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من أقوال خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز

»إن الدولة دأبت منذ عهد الملك المؤسس - رحمه اهلل – على سياسة الباب المفتوح 
وسار عليها أبناؤه من بعده كمظهر من مظاهر الحكم في المملكة، وأضحت هذه المجالس 
صورة صادقة للعالقة بين والة األمر والمواطنين، ومضمارًا الستقبال المقترحين والشاكين 
والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها وتلمس احتياجات الناس والنظر في أحوالهم«.

»قد وضعت نصب عيني مواصلة العمل على األسس الثابتة التي قامت عليها هذه 
البالد المباركة منذ توحيدها تمسكًا بالشريعة اإلسالمية الغراء، وحفاظًا على وحدة البالد 
من  سبقونا  من  أسسه  ما  وإكمال  البناء  مواصلة  على  وعماًل  واستقرارها،  أمنها  وتثبيت 
ملوك هذه البالد – رحمهم اهلل – وذلك بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة المتكاملة 
لهم  المجال  وإتاحة  الموظفين،  لجميع  والعدالة  كافة،  المملكة  مناطق  في  والمتوازنة 

لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظر الدولة وإجراءاتها«.

»لقد أكدت على جميع المسؤولين بمضاعفة الجهود للتيسير عل المواطنين، والعمل 
على توفير سبل الحياة الكريمة لهم، وهو أقل الواجب المنتظر منهم، ولن نقبل أي تهاون 
في ذلك. وفي هذا الصدد أخاطب الوزراء والمسؤولين في مواقعهم كافة أننا جميعًا في 
خدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، وقد وجهنا بمراجعة أنظمة األجهزة الرقابية بما 
يكفل تعزيز اختصاصاتها واالرتقاء بأدائها لمهامها ومسؤوليتها، ويسهم في القضاء على 

الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين«
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مقدمة 	

إن إعــداد مدونــة الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات الوظيفــة العامــة مــن شــأنه تعزيــز 
قيــم الخدمــة المدنيــة، واالرتقــاء بمســتوى الجــودة، وتطويــر األداء، وخدمــة المواطنيــن.

 وتعــد مدونــة الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات الوظيفــة العامــة إطــاًرا عامــًا يجــب 
ــة تلقــي الضــوء علــى  ــه والعمــل بمقتضــاه. فهــي مدون ــد ب علــى الموظــف العــام التقي
المعاييــر واألخــالق والقيــم التــي يجــب أن يتحلــى بهــا الموظــف العــام أثنــاء أداء واجباتــه، 
ومــن ثــم فهــي قواعــد ستســهم –بمشــيئة اهلل -علــى نحــو فاعــل فــي االرتقــاء بمســتوى 

جــودة الخدمــة العامــة والرقــي بهــا.

إن هــذه المدونــة تشــكل جــزءًا مــن مقتضيــات العمــل لموظفــي الخدمــة المدنيــة، 
ــخة  ــام بنس ــف ع ــد كل موظ ــم تزوي ــات، ويت ــي كل األوق ــا ف ــم تطبيقه ــب عليه ــي يج الت

منهــا، ليقرأهــا ويعمــل بموجبهــا.

كمــا أنــه ســتتاح للموظفيــن الفرصــة للحصــول علــى أي توضيــح عــن هــذه المدونــة، 
بمختلــف الســبل الممكنــة ســواء عــن طريــق موقــع وزارة الخدمــة المدنيــة اإللكترونــي أو 
مــن خــالل عقــد الــدورات التدريبيــة فــي هــذا الشــأن، وتعــد مخالفــة األحــكام الــواردة فــي 
هــذه المدونــة مخالفــة لمقتضــى الواجــب الوظيفــي، الــذي يترتــب عليــة اتخــاذ اإلجــراءات 

التأديبيــة والجزائيــة بحــق الموظــف بموجــب األنظمــة المســتمدة منهــا المدونــة. 

وجديــر بالذكــر أن هــذه المدونــة تضمنــت المبــادئ العامــة الشــاملة، ومــن ثــم فقــد 
تكــون غيــر محيطــة بجميــع المعاييــر وقواعــد الســلوك لــكل جهــات الدولــة. وإزاء ذلــك قــد 
يتطلــب األمــر إضافــة معاييــر وقواعــد أخــرى تتناســب مــع الظــروف الخاصــة بتلــك الجهــات 

ذات الطابــع الوظيفــي أو المهنــي الخــاص.

