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مقدمة
ان النجاج الحقيقي للجهاز الحكومي بتوقف علي الموظف العام ومدي كفاءته وقدرته علييي القيييام بمسييهولياته فييي
تقديم الخدمات للجمهور وحسن معاملتهم والتيسر عليهم مهما تعددت وتزايدت مطالبهم واحتياجيياتهم وبمييا يقضييي
علي االنطباع الساهد علي مدي الصعوبات التي يواجهها المواطن النجاز مطالبه ويترك انطباع طيب لديه .
ومن هنا فأن كفاءة الجهاز االداري للدولة وقدرته علي القيام برسالته في تقديم خييدمات متميييزة للمييواطنين والتييي
اصبحت تشكل عنصرا رهيسا للحكم علي كفاءة نظم ادارة الدوليية فييع العصيير الحييديت ا تطلبييت االهتمييام بييالموظف
العام النه جوهر وقلب المنظومة الشاملة لالدارة الرشيدة فالعنصر البشييرك كييان وال يييزال وسييوف يسييتمر اسييا
النجاح  ،لهذا فان خطط التطييوير واالصييالح تركييز داهمييا علييع االهتمييام برفييع كفيياءة البشيير  ،كمييا اصييبحت تنمييية
الموارد البشرية ركيزة من ركاهز مناهج التطوير االدارك الداهم والفعال .
فع هذا السياق بات الموظف العام محالً لالهتمام من زاوية حقوقه وواجباته والتزاماته ميين اجييل تييوفير المقومييات
االساسية للقيام بدوره فع تحسين مستوك اداء الخدمات للمواطنين فهو العنصر االهم فع هذه المنظومة المتكاملة
وغنع عن البيان ان واجبات الموظف العام عرفتها قييوانين ونظييم وتشييريعات الخدميية المدنييية فييع الحقييب الزمنييية
المختلفيية فتعييددت المسييميات المعبييرة عنهييا  ،غييير ان تزايييد اهمييية وجييود معيياييير اخالقييية تحكييم االداء المهنييع
للموظف العام جعل الدول المختلفة تنحو نحييو االخييذ بمفهييوم وفكييرة اعييداد مييدونات السييلوك الييوظيفع  ،فالمدونيية
تعبير عن المصداقية فع عالقة الفرد بجهه عمله  ،كما ان االلتزام بها تاكيد علع احترام الموظف للقواعييد السييليمة
للعمل فع الجهاز االدارك للدولة  ،ال سيما وان الوفاء بحقوق المواطنين يتطلب اخالصا حقيقي من موظفع الخدمة
العامة باعتبارهم هم العنصر االهم من عناصر تقديم الخدمات للمواطنين .
وفع هذه االونه التع تبنت فيها السياسة العامة للدولة برامج وخطط الصالح الجهاز الحكومع واعدت خطة قومييية
للتنمية االدارية تتاس علع رؤية محددة قوامها الوصول الع جهاز ادارك كفء  ،فعال  ،قادر علع مواكبة التغييير
 ،يحسن ادارة موارد الدولة  ،يقدم خدمات متميزة للمواطنين ويتفاعل معهييم ويعمييل علييع انجيياز مصييالحهم بشييكل
مميز  ،وفع اقل وقت ممكن  ،وباقل تكلفة  ،فقد تطلبت المنظومة المتكاملة الصالح اعداد مدونة السييلوك الييوظيفع
للعاملين بالجهاز االدارك المصرك بما يحقق صالح العاملين ويضمن رضيياء المتعيياملين  ،ويييؤدك الييع رفييع جييودة
الخدمات الحكومية بما يكفل خدمة اهداف تنمية المجتمع بشكل عام .
فع هذه الوثيقيية تقييدم وزارة الدوليية للتنمييية االدارييية مدونيية قواعييد السييلوك الييوظيفع للعيياملين المييدنيين بالجهيياز
االدارك للدولة فع مصر .
يرتبط نجاح الشركة بجدارة  competenceالموارد البشرية وتشتمل تلك الجدارة علي ثالثة عناصر هي المعرفيية
والمهارة والسلوك  .وتجئ مجونة السلوك بهدف وضع معايير اخالقية تحكم االداء المهني وااللتزام الكامل بسلوك
الفرد بتلك المعايير االخالقية والتي تتفق مع القوانين واالعراف وقواعد العمل بالشركة .

