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كلمة معالي الوزير

تحقيق  إلــى  خالله  من  تنطلق  لها،  مرتكزاً  البشرية،  التنمية  محور  من  تتخذ  التي  ا مـــارات،  دولــة  في 
العمل  مفهوم  تكريس  إلى  والتعليم،  التربية  وزارة  تسعى  مؤسسات..  دولة  بإعتبارها  طموحاتها، 
المؤسسي، في كل قطاعاتها، من منظور منهجي ُمقنن، وقادر على تلبية متطلبات كل مرحلة، وفق 
ذاتــه،  الوقت  في  يكفل،  وبما  ا¡مثل،  الوجه  على  ومهامها  أعمالها  تسيير  تضمن  واضحة،  معايير 

الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الكفاءة المهنية. 

من هنا، يبرز دور إدارة الشؤون القانونية، من أجل تعزيز ثقافة القانون وترسيخ الفكر المؤسسي لدى 
والنظم  واللوائح  السياسات  ودعــم  التعليمية،  المناطق  وإدارات  المركزية،  الــوزارة  وإدارات  قطاعات 
التربوية التي تضمن أكبر مساحة من التناغم وا دراك بين هذه ا¡جهزة، وبعضها البعض، من ناحية. 

وبينها وموظفيها، من ناحية أخرى، وعلى امتداد خارطة التربية والتعليم.
أجهزتها  تمكين  نحو  الــوزارة  توجهات  في  وقوية  جديدة،  إضافة  يُعد  هذا،  القانونية  الخدمات  ودليل 
المعنية، وموظفيها، من أداء مهام عملهم وفق ما هو مخطط له، وعلى الوجه المأمول، وهو بمثابة 
وواجــبــات  وحــقــوق  تهمهم،  الــتــي  الــقــانــونــيــة  وا جــــــراءات  بــالــلــوائــح  لتعريفهم  الــقــانــونــي  الــمــرشــد 

الموظفين، ومخالفات الدوام الرسمي.

قطاعات  منه  تستفيد  قانونيًا  مرجعًا  يكون  وأن  منه،  المرجو  الهدف  الدليل  هذا  يُحقق  أن  نأمل  لــذا.. 
الوزارة، ومناطقها التعليمية..  وا¼ ولي التوفيق.



إدارة الشئون القانونية

قسم النظم والقوانين قسم التحقيقات والقضايا
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الهيكل التنظيمي ل�دارة

وزير التربية والتعليم

وكيل وزارة التربية والتعليم

الوكيل المساعد
لقطاع الخدمات المساندة

مدير إدارة الشؤون القانونية

نائب مدير ا�دارة

رئيس قسم النظم والقوانين رئيس قسم التحقيقات والقضايا

الباحثين القانونيين الباحثين
القانونيين

خبير قانوني
لقضايا الدولة
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المقدمة
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الوزارة لتعزيز عملها في وضع السياسات واللوائح  إدارة الشئون القانونية إحدى الدعائم ا�ساسية التي تعتمد عليها  تعد 
والمشورة  الرأي  وتقديم   ، واللوائح  والقرارات  القوانين  مشاريع  مسودات  إعداد  في  تساهم  ذلك  سبيل  وفي   ، التربوية 
القانونية وإعداد الوثائق الخاصة بالدعاوي القضائية ، وإجراء التحقيقات ا�دارية التي ال تختص بها لجنة المخالفات ، وإعداد 
ومراجعة العقود ومذكرات التفاهم ، وإبالغ العاملين بالوزارة بالموضوعات القانونية ذات الصلة بمسؤولياتهم الوظيفية 

، وبصفة عامة تقديم الدعم القانوني لكل قطاعات وإدارات الوزارة المركزية وإدارات المناطق التعليمية.



الرؤيــــة
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الريادة في إعداد الطالب في نظام التعليم العام لحياة منتجة في عالم دائم التغير لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمع 
ا�مارات.

الرســالة

العمل معًا من أجل االرتقاء بمستوى ا�داء التربوي والتعليمي في التعليم ما قبل الجامعي واستثمار الطاقات البشرية 
لبناء مجتمع المعرفة وتعميق قيم المواطنة.



