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اؿُد هلل زب ايعاملنيٚ ،ايصٚ ٠٬ايط ّ٬عً ٢خامت ا٭ْبٝاٚ ٤املسضًني،
ْبٓٝا قُد ٚعً ٢آي٘ ٚصشب٘ أمجعني ،أَا بعد:
فإٕ بٓا ٤أْعُ ١اؾٛدٚ ٠تطبٝكٗاٚ ،اؿص ٍٛعً ٢ا٫عتُاد ا٭نادميٞ
ٖدف أضاعَٚ ،طًب ضسٚز ٟي٬زتكا ٤ظاَعات املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ
إىل َصاف اؾاَعات ايعامل.١ٝ
 ٖٛٚا٭َس اير ٟسسصت عً ٘ٝايكٝاد ٠ايسغٝد ٠هلر ٙايب٬دٚ ،عً ٢زأضٗا
خادّ اؿسَني ايػسٜفنيٚٚ ،ي ٞعٗد ٙا٭َنيٚٚ ،يٚ ٞي ٞايعٗد–سفعِٗ اهلل
مجٝعاً ٚٚفكِٗ يهٌ خري ٚ-سع ٞمبتابع ١صاسب ايطٍُ ٛاملًه ٍٞأَري
َٓطك ١املد ١ٜٓاملٍٓٛز– ٠سفع٘ اهلل ٚ-دعِ ٪َٚاشزٚ َٔ ٠شاز ٠ايتٍعً.ِٝ
ٚقد اْتٗت اؾاَع َٔ ١إصداز عدد َٔ ا٭ديّ ;١اضتهُا ٫ملٓع١َٛ
اؾٛدٚ ،٠سسصا عً ٢إلاش ا٭عُاٍ ،ؼطني ٚتعصٜص ا٭دا ٤يف كتًف
أْػط ١اؾاَع.١
ٜٚطٝب ي ٞاي ّٛٝإٔ أقدٍّ دي ً٬ٝآخس ٜطِٗ بفاعً ١ٍٝيف تأطري ايعٌُ
امل٪ضٍط ٍٞيف اؾاَع ٖٛٚ ،١ددي ٌٝايطًٛى ٚاملُازض ١املٗٓ ١ٝيف اؾاَع١
اٱض١َٝ٬د.
ضا ً٬٥اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜه ٕٛف ٘ٝاـري ٚايٓفع ٚايفا٥دٚ ،٠إٔ
ٜهَ ٕٛسغدًا ؾُٝع َٓطٛب ٞاؾاَع ،١ممّا ٜطِٗ يف ايسٍق ٍٞبٗر ٙاؾاَع١
املبازن ١إىل َطتَ ٣ٛتكدٍٍّ َٔ دٛد ٠ايتٍعًٚ ِٝايتٍٍُٝص يف كسداتٗا نْٗٛا
قطّ أْعاز أبٓا ٤ايعامل اٱض ;ٍَٞ٬بربافٗا ايدٍزاض ١ٍٝاملدتًف ;١فشعٝت
بػسف محٌ ايسٍضاي ١ايٍٓب ١ٍٜٛاملبٓ ١ٝعً ٢ايٛضطٚ ١ٍٝا٫عتداٍٚ ،غسف املهإ
بٛدٛدٖا يف َد ١ٜٓاملصطف– ٢صًّ ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِّ  -فٛفد إيٗٝا ايطّ٬ب
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َٔ املػازم ٚاملػازب ستٍ ٢ايتشل بربافٗا ايعًَُ ١ٍٝا ٜصٜد عًَ ٢ا١٥
ٚمخطني دٓط َٔ ١ٍٝبًدإ ايعامل ٚأقطاز ٙاملدتًف.١
نُا ٜطٝب ي ٞإٔ أتكدٍّ بايػٍهس اؾص ٌٜيهٌٍ َٔ أضِٗ يف إلاش
ٖرا ايديٚ ،ٌٝأخصٍ بايػهس أعطا ٤ايًّذٓ ١اٱغساف ١ٍٝايعًٝا عً٢
َػسٚعات اؾٛدٚ ،٠عُاد ٠اؾٛدٚ ٠ا٫عتُاد ا٭نادميٚ ،ٍٞفسٜل ايعٌُ
ايّر ٟأعدٍ ٖرا ايدٍي.ٌٝ
ٚآخس دعٛاْا إٔ اؿُد هلل زب ايعاملني.
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اؿُد هللٚ ،ايصٚ ٠٬ايط ّ٬عً ٢ضٝدْا قُد زض ٍٛاهلل ٚآي١
ٚصشب٘ٚ ،بعد :فكد أصبشت أخ٬قٝات ايعٌُ ،املٗٓ ١تأخر سٝصاً نبرياً َٔ
اٖ٫تُاّ يف ٚثٝك ١ايطًٛى ايٛظٝفٚ ٞاملٗين يف أْعُٚ ١يٛا٥ح ايٛظٝف ١ايعاَ١
يف د ٍٚايعامل نافٚ .١أفسدت ي٘ يف بعض ايدَ ٍٚجٌ ايٜ٫ٛات املتشد500 ٠
َكسز دزاض ٞيف اؾاَعات ٚأْػأت ي٘ ث٬خ ف٬ت دٚزَ 16ٚ ، ١ٜسنصاً
عجٝاً ُٜعٓ ٢بأخ٬قٝات اٱدازٖٚ .٠را ٜعهظ ا٫ػا ٙاؿدٜح يف اٱداز ٠يد٣
قٝادات امل٪ضطات ٚايػسنات ٚايكطاعات اؿه ١َٝٛم ٛايعٓا١ٜ
باملٛظفني ٚ ،ؼكٝل ا٫ستٝادات اـاص ١بِٗٚ ،تكدٜس اْتادٝتِٗ  ٖٛٚاػاٙ
صشٝحٜٚ ،تطل َع َبادٚ ٨أسهاّ ايػسٜع ١اٱض ،١َٝ٬فكد دا٤ت اٯٜات
ٚا٭سادٜح بتأنٝد ذيوٚ ،يرتضٝذ َبدأ ايعدايٚ ١اٱْصاف يف سل ايفسد
ٚاجملتُع.
ٚاملتأٌَ يًكسإٓ ايهس ِٜجيد ف ٘ٝمٛاد َٔ ( )105آ ١ٜتتشدخ عٔ املٗٓ١
ٚايعٌُ ،مما ٜدٍ عً ٢ضسٚز ٠زبط َباد ٨دٛد ٠ا٭دا ٤مبباد ٨اٱضّ٬
ٚقٚ ،ُ٘ٝإٔ اٱخ ٍ٬بٗر ٙايع٬قٜ ١طبب اضطساباً يف ايك ِٝاٱداز٪ٜ ٚ ،١ٜدٟ
يف ايٓٗا ١ٜإىل ايهطاد املايٚ ،ٞؽًدٌ فتُع ايعٌُٚ ،ضعف اٱْتاز .نُا
إٔ اؿفاظ عًَ ٢باد ٨ايطًٛى ايك ِٜٛيف ايعٌُ ٚاؿفاظ عً ٢ايك ِٝاٱداز١ٜ
٪ٜد ٣إىل ؼطني أدا ِٗ٥يف ايعٌُٚ ،اؿفاظ عً ٢اؿل ايعاّ يًُذتُع يف
أدا ٤املٛظف عًُ٘ ٚإجياب ١ٝضًٛن٘ ػا ٙايٛظٝفٚ ،١ػا ٙذاتَ٘ ٖٛٚ ،ا ٜتفل
َع َبدأ اؿفاظ عً ٢اؿل ايعاّ ٚاـاص يف ايػسٜع ١اٱض.١َٝ٬
ٚتًك ٞاملهاْ ١ايطاَ ١ٝيٮضتاذ اؾاَع ٞعً ٢ناًٖ٘ عب٦اً ثكً٬ٝ
َٚطٚ٪ي ١ٝدط ;١ُٝإذ ٜتعني عً ٘ٝإٔ ُٜجبت أْ٘ أٌٌٖ يتًو ا٭َاْٚ ١املهاْ،١
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نُا ٜتٛدب عً ٘ٝإٔ ٜبرٍ نٌ َا يف ٚضع٘ َٔ دٗد ٚٚقت َٚاٍ يتُٓ١ٝ
قدزات٘ ايعًُٚ ١ٝايبشجٚ ،١ٝتٜٓٛس عك ٍٛط٬ب٘ ٚإَدادِٖ بهٌ أدٚات ايفِٗ
ٚايتشًٚ ٌٝتُٓ ١ٝايكدزاتٚ .٭ٕ ايطايب اؾاَعْ ٖٛ ٞبت ١غط ١ؼتاز إىل َٔ
ٜتعٗدٖا بايسعاٚ ١ٜايٓصح ٚاٱزغاد ٚايتٛدٚ ،٘ٝإىل َٔ ٜتٝح هلا فسص ١ايتعًِ
اؾٝد ٚتُٓ ١ٝايكدزات ٚاملٗازات ايعًُٚ ١ٝاملٗٓ ،١ٝفٝذب عً ٢ايدٚيٚ ١إداز٠
اؾاَعٚ ١أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ نفاي ١اؿكٛم ا٭ضاض ١ٝيًطايب ٚإتاس١
ايعسٚف ايب ١ٝ٦ٝاحملفص ٠عً ٢ايتعًِ ٚاٱبداع ،فٗاتإ زنٝصتإ أضاضٝتإ
ٱلاح ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
أَا اٱداز ٕٜٛيف اؾاَع ١فِٗ ا٭َٓا ٤عً ٢اْتعاّ ٖر ٙايعًُٚ ١ٝضسٜاْٗا
عً ٢ايٓش ٛاملأََ َٔ ٍٛطتٜٛات اؾٛدٚ ٠ايهفاٚ ٠٤ايفعاي َٔٚ ،١ٝثِ فإٕ
نفاي ١سكٛقِٗ ا٭ضاضَٚ ١ٝعاًَتِٗ مبا ِٖ أٌٌٖ ي٘ َٔ تٛقري ٚاسرتاّ،
ضٛا َٔ ٤داْب ايط٬ب أ َٔ ٚداْب أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٖٛ ،خري قفص
هلِ عً ٢ايتفاْ ٞيف أدا ٤عًُِٗ بُٗٚ ١إخ٬صَ ِٖٚ .طايب ٕٛبدٚزِٖ بأدا٤
أعُاهلِ بإخ٬ص ٚأَاْٚ ١نفاٚ ، ٠٤بإظٗاز ا٫سرتاّ ايٛادب ٭عطا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ باعتبازِٖ أعُد ٠ايصسح اؾاَع ،ٞفط ٬عٔ ضسٚز ٠مشٛهلِ
ايط٬ب بايسعاٚ ١ٜايتٛد ;٘ٝفإٕ ا٫سرتاّ املتبادٍ ٚايتهاٌَ ٚايتٛافل
ٚايتٓاغِ بني ٖر ٙا٭طسافٚ ،إعطا ٤نٌ ذ ٟسل سك٘ َٔ داْب نٌ َِٓٗ
يٰخس ٖ ٛايطب ٌٝيًٛص ٍٛإىل سٝا ٠أنادمي ١ٝتتطِ بايسقٚ ٞاؾٛد،٠
ٚإتاس ١اجملاٍ يهٌ طسف ٭دا ٤دٚزٚٚ ٙادب٘ عً ٢ايٓش ٛا٭نٌُ ملا ف ٘ٝزفع١
ٚطٓٓا ٚأَتٓا.
ٚسٝح إْٓا ْعٝؼ عصسًا صازت ف ٘ٝايػًب ١ي٬عتبازات املاد ١ٜايبشت،١
ٚاْصسفت ف ٘ٝاٖتُاَات ايٓاع عٔ عامل ايكٚ ِٝا٭خ٬قٝات ٚاملجٌ ٚاٯداب
ايعاَ ، ١فكد نإ يصاًَا عًٓٝا إٔ ْبرٍ نٌ اؾٗد َٔ أدٌ إٔ تطتكس ٖرٙ
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ا٭خ٬قٝات ٚايكٚ ِٝايتكايٝد يف ٚددإ ناف ١أطساف ايعًُ ١ٝايتعًَٔ ١ُٝٝ
َطٚ٪يني ٚأضاترٚ ٠إدازٜني ٚط٬ب َٛٚظفني ٚعاًَنيٚ ،إٔ ؼع ٢بهاف١
ا٫سرتاّ اي٬شّ دٓبًا إىل دٓب َع ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح املٓعُ ١يًعٌُ اؾاَع.ٞ
ٚتُصدز اؾاَعٖ ١را ايدي ٌٝيٝهٚ ٕٛثٝك ١ضًٛى قهُ ١بني اؾاَع١
َٓٚطٛبٗٝا َٔ املٛظفني ٚأعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٜطِ فُٛع َٔ ١ايكِٝ
ٚاملبادٚ ،٨ا٭خ٬قٝات ٚاٯداب ايعاَٚ ،١اؿكٛم ٚايٛادبات املتبادي ١اييت
عً ٢اؾُٝع َعسفتٗا ٚفُٗٗا دٝداً ٚايتُطو ٚا٫يتصاّ بٗا بهٌ زضا
ٚاقتٓاع ،بٌ ٚإذاعتٗا ٚايتٛاص ٞبٗاٚ ،ذيو ؼكٝكا يسضاي ١اؾاَعٚ ١أٖدافٗا
ٚيتشكٝل املصًش ١ايعاَٚ ١خدَ ١ايط٬ب ٚاجملتُع عاَٖٚ .١را ايديٖٛ ٌٝ
عكد َتذدد قابٌ يًتطٜٛس ٚايتشدٜح َت ٢دعت اؿاد ١إىل ذيو
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يكد سح اٱض ّ٬عً ٢إتكإ ايعٌُ ٚاٱبداع فٚ ٘ٝيٝظ تأدٜت٘ يف سدٙ
ا٭دْٚ ٢إمنا عً ٢املطًِ إٔ ٜطع٫ ٢زتكا ٤دزدات اٱتكإ ٚاٱبداع يف عًُ٘،
ٚعً ٢ايفسد إٔ ٜفذس طاقت٘ ًَٚهات٘ َٗٚازات٘ يف أداٚ ٤إتكإ ٚتطٜٛس عًُ٘;
٭ٕ ذيو َدعا ٠حملب ١اهلل َٚسضات٘ ٜك ٍٛاهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل (إْا دعًٓا َا
عً ٢ا٭زض ش ١ٜٓهلا يٓبً ِٖٛأ ِٜٗأسطٔ عُ( )ً٬ايهٗفٚ )7 :سٝح ٚزد يف
٬
سدٜح ايسض ٍٛصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ« :إٕ اهلل حيب إذا عٌُ أسدنِ عُ ً
إٔ ٜتكٓ٘» ،نُا إٔ تعصٜص ا٫يتصاّ بايػسعٚ ، ١ٝا٫بتعاد عٔ املدايفات،
ٚايتُطو بايٓعِ ٚايًٛا٥ح ٖ ٛق ١ُٝأخ٬ق.١ٝ

