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مقدمة



اإلدارة العامة لشؤون المعلمين وكالة الوزارة للشؤون المدرسية   7

الوظيفي وأخالقيات  السلوك  إعداد مدونة  إن 
الخدمة  قيم  تعزيز  شأنه  من  العامة  الوظيفة 
وتطوير  الجودة  بمستوى  واالرتقاء  المدنية 

األداء وخدمة المواطنين .
وأخالقيات  الوظيفي  السلوك  وتعد مدونة     
الوظيفة العامة إطارًا عامًا يجب على الموظف 
العام التقيد به والعمل بمقتضاه فهي مدونة 
والقيم  واألخالق  المعايير  على  الضوء  تلقي 
التي يجب أن يتحلى بها الموظف العام أثناء أداء 
واجباته ومن ثم فهي قواعد ستسهم  -بمشيئة 
الله  -على نحو فاعل في االرتقاء بمستوى جودة 

الخدمة العامة والرقي بها .
مقتضيات  من  جزءًا  تشكل  المدونة  هذه  إن 
يجب  التي  المدنية  الخدمة  لموظفي  العمل 
تزويد  ويتم  االوقات  كل  في  تطبيقها  عليهم 
ويعمل  ليقرأها  منها  بنسخة  عام  موظف  كل 

بموجبها .

للحصول  الفرصة  للموظفين  ستتاح  أنه  كما 
بمختلف  المدونة  هذه  عن  توضيح  أي  على 
وزارة  موقع  طريق  عن  سواء  الممكنة  السبل 
عقد  خالل  من  أو  اإللكتروني  المدنية  الخدمة 
الدورات التدريبية في هذا الشأن وتعد مخالفة 
مخالفة  المدونة  هذه  في  الواردة  األحكام 
علية  يترتب  الذي  الوظيفي  الواجب  لمقتضى 
اتخاذ اإلجراءات التأديبية والجزائية بحق الموظف 

بموجب األنظمة المستمدة منها المدونة.
تضمنت  المدونة  هذه  أن  بالذكر  وجدير      
تكون  فقد  ثم  ومن  الشاملة  العامة  المبادئ 
السلوك  وقواعد  المعايير  بجميع  محيطة  غير 
يتطلب  قد  ذلك  وإزاء   . الدولة  جهات  لكل 
األمر إضافة معايير وقواعد أخرى تتناسب مع 
الطابع  ذات  الجهات  بتلك  الخاصة  الظروف 

الوظيفي أو المهني الخاص .

والله الهادي إلى سواء السبيل ,,,
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خادم الحرمني الرشيفني

امللك سلامن بن عبدالعزيز



9

إن الدولة دأبت منذ عهد امللك املؤسس  -رحمه الله  -عىل سياسة الباب املفتوح وسار 

عليها أبناؤه من بعده كمظهر من مظاهر الحكم يف اململكة وأضحت هذه املجالس صورة 

صادقة للعالقة بني والة األمر واملواطنني ومضامراً الستقبال املقرتحني والشاكني والتعرف عىل 

مشاكلهم والعمل حلها وتلمس احتياجات الناس والنظر يف أحوالهم .

      قد وضعُت نصب عيني مواصلة العمل عىل األسس الثابتة التي قامت عليها هذه البالد 

املباركة منذ توحيدها متسكاً بالرشيعة اإلسالمية الغراء وحفاظاً عىل وحدة البالد وتثبيت 

أمنها واستقرارها وعمالً عىل مواصلة البناء وإكامل 

ما أسسه من سبقونا من ملوك هذه البالد  -رحمهم الله  -وذلك بالسعي املتواصل نحو 

التنمية الشاملة املتكاملة واملتوازنة يف مناطق اململكة كافة والعدالة لجميع املواطنني وإتاحة 

املجال لهم لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم املرشوعة يف إطار نظر الدولة وإجراءاتها . 