واهلل الهادي إلى سواء السبيل،،،



الباب األول 
أحكام تمهيدية
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تعريفات 	

المادة األولى:    	
ألغــراض هــذه المدونــة يقصــد باأللفــاظ والعبــارات اآلتيــة المعانــي الموضحــة أمــام 

كل منهــا:

المدونة: مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة.. ١

العام . 	 الموظف  يؤديها  التي  المدنية  واالختصاصات  المهمات  العامة:  الوظيفة 
لخدمة عامة يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم اإلداري.

الموظف العام: كل من يشغل وظيفة مدنية في الدولة أيًا كانت طبيعة عملة أو . 	
اسم وظيفته.

النزيه . 	 العام  الموظف  سلوك  العامة:  الوظيفة  وأخالقيات  الوظيفي  السلوك 
لتحقيق  الوظيفية  واجباته  ألداء  يجري في سياق سعيه  الذي  الموضوعي  واألمين 

أهداف جهة عمله ضمن الصالحيات المخول بها.

قواعد السلوك: األسس التي يقوم عليها سلوك الموظف العام.. ٥

عن . 	 والبعد  والعدالة  والحياد  بالموضوعية  المتسم  الشخصي  السلوك  النزاهة: 
الوظيفي  المنصب  أو  السلطة  استخدام  إساءة  وعدم  باألمانة،  وااللتزام  الشبهات، 

لتحقيق منفعة شخصية.

الجهة . 	 داخل  بها  المعمول  واإلجراءات  المعلومات  وإتاحة  الوضوح  الشفافية: 
للموظفين والمراجعين.

تعارض المصالح: الحالة التي تكون فيها مصلحة خاصة للموظف، أو لغيره، مادية أو . 	
ة أو محتملة،  تؤثر في موضوعيته أو حياديته في  معنوية مباشرة أو غير مباشرة، حالَّ

أتخاذه قراًرا أو إبدائه رأيًا له عالقه بوظيفته.
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األسس واألهداف 	

المادة الثانية:  	
تمثل اآلداب واألخالق اإلسالمية المنبع األساس لسلوك الموظف العام.

المادة الثالثة: 	
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
تنمية ثقافة الموظف العام بأهمية الدور الذي يضطلع به، واألطر األخالقية التي . 4

يعمل في سياقها.
تعزيز القيم المهنية واألخالقية في عالقة الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه . 5

وزمالئه ومتلقي الخدمة.

السريان والمسؤولية والمساءلة 	

المادة الرابعة: 	
تســري أحــكام هــذه المدونة علــى جميــع الموظفين المدنييــن العاملين فــي الدولة 
ــون  ــك المســتخدمون والعامل ــات العامــة وكذل بمــن فيهــم موظفــو المؤسســات والهيئ
ــة  ــلوك وظيفي ــات س ــم مدون ــدر له ــن تص ــك م ــن ذل ــتثنى م ــة، ويس ــود المختلف ــى البن عل

خاصــة وفقــًا لألنظمــة ذات الصلــة.

المادة الخامسة: 	
ــه، وعــن حســن ســير العمــل فــي حــدود  كل موظــف عــام مســؤول عمــا يصــدر من

ــه. اختصاص

المادة السادسة: 	
ــة تعــرض الموظــف العــام للمســاءلة  مخالفــة األحــكام الــواردة فــي هــذه المدون

ــة فــي حقــه وفقــًا لألنظمــة. ــة والجزائي ــات التأديبي واتخــاذ اإلجــراءات والعقوب



الباب الثاني 
واجبات الموظف العام
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الواجبات العامة 	

المادة السابعة:   	
على الموظف العام ما يأتي:

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

الـدوام . 2 وقـت  خـارج  والعمـل  الوظيفيـة،  واجباتـه  ألداء  العمـل  وقـت  تخصيـص 
الرسـمي متـى مـا طلــب منــه ذلــك وفقــا لمقتضيــات المصلحــة العامــة.

