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الفصل ألاول
أحكام عامت
املادة ()1
التسميت والتطبيم
ُتطُٖ ٢ر ٙاملدَ ،١ّْٚد ١ّْٚايطًٛى ايٛظٝؿٚ ٞأخ٬قٝات ايٛظٝؿ ١ايعاَُٜٚ ،١عٌُ بٗا اعتبازاً َٔ تازٜذ إقسازٖا َٔ
دٜٛإ املٛظؿني ايعاّ .

املادة ()2
التعزيفاث
يػاٜات ٖر ٙاملد ١ّْٚتعتُد ايتعسٜؿات ايٛازد ٠يف قاْ ٕٛاـدَ ١املدْ ١ٝايؿًططٝين زقِ ( )4يطٓٚ ّ8998 ١تعد٬ٜت٘.

املادة ()3
السزيان
المدونة عمى:
تسري أحكام هذه
ّ

 .8املٛظؿني اير  ٜٔم تعٚ ِٗٓٝٝؾل أسهاّ قاْ ٕٛاـدَ ١املدْ ،١ٝضٛا ٤أناْٛا ؼت ايتذسب ١أّ  م تجبٝتِٗ
بصٛزْٗ ٠ا.١ٝ٥
 .2املٛظؿني ايعاًَني يف ايدٚا٥س اؿه ١َٝٛمبٛدب عكٛد عٌُ َع َساعا ٠غسٚط ايعكد املربّ َعِٗ ؾُٝا ٜتعًل
عكٛقِٗ اييت ٜطتُدْٗٚا َٔ تًو ايعكٛد أ ٚا٫يتصاَات اـاص ١ايٛازد ٠بٗا.

املادة ()4
أهداف ّ
املدونت
المدونة إلى:
تهدف هذه
ّ

 .8تعصٜص املعسؾ ١بايطًٛى ايك ِٜٛيًُٛظـ ايعاّ.
 .2املطاُٖ ١يف خًل قٛاعد َٚباد ٨أضاضٚ ١ٝإْػاَ ٤عاٜري أخ٬ق ١ٝٯداب ايٛظٝؿ ١ايعاَ.١
 .3املطاُٖ ١يف تعصٜص ثك ١املٛاطَٔٚ ،تًك ٞاـدَ ١ايعاَ ١بعٌُ امل٪ضطات اؿه.١َٝٛ
 .4املػازن ١يف تٛؾري ب ١٦ٝإجيابٚ ١ٝص ً٫ٛإىل ساي َٔ ١ايسضا ايٛظٝؿ ٞملٛظؿ ٞاـدَ ١املدْ.١ٝ
 . 5تٛؾري اؿُا ١ٜيًُٛظـ َٔ خ ٍ٬تعصٜص إملاَ٘ باؿكٛم ٚايٛادبات اييت ْصّ عًٗٝا قاْ ٕٛاـدَٚ ١ضا٥س
ايتػسٜعات ايٓاؾر.٠
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املادة ()5
ّ
املبادئ ألاساسيت للمدونت
جلىم هذه ّ
املدونت على املبادئ التاليت:
ايعداي ،١املطاٚا ،٠تهاؾ ٪ايؿسص ،ايػؿاؾ ،١ٝاملطا٤ي ،١ايٓصاٖ ،١ايهؿا ،٠٤املٗٓ ،١ٝاي ٤٫ٛيًٛطٔ ،ايتشؿٝص ،ايتُّٝص،
ٚايعٌُ اؾُاع.ٞ

املادة ()6
حلىق املىظف على الدائزة الحكىميت
 .8إٔ ؼدد َٗاَ٘ َٚطٚ٪يٝات٘ ٚاإللاش املتٛقع َٓ٘ ضُٔ اختصاص٘ٚٚ ،صـ ٚظٝؿَ ٞهتٛب ٚمبا حيكل
َصًش ١ايعٌُ.
 .2ايتعاٌَ َع املٛظـ يف نٌ َا ٜتعًل بأٚضاع٘ ايٛظٝؿ ١ٝعٝادٚ ١ٜعدايٚ ١ضُإ عدّ ممازض ١أ ٟمتٝٝص
ضًيب ضد.ٙ
 .3تأَني ظسٚف عٌُ دٝدٚ ٠آَٓٚ ١صش ١ٝمبا ٜطُٔ أَٔ ٚض ١َ٬املٛظـ يف َهإ عًُ٘.
 .4تٛؾري ؾسص اضتهُاٍ ايدزاض ١أ ٚايتدزٜب املٓاضب ٚاملطتُس يتشطني ؾسص تكدَ٘ ٚتطٜٛس َطاز ٙايٛظٝؿٞ
ٚؾكاً ٭سهاّ قاْ ٕٛاـدَ ١املدْ.١ٝ
 .5ضُإ سس ١ٜايسأٚ ٟايتعبري ٚتكد ِٜايػهاٚ ٣ٚايتعًُات ٚؾل ايكٛاْني ٚا٭ْعُ ١ذات ايصً.١
 .6إٔ ته ٕٛضٝاضات ٚآيٝات ٚإدسا٤ات ايعٌُ ٚايتعُُٝات ٚاضشٚ ١قددَٓٚ ٠ػٛز ٠مبا يف ذيو ضٝاض ١ايطس١ٜ
ٚاإلؾصاح عٔ املعًَٛاتٚ ،إٔ ٜ ٫هٖٓ ٕٛايو أ ٟسا٫ت تعازض أ ٚتطازب يف ايكسازات اإلداز ١ٜأ ٚاملٗاّ
ايٛظٝؿ ١ٝيًُٛظـ َع َٛظؿني آخس.ٜٔ
 .7ضُإ ق ٛايعكٛبات ايتأدٜبًَ َٔ ١ٝـ املٛظـ بعد اْكطاٗ٥ا قاْْٛاً.
 .8تأَني ايساتب ايػٗس ٟاملكسزّ يًُٛظـ نٌ ث٬ثني َٜٛاً د ٕٚإْكاص أ ٚاقتطاع أ ٚسذص يًساتب إ ٫بٓا ً٤عً٢
تػسٜع ْاؾر أ ٚتٓؿٝراً ؿهِ قطا.ٞ٥
 .9ضُإ اؿُا ١ٜايهاؾ ١ٝيًُٛظـ َٔ أ ٟاعتدا ٤أ ٚتٗدٜد أ ٚابتصاش أ ٚضػٛطات متازع عً ٢املٛظـ َكابٌ
أدا ٤عًُ٘ ٚمتج ً٘ٝأَاّ اؾٗات املدتص ١يف ايػها ٣ٚأ ٚايدعا ٣ٚاملسؾٛع ١عً ٘ٝمبٓاضب ١عًُ٘.
 .81ضُإ سص ٍٛاملٛظـ عً ٢إداشات٘ املٓصٛص عًٗٝا قاْْٛاً بعد ددٚيتٗا سطب ا٭ص.ٍٛ
 .88حيل يًُٛظـ املػازن ١يف ايٓكابات املٗٓٚ ١ٝؾكاً ملا سدد ٙايكاْ.ٕٛ
 .82ضُإ اسرتاّ اؿكٛم اـاص ١باملسأٚ ٠ا٭غداص ذ ٣ٚاإلعاق َٔ ١املٛظؿني.
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املادة ()7
واجباث املىظف ومسؤولياجه العامت
على املىظف:

