هحاضرة القاًوى االداري

هدرس الوادة:ا.م.د.ساهي حسي ًجن
الورحلت الثاًيت
اليوم :الثالثاء 2012/12/5

واجباث الووظف
تسري احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  41لسنة 4994

المعدل عمى كافة الموظفين في الو ازرات و كافة الجيات غير المرتبطة بو ازرة او الذين عيدت
الييم وظيفة عامة و عميو

اوجب القانون واجبات عمى الموظف يستمزمالقيام بيا وفقا لممادة  1من القانون و ىي كما يمي :

اوال  :اداء اعمال وظيفتو و بأمانة و شعور بالمسؤولية .

ثانيا :التقيد بمواعيد العمل و عدم التغيب عنو اال بأذن و تخصيص جميع وقت الدوام الرسمي لم

عمل .

ثالثا :احترام رؤساءه و التزام االدب و المياقة في مخاطبتيم و اطاعة اوامرىم المتعمقة بأداء واجبا
تو في حدود ما تقضي بو القوانين و االنظمة و التعميمات فأذا كانت في ىذا االوامر مخالفةفعمى
الموظف ان يبين لرئيسو كتابة وجية تمك المخالفة و ال يمتزم بتنفيذ تمك االوامر اال اذا اكدىا رئ

يسو كتابة و عندئذ يكون ىو المسؤول عنيا.

رابعا :معاممة المرؤوسين بالحسنى و بما يحفظ كرامتيم.
خامسا :احترام المواطنين و تسييل انجاز معامالتيم .
سادسا :المحافظة عمى اموال الدولة التي في حوزتو او تحت تصرفو و استخداميا بصورة رشيدة
.
سابعا :كتمان المعمومات و الوثائق التي يطمع عمييا بحكم وظيفتو او اثنائيا اذا كانت سرية بطبي
عتيا او يخشى من افشائيا الحاق الضرر بالدولة او االشخاص او حدوث اوامر من رؤساءىبكت

مانيا و يبقى ىذا الواجب قائما حتى بعد انتياء خدمتو بأي وجة كان .

ثامنا :المحافظة عمى اموال الوظيفة العامة و االبتعاد عن كل ما من شأنو المساس باالحترام ال
الزم ليا سواء كان ذلك اثناء اداءه وظيفتو ام خارج اوقات الدوام الرسمي .
تاسعا :االمتناع عن استغالل الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي لو او لغيره .
عاشرا :اعادة ما يكون تحت تصرفو من أدوات او اآلالت الى المحل المخصص ليا عند انتياء

العمل اليومي اال اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك .

احدى عشر  :مراعاة القوانين و األنظمة و التعميمات الخاصة بحماية الصحة العامة و السالمة
في العمل و الوقاية من الحريق.
اثنى عشر  :القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين و االنظمة و التعميمات.
و من خالل ما تقدم ىل ان ىذه الواجبات وردت عمى سبيل الحصر ام يمكن اضافة واجبات

اخرى ضمن الواجبات االساسية نرى انيا وردت عمى سبيل الحصر و تتسع

لكثير من االلتزامات التي يفرضيا المشرع عمى الموظف الذي يجب عميو االلتزام بيا.
و قد حضر عمى الموظف القيام ببعض االعمال التي تعتبر مخالفة لواجباتو الرسمية المكمف بيا
وىي ايضا جاءت واسعة و يمكن ان تضم فعاليات مختمفة و ىي كما وردت في المادة( )5من

القانون و كما يمي :



الجمع بين وظيفتين بصفة اصمية او الجمع بين الوظيفة و بين عمل اخر اال بموجب اح



مزاولة االعمال التجارية و تأسيس الشركات و العضوية في مجالس ادارتيا و استثنى م

كام القانون .

ن ذلك شراء االسيم لمشركات المساىمة و ادارة االعمال التي الت اليو ارثا او اموال زو
جة اواقاربو حتى الدرجة الثالثة و عمى الموظف ان يخبر دائرتو خالل  03يوما وعمى ال
وزير اذا رأى ان ذلك يؤثر عمى اداء واجبات الموظف او يضر بمصمحة الدائرة  .يخير

الموظف بين الوظيفة وقضية تمك االموال او التخمي عن االدارة خالل سنة من تبميغو ا

و بين طمب االستقالة او االحالة عمى التقاعد .


االشتراك في المناقصات .



االشتراك في المزايدات التي تجرييا دوائر الدولة و القطاع العام لبيع االموال المنقولة و
غير المنقولة اذا كان مخوال قانونيا بالتصديق عمى البيع العتبار االحالة قطعية اذ كان

عضوا فيمجان التصديق او البيع او اتخذ ق ار ار ببيع او ايجار تمك االموال اذ كان موظفا
في المديرية العامة او ما يعادليا التي تعود الييا تمك االموال.


استعمال المواد و اآلالت ووسائل النقل و غيرىا العائدة الى دوائر الدولة و القطاع العام
ألغراض خاصة.



استعمال اي ماكنة او جياز او اي الة من اآلالت االنتاج لم يكمفو رئيسو المباشر باستع



عدم االستغالل الصحيح لساعات العمل ووسائل االنتاج بغية انجاز االعمال المناطة بو

ماليا.

او التياون في العمل بما يؤدي عمى الحاق الضرر باإلنتاج او الخدمات او الممتمكات

.



العبث بالمشروع او اتالف االتو او المواد االولية او االدوات او الموازم.



التعمد في انقاص االنتاج او االضرار بو .



االقتراض او قبول مكافأة او ىدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعيدين مع



التأخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنو تعطيل االخرين.

دائرتو او من كل من كان لعممو عالقة بالموظف بسبب الوظيفة.




الحضور الى مقر وظيفتو بحالة سكر او الظيور بحالة سكر بين اي محل عام.

االحتفاظ لنفسو بأصل اي ورقة او وثيقة رسمية او نزع ىذا االصل من الممفات المخص

صة لحفظو لمتصرف بو لغير االغراض الرسمية.



االفضاء بأي تصريح او بيان عن اعمال دائرتو لوسائل االعالم و النشر فيما لو مساس
مباشر بأعمال وظيفتو اال اذا كان مصرحا لو بذلك من الرئيس المختص .

وقد اجاز القانون في المادة ( )6لمموظف العمل بعد اوقات الدوام الرسمي لحسابو او لدى الغير

و بحدود الدرجة السابعة اال بعد استحصال موافقة دائرتو و ان ال يكون عممو خارج الدوامالرسم

ي يؤثر عمى عممو الوظيفي او واجبات وظيفتو و ذىب القضاء المصري الى ان عمل الموظف

خارج اوقات الدوام الرسمي ان ال يكون مؤث ار عمى سمعتو الوظيفية مثل (ادارة الحانات ومحالت

شرب الخمر و محالت لعب القمار او المراقص الميمية ) ومنع القانون العراقي الموظفين

المعينين بمرسوم جميوري ومنتسبي و ازرة الخارجية والعاممون في الخدمة الخارجية من العممبعد ا
وقات الدوام الرسمي .

