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ديبـاجـــــــــة
إمياْا بضسٚز ٠تٛفري ايبٝئ ١ايصاحل ١يسعا ١ٜايعًُ ١ٝايتعًٚ ,١ُٝٝضعٝا حن ٛتعصٜص جٛاْبٗا يف ٖر ٙاملؤضط ١ايعًُ( ١ٝنً ١ٝايًغ١
ايعسبٚ ١ٝايدزاضات اإلضالَٚ ,)١ٝاحرتاَا يًٛظٝف ١اييت ٜؤدٜٗا َٓتطبٖٛاْ ,صٛغ َٝثام ايشسف ٚاألخالقٝات املٗٓ ١ٝيًُٛظفني داخًٗا,

َبِّٓٝا عًَ ٢ا ٜأت:ٞ

أوال :االلتزامات األخالقية:
عً ٢نٌ َٛظف بهً ١ٝايًغ ١ايعسبٚ ١ٝايدزاضات اإلضالَ ١ٝإٔ ًٜتصّ يف شدص٘ٚ ,جتا ٙشَالئ٘ ٚ ,ايطالبٚ ,ايهًٚ ١ٝاجملتُع باآلت:ٞ

املــ{}1ـادة
ايتصاّ األخالم اخلاص ١بشدص٘ :ٖٞٚ ,ايتحً ٞحبطٔ ايكٚ ,ٍٛض ٟٛايفعٌٚ ,جتٓب نٌ َا ال ًٜٝل مبهاْت٘ ايٛظٝفٚ ,١ٝاالبتعاد عٔ

َٛاطٔ ايشبٗاتٚ ,ايطع ٞحن ٛتُٓ ١ٝاجلاْب ايطًٛنٚ ٞايٛظٝف ٞيدٚ ,ٜ٘االيتصاّ بآداب احلٛاز.

املــ{}2ـادة
ايتصاّ األخالم اإلضالَ ١ٝيف ايتعاٌَ َع شَالئ٘ٚ ,ذيو باحرتاَِٗٚ ,احملافظ ١عً ٢خصٛصٝاتِٗٚ ,إضداء ايٓصح ٚاملشٛز ٠هلِ يف
ْطاقُٗا ايطًٛنٚ ٞاملٗينٚ ,ايتعاَ ٕٚعِٗ يف إطاز أداء َٗاَِٗ املٓٛط ١بِٗٚ ,عدّ ايتكً َٔ ٌٝقدزاتِٗ أ ٚايتشهٝو فٗٝا.

املــ{}3ـادة
ايتصاّ األخالم اإلضالَ ١ٝيف ايتعاٌَ َع أعضاء ٖٝئ ١ايتدزٜظ بايهًٚ ,١ٝاييت تعهظ طٝب ايعالق ١بِٗ :ٖٞٚ ,احرتاَِٗٚ ,تٛقريِٖ,
ٚحفظ َهاْتِٗ ايعًُٚ ١ٝايٛظٝفٚ ,١ٝايطع ٞإىل ايتهاٌَ َع دٚزِٖ يف حتكٝل األٖداف األضاض ١ٝيًهً.١ٝ

املــ{}4ـادة
ايطًٛنٝات اييت متثٌ عالقت٘ بايطالبٚ ,تؤد ٟإىل تأنٝد زابطت٘ بِٗ :ٖٞٚ ,احرتاَِٗٚ ,ايسفل بِٗ ٚ ,برٍ ايٓصح هلِٚ ,تٛج٘ٝ
ضًٛنٝاتِٗٚ ,احملافظ ١عً ٢خصٛصٝاتِٗٚ ,تبصريِٖ حبكٛقِٗ ٚٚاجباتِٗٚ ,ايطسع ١يف إجناش َعاَالتِٗٚ ,عدّ ايتُٝٝص ب,ِٗٓٝ
ٚايصرب عًٚ ,ِٗٝتكدٜس ظسٚفِٗ ايعاَٚ ١اخلاص.١

املــ{}5ـادة
ايعٌُ عً ٢حتكٝل زؤ ١ٜايهًٚ ١ٝزضايتٗا ٚأٖدافٗا؛ يته ٕٛيف ايطًٝعٚ ,١احرتاّ ايكٛاْني ٚاألْظُٚ ١ايًٛائح اييت تٗدف إىل حتكٝل
اضتكسازٖاٚ ,املشازن ١يف إجناح أْشطتٗا املدتًفٚ ,١حضٛز االجتُاعات اإلدازٚ ,١ٜااليتصاّ مبا ٜٓتج عٓٗا َٔ قسازات.