     )) لقد أكدت عىل جميع املسؤولني مبضاعفة الجهود للتيسري عىل املواطنني والعمل 

عىل توفري سبل الحياة الكرمية لهم وهو أقل الواجب املنتظر منهم ولن نقبل أي تهاون يف 

ذلك . ويف هذا الصدد أخاطب الوزراء واملسؤولني يف مواقعهم كافة أننا جميعاً يف خدمة 

املواطن الذي هو محور اهتاممنا وقد وجهنا مبراجعة أنظمة األجهزة الرقابية مبا يكفل تعزيز 

الفساد ويحفظ  القضاء عىل  بأدائها ملهامها ومسؤوليتها ويسهم يف  اختصاصاتها واالرتقاء 

املال العام ويضمن محاسبة املقرصين ((
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الباب األول
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أحكام تمهيدية
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المادة األولى

ألغراض هذه المدونة يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية المعاني الموضحة أمام كل منها :

المدونة: مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة .  .1

الوظيفــة العامــة: المهمــات واالختصاصــات المدنيــة التــي يؤديهــا الموظــف العــام لخدمــة   .2

. اإلداري  التنظيــم  فــي  الرئاســية  للســلطة  فيهــا  يخضــع  عامــة 

الموظــف العــام: كل مــن يشــغل وظيفــة مدنيــة فــي الدولــة أيــًا كانــت طبيعــة عملــة أو اســم   .3

وظيفتــه.

الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات الوظيفــة العامــة: ســلوك الموظــف العــام النزيــه واألميــن   .4

الموضوعــي الــذي يجــري فــي ســياق ســعيه ألداء واجباتــه الوظيفيــة لتحقيــق أهــداف جهــة عملــه 

ضمــن الصالحيــات المخــول بهــا .

قواعد السلوك: األسس التي يقوم عليها سلوك الموظف العام .  .5

النزاهــة: الســلوك الشــخصي المتســم بالموضوعيــة والحيــاد والعدالــة والبعــد عــن الشــبهات   .6

وااللتــزام باألمانــة وعــدم إســاءة اســتخدام الســلطة أو المنصــب الوظيفــي لتحقيــق منفعــة شــخصية 

.

الشــفافية: الوضــوح وإتاحــة المعلومــات واإلجــراءات المعمــول بهــا داخــل الجهــة للموظفيــن   .7

. والمراجعيــن 

تعــارض المصالــح: الحالــة التــي تكــون فيهــا مصلحــة خاصــة للموظــف أو لغيــرة ماديــة أو   .8

معنويــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة حاًلــة أو محتملــة تؤثــر فــي موضوعيتــه أو حياديتــه فــي أتخــاذه قــرارًا 

أو إبدائــه رأيــًا لــه عالقــه بوظيفتــه . 

تعريفات
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المادة الثانيةاألسس واألهداف

تمثل اآلداب واألخالق اإلسالمية المنبع األساس لسلوك الموظف العام .

تهدف المدونة إلى ما يأتي:

تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام.  .1

نشر القيم والمبادئ األخالقية المهنية لدى الموظف العام وتعزيزها وااللتزام بها .  .2

تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة ومكافحة الفساد بكل صورة   .3

تنميــة ثقافــة الموظــف العــام بأهميــة الــدور الــذي يضطلــع بــه واألطــر األخالقيــة التــي يعمــل   .4

فــي ســياقها .

تعزيــز القيــم المهنيــة واألخالقيــة فــي عالقــة الموظــف العــام مــع رؤســائه ومرؤوســيه وزمالئــه   .5

ــة. ومتلقــي الخدم

المادة الثالثة
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المادة الرابعة

تســري أحــكام هــذه المدونــة علــى جميــع الموظفيــن المدنييــن العامليــن فــي الدولــة بمــن فيهــم 

موظفــو المؤسســات والهيئــات العامــة وكذلــك المســتخدمين والعاملــون علــى البنــود المختلفــة 

ويســتثنى مــن ذلــك مــن تصــدر لهــم مدونــات ســلوك وظيفيــة خاصــة وفقــًا لألنظمــة ذات الصلــة .

السريان والمسؤولية والمساءلة

المادة الخامسة

      كل موظف عام مسؤول عما يصدر منه وعن حسن سير العمل في حدود اختصاصه .

المادة السادسة

      مخالفــة األحــكام الــواردة فــي هــذه المدونــة تعــرض الموظــف العــام للمســاءلة واتخــاذ اإلجــراءات 

والعقوبــات التأديبيــة والجزائيــة فــي حقــه وفقــًا لألنظمــة .
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نهاية الباب األول
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الباب الثاني
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واجبات الموظف العام
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المادة السابعة

على الموظف العام ما يأتي:

الترفــع عــن كل مــا يخــل بشــرف وظيفتــه وكرامتهــا ســواء أكان ذلــك فــي مــكان العمــل أم   .1

خارجــه.