وتكًٍ ؤهًُخ انذنُم فًُب َإتٍ:
 ٧ٜٝٗ .1ا٭دٛا ٤املٓاضب ١يًُٛظفني  ٚأعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
يٲبداع ٚا٫بتهاز ٚا٫زتكا ٤بٓٛع ١ٝايبشٛخ ٚامل٪يفات
ايعًُ ١ٝاملٓػٛز ٠اييت تٗدف إىل ؼكٝل زضاي ١اؾاَع١
اٱض.١َٝ٬
 .2تُٓ ١ٝإدزاى أُٖ ١ٝايكٚ ِٝا٭خ٬قٝات ٚاٯدابٚ ،ايتُطو بٗا
ٚايعٌُ عًْ ٢ػسٖا داخٌ اؾاَع ١بهاف ١ايطسم املُهٓ.١
 .3تُٓ ١ٝزٚح اْ٫طباط ٚا٫يتصاّ بني ايعاًَني يف اؾاَع.١
 .4تأنٝد عداي ١ايتعاٌَ ٚاملعاَ٬ت ٚإضٓاد ا٭عُاٍ ٚتٛشٜع
املهافآت ٚزبطٗا باجملٗٛدات املبرٚي.١
 .5تعصٜص ا٫يتصاّ با٭ْعُٚ ،١ايبعد عٔ املدايفات.
 .6إجياد قٛاعد ثابت ١يًُُازض ١املٜٗٓ ١ٝدعِ ؼكٝل زضاي ١اؾاَع١
ٚتُٓٝتٗا ٚلاسٗا.
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 .7تعصٜص املُازض ١اؾٝدٚ ٠ايصشٝشٚ ١تك ِٜٛاملُازض ١ايط ١٦ٝيف
ا٭دا ٤ايٛظٝف.ٞ
 .8تُٓ ١ٝايػعٛز بايجك ١بايٓفظ مما ٜكًٌ َٔ ايطػٛط ٪ٜٚد ٣إىل
شٜاد ٠ايعٌُ ٚاٱْتاد.١ٝ
 .9تأنٝد ا٫يتصاّ اـًك ٞباؾاَع ١مما ٜكًٌ َٔ ا٭شَات
ٚاملداطس بدزد ١نبري.٠
ٜ .10عد ايديَ ٌٝسدعاً ٜطرتغد ب٘ اؾُٝع يف نٌ تعاَ٬تِٗ
داخٌ اؾاَع.١
 .11إجياد زأ ٟعاّ داخٌ اؾاَعٜ ١دزى أُٖ ١ٝايكِٝ
ٚا٭خ٬قٝات ٚاٯدابٚ ،ايتُطو بٗا ٜٚعٌُ عًْ ٢ػسٖا
داخٌ ٚخازز اؾاَع ١بهاف ١ايطسم املُهٓ.١
 .12قازب ١ظاٖس ٠عدّ اْ٫طباط ٚعدّ ا٫يتصاّ بايٓعاّ ايعاّ.
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 .1تعصٜص ا٭خ٬قٝات ٚايتكايٝد اؾاَعٚ ،١ٝاٖ٫تُاّ بػسضٗا يف ناف١
أطساف ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝاٱدازٚ ١ٜا٭نادمي.١ٝ
 .2دعِ ٚتعصٜص دٗٛد أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يف أدا ٤زضايتِٗ ايتعً١ُٝٝ
ٚايبشج ١ٝعً ٢ايٓش ٛايكٚ ،ِٜٛتٗ ١٦ٝا٭دٛا ٤املٓاضب ١أَاَِٗ يٲبداع
ٚا٫بتهاز ٚا٫زتكا ٤بٓٛع ١ٝايبشٛخ ٚامل٪يفات ايعًُ ١ٝاملٓػٛز ٠اييت
تٗدف إىل ؼكٝل زضاي ١اؾاَع ١اٱض.١َٝ٬
 .3اٱضٗاّ يف تٗ ١٦ٝا٭ٚضاع ٚايعسٚف يًُٓافط ١عً ٢املطت ٣ٛايعاملَٔ ٞ
سٝح َطت ٣ٛايتعً ِٝاملكدّ يًط٬بٚ ،اـدَات ٚا٫ضتػازات املكدَ١
يًُذتُع.
 .4اٱضٗاّ يف غٛٝع ايسضا ا٫دتُاع ٞبني مجٝع ايف٦ات داخٌ اؾاَع١
نٓتٝذ ١يعداي ١ايتعاٌَ  ٚاملعاَ٬ت ٚإضٓاد ا٭عُاٍ ٚتٛشٜع املهافآت
ٚزبطٗا باجملٗٛدات املبرٚي.١
 .5دعِ ايب ١٦ٝاحملفص ٠يًعٌُ بسٚح ايفسٜل مما ٜػعس ايعاًَني ٚأعطا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ بايجك ١بايٓفظ ٚأِْٗ ٜكف ٕٛعً ٢أزض صًبْٚ ١صٚ ١ٜٗغسٜف١
ٜٚكًٌ َٔ ايطػٛط ٪ٜٚد ٣إىل شٜاد ٠ايعٌُ ٚاٱْتاد ١ٝمبا ٜعٛد بايٓفع.
 .6دعِ ايرباَر ا٭خس ٣اهلاََ ١جٌ بساَر ايتطٜٛس يًتُٓ ١ٝايبػس، ١ٜ
ٚبساَر اؾٛد ٠ايػاًَٚ ، ١بساَر ايتدطٝط ا٫ضرتاتٝذٚ ،ٞذيو ٜصب
يف اػا ٙدعِ اؾاَعٚ ١تُٓٝتٗا ٚلاسٗا يف ؼكٝل زضايتٗا.
 .7اٱضٗاّ يف ا٫يتصاّ بكٛاعد املُازض ١املٜٗٓ .١ٝدفع املتعاًَني بايًذ ٤ٛيف
تعاَ٬تِٗ إىل اؾٗات املًتصَٚ ،١بايتاي ٞلاح املُازض ١اؾٝد ٠أٚ
ايصشٝش ١يف طسد املُازض ١ايط َٔ ١٦ٝضاس ١ا٭عُاٍ.
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انًهُخ ٖٞ :صبُٛع َٔ ١األعُاٍ ٚاملٗازات املرتابط ١اييت ٜك ّٛبٗا
ايفسد ،نُا تُعسف بأْٗا صبُٛع َٔ ١األعُاٍ اييت تتطًب َٗازات
َعٜ ١ٓٝؤدٜٗا ايفسد َٔ خالٍ ممازضات عًُ.١ٝ
انىاذت :نٌ َٛقف ٜبرٍ ف ٘ٝصبٗٛد بشس ٟيتخكٝل َُٗ١
َع.١ٓٝ
انىظُفخ :صبُٛع َٔ ١ايٛاجبات ٚاملطؤٚيٝات اييت تتطًب
ربصٝص فسد يًكٝاّ بٗا بشهٌ دا.ِ٥
انًىظف :ايشخص ايرُٜ ٟع ّٔٝبأداْ ٠عاَ َٔ ١ٝجٗ ١طبتص١
ٚفل شسٚط ٚيٛا٥ح ضبدد ٠يٝك ّٛبٛاجبات َٚطؤٚيٝات ٚظٝفَ ١ع١ٓٝ
َكابٌ حكٛم تًو ايٛظٝف.١
انًشتجخ :املطت ٣ٛايٛظٝف ٞايرٜٛ ٟضع ف ٘ٝاملٛظف بعد تٛفس
صبُٛع َٔ ١ايشسٚط املطًٛب ١يًتعٝني عًٗٝا.
انشاتت :األجس ايرٜ ٟتكاضا ٙاملٛظَف يف ْٗا ١ٜنٌ شٗس ٖجسٟ
ْعري َا ٜؤد َٔ ٜ٘عٌُ أثٓا ٤خدَت٘.
انذسذخ ٖٞ :املطت ( ٣ٛايشسحي )١اييت ٜتخدد عً ٢أضاضٗا زاتب
املٛظف داخٌ املستب.١
انعالوح ٖٞ :املبًؼ املاي ٞايرُٜ ٟطاف إىل زاتب املٛظّف حطب
َستبت٘ بصف ١دٚزٚ ،١ٜذبتطب جص٤اً َٔ ايساتب األضاض.ٞ
انًاهالد :ايشٗادات ايدزاضٚ ،١ٝايتدزٜبٚ ،١ٝاشبربات ايعًُ،١ٝ
ٚايكدزاتٚ ،املٗازات ايالشَ ١ألدا ٤عٌُ ايٛظٝف.١
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انجذالدَ :بايؼ ْكد ١ٜتُصسف يًُٛظّف ْعري شٜاد ٠األعبا ٤عٓد
قٝاَ٘ بعًُ٘ ضٛا ً٤نإ يف ضبٌ عًُ٘ أ ٚخازج ضبٌ عًُ٘.
انعًم :صبُٛع َٔ ١ايٛظا٥ف َتشابٗ ١ايٛاجبات ٚاييت ميهٔ إٔ
ٜك ّٛبٗا فسد ٚاحد عٓد ايًصٚ .ّٚميهٔ تعسٜف٘ بأَْ٘ :ا ٜك ّٛب٘
اإلْطإ َٔ ْشاط إْتاج ٞيف ٚظٝف ١أ ١َٓٗ ٚأ ٚحسف.١
انششفخ :عٌُ ميازض٘ اإلْطإ خبربٚ ٠إتكإٚ ،عادَ ٠ا تهٚ ٕٛض١ًٝ
نطب َطتُس.٠
انخُهك :صف ١ضبُٛد ٠أَ ٚرََ ١َٛطتكس ٠يف ايٓفظ ذات آثاز يف
ايطًٛى.
األخالق :صبُٛع ١ايكٛاعد ٚاملبادئ اجملسد ٠تٛصف باسبطٔ أٚ
بايكبح خيطع هلا اإلْطإ يف تصسفات٘ ٚحيتهِ إيٗٝا يف تكِٝٝ
ضًٛن٘.
ؤخالق انعًم (انًهُخ) :املبادئ ٚاملعاٜري اييت تعد أضاضاً يًطًٛى
املطًٛب ألفساد املٗٓٚ ١اييت ٜعتُد عًٗٝا اجملتُع يف تك ِٝٝأداِٗ٥
إجياباً أ ٚضًباً أ ٚصبُٛع َٔ ١األعُاٍ ٚاملٗازات املرتابط ١اييت ٜكّٛ
بٗا ايفسد.
يفهىو انًًبسصخ انًهُُخ (ؤخاللُبد انًهُخ) ٖٞ :صبُٛع١
ايطٛابط اييت ٜٓبػ ٞإٔ ًٜتصّ بٗا ايعاًَٚ ٕٛته ٕٛمبجاب ١املسجع
اير ٟحيتهِ إي ٘ٝيف تك ِٜٛممازضاتِٗ ايطًٛنٚ ١ٝاملٖٗٓٚ ،١ٝرٙ
ايطٛابط َطتُد َٔ ٠ايشسٜع ١اإلضالَ َٔٚ ،١ٝاألْعُٚ ١ايًٛا٥ح
ٚايكٛاْني اييت ذبهِ ايعٌُ.
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ٜكْ ّٛعاّ اـدَ ١املدْٚ ١ٝايتعً ِٝايعاي ٞاملتُٝص عً ٢أضاع ٚدٛد ق٣ٛ
َٔ املٛظفني (اٱدازٜني ٚأعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ) ا٭نفاٜٚ ،٤تطًب ذيو
تٛافس ايكٛاعد ايتاي:١ٝ
 .1اختٝاز املٛظفني ٚتسقٝتِٗ عً ٢أضاع قدزاتِٗ َٚعسفتِٗ
َٗٚازاتِٗ.
َ .2عاًَ ١مجٝع املٛظفني َعاًَ ١عادي َٔ ١ايٓاس ١ٝاٱداز.١ٜ
 .3تٛافس ا٫ضتكاَٚ ١اـًل ايك ِٜٛيد ٣املٛظفنيَٚ ،ساعا ٠ايصاحل
ايعاّ.
 .4اضتػ ٍ٬طاقات املٛظفني بطسٜك ١فعايَ ١ع ٚدٛد قدز ناف َٔ
ٚضا ٌ٥ايتشفٝص ٚايتكدٜس.
.5

اؿفاظ عً ٢املٛظفني املتُٝص ٜٔيف أدا ِٗ٥ايٛظٝفٚ ٞتصٜٛب أدا٤

غري املتُٝص ٜٔممٔ ِٖ دَ ٕٚطت ٣ٛايهفا ٠٤املطًٛبٚ ،١قاضب ١غري
ايكادز ٜٔعً ٢ا٫زتكا ٤بأداٚ ، ِٗ٥تطبٝل ا٭ْعُ ١عل املكصس.ٜٔ
 .6تَُٓٗ ١ٝازات املٛظفني عصٛهلِ عً ٢ايتعً ِٝاملطتُس ٚايتُٓ١ٝ
املٗٓ ١ٝايفعاي.١
 .7ا٫بتعاد عٔ ايتعطف يف َعاًَ ١املٛظفني  ٚايبعد بِٗ عٔ تدخٌ
امل ٍٛٝايػدص.١ٝ
َٓ .8ع اضتػ ٍ٬املٛظفني يطًطاتِٗ أْ ٚفٛذِٖ يًتدخٌ أ ٚايتأثري يف
اـدَات أ ٚإدازَٛ ٠ازد ايدٚي ١فُٝا ٜعد إضا٫ ٠٤ضتدداّ ايطًط.١
 .9اؿفاظ عً ٢أضساز ايعٌُ .
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 .10محا ١ٜاملٛظفني َٔ ايتعسض يٲٜرا ٤بطبب إد ِٗ٥٫مبعًَٛات
بػهٌ قاَْ ٖٛٚ ْٞٛا ٜتعازض َع ايكٛاْني ٚايكٛاعد ٚايٓعاّ.
 .11دعِ ٜكع ١اٱداز ٠مبا حيكل عدّ إٖداز املاٍ ايعاّ ٚ ،ت٬ف٢
املداطس اييت تٗدد ايصش ١ايعاَٚ ١متظ ا٭َٔ ايعاّ.

