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 ;مقدمة-

ارتري١ٜ يف تعًِٝ نتاب تعٌُ ع٢ً حتكٝل ادتُع١ٝ ارتري١ٜ يتحفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ مبحافع١ ايكٜٛع١ٝ  ملا ناْت  

ُع١ٝ يًٛوٍٛ ايٝٗا تتتٞ قٛاعد ادتٖداف اييت تطع٢ ٚاأل ٚايسضاي١ ١. ٚاْطالقًا َٔ ايسؤٜجٌٝ قسآْٞ, َٔ اجٌ بٓا٤ اهلل

ًعاًَني ٚاملشازنني ٚاملتطٛعني يدا٥ٞ ٖرٙ بٗدف إزضا٤ ٚتدٜٚٔ مج١ً َٔ ايضٛابط ايكا١ْْٝٛ ٚاألخالق١ٝ ايطًٛى األ

   .ٚايٛوٍٛ إىل تكدِٜ خدَات إْطا١ْٝ َتُٝص٠ يًجُٝع ادتُع١ُٝع١ٝ مبا ٜهفٌ سطٔ ضري ادادا٤ يف ادتيف 

   ( :1املادة )

تط٢ُ ٖرٙ املد١ْٚ َد١ْٚ قٛاعد ايطًٛى املٗين ٚأخالقٝات ايعٌُ يف ادتُع١ٝ ارتري١ٜ يتحفٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ 

 مبحافع١ ايكٜٛع١ٝ ,  ٜٚعٌُ بٗا اعتبازًا َٔ تازٜذ اعتُادٖا َٔ زتًظ اإلداز٠ .

 ( :2املادة )

٤ َٚتطٛعني َٚشسفني َٚٛظفني ٚعُاٍ ــ تطسٟ أسهاّ ٖرٙ املد١ْٚ ع٢ً مجٝع ايعاًَني يف ادتُع١ٝ َٔ أعضا1

 ٚحنِٖٛ . 

ــ جيب ع٢ً نٌ َٛظف جدٜد ٚقبٌ َباشست٘ ايعٌُ تٛقٝع ٚثٝك١ ٜتعٗد بٗا ادايتصاّ بٗرٙ املد١ْٚ , ٚحيتفغ بٓطد١ 2

 َٓٗا يف ًَف٘ ايٛظٝفٞ .

ٚاإلوساز ع٢ً حتكٝل  ع٢ً أضظ ايعداي١ َٚباد٥ٗا, ٚايشفاف١ٝ, ٚاملطا٤ي١, ٚايٓصا١ٖ امل١ٝٓٗ, د١ْٚتستهص ٖرٙ امل ــ 3

 ُع١ٝ , ٚحتٌُ املطوٚي١ٝ, ٚع٢ً ادتُٝع ادايتصاّ بتسهاّ ٖرٙ ايكٛاعد.ادتزضاي٘ ٚأٖداف 

 تطتٛجب املطا٤ي١ ٚاختاذ اإلجسا٤ات ايٛقا١ٝ٥ . د١ْٚأٟ خمايف١ ألسهاّ ٖرٙ املــ 4

 

 دونة  ()أهداف امل 

 ( : تهدف املدونة لآلتي : ــ                            3املادة )

ايتعاٌَ ٚقِٝ ٚثكاف١ ١َٝٓٗ عاي١ٝ يد٣ ايعاًَني ٚاملشازنني  بأـ إزضا٤ َعاٜري أخالق١ٝ , ٚقٛاعد َٚبادئ أضاض١ٝ آلدا

, ٚتسضٝذ أضظ املُازضات  . ٚاملتطٛعني ٚاألعضا٤ يف ادتُع١ٝ , ٚتعصٜص ادايتصاّ بٗرٙ املعاٜري ٚايكٛاعد ٚايكِٝ 

 ١ٝ ايط١ًُٝ .ادتٝد٠ ٚذيو َٔ خالٍ ايتٛع١ٝ يهاف١ ايعاًَني املرنٛزٜٔ يف ادتُع١ٝ ٚتٛجِٝٗٗ حنٛ األخالقٝات األدا٥

ب ـ تعصٜص ثك١ اجملتُع ٚاملوضطات َٚتًكٞ ارتد١َ بعٌُ ٚأدا٤ ادتُع١ٝ , ٚشٜاد٠ اداسرتاّ ٚايتكدٜس يدٚزٖا يف  تٛفري 

 ارتدَات بتفضٌ طسٜك١ ممه١ٓ ضُٔ َعاٜري تتطِ باملصداق١ٝ ٚايشفاف١ٝ .
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 ) الواجبات العامة (

 جيب على أي من العاملني اآلتي :             (: 4املادة )

 . املشازن١ ٚبٓا٤ زٚح ايفسٜل يف ايعٌُٚ ايٛقت بإداز٠.  أدا٤ َُٗت٘ ٚٚظٝفت٘ بٓشاط ٚدق١ ٚأَا١ْ, ٚاداْتعاّ 1

 ُع١ٝ َٚصاذتٗا ٚعمعتٗا. ادتاحملافع١ ع٢ً أَٛاٍ  ٚ . ايتعاٌَ َع ايصَال٤ يف تتد١ٜ املٗاّ بًباق١ ٚعداي١ ٚاسرتا2ّ

 ًجُع١ٝ  فٛم أٟ َصًح١ شدص١ٝ )تضازب املصاحل( َُٗا ناْت.ي.  ايٓصا١ٖ بٛضع املصًح١ ايعا١َ 3

 ُع١ٝ  ٚضبط ايٓفكات ٚعدّ ٖدز املٛازد ٚايعٌُ ع٢ً اضتدداَٗا بشهٌ وحٝ  ٚفعاٍ  .ادت.  احملافع١ ع٢ً أَٛاٍ 4

 

 ) احملظورات (

          أي من العاملني اآلتي : ـ       ( : حيظر على 5املادة )

 ١ٝ.عادتُ ألٖدافرغسا  أٚ َٓافع خالفا ألُع١ٝ ادتاضتغالٍ ٚ أ تسى أٟ ١َُٗ َٓاط٘ بِٗ يًجُع١ٝ بشهٌ فٛزٟـ 1

اداستفاظ خازج ادتُع١ٝ بت١ٜ ٚثٝك١ أٚ خمابس٠ زعم١ٝ أٚ وٛز عٓٗا أٚ تطسٜبٗا أٚ ايتصسٜ  عٓٗا دٕٚ إذٕ بريو.          ـ 2

 .ُع١ٝادتطًب ايسش٠ٛ ايع١ٝٓٝ أٚ ايٓكد١ٜ أٚ قبٍٛ اهلداٜا أٚ املٓ  أٚ املٓافع أٚ اٟ خدَات ْاجت١ عٔ عًُ٘ َباشس٠ يف ـ 3

 ُع١ٝ دٕٚ اذتصٍٛ ع٢ً اذٕ َطبل َٔ املسجع  املدت..   ادتايتعبري أٚ ايتصسٜ  ْٝاب١ عٔ ـ 4

 

 

 

 واهلل املوفق ،،،،
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