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 االعتماد

 
 اذتُد هلل ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً ْبٝٓا ستُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني ٚبعد:

جملًظ إداز٠ ادتُع١ٝ ارتري١ٜ يسعا١ٜ األٜتاّ بربٜد٠ )أبٓا٤(, ٚحتكٝكًا ملكتطٝات  بٓا٤ ع٢ً ايصالسٝات املدٛي١
(,  41/  40/  2املصًش١ ايعا١َ يًذُع١ٝ فكد اعتُدت ٖرٙ ايطٝاض١ بٓا٤ ع٢ً قساز زتًظ اإلداز٠ زقِ ) 

 ضابكًا.ٖـ, ٚذيو يًعٌُ بٗا , سٝح تًػٞ نٌ ايطٝاضات اييت مت ايعٌُ عًٝٗا  1441/  01/  18ٚتازٜذ 

 ْطأٍ اهلل إٔ ٜٓفع بٗا ٚإٔ تهٕٛ عًْٛا يًذُع١ٝ ع٢ً أدا٤ زضايتٗا اإلْطا١ْٝ ايطا١َٝ بايػهٌ املطًٛب.

 

 رئيس جملس اإلدارة

 عبدالرمحن بن حممد البليهي
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 :متهيد

أع٢ً  ٚمجاعًٝا, عٔ دعِ ٚمتجٌ إٕ  املٛظفني يف ادتُع١ٝ ارتري١ٜ يسعا١ٜ األٜتاّ بربٜد٠ أبٓا٤ ٚاملُجًني هلا, ُٜعتربٕٚ َطؤٚيني غدصًٝا
 املطتٜٛات املُه١ٓ َٔ ايطًٛى األخالقٞ ٚاملٗين. ٚعًٝ٘ فإٕ مجٝع ايعاًَني يف فسٜل ادتُع١ٝ ٚممجًٝٗا جيب إٔ ميتٓعٛا يف مجٝع األٚقات

األضاض١ٝ يًفسٜل ٚإٔ ٚايعسٚف عٔ ايكٝاّ بأ١ٜ أعُاٍ قد تعترب يف عداد ض٤ٛ ايطًٛى ٚايتصسف. نُا إٕ عًِٝٗ إٔ ٜتكٝدٚا باملباد٨ 
 حيرتَٛا املطتفٝدٜٔ ٚاملطتشكني ايرٜٔ تتعٗد ادتُع١ٝ غدَتِٗ, ٚايرٜٔ قد ٜهْٛٛا ع٢ً اتصاٍ َعِٗ.

 اجملاه والغاية:أواًل: 

تٓطبل ٖرٙ ايتعًُٝات ع٢ً مجٝع ايعاًَني يف ادتُع١ٝ َٔ َٛظّفني, نُا تٓطبل ع٢ً أٟ أفساد آخسٜٔ ٜعتربٕٚ َٔ ايعاًَني يف خد١َ 
سٜل أٚ املُجًني ي٘. ٚألغساض ٖرٙ املد١ْٚ, أَا َصطًح ادتُع١ٝ يف ٖرٙ ايال٥ش١ فإْ٘ ٜػري إىل مجع١ٝ أبٓا٤  ٚإىل مجٝع ايعًُٝات / ايف

 ايٓػاطات املػُٛي١ قاًْْٛٝا َٚؤضطًٝا يف ب١ٝٓ ادتُع١ٝ, ٜٚتشٌُ مجٝع ايعاًَني َطؤٚي١ٝ ضُإ ايتكٝد بطٝاض١ قٛاعد ايطًٛى ٖرٙ.