لىاعذ انًًبسصخ انًهُُخ
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تعتًذ انًًبسصخ انًهُُخ عهً لىاعذ خًش تشتجط ثبنىاذجبد
انًفشوضخ ؤحُبء تإدَخ انخذيخ انىظُفُخ ورنك عهً انُشى انتبنٍ:
 .1احرتاّ األْعُٚ :١ذيو باَ٫تجاٍ يًكٛاعد املٓعُ ١يًعٌُ ٚفل
ايكٛاْني ٚا٭ْعُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات ايصادز ٠مبٛدبٗا.
 .2اسبٝاد ٖٞٚ :١ٜايتصسف ايعادٍ ٚفل َا متً ٘ٝاؾٛاْب املٛضٛع١ٝ
فكط عً ٢املٛظفٚ ،تكد ِٜاـدَات يًُٓتفع باـدَٚ ١إضدا٤
ايٓصٝش ١هلِ.
 .3ايٓصاٖ ٖٞٚ :١ايتذسد ٚبسا ٠٤ايطًٛى ايبػس َٔ ٟأ ١ٜأغساض أٚ
َكاصد أ ٚغبٗات خاص ١عٓد خدَ ١املطتفٝد ٜٔسفاظا عًٌْٝ ٢
ثكتِٗٚ ،إظٗاز ايٓصاٖ ١يف اٱداز ٠اؿهٚ ، ١َٝٛايعٌُ عً٢
تعصٜص املصًش ١ايعاَ ١يًُذتُع.
 .4االجتٗاد ٖٛٚ :سسص املٛظف ايعاّ عً ٢إٔ ٪ٜدٚ ٟادبات٘ بهٌ
دد ٚادتٗاد ٚعٓاٚ ١ٜاْتباٚ ،ٙإٔ ٜطع ٢يتشكٝل أعًَ ٢عد٫ت
ايهفا ٠٤يف اٱداز ٠اؿه ١َٝٛيف تكد ِٜاـدَ ١يًُطتفٝد،ٜٔ
ٚإٔ ٜتكٝد بايعداي ١اٱدسا ١ٝ٥املطًٛب ١يف صٓع ايكسازات اٱداز،١ٜ
ٚإٔ ٜتذٓب ايطًٛى اير ِٜٓ ٟعٔ اٱُٖاٍ يف ايعٌُ.
 .5ايهفاٚ ٠٤ايفعاي ٖٛٚ :١ٝاملٛظف عٓد قٝاَ٘ بأداٚ ٤ادبات٘ بعدّ
تبدٜد املاٍ ايعاّ أ ٚإضا ٠٤اضتعُاي٘ ٚ ،سسص٘ عً ٢ايتدبري يف
اضتدداّ نٌ أغهاٍ املٛازد ايعاَ ١ناملٛازد ايبػسٚ ١ٜاملاد،١ٜ
ٚايعٌُ عً ٢تسغٝد اٱْفام بطسٜك ١ت٪د ٟإىل اؿفاظ عً٢
املُتًهات ٚاٱٜسادات ايعاَ ١د ٕٚايتأثري عً ٢دزد ١نفا٠٤
تكد ِٜاـدَ ١بفاعًٚ ١ٝدٛد ٠عاي.١ٝ
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تى بعذاد انذنُم فٍ ضىء انشكبئز األصبصُخ انتبنُخ:
ْ - 1عاّ ايعاًَني باملًُه( ١أخ٬قٝات ايٛظٝف ١ايعاَ.)١
 - 2ايًٛا٥ح اٱداز ١ٜيف ْعاّ ٚشاز ٠اـدَ ١املدْ.١ٝ
ْ - 3عاّ ايتعً ِٝايعاي ٞباملًُهْ( ١عاّ فًظ ايتعًِٝ
ايعايٚ ٞاؾاَعات ٚيٛا٥ش٘.)2015/ٙ1436 ،
 - 4تٛدٗات املٓعُات ايدٚي ١ٝيف قٛاعد املُازض ١املٗٓ.١ٝ
َ - 5دْٚات ٚخربات عدد نبري َٔ اؾاَعات ٚايٛشازات
ايعسبٚ ١ٝا٭دٓب..١ٝ
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 .1تطجك لىاعذ دنُم انًًبسصخ انًهُُخ عهً:
 - 1ايكٝادات اؾاَع ١ٝا٭نادميَ ( ١ٝدٜس اؾاَعٚ – ١ن٤٬
اؾاَع – ١عُدا ٤ايهًٝات ٚايعُادات املطاْدٚ – ٠ن ٤٬ايهًٝات –
ز٩ضا ٤ا٭قطاّ ايعًُ.)١ٝ
 - 2أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ يف اؾاَع ١اٱض.١َٝ٬
 - 3اؾٗاش اٱداز ٟيف اؾاَع ١اٱض.١َٝ٬

َ .2عتجش هزا انذنُم هى انًُهد انعبو نهًًبسصخ انًهُُخ
ثشضت طجُعخ انىظُفخ داخم انربيعخ.
َ .3شتًم انذنُم عهً لىاعذ يهزيخ ستً َادي انذوس انًإيىل
فٍ كىَه خطىح هبيخ فٍ صجُم تعزَز األداء انضهُى
وانًًبسصخ انمىًَخ وانتشهٍ ثبنُزاهخ وانشفبفُخ.
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ٜ .1طُٖ ٢را ايدي ٌٝدي ٌٝايطًٛى ٚاملُازض ١املٜٗٓٚ ،١ٝعٌُ ب٘ اعتبازاً
َٔ تازٜخ إقساز َٔ ٙصبًظ ازباَع.١
ٜ .2عتُد ايدي ٌٝايتعازٜف ايٛازد ٠يف ْعاّ اشبدَ ١املدْ ١ٝاملعُ ٍٛب٘
باملًُه.١
 .3تطس ٟأحهاّ ايدي ٌٝعً ٢مجٝع املٛظفني ٚأعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ
ايعاًَني يف ازباَع ١اإلضالَ.١ٝ
 .4جيب عً ٢نٌ َٓتطب يًجاَعٚ ١عٓد ايرتق ٞيًدزج ١األعًٚ ٢قبٌ
َباشست٘ ايعٌُ تٛقٝع ٚثٝكٜ ١تعٗد فٗٝا بااليتصاّ بٗرا ايدي.ٌٝ
ٜ .5ستهص ٖرا ايدي ٌٝعً ٢أضظ ايعدايَٚ ١بادٗ٥ا َٔ ،تهافؤ ايفسص،
ٚايشفافٚ ،١ٝاملطا٤يٚ ،١ايٓصاٖ ١املٗٓٚ ،١ٝاسبٝادٚ ،١ٜاالْتُا ٤يًٛطٔ
ٚازباَع ١اإلضالَٚ ١ٝذبكٝل زضايتٗا ٚأٖدافٗاٚ ،ذبٌُ املطؤٚي ١ٝايٛظٝف١ٝ
ٚايتعًٚ ،١ُٝٝعً ٢املٛظف االيتصاّ بأحهاّ ٖرا ايدي ٌٝإضاف ١إىل األضظ
ٚاملبادئ اييت ٜستهص عًٗٝا.
 .6أ ٟطبايف ١ألحهاّ ٖر ٙايدي ٌٝتطتٛجب املطا٤يٚ ١ارباذ اإلجسا٤ات
ٚايعكٛبات ايتأدٜبٚ ١ٝفكاً ألحهاّ ْعاّ صبًظ ايتعً ِٝايعايٚ ٞازباَعات
ٚيٛا٥خ٘.
 .7ايديٜ ٌٝسض ٞاآلت:ٞ
أ .تطبٝل ٚتعصٜص قٛاعد َٚباد ٨أضاض ١ٝٯداب ايٛظٝف ١ايعاَٚ ،١قِٝ
ٚثكاف ١َٝٓٗ ١عاي ١ٝيدَٛ ٣ظف ٞاـدَ ١املدْ،١ٝ
بٜ .عصش ا٫يتصاّ باملعاٜري ٚايكٛاعد ٚايك ِٝيًٛظٝف ١ايعاَ.١
زٜ.سضذ أضظ املُازضات اؾٝدٚ ٠اؿٛنُٚ ،١ذيو َٔ خ ٍ٬تٛع١ٝ
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َٓطٛب ٞاؾاَعٚ ١تٛد ِٗٗٝم ٛا٭خ٬قٝات ايٛظٝف ١ٝايطًٚ ١ُٝأطس
اْ٫طباط ايرات ٞاييت ؼهِ ضري ايعٌُ يف اؾاَعٚ ١املتطكَ ١ع ايكٛاْني
ٚا٭ْعُ ١ايطاز.١ٜ
د .ايدي ٌٝحيدد ٚادبات املٛظفني َٚطٚ٪يٝاتِٗ ايٛظٝفٚ ١ٝدٚزِٖ يف
ؼطني اـدَات اٱدازٚ ١ٜايتعً ١ُٝٝاملكدَٚ ١تعصٜص املصداق ١ٝغسٜر
اؾاَع ١اٱض.١َٝ٬
ٖـ .تعصٜص ثكَ ١تًك ٞاـدَ ١باؾاَعٚ ،١شٜاد ٠ا٫سرتاّ ٚايتكدٜس يدٚزٖا
يف تكد ِٜاـدَات ايتعً ١ُٝٝبأفطٌ طسٜك ١ممهٓ.١
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ٚتعتُد قٛاعد ممازض ١املٗٓٚ ١ايطًٛى ايٛظٝف ٞعًَ ٢باد ٨أضاض١ٝ
تستبط ازتباطاً ٚثٝكاً بايٛادبات املفسٚض ١أثٓا ٤تأد ١ٜاـدَٚ ١ذيو َٔ خٍ٬
ا٫سرتاّ يكٛاعد ايكاْٚ ٕٛتطبٝل اؿٝادٚ ١ٜايعٌُ بٓصاٖ ١ادتٗاد ٚايتشًٞ
بايهفاٚ ٠٤ايفعاي ١ٝيف نٌ ا٭عُاٍ املٛنً ١يًُٛظف أ ٜٔنإ َٛقع٘
داخٌ اؾاَع ١اٱضٚ ،١َٝ٬تٓكطِ املعاٜري إىل قطُني أضاضٝني ُٖا
ايٛادبات ٚاؿكٛم.

