
 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسة قىاعذ السلىك  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقذمة

رزّثً ٘زٖ اٌغ١بعخ اٌزؼش٠ف ثبٌّجبدئ ٚا٢داة ٚا٤خالق ا٦عال١ِخ إٌّجغ ا٤عبط ٌغٍٛن اٌفشد، ٚٔشش اٌم١ُ، ِغ 

رؼض٠ض اٌم١ُ ا١ٌّٕٙخ ٚا٤خالل١خ فٟ ػاللخ اٌّٛظف ِغ صِالئٗ ٚسؤعبئٗ، ٚاٌزٟ رٕذسج رسذ ئؽبس ر١ّٕخ سٚذ 

اٌّغئ١ٌٛخ، ٚاالٌزضاَ ثٙب ِغ رؼض٠ض ثمخ اٌؼّالء ثبٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب اٌدّؼ١خ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ ِىبفسخ اٌفغبد ثشزٝ 

 طٛسح.

 الىطاق

رسذد ٘زٖ اٌغ١بعخ اٌّغإ١ٌٚبد اٌؼبِخ ػٍٝ وبفخ اٌؼب١ٍِٓ ِٚٓ ٌُٙ ػاللبد رؼبلذ٠خ ٚرطٛػ١خ فٟ اٌدّؼ١خ، 

 .ٚظ١ف١خ خبطخ ٚفمبً ٥ٌٔظّخ٠ٚغزثٕٝ ِٓ رٌه ِٓ رظذس ٌُٙ ع١بعبد عٍٛن 

 البيان

 رؼّٓ اٌدّؼ١خ ٚاٌؼب١ٍِٓ ثٙب ٚوً ِب ٠زجؼٙب ػٍٝ زذح االٌزضاَ ثـ:

 أوالً: الىساهة:

 اٌزشفغ ػٓ وً ِب ٠خً ثششف اٌٛظ١فخ. .1

 رخظ١ض ٚلذ اٌؼًّ ٤داء اٌٛاخجبد اٌٛظ١ف١خ.  .2

 اٌؼًّ خبسج ٚلذ اٌؼًّ ِزٝ ِب ؽٍت رٌه ٚفمبً ٌّظٍسخ اٌدّؼ١خ. .3

 ف اٌدّؼ١خ اٌزٟ ٠ؼًّ ثٙب ٚغب٠زٙب.خذِخ أ٘ذا  .4

 ا٦ٌّبَ ثب٤ٔظّخ ٚاٌٍٛائر ٚرطج١مٙب دْٚ ردبٚص أٚ اّ٘بي.  .5

 اٌزسٍٟ ثبٌٕضا٘خ فٟ أٞ رسم١ك سعّٟ ٠شبسن ف١ٗ أٚ دػٜٛ لؼبئ١خ.  .6

 ارخبر ا٦خشاءاد اٌشع١ّخ ٌؼّبْ عش٠خ اٌّؼٍِٛبد اٌشخظ١خ ٣ٌخش٠ٓ.  .7

 .رٛخٟ اٌّٛػٛػ١خ فٟ رظشفبرٗ ِٓ خالي اٌؼًّ ثس١بد٠خ ٚدْٚ ر١١ّض  .8

 ثاوياً: الىاجبات ججاي المسحفيذيه والعمالء:

 اززشاَ زمٛلُٙ ِٚشاػبح ِظبٌسُٙ دْٚ اعزثٕبء ٚاٌزؼبًِ ِؼُٙ ثسغٓ ٌٚجبلخ. .1

 اٌغؼٟ ٌىغت ثمزٗ ػجش إٌضا٘خ. .2

 ِغ ا٤ٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد.اٌزدبٚة ِؼُٙ ٚفك اٌغٍٛن اٌغ١ٍُ فٟ وً ا٤ػّبي ثّب ٠زفك  .3

 اٌزؼبًِ ِغ اٌٛثبئك ٚاٌّؼٍِٛبد اٌشخظ١خ ثغش٠خ ربِخ ٚفمبً ٥ٌٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد. .4

 .االِزٕبع ػٓ أٞ ػًّ ٠إثش عٍجبً ػٍٝ اٌثمخ اٌٛظ١ف١خ  .5

 

 

 



 

 

 ثالثاً: الىاجبات ججاي الرؤساء والمرؤوسيه:

ا٦داسٞ، دْٚ ِخبٌفخ ٥ٌٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد ػٍٝ اٌّٛظف رٕف١ز أٚاِش سؤعبئٗ ٚفك ١٘ىٍخ اٌؼًّ ٚاٌزغٍغً  .1

 ِغ ث١بْ رٌه خط١بً ٌشئ١غٗ ػٕذ زذٚثٗ.

