الواجبات

االستفسار :ما مدى إلزام املوظف بالعمل خارج وقت الدوام ،وهل يعترب امتناعه عنه خمالفة إدارية
ختل بواجبات وظيفته؟

الــرأي :ال جيوز للموظف االمتناع عن العمل اإلضايف عند تكليفه بدون عذر مشروع ويعترب
امتناع املوظف عن القيام مبا كلف به إخال ًال بواجبات الوظيفة يؤاخذ عليه تأديبياً.

االستفسار :ما مدى إمكانية السماح للموظف بالعمل يف اجلمعيات اخلريية خارج وقت الدوام؟

الــرأي :ال جيوز للموظف أن يعمل يف القطاع اخلاص خارج وقت الدوام الرمسي وفقاً للمادة
(/13ب) من نظام اخلدمة املدنية إال أنه بالنسبة للجمعيات اخلريية فإنه جيوز للموظف
العمل بها خارج وقت الدوام الرمسي إذا كان ذلك ال يتعارض مع واجبات عمله األصلي
وبدون مقابل مادي من باب التربع باعتبار ذلك عمالً خريي ًا ال يستهدف الربح.

االستفسار :هل تسري على شاغلي الوظائف املؤقتة القواعد الواردة يف نظام اخلدمة املدنية ولوائحه
التنفيذية التي حتظر على املوظفني االشتغال بالتجارة؟

الــرأي :متشياً مع املادة ( )12من نظام الوظائف املؤقتة فإن قواعد نظام اخلدمة املدنية
ولوائحه التنفيذية املنظمة لواجبات املوظفني تسري على شاغلي الوظائف املؤقتة وبالتالي
فإنه حيظر عليهم االشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.
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االستفسار :ما مدى إمكانية السماح لشاغلي الوظائف الفنية املساعدة والوظائف احلرفية باستخدام
الغري أو استقدام العمالة من اخلارج من أجل ممارسة حرفهم خارج وقت الدوام الرمسي
ً
وفقا للمادة (/4و) من الئحة الواجبات الوظيفية؟

الــرأي :إن السماح لشاغلي الوظائف الفنية املساعدة والوظائف احلرفية مبمارسة حرفهم
خارج وقت الدوام الرمسي يقتصر على املمارسة فقط وال يتعداه إىل غريه كاستخدام
الغري أو استقدام العمالة ألن ذلك يعد من قبيل االشتغال بالتجارة اليت حيظر عليهم
االشتغال بها بطريقة مباشرة أو غري مباشرة.

االستفسار :هي جيوز للموظف القيام بأعمال الوكالة إذا كانت متعلقة بأنشطة جتارية ،وكانت تربطه
ً
باملوكل صلة نسب أو قرابة حىت الدرجة الرابعة وفقا ملا ورد يف املادة (/4ج) من الئحة
الواجبات الوظيفية؟

الــرأي :السماح للموظف بالقيام بأعمال الوكالة إذا كان املوكل ممن تربطه به صلة نسب
أو قرابة حتى الدرجة الرابعة إمنا يكون يف األعمال اليت ال تدخل ضمن مفهوم األنشطة
التجارية ألن املوظف يف األصل ميتنع عليه ممارسة التجارة بطريقة مباشرة أو غري
مباشرة وفقاً ملا ورد يف املادة (/13أ) من نظام اخلدمة املدنية.
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