أقسام ا�دارة

قسم النظم والقوانينقسم التحقيقات والقضايا

6

إعداد لوائح الدعاوى ومذكرات الدفاع

 المشاركة في جلسات الخبرة الخاصة بالدعاوى القضائية وا عداد لها 

 إجراء التحقيقات القانونية ورفع النتائج والتوصيات ل¾دارات أو اللجان المعنية

إعداد التقرير السنوي عن القضايا المرفوعة من أو ضد الوزارة

 متابعة القضايا أمام جهات الضبط القضائي والنيابة والمحاكم ووزارة العدل

تقديم ا ستشارات واÂراء القانونية لجميع إدارات الوزارة والمناطق التعليمية 

إعداد مسودات مشاريع القوانين واللوائح 

إعداد مسودات القرارات والتعاميم التنظيمية الداخلية 

إعداد مسودات مذكرات التفاهم ومراجعتها 

مراجعة العقود التي تكون الوزارة طرفًا في إبرامها 

 

تعريف العاملين بالقوانين ذات الصلة بمسئولياتهم الوظيفية 

فحص الشكاوي والتظلمات التي تحال ل¾دارة من معالي الوزير ووكيل الوزارة

والوكالء المساعدين  واتخاذ الالزم بحقها

توثيق وفهرسة وتنظيم وجمع القوانين وا¡نظمة واللوائح والقرارات والتعاميم

ذات العالقة بتنظيم العمل 



قسم التحقيقات والقضايا
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1- إعداد لوائح الدعاوى ومذكرات الدفاع.

المستندات المطلوبة:

الدعاوي القضائية المقامة من الوزارة:
1. المستندات التي تبين موضوع الدعوى المزمع إقامتها.  

2. اسم الموظف أو الشركة والعنوان  تمام ا عالن بالدعوى.  
3. العقد سواء مع الموظف أو الشركة وبيان أوجه االخالل.  

4. المستندات التي تبين سبب إقامة الدعوى.  
5. أية مستندات قد تكشف أثناء نظر الدعوى وتدعم موقف الوزارة.  

الدعاوي القضائية المقامة ضد الوزارة:
1.المستندات التي يحتج بها على رافع الدعوى.  

2. السيرة الذاتية للموظف أو الشركة وبيان آخر المستجدات للواقعة المنشئة للحق المدعى به.  
3. موافاتنا برأي ا دارة المعنية وإدارة الموارد المالية المتعلق بموضوع الدعوى   
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1- التحقيقات ا�دارية.
إجراء التحقيقات فيما يحال لها من قبل لجنة المخالفات مع إعداد مذكرة قانونية بشأنها.

المستندات المطلوبة:

1. كتاب ا حالة من الرئيس المباشر محدد به المخالفة المنسوبة للموظف.  
2. المستندات الدالة على إرتكاب المخالفة.  

3. التحقيق المبدئي.  

قسم التحقيقات والقضايا



قسم التحقيقات والقضايا
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التحقيق المبدئي

أسندت المادة (92) من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13)   لسنة 2012 إجراءات التحقيق المبدئي:
- يتولى الرئيس المباشر إجراءات التحقيق المبدئي فيما يصل إلى علمه عن طريق الشكوى أو التدقيق أو غير ذلك بوجود مخالفه ارتكبها أحد  

     موظفيه وكانت هذه المخالفة مما يحال الموظف بسببها إلى لجنة المخالفات.
- يتم إحالة الموظف إلى لجنة المخالفات إذا تبين لدى الرئيس المباشر وجود أدلة أو قرائن تفيد إرتكاب المخالفة.

- يجوز أن يكون التحقيق المبدئي شفاهة ، على أن يثبت مضمونه في طلب ا حالة، وإذا كان التحقيق خطيًا أرفق صورة منه بكتاب ا حالة.

- تقوم وحدات الشئون القانونية بالمناطق التعليمية بإجراء التحقيقات المبدئية للعاملين بالمناطق.
هذه  من  نسخة  بها  ويرفق  المخالفات  لجنة  إلى  با حالة  فيها  يوصى  قانونية  مذكرة  ترفع  المخالفة  مرتكب  الموظف  إدانة  لديها  ثبت  إذا   -

     التحقيقات لتستعين بها اللجنة أثناء نظر المخالفة ويمكن أن تستند عليها في إصدار الجزء المناسب لحجم المخالفة.
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قسم التحقيقات والقضايا

متابعة القضايا المرتكبه من الموظفين والمتعلقة بالعمل والمنطوية على جريمة جزائية:
المستندات المطلوبة:

- بيان واف بالموضوع محل الجرم  نزال التكييف القانوني الصحيح عليه للتصرف.  
- المستندات التي تبين وقف الموظف عن عمله أو استمراره.  

- متابعة القضيه أمام جهات الضبط القضائي والنيابة والمحاكم لحين صدور حكم نهائي وبات.  
- إصدار القرار المناسب بناء على الحكم با دانة أو البراءة.   

- يجـــوز للوزيـــر أو مـــن يفوضه إيقـــاف الموظف عن العمـــل مع إيقاف صـــرف رواتبه إلى حين صـــدور حكم قضائي قطعـــي في الجريمة    
                      المنسوبة إليه.

متابعة القضايا المرتكبة من الموظفين خارج العمل والمنطوية على جريمة جزائية:
المستندات المطلوبة:

- كتاب الجهة  صاحبة ا ختصاص بوصف الجرم المرتكب.  
- متابعة القضية أمام جهات الضبط القضائي والنيابة والمحاكم لحين صدور حكم نهائي وبات.  