ً
اوال  :املبادئ االساسية ملدونة قواعد السلوك الوظيفى
قواعد نظام السلوك الوظيفي :
• يقوم نظام السلوك الوظيفي المتميز علع اسا وجود قوك من المييوظفين االكفيياء  ،وللوصييول الييع هييذا
التميز فع نظام العاملين البد من توافر القواعد التالية -:
 .1اختيار الموظفين وترقيتهم علع اسا قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم .
 .2معاملة جميع الموظفين معاملة عادلة من الناحييية االدارييية بمييا فييع ذلييك ميين عداليية ميينح االجيير بتقاضييع
القاهمين بالوظاهف المتماثلة رواتب متساوية .
 .3توافر االستقامة والخلق القويم لدك الموظفين  ،مراعاه للصالح العام .
 .4استغالل القوة العاملة من الموظفين بطريقة فعالة مع وجود قد كاف من وساهل التحفيز والتقدير.
 .5الحفاظ علع المييوظفين المتميييزين فييع اداههييم الييوظيفع  ،وتصييويب اداء غييير المتميييزين ( دون مسييتوك
الكفاءة المطلوبة )  ،ومحاسبة غير القادرين علع االرتقاء باداههم  ،وعدم االحتفاظ بالمقصرين الييذين تييم
انذارهم تكراراً .
 .6تنمية مهارات الموظفين بحصولهم علع التعليم المستمر والتدريب الفعال .
 .7االبتعاد عن التعسف فع معاملة الموظفين والبعد بهم عن تدخل الميول الشخصية او االكراه علع المييواالة
الغراض شخصية او سياسية .
 .8عدم استغالل الموظفين لسلطاتهم او نفوذهم للتدخل او التاثير بهدف المصالح الشخصية وفيما يعد اسيياءة
الستخدام السلطة .
 .9الحفاظ علع اسرار العمل مع حماية الموظفين من التعرض اليذاء بسبب ادالههم بمعلومييات بشييكل قييانونع
وهو ما يتعارض مع القوانين والقواعد والنظم .
 .10يقظة االدارة بما يحقق عدم اهدار المال العام  ،وتالفع المخاطر التع تهدد الصحة العاميية او تمي االميين
العام .
• وتعتمد مدونة قواعد السلوك الوظيفع علع خمسة مبادئ اساسية ترتبط بالواجبات المفروضة اثناء تادييية
الخدمة الوظيفية وهع :
 .1احتييرام القييانون  :وذلييك باالمتثييال للقواعييد القانونييية المنظميية للعمييل وفقييا للقييوانين واالنظميية واللييواهح
والتعليمات الصادرة بموجبها  ،وتطبيق احكام القضاء دون تاخير او ابطاء .
 .2الحيادية  :وهع التصرف علع اسا ما تمليه الجوانب الموضوعية فقط علع الموظف  ،وتقديم الخييدمات
لعمالء الشركة الييداخليين والخييارجيين واسييداء النصيييحة لهييم بغييض النظيير عيين المعتقييدات السياسييية او
الدينية او العرقية .
 .3النزاهة  :وهع التجرد وبراءة السلوك البشرك من ايه اغراض ومقاصد خاصة عند اداء االعمال حفاظا ً
علع نيل ثقة من تقدم لهييم االعمييال  ،واظهيياراً لنزاهيية االدارة الحكومييية  ،وعميالً علييع تعزيييز المصييلحة
العامة للمجتمع .
 .4االجتهاد  :وهو حرص الموظف علع ان يييؤدك واجباتييه بكييل جييد واجتهيياد وعناييية وانتبيياه  ،وان يسييعع
لتحقيق اعلع مستويات كفاءة وان يتقيد بالعدالة االجراهية المطلوبة لعملية صنع القرارات االدارييية  ،وان
يتجنب السلوك الذك ينم عن االهمال فع العمل .
 .5الكفاءة والفعالية  :وهييو التييزام الموظييف عنييد قيامييه بيياداء واجباتييه بعييدم تبديييد المييال العييام  ،او اسيياءة
اسييتعماله  ،وحرصييه علييع التييدبير فييع اسييتخدام كييل اشييكال المييوارد العاميية كييالموارد البشييرية والمادييية
،والعمل علع ترشيد االنفاق وبطريقة تؤدك الع الحفيياظ عليع الممتلكييات وايييرادات الشييركة دون التيياثير
علع درجة كفاءة اداء االعمال بفاعلية وجودة عالية .

