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ىىىىىىىى بنػاء ـلػٍ اإلشػدارات الػػشػػادرة مػػف الػػجػػوػػاز الػػمػػركػػزم لػلػػتػنػػظػػجػـ كاإلدارة بمػكؿػكـات
قػانػكف الػذػدمػٌ الػمػدنػجػٌ المػقػررة بػالػقػانػكف رقـ ضؽ لزػنػٌ ػضصط تػخػت ـػنػكاف الزػلػكؾ الػكظػػجػفػً
ك الػتأديػب فػً قػانػكف الذػدمػٌ الػمػدنػجػٌ كالئػخػتػى الػتػنػفػجػذيػٌ مػتػؿػمػف الػنػص القػانػكنػً ك ما يقػابػلػى
مػف أخكػاـ بػالالئػخػٌ الػتػنػفػجػذيػٌ ك الػدلػجػػؿ اإلجػرائػً ك الػنػمػاذج الذػػاشػػٌ بػى ك الػتػً تػػنػقػزػـ إلػػٍ
كاجػبات المػكظػؼ ك الػمخظػكرات ـلػٍ المػكظػؼ
السلوكىالوظـوفـي  :يػتفجػف ـلٍ المػكظػؼ االلػتػزاـ بأخكاـ هػذا القػانػكف كالئػخػتى الػتػنػفػجػذيٌ ك كػجرهػػا
مػف الػقػكانػجػف ك الػلػكائػد ك الػقػرارات ك الػتػفػلػجػمػات المػنػفػذة لػوػا ك مػػا يػشػػدر
ـػف الجػواز مػف قػرارات تػنػظػجػمػجػٌ أك تػفػلجػمػجػٌ أك نػسػرات أك كػتػب دكريػٌ فػً
هػػذا الػسػأف ك مػػدكنػات الػزػلػكؾ ك أذػالقػجػات الػذػدمػػٌ الػمػدنػجػٌ الػشػادرة مػف
الػكزيػر الػمػذػتػص ص
ك يػخػظػػر ـلػٍ المػكظػؼ بػشػفػػٌ ذػاشػػٌ مػبػاسػرة األـػمػاؿ الػتػً تػتػنػافػػٍ مػػق
الػخػجػدة ك الػتػجػرد ك االلػتػػزاـ الػكظػػجػفػػً أثػػنػاء زػاـػات الػفػمػػؿ الػرزػمػػجػػٌ أك
مػمػارزػٌ أم ـػمػؿ خػزبػً أك زػجػازػً داذػؿ مػكػاف ـػمػلػى أك بػمػنػازػػبػٌ تػأديػتػػى
لوػػذا الػفػمػؿ أك الػقػجػاـ بػجػمػق تػبػرـػات أك مػزػاهػمػات لشػالػد أخػزاب زػجػازػجػٌ
أك نػسػر الػدـػايػٌ أك الػتػركيػح لػوػا ص
واجـبـاتىالـمـوظــف  :يػجػب ـلػٍ الػمػكظػؼ االلػتػزاـ بػأخكػاـ القػكانػجػف ك الػلػكائػد ك الػقػرارات ك الػنػظػـ
المفمػكؿ بوػا ك الفػمػؿ ـلػٍ تطبجقػوػا ك يػتػفػجػف ـلػجػى ـلػٍ األذػص مػا يػأتػً :
ض  -الػقػجػاـ بالفػمػؿ المػنػكط بػى بػنػفػزػى بػدقػٌ ك أمػانػػٌ ك إنػجػازق فػػً المػكاـػػجػد الػمنػازػبػٌ طػبػقػا لػمػفػدالت األداء
الػمػقػررة ص

