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 قدمةم

واآلداب واألخلللاإل امالللامي  المس للل  األالللا  تتمثلللل  للليا الايااللل  التبايللل   الم لللاد  
لاللكوا الدللادش وسلللا العلليزش ملل  تبايللا العلليز المفسيلل  واألخاظيلل   لل   اظلل  المو لل  ملل  
امائللو واااللائوش والتلل  تسللداا تحللت  رللاا تسميلل  اوا الماللئولي ش وا لتللااز  فللا ملل  

 حلل  الداللاد  لللت  تبايللا ثعلل  البمللاد  الخللدمات التلل  تعللدمفا الجمبيلل ش والبمللل  كلل  م ا
 صواة.

 النطاق 

تحدد  يا الالياال  المالاوليات البام   ك   ا   البامكيم ومم لفز  اظات تباظدي  وترو ي     
 .الجمبي ش وياتثس  مم يلا مم تصدا لفز ايااات اكوا و يدي  خاص  و عاً لألس م 

 البيان

 ا لتااز  ل: تضمم الجمبي  والبامكيم  فا و ل ما يت بفا  ك  حدة 

 أوالً: النزاهة:    

 التا    م  ل ما يخل  لا  الو يد .  .1

 تخصيص وظت البمل ألداد الواج ات الو يدي .   .2

 البمل خااا وظت البمل مت  ما ركب يلا و عاً لمصكح  الجمبي .  .3

 خدم  أ دا  الجمبي  الت  يبمل  فا وغايتفا.   .4

 و ا مال. املماز  األس م  والكوائح وتر يعفا دوم تجاوا أ   .5

 التحك   الساا      أي تحعيق اام  يلااا  يو أو د وى ظضائي .  .6

 اتخاي امجاادات الاامي  لضمام ااي  المبكومات اللخصي  لآلخايم.   .7

 توخ  الموضو ي     تصا اتو مم خال البمل  حيادي  ودوم تمييا.  .8

 

     ً  :والعمالء  المستفيدين تجاه الواجبات: ثانيا

 حعوظفز وماا اة مصالحفز دوم ااتثساد والتبامل مبفز  حام ول اظ .احتااز  .1

 الاب  ل اب ثعتو   ا الساا  . .2

 التجاوب مبفز و ق الاكوا الاكيز     ل األ مال  ما يتدق م  األس م  والتبكيمات. .3

 التبامل م  الوثائق والمبكومات اللخصي   ااي  تام  و عاً لألس م  والتبكيمات. .4

 .أي  مل ياثا اك اً  ك  الثع  الو يدي ا متساع  م  .5

 

 



 ثالثاً: المحظورات العامة:

يح للا  كلل  البللامكيم  اللادة االلتبمال الاللكر  الو يديلل  وااللتلال السدللويش  ع للول  .1

أو ركللب الالللوة أو اات للاب أي صللواة مللم الصللوا المسصللوص  كيفللا  لل  س للاز 

 م ا ح  الالوة.

 .اصوايح ا  ك  البامكيم التاويا أو أي صواة مم   .2

يح للا  كلل  البللامكيم الجملل   لليم و يدتلليم وممااالل  أخللاى دوم الحصللول  كلل    .3

 موا ع  ما ع   يلا.

يح للا  كلل  البللامكيم ا لللتااا  لل  الللل اوى الجما يلل  أو ا لل  للل اوى  يديلل    .4

 ضد ألخاص أو جفات.

يح للا  كلل  البللامكيم جملل  الوثللائق أو البيسللات أو المبكومللات اللخصللي   للم أي  .5

 .وم     راا س ام  وضمم مترك ات البمل الضاواي لخص    أم ت 

 

يح ا  ك  البامكيم ا لاد المبكومات الااي  أو الوثائق أو الماتسدات الت  تحمل را     .6

األ مي  والااي  والت  حصل  كيفا  ا ب و يدتو حت   بد استفاد الباظ  التباظدي  مبفز  

 األس م . مالز ي م ال ل   سفا ماموحاً  و صااح   موجب 

تصايح      .7 أو  تبكيق  أو  مداخك   ام از  أي  لواائل  ام صاا  البامكيم  يح ا  ك  

التواصل   واائل  مم  أي  أو   ا  التحعيقش  أو  الدااا   تحت  موضو ات  االت 

 ا جتما  . 

يح للا  كلل  البللامكيم توجيللو أي مللم السعللد أو الكللوز  للل  الممك لل  أو أي ح وملل   .8

 ل ام از الداخكي  أو الخااجي .خااجي ش   ا أي وايك  مم واائ

يح لللا  كللل  البلللامكيم اصلللداا أو سللللا أو التوظيللل   كللل  أي خرا لللات أو  يلللام  .9

 .يسا ض اياا  الممك   أو يتبااض م  أس متفا الايااي  ومصالحفا

 

 

 



 رابعاً: الهدايا واالمتيازات

يح للا  كلل  البللامكيم ظ للول الف للات أو ا متيللااات أو الخللدمات التلل  تبللاض  .1

ز  لللل ل م اللللا أو غيلللا م اللللا أو أي ميلللاة ي لللوم لفلللا تلللأثيااً  كللل   كللليف

 ساا تو.

