاستخدام أنظمة االتصال الحكومي ، بما في ذلك البريد ا .3

ووفقا للقانون.الوزارة ضروري ألداء واجباته الوظيفية ووفقا لسياسة   

ستخدام وأية قواعد وإجراءات جهة عملة بخصوص شراء البضائع والخدمات واألعمال لضمان اال التقيد بالقوانين كافة. 4

اإلنصاف والنزاهة في عملية الشراء.مثل للموارد الحكومية وااللتزام بالمحاسبية والقانونية وألا  

رابعا : التزام الموظف العام بعدم القيام بأي نشاط يؤثر على واجباته ومهامه الوظيفية وتجنب حدوث تضارب 

 :مصالح

ن حصر ودو بما في ذلك  هيجب على الموظف العام أن يتجنب أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل عند االشتباه بحدوث -

 التالي :

عدم القيام بأية أعمال أو مهام قد تعطى انطباعا بوجود تعارض في المصالح.. 1  
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إذا  و خدمات من أي شخصأو ضيافة أ. ال يقبل الموظف العام وأي فرد من أفراد عائلته حتى الدرجة الرابعة أية هدايا 2

 شأنهاو من أية تنفيذ مهامه الوظيفو غير مباشر على موضوعيته في أو يكون لها تأثير مباشر أكانت تضع عليه أي التزام 

و قد تضطره لاللتزام  بشيء ما لقاء قبولها.أالتأثير على قراراته   

مشتريات  و غير مباشر على ترسيه أي عقدأو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أبعدم المشاركة في أية عملية  االلتزام. 3

. قاربه حتى الدرجة الرابعةأو مورد يكون من أعلى أي مقاول   

من  لى أحدإو رخصة أرض أو ألى منح اية مزايا إن يؤدي أو قرار رسمي يمكن أ. االلتزام بعدم المشاركة في أية عملية 4

 أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

و أمقاول  وأو غير مباشر على نجاح أي مورد أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أ. االلتزام بعدم المشاركة في أية عملية 5

ية فائدة مادية.أو على أو على حصة أجاري وذلك بطريقة يحصل فيها على نسبة مئوية مشروع ت  

مات و الكشف عن أي معلوأو خدمة ال تشكل جزءا من مهام عقد عمله بالجهة أ. عدم استخدام منصبه للترويج ألي منتج 6

ص من أي و مقابل خاأى أي منفعة و الحصول علأيحصل عليها في سياق القيام بواجبات منصبه ، لتحقيق أهداف معينة 

 شخص.

 :خامسا : التزام الموظف العام بالوالء واإلخالص للدولة والتقيد بالقوانين واألصول المهنية

:  كلها . يجب على الموظف العام االلتزام بما يلي في االوقات1  

 أ . البقاء مخلصا للدولة ، والتقيد بقواعد ومبادئ دستور الدولة وقوانينها.

وظيفية.تؤثر على قيامة بواجباته ومسؤولياته ال والتيب. االلتزام بأية قوانين ولوائح نافذة في الدولة   

 وأج. ال يجوز أن يدلي الموظف العام بأية معلومات تخص مهامه الوظيفية إلحدى وسائل اإلعالم المرئية 

على موافقة ام ، دون الحصول و مجالت تتعارض مع التزاماته كموظف عأو صحف أو أية كتب أالمقروءة 

.خطية مسبقة من رئيسه  

أال يخرج عما  بالغإللى عمله ، توخيا للمصلحة العامة ويتعين عليه عند قيامة بهذا اإعن أية مخالفات قد تصل  التبليغ. 2

الفات المختقتضيه واجبات الوظيفية العامة من توقير الرؤساء واحترامهم وان يكون قصده من هذا اإلبالغ الكشف عن 

و أهم و الطعن في نزاهتأو الكيد لهم أو الرؤساء أضرار بالزمالء إلليها مدفوعا برغبة اإ ألى ضبطها ال أن يلجإتوصال 

 التطاول عليهم.