تخصيــص وقــت العمــل ألداء واجباتــه الوظيفيــة والعمــل خــارج وقــت الــدوام الرســمي متــى مــا   .2

ــات المصلحــة العامــة . ــك وفقــًا لمقتضي ــه ذل طلــب من

تنفيذ األوامر الصادرة إلية من رؤسائه بدقه وأمانة في حدود األنظمة والتعليمات .  .3

أداء واجبــات وظيفتــه ومهماتــه الموكولــة إليــة بنشــاط وكفايــة متوخيــًا األمانــة والنزاهــة والدقــة   .4

ــرد . ــة والتج والمهني

العمــل علــى خدمــة أهــداف الجهــة التــي يعمــل فيهــا وغاياتهــا وتحقيــق المصلحــة العامــة دون   .5

ســواها .

إنجــاز المعامــالت  وبخاصــة مــا يــرد مــن الجهــات الرقابيــة بالســرعة والدقــة المطلوبــة وضمــن   .6

حــدود االختصــاص . 

الحــرص علــى االطــالع واإللمــام باألنظمــة واللوائــح والتعليمــات النافــذة ذات العالقــة بعملــة   .7

وتطبيقهــا دون أي تجــاوز أو مخالفــة أو إهمــال .

العمــل علــى تطويــر معارفــه ومهاراتــه بمــا يــؤدي إلــى رفــع كفايتــه وفاعليــة قدراتــه المهنيــة مــن   .8

ــب المســتمر . خــالل التدري

االلتزام بالقيم األخالقية الحميدة .   .9

اإلخالص والوالء للدولة .  .10

الواجبات العامة
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المادة الثامنةواجبات الموظف العام تجاه الجمهور

المحافظة على رسالة جهة عمله وتعزيز ثقة الجمهور بها .  .11

المحافظة على سالمة مكان العمل .  .12

توخي الموضوعية في تصرفاته وأن يعمل بحياديه دون تمييز .  .13

تحمل المسؤولة المنوطة بطبيعة عملة واتخاذ القرارات التي تقتضيها تلك المسؤولية .  .14

ــد  ــات الوظيفــة والعــادات والتقالي المحافظــة علــى حســن مظهــرة العــام بمــا يتــالءم ومتطلب  .15

الســائدة .

التحلــي بالنزاهــة فــي أي تحقيــق رســمي يشــارك فيــه أو دعــوى قضائيــة واإلدالء بشــهادته   .16

فيمــا يتعلــق بمهماتــه الوظيفيــة إذا طلــب منــه ذلــك .

اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لضمــان ســرية المعلومــات الشــخصية لآلخريــن وحمايتهــا للحيلولــة   .17

دون فقدانهــا أو الدخــول عليهــا أو اســتخدامها أو تعديلهــا أو الكشــف عنهــا دون تفويــض مــن رؤســائه.

على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه الجمهور ما يأتي:

احتــرام حقــوق اآلخريــن ومصالحهــم دون اســتثناء والتعامــل مــع الجمهــور باحتــرام ولباقــة   .1

تمييــز. دون  وموضوعيــة  وتجــرد  وحياديــة  وكياســة 

الســعي الــى كســب ثقــة الجمهــور مــن خــالل نزاهتــه وتجاوبــه وســلوكه الســليم فــي كل أعمالــه   .2

بمــا يتوافــق مــع االنظمــة والتعليمــات .

اإلجابة على استفسارات الجمهور وتساؤالتهم وإنجاز معامالتهم بدقة وموضوعية وسرعة  .3

العنايــة والرفــق فــي التعامــل مــع الجمهــور وباألخــص ذوي االحتياجــات الخاصــة وكبــار الســن   .4

والنســاء وتقديــم العــون والمســاعدة .

التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية للجمهور بسرية تامة وفقًا لألنظمة والتعليمات   .5

االمتناع عن أي عمل يؤثر سلبًا على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة .  .6
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المادة التاسعة

      على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه رؤسائه ما يأتي:

تنفيــذ أوامــر رؤســائه وفــق التسلســل اإلداري وإذا كانــت تلــك األوامــر مخالفــة لألنظمــة   .1

خطيــًا. رئيســة  يعلــم  أن  فعليــة  النافــذة  والتعليمــات 

بــكل  يمتلكهــا  التــي  والخبــرة  والمشــورة  بالــرأي  وتزويدهــم  باحتــرام  رؤســائه  مــع  التعامــل   .2

. العمــل  مصلحــة  يخــدم  بمــا  وصــدق  موضوعيــة 

واجبات الموظف العام تجاه رؤسائه

المادة العاشرة

      على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه زمالئه ما يأتي:

التعامــل باحتــرام ولباقــة وصــدق مــع زمالئــه والمحافظــة علــى عالقــة ســليمة ووديــة معهــم   .1

دون تمييــز والحــرص علــى احتــرام خصوصياتهــم واالمتنــاع عــن اســتغالل أي معلومــة تتعلــق بحياتهــم 

الخاصــة بقصــد اإلســاءة .