 :ايكِٝ اييت تتبٓاٖا مجع١ٝ أبٓا٤ ٖٚٞ” اعد ايطًٛى ضٝاض١ قٛ” تػٌُ 

 ايػفاف١ٝ -زضا ايٝتِٝ  -ادتٛد٠  -االبتهاز –ايتطٛع  –املطؤٚي١ٝ 

نُا إٔ ايفسٜل يف مجع١ٝ أبٓا٤   ,أدا٤ فسٜل ايعٌُ ٚتصسفات٘ َٔ خالٍداخًًٝا ٚخازدًٝا  امسعتٗع٢ً ظ افع٢ً اذت ٜعتُد عٌُ مجع١ٝ أبٓا٤
 ٠ ٚايٓصا١ٖ ٚااليتصاّ بعٌُ ادتُع١ٝ َٚٗاَٗا. ٚتتٛقع ادتُع١ٝ َٔ ايعاًَني يف املٝدإ إٔ ٜتكٝدٚا مبا ًٜٞ:ٜعٌُ ع٢ً أضاع ادتداز

 اسرتاّ ٚتٓفٝر ٚتسٜٚر املباد٨ األضاض١ٝ يًعٌُ ارتريٟ .1
 ايكٝاّ ظُٝع ٚادباتِٗ بٓصا١ٖ َٔ أدٌ حتكٝل َطتٜٛات عاي١ٝ َٔ املطؤٚي١ٝ امل١ٝٓٗ ٚاإلصتاش. .2
 ا١ٖ يف مجٝع عالقتِٗ ايع١ًُٝ داخٌ ادتُع١ٝ ٚخازدٗا ع٢ً سد ضٛا٤.احملافع١ ع٢ً ايٓص .3
 االضتدداّ األَجٌ يًُٛازد اييت ٜتشًُٕٛ َطؤٚيٝتٗا. .4
 بٓا٤ أع٢ً املطتٜٛات املُه١ٓ َٔ امل١ٝٓٗ بني ايعاًَني يف ادتُع١ٝ ضٛا٤ً نُٛظفني أٚ َتطٛعني. .5
ت ايٓعس اييت ٜتُتع بٗا شتتًف األغداص, مبٔ فِٝٗ أٚي٦و ايرٜٔ اسرتاّ ايتٓٛع يف َهإ ايعٌُ ٚق١ُٝ املٗازات ايفسد١ٜ ٚٚدٗا .6

 ٜٓتُٕٛ إىل خًفٝات ثكاف١ٝ ٚتع١ًُٝٝ ٚدٓطٝات أخس٣.
 املطا١ُٖ يف إشاي١ ايعٛا٥ل بني ادتٓطني, ٚضُإ إٔ ْػاطات ادتُع١ٝ  تأخر باملطاٚا٠ َا بني ادتٓطني. .7
 متجٌٝ ادتُع١ٝ بإجياب١ٝ يف أٟ ْػاط. .8
 َطؤٚيٝات  املٛظف ٚاملٗاّ املٛن١ً إيٝ٘“املدزد١ يف ايتكٝد باملطؤٚيٝات  .9

 سوء التصرف والسموك:ثانيًا: 

ميٓع مجٝع ايعاًَني عٔ ايكٝاّ بأ١ٜ أعُاٍ قد تعترب يف عداد ض٤ٛ ايتصسف أٚ ايطًٛى, ٜٚبني ادتص٤ ايتايٞ َٔ ٖرٙ االتفاق١ٝ  ايف٦ات 
١َّ يألعُاٍ احملعٛز٠, نُا أْ٘ ٜػٌُ أَج١ً ع٢ً أعُاٍ  ستدد٠ تعتربٖا ادتُع١ٝ شت١ًّ بايتصّسف أٚ ض٤ٛ ضًٛى فادح, ٚذيو سطب ايعا

 خطٛز٠ ايفعٌ, ٚعًَُٛا فإٕ أٟ اضتػالٍ يًطًط١ ضٛف ٜعترب يف عداد ض٤ٛ ايطًٛى ايفادح.