تنفيذ األوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقه وأمانة في حدود األنظمة والتعليمات.. 3
األمانة . 4 ا  ـً متوخي وكفايـة  بنشـاط  إليه  الموكولـة  ومهماتـه  وظيفتـه  واجبـات  أداء 

والنزاهـة والدقـة والمهنيــة والتجــرد.
العمـل علـى خدمـة أهـداف الجهـة التـي يعمـل فيهـا وغاياتهـا، وتحقيـق المصلحـة . 5

العامـة دون ســواها.        
والدقـة . 6 بالسـرعة   - الرقابيـة  الجهـات  مـن  يـرد  مـا  وبخاصـة   - المعامالت  إنجـاز 

المطلوبـة وضمـن حــدود االختصاص. 
الحـرص علـى االطالع واإللمام باألنظمة واللوائـح والتعليمـات النافـذة ذات العالقة . 7

بعملـه وتطبيقهــا دون أي تجــاوز أو مخالفــة أو إهمــال.
وفاعليـة . 8 كفايتـه  رفـع  إلـى  يـؤدي  بمـا  ومهاراتـه  معارفـه  تطويـر  علـى  العمـل 

قدراتـه المهنيـة مـن خالل التدريــب المســتمر.
االلتزام بالقيم األخالقية الحميدة.. 9

اإلخالص والوالء للدولة.. 	1
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
تلك . 14 تقتضيها  التي  القرارات  واتخاذ  عمله  بطبيعة  المنوطة  المسؤولة  تحمل 

المسؤولية.
والعادات . 15 الوظيفة  ومتطلبات  يتالءم  بما  العام  مظهره  حسن  على  المحافظة 

والتقاليد السائدة.
واإلدالء . 16 قضائية،  دعوى  أو  فيه  يشارك  رسمي  تحقيق  أي  في  بالنزاهة  التحلي 

بشهادته فيما يتعلق بمهماته الوظيفية إذا طلب منه ذلك.
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وحمايتها . 17 لآلخرين،  الشخصية  المعلومات  سرية  لضمان  المناسبة  اإلجراءات  اتخاذ 
للحيلولة دون فقدانها أو الدخول عليها أو استخدامها أو تعديلها أو الكشف عنها 

دون تفويض من رؤسائه.  

واجبات الموظف العام تجاه الجمهور 	

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

احترام حقوق اآلخرين ومصالحهم دون استثناء، والتعامل مع الجمهور باحترام ولباقة . 1
وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز.

السعي الى كسب ثقة الجمهور من خال نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم في كل . 2
أعماله بما يتوافق مع االنظمة والتعليمات.

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

العناية والرفق في التعامل مع الجمهور وباألخص ذوي االحتياجات الخاصة وكبار . 4
السن والنساء وتقديم العون والمساعدة.

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

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

واجبات الموظف العام تجاه رؤسائه 	

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

تنفيذ أوامر رؤسائه وفق التسلسل اإلداري، وإذا كانت تلك األوامر مخالفة لألنظمة . 1
والتعليمات النافذة فعليه أن ُيْعِلم رئيسه خطيًا.

التعامل مع رؤسائه باحترام وتزويدهم بالرأي والمشورة والخبرة التي يمتلكها بكل . 2
موضوعية وصدق بما يخدم مصلحة العمل.
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واجبات الموظف العام تجاه زمالئه 	

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

وودية . 1 سليمة  عالقة  على  والمحافظة  زمالئه  مع  وصدق  ولباقة  باحترام  التعامل 
أي  استغالل  عن  واالمتناع  خصوصياتهم  احترام  على  والحرص  تمييز،  دون  معهم، 

معلومة تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد اإلساءة.
المساعدة . 2 عالية وتقديم  بمهنية وموضوعية  آراءه  زمالئه ومشاركتهم  التعاون مع 

لهم قدر اإلمكان، لحل المشكالت التي تواجههم في مجال العمل.

واجبات الموظف العام تجاه مرؤوسيه 	

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

أن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه من حيث االلتزام باألنظمة والتعليمات.. 1
طريق . 2 عن  أدائهم  تحسين  على  وتحفيزهم  ومساعدتهم  مرؤوسيه  قدرات  تنمية 

التدريب وغيره.
تبادل . 3 زيادة  إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على  أكتسبها  التي  المعرفة والخبرات  نقل 

المعلومات.
وتجرد . 4 بموضوعية  أدائهم  وتقويم  أعمالهم  ومتابعة  مرؤوسيه  على  اإلشراف 

وفقًا  لهم  والتطوير  التدريب  فرص  توفير  إلى  والسعي  منهم  المقصر  ومساءلة 
لألنظمة والتعليمات ذات العالقة.

