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 احملتويــات                                                           

 وكدوــة  :ـ

 املبارئ األعاعٝة املزْٚة قٛاعز ايغًٛى ايٛظٝفى  . أوال :

 َٓٗج اعزار املزْٚـة    .  ثاٌيا:

 ْطــام املزْٚـة  . ثالجا :

 َـة    .األحهـاّ ايعا رابعا:

 االيتظاَات األعاعٝة   . خاوضا:

 قِٝ َٚعاٜري َظاٚية ايعٌُ ايٛظٝفى ايعــاّ  . صادصا:

 فى زتاٍ ايتعاٌَ َع طايبى ارتزَــة  . (1

 فى زتاٍ ايٓظاٖ٘ ٚبضاءة ايشَــِ  . (2

 فى زتاٍ اذتفاظ عًى َكتطٝات ايٛاجب ايٛظٝفى  . (3

 فى زتاٍ اذتفاظ عًى اٚقات ايعُــٌ  . (4

 ظ عًى ٖٝبة ايٛظٝفــة  .فى زتاٍ اذتفا (5

 فى زتاٍ عزّ تطاصب املصايــح  . (6

 فى زتاٍ عالقات ايعٌُ ٚايغًٛى ايتٓعُٝى  . (7

 ايعالقة َع ايضؤعــاء 

 ايعًالقة َع ايظَــالء 

 ايعالقة َع املضؤٚعني 

 فى زتاٍ ايعالقة باألجٗظة األخــضى  .  (8

 . فى زتاٍ اذتفاظ عًى املاٍ ايعاّ ٚاملُتًهات ٚاملضافل ايعاَة  (9

 فى زتاٍ ايتعاٌَ َع تهٓٛيٛجٝا املعًَٛــات  .    (11
 

 ضُاْات ايتطبٝـــل  .    صابعـا :
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 وـــــةوكد

تـ٘ ٚقزصتـ٘ عًـى ايكٝـاّ      إٕ ايٓجاح اذتكٝكى يًجٗاط اذتهَٛى ٜتٛقف عًى املٛظف ايعاّ َٚزى نفاء

فى تكزِٜ ارتزَات يًجُٗٛص , ٚحغٔ َعاًَتِٗ , ٚايتٝغري عًِٝٗ َُٗا تعزرت جتاٙ عًُ٘ ٚ مبغئٛيٝات٘ 

ايصـعٛبات ايتـى ٜٛاجٗٗـا     ى, ٚمبا ٜكطى عًى االْطباع ايغائز عـٔ َـز   ٚاحتٝاجاتِٗٚتظاٜزت َطايبِٗ 

 إلصتاط َطايب٘ ٜٚرتى اْطباع طٝب يزٜ٘  .املٛاطٔ 

 

 

فى ٖشا ايغٝام بات املٛظف ايعاّ ستال يالٖتُاّ َٔ طاٜٚـة حكٛقـ٘ ٚٚاجباتـ٘ ٚايتظاَاتـ٘ َـٔ وجـٌ تـٛفري        

ـ   شٙ املكَٛات األعاعٝة يًكٝاّ بزٚصٙ فى حتغني َغتٛى آراء ارتزَات يًُٛاطٓني فٗٛ ايعٓصض األِٖ فـى ٖ

 املٓعَٛة املتهاًَة .

 

ز تطًبت املٓعَٛة املتهاًَة يإلصالح إعزار َزْٚـة ايغـًٛى يًعـاًَني بادتٗـاط االراصى املصـضى مبـا       قٚ

حيكل صاحل ايعـاًَني ٜٚطـُٔ صضـاء املتعـاًَني , ٜٚـىلرى ا  صفـع جـٛرة ارتـزَات اذتهَٛٝـة مبـا           

 ٜهفٌ خزَة وٖزاف تُٓٝة اجملتُع بؾهٌ عــاّ  .

 

ثٝكة تكزّ ٚطاصة ايزٚية يًتُٓٝة االراصٜة َزْٚة قٛاعز ايغًٛى ايـٛظٝفى يًعـاًَني املـزْٝني    ٚفى ٖشٙ ايٛ

 بادتٗاط اإلراصى يًزٚية فى َصض  .

 : املبادئ األصاصية ملدوٌة قواعد الضموك الوظيفىاًلأو                                    

 الٍظـــاً د ـــقواع

ٝظ عًى وعاؼ ٚجٛر قٛى َـٔ املـٛظفني األنفـاء , ٚيًٛصـٍٛ ا  ٖـشا      ٜكّٛ ْعاّ ارتزَة املزْٝة املتُ .1

 ايتُٝظ فى ْعاّ ايعاًَني البز َٔ تٛافض ايكٛاعز ايتايٝــة :ـ

 تِٗ .اقزصتِٗ َٚعضفتِٗ َٚٗاصنفاءتِٗ ٚاختٝاص املٛظفني ٚتضقٝتِٗ عًى وعاؼ  .و 

ٔ  َعاًَة مجٝع املٛظفني َعاًَة عارية َٔ ايٓاح .ب  َـٓح األجـض ٜتكاضـى    عزايـة   ٝة االراصٜة مبا فى سيـو َـ

 ٛظائف املتُاثًة صٚاتب َتغاٜٚة .ايكائُني باي

 تٛافض االعتكاَة ٚارتًل ايكِٜٛ يزى املٛظفني , َضاعاة يًصاحل ايعــاّ  . .ج 

ــائٌ      .ر  ــٔ ٚعـ ــاف َـ ــزص نـ ــع ٚجٛرقـ ــة َـ ــة فعايـ ــٛظفني بطضٜكـ ــٔ املـ ــاصبة َـ ــٛة ايطـ ــتػالٍ ايكـ  اعـ

 ايتخفٝظ ٚايتكزٜض  .