 .8أداٚ ٤ادبات ٚظٝؿت٘ َٗٚاَٗا املٛنً ١إي ٘ٝبٓػاطَ ،تٛخٝاً ا٭َاْٚ ١ايٓصاٖٚ ١املٗٓٚ ،١ٝايعٌُ عً ٢خدَ١
أٖداف ٚغاٜات ايدا٥س ٠اؿهٚ ١َٝٛؼكٝل املصًش ١ايعاَ.١
 .2تهسٜظ أٚقات ايدٚاّ ايسمس ٞيًكٝاّ مبٗاّ ٚٚادبات ٚظٝؿت٘ٚ ،عدّ ايكٝاّ بأْ ٟػاط ٜتعازض َع ذيو.
 .3ا٫يتصاّ بتٓؿٝر أٚاَس ز٩ضا ٤ايعٌُ ٚتعًُٝاتِٗ ٚؾكاً يًٓعاّٚ ،اسرتاّ ايتطًطٌ اإلداز ٟيف اتصا٫ت٘
ايٛظٝؿ.١ٝ
 .4ايطع ٞايدا ِ٥يتشطني أداٚ ٘٥تطٜٛس قدزات٘ املٗٓٚ ،١ٝا٫ط٬ع عً ٢آخس املطتذدات يف فاٍ عًُ٘ٚ ،تكدِٜ
املكرتسات اييت َٔ غأْٗا ؼطني أضايٝب ايعٌُ ٚزؾع َطت ٣ٛا٭دا ٤يف ايدا٥س.٠
 .5اَ٫تٓاع عٔ أ ١ٜتصسؾات تٓتٗو اٯداب ايعاَٚ ١ايطًٛى ايك ،ِٜٛأ ٚتط ٤ٞإىل آزا ٤أَ ٚعتكدات اٯخس ٜٔداخٌ
أ ٚخازز ايدا٥س ٠اؿه.١َٝٛ
 .6ازتدا ٤ايًباع ايسمس ٞيًٛظٝؿ ١إٕ ٚدد ،أ ٚازتدا ٤ايًباع املٓاضبٚ ،ؾكا ًيٮعساف ٚايتكايٝدٚ ،ا٫سرتاّ
ايٛادب ٯداب ايٛظٝؿ ١ايعاَ.١
 .7متج ٌٝايدا٥س ٠اؿه ١َٝٛبػهٌ سطاز ٟيف اجملتُعٚ ،ايتصسف بأدب َع ز٩ضاَٚ ٘٥سٚ٩ضَٚ ٘ٝع املتعاًَني
َع ايدا٥س ٠اؿهٚ ١َٝٛاحملاؾع ١عً ٢نٝإ ايٛظٝؿٚ ١سطٔ مسعتٗا.
 .8تطبٝل ايكٛاْني ٚا٭ْعُٚ ١ايتعًُٝات ايٓاؾر ٠املتعًك ١بعًُ٘ د ٕٚأ ٟػاٚش أ ٚكايؿ ١أ ٚإُٖاٍٚ ،عدّ
اضتػ ٍ٬ايٛظٝؿ ١يتشكٝل َٓاؾع غدص.١ٝ
 .9احملاؾع ١عًْ ٢عاؾ ١ايدا٥س ٠اؿه ١َٝٛبػهٌ عاَّٚ ،هإ ايعٌُ أ ٚاملهتب ايرٜ ٟعٌُ ب٘ املٛظـ بػهٌ
خاص.
 .81إع ّ٬ايسٝ٥ظ املباغس أٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ عٔ أَ ١ٜػهًٜ ١كع ؾٗٝا املٛظـ تتعًل مبدايؿَ ١باغس ٠أ ٚغري َباغس٠
يٮْعُٚ ١ايكٛاْني ٚايتػسٜعات ايٓاؾر.٠
 .88احملاؾع ١عً ٢ضس ١ٜاملعًَٛات املتعًك ١بعًُ٘ يف ايدا٥س ٠اؿه ١َٝٛأ ٚبعٌُ ايدا٥س ٠اؿه ١َٝٛبػهٌ عاّ،
ٚعدّ ا٫ستؿاظ بأٚ ١ٜثا٥ل زمس ١ٝؽص ايعٌُ خازز ايدا٥س ٠اؿه.١َٝٛ
 .82تطٗ ٌٝإدسا٤ات ايتدقٝل ٚايسقاب ١اييت تك ّٛبٗا اؾٗات املدتص ١ظُٝع ايٛضا ٌ٥املُهٓٚ ،١ذيو ٚؾكاً
يًكٛاْني ٚا٭ْعُ ١ايٓاؾر.٠
 .83اضتدداّ ايص٬سٝات أ ٚايتؿٜٛطات املُٓٛس ١ي٘ َٔ قبٌ ز٩ضاٚ ٘٥ؾكاً يًكاْْ َٔ ٕٛاسٚ ١ٝمبا حيكل املصًش١
ايعاَْ َٔ ١اس ١ٝأخس.٣
 .84ا٫يتصاّ بطًب ايٓصح ٚاملػٛز َٔ ٠اؾٗ ١املدتص ١عٓد ٚدٛد ايتباع يد ٜ٘س ٍٛاإلدسا ٤ايٛادب اؽاذ ٙيف
أ َٔ ٟايكٛاعد املدزد ١يف ٖر ٙاملد ١ّْٚأ ٚيف ساٍ ٚدٛد ؽٛف يدَ َٔ ٜ٘طأيَ ١ع ١ٓٝذات صً ١بعًُ٘.
 .85ايتصاّ املٛظـ بإع ّ٬زٝ٥ط٘ املباغس عٔ أ ١ٜسكٛم إضاؾ ١ٝسصٌ عًٗٝا بػهٌ خطأ.
 .86عدّ اـسٚز عٔ َكتط ٢ايٛادب يف أعُاٍ ٚظٝؿت٘ أ ٚايعٗٛز مبعٗس َٔ غأْ٘ اإلخ ٍ٬بهساَ ١ايٛظٝؿ.١
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الفصل الثاني
العالكاث الىظيفيت
املادة ()8
عالكت املىظف باملتعاملين مع الدائزة الحكىميت
عمى الموظف :

