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 : قذمةم
تتمثلللذه لللياهة التاللل هة تباللللاهدت مدلللتق هإلةالقةثهإلةمنلللاألهةسالللامل هة م دللل هةمالللت ه اللل إل هة  لللاقهإل  لللاهة  لللل همللل ه

ت للللقاتهتطللللنهيةللللتاهت مللللل هاإل هتبزلللللزهة  للللل هة مخ للللل هإلةمنااللللل هعللللئه االللل هة مإليللللاهملللل هزما لللل هإلا اللللت  هإلة تللللئه

ة مالل إل ل هإلةت تللزة هدخللتهملل هتبزلللزهث لل هة بمللايهدت نللقمتنهة تللئهت للقمختهممبللل هعتللت هث لللاهإلة بمللذه  لل هم تعطلل هة  اللتقه

هد ت هصإلا .

 : الىطاق
لاتث  هتطققه ياهة التا هة ما إل لتنهة بتم ه   ه تع هة بتم لنهإلمنه خ ه ااتنهتبتاقل هإلتةإل ل هعئهممبل هعتت هث لاهإل

همنهي  همنهتصقاه خ هالتاتنها إل هإليل ل هنتص هإلع تًه أل يم .

 البيان :
ه :دــــههةت تزة هطق ه   هلتدبختهمتهإل ذهدختهإلة بتم لنهممبل هعتت هث لاهتضمن

 :الىزاهة: أولا    
 ة تاع ه نه ذهمتهلنذهد ااهة إليل  . .1

 تنصلصهإلانهة بمذهمقةيهة إلةمدتنهة إليل ل .ه .2

 إلانهة بمذهمت همتهة ثهي  هإلع تًه مص ط هممبل هعتت هث لا.ة بمذهنتاته .3

 نقم هأ قةاهممبل هعتت هث لاهة تئهلبمذهدختهإلغتلتخت.ه .4

 ةس مت هدتم يم هإلة  إلة حهإلتةدل ختهقإلنهتمتإلزهأإلهة متذ.ه .5

 ة تط ئهدت  زة  هعئهأيهتط لقهاامئهل تا هعل هأإلهق إلىهاضت ل . .6

 ة مب إلمتنهة  نصل ه آلنالن.هةتنتيهةسماةيةنهة اامل ه ضمتنهاال ه .7

 . تإلنئهة مإلضإل ل هعئهتصاعتت همنهناذهة بمذهدطلتقل هإلقإلنهتمللز .8
 

 :والعمالء املستفيذيه جتاي الىاجبات: ثاوياا     
 ةطتاة هط إلاخ هإلماة ت همصت طخ هقإلنهةاتث تيهإلة تبتمذهمبخ هدطانهإل دتا . .1

 ة ابئه  اثهث ت ه داهة  زة  . .2

 ة ا إل هة ا ل هعئه ذهةم متذهدمتهلت قهم هةم يم هإلة تب لمتن.ة تمتإلثهمبخ هإلعقه .3

 ة تبتمذهم هة إلثت قهإلة مب إلمتنهة  نصل هداال هتتم هإلع تًه أل يم هإلة تب لمتن. .4

ه.ةتمت تعه نهأيه مذهل ثاها دتًه   هة ث  هة إليل ل  .5

: احملظىرات العامة:  ثالثاا
ة إليل لللل هإلةالللتناذهة   لللإليهد دلللإلذهأإلهة لللثهة ا لللإل هأإلهةات لللتثهأيهلطيلللاه  للل هة بلللتم لنهيالللتي هةالللتبمتذهة اللل ة ه .1

 صإلا همنهة صإلاهة م صإلصه  لختهعئه يت هم تعط هة ا إل .