- إصدار القرار المناسب بناء على الحكم با دانة أو البراءة.  



قسم النظم والقوانين
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المشورة القانونية 
المستندات المطلوبة  بداء الرأي القانوني:

1. نسخة من التظلم أو الشكوى أو طلب المشورة.  

المحيطة بتلك  المالبسات والظروف  الدالة على  أو المشورة مع المستندات  أو محل الشكوى  المتظلم منها  بالواقعة  بيان واف   .2  

                       الحالة.
3. نسخة من التحقيقات إن وجدت.  

4. رأي ا دارة المعنية في موضوع التظلم أو الشكوى.  

5. رفع مذكرة للجهة صاحبة االختصاص بالدراسة وإبداء الرأي.  

إعداد مسودات القرارات والتعاميم التنظيمية الداخلية  
المستندات المطلوبة:

1. بيان السبب أو الحالة الواقعية المؤدية  صدار القرار أو التعميم.  

2. المستندات المتعلقة بالقرار أو التعميم.  

3. نسخة من مشروع القرار أو التعميم المراد إصداره.  
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قسم النظم والقوانين

العقود
المستندات المطلوبة:

1. نسخة طبق ا¡صل من عقد تأسيس الشركة المتعاقدة.  
2. نسخة طبق ا¡صل من الرخصة التجارية وسند تمثيل المفوض بالتوقيع.  

3. نسخة من قرار إرساء المناقصة أو الممارسة أو ا¡مر المباشر.  
4. بيان سبب اختيار المتعاقد وأفضليته عن اÂخرين.   

5. نسخة من نموذج العقد المراد مراجعته.   

نموذج العقد
إنه في يوم  .............. الموافق      /      /       حرر هذا العقد بين كل من : 

1- وزارة التربية والتعليم ويمثلها في التوقيع على هذا العقد سعادة /

.................................................................       
       بصفة / .................... (يجب مراعاة النصاب المالي المقرر للمختص بالتوقيع)

       عنوانها ومقرها : ..................................
       الفاكس : .....................               ص.ب : .....................

                                            ( ويشار إليها فيما بعد بالطرف ا�ول)
2-  شركة .................. (ذكر اسم الشركة بالتفصيل ونوعها) ويمثلها في التوقيع على العقد

         سعادة / ........................................
         بصفته / ............................ (ذكر سند التمثيل أو التفويض)

         عنوانها ومقرها :..............................
         رخصة تجارية رقم : ...............................

         الفاكس : ...........................                ص.ب : ..............................
- يجب مراعاة المادة (12) من قرار وزير المالية رقم (20) لسنة 2000 بشأن العقود االدارية.

- يجب الحصول على نسخة من عقد تأسيس الشركة.



قسم النظم والقوانين
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البيانات ا�ساسية للتعاقد 

1- التمهيد:

@ الهدف من التعاقد @ خبرات الطرف الثاني ( الشركة ) @ طريقة ا برام وسبب اختيارها @ رخصة الشركة أو المؤسسة ونشاطها.

2- إلتزامات الطرف ا�ول: 

@ يتم ذكر إلتزامات الطرف ا¡ول.

3- إلتزامات الطرف الثاني: 

@ يتم ذكر إلتزامات الطرف الثاني.

4- طريقة السداد:

العقود  لباقي  وبالنسبة  والكمية،  بالقيمة  إنجاز  شهادة  على  بناًء  التوريد  تمام  بعد  واحدة  دفعة  على  السداد  يتم  التوريد  لعقود  بالنسبة   @
اÂخرى يتم السداد على دفعات ترتبط وتتناسب مع مراحل تنفيذ العقد بما ال يتجواز القيمة المتفق عليها في العقد وبعد إصدار شهادة إنجاز عن 

كل مرحلة تبين المبلغ المناسب لحجم ا نجاز الفعلي في حدود الملبغ المرصود لها.
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5- التأمين النهائي 

@ يلتزم الطرف الثاني بتقديم كفالة مصرفية صادرة من أحد المصارف العاملة بالدولة وباللغة العربية قيمتها (%10) عشرة بالمائة من قيمة 
العقد غير قابلة ل¾لغاء وغير مشروطة سارية المفعول لمدة تنفيذ العقد با ضافة إلى  مدة الحقة (التقل عن 90 يومًا) وذلك لضمان حسن 

تنفيذ العقد.

6- الشروط الجزائية 

@ تذكر حسب نوع وطبيعة العقد.

7- مدة العقد 

@ تبدأ مدة العقد اعتباراً من ............... وتنتهي .................