ة و أي شخص من العامة أثناء تأديأو أحد زمالئه أجراء سواء من قبل رئيسة المباشر إ.إذا تعرض الموظف العام ألي 3

:التاليةوظيفته وكان يتعارض مع قواعد السلوك الوظيفي يجب على الموظف اتباع الخطوات   

 ةم صدور أيضمان عدالمباشر  رئيس البشأن هذه المسألة كتابيا ويقع على عاتق  رئيسه المباشر أ . إبالغ

و أذا الخصوص مسألة باإلجراءات القانونية المتبعة في هما حل تلك الإعقوبة بحقه نتيجة تلك المسألة وعليه 

لى سلطات التحقيق.إتحويل األمر   

ن تنفيذ ب. إذا لم يتم حل المسألة وفقا لإلجراءات المبينة في البند )أ( السابق وشعر الموظف أنه ال يمك

ه الحالية وإذا ن وظيفتو تجنب حدوث تعارض مصالح فإنه يحق له التقدم بطلب نقل مأالتعليمات المعطاة له 

الموارد  رأى أن النقل او الوضع يضر بمصالحه بشكل ما فليس أمامه إال أن يرفع شكوى رسمية إلى إدارة

    .    نالبشرية بالجهة االتحادية التي يعمل بها للنظر في شكواه والعمل على حلها وفقا ألحكام القانو

   

  :التواصل االجتماعي تنظيموفق احكام الئحة  االلتزامات الوظيفية
 

 :الضوابط العامة الستخدام وسائل التواصل االجتماعي .1
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يحظررررر علررررى الموظررررف نشررررر بيانررررات االتصررررال الرسررررمية المتعلقررررة بجهررررة عملرررره علررررى حسررررابه الشخصرررري ، مثررررل  -1

المسررررمى الرررروظيفي واسررررم الجهررررة الترررري يعمررررل بهررررا ورقررررم الهرررراتف وعنرررروان البريررررد اإللكترونرررري وغيرهررررا، إال بموافقررررة 

  الكتابية ، أو بناء على تكليف رسمي باعتبارها من مهامه الوظيفية . الوزارة

يتعرررين علرررى الموظرررف القيرررام بوضرررع بيررران يفيرررد ويوضرررح للجمهرررور برررأن اآلراء والتعليقرررات المنشرررورة عبرررر وسرررائل  -2

 .  الوزارة التواصل االجتماعي، تمثل رأيه الشخصي وليس رأي 

يتعررررين علررررى الموظررررف االلتررررزام باسررررتخدام وسررررائل التواصررررل االجتمرررراعي بشرررركل ال يمررررس بسررررمعته الوظيفيررررة وال  -3

 هة الحكومية وال بسمعة الدولة عموما . بسمعة الج

وتكرررون ذات صرررلة باسرررتخدام  الررروزارةيتعرررين علرررى الموظرررف االلترررزام الترررام برررأي قررررارات يرررتم اعتمادهرررا داخليرررا فررري  -4

 وسائل التواصل االجتماعي، والتعاون التام مع اإلدارات المعنية بتنفيذ هذه القرارات وتطبيقها . 

م بقررروانين ولررروائح المررروارد البشررررية ، خاصرررة التررري ترررنص علرررى ضررررورة عررردم انشرررغال يتعرررين علرررى الموظرررف االلترررزا-5

الموظرررف أثنررراء سررراعات الررردوام الرسرررمي باألنشرررطة الشخصرررية ، مثرررل وسرررائل ومواقرررع التواصرررل االجتمررراعي ، ويسرررتثنى 

يرررتم تررروجيههم  مرررن ذلرررك المررروظفين المكلفرررين رسرررميا  بالررردخول ومتابعرررة مواقرررع التواصرررل االجتمررراعي ، والمررروظفين الرررذين