ط  -االلػتػزاـ بمػكاـػجػد الػفػمػؿ الػرزػمػجػٌ ك تػذػشػجػص أكقػات الػفػمػؿ ألداء كاجػبػات كظػجػفػتػى ص
ظ  -الػمػخػافػظػٌ ـلػٍ كػرامػػٌ الػكظػػجػفػٌ ك خػزػف زػػمػفػتػوػا ك الػظػوػكر بػالػمػظػوػر الػالئػؽ بػالػكظػجفػٌ ك مػراـػاة
آداب الػلػجػاقػٌ فػً تػشػرفػاتػى مػػق الػجػمػوػكر ك رؤزػػائػى ك زمػػالئػى ك مػرؤكزػػجػػى ص

ع  -الػػتػفػاكف مػػق رؤزػائػػى ك زمػالئػى فػً الػفػمػؿ ص
غ  -الػقػجػاـ بػأم أـػمػاؿ كظػجفػجػٌ يكػلػؼ بػوػا ك لػك فػً كػجػر مػكاـػجػد الػفػمػؿ الػرزػمػجػٌ مػتػٍ اقػتػؿػت
مػشػلػخػٌ الػفػمػؿ ذلػػؾ ص
ػ  -الػمػخػافػظػٌ ـلػٍ ممػتػلػكػات ك أمػكاؿ الػكخػدة الػتػً يػفػمػؿ بػوػا ك مػراـػاة شػجانػتػػوػا
ؼ  -إبػالغ الػكخػدة ( قزـ الملفات ) التػً يػفػمػؿ بػوا بػمػخػؿ إقػامػتػى ك خػالػتػى االجػتػمػاـػجػٌ ك كػؿ
تػلػججػر
يػطػرأ ـػلػجػوػا ذػػالؿ سػوػر ـلػٍ األكػثػر مػف تػاريػر الػتػلػجػجػر ص
ؽ  -أف يػنػفػذ مػا يػشػدر إلػجػى مػف أكامػر بػدقػٌ ك أمػانػٌ ك ذلػؾ فػً خػدكد الػقػكانػجػف ك اللػكائػد ك الػنػظػـ
الػمػفػمػكؿ بػوػا ص
ؾ  -االلػتػزاـ بػمػا كرد فػً مػدكنػٌ الػزػلػكؾ كأذػالقػجػات الػذػدمػٌ الػمػدنػجػٌ
مـحـظـوراتىصلـىىالـمـوظـف  :يػخػظر ـلٍ الػمػكظػؼ مذػالػفػٌ الػقػكانػجػف ك اللػكائػد ك الػقػرارات ك الػنػظػـ
الػمػفػمػكؿ بػوػا ك يػخػظػر ـلػجػى ـلػٍ األذػص مػا يػأتػً - :
ض  -مبػاسػرة األـػمػاؿ الػتً تتػنػاف ٍ مػق الخػجػدة ك الػتجػرد ك االلػتػزاـ الػكظػجػفػً أثػنػاء زػاـػات الػفػمػؿ الػرزػمػجػٌ ص

ط  -إفػسػاء أيػػٌ مػفػلػكمػات يػطػلػق ـػلػجػوػا بػخػكػـ كظػجػفػتػػى إذا كػانػت زػريػٌ بػطػبػجػفػػتػوػا أك
بػمػكجػػب
تػفػلػجػمػات تػقػؿػػً بػػذلػػؾ دكف إذف كػتػػابػً مػػف الرئػجػػس الػمػذػتػػص ك يػظػؿ هػذا االلػتػػزاـ
قػائػمػا
بػفػد تػرؾ الػذػدمػٌ ص
ظ  -ـػدـ الػرد ـلػٍ مػنػاقػؿػات الجػوػاز الػمػركػزم للػمػخػازػبػات أك مكػاتػبػاتػى بشػفػػٌ ـػامػٌ أك تػأذػجػر الػرد
ـلػجػوػا
ك يفػتػبػر فػً خػك ػـ ـػدـ الػرد أف يجػجػب الػمػكظػؼ إجػابػٌ الػلػرض مػنػوػا الػمػمػاطػلػٌ ك الػتػزػكيػؼ ص
ع  -ـػدـ مػكافػػاة الػجػوػاز الػمػركػزم للمػخػازػػبػات بلػػجػر ـػذر مػقػػبػكؿ بػالػخػزػابػات ك الػمػزػتػنػدات الػمػؤيػدة
لػوػػا
فػػً الػمػكاـػػجػد الػمػقػػررة لػوػا أك بػػمػا يػطػػلػػبػى مػػػف أكراؽ أك كثػائػػؽ أك كػػجػرهػػا مػمػا يػكػػكف لػى الػخػػؽ
فػػً
فػخػشػوػا أك مػراجػفػتػوػا أك اإلطػالع ـػلػجػوػا بػمػقػتػؿػٍ قػانػكف إنػسػائػى ص