 انتهاكات الكوانني والتعميىات: -1

 خسم ايكٛاْني ايعا١َ يًذُع١ٝ. . أ
 شتايف١ األْع١ُ ٚايتعًُٝات اذته١َٝٛ . ب
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 ٚايتعًُٝات املٛضٛع١.اْتٗانات ايكٛاعد  . ت
 ممازض١ أٟ ْػاط أٚ َبادز٠  دٕٚ اذتصٍٛ ع٢ً املٛافكات ايكا١ْْٝٛ املطًٛب١. . خ

 

 إساءة استخدام السمطة: -2

 تعّسف مجع١ٝ أبٓا٤ " إضا٠٤ اضتدداّ املٓصب ايٛظٝفٞ" ع٢ً أْٗا:

َصًش١ خاص١ ذات١ٝ يٓفط٘ أٚ دتُاعت٘  نٌ عٌُ ٜتطُٔ اضتدداّ املٓصب ايٛظٝفٞ أٚ امل١ُٗ املهًف بٗا املٛظف أٚ املتطٛع يتشكٝل
ٚشتايف١ يًُعاٜري املعٍُٛ بٗا ضُٔ ادتُع١ٝ ٚذيو بهٌ أغهاٍ االضتػالٍ َٔ )احملطٛب١ٝ, ايسغ٠ٛ, االبتصاش, ْٗب املاٍ ايعاّ, 

ع١ٝ ٚخسقًا التفاق١ٝ  ايٛاضــط١( . تعترب مجع١ٝ أبٓا٤  نٌ أغهاٍ االضتػالٍ إضا٠٤ ٚاْتٗاى يًكٛاْني ٚايتعًُٝات املعٍُٛ بٗا ضُٔ ادتُ
 ايطًٛى ارتاص١ بايعاًَني حتت بٓد ض٤ٛ ايتصسف ٚايطًٛى.

 ٚقد ٚضشت مجع١ٝ أبٓا٤  نٌ غهٌ َٔ أغهاٍ اإلضا٠٤ يتطُٔ سد أع٢ً َٔ ايػفاف١ٝ يف ايتعاٌَ َع ايعاًَني فٝٗا ٚتػٌُ َا ًٜٞ:

تُٞ إيٝٗا ٚشتايف١ يكٛاْني ادتُع١ٝ دٕٚ إٔ احملطٛب١ٝ:  تٓفٝر املٛظف / املتطٛع أعُاٍ يصاحل فسد أٚ مجاع١ أٚ د١ٗ ٜٓ . أ
 ٜهْٛٛا َطتشكني هلا.

ايسغ٠ٛ : سصٍٛ املٛظف أٚ املتطٛع ع٢ً أَٛاٍ أٚ أ١ٜ َٓافع أخس٣ َٔ أدٌ تٓفٝر عٌُ أٚ االَتٓاع عٔ تٓفٝرٙ شتايفًا يًٛا٥ح  . ب
 ٚاألْع١ُ  يعٌُ ادتُع١ٝ.

دف املٓفع١ ايػدص١ٝ ٚذيو َٔ خالٍ ايتٗدٜد باإلَطاى أٚ االبتصاش : طًب غري َػسٚع يًٛصٍٛ إىل اهلدف املدطط ي٘ أٚ هل . ت
 اإلفصاح عٔ َطتٓدات أٚ قسازات أٚ َعًَٛات ضس١ٜ عٔ عٌُ ادتُع١ٝ إذا مل ٜهٔ ٖٓايو إذٕ َٔ إداز٠ ادتُع١ٝ بريو.

ت املُٓٛس١ ي٘ ْٗب املاٍ ايعاّ : اضتٝال٤ املٛظف ع٢ً املاٍ ايعاّ يٓفط٘ باضتدداّ ايطسم غري املػسٚع١ ٚاضتػالٍ ايصالسٝا . خ
 مبٛدب املٓصب ايٛظٝفٞ يًشصٍٛ ع٢ً َهاضب غدص١ٝ.

ايٛاضط١ : ايتدخٌ يصاحل فسد أٚ مجاع١ دٕٚ االيتصاّ بأصٍٛ ايعٌُ ٚايهفا٠٤ ايالش١َ يتشكٝل َٓفع١ غدص١ٝ َٔ ٚزا٤ ٖرا  . ز
 ايتدخٌ.

سا٤ات ايتأدٜب١ٝ ايٛازد٠ يف َد١ْٚ ايطًٛى عل تعترب مجع١ٝ أبٓا٤ نٌ َا ذنس ضابكًا إضا٠٤ الضتدداّ املٓصب ايٛظٝفٞ ٜٚتِ اختاذ اإلد
 نٌ َٛظف أٚ َتطٛع قاّ بأسد ٖرٙ األفعاٍ.