ؤَ .رت عهً انًىظف انمُبو ثًضئىنُخ وظُفته يٍ خالل
االنتزاو ثًب َإتٍ:
 .1أداٚ ٤اجبات ٚظٝفت٘ َٗٚاَٗا املٛنً ١إي ٘ٝأداَ ٤تُٝصاً َتٛخٝاً
األَاْٚ ١ايٓصاٖٚ ١ايدقٚ ١املٗٓٚ ١ٝايتجسد ٚبأقص ٢إَهاْٝات٘.
 .2إٔ ٜعٌُ عً ٢خدَ ١أٖداف ٚغاٜات ازباَع ١ضبككا أٖدافٗا
ٚغاٜاتٗا طبكا يسضايتٗا املعًٓ.١
 .3اسبسص عً ٢اإلملاّ بايكٛاْني ٚاألْعُ ١ايٓافرٚ ٠تطبٝكٗا د ٕٚأٟ
دباٚش أ ٚطبايف ١أ ٚإُٖاٍ.
 .4تهسٜظ أٚقات ايعٌُ ايسمس ١ٝيًكٝاّ مبٗاّ ٚٚاجبات ٚظٝفت٘ٚ ،عدّ
ايكٝاّ بأْ ٟشاط ال ٜتعًل بٛاجبات٘ ايسمس.١ٝ
 .5ايطع ٞايدا ِ٥يتطٜٛس قدزات٘ املٗٓٚ ١ٝتُٓٝتٗا ٚاالطالع عً ٢آخس
املطتجدات يف صباٍ عًُ٘ ٚربصص٘ ٚعٌُ اإلداز ٠اييت ٜعٌُ بٗا.
 .6إٔ ٜكدّ املكرتحات اييت َٔ شأْٗا ذبطني ٚتعصٜص أضايٝب ايعٌُ
ٚزفع َطت ٣ٛاألدا ٤اإلدازٚ ٟاألنادمي.ٞ
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 .7إٔ ٜه ٕٛعٓصسا فاعال يف تٛفري ب ١٦ٝعٌُ آَٓٚ ١صخ ١ٝداخٌ
ازباَع.١
 .8ايتخً ٞايدا ِ٥بايتصسفات ٚاملُازضات ٚاألعُاٍ اييت تتطل َع
اآلداب ٚايطًٛى ايك. ِٜٛ
 .9تطٗ ٌٝاإلجسا٤ات اإلدازٚ ١ٜايتفتٝش اييت تك ّٛبٗا ازبٗات
املختص ١جبُٝع ايٛضا ٌ٥املُهٓٚ ١تكد ِٜاملعًَٛات ٚايسد عً ٢االضتفطازات
اييت حبٛشت٘ يًُطٛ٦يني عٔ َُٗات ايتخكٝل ٚايتفتٝشٚ ،ذيو ٚفكاً
يًكٛاْني ٚاألْعُ ١املعُ ٍٛبٗا داخٌ ازباَع.١
 .11االيتصاّ بطسم ايتعًِ املكّسْ ٠عاَاً اييت نفًتٗا األْعُٚ ١ايًٛا٥ح
املعتُدٚ ٠ايبعد عٔ أ ٟطسٜل آخس َٔ ايطسم اييت تعطٌ ضري ايعٌُ.
 .11احملافع ١عً ٢املاٍ ايعاّ َٚصاحل ايدٚيٚ ١ممتًهاتٗا ٚعدّ
ايتفسٜط بأ ٟحل َٔ حكٛقٗا ٚتبًٝؼ زٝ٥ط٘ املباشس عٔ أ ٟدباٚش ميظ املاٍ
ايعاّ أ ٚاملصًخ ١ايعاَٚ ١عٔ أ ٟإُٖاٍ أ ٚتصسف ٜطس باملصًخ ١ايعاَ.١
 .12عدّ اضتخداّ ممتًهات ايدٚي ١يًخص ٍٛعًَ ٢هاضب خاص ١أٚ
يًرتٜٚج عٔ ضًع أ ٚخدَات ملٓفعت٘ ايشخص ١ٝأَٓ ٚفع ١طسف ثايح.
 .13عً ٢املٛظف اير ٟمت تصٜٚد ٙجبٗاش حاضٛب َساعاَ ٠ا :ًٜٞ
أ .اؽاذ ناف ١اٱدسا٤ات اي٬شَ ١يًشفاظ عً ٢اؿاضٛب اـاص ب٘.
ب .عدّ تٓص ٌٜايرباَر عً ٢اؾٗاش إ ٫بعد َسادع ١دا٥س ٠أْعُ ١تكٓ١ٝ
املعًَٛات باؾاَع.١
ز .ايتأند َٔ إطفا ٤اؾٗاش قبٌ َػادزَ ٠هإ ايعٌُ.
د .احملافع ١عً ٢ضس ١ٜاملعًَٛات املٛدٛد ٠عً ٢اؾٗاش اـاص ب٘ َٔ
خ ٍ٬اضتعُاٍ نًُ ١ايطس اـاص ١ب٘ ٚعدّ إفػاٗ٥ا يًػري.
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ٖـ .عدّ اضتدداّ اؾٗاش ٭غساض ايتطًٚ ١ٝعدّ تٓص ٌٜا٭يعاب
ٚايرباَر ايرتف.١ٝٗٝ
 .ٚعدّ ايدخ ٍٛإىل أدٗص ٠اٯخسٚ ٜٔقاٚي ١اؿص ٍٛعًَ ٢عًَٛات
َٓٗا.
ش .اضتدداّ اؾٗاش يػاٜات تطٜٛس املٗازات ٚايكدزات ٚمبا ٜتَ ّ٤٬ع
َصًش ١ايعٌُ.
ح .عدّ اضتدداّ اؾٗاش ٱلاش أعُاي٘ ايػدص.١ٝ
ط .تسغٝد اضتدداّ ايطابعات َا أَهٔ.
 .14عً ٢املٛظف اير ٟتتٛفس يد ٜ٘إَهاْ ١ٝايٛص ٍٛإىل شبه ١االْرتْت
َساعاَ ٠ا :ًٜٞ
أ .ا٫يتصاّ باضتدداَٗا ٭غساض ايعٌُ مبا يف ذيو يػاٜات تطٜٛس
ايكدزات ٚاملٗازات ذات ايع٬ق ١بطبٝع ١عًُ٘ ٚمبا ٜصب يف َصًش ١ايعٌُ.
ب .ا٫يتصاّ بػسٚط َٚتطًبات سكٛم املًه ١ٝايفهس ١ٜيًًُفات
ٚايرباَر َٚساعا ٠غسٚط تسخٝص اضتدداَٗا.
ز .اضتػاز ٠ايٛسد ٠املعٓ ١ٝبٓعِ املعًَٛات باؾاَع ١أ ٚايهً ١ٝايتابع هلا
أ ٚاٱداز ٠ايفسع ١ٝفٛزاً يد٬َ ٣سع ١أ ١ٜأَٛز غري طبٝع ١ٝخ ٍ٬اضتدداّ
اْ٫رتْت.
د .عدّ تٓص ٌٜايٓصٛص ٚايصٛز اييت ؼت ٟٛعًَٛ ٢اد غري قاْ.١ْٝٛ
ٖـ .عدّ تٓص ٌٜاملًفات اييت  ٫تتعًل بطبٝع ١عًُ٘ َباغسَ ٠جٌ ًَفات
ايفٝدًَٚ ٜٛفات ايٛضا٥ط املتعددٚ ،٠ا٭ف ّ٬أ ٚا٭غاْ ،ٞأ ٚاملٛضٝكَٚ ٢ا
غاب٘ ذيو.
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ش .عدّ اضتدداّ اؾٗاش ٚاْ٫رتْت حملاٚي ١ايدخٚ ٍٛايتطًٌ إىل أدٗص٠
ٚغبهات أخسٚ ،٣عدّ اضتدداّ اْ٫رتْت ٱزضاٍ َٛاد ضس ،١ٜأ ٚضٝاض،١ٝ
أ ٚؼت ٟٛعً ٢تٗدٜد َٚطاٜك ١يٰخس.ٜٔ
 .15عً ٢املٛظف اير ٟخيصص ي٘ عٓٛإ بسٜد إيهرت ْٞٚخاص بايعٌُ
َساعاَ ٠ا :ًٜٞ
أ .عدّ اضتدداّ ايربٜد اٱيهرت ْٞٚيف غري أغساض ايعٌُ.
ب .عدّ إعاد ٠إزضاٍ ايسضا ٌ٥اييت تصً٘ ٚؼت ٟٛعً ٢ايٓهات أٚ
ايصٛز أًَ ٚفات ا٭فٚ ّ٬ايصٛز.
ز .عدّ إعاد ٠إزضاٍ ايسضا ٌ٥ايٛازد ٠اييت قد ؼت ٟٛعً ٢فريٚضات أٚ
ًَفات ٜػتب٘ بأْٗا فريٚضاتٚ ،جيب يف ٖر ٙاؿاي ١ا٫ضتعاْ ١بايٛسد ٠املعٓ١ٝ
بأْعُ ١تكٓ ١ٝاملعًَٛات باؾاَع.١
د .ا٭خر بعني ا٫عتباز بأْ٘ يٝظ ٖٓاى أ ١ٜخصٛص ١ٝفُٝا ٜتعًل
بايسضا ٌ٥اييت تصٌ إىل أَٛ ٟظف أ ٚاييت ٜسضًٗا َٔ خْ ٍ٬عاّ ايربٜد
ا٫يهرت.ْٞٚ
ٖـ .عدّ فتح أ ١ٜزضاٚ ٌ٥ازد ٠غري َعسٚف ١أ ٚغري َتٛقع ،١ست ٢يٛ
ناْت ايسضاي َٔ ١غدص َعسٚف يد ٣املٛظف ٚنريو عدّ فتح أ ٚتٓصٌٜ
أًَ ١ٜفات َسفكٜ ١ػو يف َصدزٖا.
 .ٚاضتدداّ ايربٜد ا٫يهرت ْٞٚيف َصاحل ايعٌُ يتطٜٛس ايكدزات
ٚاملٗازات ٚفكاً ملتطًبات ايعٌُ.