 ٙ.  ٛ ٚ     تُٓٝة َٗاصات املٛظفني حبصـ اذتفـاظ عًـى املـٛظفني    هلِ عًـى ايتعًـِٝ املغـتُض ٚايتـزصٜب ايفعـاٍ 

ٔ , ٚتصٜٛب آراء غـري  ٚتُٓٝة َٗاصاتِٗ املتُٝظٜٔ فى آرائِٗ ايٛظٝفى  ة ) رٕٚ َغـتٛى ايهفـاء   املتُٝـظٜ

املطًٛبة ( ٚستاعبة غري ايكارصٜٔ عًى االصتكاء بآرائِٗ , ٚعـزّ االحتفـاظ باملكصـضٜٔ ايـشٜٔ ذ اْـشاصِٖ      

 .تهضاصا 

راصة َـٛاصر ايزٚيـة وٚ   إعزّ اعتػالٍ املٛظفني يغًطاتِٗ وٚ ْفـٛسِٖ يًتـزخٌ وٚ ايتـ ثري فـى ارتـزَات وٚ       .ٚ 

 إلعتدزاّ ايغًطة  . إعاءة ٚفُٝا ٜعز  ايعًُٝة االْتدابٝة

اٜة املٛظفني َٔ ايتعضض يإلٜشاء بغـبب إرالئٗـِ مبعًَٛـات بؾـهٌ     عضاص ايعٌُ َع محواذتفاظ عًى  .ط 

 .َع ايكٛاْني ٚايكٛاعز ٚايٓعِ   قاْْٛى ٖٚٛ َاٜتعاصض

 بتهاص .اإلتؾجٝع املٛظفني عًى تطٜٛض ايعٌُ ٚصٚح  .ح 
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 َٔ ايعاّ  اآلٚ متػ وٖزاص املاٍ ايعاّ ,ٚتالفى املداطض ايتى تٗزر ايصخة ايعاَة إراصة مبا حيكل عزّ اإلٜكعة  .ط 

 

ضٚضة وثٓاء ت رٜة املفٛاجبات وعاعٝة تضتبط بايٚتعتُز َزْٚة قٛاعز ايغًٛى ايٛظٝفى مخغة َبارئ  .2

 ارتزَة ايٛظٝفٝة ٖٚــى  :ـ

ٛ     إلٚسيو با:  حرتاً الكاٌوُإ .و  ائح َتجاٍ يًكٛاعز ايكاْْٛٝة املٓعُة يًعُـٌ ٚفكـا يًكـٛاْني ٚاألْعُـة ٚايًـ

 .إبطـــاء ٚتطبٝل وحهاّ ايكطاء رٕٚ ت خري وٚ ٚايتعًُٝات ايصارصة مبٛجبٗا,

ٚتكزِٜ ارتـزَات  ب املٛضٛعٝة فكط عًى املٛظف دتٛاَْامتًٝ٘ اٖٚى ايتصضف عًى وعاؼ : احلياديــة .ب 

 يًُٛاطٓني ٚإعزاء ايٓصٝخة هلِ بػض ايٓعض عٔ املعتكزات ايغٝاعٝة وٚ ايزٜٓٝة وٚ ايعضقٝة  .

ٓ     ٖٚٚى ايتجضر ٚبضاءة ايغًٛى ايبؾضى َـٔ وٜـ٘ وغـضاض     الٍشاِة : .ج  ني َكاصـز خاصـة عٓـز خزَـة املـٛاط

ــة اإلرحفاظــا عًــى ْٝــٌ ثكــتِٗ , ٚإظٗــاصا    ــًخة ال اصة اذتهَٛٝــة , ٚعُــيٓظاٖ  عًــى تعظٜــظ املص

 . ايعاَة يًُجتُع 

ٚ   ٖٚٛ حضص املٛظف ايعاّ عًـى وٕ ٜـىلر   جتّاد:اإل .ر  ٚإْتبـاٙ , ٚوٕ  جتٗـار ٚعٓاٜـة   إى ٚاجباتـ٘ بهـٌ جـز 

اذتهَٛٝة فـى تكـزِٜ ارتزَـة يًُـٛاطٓني , ٚوٕ      ٜغعى يتخكٝل وعًى َغتٜٛات نفاءة اإلراصة

ٚوٕ ٜتجٓـب ايغـًٛى ايـشى ٜـِٓ     يعًُٝة صٓع ايكضاصات اإلراصٜة ,  ٛبةاملطً اإلجضائٝة ٜتكٝز بايعزاية 

 عٔ اإلُٖاٍ فى ايعٌُ .

يتظاّ املٛظف ايعاّ عٓز قٝاَ٘ ب راء ٚاجبات٘ بعزّ تبزٜز املـاٍ ايعـاّ , وٚ إعـاءة    إٖٚٛ  الهفاءة والفاعمية: .ٙ 

ايبؾـضٜة   عـتدزاّ نـٌ وؽـهاٍ املـٛاصر ايعاَـة نـاملٛاصر      إعتعُاي٘ , ٚحضص٘ عًى ايتـزبري فـى   إ

ٚاملارٜة , ٚايعٌُ عًى تضؽٝز اإلْفام ٚبطضٜكـة تـىلرى إ  اذتفـاظ عًـى املُتًهـات ٚاإلٜـضارات       

 ايعاَة رٕٚ ايت ثري عًى رصجة نفاءة تكزِٜ ارتزَة بفاعًٝة ٚجٛرة عايٝة .

 : وٍّج إعداد املدوٌة ًاثاٌي

 : ـ  صاصية التاليةاألمت إعداد املدوٌة فى ضوء الزنائش 

 صضى .ايزعتٛص امل (1

 ْعاّ ايعاًَني املزْٝني بايزٚية . قإْٛ (2

 ايًٛائح اإلراصٜة . (3

 ايعضف اإلراصى . (4

منـائى ,  إلتٛجٗات املٓعُات ايزٚيٝة فى قٛاعز ايغًٛى ايـٛظٝفى ٚخاصـة بضْـاَج األَـِ املتخـزة ا      (5

 ألفضٜكى .حتار اإلقتصارى ٚايتُٓٝة , ٚاإلَٚٓعُة ايتعإٚ ا

 عاعٝة ذتكٛم اإلْغإ .ألاملبارئ ا (6

 ٚصبٝة ٚايعضبٝة .ألزْٚات عزر نبري َٔ ايزٍٚ اَ (7

 ايعًّٛ اذتزٜجة فى اإلراصة ٚايتُٓٝة ايبؾضٜة . (8
 

 : ٌطام صزياُ املدوٌة ًاثالج

    ٚ حـزات اإلراصة الًٝـة ٚاهلٝئـات ايعاَـة ,     ٚتطبل قٛاعز َزْٚة ايغًٛى ايـٛظٝفى عًـى : ادتٗـاط اإلراصى يًزٚيـة 

