مدونة
قواعد السلوك الوظيفي

وأخالقيات الوظيفة العامة

الصادرة بقرار جملس الوزراء رقم  555يف  25ذو احلجة 1437هـ

مع حتيات إدارة العالقات العامة واالعالم

من اقوال خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
"إن الدولة دأبت منذ عهد امللك املؤسس – رمحة اهلل – على سياسـة البـاا املفحـوس وسـار عليهـا أبنـابع مـن بعـدع مظهـر مـن مظـاهر احلكـم يف اململكـةو واتـهت هـذع
اجملالس صورة صادقة للعالقة بني والة االمر واملواطننيو ومضمارا السحقبال املقرتحـني والشـا ني والحعـرل علـى مشـا لهم والعمـ علـى حلـها و لمـس اححيااـات النـا
والنظر يف أحواهلم"
"قد وتعت نصب عيين مواصلة العم على األسس الثابحة اليت قامت عليها هذع البالد املبار ـة منـذ وحيـدها اًـكال بالشـريعة اإلسـالمية القـراءو وحفاظـال علـى وحـدة
البالد منذ و ثبيت أمنها واسحقرارهاو وعمالل على مواصلة البناء وإ مال ما أسًه من سبقونا من ملوك هذع الـبالد – رمحهـم اهلل – وذلـك بالًـعا املحواصـ اـو الحنميـة
الشاملة املحكاملة واملحوازنة يف مناطق اململكة افةو والعدالة جلميع املواطننيو وإ احة اجملال بهم لحهقيق طلعا هم وأمانيهم املشروعة يف إطار نظر الدولة وإاراءا ها".
" لقد أ دت على مجيع املًؤولني مبضاعفة اجلهود للحيًري على املواطننيو والعم على وفري سب احليـاة الكرةـة هلـمو وهـو أقـ الوااـب املنحظـر مـنهمو ولـن نقبـ أ
هاون يف ذلك .ويف هذا الصدد أخاطب الوزراء واملًؤولني يف مواقعهم افة أننا مجيعال يف خدمة املواطن الذ هـو وـور اهحمامنـاو وقـد واهنـا مبرااعـة أنظمـة األاهـزة
الرقابية مبا يكف عزيز اخحصاصا ها واالر قاء بأدائها ملهامها ومًؤوليا هاو ويًهم يف القضاء على الفًاد وحيفظ املال العام ويضمن واسبة املقصرين".
إن إعداد مدونة الًلوك الوظيفا وأخالقيات الوظيفة العامة من شأنه عزيز قيم اخلدمة املنيةو واالر قاء مبًحوى اجلودةو و طوير األداءو وخدمة املا نني.
و عد مدونة الًلوك الوظيفا وأخالقيات الوظيفة العامة إطارلا عام لا جيب علـى املوظـا العـام الحقيـد بـه والعمـ مبقحضـاع .فهـا مدونـة لقـا الضـوء علـى املعـايري واألخـال
والقيم اليت جيب أن يحهلى بها املوظا العام أثناء أداء واابا هو ومـن ثـم فهـا قواعـد سحًـهم – مبشـممة اهلل – علـى اـو فاعـ يف االر قـاء مبًـحوى اـودة اخلدمـة العامـة
والرقا بها.
إن هذع املدونة شك ازءال من مقحضيات العم لويف اخلدمة املدنيةو اليت جيب علمهـم طبيقهـا يف ـ األوقـاتو ويـحم زويـد ـ موظـا عـام بنًـخة منهـاو ليقرأهـا
ويعم مبوابها.
ما أنه سححاس للموظفني الفرصة للهصول على أ وتيح عن هذع املدونةو مبخحلا الًب املمكنة سواء عن طريق موقع وزارة اخلدمة املدنية اإللكرتونا أو من خـالل
عقــد الــدورات الحدريبيــة يف هــذا الشــأنو و عــد الفــة األحكــام الــواردة يف هــذع املدونــة الفــة ملقحضــى الوااــب الــوظيفاو الــذ يرت ــب علــة اخــاذ اإلاــراءات الحأديبيــة
واجلزائية حبق املوظا مبواب األنظمة املًحمدة منها املدونة.
وادير بالذ ر أت هذع املدونة ضمنت املبادئ العامة الشاملةو ومن ثم فقد كون غري ويطة جبميع املعايري وقواعد الًلوك لك اهـات الدولـة .وإزاء ذلـك قـد يحطلـب
األمر إتافة معايري وقواعد أخرى حناسب مع الظرول اخلاصة بحلك اجلهات ذات الطابع الوظيفا أو املهين اخلاص.
واهلل اهلاد إىل سواء الًبي ووو