 و موضوع معين عبر هذه الوسائل . ألدعم حملة أو مبادرة  الوزارة من قبل 

، واالبتعررراد عرررن نشرررر أو مشررراركة أي جميعهرررا  خررررىأليتعرررين علرررى الموظرررف التحلررري بالتسرررامح واالحتررررام الثقافرررات ا-6

 .  محتوى أو تعليق يكون ذا طابع عنصري أو متعصب أو مخل باآلداب العامة في الدولة

 يتعين على الموظف االلتزام بالشروط واألحكام العامة باستخدام وسائل التواصل االجتماعي مثل حقوق الملكية الفكرية -7

وااللتزام بسياسة الخصوصية واالمتناع عن التشهير والتمييز واإلساءة والتهديد تجاه أي فرد أو جهة بما في ذلك الجهة التي 

 نترنت .إلن المعمول بها في الدولة أو المتعارف عليها دوليا وعلى شبكة ايعمل بها ، ومراعاة القواني

 

 الخاصة بنشر المعلومات والتعليقات :الضوابط .2

 

يتعررررين علررررى الموظررررف التأكررررد مررررن مالئمررررة المعلومررررات قبررررل المشرررراركة عبررررر وسررررائل التواصررررل االجتمرررراعي بهررررا  -1

مررن خررالل التحقررق مررن كونهررا معلومررات متاحررة للنشررر والتأكررد مررن أنهررا ليسررت مغلوطررة  بررالوزارةوخاصررة فيمررا يتعلررق 

 و مضللة أو غير مثبته أو غير مدعمة بحقائق معتمدة ، مع ضرورة التأكد من مصدرها . أ

يتعرررين علرررى الموظرررف االمتنررراع الكلررري عرررن اسرررتخدام أسررراليب التهررريج والتضرررخيم والنقرررد الرررالذع والتحلررري بمسرررتوى  -2

 ن المسئولية والمهنية عند المشاركة مع اآلخرين . عال م

يحظررر علررى الموظررف المشرراركة بالمعلومررات الترري يحصررل عليهرررا أثنرراء تأديترره لعملرره فرري أغررراض غيررر ذات صرررلة  -3

 بالعمل دون الحصول على الموافقة الرسمية بشأن ذلك . 

الررروزارة  أو مرررع متوافقرررة مرررع سياسرررة  يتعرررين علرررى الموظرررف االمتنررراع عرررن المشررراركة أو نشرررر أي معلومرررات غيرررر -4

 . مارات بشكل عام إلهات حكومة دولة اتوج
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يتعرررين علرررى الموظرررف االمتنررراع الترررام عرررن المشررراركة بأيرررة معلومرررات أو تعليرررق برررأي محتررروى مرررن شرررأنه اإلضررررار -5

ومررررة أو أو بأيرررة مبررررادرة مرررن مبادراتهررررا ، أو برررأي فعرررل قررررد يلحرررق الضرررررر بسرررمعة الحك الرررروزارةبسرررمعة الحكومرررة أو 

 الدولة . 

فررري األمرررور والمواضررريع التررري تخرررص مهرررام العمرررل اليوميرررة أو  بعضرررايحظرررر علرررى المررروظفين التواصرررل مرررع بعضرررهم -6

عرررن طريرررق مواقرررع التواصرررل االجتمررراعي، واسرررتبدالها بقنررروات أخررررى أكثرررر حرفيرررة كرسرررائل  الررروزارةسرررير العمرررل فررري 

 البريد االلكتروني الرسمي أو المراسالت الداخلية  . 

فرررري حررررال الرغبررررة فرررري تقررررديم  بررررالوزارةيتعررررين علررررى الموظررررف الحكررررومي اللجرررروء إلررررى الموقررررع الرسررررمي الخرررراص -7

 اقتراحات أو مالحظات أداء أو شكوى او تظلم. 