ثانيا  :منهج اعداد المدونة
تم اعداد المدونة في ضوء الركاهر االساسية التالية :
 -1الدستور المصري
 -2قانون قطاع االعمال العام
 -3اللواهح االدارية
 -4العرف االداري
 -5توجهات المنظمات الدولية في قواعد السلوك الوظيفي وخاصة برنامج االمم المتحدة االنماهي ومنظميية التعيياون
االقتصادي والتنمية واالتحاد االفريقي .
 -6المبادي االساسية لحقوق االنسان
 -7مدونات عدد كبير من الدول االوربية والعربية
المادة ( )2
تهدف مدونة قواعد السلوك الوظيفي الي :
 -1ارساء ونشر المعايير االخالقييية والقيييم السييامية والقواعييد المهنييية الملزميية للسييلوك الييوظيفي واداب الوظيفيية
ومبادئ االخالق المطلوبة والتزام العاملين بها .
 -2تحقيق االنسجام بين الموظف وبيهة العمل الوظيفية المحيطة بها وجعلها اكثر شفافية في التعامل مع االخرين .
 -3تعزيز جسور الثقة المتبادلة واالحترام المتبادل عمالء الشركة الييداخلين والخييارجين والعيياملين بالشييركة حتييي
يحظي هذا الجهاز بالشكل الالهق الذي يستحق احترام كافة االفراد والجهات المتعاملين مع الشركة .
 -4تعريف المواطنين بحقوقهم ميين خييالل اخالقيييات السييلوك المرغييوب فيييه مسييتوي االداء المطلييوب وبنيياء علييي
عالقة متوازنة بين حقوق وواجبات االفراد والعاملين .
 -5التمكين الحقيقي العمال المحاسييبة بارسيياء اسي وضييعية تتسييم بقييدر اكبيير ميين الشييفافية والمسيياءلة وتفعيييل
الممارسات ا لجيدة لالدارة وتفعيل مبادئ االدارة الرشيدة علي ارض الواقع وتوفير اداة قوية وفعالة للرقابة الذاتية
الداخلية بالشركة .
المادة ()3
تعتبر مواثيق شرف المهنة التي تصييدرها الجهييات المختلفيية وفييي مقييدمتها وزارة قطيياع االعمييال العييام والشييركة
القابضة للنقل البحري والبري والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة علي حدة جزءا ال يتجزاء من هييذه المدونيية وتنفييذ
احكامها بما ال يتعارض مع المبادئ والقواعد والقية الواردة بهده المدونة
المادة()4
يجب علي العامل االطالع علي مدونة السلوك الوظيفي وموافقته عليه كتابيية عنييد بداييية ممارسييته للعمييل الييوظيفي
كما ان مخالفة الحكام هذه المدونة تستوجب المساءلة واتخاذ االجراءات والعقوبييات التأديبييية وفقييا الحكييان قييانون
قطاع االعمال العام .

خامسا  :االعتبارت االساسية
المادة ()5
الوظاهف بالشركة تكليف للقاهمين بها هدفها خدمة المتعاملين تحقيقا للمصلحة العامة ويجب علييي العامييل مراعيياة
احكام القانون وان يؤدي للعمل المنوط بييه بنفسييه بدقيية وامانيية وان يخصييص وقييت العمييل الرسييمي الداء واجبييات
وظيفيته وان يحافظ علي كرامة وظيفته طبقا للعرف وان يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق واالحترام الواجب
المادة ( )6يجب مراعاة ما تتضمنه هذه المدونة من مواد واحكام وينبغي ان تسعي ادارات الشركة بتنفيييذ احكامهييا
وفقا للقواعد االتية :
 -1المساواة بين الجمهور المتعاملين .
 -2منع كل اشكال التميز وخاصة بسبب االصل والجن