املادة األوىل:
منها:
ألغراض هذع املدونةو يقصد باأللفاظ والعبارات اآل ية املعانا املوتهة أمام
املدونة :مدونة قواعد الًلوك الوظيفا وأخالقيات الوظيفة العامة.
الوظيفة العامة :املهمات واالخحصاصات املدنية اليت يؤديها املوظا العام خلدمة عامة خيضع فيها للًلطة الرئاسية يف الحنظيم
اإلدار .
من يشغ وظيفة مدنية يف الدولة أيا انت طبية عملة أو اسم وظيفحه.
املوظا العام:
الًلوك الوظيفا وأخالقيات الوظيفة العامة :سلوك املوظا العام النزيه واألمني املوتوعا الذ جير يف سيا سعيه ألداء واابا ه
الوظيفية لحهقيق أهدال اهة عملةو تمن الصالحيات املخول بها.
قواعد الًلوك :األسس اليت يقوم عليها سلوك املوظا العلم.
النزاهة :الًلوك الشخصا املحًم باملوتوعية واحلياد والعدالة والبعد عن الشبهاتو وااللحزام باألمانةو وعدم إساءة اسحخدام
الًلطة أو املنصب الوظيفا لحهقيق منفعة شخصية.
الشفافية :الوتوس وإ احة املعلومات واإلاراءات املعمول بها داخ اجلهة للموظفني واملرااعني.
عارض املصاحل :احلالة اليت كون فيها مصلهة خاصة للموظا أو لغريعو مادية أو معنوية مباشرة أو غري مباشرةو حالة أو وحملةو
ؤثر يف موتوعيحه أو حياد يه يف اختاذع قرارال أو إبدائه رأيا له عالقة بوظيفحه.

املادة الثانية:
اث اآلداا واألخال اإلسالمية املنبع األسا

لًلوك املوظا العام.

املادة الثالثة:
هدل املدونة إىل ما يأ ا:
نمية روس املًؤولية لدى املوظا العام.
نشر القيم واملبادئ األخالقية املهنية لدى املوظا العام و عزيزها وااللحزام بها.
عزيز ثقة املواطن باخلدمات اليت قدمها الدولةو ومكافهة الفًاد بك صورع.
نمية ثقافة املوظا العام بأهمية الدور الذ يضطلع بهو واألطر األخالقية اليت يعم يف سياقها.
عزيز القيم املهنية واألخالقية يف عالقة املوظا العام مع ربسائه ومربوسيه وزمالئه ومحلقا اخلدمة.

السريان واملسؤولية واملساءلة
املادة الرابعة:
ًر أحكام هذع املدونة على مجيع املوظفني املدنيني العاملني يف الدولة مبن فيهم موظفو املؤسًات واهليمات العامة و ذبك
املًحخدمون والعاملون على البنود املخحلفةو ويًحثنى من ذلك من صدر هلم مدونات سلوك وظيفية خاصة وفقال لألنظمة ذات الصلة.
املادة اخلامًة:
موظا عام مًؤول عما يصدر منهو وعن حًن سري العم يف حدود اخحصاصه.
املادة الًادسة:
الفة األحكام الواردة يف هذع املدونة عرض املوظا العام للمًاءلة واختاذ اإلاراءات والعقوبات الحأديبية واجلزائية يف حقه وفقال
لألنظمة.

الباب الثاين
واجبات املوظف العام
الواجبات العامة
املادة الًابعة:
على املوظا العام ما سيأ ا:
ما خي بشرل وظيفحه و رامحها سواء أ ان ذلك يف مكان العم أم خاراه.
الرتفع عن
ختصيص وقت العم ألداء واابات الوظيفيةو والعم خارج وقت الدوام الرمسا محى ما طلب منه ذلك وفقال ملقحضيات املصلهة العامة.
نفيذ األوامر الصادرة إلية من ربسائه بدقة وأمانة يف حدود األنظمة والحعليمات.
أداء واابات وظيفحه ومهما ه املو لة إلية بنشاط و فاية محوخيال األمانة والنزاهة والدقة واملهنية والحجرد.
العم على خدمة أهدال اجلهة اليت يعم فيها وغايا هاو وحتقيق املصلهة العامة دون سواها.
إجناز املعامالت – وخباصة ما يرد من اجلهات الرقابية – بالًرعة والدقة املطلوبة وتمن حدود االخحصاص.
احلرص على االطالع واإلملام باألنظمة واللوائح والحعليمات النافذة ذات العالقة بعمله و طبيقها دون أ جتاوز أو الفة أو إهمال.
العم على طوير معارفه ومهارا ه مبا يؤد إىل رفع فايحه وفاعلية قدرا ه املهنية من خالل الحدريب املًحمر.
االلحزام بالقيم األخالقية احلميدة.