8- إنهاء العقد

ا¡عمال  الثاني عن  الطرف  العامة تقدره مع تعويض  المصلحة  العقد ¡ي سبب يخضع لتقديره وفقًا لمقتضيات  إنهاء  ا¡ول  @ يجوز للطرف 
المنجزة مع إسقاط حقه في الرجوع عن الحقوق المترتبة على هذا ا نهاء.

قسم النظم والقوانين



قسم النظم والقوانين
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9- سرية المعلومات 

@ يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سرية أية بيانات خاصة بالطرف االول يتعرف عليها خالل عمله وا لتزام بنزاهة موظفيه خالل أو أثناء أو 
بعد أدائهم العمل.

10- القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعقد

بشأن   1972 لسنة   (15) رقم  ا تحادي  القانون  بأحكام  الثاني  الطرف  يلتزم   @ المنظمة  والقوانين  والنظم  المبادئ  بإحترام  الطرفان  يلتزم   @
المقاطعة العربية  سرائيل @ تطبق أحكام القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2000 وتعديالته بشأن نظام عقود ا دارة فيما لم يرد في شأنه نص في 

هذا العقد.

11- تسوية خالفات 

@ كل نزاع أو خالف ينشأ بسبب تنفيذ هذا العقد يكون الفصل فيه من إختصاص محاكم دولة ا مارات العربية المتحدة.

12- المراسالت

@ اتفق الطرفان على أن أية مراسالت بين الطرفين تخص هذه المذكرة يجب أن تكون كتابية وترسل عن طريق ....................

13- النسخ

@ حرر هذا العقد من نسختين باللغة العربية موقعة من الطرفين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
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مالحظات على العقود

1) يراعى أن يتضمن العقد المكاتبات المتبادلة والمستندات السابقة على إبرام العقد.

2) تحديد آلية تنفيذ الطرف الثاني  لتزاماته مع ا عتبار للمدة الزمنية لتنفيذ العقد.

3) يجب ذكر المواصفات الفنية باللغة العربية مع بيان الجهة المعنية للمتابعة وا شراف على التنفيذ وفق المواصفات الفنية.  

4) ال يحق للطرف الثاني مطالبة  الطرف ا¡ول بأية زيادة في ا¡سعار المتفق عليها في هذا العقد ¡ي سبب من ا¡سباب.

5) يحـــق للطـــرف ا¡ول تعديل كميـــات العقد قبل أو أثناء تنفيـــذه أو عند تجديده بالزيادة او النقصان بنفس ا¡ســـعار المتفـــق عليها في تعويض 
      المتعاقد وفي حدود (%30) من إجمالي المتعاقد عليه.

6) يراعى تجديد الضمان البنكي والمحدد بنسبة 10% من قيمة العقد عند تمديد العقد.

قسم النظم والقوانين
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صياغة مذكرة التفاهم 

المستندات المطلوبة:
@ نسخه من الكتب المتبادلة بين الوزارة والطرف الثاني.

@ بيان نوع الخدمات المرغوب في تبادلها مع تحديد مدة سريانها.
@ المستندات التي تبين ا تفاق على آلية تنفيذ الخدمات.

البيانات ا�ساسية
1- التمهيد

@ الهدف من ا تفاقية أو المذكرة.
2- إلتزامات الطرف ا�ول 

@ يتم ذكر إلتزامات الطرف ا¡ول.
3- إلتزامات الطرف الثاني 

@ يتم ذكر إلتزامات الطرف الثاني.
4- مدة سريان ا�تفاقية

@ تبدأ مدة ا تفاقية أو المذكرة إعتباراً من ............... وتنتهي .................
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5- آلية التنفيذ

@ تحديد آلية تنفيذ تبادل الخدمات بين الطرفين وتعيين ممثل عنهما لمتابعة التنفيذ.
6- سرية المعلومات 

@ يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سرية أية بيانات خاصة بالطرف ا¡ول يتعرف عليها خالل عمله وا لتزام بنزاهة موظفيه خالل أو أثناء أو 
بعد أدائهم العمل............................

7- القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعقد

@ يلتزم الطرفان بإحترام المبادئ والنظم والقوانين المنظمة .................... 
8- تسوية خالفات 

@ كل نزاع أو خالف ينشأ بسبب تنفيذ هذه المذكرة يتم تسويته وديًا.
9- المراسالت

@ اتفق الطرفان على أن أية مراسالت بين الطرفين تخص هذه المذكرة يجب أن تكون كتابية وترسل عن طريق ....................
10- النسخ

@ حرر هذا العقد من نسختين باللغة العربية موقعة من الطرفين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

مالحظات
@ اليوجد إلتزامات مالية على الوزارة وتقتصر إلتزاماتها على إلتزام أدبي أو ثقافي.

قسم النظم والقوانين



الحقوق والواجبات
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2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية وتعديالته بالمرسوم  11 لسنة  بناء على المرسوم بقانون إتحادي رقم 
بقانون إتحادي رقم 9 لسنة 2011 وكذلك لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2012 في شأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون 

اÆنف الذكر.