ة .واذجبد انتعبيم يع اِخشٍَ:
ؤ .فٍ يربل انتعبيم يع يتهمٍ انخذيخ ؤٌ َهتزو ثًب َإتٍ:
 .1اسرتاّ سكٛم َٚصاحل اٯخس ٜٔد ٕٚاضتجٓا ،٤أ ٚأ ٟغهٌ َٔ
أغهاٍ ايتُٝٝص.
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 .2ايطع ٞإىل نطب ثك ١اٯخس َٔ ٜٔخْ ٍ٬صاٖت٘ ٚػاٚب٘ ٚضًٛن٘
ايطً ِٝيف نٌ أعُاي٘ مبا ٜتٛافل َع ا٭ْعُٚ ١ايتعًُٝات.
 .3إلاش املعاَ٬ت املطًٛب ١بايطسعٚ ١ايدق ١املطًٛبٚ ١ضُٔ سدٚد
ا٫ختصاصٚ ،اٱداب ١عً ٢اضتفطازات ٚغهاَ ٣ٚتًك ٞاـدَ ١بدق١
َٛٚضٛعٚ ١ٝضسعٚ ،١بٝإ ا٭ضباب يف ساٍ عدّ املٛافك ١أ ٚسص ٍٛتأخري
عًَ ٢عاَ٬تِٗ.
 .4تٛفري املعًَٛات املطًٛب ١ملتًك ٞاـدَٚ ١املتعًك ١بأعُاٍ ْٚػاطات
إدازت٘ بدقٚ ١ضسعٚ ١أَاْٚ ،١َٝٓٗٚ ١إزغادِٖ إىل آي ١ٝتكد ِٜايػها ٣ٚيف
ساي ١زغبتِٗ يف زفع غه ٣ٛإىل اؾٗات املعٓ.١ٝ
 .5إعطا ٤أٚي ١ٜٛايعٓاٚ ١ٜايسعا ١ٜير ٟٚا٫ستٝادات اـاصٚ ١تكدِٜ
ايعٚ ٕٛاملطاعد ٠هلِ.
 .6ايتعاٌَ َع ايٛثا٥ل ٚاملعًَٛات ايػدص ١ٝاملتعًك ١با٭فساد ايرٜٔ
ٜتعاٌَ َعِٗ بطس ١ٜتاَٚٚ ١فكاً يٮْعُ ١املعُ ٍٛبٗاٚ ،عدّ اضتػٖ ٍ٬رٙ
املعًَٛات يف أ ٟأغساض غدص ١ٝأ ٚعاَ ١إ ٫بإذٕ صسٜح َٔ اؾٗات
املطٚ٪يٚ ١طبك ًا يٮْعُ ١املعُ ٍٛبٗا.
ة .فٍ يربل انتعبيم يع سئصبئه ؤٌ َهتزو ثًب َإتٍ:
جيب عً ٢املٛظف ا٫يتصاّ باٯداب يف ايتعاٌَ َع ايس٩ضاٚ ،٤سفغ
سكٛقِٗ يف اجملاٍ ايٛظٝفٚ ٞاملٗين با٫يتصاّ مبا ٜأت:ٞ
 .1ايتكٝد بتٓفٝر أٚاَس ز٩ضاٚ ٘٥تٛدٗٝاتِٗ ٚتعًُٝاتِٗ ٚفل ايتطًطٌ
ا٭نادمي ٞأ ٚاٱداز ، ٟعً ٢أ ٫ته ٕٛكايف ١يٮْعُٚ ١ايتعًُٝات املعٍُٛ
بٗا ٚإٔ ٜسفض تٓفٝر ايتعًُٝات إذا ناْت كايفتٗا تػهٌ كايفٜ ١عاقب
عًٗٝا ايٓعاّ.
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 .2ايتعاٌَ َع ايس٩ضا ٤باسرتاّ ٚعدّ قاٚي ١نطب أَ ٟعاًَ١
تفط ١ًٝٝعرب أضايٝب ايتًُل أ ٚاـداع أ َٔ ٚخ ٍ٬ايٛضاطٚ ١احملطٛب.١ٝ
 .3عدّ خداع أ ٚإخفاَ ٤عًَٛات َتعًك ١بعًُ٘ بٗدف ايتأثري عً٢
ايكسازات املتدر ،٠أ ٚإعاق ١ضري ايعٌُ.
 .4إٔ ٜتعاَ ٕٚع ز٩ضاٜٚ ٘٥صٚدِٖ بايسأٚ ٟاملػٛزٚ ٠اـرب ٠اييت
ميتًهٗا بهٌ َٛضٛعٚ ١ٝصدمٚ ،إٔ ٜبني هلِ املعًَٛات اييت عٛشت٘ مبا
حيكل َصًش ١ايعٌُ.
 .5إع ّ٬زٝ٥ط٘ (نٌ يف فاي٘) عٔ أ ٟػاٚش أ ٚكايف ١أ ٚصعٛبات
ٜٛادٗٗا يف فاٍ ايعٌُ.
 .6عٓد تػري ايسٝ٥ظ عً ٢املٛظف إط٬ع زٝ٥ط٘ املباغس اؾدٜد
ٚبػهٌ ناٌَ ٚدقٝل عً ٢املٛضٛعات ايطابكٚ ١اؿايٚ ١ٝايٛثا٥ل املتعًك١
بأدا ٤ايعٌُ مبا يف ذيو ا٭َٛز ايعايك ،١يطُإ اضتُساز ١ٜايعٌُ.
ج .فٍ يربل انتعبيم يع انزيالء:
جيب عً ٢املٛظف اؿفاظ عً ٢ا٭دا ٤اؾُاع ٞاملُٝص يًُٗاّ املٛنً١
إىل دٗ ١عًُ٘ ٚذيو َٔ خ ٍ٬ا٫يتصاّ مبا ٜأت:ٞ
 .1ايتعاٌَ باسرتاّ ٚيباقٚ ١صدم َع شَٚ ،٘٥٬احملافع ١عً ٢ع٬قات
ضًٚٚ ١ُٝدَ ١ٜعِٗ ،د ٕٚمتٝٝصٚ ،اؿسص عً ٢اسرتاّ خصٛصٝاتِٗ
ٚاَ٫تٓاع عٔ اضتػ ٍ٬أَ ١ٜعًَٛات تتعًل عٝاتِٗ اـاص ١بكصد اٱضا.٠٤
 .2ايتعاَ ٕٚع شََٚ ٘٥٬ػازنتِٗ آزا ٙ٤مبَٗٓٛٚ ١ٝضٛع ١ٝعاي١ٝ
ٚتكد ِٜاملطاعد ٠هلِ َا أَهٔ ؿٌ املػه٬ت اييت تٛادِٗٗ يف فاٍ
ايعٌُ.
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 .3اؿسص عًْ ٢ػس ا٫ػاٖات اٱجياب ١ٝبني ايصَ ٤٬يًُطاعد ٠يف
ا٫زتكا ٤بأدا ٤ايعٌُ ٚؼطني ب٦ٝت٘ ٚتأنٝد ايجكاف ١امل٪ضط ١ٝايطً ١ُٝيف
َهإ عًُ٘ باؾاَع.١
 .4اَ٫تٓاع عٔ أ ١ٜتصسفات أ ٚممازضات أ ٚأعُاٍ غري أخ٬ق ١ٝتٓتٗو
اٯداب ايعاَٚ ١ايطًٛى ايك.ِٜٛ
د .فٍ يربل انتعبيم يع يشئوصُه:
جيب عً ٢املٛظف إذا تٛىل ٚظٝف ١قٝاد ، ١ٜإٔ ٪ٜد ٣ا٭عُاٍ يف ض٤ٛ
َا :ًٜٞ
 .1تُٓ ١ٝقدزات َسٚ٩ضَٚ ٘ٝطاعدتِٗ ٚؼفٝصِٖ عً ٢ؼطني أدا،ِٗ٥
ٚإٔ ٜه ٕٛقد ٠ٚسطٓ ١هلِ بايعٌُ عً ٢ا٫يتصاّ بايكٛاْني ٚا٭ْعُ.١
ْ .2كٌ املعسفٚ ١اـربات اييت انتطبٗا إىل َسٚ٩ضٚ ٘ٝتػذٝعِٗ عً٢
شٜاد ٠تبادٍ املعًَٛات ْٚكٌ املعسف ١فُٝا ب.ِٗٓٝ
 .3اٱغساف عًَ ٢سٚ٩ضَٚ ٘ٝطا٤يتِٗ عٔ أعُاهلِٚ ،تك ِٝٝأداِٗ٥
مبٛضٛعٚ ١ٝػسد ٚايطع ٞيتٛفري فسص تُٓ ١ٝقدزاتِٗ ٚفكاً يٮْعُ ١ذات
ايع٬ق.١
 .4اسرتاّ سكٛم َسٚ٩ضٚ ٘ٝايتعاَ ٕٚعِٗ مبٗٓ ١ٝعاي ١ٝد ٕٚقابا ٠أٚ
متٝٝص.
 .5ا٫يتصاّ بإٔ ته ٕٛايتٛدٗٝات ملسٚ٩ض ٘ٝخط ١ٝيف ساي ١تًك٘ٝ
َ٬سع ١خطَ َٔ ١ٝسٚ٩ض٘ بإٔ أٚاَس ٙأ ٚتٛدٗٝات٘ اييت أصدزٖا كايف١
يٮْعُ ١املعُ ٍٛبٗا.
هـ .فٍ يربل انشفبظ عهً انضشَخ وآنُبد اإلفصبح عٍ انًعهىيبد:
جيب عً ٢املٛظف َا :ًٜٞ
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 .1عدّ إفػا ٤املعًَٛات ايسمسٚ ١ٝايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات اييت سصٌ أٚ
اطًع عًٗٝا أثٓا ٤قٝاَ٘ بٛظٝفت٘.
 .2عدّ اٱد ٤٫بأ ٟتعًٝل أ ٚتصسٜح أَ ٚداخًٚ ١إزداٗ٥ا يًذٗ ١املدتص١
بريو (إداز ٠اٱع.)ّ٬
 .3اٱفصاح بػهٌ ناٌَ ٚدقٝل عٔ نٌ املعًَٛات ايسمس ١ٝاييت
تطتٛدب اٱفصاح عٓٗا عهِ ٚظٝفت٘ فكط.
و .فٍ يربل لجىل ؤو طهت انهذاَب وااليتُبصاد وانفىائذ األخشي:
جيب عً ٢املٛظف:
 .1عدّ قب ٍٛأ ٚطًب أٖ ٟداٜا أ ٚضٝاف ١أ ٚأ ٟفٛا٥د أخس َٔ ٣أْٛ ٟع
ناْت ،ضٛا ٤ناْت َباغس ٠أ ٚبايٛاضط ،١قد ٜه ٕٛهلا تأثري َباغس أٚ
غري َباغس عًَٛ ٢ضٛعٝت٘ يف تٓفٝر َٗاَ٘ ايٛظٝف ١ٝأ َٔ ٚغأْٗا إٔ ت٪ثس
عً ٢قسازات٘.
 .2عٓدَا ٜه ٕٛاملٛظف يف ساي ٫ ١ميهٓ٘ فٗٝا زفض اهلداٜا أٚ
ايطٝاف ١أ ٚايفٛا٥د ا٭خس ٣اييت  ٫تٓطبل عًٗٝا اؿا٫ت ايٛازد ٠يف ايفكس٠
(أ) َٔ ٖر ٙاملاد ،٠أ ٚعٓدَا ٜعتكد إٔ قب ٍٛأْٛاع َع َٔ ١ٓٝايطٝاف ١ضٝعٛد
بٓفع دٝد عً ٢امل٪ضط ،١عً ٢املٛظف إع ّ٬زٝ٥ط٘ املباغس بريو خطٝاً.
ٚعً ٢ايسٝ٥ظ املباغس إع ّ٬املٛظف خطٝاً َا إذا نإ جيب زفض اهلداٜا أٚ
ايطٝاف ١أ ٚايفٛا٥د ا٭خس ٣أ ٚا٫ستفاظ بٗا  ،أ ٚايتربع بٗا مل٪ضط ١خري،١ٜ
أ ٚايتصسف بٗا أ ٚا٫ستفاظ بٗا َٔ قبٌ املٛظف املعين.
 .3تك ّٛإداز ٠اؾاَع ١بفتح ضذٌ خاص باهلداٜا املكدَ ١تطذٌ ف٘ٝ
اهلداٜا ايٛازد ٠يف ايفكس( ٠ب) َٔ ٖر ٙاملادٚ ٠نٝف ١ٝايتعاٌَ َعٗا ضٛا٤
ناْت َٔ خ ٍ٬ا٫ستفاظ بٗا يف اؾاَع ١أ ٚايتربع بٗا أ ٚا٫ستفاظ بٗا َٔ
قبٌ املٛظف.
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ل .فٍ يربل تضبسة انًصبنز عهً انًىظف:
جيب عً ٢املٛظف:
 .1عدّ اضتدداّ ٚظٝفت٘ بصٛزَ ٠باغس ٠أ ٚغري َباغس ٠يًشص ٍٛعً٢
َهاضب َاي ١ٝأ ٚأ ٟغ ٤ٞذ ٟق ١ُٝملصًش ١خاص ١ب٘ أ ٚبعاً٥ت٘.
 .2اَ٫تٓاع عٔ ايكٝاّ بأْ ٟػاط َٔ غأْ٘ إٔ ٪ٜد ٟإىل ْػ ٤ٛتطازب
سكٝك ٞأ ٚظاٖس ٟأ ٚقتٌُ بني َصاؿ٘ ايػدص َٔ ١ٝدٗٚ ١بني
َطٚ٪يٝات٘ َٗٚاَ٘ ايٛظٝف َٔ ١ٝدٗ ١أخس.٣
 .3اَ٫تٓاع عٔ ايكٝاّ بأْ ٟػاط ٜ ٫تٓاضب َع أدا ٘٥املٛضٛعٞ
ٚاملتذسد ملٗاَ٘ ،أ ٚميهٔ إٔ ٪ٜد ٟإىل َعاًَ ١تفط ١ًٝٝ٭غداص طبٝعٝني
أ ٚاعتبازٜني يف تعاَ٬تِٗ َع اؿه ،١َٛأٜ ٚط ٤ٞيطُع ١اؾاَع ١أٜ ٚعسض
ع٬قتٗا َع اٯخس ٜٔيًدطس.
 .4إع ّ٬زٝ٥ط٘ املباغس خطٝاً ٚبػهٌ فٛز ٟيف ساٍ تطازب َصاؿ٘
َع أ ٟغدص يف تعاَ٬ت٘ َع اؿه ،١َٛأ ٚإذا ْػأ ايتطازب بني املصًش١
ايػدصٚ ١ٝاملصًش ١ايعاَ ،١أ ٚتعسض املٛظف إىل ضػٛط تتعازض َع
َٗاَ٘ ايسمس ،١ٝأ ٚتجري غهٛناً س ٍٛاملٛضٛع ١ٝاييت جيب إٔ ٜتعاٌَ
بٗاَ ،ع إٜطاح طبٝع ١ايع٬قٚ ١نٝف ١ٝايتطازبٜٚ ،تٛدب عً ٢ايسٝ٥ظ
املباغس اؽاذ اٱدسا٤ات اي٬شَ ١يريوٚ ،يف مجٝع ا٭سٛاٍ جيب َساعا٠
املصًش ١ايعاَ ١عٓد َعاؾٖ ١را ايتعازض.
 .5عدّ اضتػ ٍ٬املعًَٛات اييت حيصٌ عًٗٝا أثٓا ٤تأدٜت٘ ملٗاَ٘
ايسمسٚ ١ٝبعد اْتٗا ٤عًُ٘ يف اؾاَع ١أ ٚتٛظٝفٗا يتشكٝل َٓافع غدص١ٝ
يٓفط٘ أ ٚيػري ٙبػهٌ َباغس أ ٚغري َباغس ،أ ٚيٲضا ٠٤إىل ايػريٚ ،عدّ
ايكٝاّ بإفػاَ ٤عًَٛات ٱعطا ٤اَتٝاش غري عادٍ أ ٚغري َعك ٍٛ٭طساف
أخس.٣
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 .6جيب اؿص ٍٛعً ٢املٛافكات ٚايتفٜٛطات اي٬شَٚ ١فكاً يٮْعُ١
ٚايتعًُٝات ،يف ساي ١زغبت٘ يف ا٫غرتاى يف عًُ ١ٝمجع ايتربعات أ ٚاؾٛا٥ص
أ ٚاملطاُٖات ايع ١ٝٓٝمل٪ضطات خري.١ٜ
 .7تفاد ٟإقاَ ١ع٬قات ٚثٝكَ ١ع أفساد أ٪َ ٚضطات تعتُد َصاؿٗا
بػهٌ أضاض ٞعً ٢قسازات٘ أ ٚقسازات إدازت٘.
و .فٍ يربل االصتشمبق وانرذاسح وانتُبفضُخ وانعذانخ:
جيب عً ٢املٛظف:
 .1اؽاذ اٱدسا٤ات املتعًك ١ب٘ باختٝاز أ ٚتعٝني املٛظفني أ ٚتسفٝعِٗ أٚ
تدزٜبِٗ أَ ٚهافآتِٗ أ ٚتك ُِٗٝٝأْ ٚكًِٗ أ ٚاْتدابِٗ أ ٚإعازتِٗ أ ٚبأَٔ ٟ
ا٭َٛز املتعًك ١بأعُاهلِ ،بػفافْٚ ١ٝصاَٖ ١طًكٚ ،١مبٓأ ٣عٔ أ ١ٜاعتبازات
ذات صً ١بايكساب ١أ ٚايصداق ١أ ٚباملفاٖ ِٝايٓفعٚ ،١ٝد ٕٚأ ٟمتٝٝص َبين
عً ٢ايٓٛع ا٫دتُاع ٞأ ٚايعُس ٚ ،بإتباع أضظ ا٫ضتشكام ٚاؾداز٠
ٚايتٓافطٚ ،١ٝايتكٝد ايتاّ بايص٬سٝات ٚإدسا٤ات ايعٌُ املعتُد.٠
 .2إب٬غ ايسٝ٥ظ املباغس خطٝاً عٔ أ ٟػاٚش يٮْعُٚ ١ايتعًُٝات
ايٓافر ٠اييت ٜطًع عًٗٝا خ ٍ٬عًُ٘ يف فاٍ ا٫ختٝاز ٚايتعٝني ٚايرتفٝع
ٚايتدزٜب ٚتك ِٝٝا٭داَٚ ٤ا غاب٘ ذيوٚ ،عً ٢ايسٝ٥ظ املباغس ايتشكل َٔ
صش ١ايب٬غ ٚاؽاذ اٱدسا٤ات اي٬شََ ١ع اؾٗات املعٓ ١ٝيطُإ تصٜٛب
ايٛضع ٚفك ًا يٮْعُٚ ١اٱدسا٤ات املتعُد.٠
 .3اَ٫تٓاع ْٗاٝ٥اً ،ضٛا ً٤بػهٌ َباغس أ ٚغري َباغس ،عٔ ايكٝاّ بأٟ
َعاًَ ١تفط ١ًٝٝ٭ ٟغدص َٔ خ ٍ٬ايٛاضطٚ ١احملطٛب.١ٝ
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إٕ اؾاَعات َٚعاٖد ايعًِ ا٭نادمي ٖٞ ١ٝايٛض ١ًٝا٭ضاض ١ٝيػسع
ايكٚ ِٝتػه ٌٝايعكٚ ٍٛإْتاز املعسف َٔٚ ،١ثِ فإٍٕ دٚزٖا ا٭ضاضٜ ٫ ٞتُجٌ
يف فسد إَداد ايطايب مبذُٛع َٔ ١اؿكا٥ل أ ٚاملعًَٛات اؾاٖص ،٠إذ يف
إَهإ ايطايب إٔ حيصٌ عً ٢اؿكا٥ل ٚاملعًَٛات َٔ َصادز َتعدد٫ٚ ٠
ضُٝا بعد ثٛز ٠ا٫تصا٫ت املعاصس.٠
ٚزضاي ١اؾاَع ١تتُجٌ يف ا٭ضاع يف صكٌ قدزات ايط٬ب عً ٢ايفِٗ
ٚايتشًٚ ٌٝايتأصٚ ٌٝايٓكدٚ ،يف اضتٝعاب َٓاٖر املعسف ١املدتًف١
ٚاضتدداَٗا يفِٗ ٚإْتاز املعازف ٚايعً.ّٛ
نُا إٔ ا٭ضتاذ اؾاَع ٖٛ ٞقد ٠ٚسطٓ ١يًط٬بَ ٖٛٚ ،سغدٌ َٛٚدٌ٘
ْٚاصحٌ أَني يًط٬ب ٚايباسجني يهٜ ٞع ِٗٓٝعً ٢ايتعًِ ايراتٚ ،ٞتُٓ١ٝ
قدزاتِٗ ايرَٖٓٗٚ ١ٝازاتِٗ ايعًُٚ ،١ٝتػه ٌٝغدصٝاتِٗ ٚاْطادٗا يف
كتًف أبعادٖا ٚدٛاْبٗا ٖٛٚ ،صاسب زضايْ ١بٚ ١ًٝضاَ ١ٝيف بٓا ٤أدٝاٍ
املطتكبٌ اييت تتشٌُ أَاْ ١املطٚ٪ي ١ٝاجملتُعٚ ١ٝا٫زتكا ٤بايبشح ايعًُٞ
ٚاملطاُٖ ١يف تكدّ اجملتُع ْٗٚطت٘.
ٚاسرتاّ ا٭ضتاذ اؾاَعٚ ٞادب عً ٢اجملتُع  ٚأفساد ٙناف ١مبٔ فِٗٝ
ري
ط٬ب ايعًِ; إذ ٜتعني عً ٤٫٪ٖ ٢إٔ ٜعاًَ ٙٛبهٌ َا ٖ ٛأٌٌٖ ي٘ َٔ تٛق ٍ
ٚإد ،ٍ٬فايعًُاٚ ِٖ ٤زث ١ا٭ْبٝاٚ ،٤أَ ٟطاع بكُٝتِٗ َٚهاْتِٗ ُٜعد
اْتٗانًا يك ١ُٝايعًِ ذات٘ ٚ ،سسص إداز ٠اؾاَع ١عً ٢اسرتاّ أضاترتٗا،
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ٚتكدٜس َهاْتِٗٚ ،محا ١ٜاضتك٬هلِ ايفهس ٖٛ ٟايطب ٌٝإىل زفع ١غإٔ
اؾاَعٚ ١ععِ قدزٖا.

