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ايفسد ، ْٚصس اآلداب ٚاألخالم اإلضال١َٝ املٓبع األضاس يطًٛى تتُجٌ ٖرٙ ايطٝاض١ ايتعسٜف باملبادئ ٚ

، ٚاييت تٓدزج حتت إطاز زؤضا٥٘شَال٥٘ ٚع تعصٜص ايكِٝ امل١ٝٓٗ ٚاألخالق١ٝ يف عالق١ املٛظف َع ايكِٝ،ّ

ت١ُٝٓ زٚح املط٦ٛي١ٝ ، ٚااليتصاّ بٗا َع تعصٜص ثك١ ايعُال٤ بارتدَات اييت تكدَٗا ادتُع١ٝ، ٚايعٌُ ع٢ً 

 .َهافخ١ ايفطاد بصت٢ صٛز٠

 

 ادتُع١ٝ، يف َٚٔ هلِ عالقات تعاقد١ٜ ٚتطٛع١ٝحتدد ٖرٙ ايطٝاض١ املطؤٚيٝات ايعا١َ ع٢ً ناف١ ايعاًَني 

 . ضًٛى ٚظٝف١ٝ خاص١ ٚفكًا يألْع١ُضٝاضاتٜٚطتج٢ٓ َٔ ذيو َٔ تصدز هلِ 

 

: االيتصاّ بـٚنٌ َا ٜتبعٗا ع٢ً حد٠ ٚايعاًَني بٗا تطُٔ ادتُع١ٝ 

 :ايٓصا١ٖ: أٚاًل

 .ايرتفع عٔ نٌ َا خيٌ بصسف ايٛظٝف١ .1

 .ٚاجبات ايٛظٝف١ٝاٍختصٝص ٚقت ايعٌُ ألدا٤  .2

 . ادتُع١ٝايعٌُ خازج ٚقت ايعٌُ َت٢ َا طًب ذيو ٚفكًا ملصًخ١ .3

 . اييت ٜعٌُ بٗا ٚغاٜتٗاادتُع١ٝخد١َ أٖداف  .4

 . اُٖاٍأٚ باألْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٚتطبٝكٗا دٕٚ جتاٚش اإلملاّ .5

 .ٚ دع٣ٛ قطا١ٝ٥أايتخًٞ بايٓصا١ٖ يف أٟ حتكٝل زمسٞ ٜصازى فٝ٘  .6

 .اختاذ اإلجسا٤ات ايسمس١ٝ يطُإ ضس١ٜ املعًَٛات ايصدص١ٝ يآلخسٜٔ .7

 .تٛخٞ املٛضٛع١ٝ يف تصسفات٘ َٔ خالٍ ايعٌُ حبٝاد١ٜ ٚدٕٚ متٝٝص .8

 :ايٛاجبات جتاٙ املطتفٝدٜٔ ٚايعُال٤: ثاًْٝا

 . ٚيباق١ِٖ حبطَٔصاذتِٗ دٕٚ اضتجٓا٤ ٚايتعاٌَ َعِٖ َٚساعا٠ احرتاّ حكٛم .1

 .ايطعٞ يهطب ثكت٘ عرب ايٓصا١ٖ .2

3. ٍ  . مبا ٜتفل َع األْع١ُ ٚايتعًُٝاتاألعُاٍايطًِٝ يف نٌ  ضًٛىَعِٗ ٚفل اٍجتاٚب ا

 .ايتعاٌَ َع ايٛثا٥ل ٚاملعًَٛات ايصدص١ٝ بطس١ٜ تا١َ ٚفكًا يألْع١ُ ٚايتعًُٝات .4

 .ثك١ ايٛظٝف١ٝاٍ االَتٓاع عٔ أٟ عٌُ ٜؤثس ضًبًا ع٢ً  .5
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 : ايسؤضا٤ ٚاملسؤٚضنيايٛاجبات جتاٙ: ثايجًا

شتايف١ يألْع١ُ دٕٚ اإلدازٟ، ٖٝه١ً ايعٌُ ٚايتطًطٌ  تٓفٝر أٚاَس زؤضا٥٘ ٚفل ع٢ً املٛظف .1

 . عٓد حدٚث٘ خطًٝا يس٥ٝطَ٘ع بٝإ ذيوٚايتعًُٝات 

 . ض١ًُٝ َعِٗب١٦ٝبٓا٤ املطا١ُٖ يف  ايتعاٌَ َع شَال٥٘ باحرتاّ ٚيباق١ ٚع٢ً املٛظف .2

 . ازا٤ٙ مب١ٝٓٗ َٚٛضٛع١ٝ عاي٠١َٝصازىع٢ً املٛظف  .3

 . املصانٌ اييت تٛاجِٗٗ يف زتاٍ ايعٌُيصَال٥ٗفٞ حٌتكدِٜ املطاعد٠ املٛظف َعين ب .4

5. ٕ  . َٔ حٝح االيتصاّ باألْع١ُ ٚايتعًُٝاتيصَال٥٘قد٠ٚ حط١ٓ املٛظف  ٜهٕٛ أ

ت١ُٝٓ َٗازاتِٗ عٔ طسٜل ايتدزٜب يف  شَال٥٘ ْكٌ ارتربات اييت انتطبٗا اىل أْٝطع٣املٛظف اىل .6