 .8اسرتاّ خصٛصٝاتِٗ ٚأضسازِٖ ٚإغسانِٗ يف ايكسازات املتصً ١بِٗ بػهٌ َباغسٚ ،تكد ِٜايٓصح ٚاإلزغاد
هلِ .
 .2اسرتاّ سكٛقِٗ َٚصاؿِٗٚ ،ايتعاٌَ َعِٗ باسرتاّ ٚيباقٚ ١سٝادٚ ١ٜػسد َٛٚضٛع ١ٝد ٕٚمتٝٝص عً٢
أضاع ايٓٛع ا٫دتُاع ٞأ ٚاملعتكدات ايد ١ٜٝٓأ ٚايطٝاض ١ٝأ ٚايٛضع ا٫دتُاع ٞأ ٚايطٔ أ ٚأ ٟغهٌ َٔ
أغهاٍ ايتُٝٝص.
 .3ايطع ٞإىل انتطاب ثكتِٗ َٔ خْ ٍ٬صاٖت٘ ٚضًٛن٘ ايطً ِٝيف نٌ أعُاي٘ مبا ٜتٛاؾل َع ايكٛاْني
ٚا٭ْعُٚ ١ايتعًُٝات ايٓاؾر.٠
 .4إلاش َعاَ٬تِٗ بايطسعٚ ١ايدق ١املطًٛبٚ ١ضُٔ سدٚد ا٫ختصاصٚ ،اإلداب ١عٔ اضتؿطازات ٚغها٣ٚ
ا٭طساف اـازد ١ٝبدقَٛٚ ١ضٛعٚ ، ١ٝبٝإ ا٭ضباب يف ساٍ عدّ املٛاؾك ١أ ٚسص ٍٛتأخري عً٢
َعاَ٬تِٗ.
َٓ .5ح أٚي ١ٜٛايعٓاٚ ١ٜايسعا ١ٜير ٟٚا٫ستٝادات اـاصٚ ١نباز ايطٔٚ ،تكد ِٜايعٚ ٕٛاملطاعد ٠هلِ.
 .6ا٫يتصاّ عدٚد َٚكتطٚ ٢ادبات٘ ايٛظٝؿ ١ٝيف ايكٝاّ بتكد ِٜاـدَ ١يًُتعاًَني.
 .7إط٬ع َطٚ٪ي٘ املباغس عً ٢أ ١ٜإغهاي ١ٝأ ٚتَعدّ أ ٚإٖاْٜ ١تعسض هلا بطبب قٝاَ٘ مبٗاّ ٚظٝؿت٘ َٔ قبٌ ايػري،
ٚعً ٢املط ٍٚ٪املباغس ايتصسف عً ٢ايؿٛز سٝاٍ ذيو مبا حيؿغ يًُٛظـ نساَت٘ ٚاسرتاَ٘.
 .8اإلؾصاح عٔ أ ١ٜعسٚض غري قاْٜ ١ْٝٛعسضٗا عً ٘ٝأ ٟطسف خازد.ٞ
 .9اَ٫تٓاع عٔ أ ٟعٌُ ٪ٜثس ضًبًا عً ٢ثك ١املتعاًَني بايدا٥س ٠اؿه. ١َٝٛ

املادة ()9
عالكت املىظف بشمالئه
عمى الموظف:

 .8ايتعاٌَ باسرتاّ ٚيباقٚ ١صدم َع شَٚ ،٘٥٬احملاؾع ١عً ٢ع٬قات ضًٚٚ ١ُٝدَ ١ٜعِٗ ،د ٕٚمتٝٝص،
ٚاؿسص عً ٢اسرتاّ خصٛصٝاتِٗٚ ،اَ٫تٓاع عٔ اضتػ ٍ٬أَ ١ٜعًَٛات تتعًل عٝاتِٗ اـاص ١بكصد
اإلضا.٠٤
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 .2ايتعاَ ٕٚع شََٚ ٘٥٬ػازنتِٗ آزا ٙ٤مبَٗٓٛٚ ١ٝضٛع ١ٝعايٚ ،١ٝتكد ِٜاملطاعد ٠هلِ سٝجُا أَهٔ ؿٌ
املػه٬ت اييت تٛادَِٗٗٚ ،طاعد ٠ايصَ ٤٬يف ا٫زتكا ٤بأدا ٤ايعٌُ ٚؼطني ب ١٦ٝايعٌُ.