 ػٍٝ اٌّٛظف اٌزؼبًِ ِغ صِالئٗ ثبززشاَ ٌٚجبلخ ٚاٌّغبّ٘خ فٟ ثٕبء ث١ئخ ع١ٍّخ ِؼُٙ. .2

 ػٍٝ اٌّٛظف ِشبسوخ اساءٖ ث١ّٕٙخ ِٚٛػٛػ١خ ػب١ٌخ.  .3

 ٟ رٛاخُٙٙ فٟ ِدبي اٌؼًّ.اٌّٛظف ِؼٕٟ ثزمذ٠ُ اٌّغبػذح ٌضِالئٗ فٟ زً اٌّشبوً اٌز  .4

 أْ ٠ىْٛ اٌّٛظف لذٚح زغٕخ ٌضِالئٗ ِٓ ز١ث االٌزضاَ ثب٤ٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد.  .5

فٟ ر١ّٕخ ِٙبسارُٙ ػٓ ؽش٠ك اٌزذس٠ت  أْ ٠غؼٝ اٌّٛظف اٌٝ ٔمً اٌخجشاد اٌزٟ اوزغجٙب اٌٝ صِالئٗ  .6

 .ٚاٌزؼبًِ ِؼُٙ دْٚ ر١١ّض

 ثالثاً: المحظىرات العامة:

ئعبءح اعزؼّبي اٌغٍطخ اٌٛظ١ف١خ ٚاعزغالي إٌفٛر، ثمجٛي أٚ ؽٍت اٌششٛح أٚ اسرىبة ٠سظش ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ  .1

 أٞ طٛسح ِٓ اٌظٛس إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ ٔظبَ ِىبفسخ اٌششٛح.

 ٠سظش ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ اٌزض٠ٚش أٚ أٞ طٛسح ِٓ طٛسح.  .2

 زٌه.٠سظش ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ اٌدّغ ث١ٓ ٚظ١فز١ٓ ِّٚبسعخ أخشٜ دْٚ اٌسظٛي ػٍٝ ِٛافمخ ِغجمخ ث .3

 ٠سظش ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ االشزشان فٟ اٌشىبٜٚ اٌدّبػ١خ أٚ سفغ شىبٜٚ و١ذ٠خ ػذ أشخبص أٚ خٙبد.  .4

٠سظش ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ خّغ اٌٛثبئك أٚ اٌؼ١ٕبد أٚ اٌّؼٍِٛبد اٌشخظ١خ ػٓ أٞ شخض ئال أْ رىْٛ فٟ   .5

 .ئؽبس ٔظبِٟ ٚػّٓ ِزطٍجبد اٌؼًّ اٌؼشٚس٠خ

٠خ أٚ اٌٛثبئك أٚ اٌّغزٕذاد اٌزٟ رسًّ ؽبثغ ا١ّ٘٤خ ٚاٌغش٠خ ٠سظش ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ افشبء اٌّؼٍِٛبد اٌغش .6

ٚاٌزٟ زظً ػ١ٍٙب ثغجت ٚظ١فزٗ ززٝ ثؼذ أزٙبء اٌؼاللخ اٌزؼبلذ٠خ ِؼُٙ ِبٌُ ٠ىٓ اٌىشف ػٕٙب ِغّٛزبً 

 ثٗ طشازخ ثّٛخت ا٤ٔظّخ.

د الصاٌذ ٠سظش ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ا٦فظبذ ٌٛعبئً ا٦ػالَ ثأٞ ِذاخٍخ أٚ رؼ١ٍك أٚ رظش٠ر فٟ ِٛػٛػب  .7

 رسذ اٌذساعخ أٚ اٌزسم١ك، أٚ ػجش أٞ ِٓ ٚعبئً اٌزٛاطً االخزّبػٟ.