 .ٚايتعاًَُعُٗدْٚتُٝٝص

 :احملعٛزات ايعا١َ: ثايجًا

ٚ  أٚ طًب ايسش٠ٛأقبٍٛ ،ب إضا٠٤ اضتعُاٍ ايطًط١ ايٛظٝف١ٝ ٚاضتػالٍ ايٓفٛذايعاًَنيحيعس ع٢ً  .1

 .ازتهاب أٟ صٛز٠ َٔ ايصٛز املٓصٛص عًٝٗا يف ْعاّ َهافخ١ ايسش٠ٛ

 . أٚ أٟ صٛز٠ َٔ صٛز٠ ايتصٜٚسحيعس ع٢ً ايعاًَني .2

 َٛافك١ َطبك١ ٚممازض١ أخس٣ دٕٚ اذتصٍٛ ع٢ً ٜٔ ادتُع بني ٚظٝفتحيعس ع٢ً ايعاًَني .3

 .بريو

ٚ أشداص أٚ زفع شها٣ٚ نٝد١ٜ ضد أ االشرتاى يف ايصها٣ٚ ادتُاع١ٝ حيعس ع٢ً ايعاًَني .4

 .جٗات

ٕ تهٕٛ يف أال إشدص١ٝ عٔ أٟ شدص اٍعًَٛات املٚ أعٝٓات اٍٚ أٚثا٥ل اٍ مجع حيعس ع٢ً ايعاًَني .5

 .إطاز ْعاَٞ ٚضُٔ َتطًبات ايعٌُ ايطسٚز١ٜ

ٚاملطتٓدات اييت حتٌُ طابع األ١ُٖٝ أٚايٛثا٥ل أ افصا٤ املعًَٛات ايطس١ٜ  ايعاًَني٣حيعس عٌ .6

 َامل ٜهٔ ايعالق١ ايتعاقد١ٜ َعِٗ حصٌ عًٝٗا بطبب ٚظٝفت٘ حت٢ بعد اْتٗا٤ ٚايطس١ٜ ٚاييت

 .األْع١ُايهصف عٓٗا َطُٛحًا ب٘ صساح١ مبٛجب 

ٚ تصسٜح يف َٛضٛعات الشايت أٚ تعًٝل أأٟ َداخ١ً حيعس ع٢ً ايعاًَني اإلفصاح يٛضا٥ٌ اإلعالّ ب .7

 .ايتخكٝل ، أٚعرب أٟ َٔ ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االجتُاعٞٚ أحتت ايدزاض١ 

ٟ ٚض١ًٝ املًُه١ أٚ أٟ حه١َٛ خازج١ٝ ،  عرب أىل إٚ ايًّٛ أايٓكد أٟ َٔ تٛجٝ٘ حيعس ع٢ً ايعاًَني  .8

 .ايداخ١ًٝ أٚ ارتازج١َٝٔ ٚضا٥ٌ اإلعالّ 

ٚ املًُه١ أْاٖض ضٝاض١ ٟٚ بٝإ أخطابات أٚ ايتٛقٝع ع٢ً أٟ ْصس حيعس ع٢ً ايعاًَني اصداز أٚ  .9

 .َٚصاذتٗاتعازض َع أْعُتٗا ايطٝاض١ٝ ٟ
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 :اهلداٜا ٚاالَتٝاشات: زابعًا

ٚ غري أ بصهٌ َباشس عًِٝٗاييت تعسض اهلبات أٚ االَتٝاشات أٚ ارتدَات  قبٍٛ ع٢ً ايعاًَنيحيعس  .1

 . أٚ أٟ َٝص٠ ٜهٕٛ هلا تأثريًا ع٢ً ْصاٖتَ٘باشس

 خازج١ٝ دٕٚ اذتصٍٛ ع٢ً جٗاتٚ جا٥ص٠ َٔ أٟ أٚ ٖد١ٜ أ أٟ تهسِٜ ايعاًَني قبٍٛحيعس ع٢ً  .2

 . َٔ ادت١ٗ املصسف١َٛافك١ زمس١ٝ

ٚ خصَٛات ع٢ً املصرتٜات ارتاص١ َٔ املٛزدٜٔ ايرٜٔ أ قبٍٛ أٟ تطٗٝالت ايعاًَني حيعس ع٢ً  .3

 .َع ادتُع١ٝيدِٜٗ َعاَالت 

ٚ أ يًخصٍٛ ع٢ً خد١َ ّ عًٝٗا حبهِ عًُ٘احصًٛ اضتدداّ أٟ َع١ًَٛ حيعس ع٢ً ايعاًَني .4

