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كممة المدير العاـ لمتعميـ باألحساء
الحمد ﵀ رب العالميف كأصمي كأسمـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف ...
مف المسممات في عالمنا أف األخبلؽ الكريمة كالسجايا الجميمة كالتعامؿ الحسف كالعبلقة اإلنسانية ىي
التي تقكد الناس إلى بر األماف  ،كلذا أخذت اإلدارة العامة لمتعميـ في محافظة األحساء عمى نفسيا غرس ىذه
األخبلؽ الكريمة في نفكس منسكبييا كؿ بحسبو متخذة كتاب ا﵀ كسنة رسكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ منيجان
كدستك انر في جميع تعامبلتيا إذ ىما أساس منيج دكلتنا كقيادتنا الكريمة يحفظيا ا﵀ بقيادة خادـ الحرميف
الشريفيف الممؾ سمماف بف عبدالعزيز كسمك كلي عيده األميف كسمك كلي كلي العيد حفظيـ ا﵀  ،ثـ جاء ىذا
الميثاؽ األخبلقي لييدؼ إلى تكعية كافة منسكبي اإلدارة العامة لمتعميـ بالمحافظة بأبرز ما يمكف أف يككف دافعا
ليـ إلى التمسؾ بما كرثناه مف تعاليـ ديننا كأخبلؽ أسبلفنا كتكجييات قادتنا مف أدب رفيع كأخبلؽ عالية  ،مبلن
مف جميع إخكاني الكراـ منسكبي اإلدارة اإلفادة بما تضمنو ىذا الميثاؽ  ،كال يسعني ختاما إال أف أتقدـ بالشكر
كالتقدير لجميع أعضاء فريؽ ىذا الجيد المبارؾ .
كا﵀ أسأؿ أف يكفؽ الجميع لما يحبو كيرضاه ،كالسبلـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركاتو .
المدير العاـ
أحمد بف محمد بالغنيـ
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تقديـ
إف إعداد مثؿ ىذا الدليؿ يعد ميمان الشتمالو عمى سياسات عامة  ،كاجراءات عمؿ محددة ككاضحة
كقكاعد كاجراءات كضكابط لمعمؿ تحدد بدكرىا العبلقة بيف المكظفيف  ،كبالتالي حقكؽ ككاجبات المسؤكؿ
كالمكظؼ  ،األمر الذم يكفر الكقت كالجيد عمى المسؤكليف كالمكظفيف حيف االستفسار عنيا ،إضافةن إلى أنو
يصؼ التكقعات منيـ  ،كيقكد إلى الخطكط العريضة لمسياسات كالبرامج كالمزايا المتاحة ليـ .
كما يتضمف تقديـ معمكمات عف المكائح المنظمة لمعمؿ كفقان ألحكاـ نظاـ الخدمة المدنية  ،كمف الميـ
ككفاء لمقيـ كرفعةن لمكطف.
احتراـ ىذه السياسات كالعمؿ بمفيكميا تنظيمان لؤلداء كخدمةن لمديف
ن
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المادة ( )1الرؤية والرسالة والقيـ:
-1

رؤية اإلدارة:

الريادة في بناء جيؿ كاع خبلؽ منتـ لكطنو.
-2

الرسالة:

تقديـ خدمات تربكية كتعميمية بكفاءة كفاعمية لممستفيديف مف التعميـ العاـ ؛ باالستثمار األمثؿ لممكارد
المتاحة ،كالشراكة المجتمعية تحقيقان لمتنمية المستدامة .
-3

القيـ :

المكاطنة  ،االحتراـ  ،العدؿ  ،اإلتقاف  ،السبلمة .
-4

األىداؼ العامة والسياسات لإلدارة:

-1تحسيف الكفاءة النكعية لمعناصر البشرية التعميمية كالتربكية بما يحقؽ أىداؼ المناىج التعميمية
الحديثة.
-2بناء مناىج تعميمية متطكرة تحقؽ تنمية شاممة لممتعمـ ليساىـ في بناء مجتمعو.
-3تطكير البيئة التعميمية لتمبية المتطمبات الكمية كالنكعية لممرحمة المقبمة.
-4تكفير أنشطة نكعية غير صفية لبناء الشخصية اإلسبلمية المتكاممة المتكازنة لمطالب  ،لخدمة الديف
كالمجتمع كالكطف.
-6تحسيف الكفاية الداخمية كالخارجية لمنظاـ التعميمي.
-7تطكير النظـ اإلدارية كمككناتيا كالتحكؿ إلى البلمركزية.
-8االرتقاء بنظـ تعميـ المكىكبيف كالفئات ذات االحتياجات الخاصة كالكبار.
-9تطبيؽ نظـ كمعايير الجكدة في التعميـ.
-10التكسع في المشاركة المجتمعية في التعميـ.
-11تييئة األطفاؿ مف سف ( 4ػ ػ  )6سنكات لمدخكؿ في التعميـ العاـ.
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المادة ( : )2مصطمحات:
بناء عمييا.
السياسة :مبادئ معتمدة تتخذ اإلجراءات ن

األخالؽ :التديف كالديف كالسجية كالطبع كالمركءة  ،كتطبيؽ الفرد لما يؤمف بو مف قيـ كمبادئ.