املادة ()11
عالكت املىظف بزؤسائه
عمى الموظف:

 .8ايتعاٌَ َع ز٩ضا ٘٥باسرتاّٚ ،يباقٚ ١عدّ قاٚي ١نطب أَ ٟعاًَ ١تؿط ١ًٝٝعرب أضايٝب ايتًُل أٚ
اـداع أ َٔ ٚخ ٍ٬ايٛاضطٚ ١احملطٛب.١ٝ
 .2تٓؿٝر أٚاَس ز٩ضاٚ ٘٥تٛدٗٝاتِٗ ٚتعًُٝاتِٗ ٚؾكاً ٭سهاّ ايكاْٚ ٕٛايتطًطٌ اإلدازٚ ،ٟؾ ٢ساٍ ناْت
ا٭ٚاَس ٚايتعًُٝات كايؿ ١يًتػسٜعات ايٓاؾر ، ٠ؾعً ٢املٛظـ إٔ ٜعًِ زٝ٥ط٘ املباغس خطًٝا بريوٚ ،ي٘
إٔ ُٜبًؼ اؾٗات ايسقاب ١ٝاملدتص ١بريو.
 .3عدّ خداع أ ٚتطً ٌٝز٩ضاٚ ،٘٥اَ٫تٓاع عٔ إخؿا ٤أَ ١ٜعًَٛات َتعًك ١بعًُ٘ بٗدف ايتأثري عً٢
ايكسازات املتدر ٠أ ٚإعاق ١ضري ايعٌُٚ ،عً ٘ٝإٔ ٜتعاَ ٕٚع ز٩ضاٚ ٘٥تصٜٚدِٖ بايسأٚ ٟاملػٛزٚ ٠اـرب٠
اييت ميتًهٗا بهٌ َٛضٛعٚ ١ٝصدمٚ ،إٔ ٜطع بتصسؾِٗ املعًَٛات اييت عٛشت٘ مبا ؾَ ٘ٝصًش ١ايعٌُ.
 .4إع ّ٬زٝ٥ط٘ عٔ أ ٟػاٚش أ ٚكايؿ ١أ ٚصعٛبات ٜٛادٗٗا يف فاٍ ايعٌُ ،أ ٚعٔ أ ٟػاٚش أ ٚأ ٟإدسا٤
ٜطس مبصًش ١ايعٌُ أٜ ٚػهٌ كايؿ ١يًكٛاْني ٚا٭ْعُٚ ١ايتعًُٝاتٚ ،عً ٢زٝ٥ط٘ املباغس ايرٜ ٟبًؼ
بريو ايتذاٚش أ ٚاإلُٖاٍ أ ٚايت٬عب; اؽاذ اإلدسا ٤اي٬شّ ؾٛز عًُ٘ بريو.

املادة ()11
عالكت املىظف بمزؤوسيه
عمى الموظف:

 .1ايتصسف بأدب ٚاسرتاّ ٚمبٗٓ ١ٝعايَ ١ٝع َسٚ٩ضٚ ،٘ٝاحملاؾع ١عً ٢نٝإ ايٛظٝؿٚ ١سطٔ مسعتٗا،
ٚمتهني َسٚ٩ض َٔ ٘ٝاؿص ٍٛعً ٢سكٛقِٗ ٚؾكا يًكاْٚ ٕٛا٭ْعُ.١
 .2تُٓ ١ٝقدزات َسٚ٩ضَٚ ٘ٝطاعدتِٗ ٚؼؿٝصِٖ عً ٢ؼطني أداٚ ،ِٗ٥إٔ ٜه ٕٛقد ٠ٚسطٓ ١ملسٚ٩ض٘ٝ
بايعٌُ عً ٢ا٫يتصاّ بايكٛاْني ٚا٭ْعُٚ ١ايتعًُٝات ايٓاؾر.٠
 .3ايتأند َٔ َعسؾ ١املسٚ٩ضني بطبٝع ١عًُِٗ ٚطبٝع ١املٗاّ ٚاملطٚ٪يٝات املًكا ٠عً ٢عاتكِٗ ضُٔ ٚصـ
ٚظٝؿٚ ٞاضحٚ ،ايتأند َٔ تٛؾس ب ١٦ٝعٌُ آَٓ.١
ْ .4كٌ املعسؾٚ ١اـربات اييت انتطبٗا إىل َسٚ٩ضٚ ٘ٝتػذٝعِٗ عً ٢تبادٍ املعًَٛات ْٚكٌ املعسؾ ١ؾُٝا
ب.ِٗٓٝ
 .5تٛشٜع ايعٌُ ٚؼدٜد املطٚ٪يٝات ٚايص٬سٝات ملسٚ٩ض ٘ٝضُاْاً يتشكٝل ا٭ٖداف.
 .6اإلغساف عًَ ٢سٚ٩ضَٚ ٘ٝطا٤يتِٗ عٔ أعُاهلِٚ ،تك ِٝٝأدا ِٗ٥مبٛضٛعٚ ١ٝػسدٚ ،ايطع ٞيبٓا٤
قدزاتِٗ ٚتٛؾري ؾسص ايتدزٜب ٚايتطٜٛس هلِ ٚؾكًا يٮْعُٚ ١ايتعًُٝات ايٓاؾر ٠ذات ايع٬ق.١
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 .7ا٫يتصاّ بإٔ ته ٕٛايتٛدٗٝات ايصادز ٠ملسٚ٩ض ٘ٝغؿٜٛا أ ٚخطٝاً َتؿكَ ١ع ايكٛاْني ٚا٭ْعُ ١املعُ ٍٛبٗا يف
ايدا٥س ٠اؿه.١َٝٛ

الفصل الثالث
النزاهت والشفافيت ومكافحت الفساد
املادة ()12
الحفاظ على السزيت وآلياث إلافصاح عن املعلىماث
عمى الموظف:

 .1اؿؿاظ عً ٢ضس ١ٜاملعًَٛات ٚايكسازات اييت ٜتِ اؽاذٖا يف ايدا٥س ٠اؿهٚ ،١َٝٛعدّ اإلؾػا ٤يًػري عٔ
املعًَٛات ايسمسٚ ١ٝايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات اييت سصٌ أ ٚاطًع عًٗٝا أثٓا ٤قٝاَ٘ بٛظٝؿت٘ ضٛا ٤أنإ
ذيو نتابًٝا أّ غؿًٜٛا أّ إيهرتًْٝٚاٚ ،صدز بػإٔ ضسٜتٗا تعًُٝات أ ٚقسازات أ ٚتػسٜعات خاص ،١أ ٚجيب
إٔ تعٌ َهت ١َٛبطبٝعتٗا ،ست ٢بعد اْتٗاَ ٤د ٠خدَت٘ ،إ ٫إذا سصٌ عًَٛ ٢اؾك ١خط َٔ ١ٝزٝ٥ظ
ايدا٥س ٠اؿه ١َٝٛأٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘.
 .2عدّ اإلد ٤٫أْ ٚػس أَ ١ٜعًَٛات تتعًل بطبٝع ١عًُ٘ يف ايدا٥س ٠اؿه ١َٝٛأ ٚإدساَ ٤كاب٬ت َع ٚضاٌ٥
اإلعَٛٚ ّ٬اقع ايتٛاصٌ ا٫دتُاع ٞإ ٫إذا نإ َؿٛض ًا بريو.
 .3حيعس عً ٢املٛظـ تصٜٚد أ ٟدٗ ١ناْت بايبٝاْات أ ٚاملعًَٛات غري املتاس ١يًعاَ ١بدَٛ ٕٚاؾك ١زٝ٥ظ
ايدا٥س ٠اؿهٚ ،١َٝٛؾ ٢ساٍ سص ٍٛاملٛظ ـ عًَ ٢جٌ ٖر ٙاملٛاؾكٜ ١تٛدب عً ٘ٝإبدا ٤أقص ٢دزدات اؿرز
يف ايكطاٜا اييت متظ عٌُ ايدا٥س ٠اؿه.١َٝٛ
 .4اَ٫تٓاع عٔ اإلد ٤٫بأ ٟتعًٝل أ ٚتصسٜح أَ ٚداخً ١تتعًل مبٛاضٝع َا شايت قٝد ايدزاض ١أ ٚاملداٚي١
داخٌ ايدا٥س ٠اؿه.١َٝٛ
 .5إع ّ٬زٝ٥ظ ايدا٥س ٠اؿه ١َٝٛأٜٛٓ َٔ ٚب عٓ٘ يف ساٍ طًب٘ يًػٗاد ٠يف احملانِ املدتص ١يف قطاٜا
تتعًل بطبٝع ١عًُ٘ يف ايدا٥س ٠اؿه.١َٝٛ
 .6اإلؾصاح بػهٌ ناٌَ ٚدقٝل عٔ نٌ املعًَٛات ايسمس ١ٝاييت تطتٛدب اإلؾصاح عٓٗا عهِ ٚظٝؿت٘.
 .7اإلؾصاح َباغس ٠أَ ٚكدًَا عٔ أ ١ٜع٬قات عٌُ ٜػازى بٗا أٜ ٚعٌُ َٔ خ٬هلا ٚاييت ميهٔ إٔ ٜٓػأ
عٓٗا تعازض ؾعً ٞأ ٚضُين يًُصاحل.

املادة ()13
حظز كبىل أو طلب الهدايا والامتياساث واملانافع ألاخزي
-1عدّ قب ٍٛأ ٚطًب أٖ ١ٜداٜا أ ٚضٝاؾ ١أ ٚأَٓ ١ٜاؾع أخس َٔ ٣أْٛ ٟع ناْت ضٛا ٤أناْت َباغس ٠أّ
بايٛاضط ،١قد ٜه ٕٛهلا تأثري َباغس أ ٚغري َباغس عًَٛ ٢ضٛعٝت٘ يف تٓؿٝر َٗاَ٘ ايٛظٝؿ ١ٝأَٔ ٚ
غأْٗا إٔ ت٪ثس عً ٢قسازات٘ ،أ ٚقد تططس ٙي٬يتصاّ بػَ ٤ٞا يكا ٤قبٛهلا.
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-2إذا مل ٜطتطع املٛظـ زؾض اهلداٜا أ ٚايطٝاؾ ١أ ٚاملٓاؾع ا٭خس ٣اييت  ٫تٓطبل عًٗٝا اؿا٫ت ايٛازد٠
يف ايؿكس ٠ايطابكٖ َٔ ١ر ٙاملاد ،٠أ ٚعٓدَا ٜعتكد إٔ قب ٍٛأْٛاع َع َٔ ١ٓٝاهلداٜا ضٝعٛد بايٓؿع عً٢
ايدا٥س ٠اؿه ،١َٝٛعً ٢املٛظـ إع ّ٬زٝ٥ط٘ املباغس بريوٚ ،عً ٢ايسٝ٥ظ املباغس إع ّ٬املٛظـ عُا إذا
نإ جيب عً ٘ٝزؾض اهلداٜا أ ٚايطٝاؾ ١أ ٚاملٓاؾع ا٭خس ٣أ ٚا٫ستؿاظ بٗا َٔ قبٌ ايدا٥س ٠اؿه١َٝٛ
أ ٚايتصسف بٗا أ ٚا٫ستؿاظ بٗا َٔ قبٌ املٛظـ املعين.
-3تك ّٛايدا٥س ٠املاي ١ٝبؿتح ضذٌ خاص باهلداٜا املكدَ ١يًدا٥س ٠اؿه ١َٝٛأ ٚيًُٛظـ اير ٟسصٌ عً٢
َٛاؾك ١بكب ٍٛاهلداٜا  ٚتطذٌ يف ضذٌ خاص باهلداٜا املطتًُٚ ،١ؼدد ايدا٥س ٠اؿه ١َٝٛآي ١ٝايتعاٌَ
َعٗا ضٛا ٤أناْت َٔ خ ٍ٬ا٫ستؿاظ بٗا يف ايدا٥س ٠اؿه ١َٝٛأّ ا٫ستؿاظ بٗا يد ٣املٛظـ.
 -4عً ٢املٛظـ إعَ ّ٬طٚ٪ي٘ املباغس ؾٛزاً يف ساٍ عُسضت عً ٘ٝزغٚ ،٠ٛعً ٢املط ٍٚ٪املباغس إٔ ٜتدر اإلدسا٤
اي٬شّ سٝاٍ ذيو ٚإب٬ؽ اؾٗات املدتص ١بعد إعداد تكسٜس س ٍٛايٛاقع.١