 آليات وقاية ووكافحة اإلساءة لمىهصب الوظيفي:ثالجًا: 

 تعٌُ مجع١ٝ أبٓا٤ ع٢ً ضُإ فعاي١ٝ ايٛقا١ٜ َٔ االضتػالٍ ايٛظٝفٞ َٔ خالٍ:

 (:فاف١ٝ, ايٓصا١ٖ, املطا٤ي١حتكٝل َباد٨ مجع١ٝ أبٓا٤ األضاض١ٝ يًطًٛى ادتٝد )ايػ -1

 
سٝح تكّٛ ايػفاف١ٝ ع٢ً تدفل املعًَٛات ايدقٝك١ ٚيف َٛاقٝتٗا ٚتبادٍ املعًَٛات ٚايتصسف بطسٜك١ َهػٛف١ عٝح ٜتُهٔ  . أ

املعٕٓٝٛ بػإ َا َٔ غؤٕٚ عٌُ ادتُع١ٝ َٔ مجع املعًَٛات سٛي٘ ٚأخر دٚز فعاٍ يف ايهػف عٔ املطا٨ٚ ضٛا٤ بايٛضا٥ٌ 
 طُٛع١ أٚ املكس٠٤ٚ َٚٔ خالٍ اإلداب١ ع٢ً االضتفطازات.املس١ٝ٥ أٚ امل

ٚأَا عٔ ايٓصا١ٖ فٗٞ زتُٛع١ ايكِٝ املتعًك١ بايصدم ٚاألَا١ْ ٚااليتصاّ ٚتكدِٜ أع٢ً َطت٣ٛ َٔ ايطًٛى األخالقٞ ٚاملٗين اييت  . ب
بايعٌُ ٚايترنري بٗا خالٍ تطُٔ ايٛقٛف يف ٚد٘ َعاٖس ايفطاد ٚاييت ٜتِ ايرتنٝص عًٝٗا يف ايتدزٜبات قبٌ االيتشام 

 االدتُاعات ايدٚز١ٜ.
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ٚأَا املطا٤ي١ فٗٞ ٚادب املطؤٚيني يف ايٛظا٥ف عٔ تكدِٜ تكازٜس دٚز١ٜ سٍٛ ضري ايعٌُ يف َسانص ادتُع١ٝ ٚبػهٌ تفصًٝٞ  . ت
 ٜٛضح اإلجيابٝات ٚايطًبٝات َٚد٣ ايٓذاح ٚاإلخفام ٚحتٌُ املطؤٚي١ٝ عٔ قسازاتِٗ ٚاالداب١ عٔ أٟ اضتفطاز.

 ازٜس ايسقاب١ املاي١ٝ:تك -2
تكّٛ اإلداز٠ املاي١ٝ يف مجع١ٝ أبٓا٤  بتكدِٜ تكازٜسٖا ايدٚز١ٜ ملٓاقػتٗا َع زتًظ اإلداز٠ ٜٚعسض ع٢ً أعطا٤ اجملًظ َبًٝٓا فٝٗا  . أ

 اإلٜسادات ٚاملصسٚفات ايفع١ًٝ َٚكازْت٘ َع َا قدز َٔ قبٌ َٚع ايتكسٜس ايطابل.
إىل املسادع١ ٚادتسد ايدٚزٟ ٚاملفاد٧ يهاف١ ستتٜٛات ارتص١ٜٓ ٚعطٛز دت١ٓ ختطع خصا٥ٔ ادتُع١ٝ ٚسطاباتٗا ايبٓه١ٝ  . ب

تعني َٔ قبٌ زتًظ اإلداز٠ ٚعطٛز أَني ايصٓدٚم, حيسز ٖرا ادتسد مبشطس ٜٛضح ْتٝذ١ ادتسد باختصاز ٜٚجبت مبشطس 
 ادتُاع زتًظ اإلداز٠.

