ضوابط السلوك الوظيفي للعاملني باحلكومة
وفقا لقانون اخلدمة املدنيةرقم( )10لسنة 6102
*الوالء واالخالص جلمهوية مصر العربيةوقيادتها واحرتام الدستوروالقانون واالنظمة
املعمول بهاوعلي مجيع املوظفني يف اجلهات احلكومية االخالص لوطنهم والتقيدبقواعد
ومبادىء الدستور والعمل علي احرتام وتطبيق القوانني والتشريعات واالنظمة املعمول بها
يف الدولة.
التزمات املوظف العام -:
علي مجيع املوظفني
-0القيام بالعمل املنوط به بنفسه وبدقه وامانة واجنازه يف املواعبد املناسبة طبقا ملعدالت االداء
املقرره
-6اااللتزام مبواعيد العمل الرمسية لتخصيص اوقات العمل الاداء واجبات وظيفته .
-3احملافظة علي كرامة الوظيفة ومرعاة اداب الياقة يف تصرفاته مع اجلمهور ورؤسائه وزمالئه
ومرؤسيه .
 -4التعاون مع رؤسائه وزمالئه يف العمل.
 -5القيام بأي اعمال وظفيه يكلف بها ولو يف غري مواعيد العمل الرمسيةمتي اقضت مصلحة
العمل ذلك.
-2احملافظة علي ممتلكات واموال املكان الذي يعمل به ومرعاة صيانتها
-7ابالغ الوحدة التي يعمل بها حمل اقامته وحالته االجتماعية وكل تغري يطرأ بها خالل شهر
من تاريخ التغري.
-1ان ينفذ مايصدر اليه من اوامر بدقة وامانة وذلك يف حدود القوانني واللوائح

 -9جيب عدم التميز يف تقديم اخلدمة للجمهور وااللتزام بشفافية والعدالة والباقة وكسب
رضاهم
 -01التقيد بأوقات العمل الرمسية واتباع االجراءات التي حتددها االئحة الداخلية للوحدة يف
حالة التغيب عن العمل او التأخري عن العمل وتكريس اوقات العمل الرمسي للقبام مبهام
وواجبات وظيفته وعدم القيام بأي نشاط اليتعلق بواجباته الرمسية .
 -00توفري املعلومات املطلوبة للجمهور طالبي اخلدمة بدقة وسرعة دون اخلدمة او تضليل
وفقا للتشريعات املطبقة مع عدم تأجيل اجناز اخلدمة املطلوبة الي سبب من االسباب طاملا
توافرت الشروط.
 -06التعامل مع الوثائق والبيانات واملعلومات الشخصية املتعلقة باالفرادواملواطننب بسرية
تامة ووفقا للقوانني واالنظمة املعمول بها وعدم استغالل تلك املعلومات للغايات الشخصية .
-03عدم ممارسة نشاط سياسى(تعبري عن اراء سياسية -ممارسة اي عمل حزبي داخل املكان
بشكل مباشر او غري مباشر ) ميكن ان تقوض ثقة املواطن يف قدرة املوظف

التزمات جهة العمل جتاه املوظف
تعريف املوظفني بقواعد السلوك الوظيفي املنصوص عليها باملدونة
-1تهيئة ظروف عمل أمنة وعادلة وصحية للموظفني ،تلىب املتطلبات األساسية هلم
واحتياجاتهم وأهدافهم الشخصية والعملية
-2تشجيع املوظفني على التواصل وإبداء الرأى حلل الصعوبات واملشاكل التي يواجهونها اثناء
أدائهم لوجباتهم الوظيفية
-3أختيار أو تعيني املوظفني أو ترقيتهم أو تدريبهم أو مكافأتهم أو تقييمهم أو نقلهم أو
انتدابهم أو إعارتهم أو بأي من اأملور املتعلقة بأعماهلم ،بشفافية ونزاهة ومبنأى عن أية
اعتبارات ذات صلة بالقرابة أو الصداقة أو باملفاهيم النفعية ،ودون أي متييز مبىن على النوع

-4االجتماعي أو العرق أو العمر أو الدين ،وبإتباع أسس االستحقاق واجلدارة والتنافسية،
والتقيد التام بالصاحليات وإجراءات العمل املعتمدة.
-5حتديد مهام املوظف ومسؤولياته وما يتوقع منه من إجناز بوضوح تام ،مع توفري كافة
املعلومات الىت متكنه من أداء تلك املهام.
-6توفري فرص التدريب املناسب واملستمر لتحسني فرص تقدمه فى مساره الوظيفي وفقا
لنظام اخلدمة املدنية.
-7ضمان حرية الرأي والتعبري يف إطار النصوص القانونية ووفق احكامه املدونة.-7
-8ضمان حق املوظف فى التظلم أو الشكوى من أي قرار خاطئ أختذ حبقه وفقا أحلكام قانون
اخلدمة املدنية للموظف احلق فى التظلم من تقرير تقويم أدائه السنوي.
-9محاية املوظفني من التعرض إلليذاء بسبب إدالئهم مبعلومات بشكل قانوني وه.و ما
يتعارض مع القوانني والقواعد و النظم.
:توفري كافة قواعد السالمة املهنية والىت تتمثل فيما يلى:
للموظف احلق يف أن يعلم بشكل واضح كافة االخطار التي ميكن أن يتعرض هلا بسبب العمل
واحلصول على التدريب املالئم لتفادي هذه اأخلطار وجتهيزات احلماية الشخصية احملددة
للوقاية التعرض ألخلطار..

مكافأة ااملوظفني امللتميزين والذين يؤدوا أعمال اضافيةفى غري أوقات العمل
الرمسية تشجيعا علي العطاء والتميز واالبتكار.