غ  -ـػدـ مػكافػاة الجػوػاز الػمػركػزم لػلػتػنػظػجػػـ ك اإلدارة بػالػبػجػانػات ك الػمػزػتػنػػدات أك مػا يػطػلػبػػى
مػف
أكراؽ أك كثػائػػؽ أك كػجػرهػا مػمػا يػكػكف لػى الػخػؽ فػً فخػشػوػا أك مػراجػفػتػوػا أك اإلطػػالع
ـلػػجػوػا
بػمػقػتػؿػٍ قػانػكف إنػسػائػى ص
ػ -
ؼ -
ؽ -
ؾ -

ـػدـ الػرد ـلػٍ مػكػاتػبػات الػجػوػاز الػمػركػزم للػتنػظػجػـ ك اإلدارة أك تػأذػجػر الرد ـػلػجػوػا ك يػفػبػػر
فػً خػكػـ ـػدـ الػرد أف يػجػجػب الػمػكظػؼ إجػابػٌ الػلػرض مػنػوػا الممػاطػلػٌ ك الػتػزػكيػؼ ص
االخػتػفػػاظ لػنػفػزػػى بػأشػؿ أيػػٌ كرقػٌ رزػمػػجػٌ أك نػزع هػػذا األشػؿ مػف الػمػلػفػات المػذػششػػٌ
لػخػػفػػظػى ك لػك كػػانػػػت ذػػاشػػٌ بػفػمػػؿ كػلػؼ بػى أك االخػػتػفػاظ بػشػػكرة أم كثػػجػقػػٌ رزػمػػجػػٌ
أك ذات طػػابػػػق زػػػػرم ص
أف يػفػؿػً بػأم تػشػريػد أك بػجػاف ـػف أـػمػاؿ كظجػفػتػى ـػف طػريػؽ كزػائػؿ اإلـػالـ ك االتػشػػاؿ
إال إذا كػاف مػشػرخػا لػى بػذلػؾ كتػابػٌ مػف الػرئػجػس الػمػذػتػص ص
أف يػجػمػق بػجػف كظػجفػتػى ك بػجػف أم ـػمػؿ أذػر يػػؤديػى بػالػذات أك بػالػكزػطػػٌ إذا كػػاف مػف سػػأنػى
اإلؿػػرار بػأداء كاجػبػات الػكظػجفػجػٌ أك كػاف كػجػر مػتػفػؽ مػق مػػقػتػؿػجػاتػػوػػا ص