القيـ :ىي اإليماف بأفكار كمعتقدات معينة.
اإلدارة :اإلدارة العامة لمتعميـ باألحساء.
أخالقيات اإلدارة :ىي سمكؾ العامميف في إطار العمؿ اإلدارم كقد تككف ىذه السمكؾ أخبلقية أك غير أخبلقية.
المكظؼ :يقصد بالمكظؼ في ىذه البلئحة جميع منسكبي اإلدارة العامة لمتعميـ باألحساء المشمكليف في
الكظائؼ اإلدارية ،أك المصنفيف في الئحة الكظائؼ التعميمية ،أك الئحة المستخدميف كالعماؿ.
الوظيفة العامة :االنتساب إلى جياز أك ىيكؿ نظامي محكره اإلدارة الحككمية ،كمفاتحو مجمكعة مف الكاجبات
كالمسؤكليات كاألنظمة التي تكجب عمى شاغميا االلتزاـ بيا ،كيتسنى لو التمتع بالحقكؽ كالمزايا
الكظيفية.
تعريؼ الواجب :ىك ما طمب فعمو عمى سبيؿ االلتزاـ .
الواجبات اإليجابية " :المرغكب فييا" كىي الكاجبات األخبلقية الحميدة كيجب عمى المكظؼ التقيد بيا.
الممارسات السمبية " :المحظكرة " كىي ممارسات كصفات أخبلقية غير حميدة  ،كيجب عمى المكظؼ االبتعاد
عنيا .
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المادة ( )3الموائح المنظمة لمعمؿ :
يعتمد العمؿ بالمكائح المنظمة لمعمؿ كالصادرة مف ك ازرة الخدمة المدنية ،كالمتكفرة عمى المكقع
االلكتركني لك ازرة الخدمة المدنية ،كىي:
– الئحة الكظائؼ التعميمية.
– الئحة انتياء الخدمة.
– الئحة الحقكؽ كالمزايا المالية.
– الئحة المستخدميف.
– الئحة الترقيات.
– الئحة اإلجازات.
– الئحة اإلعارة.
– الئحة اإليفاد لمدراسة بالداخؿ.
– البلئحة التنفيذية لنظاـ الخدمة المدنية.
– الئحة االبتعاث.
– قكاعد تمديد الخدمة كقكاعد التعاقد مع المحاليف لمتقاعد.
– الئحة الكاجبات الكظيفية.
– الئحة تقكيـ األداء الكظيفي.
– الئحة التعييف.
– الئحة تقارير منح اإلجازات المرضية.
– الئحة تفكيض الصبلحيات.
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المادة ( )4السياسات العامة لإلدارة :
 - 1مبدأ الشورى
مف كاجب المكظؼ بصرؼ النظر عف المركز الكظيفي أف يككف رأيو في كؿ ما يتعمؽ بالعمؿ مستندان
إلى ما كرد في األنظمة كالمكائح كالق اررات ذات العبلقة  ،بحيث ال يأتي برأم ال يستند إلى ىذه المصادر إال ما
يستدعي االجتياد في حدكد الصبلحية المتاحة  ،كاذا لـ يكجد بيذه المصادر ما يستند إليو فعميو التشاكر مع
رؤسائو كزمبلئو  ،كما قاؿ تعالى ﴿ كأمرىـ شكرل بينيـ ﴾ سكرة الشكرل ية  ، 38كىذا ال يعني قفؿ باب
التطكير كالتحسيف كانما التأكيد عمى احتراـ األنظمة كالتعميمات العامة  ،كما يقدـ كتطكير كتحسيف كتجديد
كاجتياد يجب أف يككف كفؽ الضكابط كاإلجراءات النظامية كالتنظيمية ذات العبلقة .
 - 2التخطيط:
تدعـ اإلدارة التخطيط كفؽ منيجية عممية سميمة  ،كتتبناه في جميع أعماليا كبرامجيا كذلؾ عمى
المستكييف  :التخطيط االستراتيجي كالتخطيط التنفيذم  ،كما تشجع جميع المكظفيف عمى أف تككف ليـ خطط
عمؿ يكمية بما يمكف مف تحسيف األداء كتكفير الكقت كالجيد.
 - 3احتراـ الرؤساء والزمالء والجميور:
أ  -العالقة مع الرؤساء :
عمى المرؤكسيف تكقير رؤسائيـ  ،كالتزاميـ بالمباقة عند مقابمتيـ  ،كامدادىـ بالرأم كالمشكرة كالخبرة التي
يمتمككنيا بكؿ مكضكعية كصدؽ  ،كأف يضعكا بتصرفيـ المعمكمات التي بحكزتيـ بما فيو مصمحة العمؿ  ،مع
البعد عف محاكلة كسب أية معاممة تفضيمية عبر أساليب التممؽ أك الخداع أك مف خبلؿ الكاسطة كالمحسكبية ،
كالبعد عف خداع أك تضميؿ رؤسائيـ أك إخفاء معمكمات متعمقة بيدؼ التأثير عمى الق اررات المتخذة  ،كما أف
احتراـ الرؤساء كتكقيرىـ ال يمنع المكظؼ مف حقو في الشككل كالطعف في التصرفات اإلدارية الناجمة عف
االنحراؼ كسكء استخداـ السمطة  ،كلكف في حدكد القانكف التي تقتضيو ضركرة الدفاع بعيدان عف التجاكزات
كاظيار التحدم لرؤسائو أك المساس بكرامتيـ ،كمف ذلؾ إعبلـ الرئيس عف أم تجاكز أك مخالفة أك صعكبات
يكاجييا في مجاؿ العمؿ  ،كاطبلع رئيسو المباشر الجديد كبشكؿ كامؿ كدقيؽ عمى المكاضيع كالكثائؽ بما في
ذلؾ األمكر العالقة  ،لضماف استم اررية العمؿ .
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ب  -العالقة بيف الزمالء :
إف ركح العمؿ الجماعي المبني عمى التعاكف كركح المكدة كاالحتراـ مف أىـ المبادئ اإلدارية التي يجب
عمى المكظؼ أف يدركيا  ،كأف يتعاكف المكظؼ مع زمبلئو في تحقيقيا  ،كما يجب عميو تقديـ المساعدة ليـ
حيثما أمكف لحؿ المشكبلت التي تكاجييـ في مجاؿ العمؿ  ،كنشر االتجاىات اإليجابية بينيـ  ،كاالمتناع عف
أية تصرفات أك ممارسات أك أعماؿ ال أخبلقية تنتيؾ اآلداب العامة كالسمكؾ القكيـ.
ج  -العالقة مع المرؤوسيف :
تتمثؿ داب العبلقة مع المرؤكسيف في مراعاة الرئيس المبادئ األخبلقية العامة كالعدؿ كاإلنصاؼ
كالمساكاة كالحياد في التعامؿ مع المرؤكسيف  ،مما يؤدم إلى رفع الركح المعنكية لممرؤكسيف  ،كيحقؽ الرضا
الكظيفي مما يحفزىـ إلى مضاعفة الجيد كرفع كفاءة العمؿ  ،كمف ذلؾ تنمية قدراتيـ كمساعدتيـ كتحفيزىـ كنقؿ
المعرفة كالخبرات التي اكتسبيا إلييـ  ،كتشجيعيـ عمى تبادؿ المعمكمات بينيـ كاإلشراؼ عمييـ كمساءلتيـ عف
أعماليـ كتقكيـ أعماليـ بمكضكعية كتجرد  ،مع رفض أية ضغكطات مف طرؼ ثالث تؤدم إلى التعامؿ مع
المرؤكس معاممة تفضيمية  ،كما يجب عميو االلتزاـ بأف تككف التكجييات لمرؤكسيو خطية في حالة تمقي
مبلحظة خطية مف مرؤكسو.
د  -العالقة مع الجميور والمستفيديف:
يجب عمى المكظؼ أف يككف ذلؾ اإلنساف األميف المخمص الذم اؤتمف عمى مصالح الناس  ،كعميو أف
يعامؿ كافة المستفيديف عمى اختبلؼ مستكياتيـ معاممة حسنة كبكؿ أدب كلباقة دكف تمييز بأم شكؿ مف
األشكاؿ ،كيسعى إلى اكتساب ثقة الجميكر كالمراجعيف مف خبلؿ إنجاز أعماليـ في الكقت المناسب كبدكف
مماطمة أك تسكيؼ ،كتكفير المعمكمات المطمكبة لمتمقي الخدمة بدقة كسرعة دكف خداع أك تضميؿ  ،ألف تحقيؽ
مصالح المكاطنيف مف المراجعيف يعتبر تحقيقان لممصالح العامة كىذا ىك اليدؼ الرئيس الذم ترمي إليو الكظيفة
العامة .
 - 4العمؿ الجماعي :
تؤمف اإلدارة بأىمية العمؿ الجماعي  ،ك تعمؿ عمى تكفير بيئة لتتمكف مف دمج األشخاص كالعمميات
كالتقنية  ،كتؤمف أنو مف خبلؿ العمؿ الجماعي يمكف لؤلشخاص تحقيؽ األعماؿ.
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 - 5الحضور ودقة المواعيد:
لمحفاظ عمى بيئة منة كبيئة عمؿ منتجة تتكقع اإلدارة مف العامميف االلتزاـ التاـ بمكاعيد العمؿ سكاء في
الحضكر أك االنصراؼ  ،أك في حضكر االجتماعات كاألنشطة ،ألف الغياب كالتأخر عف العمؿ يمثؿ عبئا عمى
المكظفيف اآلخريف المنتظميف  ،كعمى اإلدارة في حاالت نادرة عندما ال يستطيع المكظفكف تجنب الكقكع في
التأخر عف العمؿ  ،أك غير قادريف عمى العمؿ كما كاف مقر ار  ،ينبغي عمييـ إخطار الرئيس المباشر في أقرب
كقت ممكف في كقت سابؽ لمتأخر أك الغياب المتكقع ؛ ألف قمة الحضكر ك التأخر المفرط قد يؤدم إلى اتخاذ
إجراءات تأديبية كانياء الخدمة.
 - 6السرية:
أ  -يجب عمى المكظؼ المحافظة عمى أسرار العمؿ  ،كعدـ اإلفصاح عف أم معمكمات خاصة بالعمؿ إال
بمكافقة كتابية أك كفقان لمقانكف  ،كيتـ ذلؾ بعد الرجكع إلى المدير المسئكؿ كاإلدارة القانكنية.
ب -عند الرد عمى أم استفسار خاص باألغراض العادية لئلدارة تقدـ المعمكمات في نطاؽ العرؼ المعمكؿ
بو  ،كبمراعاة القكاعد التي يضعيا المدير العاـ أك مف يفكضو في ىذا الشأف.
ج -يحظر عمى أم مكظؼ أف يفضي بأم تصريح أك بياف أك معمكمات تتعمؽ بكظيفتو أك بأعماؿ اإلدارة
لمصحؼ ،أك غيرىا مف كسائؿ اإلعبلـ دكف إذف كتابي مف المدير العاـ.
د  -يحظر عمى المكظؼ إفشاء أم مكضكعات خاصة بأعماؿ اإلدارة في أم مكاف عاـ.
 - 7الشفافية:
تقر اإلدارة السياسات كاإلجراءات التي تكفؿ تحقيؽ مبدأ العدالة في تكفير المعمكمات المناسبة في الكقت
بناء عمى معمكمات صحيحة ككافية ،كحصكؿ كافة األطراؼ
المناسب  ،بغرض المساعدة عمى اتخاذ الق اررات ن
المستفيدة عمى فرص متكافئة في الكصكؿ إلى المعمكمة  ،كضماف عدـ تسرب المعمكمات.
 - 8تكريـ الموظفيف:
تمتزـ اإلدارة بتكريـ مكظفييا عمى اإلنجازات المتميزة التي تتـ ،كتكلي أيضا اىتماما بإقامة كتنظيـ تكريـ
سنكم لممتقاعديف كلمقيادات في اإلدارة كالمدارس.
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 - 9التعامؿ مع التقنية بمينية عالية:
إف أجيزة الكمبيكتر كممفات الكمبيكتر كنظاـ البريد اإللكتركني  ،كالبرامج المقدمة لممكظفيف ىي مف
ممتمكات اإلدارة كال ينبغي لممكظؼ استخداـ كممة مركر دكف كجو حؽ  ،كالكصكؿ إلى ممؼ دكف إذف.
وعمى الموظؼ الذي تـ تزويده بجياز حاسوب مراعاة ما يمي :
 اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة لمحفاظ عمى الحاسكب الخاص بو.
 عدـ تنزيؿ البرامج عمى الجياز إال بعد مراجعة دائرة أنظمة المعمكمات .
 المحافظة عمى سرية المعمكمات المكجكدة عمى الجياز الخاص بو  ،مف خبلؿ استعماؿ كممة السر
الخاصة بو كعدـ إفشائيا لمغير .
 عدـ استخداـ الجياز ألغراض التسمية كعدـ تنزيؿ األلعاب كالبرامج الترفييية .
 عدـ الدخكؿ إلى أجيزة اآلخريف كمحاكلة الحصكؿ عمى معمكمات منيا .
 استخداـ الجياز لغايات تطكير الميارات كالقدرات كبما يتبلءـ مع مصمحة العمؿ .
 عدـ استخداـ الجياز إلنجاز األعماؿ الشخصية .
 ترشيد استخداـ الطابعات ما أمكف .
وعمى الموظؼ الذي تتوفر لديو إمكانية الوصوؿ إلى شبكة االنترنت مراعاة ما يمي :
 االلتزاـ باستخداميا ألغراض العمؿ  ،كلغايات تطكير القدرات كالميارات ذات العبلقة بطبيعة عممو كبما
يصب في مصمحة العمؿ .
 االلتزاـ بشركط كمتطمبات حقكؽ الممكية الفردية لمممفات كالبرامج  ،كمراعاة شركط ترخيص استخداميا .
 استشارة الكحدة المعنية بنظـ المعمكمات فك انر لدل مبلحظة أية أمكر غير طبيعية خبلؿ استخداـ
االنترنت .
 عدـ تنزيؿ النصكص كالصكر التي تحتكم عمى مكاد غير أخبلقية أك عنصرية أك تحتكم عمى راء
سياسية متطرفة  ،أك تحرض عمى العنؼ كالكراىية أك أية أنشطة غير قانكنية .
 عدـ تنزيؿ الممفات التي ال تتعمؽ بطبيعة عممو مباشرةن كممفات الفيديك كممفات الكسائط المتعددة  ،مثؿ
األفبلـ أك األغاني  ،أك المكسيقى كما شابو ذلؾ .
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 عدـ استخداـ الجياز كاالنترنت لمحاكلة الدخكؿ كالتسمؿ إلى أجيزة كشبكات أخرل  ،كعدـ استخداـ
االنترنت إلرساؿ مكاد سرية أك سياسية  ،أك تحتكم عمى تيديد كمضايقة لآلخريف .
و عمى الموظؼ الذي يخصص لو عنواف بريد إلكتروني مراعاة ما يمي :
 عدـ استخداـ البريد اإللكتركني إلنشاء كتكزيع الرسائؿ التي تحتكم عمى مكاد دعائية أك شخصية أك ال
أخبلقية  ،أك تمؾ التي تتضمف راء سياسية متطرفة أك تعميقات عنصرية حكؿ المعتقدات كالممارسات
الدينية أك النكع االجتماعي  ،أك العمر  ،أك العرؽ  ،كفي حاؿ كركد أية رسالة مف أم مكظؼ بيذا
الخصكص يجب إببلغ الكحدة المعنية بنظـ المعمكمات عف ذلؾ مباشرة .
 عدـ إعادة إرساؿ الرسائؿ التي تصمو كتحتكم عمى النكت أك الصكر أك ممفات األفبلـ كالصكر ذات
الحجـ الكبير .
 عدـ إعادة إرساؿ الرسائؿ الكاردة كالتي قد تحتكم عمى فيركسات  ،أك ممفات قد يشتبو بأنيا فيركسات ،
كيجب في ىذه الحالة االستعانة بالكحدة المعنية بأنظمة المعمكمات .
 األخذ بعيف االعتبار بأنو ليس ىناؾ أية خصكصية فيما يتعمؽ بالرسائؿ التي تصؿ ألم مكظؼ أك
التي يرسميا مف خبلؿ نظاـ البريد اإللكتركني  ،كيجكز الرقابة عمى البريد اإللكتركني ألم مكظؼ مف
قبؿ مكظفيف مصرح ليـ دكف إخطار مسبؽ .
 عدـ فتح أية رسائؿ كاردة غير معركفة أك غير متكقعة حتى لك كانت الرسالة مف شخص معركؼ لدل
المكظؼ  ،ككذلؾ عدـ فتح أك تنزيؿ أية ممفات مرفقة يشؾ في مصدرىا .
 استخداـ البريد اإللكتركني لتطكير القدرات كالميارات كفقا لمتطمبات العمؿ .
- 10التحفيز:
إدراكان لمرسالة السامية التي يحمميا التعميـ في المجتمع  ،كتقدي انر ألدكاره التي يقكـ بيا في تربية األجياؿ
كتعميميـ  ،كاب ار انز لجيكد المتميزيف كتكريميـ ،جاء تكريـ المتميزيف باعتباره أحد أساليب كبرامج اإلدارة المستمرة
لتقدير كتحفيز منسكبييا عمى اختبلؼ كظائفيـ كشرائحيـ  ،كمف ذلؾ جائزة الشيخ ( عبدالكىاب بف عبدالرحمف
المكسى ) لمتميز التعميمي .
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- 11التدريب:
تكلي سياسة التعميـ في المممكة العربية السعكدية التدريب التربكم األىمية البالغة باعتباره كسيمة التطكير
التربكم المستمر لمكاكبة كؿ جديد كنافع في المجاؿ التربكم كالتعميمي ؛ سعيان لبلرتقاء بمستكل أداء العامميف مف
خبلؿ إكسابيـ الخبرات الجديدة  ،كقد نصت سياسة التعميـ في عدد مف مكادىا عمى إيبلء التدريب االىتماـ
الكافي كمنيا  :المادة (  ) 170التي أشارت إلى أف تدريب المعمميف يعتبر عممية مستمرة  ،ككذلؾ المادة
( )197التي تطرقت لتغطية التدريب لكافة جكانب العممية التعميمية كاألجيزة العاممة فييا  ،كما أف البلئحة
التنفيذية لنظاـ الخدمة المدنية كفي مادتيا (  ) 34قد اعتبرت تدريب المكظفيف جزنءا مف كاجبات العمؿ النظامية