والدين وغيرها

 -3استمرارية خدمات واعمال الشركة في كل االحوال
 -4تطوير الخدمات العامة مع تطور احتياجات المجتمع
المادة ()7
يجب علي العامل ان يؤدي واجباته الوظيفية بنفسه وفقا لاللتزام بالقانون واللواهح المتعلقة بالنظام الييوظيفي بكييل
امانة واجتهاد وعناية وان يحسن معاملة جمهور المتعاملين مع انجاز االعمال في الوقت المناسب
المادة ( )8
يتعين علي العامل اثناء اداء واجباته الوظيفية التعامل بموضوعية والتجرد من ايه اهييواء او مصييالح شخصييية او
ارتكيياب اي افعييال تييؤثر علييي كراميية وسييمعة الوظيفيية او الجهييه التييابع لهييا وان يسييلك فييي تصييرفاته سييلكا يتفييق
واالحترام الواجب والتمسك باقامة العدل وعدم التأثر باي ضغوط ميين االخييرين مييع االبتعيياد عيين اشييكال التحيييز او
االنحياز الغراض ذاتية
المادة ()9
يجييب تأدييية المسييؤوليات بشييكل منصييف وعييادل يعبيير عيين المسيياواة وعييدم التميييز علييي اسييا العييرق او النييوع
االجتماعي او المعتقدات الدينية او السياسية او الوضع االجتماع او السيين او اي شييكل ميين اشييكال التميييز ويمتنييع
علي العامل التصرف بطريقة غير مبررة بتفضيل او تمييز ضد افراد او مصالح معينه.
سادسا
 :قيم ومعايير مزاولة العمل الوظيفي
في مجال التعامل مع طالبي الخدمة
المادة ( )10
يتعين علي الموظف حسن المعاملة لجمهور المتعاملين من خالل االلتزام التام بما يلي :
 استقبال المتعاملين والتعامل معهييم عنييد طلييب الخدميية بطريقيية حسيينة وباسييلوب الهييق وادمييي واحتييرام حقييوقهمومصالحهم جميعا دون استثناء

 انجاز المعامالت بالدقة المطلوبة واداء الخدمة وفق القواعد واالصول واالجراءات تبسيط االجراءات بكافة السبل الممكنة وبما يتفق مع القانون حتييي تييؤدي الخدميية الييي المييواطن بسييهولة ويسييروبدون معاناه وبغير مشقة
 االستماع الي المتعامل ومعرفة اراهه بالنسبة لالسلوب االفضل للحصييول علييي الخدميية وعلييي الموظييف االصييغاءجيدا لشكواه او استفساراته واالهتمام بها والبحت عن حلول لها بدقة وموضوعية وبيييان االسييباب فييي حاليية عييدم
الموافقة او التاخير في االنجاز .
 االلتزتم بالسرعة المطلوبة والتوقيتات الزمنية المحييددة لحصييول العميييل علييي الخدميية مييع تأجيييل انجيياز الخدمييةالمطلوب الي سبب من االسباب طالما توافرت الشروط وعليه بذل اقصي الجهد لتمكين العميييل ميين الحصييول علييي
الخدمة دون تردد اكثر من مرة وعلي اكثر من جهه
 التحلي بالصبر والحكمة عند االستماع الي طلبات وشكاوي العمالء . احترام حقوق ومصالح العمالء دون استثناء والتعامل معهم باحترام ولباقة وكياسة السعي الي اكتساب ثقة الجمهور من خالل نزاهه العامل وتجاوبه وسلوكه السليم في كل اعمالييه بمييا يتوافييق مييعالقوانين واالنظمة والتعليمات النافذه
 انجاز معاماللت العمالء بسرعة والدقه المطلوبة في حدود االختصاص توفير المعلومات المطلوبة العمالء طالبي الخدمات المتعلقة باعمال ونشاطات االدارة التي يعمل بها بدقة وسرعةدون خداع او تضليل وفقا للتشريعات المطبقة والقيام بارشادهم الي اليه تقديم الشكاوي في حالة رغبييتهم فيير رفييع
شكوي الي الجهات المعنية
 التعامل بروح القانون عند طلب المستندات واالوراق المطلوبة لتقديم الخدمة التعامل مع الوثاهق والبيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بيياالفراد والمييواطنين بسييريه تاميية ووفقييا للقييوانينواالنظمة المعمول بها وعدم استغالل هذه المعلومات لغايات شخصية
 اعطاء اولوية العناية والرعاية واالهتمام لييذوي االحتياجييات الخاصيية وتقييديم العييون والمسيياعدة واداء الخييدماتالالزمة بما يضمن لهم مستوي الهق للحياه الكريمة
 االمتناع عن اي عمل يؤثر سلبا علي ثقة جمهور المتعاملين. يجب تادية الخدمة المطلوبيية بييالجودة المناسييبة بغييض النظيير عيين االتجاهييات والمعتقييدات السياسييية وفيياء لحييقالمواطنة ووفقا لمتطلبات القانون
 التصرف بطريقة محايدة وجديرة باالحتفاظ بثقة الرؤسيياء والقييادة وكييذلك عالقييات الموظييف مييع االخييرين والتييييجب ان تتسم بالتوازن القاهم علي الحيدة والموضوعية
في مجال النزاهة وبراءة الذمم
المادة ( )11
يلتزم الموظف العام بما يلي :
 اتباع النهج الوظيفي القاهم علي اسا براءة الذمم وسالمة عند اداء االعمال مع التحلي بنقاء الضييميرواالبتعاد عن مواطن الشبهات اثناء اداء الواجبات الوظيفية