صض – إف يػػؤدل إـػمػاؿ للػلػجػػر بػاجػر أك بػمػكػافػأة كلػك فػً كػجػر أكقػػات الفػمػؿ الرزػمػجػٌ إال بػإذف مػف
الػزلػطػٌ الػمػذػتػشػٌ كمػق ذلػؾ يجكز إف يػتكلٍ الػمػكظؼ باجػر أك بمكافأة إـماؿ القكامٌ أك الكشايٌ
أك الػككػالػٌ ـػف الػلػائػبػجػف أك الػمػزػاـػدة الػقػؿائػجػٌ إذا كػاف الػمػسػمػكؿ بػالػكشػايػػٌ أك الػقػكامػػٌ
أك الػلػائػػب أك الػمػفػجػػف لػػى مػػزاـػد قػػؿػائػً مػمػػف تػربػطػوػـ بػى شػلػٌ قػربٍ أك نػزػػب خػػتػػٍ
الػػدرجػػٌ الػػرابػفػػٌ
ضض – مػػمػارزػػٌ أم ـػمػػؿ خػزبػً أك زػػجػازػً أك جػمػػق تػبػػرـػات أك مػزاهػػمػات لشػػالػد أخػػزاب أك
جػماـات أك نسر الدـايٌ أك التركيح لوا إذا كاف ذلؾ داذؿ مكاف الفمؿ أك بػمػنػازػبػٌ تػأديػػتػػى
طض – االستراؾ فً تنظجـ اجتماـات داذؿ مكاف الفمؿ دكف إذف مف الزلطٌ المذتشٌ أك مف تفكؿى كذلؾ دكف
اإلذػػػالؿ بػػػإخػػكػػػاـ قػػكانػجػػػف الػتػنػػظػػجػػػمػػات الػنػػقػػابػػجػػٌ
ظض – ازػتػػلػػػػالؿ نػػفػػػػػكذق الػػػكظػػجػػفػػػً
عض -إزاءة مفاملػٌ الجمػوػكر مػتلػقً الذدمػٌ اك الػتػبػاطػؤ المػتفػمػد فً أداء الذدمػٌ أك تأذجػرها أك إزاءة ازتفماؿ الزلطٌ

غض -إزاءة ازتذداـ أدكات أك مفدات الفمؿ أك الفػبث بأشكؿ كممتػلكات جوٌ الفمؿ أك التقشجر الذم يػترتب
ـلػجػػى ؿجػػاع خػػؽ مػػف الػخػقػكؽ الػمالػجػٌ لػلػدكلٌ كالػفػاملػجػف كالػمػتػفػامػلجػػف مػق الػجػوػٌ ص
ػض – إف يقػبػؿ أم هػدايا أك ـػمكلٌ أك ذػػدمػػٌ أك قػرض بػمػنازػبػػٌ قػجػامػػى بػػكاجػػبػػات كظػجػفػجػٌ ص
ؼض – مػباسػرة أم نػساط أك إتػػجػاف أم زػلػكؾ مف سانى تكدير األمف الفاـ أك التأثػجػر ـلٍ الزالـ االجتماـً
أك أم ففؿ يػفػقػدق خزف الزمفٌ كطجب الزجرة الالزمجف لسلؿ الكظائؼ الفامٌ أك االزتمرار فً سللوػا
كما تتؿمف المادة ؾػ كالتً تنص ـلٍ - :
 االنقطاع ـف الفمؿ بدكف إذف ثالثجف يكما كجر متشلٌ فً الزنٌ إذا انقطق المكظؼ ـف ـملى بدكف إذف ذمزٌ ـسر يكما متتالجٌ كلـ يقدـ ذالؿ الذمزٌ ـسر يكماالتالجٌ ما يثبت اف انقطاـى كاف بفذر مقبكؿ أك إذا انقطق المكظؼ ـف ـملى بدكف إذف ثالثجف يكما كجر
متشلٌ فً الزنٌ كلك ـكقب تأديبا ـف مدد االنقطاع كجر المتشؿ يجب ـلٍ الزلطٌ المذتشٌ أك مف
تفكؿى إنواء ذدمتى مف تارير انقطاـى المتشؿ ـف الفمؿ أك مف الجكـ التالً
الكتماؿ انقطاـى كجر المتشؿ كالتً لـ يلزـ جوٌ الفمؿ إنذار الفامؿ كاف التخقجؽ مق الفامؿ
ـف أيػاـ االنقطاع ال يففٍ مف إنواء ذدمتى
-

يتكلٍ جمجق رؤزاء اإلدارات المركزيٌ كمدير الفمكـ كمدير اإلدارات اإلسرافجٌ النسر ـلٍ جمجق
الزادة الفاملجف بالفمؿ بػمقػتؿػجػات الػقػانكف كالالئػخػٌ ص
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