سكاء كاف داخؿ أك خارج أكقات الدكاـ الرسمي  ،كعمى جميع الك ازرات كالمصالح الحككمية تمكيف مكظفييا مف
تمقي التدريب كؿ في مجاؿ تخصصو .
- 12األمف والسالمة:
اإلدارة ممتزمة بتكفير اشتراطات األمف كالسبلمة في بيئة العمؿ  ،بما يكفؿ المحافظة عمى أمف
المكظفيف كحمايتيـ مما يشكؿ تيديدا لحياتيـ.
- 13منع العنؼ في أماكف العمؿ:
اإلدارة ممتزمة بمنع العنؼ في مكاف العمؿ

لمحفاظ عمى بيئة عمؿ منة،كقد اعتمدت المبادئ

التكجييية التالية لمتعامؿ مع التخكيؼ كالمضايقات كالتيديدات التي قد تحدث أثناء ساعات العمؿ أك داخؿ
مباني اإلدارة ،كىذه المبادئ :
أ  -ينبغي لجميع المكظفيف بما في ذلؾ المشرفيف كالمكظفيف المؤقتيف أف يعاممكا بعضيـ البعض بكياسة
كاحتراـ في جميع األكقات ،كمف المتكقع مف المكظفيف االمتناع عف العنؼ أك أم سمكؾ خر يمكف أف
يككف خط ار عمى اآلخريف كاألجيزة الخطرة مثؿ  :الصاعؽ الكيربائي أك غيره مف المكاد الضارة
كالمحظكرة في مباني اإلدارة.
ب  -كؿ التيديدات بالعنؼ المباشر كغير المباشر ينبغي أف يبمغ عنيا في أقرب كقت ممكف إلى المشرؼ
المباشر أك أم عضك خر في اإلدارة ،كيشمؿ ىذا التيديد مف جانب المكظفيف فضبل عف التيديدات
مف جانب المستفيديف  ،أك أعضاء خريف مف الجميكر،كعندما نتحدث عف تيديد العنؼ يجب أف تككف
األحداث محددة كمفصمة قدر اإلمكاف.
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ج  -اإلدارة تشجع عمى حؿ النزاعات كالخبلفات الشخصية قبؿ تصعيدىا إلى اإلدارة  ،بطريقة مسئكلة
كميذبة تقضي عمي أم ضغائف أك تحامؿ مستقبمي.
- 14المظير الالئؽ:
ينبغي عمى المكظؼ االىتماـ بحسف المظير كمبلئمة الينداـ كطيب الرائحة أثناء أكقات الدكاـ  ،فقد
حث ديننا الحنيؼ عمى أف يتحمى المسمـ بتمؾ الخصمة السيما في بيكت ا﵀  ،فقد قاؿ تعالى ﴿ يا بني دـ
خذكا زينتكـ عند كؿ مسجد ﴾ سكرة األعراؼ ية  ،31كما كأف األنظمة الكظيفية قد تضمنت ذلؾ كتطالب بو
بؿ كجعمتو أحد معايير تقكيـ األداء الكظيفي .
- 15المحافظة عمى أمواؿ اإلدارة وممتمكاتيا:
أ  -المحافظة عمى أمكاؿ اإلدارة كممتمكاتيا كصيانة اآلالت كالمعدات