٠سظش ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ رٛخ١ٗ أٞ ِٓ إٌمذ أٚ اٌٍَٛ ئٌٝ اٌٍّّىخ أٚ أٞ زىِٛخ خبسخ١خ، ػجش أٞ ٚع١ٍخ ِٓ   .8

 ٚعبئً ا٦ػالَ اٌذاخ١ٍخ أٚ اٌخبسخ١خ.

٠سظش ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ اطذاس أٚ ٔشش أٚ اٌزٛل١غ ػٍٝ أٞ خطبثبد أٚ ث١بْ ٠ٕب٘غ ع١بعخ اٌٍّّىخ أٚ   .9

 .٠زؼبسع ِغ أٔظّزٙب اٌغ١بع١خ ِٚظبٌسٙب

 رابعاً: الهذايا واالمحيازات:

٠سظش ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ لجٛي اٌٙجبد أٚ االِز١بصاد أٚ اٌخذِبد اٌزٟ رؼشع ػ١ٍُٙ ثشىً ِجبشش أٚ  .1

 ١ضح ٠ىْٛ ٌٙب رأث١شاً ػٍٝ ٔضا٘زٗ.غ١ش ِجبشش أٚ أٞ ِ

٠سظش ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ لجٛي أٞ رىش٠ُ أٚ ٘ذ٠خ أٚ خبئضح ِٓ أٞ خٙبد خبسخ١خ دْٚ اٌسظٛي ػٍٝ  .2

 ِٛافمخ سع١ّخ ِٓ اٌدٙخ اٌّششفخ.

٠سظش ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ لجٛي أٞ رغ١ٙالد أٚ خظِٛبد ػٍٝ اٌّشزش٠بد اٌخبطخ ِٓ اٌّٛسد٠ٓ اٌز٠ٓ   .3

 ٌذ٠ُٙ ِؼبِالد ِغ اٌدّؼ١خ.



 

 

٠سظش ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ اعزخذاَ أٞ ِؼٍِٛخ زظٍٛا ػ١ٍٙب ثسىُ ػٍُّٙ ٌٍسظٛي ػٍٝ خذِخ أٚ ِؼبٍِخ  .4

 .خبطخ ِٓ أٞ خٙخ

 :خامساً: اسحخذام الحقىية

 اٌزم١ٕخ اٌزٟ ثسٛصرٗ ٚػٙذح ػ١ٍٗ. ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ارخبر خ١ّغ االخشاءاد اٌالصِخ ٌٍّسبفظخ ػٍٝ ا٤خٙضح .1

 ٠ٍزضَ اٌؼب١ٍِٓ ثؼذَ رس١ًّ ثشاِح أٚ رطج١مبد ػٍٝ االخٙضح ئال ثؼذ اٌزٕغ١ك ِغ اٌمغُ اٌّؼٕٟ ثزٌه.  .2

٠ٍزضَ اٌؼب١ٍِٓ ثؼذَ اعزخذاَ ا٤خٙضح ئال ٤غشاع اٌؼًّ، ٚػذَ رخض٠ٓ ِؼٍِٛبد ١ٌغذ ِٓ ػّٓ   .3

 اٌؼًّ.

ٌغش٠خ اٌّٛخٛدح فٟ ٠ٍزضَ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّسبفظخ ػٍٝ ِؼٍِٛبد اٌذخٛي اٌخبطخ ثُٙ ٚاٌّؼٍِٛبد ا   .4

 ا٤خٙضح اٌخبص ثُٙ

 :سادساً: الحعامل مع االوحروث

ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ اٌز٠ٓ رزٛافش ٌذ٠ُٙ ئِىب١ٔخ اٌٛطٛي ئٌٝ شجىخ االٔزشٔذ االٌزضاَ ثبعزخذاَ اٌشجىخ ٤غشاع  .1

 اٌؼًّ.

 ٠ٍزضَ اٌؼب١ٍِٓ ثششٚؽ ِٚزطٍجبد زمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ ٌٍجشاِح ٚاٌٍّفبد.  .2

٠ٍزضَ اٌؼب١ٍِٓ ثؼذَ رس١ًّ أٞ ِٛاد ِخٍخ ثب٢داة ٚا٤ػشاف أٚ أٞ ٔشبؽ غ١ش ٔظبِٟ ٠ؼبلت ثّٛخجٙب   .3