التعــاون مــع زمالئــه ومشــاركتهم آراءه بمهنيــة وموضوعيــة عاليــة وتقديــم المســاعدة لهــم قــدر   .2

ــي تواجههــم فــي مجــال العمــل . اإلمــكان لحــل المشــكالت الت

واجبات الموظف العام تجاه زمالئه
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المادة الحادية عشرواجبات الموظف العام تجاه مرؤوسيه

      على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه مرؤوسيه ما يأتي:

أن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه من حيث االلتزام باألنظمة والتعليمات  .1

تنميــة قــدرات مرؤوســيه ومســاعدتهم وتحفيزهــم علــى تحســين أدائهــم عــن طريــق التدريــب   .2

وغيــره .

نقــل المعرفــة والخبــرات التي أكتســبها إلى مرؤوســيه وتشــجيعهم على زيادة تبــادل المعلومات   .3

.

اإلشــراف علــى مرؤوســيه ومتابعــة أعمالهــم وتقويــم أدائهــم بموضوعيــة وتجــرد ومســاءلة   .4

المقصــر منهــم والســعي إلــى توفيــر فــرص التدريــب والتطويــر لهــم وفقــًا لألنظمــة والتعليمــات ذات 

العالقــة .

احترام حقوق مرؤوسيه والتعامل معهم دون محاباة أو تمييز.  .5

أن تكون التعليمات والتوجيهات لمرؤوسيه مكتوبة ما أمكن ذلك.  .6
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الباب الثالث
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المحظورات
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المادة الثانية عشر

       يحظر على الموظف العام ما يأتي:

إساءة استعمال السلطة الوظيفية .  .1

استغالل النفوذ .  .2

قبــول الرشــوة أو طلبهــا أو ارتــكاب أي صــورة مــن الصــور المنصــوص عليهــا فــي نظــام مكافحة   .3

الرشــوة

التزوير .  .4

االشتغال بالتجارة .   .5

االشــتراك فــي تأســيس شــركات أو قبــول عضويــه مجالــس إدارتهــا أو العمــل فيهــا إال إذا كان   .6

معينــًا مــن الحكومــة .

الجمع بين وظيفته وممارسة مهنه أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقًا للنظام   .7

إعاقة سير العمل أو اإلضراب عن العمل أو التحريض عليهما .  .8

القيام بأي سلوك أو تصرف ينتهك قيم المجتمع أو تقاليده أو أعرافه.  .9

قبــول المحســوبية أو الواســطة فــي أداء مهمــات العمــل ومســؤولياته ممــا يؤثــر ســلبًا فــي ثقــة   .10

الجمهــور بالوظيفــة العامــة .

االشتراك في الشكاوى الجماعية أو رفع شكاوى كيديه ضد أشخاص أو جهات .  .11

جمــع وثائــق أو عينــات أو معلومــات شــخصية عــن أي شــخص إال أن تكــون فــي إطــار نظامــي   .12

وضمــن متطلبــات العمــل الضروريــة .

المحظورات العامة
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المحظورات المتعلقة بالمعلومات 
والوثائق والمستندات

المادة الثالثة عشر

      يحظر على الموظف العام ما يأتي:

إفشــاء المعلومــات الســرية والوثائــق والمســتندات التــي تحمــل طابــع األهميــة أو الســرية أو   .1

الخصوصيــة التــي حصــل أو اطلــع عليهــا بســبب وظيفتــه حتــى بعــد انتهــاء مــدة خدمتــه مــا لــم يكــن 

ــًه بموجــب النظــام . ــه صراح ــا مســموحًا ب الكشــف عنه

اإلدالء لوســائل االعــالم أو فــي وســائل التواصــل االجتماعــي بــأي معلومــة أو تعليــق أو تصريــح   .2

أو مداخلــة فــي موضوعــات مــا زالــت تحــت الدراســة أو التحقيــق أو المداولــة لــدى الجهــة التــي يعمــل 

فيهــا دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة مــن جهتــه .

توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل اإلعالم المحلية أو الخارجية .  .3

نشــر بيانــات أو خطابــات تناهــض سياســة الدولــة أو تتعــارض مــع أنظمتهــا السياســية أو   .4

. توقيعهــا  أو  إصدارهــا 
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المادة الرابعة عشر

      يحظر على الموظف العام ما يأتي:

اختالس المال العام أو تبديده أو التفريط فيه أو التصرف فيه بغير وجه شرعي .  .1

استغالل مصالح الدولة لمصلحته أو التفريط بأي حق من حقوقها .  .2

االحتفاظ بأي ممتلكات تخص جهة عملة وعدم تسليمها بعد انتهاء الغرض منها .  .3

اســتخدام ممتلــكات الدولــة التــي ســلمت إليــة بســبب وظيفتــه لمنفعتــه الشــخصية أو منفعــة   .4

ــم يقــض النظــام بخــالف ذلــك أطــراف أخــرى مــا ل

المحظورات المتعلقة بالمال العام
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المادة الخامسة عشرالمحظورات المتعلقة بالهدايا واالمتيازات

يحظر على الموظف العام ما يأتي:

قبــول الهدايــا أو الخدمــات التــي تعــرض عليــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو أي ميــزة يكــون   .1

لهــا تأثيــر مباشــر أو غيــر مباشــر علــى نزاهتــه فــي تنفيــذ مهماتــه الوظيفيــة أو مــن شــأنها التأثيــر علــى 

ــه . ــاع عن ــأداء عمــل أو االمتن ــزام ب ــه لاللت قرارات

قبــول أي تكريــم أو وســام أو هديــه أو جائــزة مــن أي حكومــة خارجيــة دون الحصــول علــى   .2

. رســمية  موافقــة 

قبــول أي تســهيالت خاصــة أو خصومــات علــى المشــتريات الخاصــة مــن المورديــن الذيــن   .3

. جهتــه  مــع  رســميه  معامــالت  لديهــم 

اســتخدام أي معلومــة حصــل عليهــا بحكــم عملــه للحصــول علــى خدمــة أو معاملــة خاصــة مــن   .4

أي جهــة .
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الباب الرابع
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واجبات ومسؤوليات الموظف 
المتعلقة باستخدام التقنية
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المادة السادسة عشر

على الموظف العام الذي زود بجهاز حاسوب أو فاكس أو غيره من االجهزة التقنية ما يأتي:

اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للمحافظة عليه .  .1

عدم تحميل برامج على األجهزة إال بعد مراجعة اإلدارة المختصة .  .2

ترشيد استخدام هذه األجهزة والتأكد من إطفائها قبل مغادرة مكان العمل .  .3

المحافظــة علــى كلمــة الســر الخاصــة بــه والمعلومــات الســرية الموجــودة فــي االجهــزة الخاصــة   .4

ــر . ــه وعــدم إفشــائها للغي ب

عــدم اســتخدام الجهــاز للدخــول علــى حســابات الغيــر وذلــك بغــرض الحصــول علــى معلومــات   .5

أو بيانــات خاصــة أو عامــة إال ألغــراض العمــل مــن ذوي االختصــاص الرســمي فــي ذلــك .

استخدام األجهزة التقنية

المادة السابعة عشر

على الموظف العام الذي يتوافر لديه إمكان الوصول إلى شبكة اإلنترنت ما يأتي:

االلتــزام باســتخدام الشــبكة ألغــراض العمــل ولتطويــر قدراتــه ومهاراتــه ذات العالقــة بطبيعــة   .1

العمــل .

االلتــزام بشــروط ومتطلبــات حقــوق الملكيــة الفكريــة للملفــات والبرامــج ومراعــاة شــروط   .2

. اســتخدامها  ترخيــص 

إبالغ اإلدارة المختصة فورًا عند مالحظة أي أمر غير معتاد خالل استخدام الشبكة .  .3

عدم تحميل النصوص أو الصور التي تحوي مواد غير أخالقية أو أي نشاط غير نظامي   .4

عــدم تحميــل الملفــات التــي ال تتعلــق بطبيعــة عملــة مباشــرة كملفــات الفيديــو وملفــات   .5

. المتعــدة  الوســائط 

عدم استخدام الشبكة لمحاولة الدخول أو التسلل إلى شبكات أخرى أو مواد غير نظامية .  .6

التعامل مع اإلنترنت
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المادة الثامنة عشرالتعامل مع البريد اإللكتروني

      على الموظف العام الذي يخصص له عنوان بريد إلكتروني ما يأتي:

عدم استخدام البريد اإللكتروني إلنشاء وتوزيع رسائل ال تتعلق بعمله .  .1

عــدم فتــح أي رســالة واردة مــن مصــدر غيــر معــروف أو غيــر متوقعــة أو إعــادة إرســالها وعــدم   .2

فتــح أو تحميــل أي ملــف مرفــق يشــك فــي مصــدرة إال بعــد التنســيق مــع اإلدارة المختصــة .