 ،كاعادة السجبلت كالممفات

كالمستندات إلى األماكف المخصصة ليا بعد انتياء العمؿ.
ب  -يحظر عمى العامؿ أف يحتفظ لنفسو بأصؿ أك صكرة ألم كرقة مف األكراؽ الخاصة بمعامبلت اإلدارة ،
كلك كانت خاصة بأعماؿ كمؼ بيا شخصيان  ،كيحظر عمى العامؿ نقؿ أية مستندات أك سجبلت أك
معدات خاصة باإلدارة إلى الخارج دكف تصريح كتابي مف الرئيس المختص.
- 16الشكاوى:
اإلدارة ممتزمة بتكفير ظركؼ عمؿ أفضؿ لمكظفييا،كجزء مف ىذا االلتزاـ ىك تكفير جك منفتح كصريح
في مناقشة أم مشكمة أك شككل أك اقتراح أك سؤاؿ  ،حيث يتمقى االستجابة في الكقت المناسب مف مسؤكلي
اإلدارة ،كيتـ تشجيع المكظفيف عمى تقديـ انتقادات إيجابية كبناءة.
إذا كاف أحد المكظفيف أك مجمكعة منيـ يعتقدكف أف شرطا مف شركط العمؿ أك قرار ما مؤثر عمييـ،
ىك قرار غير عادؿ  ،فاإلدارة تكفر مجمكعة مف اإلجراءات التي مف شأنيا أف تكقؼ سرياف ىذا القرار في حالة
أنو كذلؾ ،كذلؾ مف خبلؿ التالي:
أ  -يقكـ المكظؼ بعرض المشكمة عمى الرئيس المباشر عمى الفكر.
ب  -الرئيس المباشر يستجيب ليذه المشكمة مف خبلؿ المناقشة أك بعد التشاكر مع اإلدارة المبلئمة .
ج  -لممكظؼ الحؽ في عرض المشكمة عمى اإلدارة العميا إذا كانت المشكمة لـ تحؿ.
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مف المعمكـ أنو ال يمكف حؿ المشكمة بصكرة مرضية لجميع األطراؼ ،كلكف فقط مف خبلؿ فيـ كمناقشة
المشاكؿ المشتركة يمكف لممكظفيف كاإلدارة تنمية الثقة في بعضيـ البعض  ،ىذه الثقة أمر ميـ بالنسبة إلى بيئة
عمؿ فعالة كمتناغمة.
- 17االقتراحات :
أ  -كمكظؼ في اإلدارة ،لديؾ الفرصة لممساىمة في تحقيؽ ىذا النجاح كالنمك في المستقبؿ مف خبلؿ تقديـ
اقتراحات عممية لتحسيف عمؿ أك طفرات في األداء أك تقميؿ التكاليؼ.
ب  -إذا كاف ىناؾ اقتراح أك فكرة ستستفيد اإلدارة مف خبلليا في حؿ مشكمة أك تحقيؽ فائدة  ،أك خفض
التكاليؼ كتحسيف العمميات أك اإلجراءات ،كتحسيف خدمة العمبلء ،كالقضاء عمى اليدر ،أك التمؼ ،أك
صنع مكاف أفضؿ لئلدارة كأكثر أمنا لمعمؿ  ،فانو ينبغي في تقديـ االقتراح التالي -:
 .1جميع االقتراحات ينبغي أف تتضمف الكصؼ أك الفكرة.
 .2الشرح المفصؿ لمحؿ كاألسباب التي ينبغي تنفيذىا لحؿ المشكمة أك تنفيذ االقتراح.
 .3كضع البيانات المتعمقة بالمكضكع.
 .4ال تعد االقتراحات مجدية تمؾ التي ال تقدـ كصفا مفيكما  ،أك حمكال مع اإلجراءات التنفيذية
لممقترحات.
- 18تقييـ األداء:
يتـ تقييـ األداء كفؽ البلئحة المعتمدة مف ك ازرة الخدمة المدنية  ،مع تشجيع اإلدارة بقكة عمى مناقشة
األداء بيف المكظفيف كرؤسائيـ لمتعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ  ،تصحيح المسار ،االحتياجات التدريبية ،
التعكد عمى مناقشة األخطاء بصكرة إيجابية مثمرة كمنتجة ،كتحمؿ الضغط النفسي الناتج عف النقد الذاتي
كالميني يؤدم إلى تطكير الذات كالمينة كيصؿ بالفرد إلى االحترافية.
- 19ممفات الموظفيف:
أ  -اإلدارة تحتفظ بممفات المكظفيف كالتي تحتكم عمى كثير مف المعمكمات كالبيانات .
ب  -ممفات المكظفيف ىي ممؾ لئلدارة كالكصكؿ إلى المعمكمات التي تتضمنيا مقيدة عمكما ،كال يحؽ
االطبلع عمييا إال لممصرح ليـ أك بمكافقة صاحب الصبلحية بعد تكضيح األسباب.
ج  -في حالة خركج المكظؼ مف الخدمة لو الحؽ فقط في استرداد مسكغات التعييف.
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المادة ( )5األخالؽ الوظيفية:
أوالً -أخالقيات الموظؼ المحمودة :
كىي األخبلؽ التي يجب أف يتحمى بيا المكظؼ كتشتمؿ عمى ما يمي -:
 -1إتقاف العمؿ .
عمى المكظؼ أف يؤدم عممو بدقة كاتقاف كفؽ مياـ كظيفتو المككمة إليو كأف يككف ىذا األداء طيمة
ساعات العمؿ الرسمية بما يحقؽ أىداؼ كغايات المصمحة العامة دكف سكاىا.
كيشمؿ إتقاف العمؿ إجادة العمؿ كالسرعة في إنجازه كتجنب الكقكع في األخطاء  ،كالعمؿ المتقف الذم
 بقكلو { إف ا﵀ يحب إذا عمؿ أحدكـ عمبل أف يتقنو } .
حث عميو رسكؿ ا﵀
 -2اإللماـ باألنظمة والقوانيف.
عمى كؿ مكظؼ أف يمـ باألنظمة كالقكانيف النافذة كيطبقيا دكف أم تجاكز أك مخالفة أك إىماؿ.
 - 3اإلخالص في العمؿ.
يجب أف يؤدم المكظؼ الناجح العمؿ المكككؿ إليو بأقصى اإلمكانات المتكافرة لديو كمستكفيان لجميع
الشركط الفنية ،مع مراعاة إنجاز المعامبلت بسرعة كتفادم التأخير لعدـ الكقكع في الضرر بمصالح المستفيديف.
-4األمانة
المكظؼ مؤتمف عمى كظيفتو التي كجدت مف أجؿ خدمة الكطف كالمكاطف  ،كعميو أداء عممو بكؿ أمانة
كفقا لؤلنظمة التي تحكـ عممو  ،كذلؾ مصداقان لقكؿ ا﵀ عز كجؿ ﴿ إف ا﵀ يأمركـ أف تؤدكا األمانات إلى
أىميا﴾ سكرة النساء ية .58
 -5التفرغ ألعماؿ الوظيفة .
كىك أف يعمؿ المكظؼ بانضباط كشعكر تاـ بالمسئكلية كعدـ صرؼ أم جزء مف ساعات العمؿ
الرسمية المخصصة لمكظيفة ألم نشاط خارج حدكدىا إال ما يكمؼ بو مف قبؿ المسئكؿ عنو بشكؿ رسمي،
كالمكلى جؿ كعبل يقكؿ ﴿إف الذيف منكا كعممكا الصالحات إنا ال نضيع أجر مف أحسف عمبل﴾ سكرة الكيؼ أيو
. 30
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كما يجب عمى المكظؼ التفرغ ألعماؿ الكظيفة بحيث ال يحاكؿ شاغميا الجمع بيف تمؾ الكظيفة كعمؿ
خر تجارم أك نحكه  ،باستثناء بعض المصرح ليـ بممارسة مينيـ خارج أكقات الدكاـ الرسمي  ،كبما ال
يتعارض مع كاجباتيـ األساسية كالحرفييف كالفنييف المساعديف .
 -6النمو الميني
كىك السعي الدائـ لتحسيف أداء المكظؼ كتطكير قدراتو المينية كاالطبلع عمى خر المستجدات في
مجاؿ عممو ،كالقياـ بتقديـ المقترحات التي مف شأنيا تحسيف أساليب العمؿ  ،كرفع مستكل األداء كالمساعدة
في تكفير بيئة عمؿ منة كصحية .
 -7الصدؽ
كيعني أف يتحرل المكظؼ حقائؽ األمكر بصفة مستمرة فيما يتعمؽ بالعمؿ  ،بحيث ال يتعمد الكذب أك
التزكير أك قمب الحقائؽ أك إنقاصيا أك تشكيييا  ،كلمصدؽ قيمة عالية فقد حثت عميو الشريعة اإلسبلمية إذ
يقكؿ ا﵀ سبحانو كتعالى ﴿ يأييا الذيف منكا اتقكا ا﵀ كككنكا مع الصادقيف ﴾ سكره التكبة ية . 119
 - 8الصبر
كىك مف الفضائؿ العظيمة التي أبرزىا اإلسبلـ في مكاضع كثيرة منيا قكلو تعالى ﴿ يا أييا الذيف منكا
استعينكا بالصبر كالصبلة إف ا﵀ مع الصابريف ﴾ سكره البقرة أيو  ، 153كالصبر مف األخبلؽ التي يجب أف
يتحمى بيا المكظؼ أثناء ممارستو العمؿ  ،بحيث ال يككف كثير الضجر أك سريع االنفعاؿ  ،كعميو تحمؿ ما
يكاجيو في محيط العمؿ مف نقد أك إلحاح ممف كظؼ لخدمتيـ  ،أك غير ذلؾ مما يكاجيو المكظؼ في العمؿ
مف ضغكط لككف المستفيد صاحب حاجة .
 -9البشاشة .
تعني البشاشة استقباؿ اإلنساف ػ بصرؼ النظر عف صفتو االجتماعية لزكاره كمراجعيو ػ بالكممة الطيبة
كالكجو الطمؽ حتى كلك لـ يكف بينيما قرابة أك صداقة أك معرفة أك كاسطة  ،لما في ذلؾ السمكؾ الحسف القكيـ
مف دكاعي الكد كالرحمة كالتعامؿ الحسف الذم يقكد إلى الخير  ،كقد أكصى ا﵀ عباده بحسف الخطاب فقاؿ عز
كجؿ ﴿ كقؿ لعبادم يقكلكا التي ىي أحسف ﴾ سكره اإلسراء ية  . 53ككما كرد في السنة النبكية { ال تحقرف
مف المعركؼ شيئان كلك أف تمقى أخاؾ بكجو طمؽ } .
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 -10االلتزاـ باأللفاظ الالئقة
عمى المكظؼ عند التعامؿ مع الرؤساء كالزمبلء كالمراجعيف الحرص عمى استخداـ األلفاظ الطيبة التي
تدؿ عمى التقدير كاالحتراـ  ،كالبعد عف قكؿ السكء امتثاالن لقكؿ البارم عز كجؿ ﴿ ال يحب ا﵀ الجير بالسكء
مف القكؿ إال مف ظمـ ككاف ا﵀ سميعان عميما * إف تبدك خي انر أك تخفكه أك تعفك عف سكء فإف ا﵀ كاف عفكان
قدي انر﴾ سكرة النساء

ية  . 149 – 148كما يجب عميو عدـ السخرية أك االستيزاء مف أحد أك احتقاره ألم

سبب مف األسباب  ،ألف ا﵀ سبحانو كتعالى نيى عف ذلؾ فقاؿ ﴿ يا أييا الذيف منكا ال يسخر قكـ مف قكـ
عسى أف يككنكا خي انر منيـ كال نساء مف نساء عسى أف يكف خي انر منيف كال تممزكا أنفسكـ كال تنابزكا باأللقاب
بئس االسـ الفسكؽ بعد اإليماف كمف لـ يتب فأكلئؾ ىـ الظالمكف﴾ سكرة الحجرات ية (. )13
 -11مساعدة المسنيف والمعاقيف وكؿ مف يتطمب حاليـ العوف
المكظؼ مطالب بأف يككف عادالن كرحيمان في تعاممو مع المستفيديف بحيث يطبؽ عمييـ مبدأ المساكاة في
حدكد الضكابط النظامية  ،ففي الذكر الحكيـ ﴿ كاذا حكمتـ بيف الناس أف تحكمكا بالعدؿ إف ا﵀ نعما يعظكـ بو
إف ا﵀ كاف سميعان بصي انر﴾ سكرة النساء