ٚتعترب ٖشٙ املزْٚة ٖى ايؾـضٜعة ايعاَـة ملـزْٚات ايغـًٛى ايـٛظٝفى ايتـى       ٚصؤعاء ٖشٙ ايٛحزات , ٚايعاًَني بٗا , 

 صات , ٚٚحزات اإلراصة الًٝة , ٚاهلٝئات ايعاَة , ٚايٓكابات حبغب طبٝعة نٌ َٗٓة عًى حزٙ .اتصزصٖا ايٛط
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راء ٚتؾتٌُ عًى قٛاعز ًَظَة حتى تًعب املزْٚة ايزٚص امل ٍَٛ فى وٕ تؾهٌ خطٛة ٖاَـة فـى عـبٌٝ تعظٜـظ اال    

 ٓظاٖة ٚايؾفافٝة ٚجتاٚط َعاٖض ايفغار .ايغًِٝ ٚاملُاصعة ايكٛمية ٚايتخًى باي

 : األحهاً العاوة ًارابع

 ( 1املادة ) 

ُ   ٚال ٜتجظء َٓٗا ايتُٗٝز ايغابل يًُزْٚة جظء  ٚ     ايتـى تعتـرب فـى زت َـٔ  ًـٗا َـٔ َٝجـام ايؾـضف ايـٛظٝفى 

 املغىلٚيٝات ايٛظٝفٝة يهٌ َٛظف .

 

 ( 2املادة ) 

, ٚتطبل عًى مجٝع ايعـاًَني املـزْٝني ٜٚعُـٌ بٗـا     (َزْٚة قٛاعز ايغًٛى ايٛظٝفى )ٖشٙ املزْٚة تغُى 

 َٔ تاصٜذ صزٚصٖا , ٚتتطُٔ زتُٛعة َٔ املبارئ ٚايكٛاعز ٚايكِٝ ايتى تتعًل بطبط ٚتٓعِٝ ايعٌُ .

 ( 3املادة ) 

 ـ تّدف ودوٌة قواعد الضموك الوظيفى إىل :

ٚ   إصعاء ْٚؾض املعاٜري األخالق (1 راب ايٛظٝفـة  آٝة ٚايكِٝ ايغاَٝة ٚايكٛاعز املٗٓٝة املًظَـة يًغـًٛى ايـٛظٝفى 

 َٛظفى ايزٚية بٗا . ٚإيتظاّايعاَة َٚبارئ األخالم املطًٛبة 

 بــني املٛظــف ايعــاّ ٚبٝئــة ايعُــٌ ايٛظٝفٝــة الٝطــة بــ٘ , ٚجعًــٗا ونجــض ؽــفافٝة    ْغــجاّإلحتكٝــل ا (2

 خضٜٔ .فى ايتعاٌَ َع األ

حبكٛقِٗ َٔ خالٍ وخالقٝات ايغًٛى املضغٛب فٝ٘ َٚغتٛى األراء املطًٛب , ٚبٓـاء عالقـة    تعضٜف املٛاطٓني (3

 َتٛاطْة بني حكٛم ٚٚاجبات األفضار ٚايعاًَني .

ايؾـفافٝة  عـاء وعـػ ٚضـعٝة تتغـِ بكـزص ونـرب َـٔ        عُـاٍ قٛاعـز الاعـبة ب ص   ألايتُهني اذتكٝكى  (4

ٙ ٌٝ َبارئ اإلراصة ايضؽٝزة عًى وصض ايٛاقع , ٚتـٛفري ورا ٚاملغاءية ٚتفعٌٝ املُاصعات ادتٝزة يإلراصة , ٚتفع

 قٜٛة ٚفعاية يًضقابة ايشاتٝة ايزاخًٝة باملىلعغة اذتهَٛٝة .
 

 ( 4املادة ) 

تعترب َٛاثٝل ؽـضف املٗٓـة ايتـى تصـزصٖا ايـٛطاصات املدتًفـة , ٚٚحـزات اإلراصة الًٝـة ٚاهلٝئـات ايعاَـة ,           

ـ  ال ٜتجـظو َـٔ ٖـشٙ املزْٚـة ٚتٓفـش وحهاَٗـا مبـا ال         ا زٙ جـظء ٚايٓكابات حبغب طبٝعة نٌ َٗٓة عًى ح

 ٜتعاصض َع املبارئ ٚايكٛاعز ٚايكِٝ ايٛاصرة بٗشٙ املزْٚة .

 

 ( 5املادة ) 

مماصعـت٘  عٓـز  طالع عًى َزْٚة قٛاعز ايغًٛى ايٛظٝفى َٚٛافكت٘ عًٝٗا نتابـة  إلجيب عًى املٛظف ا

ــاّ ٖــشٙ   ــة ألحه ــٛظٝفى , نُــا وٕ وى شتايف ــتٛجب املغــاءية ٚيًعُــٌ اي ــة تغ ــضاءات واملزْٚ ــاس اإلج خت

 ألحهاّ قإْٛ ْعاّ ايعاًَني املزْٝني بايزٚية . ا ٚايعكٛبات ايت رٜبٝة ٚفك

 عتبارات األصاصيةإل: ا ًاخاوض

 ( 6املادة ) 

ـ  يًُصـًخة ايعاَـة ٚجيـب عًـى     ا  ايٛظائف ايعاَة تهًٝف يًكائُني بٗا , ٖزفٗا خزَة املٛاطٓني حتكٝك

ة وحهاّ ايكإْٛ ٚوٕ ٜىلرى ايعٌُ املٓٛط ب٘ بٓفغ٘ بزقة ٚوَاْة ٚوٕ خيصص ٚقـت ايعُـٌ   ايعاٌَ َضاعا
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يًعضف ٚوٕ ٜغًو فى  ا طبكَٚهاْتٗاراء ٚاجبات ٚظٝفت٘ , ٚوٕ حيافغ عًى نضاَة ٚظٝفت٘ ألايضمسى 

 حرتاّ ايٛاجبإلات٘ َغًها ٜتفل ٚاتصضف

 ( 7املادة ) 