عــدم االعتــراض علــى رقابــة الجهــة التــي يعمــل فيهــا علــى بريــده اإللكترونــي مــن قبــل موظفيــن   .3

مصــرح لهــم بذلــك .
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الباب الخامس
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تعارض المصالح ومكافحة الفساد
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المادة التاسعة عشر

علــى الموظــف أن يفصــح خطيــًا لــإدارة التــي تحددهــا جهتــه عــن أي حالــة تعــارض مصالــح حاًلــة   .1

أو محتملــة قبــل اتخــاذه القــرار أو إبدائــه الــرأي فــي الواقعــة محــل التعــارض .

علــى الموظــف أال يشــارك فــي أي قــرار يؤثــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى ترســيه أي عقــد   .2

يكــون أحــد أقربائــه طــرًف فيــه .

تشمل حاالت تعارض المصالح - دون حصر - ما يأتي:   .3

ــدأت فــي خطــوات التعاقــد مــع  ــي ب ــن الموظــف والجهــة المتعاقــدة أو الت وجــود مصلحــة بي أ - 

. التعاقــد  ذلــك  فــي  أو محتمــل  واقــع  دور  العــام  للموظــف  كان  متــى  الوظيفيــة  جهتــه 

تعارض المصالح
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المادة العشرونمكافحة الفساد

      على الموظف في سبيل جهود مكافحة الفساد ما يأتي:

ــع عليهــا  ــًا عــن أي تجــاوز لألنظمــة والتعليمــات النافــذة التــي يطل إبــالغ رئيســه المباشــر خطي  .1

خــالل عملــه .

إبالغ الجهات المختصة عن أي فساد علم به أثناء وظيفته .  .2

التعاون مع الجهات المختصة بالتحقيق اإلداري والمالي والجنائي .  .3

ــالزم  ــى الرئيــس أن يتخــذ اإلجــراء ال ــه وعل إعــالم رئيســه المباشــر فــورًا حــال عــرض رشــوة علي  .4

 . الجهــات المختصــة بذلــك  الواقعــة وإبــالغ  وإعــداد تقريــر عــن هــذه 



36مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة

الباب السادس
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التزامات الجهة الحكومية تجاه 
الموظف العام
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المادة الحادية والعشرون

على الجهة الحكومية ما يأتي:

نشــر هــذه المدونــة فــي موقعهــا اإللكترونــي وتعريــف الموظــف بهــا وإبالغــه بأنــه يجــب عليــه   .1

االلتــزام بأحكامهــا .

تهيئة بيئة آمنة وصحية للموظف تلبي المتطلبات األساسية ألداء عمله .  .2

تشــجيع روح المبــادرة واالبتــكار وإتاحــة الفــرص للموظــف للمشــاركة فــي تقديــم االقتراحــات   .3

المتعلقــة بتحســين الخدمــات وتطويــر العمــل فــي بيئــة تســودها الثقــة والفهــم المشــترك .

تطبيق األنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بعدالة وإنصاف دون تمييز .  .4
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المادة الثانية والعشرونأحكام ختامية

      علــى كل موظــف عــام بعــد صــدور قــرار تعيينــه االطــالع علــى األنظمــة المتعلقــة بعملــه وعلى هذه 

المدونــة واإللمــام بهــا وااللتــزام بمــا ورد فيهــا مــن أحكام عند أداء واجباته ومســؤولياته الوظيفية .

المادة الثالثة والعشرون

      علــى إدارة شــؤون الموظفيــن أو مــن فــي حكمهــا نشــر الوعــي بثقافــة ومبــادئ الســلوك الوظيفــي 

وأخالقيــات الوظيفــة العامــة وتزويــد جميــع اإلدارات بنســخة مــن هــذه المدونة . 



مدونة
السلوك الوظيفي

وأخالقيات الوظيفة العامة