 وضع الواجبات ومسهوليات العمل وااللتزامات تجاه خدمة جمهور المتعاملين فييوق المصييالح الشخصيييةللموظف العام
 اداء المهام باخالص واتقان مع تحمل كامل المسهولية مع التعامل بطريقة مهنييية تحييوز ثقيية االشييخاصالذين يتعامل معهم
 حظر استغالل المناصب الرسمية والمواقع الوظيفية بصييورة غييير سييليمة تييؤدي للتييربح وجنييي المنييافعالشخصية
 االخد بالسلوك النزيه فال يجوز للموظف العام طلب او قبول اشتراط او استالم بطريقيية غييير مباشييرة اوغير مباشرة اي منفعة مالية او هبه او هديه او اي ميييزة نقدييية وغييير ذلييك ميين اشييكال المييدفوعات غييير
المبررة مقابل اداء الواجب الوظيفي
في مجال الحفاظ علي مقتضيات الواجب الوظيفي
المادة ( )12
يحظر علي الموظف ما يلي :
 مخالفة القواعد واالحكام المنصوص عليها في القييوانين واللييواهح المعمييول بهييا والتعليمييات والنشييراتالمنظمة للقواعد التنفيذية الحكام القوانين واللواهح الخاصة بالعاملين او االمتناع عن تنفيذها
 استخدام المعلومات الخاصة المتعلقة بالواجبات الرسمية لمصالح خاصة او لمصالح االخييرين بمييا يضييرالصالح العام
 افشاء االمور التي يطلع بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها او بموجب تعليمات تقضييي بييذلك ويظييلهذا االلتزام بالكتمان قاهما ولو بعد بعد ترك العامل الخدمة .
 االحتفاظ باصل ايه ورقة من االوراق الرسمية او نزع هذا االصل ميين الملفييات المخصصيية لحفظييه ولييوكانت خاصة بعمل كلف به شخصيا .
 مخالفة اجراءات االمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة . الجمع بين وظيفتييه وبييين اي عمييل اخيير يؤديييه بالييذات او بالواسييطة اذا كييان ميين هييذا الشييأن االضييراربواجبات الوظيفة او كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم االخالل باحكام القانون رقييم  125لسيينة
 1961بقصر تعيين اي شخص علي وظيفة واحدة .
 جمع نقود الي فرد او الي هيهة او توزيع منشورات او جمع امضاءات الغراض غير مشروعة . االشتراك في تنظيم االجتماعات داخل مكان العمل دون اذن الجهييه التييي تحييددها السييلطة المختصيية مييعمراعاة احكام القانون رقم  35لسنة  1976باصدار قانون النقابات العمالية .
 شراء عقارات او منقوالت مما تطرحه السلطات القضاهة او االدارييية للبيييع اذا كييان ذلييك يتصييل باعميالوظيفته .
 االشتراك في تاسي الشركات او قبول عضوية مجال اداراتها او اي عمل فيها اال اذا كان مندوبا عنالحكومة او الهيهات العامة او الوحدات المحلية او شركات قطاع االعمال العام .
 استهجار اراضي او عقارات بقصد استغاللها في الداهرة التييي يييؤدي فيهييا اعمييال وظيفتييه اذا كييان لهيياذاالستغالل صله بعمله .
 المضاربة في سوق االوراق المالية ما لم يكن ممارسة االعباء وظيفيه ال تحول دون ذلك . مخالفة القواعد القانونية المنظمة للعمل وفقا للقوانين واالنظمة واللواهح والتعليمات الصييادرة بموجبهيياكما يجب عليه تطبيق احكام القضاء دون تاخير او باطاء .
في مجال الحفاظ علي اوقات العمل
المادة ()13
علي الموظف االلتزام بمايلي :