احترام حقوق مرؤوسيه والتعامل معهم دون محاباة أو تمييز.. 5
أن تكون التعليمات والتوجيهات لمرؤوسيه مكتوبة ما أمكن ذلك.. 6



الباب الثالث 
المحظورات
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المحظورات العامة 	

المادة الثانية عشر:   	
يحظر على الموظف العام ما يأتي:

إساءة استعمال السلطة الوظيفية.. 1
استغالل النفوذ.. 2
قبول الرشوة أو طلبها أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام . 3

مكافحة الرشوة.
التزوير.. 4
االشتغال بالتجارة.. 5
االشتراك في تأسيس شركات أو قبول عضويه مجالس إدارتها أو العمل فيها إال إذا . 6

كان معينًا من الحكومة.
وفقًا . 7 بذلك  ترخيص  على  الحصول  دون  أخرى  مهنه  وممارسة  وظيفته  بين  الجمع 

للنظام.
إعاقة سير العمل أو اإلضراب عن العمل أو التحريض عليهما.. 8
القيام بأي سلوك أو تصرف ينتهك قيم المجتمع أو تقاليده أو أعرافه.. 9

قبول المحسوبية أو الواسطة في أداء مهمات العمل ومسؤولياته، مما يؤثر سلبًا . 	1
في ثقة الجمهور بالوظيفة العامة.

االشتراك في الشكاوى الجماعية أو رفع شكاوى كيديه ضد أشخاص أو جهات.. 11
إطار . 12 أن تكون في  إال  أو معلومات شخصية عن أي شخص،  أو عينات  جمع وثائق 

نظامي وضمن متطلبات العمل الضرورية.

المحظورات المتعلقة بالمعلومات والوثائق والمستندات 	

المادة الثالثة عشر:   	
يحظر على الموظف العام ما يأتي:

إفشاء المعلومات السرية، والوثائق والمستندات التي تحمل طابع األهمية أو السرية . 1
أو الخصوصية التي حصل أو اطلع عليها بسبب وظيفته، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، 

ما لم يكن الكشف عنها مسموحًا به صراحًة بموجب النظام.
اإلدالء لوسائل اإلعالم أو في وسائل التواصل االجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو . 2
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تصريح أو مداخلة في موضوعات ما زالت تحت الدراسة أو التحقيق أو المداولة لدى 
الجهة التي يعمل فيها، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته.

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

نشر بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها السياسية، أو . 4
إصدارها أو توقيعها.

المحظورات المتعلقة بالمال العام 	

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
إليه بسبب وظيفته، لمنفعته الشخصية أو . 4 التي سلمت  الدولة  استخدام ممتلكات 

منفعة أطراف أخرى، ما لم يقض النظام بخالف ذلك.

المحظورات المتعلقة بالهدايا واالمتيازات 	

المادة الخامسة عشر:   	
يحظر على الموظف العام ما يأتي:

التي تعرض عليه بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي ميزة . 1 الخدمات  أو  الهدايا  قبول 
يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على نزاهته في تنفيذ مهماته الوظيفية أو من 

شأنها التأثير على قراراته لاللتزام بأداء عمل أو االمتناع عنه.
قبول أي تكريم أو وسام أو هديه أو جائزة من أي حكومة خارجية دون الحصول . 2

على موافقة رسمية.
قبول أي تسهيالت خاصة أو خصومات على المشتريات الخاصة من الموردين الذين . 3

لديهم معامالت رسمية مع جهته.
استخدام أي معلومة حصل عليها بحكم عمله للحصول على خدمة أو معاملة خاصة . 4

من أي جهة.



الباب الرابع  
واجبات ومسؤوليات الموظف 

المتعلقة باستخدام التقنية
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استخدام األجهزة التقنية 	

المادة السادسة عشر:   	
علــى الموظــف العــام الــذي زود بجهــاز حاســوب أو فاكــس أو غيــره مــن االجهــزة 

التقنيــة مــا يأتــي:
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
المحافظة على كلمة السر الخاصة به والمعلومات السرية الموجودة في األجهزة . 4

الخاصة به وعدم إفشائها للغير.
عدم استخدام الجهاز للدخول على حسابات الغير، وذلك بغرض الحصول على معلومات . 5

أو بيانات خاصة أو عامة، إال ألغراض العمل من ذوي االختصاص الرسمي في ذلك.