ٚوحهاّ , ٜٚٓبػى وٕ تغعى ٚحـزات ادتٗـاط اإلراصى يًزٚيـة    جيب َضاعاة َا تتطُٓ٘ ٖشٙ املزْٚة َٔ َٛار 

 ـ بتٓفٝش وحهاَٗا ٚفكا يًكٛاعز االتٝة :

 ى يًزٚية عٓز وراء ارتزَة ايعاَة .املغاٚاة بني ادتُٗٛص املتعاٌَ َع ادتٗاط اإلراص (1

 حتٝاجات اجملتُع .إتطٜٛض ارتزَات ايعاَة َع تطٛص  (2

 ( 8املادة ) 

يتـظاّ بايكـإْٛ ٚايًـٛائح املتعًكـة     إلٜىلرى ٚاجباتـ٘ ايٛظٝفٝـة بٓفغـ٘ ٚفكـا ي    جيب عًى املٛظف ايعاّ وٕ 

 جتٗـار ٚعٓاٜـة , ٚوٕ حيغـٔ َعاًَـة ادتُٗـٛص َـع إصتـاط َصـاذت٘ فـى          إبايٓعاّ ايٛظٝفى بهٌ وَاْة ٚ

 ايٛقت املٓاعب .

 ( 9املادة ) 

 ٚ  ايتجـــضر َـــٔ ٜـــتعني عًـــى املٛظـــف ايعـــاّ وثٓـــاء وراء ٚاجباتـــ٘ ايٛظٝفٝـــة ايتعاَـــٌ مبٛضـــٛعٝة , 

ــٝة وٚ   ــاحل ؽدصـ ــٛاء وٚ َصـ ــة   إوٜـــة وٖـ ــة ايٛظٝفـ ــة ٚمسعـ ــى نضاَـ ــىلثض عًـ ــاب وى وفعـــاٍ تـ  صتهـ

ــل ٚا   ــى تصـــضفات٘ َغـــًها ٜتفـ ــًو فـ ــابع هلـــا , ٚوٕ ٜغـ ــو إلوٚ ادتٗـــة ايتـ  حـــرتاّ ايٛاجـــب ٚايتُغـ

ــٔ ا   ــػٛط َـ ــ ى ضـ ــ ثض بـ ــزّ ايتـ ــزٍ ٚعـ ــة ايعـ ــع األب قاَـ ــضٜٔ , َـ ــظ  إلخـ ــهاٍ ايتخٝـ ــٔ وؽـ ــار عـ  بتعـ

 اض ساتٝة .ضتٝاط ألغضإلوٚ ا

 : قيي ووعايري وشاولة العىن الوظيفى العاً ًاصادص

 فى دلاه التعاون وع طالبى اخلدوة

 ( 11املادة ) 

 ـ :لتشاً التاً مبا يمى إليتعني عمى املوظف العاً حضَ وعاومة اجلىّور وَ خاله ا

 إ         ٚ رَـى  آعتكباٍ املٛاطٓني ٚايتعاَـٌ َعٗـِ عٓـز طًـب ارتزَـة بطضٜكـة حغـٓة ٚب عـًٛب الئـل 

 عتجٓاء .وحرتاّ حكٛقِٗ َٚصاذتِٗ مجٝعا رٕٚ إٚ

 ــة إ ــة ٚوراء ارتزَ ــة املطًٛب ــاَالت بايزق ــاط املع ــى   صت ــضاءات ٚف ــٍٛ ٚاالج ــز ٚاألص ــل ايكٛاع ــٌ وٚف  ق

 ٚقت ممهٔ .

    ٔتبغٝط اإلجضاءات بهافة ايغبٌ املُهٓة ٚمبا ٜتفل َع ايكإْٛ حتى تىلرى ارتزَـة إ  املـٛاط

 ػري َؾكة .بغٗٛية ٜٚغض ٚبزٕٚ َعاْاة ٚب

 يتظاّ بايغضعة املطًٛبة ٚايتٛقٝتات ايظَٓٝة الزرة ذتصٍٛ املٛاطٔ عًى ارتزَة , َع عزّ ت جٌٝ إلا

ـ إصتاط  بـشٍ وقصـى ادتٗـز    باب طاملـا تـٛافضت ايؾـضٚط , ٚعًٝـ٘     ارتزَة املطًٛبة ألى عبب َٔ األع

 َٔ جٗة . يتُهني املٛاطٔ َٔ اذتصٍٛ عًى ارتزَة رٕٚ ايرترر ونجض َٔ َضة ٚعًى ونجض

 عتُاع إ  طًبات ٚؽهاٚى املٛاطٓني .إلايتخًى بايصرب , ٚاذتهُة عٓز ا 

 عتجٓاء , ٚايتعاٌَ َعِٗ ب حرتاّ ٚيباقة ٚنٝاعة .إحرتاّ حكٛم َٚصاحل املٛاطٓني رٕٚ إ 
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        تٛفري املعًَٛات املطًٛبة يًُٛاطٓني طايبى ارتـزَات ٚاملتعًكـة ب عُـاٍ ْٚؾـاطات ايٛحـزة ايتـى

يٝة آٚعضعة رٕٚ خزاع وٚ تطًٌٝ ٚفكا يًتؾضٜعات املطبكة , ٚايكٝاّ ب صؽارِٖ إ   ٜعٌُ بٗا بزقة

 تكزِٜ ايؾهاٚى فى حاية صغبتِٗ فى صفع ؽهٛى إ  ادتٗات املعٓٝة .