اإلخالص والوالء للدولة.
احملافظة على رسالة اهة عمله و عزيز ثقة اجلمهور بها.
احملافظة على سالمة مكان العم .
وخا املوتوعية يف صرفا هو وأن يعم حبيادية دون اييز.
حتم املًؤولية املنوطة بطبيعة عمله واختاذ القرارات اليت فحضيها لك املًؤولية.
احملافظة على حًن مظهرع العام مبا يحالءم ومحطلبات الوظيفة والعادات والحقاليد الًائدة.
الحهلا بالنزاهة يف أ حتقيق رمسا يشارك فيه أو دوى قضائيةو واإلدالء بشهاد ه فيما يحعلق مبهما ه الوظيفية إذا طلب من ذلك.
اختاذ اإلاراءات املناسبة لضمان سربة املعلومات الشخصية لآلخرينو ومحايحها للهيلولة دون فقدانها أو الدخول عليها أو اسحخدامها أو عديلها أو
الكشا هنا دون فويض من ربسائه.

واجبات املوظف العام جتاه اجلمهور
املادة الثامنة:
على املوظا العام أن يراعا يف صرفا ه جتاع اجلمهور ما يأ ا:
احرتام حقو اآلخرين ومصاحلهم دون اسحثناءو والحعام مع اجلمهور باحرتام ولباقة و ياسة وحيادية وجترد وموتوعية دون اييز.
أعماله مبا يحوافق مع األنظمة والحعليمات.
الًعا إىل ًب ثقة اجلمهور من خالل نزاهحه وجتاوبه وسلو ه الًليم يف
اإلاابة على اسحفًارات اجلمهور و ًابال هم وإجناز معامال هم بدقة وموتوعية وسرعة.
العناية والرفق يف الحعام مع اجلمهور وباألخص ذو االححيااات اخلاصة و بار الًن والنًاءو و قديم العون واملًاعدة.
الحعام مع الوثائق واملعلومات الشخصية للجمهور بًرية امة وفق لا لألنظمة والحعليمات.
االمحناع عن أ عم يؤثر سلبال على ثقة اجلمهور بالوظيفة العامة.

واجبات املوظف العام جتاه رؤسائه
املادة الحاسعة:
على املوظا العام أن يراعا يف صرفا ه جتاع ربسائه ما يأ ا:
نفيذ أوامر ربسائه وفق الحًلً اإلدار و وإذا انت لك األوامر القة لألنظمة والحعليمات النافذة فعلية أن يعلم رئيًه خطيال.
الحعام مع ربسائه باحرتام و زويدهم بالرأ واملشورة واخلربة اليت ةحلكها بك موتوعية وصد مبا خيدم مصلهة العم .

واجبات املوظف العام جتاه زمالئه
املادة العاشرة:
على املوظا العام أن يراعا يف صرفا ه جتاع زمالئه ما يأ ا:
الحعام باحرتام ولباقة وصد مع زمالئه واحملافظة على عالقة سليمة وودية معهمو دون اييزو واحلرص على احرتام خصوصيا هم واالمحناع عن
اسحغالل أ معلومة حعلق حبيا هم اخلاصة بقصد اإلساءة.
الحعاون مع زمالئه ومشار حهم أراءع مبهنية وموتوعية عالية و قديم املًاعدة هلم قدر اإلمكانو حل املشكالت اليت وااههم يف جمال العم .

واجبات املوظف العام جتاه مرؤوسه
املادة احلادية عشرة:
على املوظا العام أن يراعا يف صرفا ه جتاع مربوسيه ما يأ ا:
أن يكون قدوة حًنة ملربوسيه من حيث االلحزام باألنظمة والحعليمات.
نمية قدرات مربوسيه ومًاعد هم وحتفيزهم على حتًني أدائهم عن طريق الحدريب وغريع.
نق املعرفة واخلربات اليت ا حًبها إىل مربوسيه و شجيعهم على زيادة بادل املعلومات.
اإلشرال على مربوسيه ومحابعة أعماهلم و قويم أدائهم مبوتوعية وجترد ومًاءلة املقصر منهم والًعا إىل ويف فرص الحدريب الحطوير هلم وفقال
لألنظمة والحعليمات ذات العالقة.
احرتام حقو مربوسيه والحعام معهم دون واباة أو اييز.
أن كون الحعليمات والحوايهات ملربوسيه مكحوبة ما أمكن ذلك