-

المحافظة علي مواعيد واوقات العمل واتباع االجراءات التييي تحييددها الالهحيية الداخلييية للوحييدة فييي
حالة التغيب عن العمل او التاخير عن العمل او التاخير عن المواعيد .
تكييري اوقييات العمييل الرسييمي للقيييام بمهييام وواجبييات وظيفتييه وعييدم القيييام بيياي نشيياط ال يتعلييق
بواجباته الرسمية .

في مجال الحفاظ علي هيهة ومكان وظيفته
المادة ()14
يجب علي الموظف ان يلتزم في مسلكة الوظيفي بما يلي :
-

االبتعاد نهاهيا عن شرب الخمر وتجنب لعب القمار في االندية او المحال العامة .
االمتناع عنه ايه تصرفات او ممارسات اواعمال تنهك االداب العامة والسلوك القويم .

في مجال تصارب المصالح
المادة ()15
يتعين علي الموظف العام االلتزام بمايلي :
-

-

-

-

-

االمتناع عن مزاولة ايه اعمال او لقيام باي نشاط من شأنه ان يييؤدي اي نشييوء تصييارب حقيقييي او
ظاهري او محتمل بين مصييالحه الشخصييية ميين جهييه وبييين مسييهولياته الوظيفييية او تتصييل باعمييال
وظيفته من جهه اخري .
االمتناع عن القيام باي نشاط ال يتناسب مع اداهه الموضوعي والمتجييرد لمهامييه او يمكيين ان يييؤدي
الي معاملة مميزة مع االشخاص طبعيين او اعتباريين في تعامالتهم مع الشركة او بما يسئ لسمعة
او يعرض عالقتها مع جمهور المتعاملين للخطر .
اعالم الرهي المباشر خطيا وبشكل فوري في حالة تضارب المصييالح مييع اي شييخص فييي تعامالتييه
مع الشركة او اذا نشأ التضارب بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة او تعرض الموظف الييي
ضغوط تتعارض مع مهامه الرسمية او تثير شكوكا حول الموضوعية التي يجييب ان يتعامييل بهييا مييع
ايضاح طبيعه العالقة وكيفية التصارب .
عدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة او غير مباشرة للحصول علي مكاسب مالية بعد انتهاء عملييه
في االداراة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه او لغيره بشكل مباشر او غييير مباشيير او لالسيياءة
الي الغير .
يجب الحصول علي الموافقات الالزمة وفقا للقوانين في حالة الرغبة في االشييتراك فييي عملييية جمييع
التبرعات او الجواهز او المساهمات العينينة لمؤسسات خيرية .
تفادي اقامة عالقات وثيقة مع افراد او مؤسسييات تعتمييد مصييالحها بشييكل اساسييي علييي قراراتييه او
قرارات ادارته .

في مجال عالقات العمل والسلوك التنظيمي
المادة ()16
العالقة مع الرؤساء
يتعي ن علي الموظف االلتزام بما يلي :

-

-

احترام وتنفيذ اوامر رؤساهه وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل الرهاسي وان ينفذ ما يصدر اليييه
من او امر وذلك في حدود القوانين واللواهح والنظم المعمول بها يوتحمل كل رهي مختص مسهولية
االوامر التي تصدر منه كما يكون مسهوال عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته .
التعامل مع رؤساهه باحترام او عدم محاولة كسب اي معاملة تفضيليه عبر اساليب التملق او الخداع
او من خالل الواسطة والمحسوبية .
االممتناع عن اخفاء ايه معلومات متعلقة بعمله عن رؤساهه بهدف التاثير علي القرارات المتخييذه او
اعاقة سير العمل .
اعالم رهيسه عن اي تجاوز او صعوبات يواجهها في العمل .