عالقات العمل

( المادة 65 من القانون):
على الوزارات إيجاد بيئة عمل يمكن بوساطتها تحقيق أهداف الحكومة وموظفيها، على أن تمتاز بما يلي:

1-  أن تحفز الموظفين على تقديم ا قتراحات وا¡فكار المتميزة والمبتكرة.  
2- أن توفر فرصًا متكافئة لتنمية وتطوير الموظفين وذلك بالتشاور المستمر معهم.  

3- أن تكون آمنة وعادلة وتلبي المتطلبات ا¡ساسية للموظف.  
4- أن تراعي التنوع الثقافي وا ختالفات الفردية للموظفين.  

5- أن توفر فرصًا للموظفين للمشاركة في تقديم ا قتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات وتطوير ا¡هداف.  
6- أن توفر بيئة مناسبة للصحة المهنية.  
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( المادة 66 من القانون):

على الموظف أن يسلك بتصرفاته مسلكًا الئقًا يتفق ومعايير السلوك المعتمدة للوظائف العامة، وعليه بصفة خاصة ا لتزام بما يلي:
1- إحترام القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة بأداء الواجبات والمسؤوليات الوظيفية.  

2- أداء ا¡عمال المناط بها بكل دقة وعناية ونزاهة بما يحقق أهداف ومصالح الوزارة التي يعمل فيها.  
3- ممارسة المهام الوظيفية بحسن نية متجرداً من سوء القصد أو ا همال أو مخالفة المرسوم بقانون أو ا ضرار بالمصلحة العامة.  

4- تقديم الخدمات المتميزة لجميع العمالء بأسلوب مهني متزن يتصف بالود وحب المساعدة.  
5- التصرف بطريقة تحافظ على سمعة الحكومة بشكل عام والجهة التي يعمل فيها بشكل خاص.  

6- التقيد بأرفع المعايير ا¡خالقية في سلوكه وتصرفه.  
7- إحترام حقوق وواجبات زمالء العمل ومعاملتهم بكل لباقة.  

8- إستخدام ا¡موال العامة بما تفرضه ا¡مانة والحرص وتجنب الهدر.  
9- عدم إستغالل المعلومات التي يحصل عليها خالل تأدية واجباته الوظيفية.  

الحقوق والواجبات



الحقوق والواجبات
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االلتزام بالتشريعات النافذة
 (المادة 67 من القانون): 

1- على الموظف ا لتزام بالتشريعات النافذة في الدولة.  
2- كل موظف يرتكب مخالفة لقوانين أو أنظمة العمل، يجازى وفقًا للجزاءات ا دارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون                                                                                  

                          دون أن يخل ذلك بأي اجراءات أو عقوبات تنص عليها أي تشريعات أخرى.
3- يحظر على الموظف إستغالل منصبه أو عالقاته التي يقيمها أثناء عمله وذلك للتأثير أو التدخل غير المالئم في ا جراءات التي   

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

ا�فصاح عن المعلومات
 (المادة 68 من القانون): 

أو  خطية  كانت  ســواء  سرية  معلومات  أية  كشف  أو  عن  ا فصاح  إنتهائها،  وبعد  بالوزارة  خدمته  فترة  خالل  الموظف  على  يحظر   -1  
                          إلكترونية أو شفهية أو أيًا كان شكلها، ما لم يحصل على تصريح خطي مسبق بذلك، وسواء كانت تلك المعلومات تتعلق بالوزارة 

                          التي يعمل فيها أو بأية جهة أخرى.
الوثائق والملفات  أن يسلم للوزارة كل ما يكون لديه من  بالوزارة ¡ي سبب من ا¡سباب  إنتهاء خدمته  الموظف فور  2- يجب على   
                         والمواد وا¡شرطة وا¡قراص والبرامج وأية ممتلكات تخص الوزارة التي يعمل فيها أو تخص أيًا من الوزارات والجهات ا¡خرى حتى لو 

                          لم تتضمن معلومات سرية.
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خدمة العمالء
 (المادة 69 من القانون): 

يجب على الوزارات والجهات الخاضعة ¡حكام هذا المرسوم بقانون خدمة العمالء وفق أفضل المعايير وا جراءات وبطريقة مهنية فعالة تلبي 
تطلعاتهم من خالل ترسيخ عالقات متميزة معهم، وعلى الموظف في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:

1- عدم ا نخراط بأي نشاط ترويجي يتعلق بالعمالء، وإلتزام الحياد التام في تعامله معهم.  
2- رفض أية محاولة يقوم بها أي من العمالء لتقديم أي إغراءات أو منافع شخصية بهدف الحصول على تعامل خاص، ويجب على   

        الموظف في جميع ا¡حوال إبالغ السلطات المختصة في الوزارة عن تلك المحاوالت.