الباب الثالث
املحظورات
املحظورات العامة
املادة الثانية عشرة:
حيظر على املوظا العام ما يأ ا:
إساءة اسحعمال الًلطة الوظيفية.
اسحغالل النفوذ
قبول الرشوة أو طلبها أو ار كاا أ صورة من الصور املنصوص عليها يف نظام مكافهة الرشوة
الحزوير
االشحغال بالحجارة
االشرتاك يف أسيس شر ات أو قبول عضوية جمالس إدار ها أو العم فيها إال إذا ان معينأ من احلكومة
اجلمع با وظيفحه وممارسة مهنة أخرى دون احلصول على رخيص بذلك وفقأ للنظام .
إعاقة سري العم أو اإلتراا عن العم أو الحهريض عليهما .
القيام بأ سلوك أو صرل ينحهك قيم اجملحمع أو قاليد أو أعرافه.
قبول احملًوبية أو الواسطة يف أداء مهمات العم ومًؤوليا هو مما يؤثر سلبا يف ثقة اجلمهور بالوظيفة العامة.
يدية تد أشخاص أو اهات
االشرتاك يف الشكاو اجلماعية أو رفع شكاو
مجع وثائق أو عينات أو معلومات شخصية عن أ شخصو إال أن كون يف إطار نظاما وتمن محطلبات العم الضرورية.

.

املحظورات املتعلقة باملعلومات و الوثائق و املستندات
املادة الثالثة عشرة :

حيظر على املوظا العام ما يأ ا :
انشاء املعلومات الًرية و الوثائق و املًحندات اليت حتم طابع االهمية او الًرية او اخلصوصية اليت حص او طلع عليها بًبب وظيفحه ححى بعد
انحهاء مدة خدمحه ما مل يكن الكشا عنها مًموحا به صراحة مبواب النظام .
االدالء لوسائ االعالم او يف وسائ الحواص االاحماعا با معلومة او عليق او صريح او مداخلة يف موتوعات ما زالت حتت الدراسة او الحهقيق او
املداولة لدى اجلهة اليت يعم فيها دون احلصول على موافقة خطية مًبقة من اهحه .
وايه النقد او اللوم اىل احلكومة با وسيلة االعالم احمللية او اخلاراية .
نشر بيانات او خطابات ناهض سياسة الدولة او حعارض مع انظمحها الًياسية او اصدارها او وقيعها .

.

املادة الرابعة عشرة :

املحظورات املتعلقة باملال العام

حيظر على املوظا العام ما يأ ا :
اخحال املال العام او بديدع او الحفريط فيه او الحصرل فيع بغري واه شرعا .
اسحغالل مصاحل الدولة ملصلهحه او الحفريط با حق من حقوقها .
االححفاظ با ممحلكات ختص اهة عمله وعدم ًليمها بعد انحهاء الغرض منها .
اسحخدام ممحلكات الدولة اليت سلمت اليه بًبب وظيفحه ملنفعحه الشخصية او منفعة اطرال اخرى و ما مل يقض النظام خبالل ذلك .

واجبات ومسؤوليات املوظف املتعلقة باستخدام التقنية
استخدام االجهزة
املادة الًادسة عشرة :

على املوظا العام الذ زود جبهاز حاسوا او فا س او غرية من االاهزة الحقنية ما يأ ا :
اختاذ مجيع االاراءات الالزمة للمهافظة عليه .
عدم حتمي برامج على االاهزة اال بعد مرااعة االدارة املحخصصة
رشيد اسحخدام هذع االاهزة و والحأ د من اطفائها قب مغادرة مكان العم
احملافظة على لمة الًر اخلاصة به واملعلومات الًرية املواودة يف االاهزة اخلاصة به وعدم افشائها للغري .
عدم اسحخدام اجلهاز اال االغراض حعلق بالعم
عدم اسحخدام اجلهاز للدخول على حًابات الغري وذلك بغرض احلصول على معلومات او بيانات خاصة او عامة اال االغراض العم من ذو
االخحصاص الرمسا يف ذلك .