املادة ()14
ججانب جضارب املصالح
عمى الموظف:

 .1اَ٫تٓاع عٔ ايكٝاّ بأْ ٟػاط َٔ غأْ٘ إٔ ٪ٜد ٟإىل سدٚخ تطازب سكٝك ٞأ ٚقتٌُ بني َصاؿ٘
ايػدص َٔ ١ٝدٗٚ ١بني َطٚ٪يٝات٘ َٗٚاَ٘ ايٛظٝؿ َٔ ١ٝدٗ ١أخس.٣
 .2اَ٫تٓاع عٔ ايكٝاّ بأْ ٟػاط ٜ ٫تٓاضب َع أدا ٘٥املٛضٛعٚ ٞاجملسد ملٗاَ٘ ،أ ٚميهٔ إٔ ٪ٜد ٟإىل
َعاًَ ١تؿط ١ًٝٝ٭غداص طبٝعٝني أ ٚاعتبازٜني يف تعاَ٬تِٗ َع ايدا٥س ٠اؿه ،١َٝٛأٜ ٚط ٧يطُعتٗا.
 .3إع ّ٬زٝ٥ط٘ املباغس خطًٝا ٚبػهٌ ؾٛز ٟيف ساٍ تطازب َصاؿ٘ َع أ ٟغدص طبٝع ٞأَ ٚعٓ ٟٛيف
تعاَ٬ت٘ َع ايدا٥س ٠اؿه ،١َٝٛأ ٚإذا ْػأ ايتطازب بني املصًش ١ايػدصٚ ١ٝاملصًش ١ايعاَ ،١أ ٚتعسض
املٛظـ إىل ضػٛط تتعازض َع َٗاَ٘ ايسمس ،١ٝأ ٚتجري غهٛنًا س ٍٛاملٛضٛع ١ٝاييت جيب إٔ ٜتعاٌَ
بٗاَ ،ع إٜطاح طبٝع ١ايع٬قٚ ١نٝؿ ١ٝايتطازبٚ ،عً ٢ايسٝ٥ظ املباغس اؽاذ اإلدسا٤ات اي٬شَ ١يريو
.
 .4عدّ اضتدداّ ٚظٝؿت٘ بػهٌ َباغس أ ٚغري َباغس يًشص ٍٛعًَ ٢هاضب َاي ١ٝأ ٚأ ٟغ ٤ٞذ ٟق١ُٝ
ملصًشت٘ اـاص.١
 .5عدّ اضتػ ٍ٬أ ٚتٛظٝـ املعًَٛات اييت حيصٌ عًٗٝا أثٓا ٤تأدٜت٘ ملٗاَ٘ ايسمس ١ٝأ ٚبعد اْتٗا ٤عًُ٘ يف
ايدا٥س ٠اؿه ١َٝٛنٛض ١ًٝيتشكٝل َٓاؾع غدص ١ٝيٓؿط٘ أ ٚيػري ٙبػهٌ َباغس أ ٚغري َباغس أٚ
يإلضا ٠٤إىل ايػريٚ ،عدّ ايكٝاّ بإؾػاَ ٤عًَٛات إلعطا ٤اَتٝاش غري عادٍ أ ٚغري َعك ٍٛ٭طساف أخس.٣
 .6اإلؾصاح عٔ ٚدٛد ع٬ق ١غدص ١ٝأ ٚقساب َٔ ١ايدزد ١ا٭ٚىل أ ٚايجاَْ ١ٝع أ ٟدٗ ١خازد ١ٝقبٌ
املػازن ١يف اؽاذ قساز أ ٚايتٛص ١ٝغصٛص قساز خيص ٖر ٙاؾٗ ١أ ٚا٫ضتؿاد َٔ ٠سدخ ٜػازى ب٘
املٛظـ َجاٍ( :اَتشاْات).
 .7إع ّ٬زٝ٥ظ ايدا٥س ٠اؿه ١َٝٛعٔ أ ٟتعازض يف املصاحل قد ٜٓػأ أثٓا ٤غػً٘ يٛظٝؿت٘; عٝح  ٫جيٛش إٔ
ته ٕٛي٘ َصًشَ ١باغس ٠أ ٚغري َباغس ٠يف اتؿاقات أَٓ ٚاقصات أ ٚعكٛد خازد ١ٝتتصٌ بأعُاٍ ايدا٥س٠
اؿه ١َٝٛاييت ٜعٌُ بٗا أ ٚيف قسازات تعٝني أ ٚتك ِٝٝأ ٚتسق ١ٝأ ٚاختبازات.
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 .8اإلؾصاح يًدا٥س ٠اؿهٚ ١َٝٛبايدزد ١اييت ٜكتطٗٝا َٓصب٘ ،عٔ أعُاي٘ اـاصَٚ ١صاؿ٘ ايتذازٚ ١ٜاملاي١ٝ
أَ ٚا ٜك ّٛب٘ َٔ أْػط ١يتشكٝل نطب َاي ٞقد ٜٓػأ عٓٗا تطازب قتٌُ يف املصاحل.
 .9تؿاد ٟإقاَ ١ع٬قات ٚثٝكَ ١ع أؾساد أ٪َ ٚضطات تعتُد َصاؿٗا بػهٌ أضاض ٞعً ٢قسازات٘ أ ٚقسازات
دا٥ست٘.