ٚجيب إٔ تهٕٛ ٖرٙ اإلغعازات َتطًط١ً َٚٛضح بٗا ٜكّٛ احملاضب بإعداد إغعازات ارتصِ ٚاإلضافات يًعًُٝات اي١َٝٛٝ  . ت
 ايطبب َٚٔ املدٜٔ ٚايدا٥ٔ.

 

 تفعين نظام الشكاوى: -3

 
حيل ألٟ َتطسز َٔ بساَر ْٚػاطات ادتُع١ٝ اضتدداّ ْعاّ ايػها٣ٚ املتٛادد يف نٌ فسع َٔ فسٚع ادتُع١ٝ ٜٚتِ ايسد  . أ

 َٓٗذٞ.خطًٝا ع٢ً نٌ غه٣ٛ عٝح ٜسادع زتًظ اإلداز٠ ايػها٣ٚ بػهٌ 
 اضتدداّ ٚضا٥ٌ ايتدقٝل ٚاحملاضب١ ٚنُا ٖٞ َعتُد٠ يف ايٓعاّ ايداخًٞ يًذُع١ٝ. . ب
 .حتدٜد اإلدسا٤ ايتأدٜيب ايالشّ عل ايعاٌَ املكصس ٚذيو نُا ٖٛ َبني يف ال٥ش١ ادتصا٤ات . ت

 
 سياسة قبوه اهلدايا أو العطايا: -4

ادهلا ضُٔ ايعٌُ يف ادتُع١ٝ أٚ َع ادتٗات اييت تتعاٌَ َع تعٌُ مجع١ٝ أبٓا٤ ع٢ً ضبط َٛضٛع قبٍٛ اهلداٜا ٚايعطاٜا أٚ تب 
 ادتُع١ٝ َٔ خالٍ زتُٛع١ قٛاعد حتٍٛ دٕٚ حتٛهلا إىل زغ٠ٛ:

 إٔ تهٕٛ اهلد١ٜ ذات ق١ُٝ زَص١ٜ . أ
 إٔ تهٕٛ غري َتهسز٠ ٚمبٓاضب١ ٚاضش١ . ب
 أال تهٕٛ َبايؼ ْكد١ٜ أٚ َا ٜعادهلا . ت
 ٚإٔ تهٕٛ ضُٔ اذتدٚد امل١ٝٓٗ ٚاألخالق١ٝ اييت تفسضٗا ٖرٙ االتفاق١ٝ أال تٓتٗو َعاٜري اتفاق١ٝ ايطًٛى ارتاص١ بادتُع١ٝ . خ
 أال تٗدف إىل تأَني اذتصٍٛ ع٢ً غ٤ٞ غري َٓاضب يف املكابٌ. . ز

 

 وهع تضارب املصاحل: -5

 
 ال جيٛش ألعطا٤ زتًظ اإلداز٠ ادتُع بني عط١ٜٛ زتًظ اإلداز٠ ٚايعٌُ يصاحل ادتُع١ٝ بأدس. . أ

 داز٠ تسبط بِٝٓٗ عالق١ قساب١ َٔ ايدزد١ األٚىل ٚايجا١ْٝ.ال جيٛش ٚدٛد أعطا٤ يف زتًظ اإل . ب
 ال جيٛش انتطاب أٟ اَتٝاشات يف ارتدَات ْتٝذ١ عط١ٜٛ زتًظ اإلداز٠. . ت

 

 االنتهاكات األوهية: -6

 عدّ االْصٝاع يًتعًُٝات األ١َٝٓ يهٌ ْػاط يف أٟ بسْاَر سطب تٛصٝات ادتٗات املع١ٝٓ .
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ًل بتٛفري ايػٛاٖد ٚاملعًَٛات اييت قد ٚصًت إىل املٛظف أٚ املتطٛع عهِ َٓصب٘, يف أٟ ْٛع َٔ أْٛاع اإلدال٤ بأ١ٜ بٝاْات ع١ًٝٓ فُٝا ٜتع
 اإلدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ, َجٌ ايػٛاٖد أٚ املعًَٛات إىل دٚا٥س االدعا٤ ايعاّ, دٕٚ أَس َطبل َٔ زتًظ إداز٠ ادتُع١ٝ.