ية  58كقكلو تعالى ﴿ يا أييا الذيف منكا ككنكا قكاميف ﵀ شيداء

بالقسط كال يجرمنكـ شنأف قكـ عمى أف ال تعدلكا اعدلكا ىك أقرب لمتقكل كاتقكا ا﵀

إف ا﵀ خبير بما تعممكف ﴾

سكرة المائدة ية ( .)8كال يؤثر عمى تطبيؽ مبدأ المساكاة كالعدالة بيف المستفيديف إفراد كبار السف كالمعاقيف
كغيرىـ مف ذكم الحاجة الظاىرة بمعاممة خاصة لككنيـ محتاجيف ،بسبب ظركفيـ اإلنسانية لتمؾ المساعدة دكف
تجاكز أك إخبلؿ بالقكاعد النظامية التي تطبؽ عمى الجميع .
 - 12المحافظة عمى الماؿ العاـ
يتطمب القياـ بأعماؿ الكظيفة العامة بكفاءة كنزاىة كأمانة المحافظة عمى األمكاؿ  ،كالممتمكات العامة
بما في ذلؾ المكاتب كاألثاث كالمكاد المكتبية كنحك ذلؾ مف مختمؼ األدكات  ،مما يكضع تحت تصرؼ
المكظؼ كعمى مسئكليتو .
 -13اإلحساس بالواجب
قياـ المكظػؼ بكاجبات الكظيفة التي يشغميا مقابؿ الراتب الذم يتقاضاه كاجب عميو كليس فضبلن منو ،
كأم تقصير في ذلؾ الكاجب يعد إخبلالن بااللتزامات الكظيفية .
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-14تسييؿ إجراءات اإلشراؼ أو التحقيؽ
يجب عمى كؿ مف لو عبلقة تسييؿ كافة إجراءات التحقيؽ كاإلشراؼ التي تقكـ بيا الجيات المختصة
بجميع الكسائؿ الممكنة  ،كتقديـ المعمكمات كالرد عمى االستفسارات التي بحكزتو لممسؤكليف عف ميمات التحقيؽ
أك التفتيش أك اإلشراؼ  ،كذلؾ كفقان لمقكانيف كاألنظمة النافذة .
-15إقامة الصالة في العمؿ مع الجماعة
لمصبلة في ديننا الحنيؼ أىمية عظيمة حيث أنيا الركف الثاني مف أركاف اإلسبلـ بعد الشيادتيف
كلحضكرىا في الجماعة فكائد عدة منيا :حصكؿ المكدة بيف المسمميف ألف تقارب األبداف مدعاة لتقارب القمكب ،
ككذلؾ التعارؼ كاستمرار التكاصؿ في االجتماع بيف المكظفيف عند إقامتيا  ،مع عدـ الجمكس بعد نياية الصبلة
مف أجؿ ضياع الكقت ك التأخر عمى المستفيديف .
انياً :أخالقيات العمؿ غير المحمودة:
كىي عبارة عف األخبلؽ التي يجب عمى المكظؼ عدـ الكقكع فييا  ،ك منيا :
-1الترفع عما يخؿ بالشرؼ والكرامة
ينبغي عمى المكظؼ عدـ الكقكع في التصرفات التي تتعارض مع تعاليـ الديف كتقاليد المجتمع الحسنة
كتسيء إلى السمعة الشخصية كسمعة الجية التي يعمؿ بيا ،كتعاطي المخدرات أك المسكرات كارتكاب الفكاحش
أك األعماؿ المخمة باآلداب العامة داخؿ مقر العمؿ أك خارجو ،ككذلؾ داخؿ الببلد أك خارجيا  ،كما يجب عمى
المكظؼ أف يككف عمى درجة عالية مف السمكؾ الكظيفي القكيـ  ،حريصان عمى االبتعاد عف مكاطف الشبيات ،
فاألعماؿ المخمة بالشرؼ كالكرامة قد يؤدم الكقكع فييا إلى فصؿ مرتكبيا مف العمؿ كسقكط اعتباره كمكانتو عند
الناس .
 -2الرشوة :
قياـ المكظؼ بقبكؿ أك طمب مقابؿ مادم أك غيره لمقياـ بأداء أم مف أعماؿ كظيفتو أك االمتناع عنو ،
يعني المتاجرة بالكظيفة كىي جريمة كبيرة تؤدم إلى فساد الذمـ كالضمائر كنشر الظمـ كالفساد  ،يخاطب ا﵀ جؿ
كعبل المؤمنيف ﴿يا أييا الذيف منكا ال تأكمكا أمكالكـ بينكـ بالباطؿ  ﴾ ....سكرة النساء ية (. )29
كالرشكة تأخذ أشكاالن متعددة كأف تقدـ عمى شكؿ ىدية أك عطية أك مساعدة نقدية أك عينية أك حتى
معنكية كما إلى ذلؾ .
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 -3السرقة واالختالسات :
السرقات ىي :ممارسات كسمككيات محرمة كمدانة شرعان كقانكنان ،كتتراكح ىذه الممارسات بيف السرقة
المباشرة لمنقكد المكدعة لدييـ أك تمؾ المسجمة بذمة الغير  ،كتتطمب السرقات المادية كالعينية إجراءات إدارية أك
ترتيبات إجرائية لمتغطية عمييا  ،كأف يتـ تزكير المستندات أك إتبلؼ بعضيا أك تحريؼ كاضافة معمكمات كاذبة
عمييا .
كقد شدد الديف الحنيؼ في معاقبة السارؽ بقطع يده ككأف اليد السارقة تصبح فاسدة أك مريضة يجب
اء بما كسبا نكاالن مف ا﵀ كا﵀ عزيز حكيـ ﴾ سكرة
بترىا ،لقكلو تعالى ﴿ :كالسارؽ كالسارقة فاقطعكا أيدييما جز ن

المائدة ية (. ) 38

-4الغش والتدليس
الغش بكؿ أشكالو كصكره نمط سمككي يرتبط بالفساد كيصب فيو  ،سكاء كقع ذلؾ في المعامبلت
االقتصادية أك خبلفو  ،حيث إف اليدؼ مف ذلؾ ىك تحقيؽ األغراض أك إنجاز المعامبلت الخاصة أك التنصؿ
عف االلتزامات  ،أك زيادة األرباح عمى حساب مصمحة المجمكعة  ،كقد حرـ اإلسبلـ ىذا النمط السمككي
السمبي  ،ففي الحديث الشريؼ { مف غشنا فميس منا }.
 -5االبتزاز
كىك نمط سمككي خر لمفساد اإلدارم يمارسو بعض المكظفيف  ،كىذه الممارسة تعد بحؽ شكبلن خطي انر
مف أشكاؿ الفساد اإلدارم الذم تبتمى بو بعض األقطار كبعض المؤسسات دكف أف يناؿ مقترفكىا العقاب الذم
يستحقكنو .
 -6التحيز والمحاباة
ىك خركج عمى المبادئ القانكنية التي تعمؿ عمى المساكاة كالعدالة بيف المكظفيف  ،فمناصرة مكظؼ
كاستعداء خر يكلد ردكدان غاضبة كمنفعمة بيف مكظفي اإلدارة  ،حيث يجب المساكاة بيف جميع المكظفيف دكف
تمييز أك محاباة بسبب القبيمة أك المذىب الديني  ،كىذا ما نصت عميو شريعتنا كتؤكده لكائح حقكؽ اإلنساف
الدكلية  ،كنصت عميو قكانيف الخدمة المدنية.
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 -7التقصير واإلىدار واإلساءة لممنظمة واإلدارة
ىذا ىك نمط خر مف السمكؾ المداف في اإلدارة يصدر غالبا ممف يتعمدكف التقصير كاإلىدار ،كالضياع
في أمكاؿ الدكلة كممتمكاتيا ككقتيا ؛ لينفذكا حقدىـ أك ليعبركا عف عدـ رضاىـ عف إداراتيـ أك منظمتيـ.
 -8اليدايا
إف تبادؿ اليدايا بيف المستفيديف كالمكظفيف أك بيف المرؤكسيف كالرؤساء قد حذر النبي صمى ا﵀ عميو
كسمـ منو بقكلو  { :ىدايا العماؿ غمكؿ } ألف اليدية تكرث إذالؿ الميدم لمميدم إليو ،كفي ذلؾ ضرر لمطرفيف
كدخكؿ لمفساد  ،كقد عرؼ عف النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ محاسبة الكالة الذيف يتساىمكف في قبكؿ اليدايا مف
الرعية.
 -9التزوير
تعتبر جريمة التزكير إحدل الجرائـ التي تمثؿ االنحراؼ في السمكؾ األخبلقي لممكظؼ العاـ  ،كصكرة
مف صكر استغبلؿ الكظيفة أك المنصب لتحقيؽ مآرب كأغراض غير مشركعة ترفضيا كؿ المبادئ كالقيـ ؛ لما
فييا مف تغيير الحقيقة بقصد غش اآلخريف.
 -10الشفاعة
الكساطة نكعاف :
– شفاعة حسنة  :كىي التي تتـ لرفع مظممة أك تكصيؿ حؽ.
– شفاعة سيئة  :كىي التي تتـ إلقرار باطؿ  ،أك إبطاؿ حؽ  ،أك ىضـ لحقكؽ اآلخريف كىي أمر
غير مشركع كفقا لمحديث الشريؼ { مف تشفع ألخيو شفاعة  ،فأىدل لو ىدية عمييا فقبميا منو،
فقد أتى بابا عظيما مف أبكاب الربا } .
 -11إفشاء أسرار العمؿ
يقصد بيا إفشاء األسرار الكظيفية كما تتضمنيا مف معمكمات كبيانات ككثائؽ أتيح لممكظؼ بحكـ
منصبو ككظيفتو االطبلع عمييا  ،كلـ يكف بمقدكره تحقيؽ ذلؾ لكال المركز الكظيفي الذم يشغمو  ،حيث يعتمد
تسريب المعمكمات لممنافسيف أك الخصكـ أك غيرىـ  ،لذا يتخذ اإلجراء الخاص حسب حجـ كخطكرة المعمكمات
أك األسرار التي تـ إفشاؤىا  ،كالتي قد تصؿ العقكبة فييا إلى إنياء عبلقتو بالمنظمة التي يعمؿ بيا.
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12ػ اإلضراب عف العمؿ:
يحضر عمى أم مكظؼ اإلضراب عف العمؿ أك تحريض الغير عميو  ،كمف ذلؾ تنظيـ العرائض
الجماعية المتعمقة بالكظيفة أك االشتراؾ في تنظيميا ميما كانت األسباب كالدكافع  ،كعميو عند الحاجة التزاـ
طرؽ التظمـ الكاجبة االتباع.
 -13توجيو النقد لمدولة :
يحظر عمى المكظؼ تكجيو النقد أك المكـ إلى الحككمة بأية كسيمة مف كسائؿ اإلعبلـ المحمية أك
الخارجية ،حتى كلك كانت مف باب المناصحة لكالة األمر كذلؾ كفقان لممادة األكلى مف الئحة الكاجبات الكظيفية
لمخدمة المدنية.