  ايتعاٌَ َع ايٛثائل ٚايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايؾدصٝة املتعًكة باألفضار ٚاملٛاطٓني بغضٜة تاَة ٚٚفكا

 عتػالٍ ٖشٙ املعًَٛات يػاٜات ؽدصٝة .إٍ بٗا , ٚعزّ ْعُة املعُٛأليًكٛاْني ٚا

 حتٝاجـات ارتاصـة ٚتكـزِٜ ايعـٕٛ ٚاملغـاعزة      إلٖتُاّ يـشٚى ا إلإعطاء وٚيٜٛة ايعٓاٜة ٚايضعاٜة ٚا

 ًخٝاة ايهضمية .يالطَة مبا ٜطُٔ هلِ َغتٛى الئل يٚوراء ارتزَات ا

 فافٝة ْٚظاٖة.ايتخكٝل فى مجٝع ايؾهاٚى املكزَة َٔ ادتُٗٛص بهٌ َصزاقٝة ٚؽ 

 فى دلاه الٍشاِة وبزاءة الذوي

 ( 12املادة ) 

 ـ يمشً املوظف العاً مبا يمى :

  إتباع ايٓٗج ايٛظٝفى ايكائِ عًى وعاؼ بضاءة ايشَِ , ٚعالَة ايكصز عٓز وراء ارتزَة , َع ايتخًى

 بتعار عٔ َٛاطٔ ايؾبٗات وثٓاء وراء ايٛاجبات ايٛظٝفٝة .إلبٓكاء ايطُري , ٚا

 يتظاَـات جتـاٙ خزَـة ادتُٗـٛص فـٛم املصـاحل ايؾدصـٝة        إليٛاجبات َٚغئٛيٝات ايعُـٌ , ٚا ٚضع ا

 يًُٛظف ايعاّ .

        وراء املٗاّ ب خالص ٚإتكإ َع حتٌُ ناٌَ يًُغئٛيٝة َـع ايتعاَـٌ بطضٜكـة َٗٓٝـة حتـٛط ثكـة

 األؽداص ايشٜٔ ٜتعاٌَ َعِٗ .

  عـًُٝة تـىلرى يًرتبـح ٚجٓـى      عتػالٍ املٓاصـب ايضمسٝـة ٚاملٛاقـع ايٛظٝفٝـة بصـٛصة غـري      إحعض 

 املٓافع ايؾدصٝة .

      ٚعـتالّ , بطضٜكـة   إؽـرتاط وٚ  إاألخش بايغًٛى ايٓظٜ٘ فال جيٛط يًُٛظـف ايعـاّ طًـب وٚ قبـٍٛ و

َباؽضة وٚ غري َباؽضة , وى َٓفعة َايٝة وٚ ٖبة وٚ ٖزٜة وٚ وى َٝظة سات قُٝة ْكزٜة ٚغري سيو َٔ 

 اء ايٛاجب ايٛظٝفى .وؽهاٍ املزفٛعات غري املربصة , َكابٌ ور

 فى دلاه احلفاظ عمى وكتضيات الواجب الوظيفى

 ( 13املادة ) 

 ـ حيظز عمى املوظف العاً وايمى :

 ٝٗــا فــى ايكــٛاْني ٚايًــٛائح املعُــٍٛ بٗــا ٚايتعًُٝــات ايفــة ايكٛاعــز ٚاألحهــاّ املٓصــٛص عًشت

بايعـاًَني , وٚ االَتٓـاع    ٚايٓؾضات املٓعُة يًكٛاعز ايتٓفٝشٜة ألحهاّ ايكٛاْني ٚايًٛائح ارتاصة

 عٔ تٓفٝشٖا .

      إفؾاء األَٛص ايتى ٜطًع عًٝٗا حبهِ ٚظٝفت٘ إسا ناْت عـضٜة بطبٝعتٗـا وٚ مبٛجـب تعًُٝـات

 ٚيٛ بعز تضى ايعاٌَ ارتزَة . ا يتظاّ بايهتُإ قائُاإلتكطى بشيو ٜٚعٌ ٖشا 

 ٚيـٛ  ًفات املدصصـة ذتفعـ٘   ألصٌ َٔ املٚصام ايضمسٝة وٚ ْظع ٖشا األحتفاظ ب صٌ وٜة ٚصقة َٔ اإلا

 .   ناْت خاصة بعٌُ نًف ب٘ ؽدصٝ
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 . شتايفة إجضاءات األَٔ ارتاص ٚايعاّ ايتى ٜصزص بٗا قضاص َٔ ايغًطة املدتصة 

 . مجع ْكٛر ألى فضر وٚ ألى ٖٝئة وٚ تٛطٜع َٓؾٛصات وٚ مجع إَطاءات ألغضاض غري َؾضٚعة 

 سٕ ادتٗــة ايتــى حتــزرٖا ايغــًطة جتُاعــات راخــٌ َهــإ ايعُــٌ رٕٚ إإؽــرتاى فــى تٓعــِٝ إلا

 ب صزاص قإْٛ ايٓكابات ايعُايٝة . 1976يغٓ٘  35املدتصة َع َضاعات وحهاّ ايكإْٛ 

     ٌؽضاء عكاصات وٚ َٓكٛالت مما تطضح٘ ايغًطات ايكطائٝة وٚ اإلراصٜة يًبٝع إسا نـإ سيـو ٜتصـ

 ب عٌُ ٚظٝفت٘.

 ٗـا وٚ وى عُـٌ فٝٗـا إال إسا نـإ     ؽرتاى فى ت عٝػ ايؾضنات وٚ قبـٍٛ عطـٜٛة زتـايػ إراصت   إلا

 عٔ اذتهَٛة , وٚ اهلٝئات ايعاَة , وٚ ايٛحزات الًٝة , وٚ ؽضنات ايكطاع ايعاّ . ا َٓزٚب

 ٚصام املايٝـــــة َـــــا ة ٜهـــــٔ مماصعـــــة األعبـــــاء ٚظٝفٝـــــة  ألاملطـــــاصبة فـــــى عـــــٛم ا 

 ال حتٍٛ رٕٚ سيو .

 ْعُة وٚ ايًٛائح ٚايتعًُٝات ايصارصة شتايفة ايكٛاعز ايكاْْٛٝة املٓعُة يًعٌُ ٚفكا يًكٛاْني ٚاأل

 مبٛجبٗا , نُا جيب عًٝ٘ تطبٝل وحهاّ ايكطاء رٕٚ ت خري وٚ إبطاء .

 العىن فى دلاه احلفاظ عمى أوقات

 ( 14املادة ) 

 ـ عمى املوظف العاً االلتشاً مبا يمى :

     ــزرٖا ــى حتـــ ــضاءات ايتـــ ــاع اإلجـــ ــٌ ٚإتبـــ ــات ايعُـــ ــز ٚوٚقـــ ــى َٛاعٝـــ ــة عًـــ  الافعـــ

 خًٝـــة يًٛحـــزة فـــى حايـــة ايتػٝـــب عـــٔ ايعُـــٌ وٚ ايتـــ خري عـــٔ ايعُـــٌ          ايالئخـــة ايزا

 وٚ ايت خري عٔ املٛاعٝز .