 االضتدداّ غري املػسٚع يػعاز مجع١ٝ أبٓا٤ . . أ
 أٚ املكاالت أٚ األْػط١ املتعًك١ بادتُع١ٝ يف َٓػٛزات خازد١ٝ بدٕٚ املٛافك١ املطبك١ جملًظ إداز٠ ادتُع١ٝ. ْػس املؤيفات . ب
 أٟ فعٌ أٚ تكصري قد ٜط٤ٞ إىل َها١ْ ادتُع١ٝ. . ت
 عدّ تكدِٜ االسرتاّ ايالشّ يًعادات ٚايتكايٝد أٚ املعتكدات ايد١ٜٝٓ. . خ
 اإلُٖاٍ أٚ ايطسق١: -3
 ضٛا٤ بػهٌ َتعُد أٚ بفعٌ ْاتر عٔ اإلُٖاٍ.ايتفسٜط مبُتًهات ادتُع١ٝ  . أ

 االفرتا٤ ايهاذب أٚ االدعا٤ ايهاذب ببٝاْات ناذب١ ٚنٝد١ٜ أٚ اتٗاّ باطٌ ألسد املٛظفني أٚ املتطٛعني. . ب
 االْتٗانات ايفسد١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ: . ت
 تصٜٛس أسد أفساد ايعٌُ بدٕٚ عًُ٘, ْٚػسٖا. . خ
 , أٚ أٟ َطتفٝد َٔ ادتُع١ٝ.اإلضا٠٤ ايػف١ٝٗ ألٟ عطٛ َٔ فسٜل مجع١ٝ أبٓا٤   . ز
 االعتدا٤ ادتطدٟ عٔ طسٜل ايطسب بأٟ ٚض١ًٝ أٚ أدا٠. . ح

 اإلجراءات التأديبية:رابعًا: 

ارتاص١ ظُع١ٝ أبٓا٤ فإْ٘ ضٝتِ تبًٝؼ املدايف باالدعا٤ات املكد١َ ضّدٙ / ضّدٖا, ٚ ” َد١ْٚ ايطًٛى“يف ساٍ ٚقٛع شتايف١ ألسهاّ 
أٜاّ يف ساي١ ض٤ٛ ايطًٛى ٚاييت ميهٔ  10يإلداب١ ع٢ً َجٌ ٖرٙ ايتِٗ )ٚعاد٠ َا ٜهٕٛ ذيو خالٍ  ضٛف ٜتاح ي٘ / هلا ايٛقت املٓاضب

متدٜدٖا إىل غٗس ٚاسد يف ساي١ ض٤ٛ ايطًٛى ايفادح(, ٚ جيٛش جملًظ إداز٠ ادتُع١ٝ  فٛز تكدِٜ االدعا٤ إٔ ٜهف ّٜد ايفسد املعين عٔ 
ا٥ٞ, نُا حيل جملًظ اإلداز٠ ٚسطب تكدٜسٙ ارتاص, إٔ ٜعكد ادتُاع ملتابع١ ايٓعس ايعٌُ ايٛظٝفٞ أٚ ايتطٛعٞ ست٢ صدٚز ايكساز ايٓٗ

يف االدعا٤ ٚ تكدِٜ ايٓصٝش١ ي٘ / هلا فُٝا ٜتعًل باإلدسا٤ات املٓاضب١, ٚ ضتبرٍ مجع١ٝ أبٓا٤ قصاز٣ دٗدٖا يطُإ إٔ تتِ مجٝع 
 اإلدسا٤ات املهت١ًُ  عل املٛظفني أٚ املتطٛعني

ٖٛسًٜا ضد أٟ َٛظف أٚ َتطٛع يف مجع١ٝ أبٓا٤ , فإْ٘ جيٛش يس٥ٝظ زتًظ اإلداز٠ أٚ ْا٥ب٘ أٚ َٔ ٜٓٝب ٚسطب إذا نإ االدعا٤ د
 تكدٜسِٖ ارتاص ايكٝاّ بأسد ارتٝازٜٔ:

 تٛدٝ٘ إْراز يًُعين أٚ ٚضع٘ حتت االختباز.-1

 مجع١ٝ أبٓا٤  , ٚإذا تبّٝٔ إٔ االدعا٤ يٝظ ي٘ أضاع إْٗا٤ ايعٌُ َع٘ بأثس فٛزٟ ٚٚفل ايتعًُٝات ضاز١ٜ املفعٍٛ فُٝا ٜتعًل بايعاًَني يف-2
 ٚباطٌ, فإٕ ضذٌ املٛظف أٚ املتطٛع املعين ضٝصبح َرب٥ًا َٔ ايت١ُٗ أٚ ايػو.

 اخلصوصية:خاوسًا: 

 ُتشفغ املًّفات ايػدص١ٝ يهٌ  املٛظفني أٚ املتطٛعني يف أَانٔ ستدد٠ َٚؤ١َٓ ضُٔ قطِ املٛازد ايبػس١ٜ سصسا.

 تٓفٝرٟ ٚ َدٜس إداز٠  املٛازد ايبػس١ٜ يف ادتُع١ٝ فكط َسادع١ ٖرٙ املًفات.حيل يًُدٜس اي

ادتٗات اييت ٜطُح هلِ اذتصٍٛ ع٢ً بعض املعًَٛات َٔ املًفات ) َعٝاز احملدد يٓٛع املع١ًَٛ املطُٛح إعطا٥ٗا ٜهٕٛ َتٛافكا َع  عٌُ 
 املٛظفني , املدٜس املباغس. ادت١ٗ ايطايب١ هلا (  ِٖ: ايػؤٕٚ املاي١ٝ  , دت١ٓ ايتٛظٝف ٚغؤٕٚ
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 التبميغ عو االنتهاكات:سادسًا: 

 إذا تبني ألٟ َتطٛع أٚ َٛظف إٔ ٖٓاى أٟ غو أٚ اغتباٙ فُٝا ٜتعًل باالْتٗاى ملد١ْٚ ايطًٛى ارتاص١ ظُع١ٝ أبٓا٤ , فإْ٘ ٜتعني عًٝ٘ /
ٍ املباغس َع املطؤٍٚ املباغس, أٟ َٔ خالٍ عًٝٗا ايتبًٝؼ عٔ ٖرٙ ايػهٛى ٚايػبٗات َٔ خالٍ صٓدٚم ايػها٣ٚ أٚ َٔ االتصا

 ايتطًطٌ اإلدازٟ املعرتف ب٘.

 التوعية:سابعًا: 

 .ٜتشٌُ مجٝع ايعاًَني يف مجع١ٝ أبٓا٤  َطؤٚي١ٝ االطالع ع٢ً اتفاق١ٝ قٛاعد ايطًٛى

 املسؤولية الكمية:ثاوهًا: 

ب١٦ٝ حتٍٛ دٕٚ اضتػالٍ ٚتدعِ تٓفٝر املعاٜري ايٛازد٠ فٝٗا ًَصَٕٛ بت١٦ٝٗ ” قٛاعد ايطًٛى ضٝاض١“مجٝع األغداص ايرٜٔ تٓطبل عًِٝٗ 
فُٝا ٜتعًل بايطًٛى, ٚايعٌُ ع٢ً احملافع١ ع٢ً ٖرٙ ايب١٦ٝ, ٜٚتشٌُ ز٥ٝظ زتًظ اإلداز٠ ٚاملدٜس ايتٓفٝرٟ َطؤٚيٝات خاص١ يف ضبٌٝ 

 دعِ ٚتطٜٛس األْع١ُ ايالش١َ يًشفاظ ع٢ً ٖرٙ ايب١٦ٝ.

 

.. قسأت ٚٚافكُت ع٢ً ضٝاض١ قٛاعد ايطًٛى ارتاص١ بادتُع١ٝ ارتري١ٜ يسعا١ٜ …………........................……………………أْا 

 . ظُع١ٝ األٜتاّ بربٜد٠ ))أبٓا٤((

 ايتٛقٝع: ..................................................

 