الهدايا والرشى
 (المادة 70 من القانون): 

1- يحظر على الموظف أن يقبل هدايا ما لم تكن هدية دعائية أو ترويجية رمزية وتحمل اسم وشعار الجهة التي تقدمها، على أن تقوم    
والمعايير  للضوابط  وفقًا  توزيعها  لتولي  وذلــك  عنها،  نيابة  الهدايا  بقبول  لها  يسمح  التي  التنظيمية  الوحدة  بتحديد  الـــوزارة       

        المعتمدة لدى الوزارة.
2- ال يجوز تقديم وتوزيع الهدايا إال بإسم الوزارة ومن قبل الوحدة التنظيمية التي تعتمدها.  

3- مع مراعاة أحكام التشريعات السارية المفعول في الدولة، يحظر على الموظف قبول أو أخذ أو تقديم أو طلب الرشى.  

الحقوق والواجبات



الحقوق والواجبات
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¡ي معنوية  أو  مادية  قيمة  له  شيء  أي  أو  معينة  خدمة  أو  مالي  مبلغ  أي  تقديم  بالرشوة  يقصد  بقانون  المرسوم  هذا  ولغايات   -4  
          موظف عام كي يُفسد مسار العمل باتخاذ أي إجراء من شأنه:

أ/ تعجيل أي عمل يكون الموظف مطالبًا  بحكم عمله  بأدائه.   
ب/ أن يؤدي إلى امتناع الموظف عن أداء عمل مكلف به.   

ج/ أن يؤدي إلى توسط الموظف لدى موظف آخر  نهاء معاملة أو اتخاذ إجراء بالمخالفة للتشريعات السماوية.   
5- وفي جميع ا¡حوال يجب التحقيق في جميع حاالت الرشاوي المشتبه فيها أو التي يبلغ عنها، وإذا ثبت بنتيجة التحقيق أو في حال   
القضائية  الجهات  إلى  أية رشوة فيتم تحويله  آخر  أو دفع لموظف  أو استلم  أو قبل  الموظف قد طلب  أن        وجود دالئل قوية على 
       المختصة دون أن يخل ذلك بحقها في إتخاذ ا جراءات المتعلقة بالمخالفات بحق الموظف المخالف وفقًا ل¾جراءات والضوابط 

         المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والتشريعات التي تصدر تنفيذاً له.

تضارب المصالح
 (المادة 71 من القانون): 

يجب على الموظف خالل تأدية واجباته الوظيفية تجنب أي تضارب قد يقع في المصالح بين نشاطاته الخاصة ومصالح الحكومة وعملياتها، 
وأن يتجنب كذلك أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية شبهات بتضارب المصالح، وعليه بشكل خاص تجنب ما يلي:

1-  ا شتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نجاح متعهد أو مورد يكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.  
2-  ا شتراك في أي قرار قد يؤدي إلى منح أية منافع أو أراض أو تراخيص ¡ي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.  
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3- ا شتراك في أية عملية أو قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح مورد أو متعهد أو مشروع يكون الموظف شريكًا فيه   
         بأي شكل كان ويؤدي إلى حصوله على نسبة أو حصة أو منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة.

أو  خدمة  على  الحصول  أو  معينة  أهداف  لتحقيق  عمله  بحكم  عليها  حصل  معلومات  أية  تسريب  أو  الوظيفي  منصبه  إستغالل   -4  
         معاملة خاصة من أي جهة كانت.

العمل لدى الغير وتملك حصص في الشركات
 (المادة 72 من القانون): 

1-  يحظر على الموظف غير المواطن العمل لدى الغير بأجر أو من دون أجر إال بموافقة خطية مسبقة من الوزارة التي يعمل فيها.  
2- يحظر على الموظف غير المواطن تملك حصص في أية مؤسسة خاصة أو شركة - فيما عدا الشركات المساهمة العامة - إال   

        بموافقة خطية مسبقة من الجهة التي يعمل فيها.
3- يجوز للموظف المواطن تملك أية حصة في أية شركة أو مؤسسة خاصة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات أو العمل لدى الغير    

        بأجر أو بدون أجر.
وفي جميع ا¡حوال يشترط لعمل الموظف لدى الغير أو تملكه حصصًا في الشركات أو المؤسسات الخاصة توفر الشروط التالية:  

أ- أن يتم العمل خارج ساعات الدوام الرسمي.   
ب- أال يوثر ذلك العمل أو التملك بشكل سلبي في واجباته ومهامه الوظيفية، وأال ينعكس سلبًا على وضع الوزارة.   

ج- أال يكون عمله ذلك مرتبطًا أو ذا صلة بأي شكل من ا¡شكال بوظيفته الرسمية وال يؤثر أو يتأثر بها.   