 

 احلفاظ عمى ِيبة ووهاٌة الوظيفة فى دلاه

 ( 15املادة ) 

 ـ جيب عمى املوظف العاً أُ يمتشً فى وضمهْ الوظيفى مبا يمى :

 الاٍ ايعاَة .عٔ ؽضب ارتُض ٚجتٓب يعب ايكُاص فى األْزٜة وٚ ا  بتعار ْٗائٝإلا 

       ــاع عـــــٔ وٜـــــة تصـــــضفات وٚ مماصعـــــات وٚ وعُـــــاٍ تٓتٗـــــو ا  راب ايعاَـــــة آلاالَتٓـــ

 .ٚتغٝئ إ  ٚظٝفت٘ ٚايغًٛى ايكِٜٛ 

 فى دلاه عدً تضارب املصاحل

 ( 16املادة ) 

 ـ يتعني عمى املوظف العاً االلتشاً مبا يمى :

 وٚ  حكٝكـى  ٜىلرى إ  ْؾٛء تطاصب َتٓاع عٔ َظاٚية وٜة وعُاٍ وٚ ايكٝاّ ب ى ْؾاط َٔ ؽ ْ٘ وٕإلا

ٚ ستتٌُ بني َصاذت٘ ايؾدصٝة َٔ جٗة ٚبني َغـئٛيٝات٘ ايٛظٝفٝـة وٚ تتصـٌ ب عُـاٍ     وظاٖضى 

 ٚظٝفت٘ َٔ جٗة وخضى .



  

9 

  إعالّ ايضئٝػ املباؽض خطٝا ٚبؾهٌ فٛصى فى حاٍ تطاصب املصاحل َع وى ؽدص فى تعاَالت٘ َع

دصـٝة ٚاملصـًخة ايعاَـة وٚ تعـضض املٛظـف إ       اذتهَٛة وٚ إسا ْؾ  ايتطاصب بني املصـًخة ايؾ 

حٍٛ املٛضٛعٝة ايتى جيب وٕ ٜتعاَـٌ بٗـا    ا ضػٛط تتعاصض َع َٗاَ٘ ايضمسٝة وٚ تجري ؽهٛن

 َع إٜطاح طبٝعة ايعالقة ٚنٝفٝة ايتطاصب .

  ّبعـز  وثٓـاء وٚ  عتػالٍ وٚ تٛظٝف املعًَٛات ايتى حيصٌ عًٝٗا وثٓاء ت رٜتـ٘ ملٗاَـ٘ ايضمسٝـة    إعز

عًُ٘ فى اإلراصة نٛعًٝة يتخكٝل َٓافع ؽدصٝة يٓفغ٘ وٚ يػريٙ بؾهٌ َباؽـض وٚ غـري   إْتٗاء 

 إ  ايػري . َباؽض وٚ يإلعاءة

 ؽرتاى فى عًُٝة مجـع  إلجيب اذتصٍٛ عًى املٛافكات ايالطَة ٚفكا يًكٛاْني فى حاية ايضغبة فى ا

 ايتربعات وٚ ادتٛائظ وٚ املغاُٖات ايعٝٓٝة ملىلعغات خريٜة .

 اَة عالقات ٚثٝكة َع وفضار وٚ َىلعغات تعتُز َصاذتٗا بؾهٌ وعاعى عًى قضاصات٘ وٚ تفارى إق

 قضاصات إراصت٘ .

 فى دلاه عالقات العىن والضموك التٍظيىى 

 ( 17املادة ) 

 العالقة وع الزؤصاء

 ـيتعني عمى املوظف العاً االلتشاً مبا يمى :

 ٚفل ايتغًغٌ ايضئاعى ٚوٕ ٜٓفـش َـا ٜصـزص    حرتاّ ٚتٓفٝش وٚاَض صؤعائ٘ ٚتٛجٝٗاتِٗ ٚتعًُٝاتِٗ إ

 إيٝ٘ َٔ وٚاَض ٚسيو فى حزٚر ايكٛاْني ٚايًٛائح ٚايٓعِ املعٍُٛ بٗا , ٜٚتخٌُ نٌ صئٝػ شتـتص 

ــى            ــٌ ف ــري ايعُ ــٔ ع ــٔ حغ ــئٛال ع ــٕٛ َغ ــا ٜه ــ٘ نُ ــزص َٓ ــى تص ــض ايت ــئٛيٝة األٚاَ  َغ

 ختصاصات٘ .وحزٚر 

 ايتعاٌَ َع صؤعائ٘ ب   َ ًـة تفطـًٝٝة عـرب وعـايٝب ايتًُـل وٚ      حرتاّ ٚعزّ ستاٚيـة نغـب وى َعا

 ارتزاع وٚ َٔ خالٍ ايٛاعطة ٚالغٛبٝة .

 َتٓاع عٔ إخفاء وٜة َعًَٛات َتعًكة بعًُ٘ عٔ صؤعائ٘ بٗزف ايت ثري عًى ايكـضاصات املتدـشة وٚ   إلا

 إعاقة عري ايعٌُ .