المادة ( )6الحقوؽ والمزايا المالية لمموظؼ::
يخضع المكظؼ إلى الئحة الحقكؽ كالمزايا المالية الكاردة في الئحة الخدمة المدينة كفؽ التالي :
أوالً -تييئة بيئة العمؿ لو ومف ذلؾ:
– أف تحدد بكضكح مياـ المكظؼ كمسؤكلياتو كما يتكقع منو مف إنجاز .
– التعامؿ مع المكظؼ في كؿ ما يتعمؽ بأكضاعو الكظيفية عمى أساس االستحقاؽ  ،كالجدارة
كالتنافسية كتكافؤ الفرص .
– أف تؤمف ظركؼ عمؿ جيدة ك منة  ،كتضمف عدـ ممارسة أم تمييز بحقو في مكقع العمؿ .
– أف تكفر فرص التدريب المناسب كالمستمر لتحسيف فرص تقدمو كمساره الكظيفي كفقا ألحكاـ
نظاـ الخدمة المدنية  ،أك نظاـ المكظفيف الخاص كحسب مقتضى الحاؿ كاإلمكانات المتاحة .
– أف تضمف لو حرية الرأم كالتعبير في إطار النصكص القانكنية .
– أف تكفؿ حقو بالتظمـ أك الشككل مف أم قرار خاطئ اتخذ بحقو كفقان ألحكاـ النظاـ .
انياً -أجرة العمؿ:
الراتب  :ىك المقابؿ المادم الذم يتقاضاه المكظؼ في نياية كؿ شير ىجرم نظير ما يؤديو مف عمؿ
أثناء خدمتو  ،حيث نصت المادة ( )16مف نظاـ الخدمة المدنية عمى  ( :يستحؽ المكظؼ راتبو اعتبا ار مف
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تاريخ مباشرتو العمؿ) كيتحدد الراتب حسب السمـ الخاص بالركاتب كالمرتبة التي يشغميا المكظؼ  ،كال يدخؿ
فيو أم دخؿ خر سكاء كانت بدالت أك غيرىا عدا العبلكة كتعد مف الراتب0
ال اً -العالوة
العالوة :ىي المبمغ المالي الذم يضاؼ إلى راتب المكظؼ حسب مرتبتو بصفة دكرية  ،كتحتسب جزءا
مف الراتب األساسي حيث نصت المادة ( )17مف نظاـ الخدمة المدنية عمى ما يمي:
- 1يمنح المكظؼ العبلكة كفؽ سمـ الركاتب الممحؽ بيذا النظاـ كذلؾ بنقمو مف الدرجة التي يشغميا إلى
الدرجة التالية ليا مباشرة في المرتبة نفسيا  ،كيتـ ىذا النقؿ مف أكؿ شير محرـ مف كؿ عاـ.
- 2مف يصؿ إلى نياية المستكل السادس ( في الكظائؼ التعميمية) يستمر في منحو زيادة سنكية بمقدار
العبلكة المحددة لذلؾ المستكل ،كتعتبر مكافأة اليترتب عمييا تغير في سمـ الركاتب ،كيشترط لمنحيا
تكفر الشركط المحددة لمنح العبلكة الدكرية.
- 3يحرـ المكظؼ الخاضع ألحكاـ ىذه البلئحة مف العبلكة السنكية في الحاالت التالية:
أ  -إذا عكقب بالحرماف مف العبلكة أك الحسـ مف الراتب مدة أك مددا مجمكعيا خمسة عشر ()15
يكما فأكثر إال بعد مضي سنة مف تاريخ الحرماف مف العبلكة أك الحسـ.
ب  -إذا حصؿ عمى تقرير كفاية بدرجة (غير مرضي) في السنة السابقة عمى استحقاقو العبلكة حتى
يحصؿ عمى تقرير كفاية بدرجة (مرضي) بعد ذلؾ.
رابعاً -البدالت
البدالت :ىي المبالغ المالية التي تصرؼ بصفة مستمرة في الغالب مع الراتب أك تصرؼ بصفة
مقطكعة إذا تحقؽ سبب معيف ،كتأخذ حكـ الراتب مف حيث الصرؼ أك الخفض أك التكقيؼ ،كلكنيا ال تعد
ضمف الراتب كمف ىذه البدالت ما يمي :
- 1بدؿ التعييف :ىك بدؿ يصرؼ بمقدار راتب شير لممعيف ألكؿ مرة في خدمة الدكلة كفقا لممادة ()10/27
مف المكائح التنفيذية لنظاـ الخدمة المدنية .
- 2بدؿ االنتداب :ىك مبمغ يكمي محدد يدفع لممكظؼ عند تكميفو بميمة رسمية خارج مقر عممو داخؿ
المممكة أك خارجيا  ،كفقا لممادة ( )1/22مف المكائح التنفيذية لنظاـ الخدمة المدنية.
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- 3بدؿ النقؿ الشيرم :ىك مبمغ مالي يتفاكت مقداره بحسب مرتبة المكظؼ كيصرؼ لممكظؼ مع راتبو ،
كىك مقابؿ تكميؼ تنقبلت المكظؼ مف منزلو إلى مقر عممو كالعكس  ،كفقا لممادة ( )1/27مف المكائح
التنفيذية لنظاـ الخدمة المدنية.
- 4بدؿ ضرر أك عدكل :يصرؼ لمف يعيف عمى إحدل الكظائؼ التي يحتمؿ أف تسبب ضر انر أك عدكل
كبصكرة مباشرة  ،كفقا لممادة ( )13/27مف المكائح التنفيذية لنظاـ الخدمة المدنية.
- 5بدؿ طبيعة عمؿ :يصرؼ ىذا البدؿ لشاغمي بعض الكظائؼ حسب ما تتطمبو كظائفيـ مف خصكصية
لصالح ضبط العمؿ أك خدمة المستفيد (بمكجب تصنيفات الخدمة المدنية) 0
خامساً -المكافآت:
المكافآت  :ىي المبالغ التي ال تأخذ طابع االستمرار في الغالب كانما تصرؼ عمى أساس مقطكع مرة
كاحدة أك عدة مرات إذا تعددت أسباب المكافآت .
- 1مكافأة العمؿ اإلضافي :لمف يعمؿ خارج كقت الدكاـ الرسمي أك خبلؿ العطؿ أك األعياد كفقا لممادة
( )26مف نظاـ الخدمة المدنية.
- 2مكافأة نياية الخدمة :حسب المادة ( )19/27كىي تعادؿ راتب أربعة أشير لمف يتقاعد قبؿ بمكغ السف
النظامي ك تعادؿ راتب ستة أشير تصرؼ لمف انتيت خدمتو لبمكغو السف النظامي أك لعجزه الصحي
عف العمؿ كالتنسيؽ مف الخدمة أك الكفاة.
سادساً -التعويضات:
يصرؼ التعكيض إذا لحؽ بالمكظؼ ضرر بسبب العمؿ أك نتيجة خطأ اإلدارة  ،كمف ذلؾ :
- 1التعكيض في حالة الكفاة أك العجز أك اإلصابة بسبب العمؿ حسب ما كرد بالمادة (  )2/27مف
المكائح التنفيذية لنظاـ الخدمة المدنية .
- 2تعكيض المكظؼ الذم يفصؿ بطريقة غير نظامية  ،ثـ تصدر الجية ق ار ار بإلغاء قرارىا السابؽ كأف لـ
يكف كاعادتو إلى عممو  ،كىي منظمة بمكجب قرار مجمس الكزراء رقـ()307كتاريخ1398/3/5ىػ
المعدلة بالقرار ( )27كتاريخ  1424/2 /10ىػ .
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سابعاً -اإلجازات والعطؿ الرسمية
(بمكجب الئحة اإلجازات الصادرة بقرار الخدمة المدنية رقـ ( )1037/1في 1426/2/16ىػ ) كالتعميـ
الكزارم رقـ  361060678في  1436/05/25ىػ يتمتع المكظؼ في أثناء خدمتو بعدد مف اإلجازات إذا
تكافرت شركط منحيا  ،كمف ىذه اإلجازات :
العطمة األسبكعية  :يكمي الجمعة كالسبت مف كؿ أسبكع .
- 1اإلجازة العادية ( :يستحؽ المكظؼ إجازة عادية قدرىا ستة كثبلثكف يكمان كؿ سنة مف سنكات الخدمة براتب
كامؿ يصرؼ مقدمان حسب خر راتب يتقاضاه المكظؼ) كفقا لنظاـ اإلجازات مف المكائح التنفيذية لنظاـ
الخدمة المدنية .كما كتعتبر العطمة الصيفية لشاغمي الكظائؼ التعميمية بمثابة اإلجازة االعتيادية المنصكص
عمييا سابقا كيجكز لمجية المختصة تكميفو بمياـ تتعمؽ بعممو أثناء اإلجازة عمى أال يقؿ ما يتمتع بو منيا
عف ستة كثبلثيف يكما كيجكز قطع ىذه اإلجازة كالعكدة لمباشرة العمؿ كفقان لمشركط التالية :
 مكافقة جية العمؿ كالمكظؼ معان عمى قطع اإلجازة.
 أف يككف المكظؼ قد تمتع بالحد األدنى مف إجازتو كىي ( خمسة ) أياـ .
 أال يترتب عمى قطع اإلجازة أم مزايا مالية لممكظؼ .
 أف يككف المكظؼ قد تمتع بإجازة عادية خبلؿ ( الثبلث سنكات ) الماضية ال تقؿ عف (  ) 36يكمان .
- 2اإلجازة االضطرارية  :تمنح لممكظؼ خبلؿ السنة المالية الكاحدة خمسة أياـ فقط ألسباب طارئة بعد مكافقة
الرئيس المباشر براتب كامؿ ألسباب طارئة عمى أنيا ليست حقان مطمقان لممكظؼ كانما حسب االضطرار.
- 3عطمة األعياد  :كىي عطمة عيد الفطر كتبدأ مف اليكـ الخامس كالعشريف مف شير رمضاف كتنتيي بنياية
اليكـ الخامس مف شير شكاؿ  ،كعطمة عيد األضحى كتبدأ مف اليكـ الخامس مف شير ذم الحجة كتنتيي
بنياية اليكـ الخامس عشر مف الشير نفسو .
- 4عطمة اليوـ الوطني  23 :سبتمبر مف السنة الميبلدية كاذا كافؽ اليكـ الكطني يكـ السبت فيعكض عنو بيكـ
األحد الذم بعده  ،كاذا كافؽ يكـ الجمعة فيعكض عنو بيكـ الخميس الذم قبمو .
- 5اإلجازة االست نائية  :إجازة بدكف راتب تمنح بقرار مف الكزير المختص بعد مكافقة رئيس الجية أك مف لو
صبلحية ألسباب معقكلة يقدرىا .
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- 6اإلجازة المرضية  :تمنح لممكظؼ إجازة مرضية في مدة أربع سنكات ال تتجاكز سنتيف كفؽ الترتيب التالي
ستة أشير براتب كامؿ كستة أشير بنصؼ الراتب كستة أشير بربع الراتب كستة أشير بدكف راتب كتحسب
بداية األربع سنكات مف تاريخ بداية اإلجازة المرضية أما إذا كاف المكظؼ مصابا بأحد األمراض الخطيرة
التي يحددىا الطبيب االستشارم المتخصص فيستحؽ إجازة مرضية خبلؿ أربع سنكات كفؽ الترتيب التالي..
(سنة براتب كامؿ كثبلثة أشير بنصؼ الراتب كثبلثة أشير بربع الراتب كستة أشير بدكف راتب) كيبدأ
تحديدىا مف تاريخ انقطاعو عف العمؿ أما إذا تقرر أف لدل المكظؼ مرضاَا خطي اَار أثناء حصكلو عمى
اإلجازة المرضية عدلت مف تاريخ بدايتيا كفقا لئلجازة المستحقة.
- 7إجازة مرافقة المريض  :تمنح في حالة اضطرار المكظؼ لمرافقة أحد أقربائو(محرما شرعيا) لعبلجو أك األـ
إف رغبت في مرافقة طفميا الذم ال يتجاكز عمره سبع سنكات عبلكة عمى مرافؽ الطفؿ كأمو .
- 8الغياب لمتطوع  :في أعماؿ اإلغاثة كأعماؿ الدفاع المدني...يسمح لممكظؼ المشارؾ في أعماؿ اإلغاثة
الخارجية أك الداخمية بالغياب براتب كامؿ طكاؿ مدة التطكع بشرط أال تتجاكز المدة()45يكما في السنة 0
- 9يجكز لمكظؼ الدكلة المشاركة في األنشطة الرياضية كالثقافية كاالجتماعية لمدة التزيد عف شير داخؿ
المممكة  ،كال تزيد عف شيريف لممشاركات الخارجية براتب كامؿ ( كفؽ ضكابط محددة) بعد مكافقة الرئيس
المباشر كاعتمادىا مف صاحب الصبلحية 0
 - 10يجكز لممكظؼ الغياب عف عممو براتب كامؿ المدة البلزمة ألداء االختبار الدراسي  ،بشرط أف يقدـ ما
يثبت أدائو االختبار كمدتو0
 - 11يمنح المكظؼ إجازة لمدة ثبلثة أياـ براتب كامؿ في حالة كفاة أحد الكالديف أك األبناء أك الزكجة  ،كيكـ
كاحد في حاؿ كفاة أحد األخكة أك األخكات .
 - 12تستحؽ المكظفة إجازة لفترة عدة الكفاة براتب كامؿ .
 - 13إذا رغبت المكظفة الحاضنة إجازة لرعاية الطفؿ ( اليتيـ المكفكؿ ) فيجكز ليا الحصكؿ عمى إجازة
األمكمة كفقان لضكابطيا .
 - 14يمنح المكظؼ إجازة لمدة يكـ كاحد براتب كامؿ في حالة كالدة مكلكد لو خبلؿ أسبكع مف تاريخ الكالدة .