الحقوق والواجبات
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توظيف ا�قارب
 (المادة 73 من القانون): 

نفس  في  الثانية  الدرجة  حتى  مصاهرة  أو  قرابة  صلة  أو  زوجية  عالقة  ببعض  تربطهم  موظفين  تعيين  بقانون  المرسوم  هذا  بموجب  يحظر 
الوحدة التنظيمية أو ضمن نفس العالقة ا شرافية المباشرة، وفي جميع ا¡حوال على الموظف عدم ا شتراك في أية قرارات أو توصيات تتعلق 

بتعيين أو نقل أو ترقية أي من هؤالء.
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يعتبر الرئيس المباشر  هو المسئول ا�ول عن التبليغ عن إلتزام الموظف بمواعيد العمل الرسمي وإتخاذ ا�جراءات الالزمة 
نحو فرض العقوبة وإبالغ إدارة الموارد البشرية بذلك.

مخالفات الدوام الرسمي

نوع المخالفة

أوًال: المخالفات المتعلقة بمواعيد العمل المقررة دون عذر مقبول.

ثانيًاُ: المخالفات المتعلقة بالتوقيع

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

ُ: المخالفات المتعلقة با�نتظام الفعلي للدوام رابعًاً

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

عدم التوقيع بما يفيد الوقت الفعلي للحضور وا نصراف بدون عذر مقبول

مغادرة مكان العمل بدون إذن أو عذر يقبله الرئيس المباشر

التالعب في طريقة إثبات الحضور وا نصراف

مع الحرمان من الراتب عن أيام ا�نقطاع

خصم يوم من الراتبإنذار خطيلفت نظر خطي

خصم يوم من الراتبإنذار خطيلفت نظر خطي

التواجد دون مبرر مقبول في غير المكان المخصص للعمل

النوم أثناء العمل

خصم يوم من الراتبإنذار خطيلفت نظر خطي

المرة الثانيةالمرة ا�ولى

تدرج الجزاء خالل 3 أشهر

المرة الثالثة

ا نقطاع عن العمل بدون إذن قانوني ثالثة أيام فأقل.

أكثر من ثالثة أيام وأقل من عشرة أيام.

خصم يومين من الراتبخصم يوم من الراتبإنذار خطي

خصم يومين من الراتبخصم يوم من الراتبإنذار خطي

خصم يومين من الراتبخصم يوم من الراتبإنذار خطي

خصم يومين
من الراتب

خصم يوم
من الراتب

خصم ثالثة أيام
من الراتب

خصم يومين
من الراتب

خصم يوم
من الراتب

خصم ثالثة أيام
من الراتب

مالحظة: يتم جزاء الخصم من الراتب ا�ساسي



لجنــة المخالفــات
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المخالفات ا�دارية: 
السلوك  ومعايير  يتفق  ال  الئقًا  غير  مسلكًا  بتصرفاته  يسلك  بأن  وظيفته  واجبات  وينافي  الموظف  يرتكبه  سلبي  أو  إيجابي  فعل  كل  هي 

المعتمدة للوظائف العامة.

لجنة المخالفات 
تشكل في كل وزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة المخالفات ) يناط بها مسؤولية النظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون – فيما 
وذلك   ، بقانون  المرسوم  هذا  من   (83) المادة  في  عليها  المنصوص  ا داريــة  الجزاءات  وتوقيع   – الرسمي  بالدوام  المرتبطة  المخالفات  عدا 

بإستثناء جزاء الفصل من الخدمة وتحدد الالئحة التنفيذية للقانون آلية عمل اللجنة وإجراءات التحقيق في المخالفات بكافة أنواعها.

تشكيل لجنة المخالفات 
ا¡عضاء  من  وعدد  االتحادية  الجهة  أو  بالوزارة  حكمه  في  من  أو  المساندة  للخدمات  المساعد  الــوزارة  وكيل  برئاسة  المخالفات  لجنة  تشكل 
يحددهم قرار التشكيل ، على أن يكون من ضمنهم ممثل عن كل من إدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون القانونية ، ويكون للجنة مقرر يتولى 

إعداد الترتيبات الالزمة  نعقاد إجتماعاتها وتدوين محاضرها وقراراتها أو توصياتها والتبليغ عنها.
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إجراءات إحالة الموظف للجنة المخالفات 
1-  تتلقى لجنة المخالفات مذكرة بطلب إحالة الموظف للتحقيق من رؤساء الموظف طبقًا للتسلسل ا داري في الوزارة أو الجهة االتحادية 

       موضحًا بها المخالفة المنسوبة إليه وا¡دلة والقرائن المتعلقة بها.
الوحدة  وإلــى  الموظف  إلى  يوجه  المخالفات  لجنة  رئيس  من  يوقع  خطي  إخطار  بموجب  تحقيق  إلى  المحال  الموظف  استدعاء  يتم   -2

       التنظيمية التي تبعها ، على أن يتضمن ا خطار ما هو منسوب إليه وتاريخ الجلسة ومكانها وذلك قبل الموعد المحدد لها بخمسة أيام 
        على ا¡قل.