 ٘عٔ وى جتاٚط وٚ شتايفة وٚ صعٛبات ٜٛاجٗٗا فى ايعٌُ . إعالّ صئٝغ 

 

 ( 18املادة ) 

 العالقة وع الشوالء

 عمى املوظف العاً االلتشاً مبا يمى :

 . وٕ ٜتعإٚ َع طَالئ٘ فى وراء ايٛاجبات ايعاجًة ايالطَة يت َني عري ايعٌُ ٚتٓفٝش ارتزَة ايعاَة 

   ايتعاٌَ ب حرتاّ ٚيباقة ٚصزم َع طَالئ٘ ٚالافعة عًى عالقات عًُٝة ٚٚرٜة َعِٗ رٕٚ متٝٝـظ

عتػالٍ وٜة َعًَٛات تتعًل حبٝـاتِٗ ارتاصـة   إَتٓاع عٔ إلصٝاتِٗ ٚاحرتاّ خصٛإٚاذتضص عًى 

 بكصز اإلعاءة .
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 ٚايغـًٛى ايكـِٜٛ   َتٓاع عٔ وٜة تصضفات وٚ مماصعات وٚ وعُاٍ ال وخالقٝة تٓتٗو األراب ايعاَـة  إلا

 نظًَٝة ٚؽضٜهة فى ايعٌُ ٚايعهػ . يتظاّ ايضجٌ ب حرتاّ املضوةإٚ

 ( 19املادة ) 

 وصنيالعالقة وع املزؤ

 ـ املوظف العاً وهمف مبا يمى :

  ٘ٝٚصفع نفاءتِٗ تُٓٝة قزصات َضؤٚع  ٚ ٕ ٜهـٕٛ  وَٚغاعزتِٗ ٚحتفٝظِٖ عًى حتغـني ورائٗـِ 

 يتظاّ بايكٛاْني ٚايًٛائح ايغاصٜة .إلقزٚة حغٓة هلِ بايعٌُ عًى ا

  ْٚكـٌ   ًَٛاتنتغبٗا إ  َضؤٚعٝ٘ ٚتؾجٝعِٗ عًى طٜارة تبارٍ املعوْكٌ املعضفة ٚارتربات ايتى

 املعضفة فُٝا بِٝٓٗ ٚاذتفاظ عًى صٚح ايتعإٚ بِٝٓٗ .

 . اإلؽضاف عًى َضؤٚعٝ٘ َٚغاءيتِٗ عٔ وعُاهلِ ٚتكِٜٛ ورائِٗ مبٛضٛعٝة 

 عاٌَ َع َضؤٚعٝ٘ مبعاًَة تفطًٝٝة .صفض وٜة ضػٛط َٔ وى طضف تىلرى إ  ايت 

 ٝظ .حرتاّ حكٛم َضؤٚعٝ٘ ٚايتعإٚ َعِٗ مبٗٓٝة عايٝة رٕٚ ستاباة وٚ متٝإ 

 . اذتح عًى ايعٌُ بضٚح ايفضٜل ايٛاحز 

 فى دلاه العالقة باألجّشة األخزى

 ( 22املادة ) 

 ـ عمى املوظف العاً االلتشاً مبا يمى :

 وٚ بٝإ عٔ وعُاٍ ٚظٝفت٘ إ  ايصخف ٚاجملالت ٚٚعائٌ اإلعـالّ   رالء ب ى تصضٜحإلَتٓاع عٔ اإلا

ٓابض ايٓؾض إال إسا نإ َصضحا ي٘ بـشيو نتابـة َـٔ    املدتًفة املكضٚءة ٚاملغُٛعة وٚ غري سيو َٔ َ

ايغًطة املدتصة , َع إتباع إجضاءات اإلفصاح ٚتزاٍٚ املعًَٛات املٓصٛص عًٝٗا قاْْٛا , ٚميتز سيو 

 إ  َابعز تضى ارتزَة ٚيًُزة الزرة بايكإْٛ .

 ايعُـٌ ايضمسٝـة   ب جض وٚ  مبهاف ة ٚيٛ فـى غـري وٚقـات   ال  حيعض عًى املٛظف ايعاّ وٕ ٜىلرى وعُا 

 إال ب سٕ َٔ ايغًطة املدتصة . 

 فى دلاه احلفاظ عمى املاه العاً واملىتمهات واملزافل العاوة

 ( 21املادة ) 

 ـ عمى املوظف العاً االلتشاً مبا يمى :

 . الافعة عًى ممتًهات ٚوَٛاٍ ايٛحزة ايتى ٜعٌُ بٗا َٚضاعاة صٝاْتٗا 

 قابة عًى تٓفٝش املٛاطْة ايعاَة .حعض شتايفة األحهاّ ارتاصة بطبط ايض 

  حعــض شتايفــة ايًــٛائح ٚايكــٛاْني ارتاصــة باملٓاقصــات ٚاملظاٜــزات ٚاملدــاطٕ ٚاملؾــرتٜات ٚنافــة

 ايكٛاعز املايٝة .

            جتٓـــب اإلُٖـــاٍ وٚ ايتكصـــري ايـــشى ٜرتتـــب عًٝـــ٘ ضـــٝاع حـــل َـــٔ اذتكـــٛم املايٝـــة 

يضقابة ادتٗاط املضنـظى يًُخاعـبات وٚ    يًزٚية وٚ وحز األؽداص ايعاَة األخضى وٚ اهلٝئات ارتاضعة
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ــ ْ٘ وٕ     املغـــــــاؼ مبصـــــــًخة َـــــــٔ َصـــــــاذتٗا املايٝـــــــة وٚ ٜهـــــــٕٛ َـــــــٔ ؽـــــ

 ٜىلرى إ  سيو بصفة َباؽضة .

 ٚصام ٚاملغـتٓزات  ألطالع عًى مجٝع اإلجٗظة ايضقابٝة ٚخاصة ادتٗاط املضنظى يًُخاعبات حل ايأل

 ايتى ٜطًبٗا ٚسيو ٚفكا ملا ٜهفً٘ ايكإْٛ .

  عًى َٓاقطات األجٗظة ايضقابٝة ٚخاصـة ادتٗـاط املضنـظى يًُخاعـبات وٚ َهاتباتـ٘      ضضٚصة ايضر

بصفة عاَة وٚ ت خري ايضر عًٝٗـا ٜٚعتـرب فـى حهـِ ايـضر وٕ جيٝـب ايعاَـٌ إجابـة ايػـضض َٓٗـا           

 املُاطًة ٚايتغٜٛف .

 ـ  وعتدزاّ املٛاصر يألغضاض ايعاَة املضخص بٗا , َع ايت نز َٔ و خٝح عتدزاّ املاٍ ايعاّ بؾـهٌ ص

ٚفعاٍ , ٚايٓعض إ  قطاٜا ادتُٗٛص ٚؽـىلِْٚٗ بٓظاٖـة , ٚنفـاءة , ٚعـضعة , ٚفعايٝـة , ٚب قصـى       

 حغاعٝة ممهٓة .