 

 :ضوابط استخدام الصفة الوظيفية في وسائل التواصل االجتماعي. 3

 
علرررى الموظرررف االمتنررراع عرررن التعليرررق أو التصرررريح حرررول القضرررايا والمواضررريع التررري تقرررع ضرررمن اختصررراص المتحررردثين  -1

 جهة اتحادية أخرى. ةأو في أي الوزارةالرسميين في 

الرروزارة ، إال بموافقررة رسررمية مررن  الرروزارةيحظررر علررى الموظررف تقررديم نفسرره علررى أنرره المتحرردث الرسررمي المخررول فرري  -2

 بذلك . 

و التزامرررات للجمهرررور عبرررر هرررذه الوسرررائل دون امرررتالك الصرررالحيات أيتعرررين علرررى الموظرررف عررردم إعطررراء أيرررة وعرررود  -3

 . الوزارةزمة من الوالحصول مسبقا  على الموافقات ال

عررالم أو أيررة أسررئلة أو تعليقررات يرصرردها عبررر وسررائل التواصررل إلو طلبررات اأاستفسررارات  ةفرري حررال تلقرري الموظررف أيرر -4

 الوزارة.و اإلدارات المعنية بالتعامل معها في أن عليه إعادة توجيهها إلى الجهات االجتماعي يتعي

 .) قضايا الرأي العام واألبعاد السياسية (:4

يتعرررين علرررى الموظرررف عنرررد تداولررره أليرررة قضرررية ذات أبعررراد سياسرررية أو سررريادية أو دبلوماسرررية التأكرررد مرررن أن كرررل مرررا       

ي يتماشرررى مرررع التوجررره العرررام والموقرررف الرسرررمي لحكومرررة الدولرررة وال يضرررر ينشرررره علرررى وسرررائل التواصرررل االجتمررراع

 بسمعتها أو بصورتها وتماسك موقفها أمام المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي  . 

 : ) أمن المعلومات ( .5
  

بالتنسررريق والتشررراور مرررع اإلدارة المختصرررة  -يتعرررين علرررى الموظرررف اتخررراذ كافرررة االحتياطرررات الخاصرررة برررأمن المعلومرررات  

، أثنررراء اسرررتخدامه لوسرررائل التواصرررل االجتمررراعي ، سرررواء بصرررفته الشخصرررية أو الوظيفيرررة مرررن األجهرررزة العائررردة برررالوزارة 

ترونررري الرسررررمي ، للتسرررجيل أو الررردخول إلرررى حسررررابات . وعررردم اسرررتخدام عنررروان أو كلمررررة مررررور البريرررد اإللكللررروزارة

التواصرررل االجتمررراعي ، كمرررا يجرررب االلترررزام بسياسرررة أمرررن المعلومرررات فررري الحكومرررة االتحاديرررة وأيرررة سياسرررة منبثقرررة عنهرررا 

والجهررات المهنيررة فرري الرروزارة علررى مسررتوى الجهررة الترري يعمررل بهررا الموظررف الحكررومي، وإخطررار الجهررة المختصررة فرري 

   ثل هذه االختراقات .حال التعرض لم

 :محظورات عامة 

 يحظر على الموظف االتي :  
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و للترررأثير علرررى أ. اسرررتخدام وسرررائل التواصرررل االجتمررراعي للتعليرررق علرررى القضرررايا المطروحرررة أمرررام القضررراء 1

 نظمة القضائية المختصة .   ألجراءات التحقيق وعلى القرارات واألحكام الصادرة من اإ

، وأليررررة أغررررراض خاصررررة عبررررر كافررررة ، مسررررتوياتها الرسررررمي للدولررررة وشررررعار الرررروزارةار . اسررررتخدام الشررررع2

 وسائل التواصل االجتماعي إال في حاالت تم اإلشارة إليها أعاله  . 