أن يتم  أمامها على  آخر للمثول فيه  ثانية بذات ا جراء ويحدد له موعد  المخالفات يعاد إخطاره  أمام لجنة  3-  في حال عدم مثول الموظف 

         ا خطار بالموعد قبل ثالثة أيام على ا¡قل من التاريخ المحدد للجلسة التالية.
4- إذا لم يمثل الموظف أمام لجنة المخالفات بعد ا خطار الثاني يجوز للجنة التصرف في التحقيق في غيبته وذلك بعد تحققها من علم 

        الموظف با خطار.
@ وللجنة المخالفات الحق في:

1- ا طالع على ما تراه الزمًا من ا¡وراق.

2- التوصية بوقف الموظف إحتياطيًا عن العمل لصالح التحقيق بما ال يتجاوز ثالثة أشهر مع إيقاف نصف راتبه.

3- ا ستعانة بأهل الخبرة في المسائل القانونية.

4- سماع الشهود كلما رأت ذلك.

آلية عمل لجنة المخالفات
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الجزاءات ا�دارية
أوًال:  

1- تكون جزاءات المخالفات التي يجوز توقيعها على الموظف وفقًا للتالي: 

- لفت النظر الخطي.     
- ا نذار الخطي.  

- الخصم من الراتب ا¡ساسي بما ال يجاوز أجر عشرة أيام عن كل مخالفة وبما ال يجاوز ستين يومًا في السنة.  
- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة وحرمانه منها في حدود الربع كحد أقصى.  

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

ثانيًا:
تقوم اللجنة برفع توصية إلى السلطة المختصة بالتعيين في حال الفصل.

ثالثًا:
إذا تبين للجنة المخالفات أن ما ارتكبه الموظف ينم عن مخالفة مالية فعليها عرض ا¡مر على معالي الوزير للنظر في إحالة الموضوع لديوان 

المحاسبة للتحقيق فيه طبقًا لقانون إنشائه وتصدر لجنة المخالفات قرارت بالجزاءات الموصى بها من ديوان المحاسبة.
رابعًا:

بإحالة  الوزير  إلى معالي  برفع توصية  المخالفات  الوقت تقوم لجنة  ارتكبه الموظف جريمة جزائية من ذات  أن ما  المخالفات  إذا تبين للجنة 
الموظف إلى سلطة التحقيق المختصة (وال يمنع ذلك من توقيع الجزاء ا داري عليه).
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لجنة التظلمات  
تنشأ في كل وزارة وبقرار من الوزير لجنة تسمى لجنة  التظلمات يناط بها النظر في التظلمات من الجزاءات ا دارية.

أو  أية قرارات  أو  التي قررت لجنة المخالفات فرضها عليه  الجزاءات ا دارية  @ (يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة التظلمات بتظلم خطي من 
إجراءات إدارية آخرى صادرة بحقه غير تلك الصادرة عن لجنة المخالفات وذلك خالل مدة التتجاوز أسبوعين من تاريخ إبالغ الموظف بقرار الجزاء 
(ويستثنى من ذلك تظلمات تقييم اÂداء والتي تنظم وفق أحكام نظام إدارة اÂداء) وتكون قرارات اللجنة قطعية في التظلمات المرفوعة  

إليها بشأن جزاءات لفت النظر وا نذار الكتابيين.

إختصاصات لجنة التظلمات:
1- رفض التظلم.

2- قبول التظلم وتعديل الجزاء.

3- قبول التظلم وإلغاء الجزاء.

4- ويجب أن ال يضار المتظلم من تظلمه فال يجوز للجنة التظلمات تعديل الجزاء بتوقيع جزاء أشد من الجزاء المتظلم منه.

لجنـة التظلمـات
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يجوز للموظف ا�عتراض على قرار لجنة التظلمات الصادر في غير جزائي ا�نذار ولفت نظر كتابيًا، وذلك بتقديم إعتراض خطي وموقع 
منه إلى لجنة ا�عتراضات المشكلة بالهيئة ا�تحاية للموارد البشرية الحكومية خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع من تاريخ إبالغه بقرار 

العقوبة وإال اعتبر قرار لجنة التظلمات قطعيا.

يتعين أن يشمل إعتراض الموظف البيانات اÆتية :
1- اسم الموظف وجهة عمله ووظيفته وعنوانه.

2- القرار الصادر من لجنة المخالفات.

3- القرار الصادر من لجنة التظلمات في شأن ما نسب إليه وتاريخ صدوره والعلم به.

4- موضوع ا عتراض وا¡سباب التي بني عليها، مرفقًا به المستندات التي يرى أهمية تقديمها.
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