التعامل مع االنترنت 	

المادة السابعة عشر:   	
علــى الموظــف العــام الــذي يتوافــر لديــه إمــكان الوصــول إلــى شــبكة اإلنترنــت مــا 

يأتي:
العالقة . 1 ذات  ومهاراته  قدراته  ولتطوير  العمل  ألغراض  الشبكة  باستخدام  االلتزام 

بطبيعة العمل.
االلتزام بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعاة شروط . 2

ترخيص استخدامها.
إبالغ اإلدارة المختصة فوًرا 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
عدم تحميل الملفات التي ال تتعلق بطبيعة عملة مباشرة كملفات الفيديو وملفات . 5

الوسائط المتعددة.
عدم استخدام الشبكة لمحاولة الدخول أو التسلل إلى شبكات أخرى، أو مواد غير . 6

نظامية.
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التعامل مع البريد االلكتروني 	

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

عدم استخدام البريد اإللكتروني إلنشاء وتوزيع رسائل ال تتعلق بعمله.. 1
عدم فتح أي رسالة واردة من مصدر غير معروف أو غير متوقعة أو إعادة إرسالها، . 2

وعدم فتح أو تحميل أي ملف مرفق يشك في مصدره، إال بعد التنسيق مع اإلدارة 
المختصة.

قبل . 3 اإللكتروني من  بريده  فيها على  يعمل  التي  الجهة  رقابة  االعتراض على  عدم 
موظفين مصرح لهم بذلك.



الباب الخامس 
تعارض المصالح 
ومكافحة الفساد
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تعارض المصالح 	

المادة التاسعة عشر:   	
على الموظف أن يفصح خطيًا لإلدارة التي تحددها جهته عن أي حالة تعارض مصالح . 1

حاّلة أو محتملة، قبل اتخاذه القرار أو إبدائه الرأي في الواقعة محل التعارض.
على الموظف أال يشارك في أي قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسية أي . 2

عقد يكون أحد أقربائه طرفًا فيه.
تشمل حاالت تعارض المصالح - دون حصر - ما يأتي:. 3

أ خطوات 	. في  بدأت  التي  أو  المتعاقدة  والجهة  الموظف  بين  مصلحة  وجود 
التعاقد مع جهته الوظيفية، متى كان للموظف العام دور واقع أو محتمل في 

ذلك التعاقد.

أ وجود صلة قرابة حتى الدرجة )الرابعة( بين الموظف والشخص المرشح للحصول 	.
على وظيفة في جهته الوظيفية، متى كان التوظيف يعتمد على قرار أو رأي 

من الموظف العام.

مكافحة الفساد 	

المادة العشرون:   	
على الموظف في سبيل جهود مكافحة الفساد ما يأتي:

إبالغ رئيسه المباشر خطيًا عن أي تجاوز لألنظمة والتعليمات النافذة التي يطلع عليها . 1
خالل عمله.

إبالغ الجهات المختصة عن أي فساد علم به أثناء وظيفته.. 2
التعاون مع الجهات المختصة بالتحقيق اإلداري والمالي والجنائي.. 3
إعالم رئيسه المباشر فورًا حال عرض رشوة عليه، وعلى الرئيس أن يتخذ اإلجراء االزم . 4

وإعداد تقرير عن هذه الواقعة، وإبالغ الجهات المختصة بذلك.



الباب السادس 
التزامات الجهة الحكومية 

تجاه الموظف العام
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المادة الحادية والعشرون: 	
على الجهة الحكومية ما يأتي:

نشر هذه المدونة في موقعها اإللكتروني، وتعريف الموظف بها وإبالغه بأنه يجب . 1
عليه االلتزام بأحكامها.

تهيئة بيئة آمنة وصحية للموظف تلبي المتطلبات األساسية ألداء عمله.. 2
تقديم . 3 في  للمشاركة  للموظف  الفرص  وإتاحة  واالبتكار  المبادرة  روح  تشجيع 

الثقة  تسودها  بيئة  في  العمل  وتطوير  الخدمات  بتحسين  المتعلقة  االقتراحات 
والفهم المشترك.

تطبيق األنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بعدالة وإنصاف دون تمييز.. 4

أحكام ختامية 	

المادة الثانية والعشرون:   	
علــى كل موظــف عــام بعــد صــدور قــرار تعيينــه االطــالع علــى األنظمــة المتعلقــة 
بعملــه وعلــى هــذه المدونــة واإللمــام بهــا وااللتــزام بمــا ورد فيهــا مــن أحــكام عنــد أداء 

واجباتــه ومســؤولياته الوظيفيــة.

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 

ــة. هــذه المدون



مدونة قواعد السلوك الوظيفي

وأخالقيات الوظيفة العامة

المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 555 وتاريخ 1437/12/25 هـ

عمادة شؤون أعضاء هيئة 
التدريس والموظفين
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