 .ِشرىجٗ

٠ٍزضَ اٌؼب١ٍِٓ اٌز٠ٓ خظض ٌُٙ ثش٠ذ اٌىزشٟٚٔ ػذَ اعزخذاِٗ ٦ٔشبء سعبئً ال رزؼٍك ثب٤ػّبي إٌّٛؽخ  .4

 .ٌمغُ اٌّؼٕٟ ثزٌهثُٙ، ٚػذَ فزر أٞ سعبٌخ ِٓ ِظذس غ١ش ِؼشٚف ئال ثؼذ اٌزٕغ١ك ِغ ا

 سابعاً: مكافحة الفساد:

٠ٍزضَ اٌؼب١ٍِٓ أْ ٠فظسٛا خط١ب ٌٍدّؼ١خ ػٓ أٞ زبٌخ رؼبسع ِظبٌر زبٌخ أٚ ِسزٍّخ، ٚأْ ال ٠شبسن  .1

 .فٟ أٞ لشاس ٠إثش ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش ػٍٝ رشع١ٗ أٞ ػمذ ٠ىْٛ أزذ الشثبئٗ ؽشف ف١ٗ

ٕٟ ػٓ أٞ ردبٚص ٥ٌٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد إٌبفزح اٌزٟ ٠طٍغ ٠زٛخت ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ ا٦ثالؽ خط١ب ٌٍمغُ اٌّؼ .2

ػ١ٍٙب خالي ػٍّٗ، ٚاثالؽ اٌدٙبد اٌّخزظخ ػٓ أٞ فغبد ػٍُ ثٗ أثٕبء ٚظ١فزٗ ٚرٌه فٟ عج١ً خٙٛد 

 ِىبفسخ اٌفغبد.

 :ثامىاً: الحسام الجهة للمىظف

رؼش٠ف اٌؼب١ٍِٓ ثٙب ػٍٝ ا٦داسح اٌزٕف١ز٠خ فٟ اٌدّؼ١خ ٔشش ٘زٖ اٌغ١بعخ فٟ ِٛلؼٙب االٌىزشٟٚٔ، ٚ .1

 ٚئثالغُٙ ثأٔٗ ٠دت ػ١ٍُٙ االٌزضاَ ثأزىبِٙب.

ػٍٝ ا٦داسح اٌزٕف١ز٠خ فٟ اٌدّؼ١خ ر١ٙئخ ث١ئخ ػًّ إِٓخ ٚطس١خ ٌٍؼب١ٍِٓ رٍجٟ اٌّزطٍجبد ا٤عبع١خ ٤داء  .2

 .ػٍُّٙ، ٚرطج١ك ا٤ٔظّخ ٚاٌٍٛائر ٚاٌمشاساد ثؼذاٌخ ٚئٔظبف دْٚ ر١١ّض

 

 

 



 

 

 المسؤوليات

ػّٓ أٔشطخ اٌدّؼ١خ ٚػٍٝ خ١ّغ اٌؼب١ٍِٓ اٌز٠ٓ ٠ؼٍّْٛ رسذ ئداسح ٚاششاف اٌدّؼ١خ  رطجك ٘زٖ اٌغ١بعخ

االؽالع ػٍٝ ا٤ٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثؼٍُّٙ ٚػٍٝ ٘زٖ اٌغ١بعخ ٚا٦ٌّبَ ثٙب ٚاٌزٛل١غ ػ١ٍٙب، ٚاالٌزضاَ ثّب ٚسد ف١ٙب ِٓ 

ٔشش اٌٛػٟ ثثمبفخ ِٚجبدئ اٌغٍٛن  أزىبَ ػٕذ أداء ٚاخجبرُٙ ِٚغإ١ٌٚبرُٙ اٌٛظ١ف١خ. ٚػٍٝ ئداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ

 .اٌٛظ١فٟ ٚاخالل١بد اٌٛظ١فخ ٚرض٠ٚذ خ١ّغ ا٦داساد ٚا٤لغبَ ثٕغخخ ِٕٙب

 المراجع

. ٚرسً   19/02/1442 (  ٘زٖ اٌغ١بعخ فٟ  االٌٚٝ( فٟ دٚسرٗ ) 24اػزّذ ِدٍظ ئداسح اٌدّؼ١خ فٟ االخزّبع )

 عبثمب.  ٘زٖ اٌغ١بعخ ِسً خ١ّغ ع١بعبد لٛاػذ اٌغٍٛن اٌّٛػٛػخ

 