املادة ()15
الاستحلاق والتانافسيت والعدالت
عمى الموظف:

 .1اؽاذ اإلدسا٤ات ذات ايع٬ق ١باختٝاز أ ٚتعٝني املٛظؿني أ ٚتسؾٝعِٗ أ ٚتدزٜبِٗ أَ ٚهاؾأأتِٗ أ ٚتكٝأُِٗٝ
أْ ٚكًِٗ أ ٚاْتدابِٗ أ ٚإعازتِٗ أ ٚبأَ ٟأٔ ا٭َأٛز املتعًكأ ١بأعُأاهلِ بػأؿاؾْٚ ١ٝصاٖأَ ١طًكأٚ ١ؾكأاً ملبأدأ
تهأاؾ ٪ايؿأسصٚ ،مبٓأأ ٣عأٔ أٜأ ١اعتبأازات ذات صأً ١بايكسابأ ١أ ٚايصأداق ١أ ٚباملؿأاٖ ِٝايٓؿعٝأٚ ،١د ٕٚأٟ
متٝٝص َبين عً ٢ايٓٛع ا٫دتُاع ٞأ ٚايدٚ ،ٜٔايتكٝد ايتاّ بايص٬سٝات ٚإدسا٤ات ايعٌُ املعتُد.٠
 .2إب٬ؽ َطٚ٪ي٘ املباغس خطًٝا عٔ أ ٟػاٚش يًكٛاْني ٚا٭ْعُٚ ١ايتعًُٝات ايٓاؾر ٠اييت ٜطًع عًٗٝا خٍ٬
عًُأ٘ يف فأاٍ ا٫ختٝأاز ٚايتعأٝني ٚايرتؾٝأع ٚايتأدزٜب ٚتكٝأ ِٝا٭داَٚ ٤أا غأاب٘ ذيأوٚ ،عًأ ٢املطأٍٚ٪
املباغأس اؽأاذ اإلدأسا٤ات اي٬شَأَ ١أع اؾٗأات املعٓٝأ ١يطأُإ تصأٜٛب ايٛضأع ٚؾكًأا يًكأٛاْني ٚا٭ْعُأ١
ٚاإلدسا٤ات املعتُد.٠

املادة ()16
مكافحت الفساد
على الموظف:

 .8إب٬ؽ ايسٝ٥ظ املباغس خطٝاً عٔ أ ٟػاٚش يًكٛاْني ٚا٭ْعُٚ ١ايتعًُٝات ايٓاؾر ٠اييت ٜطًع عً ٘ٝخ ٍ٬عًُ٘،
يطُإ تصٜٛب ايٛضع ٚؾكًا يًكٛاْني ٚاإلدسا٤ات املعتُد.٠
 .2إب٬ؽ ايسٝ٥ظ املباغس عٔ أ ٟخًٌ أ ٚثػس ٠يف اإلدسا٤ات ميهٔ يًعابجني َٔ خ٬هلا ايتشا ٌٜعً ٢اإلدسا٤ات
يهطب َعاَ٬ت تؿط ١ًٝٝأ ٚخدَات  ٫جيٛش هلِ اؿص ٍٛعًٗٝا.
 .3إع ّ٬ايسٝ٥ظ املباغس عٔ أ ١ٜإضا٫ ٠٤ضتعُاٍ ايطًط َٔ ١قبٌ أَٛ ٟظـ ا٩متٔ عًٗٝا يتشكٝل َصاحل
غدص.١ٝ
 .4إب٬ؽ ايطًطات املدتص ١عٔ أ ١ٜأعُاٍ ؾطاد تتعًل بب ١٦ٝايعٌُ َعًِ بٗا أثٓا ٤أداٚ ٤ظٝؿت٘.
 .5ايتعاَ ٕٚع اؾٗات املدتص ١بايسقابٚ ١ايتشكٝل اإلدازٚ ٟاملايٚ ٞاؾٓا ٞ٥ملعاؾ ١قطاٜا ايؿطاد.
 .6إب٬ؽ ايسٝ٥ظ املباغس عٔ أ ١ٜسا٫ت تبدٜد أ ٚإت٬ف أ ٚإٖ٬ى أٖ ٚدز أ ٚض ٤ٛاضتدداّ يًُاٍ ايعاّ أ ٚخٝاْ١
يٮَاْٚ ،١عً ٢املط ٍٚ٪املباغس يف ض ٤ٛذيو اؽاذ اإلدسا٤ات اي٬شَ ١ؾٛزاً; يطُإ تصٜٛب ايٛضع ٚؾكاً
يًكاْ.ٕٛ
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الفصل الزابع
الحفاظ على املىارد الحكىميت
املادة ()17
املحافظت على ألامىال واملمتلكاث واملىجىداث العامت
على الموظف:
 .8اضتدداّ املٛازد املتاس ١ؼت تصسؾ٘ يتشكٝل ا٭ٖداف ايعاَٚ ١يف اجملاٍ املدصص هلا ؾكط.
 .2احملاؾع ١عً ٢املاٍ ايعاّ َٚصاحل ايدا٥س ٠اؿهٚ ١َٝٛممتًهاتٗاٚ ،عدّ ايتؿسٜط بأ ٟسل َٔ سكٛقٗاٚ ،تبًٝؼ زٝ٥ط٘
املباغس عٔ أ ٟػاٚش عً ٢املاٍ ايعاّ أ ٚاملصًش ١ايعاَٚ ١عٔ أ ٟإُٖاٍ أ ٚتصسف ٜطس باملصًش ١ايعاَ.١
 .3تسغٝد اضتدداّ املاٍ ايعاّ ٚاضتدداَ٘ ا٫ضتدداّ ا٭َجٌ ٚتكد ِٜا٫قرتاسات ايهؿ ١ًٝبريوٚ ،اَ٫تٓاع عٔ اضتدداّ
َٛدٛدات ايدا٥س ٠اؿه ١َٝٛ٭غساض غدص ١ٝأ ٚ٭غساض  ٫تتعًل بايعٌُ ٚاؽاذ ناؾ ١اإلدسا٤ات اي٬شَ ١يًشؿاظ
عً.٘ٝ
 .4عدّ اضتدداّ ممتًهات ايدا٥س ٠اؿه ١َٝٛيًشص ٍٛعًَ ٢هاضب خاص ١أ ٚيًرتٜٚر عٔ ضًع أ ٚخدَات ملٓؿعت٘
ايػدص ١ٝأ ٚملٓؿع ١طسف ثايح.
 .5ا٫يتصاّ بايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚا٭ْعُ ١اـاص ١باملٓاقصات ٚاملصاٜدات ٚاملداشٕ ٚاملػرتٜات ٚناؾ ١ايكٛاعد املاي.١ٝ
 .6ضسٚز ٠ايسد عً ٢تكازٜس ا٭دٗص ٠ايسقابٜٚ ،١ٝعترب يف سهِ عدّ ايسد اإلداب ١بػهٌ ٜه ٕٛايػسض َٓ٘ املُاطً١
ٚايتطٜٛـ.