يح لللا  كللل  البلللامكيم ظ لللول أي ت لللايز أو  ديللل  أو جلللائاة ملللم أي جفلللات  .2

 خااجي  دوم الحصول  ك  موا ع  اامي  مم الجف  الملا  .

يح لللا  كللل  البلللامكيم ظ لللول أي تالللفيات أو خصلللومات  كللل  المللللتايات   .3

 الخاص  مم المواديم الييم لديفز مبامات م  الجمبي .

يح لللا  كللل  البلللامكيم االللتخداز أي مبكومللل  حصلللكوا  كيفلللا  ح لللز  مكفلللز  .4

 .لكحصول  ك  خدم  أو مبامك  خاص  مم أي جف 

 

 :خامساً: استخدام التقنية   

التعسيلل   البللامكيم اتخللاي جميلل  ا جللاادات الااملل  لكمحا  لل   كلل  األجفللاة كلل   .1

 الت   حواتو و فدة  كيو.

يكتللاز البللامكيم  بللدز تحميللل  للااما أو تر يعللات  كلل  ا جفللاة     بللد التسالليق   .2

 م  العاز المبس   يلا.

يكتلللاز البلللامكيم  بلللدز االللتخداز األجفلللاة    ألغلللااض البمللللش و لللدز تخلللايم   .3

 ات ليات مم ضمم البمل.مبكوم

يكتلللاز البلللامكيم  المحا  للل   كللل  مبكوملللات اللللدخول الخاصللل   فلللز والمبكوملللات    .4

 الااي  الموجودة    األجفاة الخاص  فز.

 :سادساً: التعامل مع االنترنت    

 كلل  البللامكيم الللييم تتللوا ا لللديفز  م اسيلل  الوصللول  للل  للل    ا ستاسللت ا لتللااز  .1

 البمل.  ااتخداز الل    ألغااض 

 يكتاز البامكيم  لاور ومترك ات حعوإل المك ي  الد اي  لك ااما والمكدات.  .2

يكتللاز البللامكيم  بللدز تحميللل أي مللواد مخكلل   للاآلداب واأل للاا  أو أي سلللار غيللا   .3

 .س ام  يباظب  موج فا مات  و

يكتللاز البللامكيم الللييم خصللص لفللز  ايللد ال تاوسلل   للدز االلتخدامو مسلللاد االلائل  .4

 األ مللال المسورلل   فللزش و للدز  للتح أي االلال  مللم مصللدا غيللا مبللاو    تتبكللق 

 .    بد التسايق م  العاز المبس   يلا

 

 



 سابعاً: مكافحة الفساد:

يكتللاز البللامكيم أم يدصللحوا خريللا لكجمبيلل   للم أي حاللل  تبللااض مصللالح حاللل  أو  .1

محتمكلل ش وأم   يلللااا  لل  أي ظللااا يللاثا  للل ل م الللا أو غيللا م الللا  كلل  

 .اايو أي  عد ي وم أحد اظا ائو را   يوت

يتوجلللب  كللل  البلللامكيم ام لللا  خريلللا لكعالللز المبسللل   لللم أي تجلللاوا لألس مللل   .2

والتبكيمللات السا للية التلل  يركلل   كيفللا خللال  مكللوش وا للا  الجفللات المختصلل   للم 

 أي  ااد  كز  و أثساد و يدتو ويلا    ا يل جفود م ا ح  الدااد 

 :التزام الجهة للموظفثامناً:       

 كلل  امدااة التسديييلل   لل  الجمبيلل  سلللا  لليا الاياالل   لل  موظبفللا ا ل تاوسلل ش  .1

 وتباي  البامكيم  فا و  اغفز  أسو يجب  كيفز ا لتااز  أح امفا.

 كلل  امدااة التسديييلل   لل  الجمبيلل  تفيئلل   يئلل   مللل امسلل  وصللحي  لكبللامكيم تك لل   .2

فللزش وتر يللق األس ملل  والكللوائح والعللاااات  بداللل  المترك للات األاااللي  ألداد  مك

 و سصا  دوم تمييا

 المسؤوليات  

تر للق  لليا الاياالل  ضللمم أسلللر  الجمبيلل  و كلل  جميلل  البللامكيم الللييم يبمكللوم تحللت 
 دااة والللاا  الجمبيللل  ا رلللاع  كللل  األس مللل  المتبكعلل   بمكفلللز و كللل   للليا الايااللل  
واململلاز  فلللا والتوظيللل   كيفللاش وا لتلللااز  ملللا واد  يفلللا مللم أح لللاز  سلللد أداد واج لللاتفز 

الملللوااد ال للللاي  سللللا اللللو    ثعا للل  وم لللاد   ومالللاولياتفز الو يديللل . و كللل   دااة
 الاكوا الو يد  واخاظيات الو يد  وتاويد جمي  امدااات واألظااز  ساخ  مسو. 

 