المادة ()17
العالقة مع الزمالء
علي الموظف االلتزام بما يلي :
-

-

ان يتعاون مع زمالهه في اداء الواجبات الالزمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة .
التعامل باحترام ولباقة وصدق مع زمالهه والمحافيية علييي عالقييات سييليمة ووديييه معهييم دون تمييييز
والحرص علي احترام خصوصياتهم واالمتناع عيين اسييتغالل ايييه معلومييات تتعلييق بحييياتهم الخاصيية
بقصد االساءة .
االمتناع عن ايه تصرفات او ممارسييات او اعمييال ال اخالقييية تنتهييك االداب العاميية والسييلوك القييويم
والتزام الرجل باحترام المرأة كزميلة او شريكة في العمل والعك .

المادة()18
الموظف العام مكلف بما يلي :
-

تنمية قدرات مرؤوسيه ومساعدتهم وتحفيزهم علي تحسين اداههم ون يكون قدوة حسنه لهم بالعمييل
علي االلتزام بالقوانين واللواهح السارية .
نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها الي مرؤوسيه وتشجيه\عهم علي زيادة تبادل المعلومييات ونقييل
المعرفة فيما بينهم .
االشراف علي مرؤوسيه ومساءلتهم عن اعمالهم وتقويم اداههم بموضوعية .
رفض ايه ضغوط من اي طرف تؤدي الي التعامل مع مرؤوسيه بمعاملة تفضيلية .
احترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم بمهنيه عاليه دون محاباة او تمييز.

في مجال العالقة باالجهزة االخري
المادة ()19
علي الموظف العامم االلتزام بمايلي :
-

-

االمتناع علي االدالء او بيان عن اعمال وظيفيته الي الصحف والمجاالت ووساهل االعييالم االمختلفيية
المقروءة والمسموعة او غير ذلك من منابر النشر اال اذا كان مصييرحا لييه بييذلك كتابيية ميين السييلطة
المختصة مع اتباع اجراءات االفصاح وتداول المعلومات المنصييوص عليهييا قانونييا ويمتييد ذلييك الييي
مابعد ترك الخدمة وللمدة المحددة للقانون .
يحظر علي الموظف ان يؤدي اعماال باجر او بمكافاة ولو فييي غييير اوقييات العمييل الرسييمية اال بي ذن
من اللسطة المختصة .

في مجال الحفاظ علي المال العام والممتلكات والمرافق العامة
المادة ( ) 20
علي الموظف العام االلتزام بمايلي :
-

-

-

-

-

المحافظة علي ممتلكات واموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها .
حظر مخالفة االحكام الخاصة بضبط الرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة .
حظيير مخالفيية اللييواهح والقييوانين الخاصيية بالمناقصييات والمزايييدات والمخييازن والمشييتريات وكافيية
القواعد المالية
تجنب االهمال او التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احد االشييخاص
العامة االخري او الهسهات الخاضعة لرقابة الجهاو المركزي للمحاسبات او المسييا ميين مصييالحها
المالية او يكون من شانه ان يؤدي الي ذلك بصفة مباشرة .
ضرورة الييرد علييي مناقصييات االجهييزة الرقابييية وخيياص الجهيياز المركييزي للمحاسييبات او مكاتباتييه
بصفة عامة او تاخير الرد عليها ويعتبر في حكم الرد ان يجيب العامل اجابة الغرض منهييا المماطليية
اوالتسويف .
حظر عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات اوالمستندات المؤيييدة لهييا
في المواعيد المقرر لها او بما يطلبه من اوراق او ثاهق او غيرها مما يكون له الحق في فحصها او
مراجعتها او االطالع عليها بمقتضي قانون انشاؤه .
استخدام الموارد الغراض العامة المرخص بهييا مييع التاكييد ميين اسييتخدام المييال العييام بشييكل صييحيح
وفعال والنظر الي قضايا الجمهييور وشييؤونهم بنزاهييه وكفيياءة وسييرعة وفعالييية وبأقصييي حساسييية
ممكنة .
عدم تبديد المال العام او اساءة استعماله بطريقة غييير سييليمة وان يييدبر كييل اشييكال المييوارد العاميية
كالموارد البشرة والمادية والمعنوية بطريقة تؤدي الي الحفاظ علي الممتلكات وااليرادات العامة مييع
ضمان تقديم الخدمة بفعاليه وجودة عالية .