التعامل مع االنترنت
املادة الًابعة عشرة :

على املوظا العام الذ يحوافر لديه امكان الوصول اىل شبكة االنرتنت ما يأ ا :
االلحزام باسحخدام الشبكة ألغراض العم و لحطوير قدرا ه ومهارا ه ذات العالقة بطبيعية العم .
االلحزام بشروط ومحطلبات حقو امللكية الفكرية للملفات والربامج و مراعاة شروط رخيص اسحخدامها .
ابالغ االدارة املخحصة فورا عند مالحظة أ امر غري معحاد خالل اسحخدام الشبكة
عدم حتمي النصوص او الصور اليت حتو مواد غري اخالقية او أ نشاط غري نظاما
عدم حتمي امللفات اليت ال حعلق بطبيعة عمله مباشرة ملفات الفيديو وملفات الوسائط املحعددة .
عدم اسحخدام الشبكة حملاولة الدخول او الحًل اليت شبكات اخرى او مواد غري نظامية

التعامل مع الربيد اإللكتروين
املادة الثامنة عشرة:
على املوظا العام الذ خيصص له عنوان بريد إلكرتونا ما يأ ا:
عدم اسحخدام الربيد اإللكرتونا إلنشاء و وزيع رسائ ال حعلق بعمله .
عدم فحح أ رسالة واردة من مصدر غري معرول أو غري محوقعة أو إعادة إرساهلا ووعدم
عدم االعرتاض على رقابة اجلهة اليت يعم فيها على بريدع اإللكرتونا من قب موظفني مصرس هلم بذلك.

الباب اخلامس
تعارض املصاحل ومكافحة الفساد
تعارض املصاحل

املادة الحاسعة عشرة:
على املوظا أن يفصح خطيا لإلدارة اليت حتددها اهحه عن أ حالة عارض مصاحل حالة أو وحملة قب اختاذع القرار أو إبدائه الرأ يف الواقعة
و الحعارض.
على املوظا أال يشارك يف أ قرار يؤثر بشك مباشر أو غري مباشر على رسيه أ عقد يكون أحد أقربائه طرفا فيه.
شم حاالت عارض املصاحل – دون حصر – ما يأ ا:
واود مصلهة بني املوظا واجلهة املحعاقدة أو اليت بدأت يف خطوات الحعاقد مع اهحه الوظيفيةو محى ان للموظا العام دور واقع أو وحم يف ذلك
الحعاقد.
واود صلة قرابة ححى الدراة (الرابعة) بني املوظا والشخص املرشح للهصول على وظيفة يف اهحه الوظيفية و محى ان الحوظيا يعحمد على قرار
أو رأ من املوظا العام.

مكافحة الفساد
املادة العشرون:

على املوظا يف سبي اهود مكافهة الفًاد ما يأ ا:
إبالغ رئيًه املباشر خطيا عن أ جتاوز لألنظمة والحعليمات النافذة اليت يطلع عليها خالل عمله.
إبالغ اجلهات املخحصة عن أ فًاد علم به أثناء وظيفحه.
الحعاون مع اجلهات املخحصة بالحهقيق اإلدار واملالا واجلنائا .
إعالم رئيًة املباشر فورا حال عرض رشوة عليهو وعلى الرئيس أن يحخذ اإلاراء الالزم وإعداد قرير عن عن هذع الواقعةو وإبالغ اجلهات املخحصة
بذلك.

الباب السادس
التزامات اجلهة احلكومية جتاه املوظف العام
املادة احلادية و العشرون :
على اجلهة احلكومية ما يأ ا :
نشر هذع املدونة يف موقعها االلكرتونا و عريا املوظا بها ابالغه بانه وابالغه بانه جيب عليه االلحزام بأحكامها
هيمة بيمة امنة وصهية للموظا ليب املحطلبات االساسية ألداء عمله
شجيع روس املبادرة واالبحكار وا احه الفرص للموظا للمشار ة يف قديم االقرتاحات املحعلقة بحهًني اخلدمات و طوير العم يف بيمة ًودها
الثقة والفهم املشرتك
طبيق االنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بعدالة وانصال دون اييز .

احكام ختامية
املادة الثانية العشرون :

موظا عام بعد صدور قرار عيينه االطالع على االنظمة املحعلقة بعمله وهذع املدونة و االملام بها و االلحزام مبا رود فيها من احكام عند اداء
على
واابا ه ومًؤوليا ه الوظيفية .
املادة الثالثة والعشرون :
على ادارة شؤون املوظفني او من يف حكمها نشر الوعا بثقافة ومبادئ الًلوك الوظيفا واخالقيات الوظيفة العامة و زويد مجيع االدارات بنًخة من
هذع املدونة .