 جيا املعموواتفى دلاه التعاون وع تهٍولو

 ( 22املادة ) 

 ـ عمى املوظف الذى تتوافز لدية إوهاٌية الوصوه إىل شبهة االٌرتٌت وزاعاة وايمى :

ٜ     يتظاّ باعتدزاَٗا ألإلا (1 ض ايكـزصات ٚاملٗـاصات سات ايعالقـة    غضاض ايعٌُ مبـا فـى سيـو يػاٜـات تطـٛ

 بطبٝعة عًُ٘ ٚمبا ٜصب فى َصًخة ايعٌُ .

ــضٚط    إلا (2 ــاة ؽ ــرباَج َٚضاع ــات ٚاي ــة يًًُف ــة ايفهضٜ ــٛم املًهٝ ــات حك ــضٚط َٚتطًب ــظاّ بؾ  يت

 عتدزاَٗا .وتضخٝص 

عـتدزاّ  إَٛص غـري طبٝعٝـة خـالٍ    عتؾاصة ايٛحزة املعٓٝة بٓعِ املعًَٛات فٛصا يزى َالحعة وٜة وإ (3

 ْرتْت .إلا

ٚايصٛص ايتى حتتٛى َٛار غري وخالقٝة , وٚ عٓصضٜة , وٚ حتضض عًى ايعٓـف  عزّ تٓظٌٜ ايٓصٛص  (4

 ٚايهضاٖٝة , وٚ وْؾطة غري قاْْٛٝة .

ــزّ  (5 ــاط ٚا وع ــتدزاّ ادتٗ ــضى ,     إلع ــبهات وخ ــظة وٚ ؽ ــًٌ إ  وجٗ ــزخٍٛ ٚايتغ ــة اي ــت لاٚي  ْرتْ

ْــت إلصعــاٍ َــٛار عــضٜة وٚ غــري َغــُٛح بٓؾــضٖا وٚ حتتــٛى عًــى تٗزٜــز ْرتإلعــتدزاّ اوٚعــزّ 

 .َٚطاٜكات يألخضٜٔ 

 ( 23املادة ) 

 ـ عمى املوظف الذى خيصص لْ عٍواُ بزيد االلهرتوٌى وزاعاة االتى :

 يهرتْٚـى إلْؾـاء ٚتٛطٜـع ايضعـائٌ ايتـى حتتـٛى عًـى َـٛار رعائٝـة وٚ          إلعزّ اعتدزاّ ايربٜز ا

 . ؽدصٝة وٚ ال وخالقٝة

    ــة بايعُــــٌ ٚغــــري َغــــُٛح ــرب إعــــزّ إصعــــاٍ ايضعــــائٌ ايغــــضٜة وٚ ارتاصــ  صعــــاهلا عــ

 ايربٜز االيهرتْٚى .

     , ّٚنـشيو عـزّ   حيعض إعارة إصعاٍ ايضعائٌ التٜٛة عًى ايٓهـات وٚ ايصـٛص وٚ ًَفـات األفـال

إعارة إصعاٍ ايضعائٌ ايٛاصرة ٚايتى قز حتتٛى عًـى فريٚعـات وٚ ًَفـات قـز ٜؾـتب٘ ب ْٗـا ستًُـة        
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َـع ايٛحـزة املعٓٝـة     بفريٚعات عًى وٕ ٜتدش فى تًو اذتاية اإلجضاءات ايالطَة يإلصالح بايتٓغٝل

 ألْعُة املعًَٛات .

    ــز ا ــتدزاّ ايربٜ ــض اع ــٛاٍ قص ــع األح ــى مجٝ ــتعني ف ــات   إلٜ ــص َتطًب ــا خي ــى َ ــى عً  يهرتْٚ

 .ايعٌُ ٚضضٚصات٘ 

 : ضىاٌات التطبيل ًاصابع

ـ  صتكـاء بايغـًٛى   إلٍٛ إ  املكاصـز اذتكٝكٝـة َٓٗـا فـى تطـٜٛض ٚا     ٜتٛقف حتكٝل املزْٚة ألٖزافٗا , ٚايٛص

,  ٚسيو َٔ قبٌ اإلراصة ايعًٝـا ٚاملـٛظفني   كٗاٚتطبٝ ايٛظٝفى يًُٛظف ايعاّ عًى تفعٌٝ بٓٛرٖا املدتًفة

ٖٚٛ َا ًٜكى عًى عاتل املغئٛيني ٚاملدتصني بادتٗـات اإلراصٜـة املدتًفـة مبغـئٛيٝات نـجرية ٚتبعـات       

 ـ فُٝا ًٜى :ا  ضَتعزرة تتخزر حص

ٝ  ا تطُني ارتطة ايتزصٜبٝة املٓفشة بهٌ ٚحزة إراصٜة بضْازت (1 ـ  ا تـزصٜب يًعـاًَني ادتـزر عًـى     ا خاص

يتـظاّ ب حهـاّ   إلٚضـضٚصة ا ستتٛى َزْٚة ايغًٛى ايٛظٝفى يًتعضٜف ب ٖزافٗا َٚكاصـزٖا ٚوُٖٝـة   

 عٌُ يشيو . ةٚصؽ إعزاراملزْٚة ٚايتزصٜب عًى تطبٝكٗا ٚ

يتظاّ ب حهاّ َٚٛار املزْٚة ٚوعًٛب ٚطضٜكة ٚإجضاءات تكِٝٝ األراء ايهًى إل َزى اايضبط ايٛثٝل بني (2

 ٚادتظئى , ٚيزى إعزار تكاصٜض نفاٜة األراء ايغٓٛى عٔ املٛظف فى وى َٛقع تٓفٝشى .

عتزار بٓتائج ٚضع املزْٚة َٛضع ايتٓفٝش عٓز تكضٜـض َكابـٌ اإلثابـة َـٔ حـٛافظ َٚهافـات ٚوٜـة        إلا (3

يتـظاّ  إلصتبـاط ٚثٝكـة بـني ا   إيًعاًَني َٔ األجٛص املتػرية َـٔ خـالٍ إجيـار عالقـة     َغتخكات تصضف 

 ٚيٛائح ْٚعِ صضف املهافات ٚاذتٛافظ .مبزْٚة ايغًٛى ايٛظٝفى 
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