ؤوال :انىاذجبد انشخصُخ:
 .1ا٭َاْٚ ١اـًل ايك.ِٜٛ
 .2ا٫يتصاّ ا٭ْعُٚ ١ايتعًُٝات ٚقٛاعد ايطًٛى ٚاٯداب.
 .3ايرتفع عٔ نٌ َا ٖ ٛكٌ بػسف ايٛظٝف.١
 .4ايتفسغ يعًُ ١باؾاَع ٫ٚ ،١جيٛش ي٘ ايعٌُ خازز اؾاَع ١إ ٫بعد
أخر َٛافكَ ١طبكٚ ١فل ا٭ْعُٚ ١ايًٛا٥ح.

حبَُب :انىاذجبد األكبدًَُخ وانجشخُخ:
 .1إٔ ٜتابع َا ٜطتذد يف فاٍ ؽصص٘.
 .2إٔ ٜطِٗ َٔ خْ ٍ٬ػاط٘ ايعًُ ٞيف تطٛز ؽصص٘.
 .3إٔ ٜٓكٌ يط٬ب٘ أسدخ َا تٛصٌ إي ٘ٝايعًِ يف فاٍ ؽصصٜ٘ٚ ،جري
ف ِٗٝسب ايعًِ ٚاملعسفٚ ١ايتفهري ايعًُ ٞايطً.ِٝ
 .4إٔ ٜتٛىل َطٛ٦ي ١ٝسفغ ايٓعاّ داخٌ قاع ١ايدزعٚ ،املدتربات،
ٜٚكدّ يسٝ٥ظ ايكطِ تكسٜسًا عٔ نٌ سادخ َٔ غأْ٘ اٱخ ٍ٬بايٓعاّ.
 .5إٔ ٪ٜدْ ٣صاب٘ ايتدزٜط ٞسطب املستب ١ايعًُ ١ٝاييت ٜػػًٗاٚ ،إٔ
ٜتشً ٢بأخ٬قٝات َٗٓ ١ٝيف تك ِٜٛايط٬ب يف نٌ عٌُ ٜك َٕٛٛب٘ٚ ،عسض
ْتا٥ر ايتك ِٝٝعً ِٗٝبػفاف.١ٝ
 .6إٔ ٪ٜد ٣ايطاعات املهتبٚ ١ٝفل اؾدٚ ٍٚايٓصاب املعد َٔ قبٌ
ايكطِ.
 .7إٔ ٪ٜدْ ٣صاب ١ايعًُ ٞايعاّ أضبٛعٝا ٚفل اي٥٬ش.١
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 .8إٔ ٜػازى بفعاي ١ٝيف أْػط ١ايبشح ايعًُ ٞعًَ ٢طت ٣ٛايكطِ
ٚايهًٚ ١ٝاؾاَعٚ ،١اجملتُعٚ ،فل ا٭ْعُٚ ١اـطط ٚايرباَر املعُ ٍٛبٗا
يف اؾاَع.١
 .9إٔ ٪ٜدٚ ٟادب٘ يف اٱزغاد ا٭نادمي ٞيًط٬ب ٚفل اٯيٝات املعٍُٛ
بٗا يف اؾاَع.١
.10إٔ ٜكدّ يسٝ٥ظ ايكطِ تكسٜساً ضٜٓٛاً عٔ أْػطت٘ ايعًُٚ ١ٝايبشج١ٝ
ٚاجملتُع.١ٝ
.11إٔ ٜػازى بفعاي ١ٝيف ا٭عُاٍ اٱداز ١ٜاييت ٜهًف بٗا َٔ اؾٗات
املدتص ١يف اؾاَع.١
وَضبف بنً يب صجك نغُش انضعىدٍَُ انًتعبلذٍَ يب َهٍ:
أ .ا٫يتصاّ بإتباع ا٭ْعُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات ايٓافر ٠يف املًُه.١
ب .جيب عً ٢املتعاقد ٚعًٜ َٔ ٢عٛهلِ اسرتاّ ايعادات ٚايتكايٝد يف
املًُهٚ ،١عدّ املطاع بايد ،ٜٔأ ٚايتدخٌ يف ايطٝاض.١

حبنخبً  :واذجبد عضى هُئخ انتذسَش فً يربل تشمُك
يتطهجبد انرىدح واالعتًبد األكبدًٍَ:
ٜعد عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ أسد أِٖ ا٭ضظ ٚايعٓاصس امله ١ْٛيًبٓا٤
اؾاَع ;ٞ٭ُٖ ١ٝايدٚز ٚاملطٚ٪ي ١ٝاييت ٜططًع بٗا يف اجملا٫ت ايج٬ث١
ايسٝ٥ط ١اييت ٜك ّٛعًٗٝا ايعٌُ اؾاَع :ٞايتدزٜظٚ ،ايبشح ايعًُ،ٞ
ٚخدَ ١اجملتُع; ٚذيو  ٫غساب ١إٔ ٜتِ ايرتنٝص عً ٘ٝيف َعاٜري اؾٛد٠
ٚا٫عتُاد ا٭نادمي َٔ ٞقبٌ مجٝع اهل٦ٝات ٚاملٓعُات ٚدٗات ا٫عتُاد يف
مجٝع أما ٤ايعامل.
ٚيف َعاٜري ا٫عتُاد ا٭نادمي ٞايصادز َٔ ٠اهل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيًتكِٜٛ
) لد

ٚا٫عتُاد ا٭نادمي ٞيف املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد( ١ٜ
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اٖ٫تُاّ ايهبري ٚايرتنٝص ايٛاضح عً ٢عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ ٚدٛد ٠أدا،٘٥
ٚضسٚز ٠ايعٓا ١ٜباختٝازٚ ،ٙتٗ٦ٝت٘ ٚتأٖ ً٘ٝيًعٌُ ا٭نادميٚ ،ٞأُٖ١ٝ
َٛانبت٘ ٭سدخ ايتطٛزات ايعامل ١ٝيف فاٍ ايتعً ِٝاؾاَع ;ٞنُا إٔ
املعاٜري ا٭سد عػس ايسٝ٥طٚ ،١املعاٜري ايفسع ٚ ،١ٝاملُازضات ايتابع ١هلا ٫
ؽً َٔ ٛاؿدٜح عٔ عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ ٚا٭دٚاز اييت جيب عً ٘ٝايكٝاّ
بٗاٚ ،املُازضات املطًٛب َٓ٘ تأدٜتٗا بػهٌ فاعٌ َٚطتُس ػا ٙايط٬ب،
ٚايكطِٚ ،ايهًٚ ،١ٝاؾاَعٚ ،١اجملتُع.
 َٔٚأِٖ ايٓكاط ٚاملُازضات اييت تٛضح ٚتبني ايدٚز املطًٛب َٔ عطٛ
ٖ ١٦ٝايتدزٜظ ٚٚادبات٘ يتشكٝل َعاٜري اؾٛدٚ ٠ا٫عتُاد ا٭نادمي ٞيف
اؾاَع:١
 .1فٍ انًربل اإلداسٌ وانتُظًٍُ:
- 1ضسٚز ٠ا٫ط٬ع عً ٢ايًٛا٥ح ٚا٭ْعُٚ ١ايطٝاضات ٚاٱدسا٤ات ذات
ايع٬ق ١بعًُ٘ نأسد املٓتُني هلر ٙامل٪ضط.١
- 2املػازن ١ايفاعً ١يف عًُٝات ايتدطٝط ا٫ضرتاتٝذ ٞيًربْاَر ،
ٚايكطِ ٚايهً.١ٝ
- 3ا٫يتصاّ بكٛاعد ايطًٛى املتعًك ١باملُازضات ا٭خ٬ق ١ٝيف
ايتدزٜظٚ ،ايتكٚ ،ِٜٛايبشح ايعًُٚ ،ٞناف ١ا٭عُاٍ اٱدازٚ ١ٜاـدَ١ٝ
اييت ٜك ّٛبٗا.
- 4ػٓب أ ٟتطازب يف املصاحل يف ناف ١ايتعاَ٬ت ٚا٭ْػط ١اييت
ٜك ّٛبٗا.
 .2فٍ يربل ؤَشطخ ضًبٌ انرىدح:
- 1املػازن ١ايفاعً ١يف عًُٝات ايتك ِٜٛايرات. ٞ
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- 2ايتعا ٕٚايبٓاٚ ٤املجُس يف عًُٝات إعداد ايتكازٜس ٚؼطني ا٭دا ٤يف
فاٍ ْػاط٘.
- 3ايتعاَ ٕٚع عُاد ٠اؾٛدٚ ٠ا٫عتُاد ا٭نادمي ٞيف اؾاَع،١
ٚٚسد ٠ضُإ اؾٛد ٠يف نًٝت٘ ٚاملػازن ١ايفاعً ١يف أْػطتٗا مبا حيكل
زضايٚ ١أٖداف اؾاَعٚ ١خطتٗا اٱضرتاتٝذ. ١ٝ
- 4املػازن ١ايفاعً ١يف اضتط٬عات ايسأ ٟاييت ػسٜٗا اؾاَع ١أٚ
ايهً ١ٝيكٝاع دٛد ٠ا٭دا.٤
 .3فٍ يربل انتعهى وانتعهُى:
- 1