دليؿ السياسات العامة كأخبلقيات العمؿ باإلدارة العامة لمتعميـ بمحافظة األحساء -اإلصدار  - 1لعاـ 1437ىػصفحة | 27

المممكة العربية السعكدية
ك ازرة التعميـ
اإلدارة العامة لمتعميـ بمحافظة األحساء
ؽ ٍ
رؤيتنا  :الريادة في بناء ٍ
اع خال ٍ
منتـ لوطنو
جيؿ و ٍ

المادة ( )7حقوؽ الموظفيف ذوي االحتياجات الخاصة :
حرصت اإلدارة العامة لمتعميـ في محافظة األحساء عمى تطبيؽ قرار مجمس الكزراء رقـ 129كتاريخ
1429/5/21ق القاضي بالمكافقة عمى اتفاقية حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ،كعمى برتكككليا االختيارم ،
التي اعتمدتيا الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في قرارىا  106/ 61كالمؤرخ في  24كانكف الثاني يناير 2007
ـ ،كفيما يمي بعض النصكص التي ليا عبلقة بحقكؽ ذكم االحتياجات الخاصة:
 -1المساواة وعدـ التمييز
جميع األشخاص متساككف أماـ القانكف كبمقتضاه كليـ الحؽ دكف أم تمييز ،كعمى قدـ المساكاة

في

الحماية كالفائدة المتيف يكفرىما القانكف.
 -2إمكانية الوصوؿ
تمكيف األشخاص ذكم اإلعاقة مف العيش في استقبللية

 ،كالمشاركة بشكؿ كامؿ في جميع جكانب

الحياة ،مع اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفؿ إمكانية كصكليـ إلى مقرىـ .
 -3حرية التعبير والرأي والحصوؿ عمى معمومات:
قبكؿ كتيسير قياـ األشخاص ذكم اإلعاقة في معاممتيـ الرسمية باستعماؿ لغة اإلشارة ،كطريقة برايؿ،
كطرؽ االتصاؿ المعززة البديمة كجميع كسائؿ كطرؽ كأشكاؿ االتصاؿ

األخرل سيمة المناؿ التي يختاركنيا

بأنفسيـ .
-4التعميـ:
لؤلشخاص ذكم اإلعاقة الحؽ في التعميـ كإلعماؿ ىذا الحؽ دكف تمييز،

كعمى أساس تكافؤ الفرص

تكفؿ الدكلة نظاما تعميميا جامعا عمى جميع المستكيات كتعمـ لمدل الحياة.
 -5العمؿ والعمالة:
لؤلشخاص ذكم اإلعاقة الحؽ في العمؿ،عمى قدـ المساكاة مع اآلخريف .
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المادة ( )8العقوبات التأديبية :
جاء في المادة رقـ (  )15مف نظاـ الخدمة المدنية ما نصو  (:كؿ مكظؼ مسؤكؿ عما يصدر عنو
كمسؤكؿ عف حسف سير العمؿ في حدكد اختصاصو) .
كجاء في نظاـ تأديب المكظفيف المادة رقـ (  : )31يعاقب تأديبيا كؿ مكظؼ ثبت ارتكابو مخالفة مالية
أك إدارية كذلؾ مع عدـ اإلخبلؿ برفع الدعكل العامة أك دعكل التعكيض .
كما جاء في نظاـ تأديب المكظفيف المادة رقـ (  )32العقكبات التأديبية التي يجكز أف تكقع عمى
المكظؼ ىي:
أوال :بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دوف أو ما يعادليا :
 اإلنذار.
 المكـ.
 الحسـ مف الراتب بما ال يتجاكز صافي راتب ثبلثة أشير ،عمى أالّال يتجاكز المحسكـ شيريان
ثمث صافي الراتب الشيرم.
 الحرماف مف عبلكة دكرية كاحدة.
 الفصؿ.
كمما يعادؿ ىذه الفئة مف شاغمي الكظائؼ التعميمية عمى سمـ المعمميف ( المستكل األكؿ كالمستكل
الثاني كالمستكل الثالث جميع الدرجات)  ( ،المستكل الرابع كالمستكل الخامس ػ الدرجة الثامنة عشرة فما دكف)
(المستكل السادس ػ الدرجة الرابعة عشرة فما دكف ) .
انيا :بالنسبة لمموظفيف الذيف يشغموف المرتبة الحادية عشرة فما فوؽ أو ما يعادليا:
 المكـ.
 الحرماف مف عبلكة دكرية كاحدة.
 الفصؿ.
كمما يعادؿ ىذه الفئة مف شاغمي الكظائؼ التعميمية عمى سمـ المعمميف :
(المستكل الرابع ك المستكل الخامس ػ الدرجة التاسعة عشرة فما فكؽ).
(المستكل السادس ػ الدرجة الخامسة عشرة فما فكؽ ).
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المادة ( )9ضوابط إيقاع العقوبة التأديبية عمى الموظفيف:
أوالً :ال يجكز تكقيع أم عقكبة تأديبية عمى المكظؼ إال بعد التحقيؽ معو كتابة كسماع أقكالو ك تحقيؽ
دفاعو كاثبات ذلؾ في القرار الصادر بالعقكبة أك في محضر مرفؽ بو ،كيراعى في ذلؾ أف تتـ مكاجية المكظؼ
بتفاصيؿ المخالفة المكجية إليو فإذا حقؽ معو مثبلن بسبب كثرة غيابو  ،فإنو يكاجو بعدد أياـ الغياب كعدد
ساعات التأخر – إف كجدت -كأم تفاصيؿ أخرل ليا عبلقة بالمخالفة .
انياً :العقكبات التأديبية التي يجكز أف تكقع عمى المكظؼ ىي الكاردة في األنظمة كالمكائح ،كال يجكز
تكقيع عقكبة لـ ترد فييا ،مع مراعاة العقكبات التبعية المنصكص عمييا نظامان.
ال اً :ال يجكز إيقاع أكثر مف عقكبة عمى مخالفة كاحدة.
رابعاً :عند إيقاع العقكبة التأديبية يجب أف يككف اختيار العقكبة متناسبان مع درجة المخالفة مع اعتبار
السكابؽ كالظركؼ المخففة كالمشددة المبلبسة لممخالفة.
خامسا :النقؿ ليس عقكبة تأديبية ،كيجب أال يككف اليدؼ مف النقؿ ردع المكظؼ أك تأديبو ،إذ أف
النقؿ يككف لممصمحة العامة.
سادساً :يصدر قرار العقكبة مف صاحب الصبلحية كيتضمف الحيثيات كاألسباب التي بني عمييا القرار
كيشار إلى

نتيجة التحقيؽ الذم تـ مع المكظؼ.

سابعاً :يعفى المكظؼ مف العقكبة بالنسبة لممخالفات العادية اإلدارية أك المالية إذا ثبت أف ارتكابو
لممخالفة تنفيذان ألمر مكتكب صادر إليو مف رئيسو المختص بالرغـ مف مصارحة المكظؼ لو كتابة بأف الفعؿ
المرتكب يككف مخالفة.
امناً :جية االختصاص بإصدار العقكبة في اإلدارة العامة لمتعميـ ىي إدارة شؤكف المكظفيف.
تاسعاً :خطابات التكجيو كلفت النظر كالتنبيو كاإلجراءات التنظيمية ال تعتبر عقكبة.