 .َعا١ًَ خاص١ َٔ أٟ ج١ٗ

 :اضتدداّ ايتك١ٝٓ: خاَطًا

ايتك١ٝٓ اييت حبٛشت٘ ٚعٗد٠  األجٗص٠ اختاذ مجٝع االجسا٤ات ايالش١َ يًُخافع١ ع٢ً ايعاًَنيع٢ً  .1

 .عًٝ٘

َع ايكطِ املعين  إال بعد ايتٓطٝل ًٜتصّ ايعاًَني بعدّ حتٌُٝ بساَج أٚ تطبٝكات ع٢ً األجٗص٠ .2

 .بريو

ًٜتصّ ايعاًَني بعدّ اضتدداّ األجٗص٠ إال ألغساض ايعٌُ، ٚعدّ ختصٜٔ َعًَٛات يٝطت َٔ ضُٔ  .3

 .ايعٌُ

ًٜتصّ ايعاًَني باحملافع١ ع٢ً َعًَٛات ايدخٍٛ ارتاص١ بِٗ ٚاملعًَٛات ايطس١ٜ املٛجٛد٠ يف  .4

 األجٗص٠  ارتاص١ بِٗ

 :ايتعاٌَ َع االْرتْت: ضادضًا

 ايصبه١ االيتصاّ باضتدداّىل شبه١ االْرتْت إ ايٛصٍٛ ١ٜ إَهإّ تتٛافس يدٜٕ٘ ايرٟايعاًَنيع٢ً  .1

.ألغساض ايعٌُ   

.ملًفاتٚايرباَج ٍ بصسٚط َٚتطًبات حكٛم املًه١ٝ ايفهس١ٜ ًٜتصّ ايعاًَني .2   

 ٜعاقب ٚ أٟ ْصاط غري ْعاَٞشت١ً باآلداب ٚاألعساف أ َٛاد أٟعدّ حتٌُٝ ًٜتصّ ايعاًَني ب .3

 .ٙمبٛجبٗا َستهب

باألعُاٍ  إلْصا٤ زضا٥ٌ ال تتعًل ٙ بسٜد ايهرتْٚٞ عدّ اضتدداّّ خصص يٕ٘ ايرًٟٜتصَايعاًَني .4

 .ايكطِ املعين بريو، ٚعدّ فتح أٟ زضاي١ َٔ َصدز غري َعسٚف إال بعد ايتٓطٝل َع املٓٛط١ بِٗ
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 :َهافخ١ ايفطاد: ضابعًا

ٕ ال أٚ ستت١ًُ، ٚأ عٔ أٟ حاي١ تعازض َصاحل حاي١ يًجُع١ٝ خطٝا اًٜتصّ ايعاًَني إٔ ٜفصخٛ .1

ٜصازى يف أٟ قساز ٜؤثس بصهٌ َباشس أٚ غري َباشس ع٢ً تسضٝ٘ أٟ عكد ٜهٕٛ أحد اقسبا٥٘ طسف 

 .فٝ٘

عٔ أٟ جتاٚش يألْع١ُ ٚايتعًُٝات ايٓافر٠ اييت يًكطِ املعين بالغ خطٝا ايعاًَني اإلٜتٛجب ع٢ً  .2

يف ضبٌٝ ذيو ثٓا٤ ٚظٝفت٘ ٚأ ٚابالغ ادتٗات املدتص١ عٔ أٟ فطاد عًِ ب٘ ،ٜطًع عًٝٗا خالٍ عًُ٘

 .جٗٛد َهافخ١ ايفطاد

 :يًُٛظفايتصاّ ادت١ٗ : ثآًَا

 بٗا ايعاًَني يف َٛقعٗا االيهرتْٚٞ، ٚتعسٜف ايطٝاض١ ْصس ٖرٙ اإلداز٠ ايتٓفٝر١ٜ يف ادتُع١ٝع٢ً  .1

 . االيتصاّ بأحهاَٗاّ بأْ٘ جيب عًّٝ٘ٚإبالغ٘

 تًيب املتطًبات األضاض١ٝ يًعاًَني ت١٦ٝٗ ب١٦ٝ عٌُ آ١َٓ ٚصخ١ٝ اإلداز٠ ايتٓفٝر١ٜ يف ادتُع١ٝع٢ً  .2

 .، ٚتطبٝل األْع١ُ ٚايًٛا٥ح ٚايكسازات بعداي١ ٚإْصاف دٕٚ متٝٝصّألدا٤ عًُ٘

 

ٜعًُٕٛ حتت إداز٠ ٚاشساف  ايرٜٔ ايعاًَنيتطبل ٖرٙ ايطٝاض١ ضُٔ أْصط١ ادتُع١ٝ ٚع٢ً مجٝع 

، ٚااليتصاّ مبا ٚزد فٝٗا َٔ   ٚاإلملاّ بٗاايطٝاض١ ٚع٢ً ٖرٙ ّاالطالع ع٢ً األْع١ُ املتعًك١ بعًُ٘ادتُع١ٝ 

 .  ايٛظٝف١ّٝ َٚطؤٚيٝاتّ٘أحهاّ عٓد أدا٤ ٚاجبات٘