تتبنررررى  الرررروزارةاسررررتخدام أي توقيررررع أو صررررورة أو وصررررف تعريفرررري مررررن شررررانه أن يعطرررري االنطبرررراع بررررأن  .3

خرررالل هرررذه الوسرررائل . إال فررري أوجررره سرررابقة والتررري ترررم  بشررركل رسرررمي أو غيرررر رسرررمي ، مرررا يقررروم بنشرررره مرررن

 إباحة الفعل فيها . 

اسررتخدام هويررة أيرررة جهررة حكوميررة أو هويرررة أي موظررف حكررومي ، أو مبرررادرة أيررة جهررة حكوميرررة عبررر وسرررائل  .4

 .التواصل االجتماعي ألي سبب كان إال بموافقة رسمية

 

 الجزاءات االدارية :
 

دارية الواردة في إلجراءات والجزاءات اإلصل االجتماعي تطبق عليه احكام الئحة التواأكل موظف يخالف  -

 .الوزارة المطبقة في  ولوائحها قوانين الموارد البشرية

 ن المخالفةالجزائية أو المدنية الناشئة ع يتهلبمسؤوال يخل تطبيق الجزاءات االدارية على الموظف المخالف  -

 
 المخالفات المالية: 

 :بقانونالمرسوم وفق وال : أ
 

 :المرسوم  تعتبر مخالفة مالية في تطبيق أحكام
 
المحافظة على المباني والمركبات واألجهزة والمعدات وغيرها من الممتلكات العامة المملوكة للوزارة في الموظف  همالإ

 .للقوانين والنظم الساريةبالمخالفة العمل غير واستخدامها ألغراض 

 
 تنظيم ديوان المحاسبة : قانونوفق  ثانيا : 

 
 تعتبر مخالفة مالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلى :

 ( مخالفة القواعد واألحكام المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين واألنظمة واللوائح.7
 الديوان . ( مخالفة أحكام الميزانية العامة للدولة وكذلك الميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة1
أن تصرف بغير حق مبالغ من األموال التي تشملها الرقابة ، أو  ه( كل تصرف أو إهمال أو تقصير يترتب علي3

ة الديوان ، أو المساس بمصلحة من ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الجهات الخاضعة لرقاب
التي تشملها الرقابة أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك مصالحها المالية أو إلحاق ضرر باألموال أو الممتلكات 

 مباشرة .
 عليها . االئتمانالتي تشملها الرقابة أو إساءة  األموال( االختالس واالستيالء على 2
اإلضرار باألموال التي ( الجرائم اإللكترونية أو تلك التي تنطوي على الغش أو االحتيال ويكون من شأنها 1

 تشملها الرقابة.
 تضيها المصلحة العامة .ق( االرتباط بنفقات غير ضرورية وال ت6
من أوراق أو  يطلبه( عدم موافاة الديوان بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك أو بما 1

 وثائق أو غيرها في سبيل القيام برقابته.
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كثر بما تتخذه جهة اإلدارة المختصة من األ( التأخر دون مبرر ، في إبالغ الديوان خالل خمسة عشر يوما على 9
ليها أو تقاعسها دون عذر مقبول عن اتخاذها ، وبوجه عام إعقوبات في شأن المخالفات المالية التي يبلغها الديوان 

قانون أو إعاقة الديوان عن مباشرة اختصاصاته على كل تصرف أو إهمال يكون من شأنه مخالفة أحكام هذا ال
 الوجه األكمل.

 
 

بشأن الئحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة  2114( لسنة 32مجلس الوزراء رقم )قرار وفق  ثالثا : 
 :االتحادية

 
 يجب على موظفي الجهات االتحادية االلتزام باالتي : -7

 وقوعها عند القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليهم.تجنب تضارب المصالح أو احتمال  -

تجنررب القيررام بررأي تصرررف مررن شررانه أن يعرررض الجهررة االتحاديررة الترري يعمررل لررديها للشررك فرري مرردي نزاهررة  -

 عملية الشراء.