المادة ( )10محو العقوبة:
أوالً :اليدؼ مف محو العقوبة:
 تحقيؽ التكازف بيف المصمحة العامة كصالح المكظؼ.
 إتاحة فرصة الخبلص مف جميع اآلثار التي تعمؽ بالمكظفيف نتيجة ما يصيبيـ مف جزاءات.
دليؿ السياسات العامة كأخبلقيات العمؿ باإلدارة العامة لمتعميـ بمحافظة األحساء -اإلصدار  - 1لعاـ 1437ىػصفحة | 30

المممكة العربية السعكدية
ك ازرة التعميـ
اإلدارة العامة لمتعميـ بمحافظة األحساء
ؽ ٍ
رؤيتنا  :الريادة في بناء ٍ
اع خال ٍ
منتـ لوطنو
جيؿ و ٍ

 تشجيع المكظفيف عمى االلتزاـ في المستقبؿ بالمسمؾ اإلدارم السكم كاإلخبلص في العمؿ.
انياً :إجراءات محو العقوبة :
بناء عمى طمب المكظؼ.
 تتـ ن

 يتـ رفع طمب محك العقكبة عف طريؽ الرئيس المباشر.
 تتـ عف طريؽ استمارة طمب محك عقكبة تأديبية (االستمارة المعدة لذلؾ).
 يرفؽ باالستمارة تقرير مفصؿ عف صاحب العقكبة معد مف الرئيس المباشر.
 ترفؽ صكرة مف األكامر التي زاكؿ بمكجبيا األعماؿ المكمؼ بيا صاحب الطمب.
 ال يحؽ لممكظؼ التقدـ بيذا الطمب إال بعد ثبلث سنكات مف تاريخ صدكر العقكبة.
 جية االختصاص بمحك العقكبة في اإلدارة العامة لمتعميـ ىي إدارة شؤكف المكظفيف.
ال اً :تعميمات محو العقوبة :
 محك العقكبة رىف حسف السيرة كالسمكؾ كالكفاءات التي تظير في أداء صاحب الطمب.
 محك العقكبة ال تسقط الحقكؽ التي يمكف أف تترتب عمى ما ثبت ضد المكظؼ.
 ال يعني محك العقكبة أحقية المكظؼ بالمطالبة بعكدتو إلى الكظيفة التعميمية.

المادة ( )11األسباب الموجبة لمنقؿ مف الوظائؼ التعميمية إلى وظائؼ غير تعميمية:
أوالً :أسباب متعمقة بالمصمحة العامة:
(مثؿ القضايا األمنية التي يرد بيا تكجيو سمك كزير الداخمية كال يستدعي عرضيا عمى قضايا
المعمميف) .
انياً :أسباب متعمقة بالمصمحة التعميمية والتربوية:
يجكز لكزير التعميـ أك مف يفكضو كفقان لقرار منح الصبلحيات نقؿ المشمكؿ ببلئحة الكظائؼ التعميمية
إلى كظائؼ غير تعميمية كفؽ ما يمي:
- 1اإلساءة لمديف اإلسبلمي أك لمرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ أك ألحد الصحابة رضي ا﵀ عنيـ.
- 2تبني اتجاىات فكرية منحرفة تؤثر سمبان عمى الطمبة .
- 3ممارسة أعماؿ منافية لتعاليـ الديف اإلسبلمي مثؿ( السحر  ،الشعكذة  :الخ ) .
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- 4حيازة أك تعاطي أك تركيج المخدرات أك المسكرات أك المكاد المحضكرة التي تؤثر سمبان عمى سبلمة
العقؿ كالبدف .
- 5التحرش الجنسي داخؿ العمؿ كخارجو مثؿ ( الشذكذ الجنسي كمقدماتو . ) ...
- 6استغبلؿ كظيفتو إلقامة عبلقات غير شرعية .
- 7عدـ النزاىة في القياـ بمياـ كظيفتو أك اإلخبلؿ باألمانة مثؿ ( ثبكت تسريب األسئمة أك تغشيش
الطبلب أك التعديؿ في إجابات أك درجات الطبلب أك أعماؿ االختبارات أك عدـ الدقة في التقكيـ
المستمر بحيث يرفع طالب لـ يكتسب الحد األدنى مف الميارات األساسية .الخ) .
- 8عدـ المحافظة عمى أكقات الدكاـ الرسمي مثؿ ( التمادم في الغياب ك التأخر بدكف عذر مشركع
كلـ يبمغ حد جكاز إنياء الخدمة  ،أك بمغ حد جكاز إنيائيا كرأل صاحب الصبلحية عدـ إنياء
خدمتو .
- 9إصابة المشمكؿ ببلئحة الكظائؼ التعميمية بمرض نفسي بمكجب تقرير طبي يثبت عدـ صبلحيتو
لمعمؿ في مجاؿ التعميـ  ،أك رفض مراجعة الجيات المختصة لتقييـ حالتو الصحية خبلؿ شير مف
تاريخ تبميغو خطيان .
( ال يشترط في نقؿ المشمكؿ ببلئحة الكظائؼ التعميمية إلى كظيفة غير تعميمية ثبكت ما نسب إليو،
كيكتفى بتكجو الشبية لو باألدلة كالقرائف فيما كرد في الفقرات مف ( )6-1أعبله ) .
( ال يشترط التدرج أك استنفاذ جميع العقكبات التأديبية المنصكص عمييا في نظاـ تأديب المكظفيف ) .

المادة ( )12الفصؿ مف الخدمة:
أوالً :بناء عمى ما كرد في الئحة انتياء الخدمة يجكز لئلدارة أف تنيي خدمات المكظؼ في الحاالت
اآلتية:
 إذا لـ ينفذ قرار النقؿ دكف عذر مشركع خبلؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ كجكب ذلؾ .
 إذا انقطع عف عممو دكف عذر مشركع مدة خمسة عشر يكمان متصمة أك ثبلثيف يكمان متفرقة خبلؿ السنة
السابقة إلصدار القرار .
 إذا لـ يعد دكف عذر مشركع بعد انتياء إجازتو أك انتياء فترة تدريبو أك إعارتو أك أية فترة غياب مسمكح
بيا نظامان إلى استئناؼ عممو خبلؿ خمسة عشر يكما .
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( عمى المكظؼ الذم ينقطع عف عممو كال يعكد الستئنافو لعذر مشركع أف يبمغ بعذره خبلؿ خمسة
عشر يكمان مف تاريخ تغيبو ك إال جاز لمجية اإلدارية طي قيده لغيابو).
انياً :كما جاء في نفس البلئحة  :يفصؿ المكظؼ بقكة النظاـ كيعتبر الفصؿ ألسباب تأديبية في
الحاالت اآلتية:
 إذا صدر بحقو حكـ شرعي مف جية قضائية مختصة  ،مكتسب لمصفة القطعية مصرح فيو بثبكت
ارتكابو مكجب حد مف الحدكد الشرعية كمعاقبتو بالجزاء حدان.
 إذا صدر بحقو حكـ شرعي مكتسب لمصفة القطعية بارتكاب مكجب القصاص في النفس.
 إذا صدر عميو حكـ شرعي مف جية قضائية مختصة  ،مكتسب لمصفة القطعية مصرح فيو باإلدانة
كالحكـ بالعقكبة في الجرائـ التالية (| :الرشكة ػ التزكير ػ االختبلس ػ التيريب أك التركيج أك المتاجرة
بالمخدرات أك المسكرات).
 إذا حكـ عميو بعقكبة السجف لمدة تزيد عمى سنة .
(ال يؤثر كقؼ تنفيذ العقكبة األصمية المحككـ بيا عمى تطبيؽ حكـ الفصؿ) .
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المصادر
 أخبلقيات الكظيفة العامة " ك ازرة الخدمة المدنية " .
 نظاـ الخدمة المدنية كلكائحو التنفيذية بالمممكة العربية السعكدية " الئحة الكاجبات الكظيفية  ،الئحة
اإلجازات  /الئحة إنياء الخدمة " .
 نظاـ تأديب المكظفيف كالمذكرة التفسيرية " ك ازرة الخدمة المدنية " .
 الئحة أخبلقيات العمؿ " رئاسة تعميـ البنات " .
 سياسة التعميـ في المممكة العربية السعكدية .
 بعض تعاميـ ك ازرة التعميـ .
 بعض تعاميـ اإلدارة العامة لمتعميـ في محافظة األحساء
 مكقع اإلدارة العامة لمتعميـ باألحساء .
 أخبلقيات المينة في اإلسبلـ كتطبيقاتيا في أنظمة المممكة العربية السعكدية " د /عصاـ بف عبدالمحسف
الحميداف " .
 أخبلقيات اإلدارة في الكظيفة العامة كتطبيقاتيا في المممكة العربية السعكدية " فيد بف سعكد العثيميف ".
 مكقع ك ازرة التعميـ  ،اإلدارة العامة لمتربية الخاصة.
 مدكنة قكاعد السمكؾ الكظيفي كأخبلقيات الكظيفة العامة .
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فريؽ اإلعداد :
النسخة األولى 1430ىػ
األستاذ /عدناف بف عبدالعزيز الباركت رئيس

قسـ القضايا التربكية كالسمككية

األستاذ  /أحمد بف حمد البكعمي رئيس

كحدة شؤكف المحافظات أميف المجمس التعميمي

األستاذ  /عبدالمحسف بف بداح البداح مشرؼ
األستاذ محمد بف عبدالرحمف النجادل مدير

اإلدارة المدرسية
معيد األمؿ

النسخة ال انية 1437ىػ

فريؽ التجديد والمراجعة :
األستاذ  /عدناف بف عبدالعزيز الباركت مدير
األستاذ  /محمد بف عبد العزيز المريخي المستشار
األستاذ  /عبد ا﵀ بف ناصر الحميدم مشرؼ

إدارة قضايا شاغمي الكظائؼ التعميمية
اإلدارم
أمانة التعميـ

األستاذ  /صالح بف عبد ا﵀ الخميفة رئيس

قسـ اإلدارة المدرسية

األستاذة  /صباح بنت محمد الجماؿ مديرة

إدارة التدريب التربكم كاالبتعاث

المراجعة المغوية
األستاذ  /أحمد بف مبارؾ الحميبي مشرؼ

المغة العربية في مكتب التعميـ بالمبرز
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