املــ{}6ـادة
احلسص عً ٢أداء ايٛظٝف ١ايعاَ ١املٓٛط ١ب٘ٚ ,اإلضٗاّ يف ايعٌُ ايتطٛع ٞخلدَ ١اجملتُعٚ ,تٛطٝد أٚاصس ايثكٚ ١ايرتابط بني
ايهًٚ ١ٝاجملتُع َٔ خالٍ االيتصاّ ايٛظٝفٚ ,ٞحسص٘ عً ٢تُٓ ١ٝاملٗازات ايٛظٝفٚ ١ٝزبطٗا بٛاقع ايعٌُ يف اجملتُعٚ ,املشازن ١يف
املٓاضبات احملًٚ ١ٝايٛطٓ.١ٝ
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ثانيًـا :احلقــــوق:
ٜثبـ ـت يهـ ـٌ َٛظـ ـف بايهً ـ ١ٝحكـ ـٛم عً ٢شَالئ٘ٚ ,أعض ـاء ٖٝئ ١ايتدزٜظٚ ,ايطـ ـالب ٚايهًـ ـٚ ,١ٝاجملتُـ ـع عً ٢ايٓح ٛاآلتـ ـ ـ ـ ـ:ٞ

املــ{}1ـادة
عًــ ٢شَالئــ٘ ايتــصاّ ايطــًٛى ايكــَ ِٜٛعــ٘ باحرتاَــ٘ ٚعــدّ اإلضــاء ٠إيٝــ٘ٚ ,عــدّ ايتــدخٌ يف شــؤ ْ٘ٚاخلاصــٚ ,١احملافظــ ١عًــ ٢أضــساز,ٙ
ٚإضداء ايٓصح ي٘.

املــ{}2ـادة
ٜعٌُ أعضاء ٖٝئ ١ايتدزٜظ بايهً ١ٝعًـ ٢إعطـاء نـٌ َٛظـف حكـ٘ يف االحـرتاّٚ ,عـدّ اإلضـاء ٠إيٝـ٘ٚ ,ايتهافـٌ االجتُـاعَ ٞعـ٘ٚ ,عـدّ
ايتهربٚ ,دعُ٘ يف أداء عًُ٘.

املــ{}3ـادة
عًـ ـ ــ ٢ايطـ ـ ــالب احـ ـ ــرتاّ املـ ـ ــٛظفني ٚتـ ـ ــٛقريِٖٚ ,ايتكٝـ ـ ــد بكـ ـ ــسازاتِٗ املتعًكـ ـ ــ ١بايٛظٝفـ ـ ــ ١ايـ ـ ــيت ٜؤدْٗٚـ ـ ــاٚ ,االعـ ـ ــرتاف بـ ـ ــدٚزِٖ.

املــ{}4ـادة
ٚاج ــب عًــ ٢ايهًٝــ ١تــٛفري املٓــال املالئــِ يًُــٛظفنيَٚ ,ــا ٜكتضــَ ٘ٝــٔ ٚضــائٌ ٚتكٓٝــات حدٜثــ ,١اضــتثُازا يكــدزاتِٗ ٚحتفٝــصا هلــِ عًــ٢
اإلبــداو ٚاالبتهــازٚ ,تش ـ ٝعِٗ َادٜــا َٚعٜٓٛــاٚ ,ايرتقٝــات االضــتثٓائٚ ١ٝاالضــٗاّ يف َعاجلــَ ١شــهالتِٗ ٚدعُٗــِ َــٔ أجــٌ حضــٛز ايــدٚزات
ٚاملًتكٝــات املدتًفــ ١ايالشَــ ١يسفــع نفــاءتِٗ داخــٌ ايهًٝــٚ ١خازجٗــاٚ ,تطــٗ ٌٝحصــٛهلِ عًــ ٢ايتــأَني ايصــحٚ ,ٞايٛقــٛف إىل جــاْبِٗ إذا
حصبِٗ أَس.

املــ{}5ـادة
ٜٓبغ ٞيصٓاو ايكساز يف اجملتُع إصداز ايكٛاْني اييت حتُ ٞاملٛظفنيٚ ,تسفـع َـٔ َهـاْتِٗ ٚ ,تعـا أٚاـاعِٗ املادٜـٚ ١املعٝشـٚ ,١ٝتطـِٗ
يف ايسفع َٔ نفاءتِٗ املٗٓٚ ١ٝايٛطٓ.١ٝ

ٜهـ ـ ـ ـ ٕٛايت ـ ـ ــصاّ املٛظفٝـ ـ ـ ـٔ بايهً ٝـ ـ ــ ١بٗـ ـ ـ ـرا املٝث ـ ـ ــام ْصــاً ٚزٚحــاً ,يف إطـ ـ ـاز احل ـ ــسص عًـ ـ ـ ٢تسق ٝـ ــ ١األخالقٝـ ـ ـات ٚاألدب ٝـ ــات اجلاَع ٝـ ــ.١

واهلل الموفق
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جلنـ ـة إع ـ ـداد امليثاق
جلن ــة إعـ ــداد امليثاق
أ.د /محمددع ي ددد
د/محمددع لددأبو حجدد

ددع
دد

د /سدددددي ي دددددد يددددد
أ .وفأء محمدع لبييد
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لبعدأيد