عررردم تلقررري أو قبرررول أي هررردايا أو هبرررات ماليرررة أو عينيرررة مرررن أي شرررخص يتعامرررل مرررع الجهرررة االتحاديرررة التررري  -

 .يعمل لديها

اإلفصررراح عرررن صرررلة القرابرررة حترررى الدرجرررة الرابعرررة والتررري قرررد ترررربط الموظرررف المعنرررى بعمليرررة الشرررراء برررأي  -

التررري يعمرررل لرررديها ، وفررري حرررال وجرررود هرررذه الصرررلة ، فعلررري مرررورد يكرررون لررره مصرررلحة مرررع الجهرررة االتحاديرررة 

 الموظف المعني التنحي عن القيام بالمهام الموكلة إلية في عملية الشراء.

حيررراد و االسرررتقاللية فررري جميرررع عمليرررات الشرررراء التررري تكرررون مرررن ضرررمن مهرررامهم وواجبررراتهم و اال تحرررري ال -

 يكون لهم مصلحة في أي اعمال أو مقاوالت أو عقود متصلة بها.

يحظرررر علرررى جميرررع العررراملين فررري الجهرررة االتحاديرررة المعنيرررة المشررراركة فررري عمليرررات الشرررراء عرررن طريرررق  -1

   يكونوا شركاء فيها أو وكالء لها. شركات أو مؤسسات يملكونها، أو أن

 :قانون العقوبات وفق  الماليةالجرائم 

 تسهيل الغير لالستيالء على المال العام   -االستيالء على المال العام  –الرشوة  –االختالس 

 
يعاقرررب بالسرررجن المؤقرررت كرررل موظرررف عرررام أو مكلرررف بخدمرررة عامرررة اخرررتلس مررراال وجرررد فررري حيازتررره بسررربب  -1

  وظيفته أو تكليفه. 

و أو قبرررل لنفسررره أو لغيرررره عطيرررة أطلرررب يعاقرررب بالسرررجن المؤقرررت كرررل موظرررف عرررام أو مكلرررف بخدمرررة عامرررة  -2

 بواجبات وظيفته . خالالإمن ذلك ألداء عمل أو االمتناع عن عمل  بشيءمزية من أي نوع أو وعدا 

مكلرررف بخدمرررة عامرررة اسرررتغل وظيفتررره فاسرررتولى بغيرررر حرررق علرررى أو يعاقرررب بالسرررجن المؤقرررت كرررل موظرررف عرررام  -3

 مال للدولة أو سهل ذلك لغيره . 
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يعاقرررب بالسرررجن مررردة ال تزيرررد علرررى خمرررس سرررنوات كرررل موظرررف عرررام أو مكلرررف بخدمرررة عامرررة لررره شرررأن فررري  .3

تحصررريل الضررررائب أو الرسررروم أو الغرامرررات أو نحوهرررا طلرررب أخرررذ مرررا لررريس مسرررتحقا  او مرررا يزيرررد علرررى المسرررتحق 

 مع علمه بذلك .  

ة علررى مصررلحة للدولررة يعاقررب بالسررجن المؤقررت كررل موظررف عررام أو مكلررف بخدمررة عامرره عهررد إليرره بالمحافظرر .4

 و عملية أو قضية ، وأضر عمدا  بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره . أفي صفقة 

يعاقررررب بالسررررجن المؤقررررت كررررل موظررررف عررررام أو مكلررررف بخدمررررة عامررررة لرررره شررررأن فرررري إعررررداد أو إدارة أو تنفيررررذ  .5

المقررراوالت أو التوريررردات أو األشرررغال أو التعهررردات المتعلقرررة بالدولرررة انتفرررع مباشررررة أو بالوسررراطة مرررن عمرررل مرررن 

 .  األعمال المذكورة أو حصل لنفسه أو لغيره على عمولة بمناسبة أي شيء من شئونها

 