في مجال التعامل مع تكنولوجيا المعلومات
المادة ()21
علي الموظف الذي تتوافر لديه امكانية الوصول الي شبكة االنترنيت مراعاة مايلي :
 -1االلتزام باستخدامها الغراض العمل بما في ذلك لغايات تطييوير القييدرات والمهييارات ذات العالقيية بطبيعيية عملييه
وبما يصب في مصلحة العمل .
 -2االلتزام بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعاة شروط ترخيص استخدامها .
 -3استشارة الوحدة المعنية بنظم المعلومات فورا لدي مالحظة ايه امور غير طبيعية خالل استخدام االنترنت .
 -4عدم تنزيل النصوص والصور التي تحتوي مواد غير اخالقييية او عنصييرية او تحييرض علييي العنييف والكراهييية
وايه انشطة غير قانونية .
 -5عدم استخدام الجهاز واالنترنت لمحاولة الدخول والتسلل الي اجهزة او شبكات اخري وعدم اسييتخدام االنترنييت
الرسال مواد سرية او غير مسموح بنشرها او تحتوي علي تهديد او مضايقات لالخرين .

المادة ()22
علي املوظف الذي خيصص له عنوان بريد الكرتوني مراعاة االتي :

 عدم استخدام البريد االلكتروني لالنشاء وتوزيع الرساهل التي تحتوي مواد دعاهية او شخصية او ال اخالقية يحظر اعادة ارسال الرساهل المحتوية علي النكات او الصور او ملفات االفالم وكذلك عدم ارسال الرساهل الواردةوالتي قد تحتوي علي فيروسات او ملفات قد يشبه بأنها محملةبفيروسات علي ان يتخذ في تلييك الحاليية االجييراءات
الالزمة لإلصالح بالتنسيق مع الوحدة المعنية النظمة المعلومات .
 يتعين في جميع االحوال قصر استخدام البريد االلكتروني علي ما يخص متطلبات العمل وضروراته .سابعا  :ضمانات التطبيق

يتوقف تحقيق المدونة الهدافها والوصييول الييي المقاصييد الحقيقييية منهييا فييي تطييوير واالرتقيياء بالسييلوك الييوظيفي
للموظف العام علي تفعيل بنودهييا المختلفيية وهييو مييا يلقييي علييي عيياتق المسييهولين والمختصييين بالجهييات االدارييية
المختلفة بمسهوليات كثيرة وتبعات متعددة تتحدد حصرا فيما يلي :
 -1تضمين الخطة التدريبية المنفذه بكل وحدة ادارية برنامجا تييدريبيا خاصييا للعيياملين الجييدد علييي محتييوي مدونيية
السلوك الوظيفي للتعريف باهدافها ومقاصدها واهمية وضرورة االلتزام باحكام المدونة .
 -2الربط الوثيق بين مدي االلتزام باحكام ومواد المدونة واسلوب وطريقة واجراءات تقييييم االداء الكلييي والجزهييي
ولدي واعداد تقارير كفاية االداء السنويعن الموظف في اي موقع تنفيذي
 -3االعتداد بنتاهج وضع المدونة موضييع التنفيييذ عنييد تقرييير مقابييل االثابيية ميين حييوافز ومكافييات وايييه مسييتحقات
تصرف للعاملين من االجور المتغيرة من خالل ايجاد عالقيية ارتبيياط وثيقيية بييين االلتييزام بمدونيية السييلوك الييوظيفي
ولواهح ونظم صرف المكافات والحوافز .

 -4علي جميع وحدات الجها ز االداري للدولة نشر المدونة في مكان ظاهر بها ووضييعها علييي موقعهييا االلكترونييي
وللمواطنين الحق في مراقبة تنفيذ القواعد الواردة بها وابالغ وحدة خدميية المييواطنين بالجهييه االدارييية فييي حالليية
مخالفتها .
 -5لكل مواطن الحق في التقدم بشكوي من اي موظف يثبت عدم التزامه بقواعد واحكييام مدونيية السييلوك الييوظيفي
علي الموقع االلكتروني لوزارة الدولة للتنمية االدارية وعنوانه . www.ad.gov.eg