ايتدزب عً ٢ا٫ضرتاتٝذٝات ايٛضا ٌ٥ايتعً ١ُٝٝاؿدٜج، ١

ٚإتكاْٗا ٚ ،اضتدداّ املٓاضب َٓٗا يف تدزٜظ َكسزات٘.
- 2ايتدزب عً ٢اضرتاتٝذٝات ٚأضايٝب ايتك ِٜٛاؿدٜجٚ ، ١إتكاْٗا ،
ٚاضتدداّ املٓاضب َٓٗا يف تدزٜظ َكسزات٘.
- 3إع ّ٬ايط٬ب َكدَاً ٚيف بدا ١ٜنٌ فصٌ بتٛصٝف املكسز ايرٟ
ٜك ّٛبتدزٜط٘ َٚ ،فسداتَ٘ٚ ،تطًبات٘ ٚ ،اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ ٚايٛضاٌ٥
املطتددَٚ ،١إدسا٤ات ايتك ِٝٝاييت ضٝطبكٗا.
- 4ا٫يتصاّ ايتاّ بتٛصٝف املكسز ٚمبا اغتٌُ عًَ َٔ ٘ٝفسدات ،
ٚاضرتاتٝذٝات ايتعًٚ ، ِٝاضرتاتٝذٝات ايتك ِٝٝاحملدد.٠
- 5ايتصاّ ايعدايٚ ١املٛضٛع ١ٝيف تك ِٝٝايط٬ب.
- 6إعطا ٤ايط٬ب تػر ١ٜزادع ١س ٍٛأداْٚ ِٗ٥تا٥ر تكٛميِٗ باضتُساز.
- 7ا٫يتصاّ بإعداد ًَف املكسز َٚا ٜػًُ٘ َٔ املتطًبات املدتًف،١
ٚايتكازٜسٚ ،ايبٝاْات احملدد .٠ايكٝاّ بدٚز ٙيف فاٍ اٱزغاد ا٭نادميٞ
يط٬ب٘; ٜٚطتًصّ ذيو ضسٚز ٠ا٫يتصاّ بايتٛادد يف ا٭ٚقات ٚا٭َانٔ
احملدد ٠يف اؾد ٍٚاملعد يريو.
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- 8اٱملاّ بأْٛاع اـدَات املكدَ ١يف اؾاَع ١ملطاْد ٠ايط٬ب يٝكّٛ
بإزغادِٖ ي٬ضتفادَٗٓ ٠ا .
- 9املػازن ١ايفاعً ١يف بساَر ايتٗٚ ١٦ٝايرباَر ايتدزٜب ١ٝاييت تكُٗٝا
اؾاَع ١يف كتًف دٛاْب ايتُٓ ١ٝاملٗٓ ١ٝ٭عطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚزفع
قدزاتِٗ املٗٓٚ ١ٝف ٢أعُاٍ اؾٛد.٠
- 10املػازن ١بصفَ ١طتُس ٠يف ا٭ْػط ١ايعًُٚ ١ٝايبشج ١ٝاييت
تطُٔ اضتُساز بكا ٘٥عً ٢دزا ١ٜبأسدخ ايتطٛزات يف فاٍ ؽصص٘
يٝتُهٔ َٔ إط٬ع ط٬ب٘ عًٖ ٢ر ٙاملطتذدات.
- 11ا٫ضتذاب ١يعًُٝات تك ِٜٛأدا ٘٥مبدتًف صٛزٖا ٚأغهاهلا،
ٚيتٛصٝات ايتشطني املكدَ ١ي٘; يسفع نفا٤ت٘ ٚتطٜٛسَٝٓٗ ٙاً.
 .4فٍ يربل يصبدس انتعهى وانًشافك وانترهُزاد:
- 1اٱضٗاّ بتكد ِٜاملػٛز ٠بػهٌ َٓتعِ يف املصادز ٚاملٛاد ايتعً١ُٝٝ
املطًٛب ١يدعِ عًُ ١ٝايتعًِ ٚايتعًٚ ،ِٝضُإ دٛدتٗا.
- 2تكد ِٜاملػٛز ٠يف عًُ ١ٝغسا ٤ايتذٗٝصات ا٭ضاض ١ٝيطُإ
َٓاضبتٗا ي٬ستٝادات اؿايٚ ١ٝاملتٛقع.١
- 3املػازن ١يف اضتط٬عات آزا ٤املطتددَني عٔ نفاَ ١ٜصادز
ايتعًِ ٚدٛد ٠خدَاتٗاَٚ ،د ٣ا٫ضتفادَٗٓ ٠ا.
 .5فٍ يربل انجشج انعهًٍ:
- 1اٱضٗاّ ايفاعٌ يف ا٭ْػط ١ايبشجٚ ١ٝايعًُ ١ٝاييت ٜٓفرٖا ايكطِ،
ٚايهًٚ ،١ٝاؾاَع ١يتشكٝل زضايتٗا يف ايتعًٚ ،ِٝايبشح ايعًُٚ ،ٞخدَ١
اجملتُع.
- 2ايتعا ٕٚيف إعداد ٚتٓفٝر املػسٚعات ايبشج ١ٝمبػازن ١ط٬ب
ايدزاضات ايعًٝا.
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- 3تطُني املكسزات اييت ٜك ّٛبتدزٜطٗا َعًَٛات تتعًل بأعاث٘
ٚأْػطت٘ ايعًُ ١ٝذات ايصً ١باملكسز ايرٜ ٟدزض٘ بعد عسضٗا ٚاملٛافك ١عًٗٝا
َٔ فًظ ايكطِ املدتص.
 .6فٍ يربل خذيخ انًرتًع :
املػازن ١ايفاعً ١يف ا٭ْػط ١اييت ٜٓفرٖا ايكطِ ،أ ٚايهً ،١ٝأٚ
اؾاَع ١ـدَ ١اجملتُع ،نايبشٛخٚ ،ايدزاضاتٚ ،امل٪متسات،
ٚاحملاضساتٚ ،ايٓدٚات ٚغريٖا َٔ ايفعايٝات اجملتُعٚ ١ٝذيو عً ٢ايٓشٛ
ايتاي:ٞ
 .1اؿسص عً ٢إعداد ايرباَر ايتعً ١ُٝٝباملٓٗذ ١ٝاييت تعٛد بأقصْ ٢فع
ممهٔ عً ٢اجملتُع.
 .2اؿسص عً ٢تُٓ ١ٝايبشٛخ ايتطبٝكٚ ، ١ٝزبطٗا بطٛم ايعٌُ.
 .3ايعٌُ عً ٢تك ١ٜٛايسٚابط َع امل٪ضطات اٱْتادٚ ١ٝاـدَ ١ٝبطٛم
ايعٌُ.
 .4ايعٌُ عً ٢إعداد ٚتُٓ ١ٝايطاقات ايبػس ١ٜاييت حيتادٗا اجملتُع.
 .5اؿسص عً ٢تػذٝع ايط٬ب يف املػازن ١اجملتُعٚ ،١ٝايتٛع ١ٝيف
خدَ ١اجملتُع ٚتُٓ ١ٝايب.١٦ٝ
 .6اؿسص عً ٢اسرتاّ قٛاْني اجملتُع ٚأْعُت٘ ٚعادات٘ ٚتكايٝدٙ
ٚتازخي٘ٚ ،سٌ َػانً٘ٚ ،ضٝاد ٠ايك ِٝاجملتُع ١ٝاملسغٛب فٗٝا ٚا٫يتصاّ
بٗا.
 .7ايتفاعٌ ايسا٥د ٚدٚز ٙاٱجياب ٞيف عٌُ امل٪ضطات اجملتُع ١ٝيتشكٝل
ا٭ٖداف اؾاَع.١ٝ
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 .8ايٛعٚ ٞاٱدزاى ايهاٌَ بإٔ اؾاَع ١عاَٚ ١ايهً ١ٝخاصًَ ١ه ًا
يًُذتُع ،فٝذب اؿفاظ عًَ ٢هاْتُٗا ايسفٝعَٚ ،١طت ٣ٛخدَاتُٗا
يًُذتُعٚ ،تٛظٝفٗا يف سٝاتِٗ ٚفتُعِٗ.
 .9املبادز ٠إىل عٌُ اـري ٭بٓا ٤اجملتُعٚ ،محاٜت٘ مما ٜٗددَٔ ٙ
أخطاز.
 .10ايتٛع ١ٝايهاًَ ١يًط٬ب يتشطني ايب ١٦ٝاحملٝطٚ ،١اٖ٫تُاّ
با٭خ٬م ايب.١ٝ٦ٝ
 .11املػازن ١ايفاعً ١يف ا٭ْػط ١املدتًف ١اييت تتعًل باـدَ١
اجملتُع ١ٝنايبشٛخٚ ،ايدزاضاتٚ ،امل٪متساتٚ ،احملاضساتٚ ،ايٓدٚات
ٚغريٖا َٔ ايفعايٝات اجملتُع.١ٝ
 .12تصٜٚد ٚسد ٠ضُإ اؾٛدٚ ٠ايكطِ بايهً ١ٝظُٝع أْػطت٘ يف
اـدَ ١اجملتُع ١ٝيطُإ ؼدٜح ضريت٘ ايرات ١ٝيف فاٍ خدَ ١اجملتُع أً٫ٚ
بأ.ٍٚ
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تًتصّ اؾاَع ١بايعدايٚ ١اٱْصاف يف تطبٝل ضٝاضات ٚق ِٝاملٛازد
ايبػسٚ ١ٜمحا ١ٜسكٛم ٚاَتٝاشات املٛظفني يف ظٌ أسهاّ ٖر ٙايطٝاضات،
بتٛفري ب ١٦ٝعٌُ ملٓطٛبٗٝا ميهٔ بٛاضطتٗا ؼكٝل أٖدافٗا ٚزضايتٗا ٚذيو
عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 .1إٔ ؼدد بٛضٛح َٗاّ املٛظف َٚطٚ٪يٝات٘ َٚا ٜتٛقع َٓ٘ َٔ إلاش.
 .2ايتعاٌَ َع املٛظف يف نٌ َا ٜتعًل بأٚضاع٘ ايٛظٝف ١ٝعً ٢أضاع
ا٫ضتشكام ٚاؾدازٚ ٠ايتٓافطٚ ١ٝتهاف ٧ايفسص.
 .3إٔ ت َٔ٪ي٘ ظسٚف عٌُ دٝدٚ ٠آَٓٚ ،١تطُٔ عدّ ممازض ١أٟ
متٝٝص عك٘ يف َٛقع ايعٌُ.
 .4إٔ تٛفس ي٘ فسص ايتدزٜب املٓاضب ٚاملطتُس يتشطني فسص تكدَ٘
َٚطاز ٙايٛظٝفٚ ٞفكاً ٭سهاّ ْعاّ اـدَ ١املدْٚ ١ٝا٭ْعُٚ ١ايتعًُٝات
املتبع.١
 .5إٔ تطُٔ ي٘ سس ١ٜايسأٚ ٟايتعبري مبا ٜ ٫تعازض َع أسهاّ ايػسٜع١
اٱضٚ ١َٝ٬ا٭ْعُٚ ١ايتعًُٝات ٚايكسازات ايصادز.٠
 .6إٔ تهفٌ سك٘ بايتعًِّ أ ٚايػه َٔ ٣ٛأ ٟقساز خاط ٧أؽر عك٘
ٚٚفك ًا ٭سهاّ ايٓعاّ.
 .7إٔ تٗ ٧ٝاؾاَع ١يهافَٓ ١طٛبٗٝا ب ١٦ٝعٌُ قفص.٠
 .8بايٓطب ١ملٛظف ٞاؾاَع َٔ ١اٱدازٜني ٜتِ ايسدٛع يًكٛاعد ايعاَ ١يف
ٖرا ايػإٔٚ ،سٝح أْ٘ مبطايعْ ١ص املاد ٠ايجآَْ َٔ ١عاّ املسافعات أَاّ
دٜٛإ املعامل ايصادز باملسض ّٛاملًه ٞزقِٚ 3/ّ :تازٜذ ٖ1435/1/22ـ
ايفكس ٠ايسابعَٗٓ ١ا تبني أْٗا أٚدبت ايتعًِ َٔ قساز اؾٗ ١اٱداز – ١ٜفُٝا
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مل ٜسد فْ ٘ٝص خاص – خ ٍ٬ضتني  َٔ ّٜٛتازٜذ ايعًِ بٗرا ايكساز،
ٜٚه ٕٛايبت ف ٘ٝخ ٍ٬ايطتني َٜٛاً ايتاي ١ٝيتازٜذ تكدمي٘ٚ ،إذا صدز قساز
بايسفض ٚدب إٔ ٜهَ ٕٛطبباً ٜٚعترب أٜطاً مبجاب ١زفض ايتعًِ عدّ ايبت
يف ايتعًِ خَ ٍ٬د ٠ايطتني َٜٛاً ا٭خريٚ ٠بايتاي ٞحيل يًُتعًِ بعدٖا
ايتٛد٘ يًُشهُ ١اٱداز ١ٜبصشٝف ١دع ٟٛٱيػا ٤ايكساز ايصادز ضد.ٙ
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ؤوال :انشاتت وانعالوادٜٚ :تِ ذيو ٚفل ضًِ ايسٚاتب ٚايعٚ٬ات اـاص
بأعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ َٔٚ ،يف سهُِٗ ٚأ ٟتعدٜ ٌٜطسأ عً.٘ٝ
حبَُب :انجذالد :إضاف ١إىل ايبد٫ت املكسز ٠ملٛظف ٞايدٚي ١بػهٌ عاّ
ٜطتشل عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ ايبد٫ت ايتاي:١ٝ
أ .بدٍ ايتعً ِٝاؾاَعٚ ٞفل ايٓطبٚ ١ايػسٚط املكسز.٠
ب .بدٍ ايٓدزٚ ٠فل ايػسٚط املكسز.٠
ز .بدٍ اؿاضب اٯيٚ ٞفل ايػسٚط املكسز.٠
حبنخب :انًكبفأد  :إضاف ١إىل املهافآت املكسز ٠ملٛظف ٞايدٚي ١بػهٌ
عاّ ٜطتشل عط ٧ٖٝ ٛايتدزٜظ املهافآت ايتاي:١ٝ
أَ .هافآت ا٭عُاٍ اٱداز( ١ٜايكٝادٚ ،)١ٜن ٤٬اؾاَع ،١ايعُدا،٤
ٚن ٤٬ايعُدا ،٤ز٩ضا ٤ا٭قطاّ ايعًُ ،١ٝأَني اجملًظ ايعًُ.ٞ
بَ .هافآت اجملايظ ٚايًذإ ايدا :١ُ٥فًظ اؾاَع ،١اجملًظ
ايعًُ ،ٞفًظ ايدزاضات ايعًٝا ،فًظ ايبشح ايعًُ ،ٞفايظ
ايهًٝات ،فايظ ا٭قطاّ ،ايًذإ ايدا.١ُ٥
زَ .هافآت ايٛسدات ايتدزٜط ١ٝايصا٥د ٠عٔ ايٓصاب.
دَ .هافأْٗ ٠ا ١ٜاـدَ.١
َ .ٙهافآت خاص ١بأعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ايعاًَني يف اجملاٍ ايصش.ٞ
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ساثعب :انتعىَضبد :إضاف ١إىل ايتعٜٛطات ملٛظف ٞايدٚي ١اٯخسٜٔ
ٜطتشل عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ تعٜٛطاً عٔ عًُ٘ يف اٱداش ٠ايصٝفٜ ١ٝعادٍ َد٠
ايتهًٝف مبا ٜ ٫تذاٚش صاف ٢زاتب غٗس.ٜٔ
خبيضب :اإلذبصاد :إضاف ١إىل اٱداشات ايسمس ١ٝاييت ٜتُتع بٗا َٛظفٛ
ايدٚي ١نإداش ٠ايعٝدٚ ٜٔاي ّٛٝايٛطين ٜطتشل عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ
اٱداشات ايتاي:١ٝ
أ .ايعطً ١ايصٝفٚ ١ٝتعترب ٖ ٞاٱداش ٠ايطٓ ١ٜٛيعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ َٔٚ
يف سهُ٘ٚ ،جيٛش ملدٜس اؾاَع ١قطعٗا أ ٚتأدًٗٝا.
ب .إداش ٠ايتفسغ ايعًُٚ ٞفل ايػسٚط ٚاٱدسا٤ات املكسزْ ٠عاَا.
ضادضاً ايرتقٝاتٚ :فل غسٚطٗا ٚضٛابطٗا ٚإدسا٤اتٗا املعتُد ٠يف ٥٫ش١
أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ.
صبثعب :انُذة واإلعبسحٚ :فل ايػسٚط ٚايطٛابط املكسز ٠يف ٥٫ش١
أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ.
حبيُب :االصتشبساد انعهًُخ :حيل يًعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ إٔ ٜعٌُ
َطتػازاً غري َتفسغ يف اؾٗ ١اؿه ،١َٝٛأ ٚايكطاع اـاص ،أ ٚاملٓعُات
اٱقً ١ُٝٝأ ٚايدٚي ١ٝاييت ته ٕٛاملًُهَ ١كسآ هلا ٚفل ايػسٚط ٚايطٛابط
املكسز.٠
تبصعب :سضىس انًاتًشاد وانُذواد :ميهّٔ عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ َٔ
املػازن ١يف امل٪متسات ٚايٓدٚات داخٌ املًُهٚ ١خازدٗا ٚفل ايطٛابط
املعتُد َٔ ٠اؾاَع.١
عبششا :اإلَفبد فٍ يهًخ عهًُخ خبسج انًًهكخٜٚ :ه ٕٛذيو بكساز
َٔ فًظ اؾاَعٚ ١فل ايػسٚط ٚايطٛابط املكسز ٠يف ٥٫ش ١أعطا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ.