املادة ()18
استخدام أجهشة وأنظمت التكانىلىجيا داخل الدائزة الحكىميت
على الموظف الذي تم تزوٌده بجهاز حاسوب مراعاة ما ٌلً:
 .8اؽاذ ناؾ ١اإلدسا٤ات اي٬شَ ١يًشؿاظ عً ٢دٗاش اؿاضٛب اـاص ب٘.

 .2عدّ تٓص ٌٜايرباَر عً ٢دٗاش اؿاضٛب إ ٫بعد َٛاؾك ١دا٥س ٠اؿاضٛب ٚأْعُ ١املعًَٛات.
 .3ايتأند َٔ اٜكاف تػػ ٌٝاؾٗاش قبٌ َػادزَ ٠هإ ايعٌُٚ ،عدّ اضتدداّ اؾٗاش إللاش أعُاي٘ ايػدصٚ ،١ٝعدّ
تٓص ٌٜا٭يعاب ٚايرباَر ايرتؾٚ ١ٝٗٝتسغٝد اضتدداّ ايطابعات َا أَهٔ.
 .4احملاؾع ١عً ٢ضس ١ٜاملعًَٛات املٛدٛد ٠عً ٢اؾٗاش اـاص ب٘ َٔ خ ٍ٬اضتعُاٍ نًُ ١ايطس اـاص ١ب٘ ٚعدّ
إؾػاٗ٥ا يًػري.
 .5عدّ ايدخ ٍٛإىل أدٗص ٠اٯخسٚ ٜٔقاٚي ١اؿص ٍٛعًَ ٢عًَٛات َٓٗا.
 .6اضتدداّ دٗاش اؿاضٛب يػاٜات تطٜٛس املٗازات ٚايكدزات ٚمبا ٜتَ ّ٤٬ع َصًش ١ايعٌُ.
 .7اضتدداّ غبه ١اْ٫رتْتٚ ،ايربٜد ا٫يهرت ٚ ْٞٚاهلاتـ ،٭غساض ايعٌُ ؾكط.
 .8عدّ اضتدداّ ٚضا ٌ٥ا٫تصاٍ خاص ً١غبه ١اْ٫رتْت بطسٜك ١تط ٤ٞإىل دٗ ١ايعٌُٚ ،ميٓع ْكٌ أَ ٚػاٖد ٠أٚ
تٓص ٌٜأ ٚؽص ٜٔاملعًَٛات املدً ١بايٓعاّ ايعاّ أ ٚاٯداب ايعاَ ١أ ٚا٭َٛز املطّس ٠بأْعُ ١اؿاضٛب نايؿريٚضات.
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املادة ()19
أحكام ختاميت
اعتبارا من تارٌخ اعتمادها ونشرها ،وٌتم تطبٌقها وفق اإلجراءات التالٌة:
المدونة
ٌعمل بهذه
ً
ّ
ٜ .8تعني عً ٢ايدٚا٥س اؿهْ ١َٝٛػس ٖر ٙاملد ١ّْٚعًَٛ ٢اقعٗا اإليهرتٚ ،١ْٝٚتك ّٛايدا٥س ٠اؿه ١َٝٛبتٓؿٝر ايتدزٜب
اي٬شّ يًتأند َٔ ؾِٗ املٛظؿني ملا دا ٤يف املدٚ ١ّْٚا٫يتصاّ بٗاٚ ،ايعٌُ عً ٢ايتٛقٝع عً ٢منٛذز إقساز ٚتعٗد
با٫يتصاّ بٗر ٙاملدٜٚ ،١ّْٚتِ ا٫ستؿاظ بٓطدٖ َٔ ١را ايتعٗد يف ًَؿ٘ ايٛظٝؿ ٞايؿسع ٞيًٛشاز.٠
ٜ .2تعني عً ٢نٌ َٛظـ ددٜد ٚقبٌ َباغست٘ ايعٌُ ايتٛقٝع عً ٢منٛذز إقساز ٚتعٗد با٫يتصاّ بٗر ٙاملد،١ّْٚ
ٜٚتِ ا٫ستؿاظ بٓطدٖ َٔ ١را ايتعٗد يف ًَؿ٘ ايٛظٝؿ.ٞ
ٜ .3تعني عً ٢دٜٛإ املٛظؿني ايعاّ ايعٌُ عً ٢تدزٜب املٛظؿني اؾدد عً ٢قتٜٛات املد.١ْٚ
ٜ .4كس املٛظـ بأْ٘ عً ٢عًٍِ تاّ بإٔ أ ١ٜكايؿ ١٭سهاّ ٖر ٙاملد ١ّْٚتطتٛدب املطا٤يٚ ١اؽاذ اإلدسا٤ات
ٚايعكٛبات ايتأدٜبٚ ١ٝؾكًا ٭سهاّ قاْ ٕٛاـدَ ١املدْ.١ٝ
 .5تعترب َدْٚات ايطًٛى ايصادز ٠عٔ ايدٚا٥س اؿه ١َٝٛؾُٝا ٜتعًل بعًُٗا دص٤اً ٜ ٫تذصأ َٔ ٖر ٙاملدٚ ١ّْٚتٓؿر
أسهاَٗا مبا ٜ ٫تعازض َع املباد ٨ايٛازد ٠ضُٔ ٖر ٙاملد.١ّْٚ

املادة ()21

عً ٢اؾٗات املدتص ١ناؾ- ١نٌُ ؾُٝا خيص٘ -تٓؿٝر أسهاّ ٖرا املدٜٚ ١ّْٚعٌُ بٗا َٔ تازخي٘،

ًٜٚػ ٢نٌ َا ٜتعازض َعٗاٚ ،تعُِ عً ٢ايدٚا٥س اؿهٚ ١َٝٛامل٪ضطات ايعاَ.١
صدر في مدينة غزة يوم األربعاء الموافق  2002/ 7 / 20م

املستشار  /حممد امحد عابد

رئيس ديوان املوظفني العام
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