
  الئحة السلوك الوظيفي
  ٢٠١٦لسنة ) ١(رقم 

  ١مادة 
  . )الئحة السلوك الوظيفي(بـ  الالئحة تسمى ھذه

  ٢مادة 
  . تسري ھذه الالئحة على الموظف والمكلف بخدمة عامة

  ٣مادة 
تھدف ھذه الالئحة الى ارساء قواعد ومعايير السلوك االخالقي لضمان االداء الصحيح والمشرف والسليم 

  . الوظيفة العامةلواجبات 
  ٤ مادة
  : يلتزم الموظف والمكلف بخدمة عامة بما يأتي/ اوالً 

 . ابالغ الجھات المختصة بأية حالة من حاالت الفساد عند العلم بھا - ١
 . اداء واجبات الوظيفة بكل امانة ونزاھة ومھنية واخالص وحيادية وحرص على المصلحة العامة - ٢
بكل حيادية دون تمييز على اساس الطائفة او المعتقد او القومية تقديم الخدمة المكلف بھا للمواطنين  - ٣

 . او غيرھا
 . عدم الخوض في الموضوعات الطائفية اثناء الدوام الرسمي - ٤
الحرص على االلمام بالقوانين واالنظمة والتعليمات النافذة ذات العالقة بعمله وتطبيقھا دون اي  - ٥

 . اخالل او اھمال
 . ود مخالفة للقانون وعدم التأثر بالعواطف تجاه االخرين عند اداء واجباتهاالمتناع عن اعطاء اية وع - ٦
ان تكون المعلومات التي يقدمھا الى ھيأة النزاھة او الجھات الرقابية االخرى او اية جھة مختصة  - ٧

 . اخرى صحيحة ودقيقة متى ما طلب منه ذلك او فرض عليه القانون تقديمھا
 . الممنوحة له بموجب القانون عدم التعسف في استعمال السلطة - ٨
 . العمل على تنمية قابلياته وخبراته وقدراته الوظيفية - ٩
 . ح عند التعيين بطبيعة مصالحه الشخصية التي لھا تأثير في اداء واجباته الرسميةريالتص -١٠
االمتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه ان يؤدي الى نشوء تضارب مصالح بين مسؤولياته  -١١

 . يةومصالحه الشخص
االمتناع عن العمل او قبول مكافأة من اية جھة في القطاع الخاص لھا عالقة مباشرة بمجال عمله  -١٢

 . السابق بعد تاريخ انتھاء خدمته لمدة ثالث سنوات
 

 ً   . يلتزم الموظف والمكلف بخدمة عامة بالواجبات المنصوص عليھا في القوانين ذات الصلة/ ثانيا
 

 ً   . والمكلف بخدمة عامة بما حظرته القوانين ذات الصلةيلتزم الموظف / ثالثا
 

 ً يلتزم الموظف والمكلف بخدمة عامة بمبادئ حقوق االنسان على وفق الدستور والقوانين النافذة / رابعا
  . اثناء تأدية الواجب

 
  ٥مادة 

بھا، والعمل بموجبه،  يلتزم المشمولين بھذه الالئحة باالطالع على ما جاء فيھا، والتوقيع على النموذج الملحق
ً وتعد شر   . من شروط االستمرار بالخدمة طا