42

انشبدٌ عشش :اإلَفبد نهتذسَش خبسج انًًهكخٜٚ :ه ٕٛذيو بكساز َٔ
فًظ اؾاَعٚ ١فل ايػسٚط ٚايطٛابط املكسز ٠يف ٥٫ش ١أعطا١٦ٖٝ ٤
ايتدزٜظ.
انخبٍَ عشش :انضفش إلذشاء ثشىث خبسج انربيعخ فٍ انعطهخ
انصُفُخٚ :فل ايػسٚط ٚايطٛابط املكسزٚ ٠بكساز َٔ فًظ اؾاَع.١
انخبنج عشش :انُمم يٍ لضى عهًٍ بنً آخش :داخٌ ايهً ، ١ٝأَٔ ٚ
نً ١ٝإىل أخس ٣داخٌ اؾاَع ، ١أ َٔ ٚاؾاَع ١إىل ٚظٝف ١أخس ٣خازدٗا
ٚفل ايػسٚط ٚايطٛابط املكسز ٠يف ٥٫ش ١أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ.
انشاثع عشش :االصتمبنخ ؤو انتمبعذ انًجكشٚ :فل ايػسٚط ٚايطٛابط
املكسز ٠يف ٥٫ش ١أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ.
انخبيش عشش :برا كبٌ عضى هُئخ انتذسَش يتعبلذاً يٍ غُش
انضعىدٍَُ فتضبف نه انشمىق وااليتُبصاد اِتُخ:
أ .شٜاد ٠ايساتب عٓد ايتعاقد ٚفل ايٓطب ٚايػسٚط ٚايطٛابط املكسز ٠يف
٥٫ش ١ايتكاعد.
ب .استطاب ضٓٛات اـرب ٠قبٌ ايتعاقد عد أقص ٢مخظ ضٓٛات،
ٚجملًظ اؾاَع ١ا٫ضتجٓا َٔ ٤ذيو عد أقص ٢مخظ عػس ٠ضٓ.١
ز .بدٍ ايٓدزٚ ٠فل ايٓطب ٚايطٛابط املكسز ٠يف ٥٫ش ١ايتكاعد.
د .ترانس ايطفس ٚفل ايػسٚط ٚايطٛابط املكسز ٠يف ٥٫ش ١ايتكاعد.
ٖـ .ايطهٔ  ،أ ٚبدٍ ايطهٔ ٚفل ايطٛابط املكسز ٠يف ٥٫ش ١ايتكاعد.
ْ .ٚفكات تعً ِٝا٭٫ٚد ٚفل ايػسٚط ٚايطٛابط املكسز ٠يف ٥٫ش١
ايتكاعد.
انضبدس عشش :انشاوٌ انمبَىَُخ وانتإدَتٚ :فل ايػسٚط ٚايطٛابط
املكسز ٠يف ٥٫ش ١أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚذيو عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
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 .1تك ّٛاؾاَع ١بتطبٝل اٱدسا٤ات احملدد ٠يف املٛاد َٔ ()91- 82
َٔ ْعاّ فًظ ايتعً ِٝايعايٚ ٞاؾُاعات ٚيٛا٥ش٘ ٚؼدٜد املطٛ٦ي١ٝ
ايتأدٜب ١ٝعً ٢ضَ ٤ٛا ٜطفس عٓ٘ ايتشكٝل طبكاً يًٛا٥ح اـدَ ١املدْ ١ٝبتأدٜب
املٛظفني ٚأعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ

 َٔٚيف سهُِٗ يف ساي ١اٱخٍ٬

بايتعًُٝات ايصادز ٠أ ٚاٱُٖاٍ يف ايعٌُ أ ٚضًو ضًٛناً غري ٥٫ل.
 .2تطبل اؾاَع ١اٱدسا٤ات ايتأدٜب ١ٝاملتعني إتباعٗا يتأدٜب عط١٦ٖٝ ٛ
ايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ ٚفل َا ْصت عً ٘ٝاملادْ َٔ )83( ٠عاّ فًظ
ايتعً ِٝايعايٚ ٞاؾُاعات ٚيٛا٥ش٘.
ٜ .3هًف َعايَ ٞدٜس اؾاَع ١اسد ايعُدا ٤يًتشكٝل َع عط١٦ٖٝ ٛ
ايتدزٜظ ايرٜ ٟعتكد اْ٘ كٌ بٛادبات٘ ٚتكد ِٜتكسٜس عٔ ْتٝذ ١ايتشكٝل
ٚفل َا ْصت عً ٘ٝاملادْ َٔ )83( ٠عاّ فًظ ايتعً ِٝايعايٚ ٞاؾُاعات
ٚيٛا٥ش٘.
 .4تُشاٍ ساي ١املدايفَٚ ١ا أضفس عٓ٘ ايتشكٝل َػفٛعاً بايتكسٜس املعد
إىل ايًذٓ ١ايدا ١ُ٥يًُدايفات.
 .5تُٓفر اٱدسا٤ات املٓصٛص عًٗٝا يف املاد ٠ايجايجٚ ١ايجُاْني يف قط١ٝ
املدايف ١احملاي ١يًذٓ ١ايتأدٜب.
 .6يف ساي ١ايٓصاع بني طسفني َتداصُني فإٕ َٓٗذ ١ٝاٱص٬ح تأت٢
ندط ٠ٛأٚىل ؿٌ املػهً ١بُٗٓٝا طبكاً يٮعساف اؾاَع ١ٝاملطتكأَ ٠
َباد ٨ايػسٜع ١اٱض.١َٝ٬
ٜ .7باغس ايسٝ٥ظ املباغس يًكطِ أ ٚاٱداز ٠سٌ املٓاشعات ايصػريٚ ٠ذيو
اْط٬قاً َٔ َطٛ٦يٝت٘ يف تطٝري ا٭َٛز اٱدازٚ ١ٜاملاي ١ٝسطب َا ْصت عً٘ٝ
املادْ َٔ )44( ٠عاّ فًظ ايتعً ِٝايعايٚ ٞاؾُاعات ٚيٛا٥ش٘.
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 .8املٓاشعات اييت ٜ ٫طتطٝع زٝ٥ظ ايكطِ سًٗا ٜتِ زفعٗا إىل عُٝد
ايهً ١ٝأ ٚايعُاد ٠يًٓعس فٗٝا ٚذيو ؼت َطٚ٪يٝت٘ اييت سددتٗا َٔ ْعاّ
فًظ ايتعً ِٝايعايٚ ٞاؾاَعات ٚ ،إذا اضتُس ايٓصاع د ٕٚسٌ ٜتِ ايسفع إىل
ٚن ٌٝاؾاَع ١املدتص  َ٘ٓٚإىل َدٜس اؾاَع.١
 .9إذا خطع عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ يًتشكٝل أ ٚاملتِٗ أ ٚاير ٟصدزت
عك٘ عكٛب ١تأدٜب ١ٝسكٛق٘ ناًَ ١يف مجٝع اٱدسا٤ات اييت تطبكٗا
اؾاَع ،١حيَ ٌٝدٜس اؾاَع ١املٛضٛع إىل ايًذٓ ١املدتص ، ١آخراً يف
ا٫عتباز سذِ املدايف ١اييت أقدّ عًٗٝا املٓطٛب أ ٚست ٢اْتفاٗ٥ا.
 .10إذا مت إٜكاف عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ عٔ ايعٌُ  ٚأثٓا ٤ايتشكٝل أٚ
عُٛقب بػري ايفصٌ عٔ ايعٌُ ُٜصسف زاتب٘ ناََ ً٬ا مل تكسز اؾٗ ١اييت
أصدزت ايعكٛب ١غري ذيو.
 .11ميٓح عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ ٚاير ٟتصدز عك٘ عكٛب ١ايٛقت
ايهايف ( َٜٛ 15اً عً ٢ا٭قٌ ) بعد تطً ُ٘ٝقا ١ُ٥ايتِٗ املٛدٗ ١إي ٘ٝؿطٛز
اؾًط ١احملدد ٠يًُشانُٚ ، ١ي٘ أٜطاً ا٫ط٬ع عً ٢ايتشكٝكات اييت
أدسٜت.
 .12حيل يعط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ اير ٟصدز عك٘ عكٛب ١تأدٜب ١ٝايطعٔ
يف ايعكٛب ١خ ٍ٬ث٬ثني َٜٛا.
 .13املٓاشعات ايهبري ٠اييت تصٌ إىل نْٗٛا قطا ١ٝ٥تتّٖ٫ٛا دٗات
أخس ٣يف ايدٚي ١سطب ا٫ختصاصٚ ،يٝظ ٖٓاى تأثري يًدع ٣ٛايتأدٜب ١ٝيف
ايدعا ٣ٚايكطا ١ٝ٥ا٭خس ٣ايٓاغ ١٦عٔ ايٛاقع ١ذاتٗا.
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ٜتٛقف ؼكٝل ايدي ٌٝ٭ٖداف٘ٚ ،ايٛص ٍٛإىل املكاصد َٓ٘ يف ايتطٜٛس
ٚا٫زتكا ٤بايطًٛى ايٛظٝف ٞيًُٛظف عَُٛا عً ٢تفع ٌٝبٓٛد ايدي ٌٝاملدتًف،١
َ ٖٛٚا ًٜك ٢عً ٢عاتل املطٛ٦يني ٚاملدتصني باؾٗات اٱداز ١ٜايعًٝا
باؾاَع ١مبطٛ٦يٝات نجريٚ ٠تبعات َتعدد ٠تتشدد يف اٯت:ٞ
 .1جيب إٔ تتطُٔ اـط ١ايتدزٜب ١ٝاملٓفر ٠بهٌ ايٛسدات اٱداز١ٜ
ٚايهًٝات بسْافا تدزٜبٝا خاصا يًعاًَني اؾدد عً ٢قت ٣ٛايديٌٝ
يًتعسٜف بأٖداف٘ َٚكاصدٚ ٙأُٖٝت٘ ٚضسٚز ٠ا٫يتصاّ بأسهاَ٘.
 .2ايسبط ايٛثٝل بني َد ٣ا٫يتصاّ بأسهاّ َٛٚاد ايديٚ ٌٝأضًٛب
ٚطسٜك ١تطبٝك٘ ٚإدسا٤ات تك ِٝٝا٭دا ٤ايهًٚ ٢اؾصٚ ،ٞ٥عٓد إعداد تكازٜس
نفا ١ٜا٭دا ٤ايطٓ ١ٜٛعً ٢ناف ١املطتٜٛات.
 .3عٓد تكسٜس أَ ٟكابٌ َاد َٔ ٟسٛافص َٚهافآت جيب إٔ ٜعتد
بٓتا٥ر ٚضع ايديَٛ ٌٝضع ايتٓفٝر.
ْ .4ػس ايديٚٚ ٌٝضع٘ عً ٢املٛقع اٱيٝهرت ْٞٚيًذاَع. ١
 .5تٓفر ايكٛاعد ايٛازد ٠بايدي ٌٝبعد اعتُادٚ ،ٙإعداد تكسٜس ضٓ ٟٛعٔ
َد ٣ايتصاّ اؾٗات بتٓفٝر.ٙ
 .6جيب إٔ ٜهَ ٕٛعًَٛا يًذُٝع إٔ مجٝع َتًك ٞاـدَ ١ضٛا ٤داخٌ
اؾاَع ١أ ٚخازدٗا هلِ اؿل يف اٱب٬غ عٔ أَٛ ٟظف ٜجبت عدّ ايتصاَ٘
بكٛاعد ايدي.ٌٝ
ٜ .7تِ تٛضٝح ايطسٜك ١اييت ٜتِ بٗا َتابع ١تطبٝل ايدي ٌٝستٜ ٢تأند
يد ٣اؾُٝع َد ٣تٓفٝر َا دا ٤بايدي.ٌٝ
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