 لطياه   هة بتم لنهة تزإللاهأإلهأيهصإلا همنهصإلا .ه .2

 لطياه   هة بتم لنهة مم هدلنهإليل تلنهإلممتاا هأناىهقإلنهة طصإلذه   همإلةع  هماد  هدي  .ه .3

 لنهةت تاة هعئهة   تإلىهة ممت ل هأإلهاع ه  تإلىه لقل هضقهأ نتصهأإلهمختن.لطياه   هة بتم ه .4

لطيللللاه  لللل هة بللللتم لنهمملللل هة إلثللللت قهأإلهة بل للللتنهأإلهة مب إلمللللتنهة  نصللللل ه للللنهأيه للللنصهيتهأنهت للللإلنهعللللئهيةللللتاه .5

 . يتمئهإلضمنهمتة دتنهة بمذهة ضاإلال 

هة مات .6 هة إلثت قهأإل هأإل هة مب إلمتنهة اال  هإلة تئهطصذهلطياه   هة بتم لنهةع تي هإلة اال   قةنهة تئهتطمذهةتد هةم مل 
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   لختهدادثهإليل ت هطت هدبقهة تختيهة باا هة تبتاقل همبخ همت  هل نهة   اه  ختهمامإلطتًهد هصاةط هدمإلمثهةم يم .

هدأيهمقةن  هأإلهتب لقهأإلهتصالحهعئهمإلضإل تنهتزة نهتطنهة قاةا هأإل .7 هلطياه   هة بتم لنهةسعصت ه إلات ذهةس ا 

 ة تط لقهأإله داهأيهمنهإلات ذهة تإلةصذهةتمتمت ئ.

لطيلللاه  للل هة بلللتم لنهتإلملللل هأيهملللنهة   لللقهأإلهة  لللإل هي للل هة مم  للل هأإلهأيهط إلمللل هنتاملللل ه دلللاهأيهإلالللل  هملللنهإلالللت ذه .8

 ةس ا هة قةن ل هأإلهة نتامل .

 للل هأإلهلتبلللتا هلطيلللاه  للل هة بلللتم لنهةصلللقةاهأإله  لللاهأإلهة تإلالللل ه  للل هأيهنةتدلللتنهأإلهدللللتنهل لللت  هالتاللل هة مم  .9

ه.م هأ يمتختهة التال هإلمصت طخت

 :  اهلذايا والمتيازاترابعاا
لطيلللاه  للل هة بلللتم لنهادلللإلذهة خدلللتنهأإلهةتمتللللتزةنهأإلهة نلللقمتنهة تلللئهتبلللا ه  للللخ هد للل ذهمدت لللاهأإلهغللللاهمدت لللاهأإله .1

 أيهملز هل إلنه ختهتأثلاةًه   ه زة ت .

مللللنهأيهمخللللتنهنتامللللل هقإلنهة طصللللإلذه  لللل همإلةع لللل هلطيللللاه  لللل هة بللللتم لنهادللللإلذهأيهت للللال هأإله قللللل هأإلهمللللت ز ه .2

 اامل همنهة مخ هة م اع .

لطيللللاه  لللل هة بللللتم لنهادللللإلذهأيهتاللللخلانهأإلهنصللللإلمتنه  لللل هة م للللتالتنهة نتصلللل همللللنهة مللللإلاقلنهة لللليلنه للللقلخ هه .3

 مبتمانهم هممبل هعتت هث لا.

أإلهمبتم للل هنتصللل هملللنههلطيلللاه  للل هة بلللتم لنهةالللتنقة هأيهمب إلمللل هطصللل إلةه  لخلللتهدط للل ه م خللل ه  طصلللإلذه  للل هنقمللل  .4

ه.أيهمخ 

  :  :استخذام التقىيةخامساا
 .ة ت  ل هة تئهدطإلزت هإل خق ه  ل هةممخز ةتنتيهممل هةتماةيةنهة ازم ه  مطتعي ه   ههة بتم لن   ه .1

 ة مب ئهدي  .هم هة  ا يتهدبقهة ت القههةتمخز هداةمجهأإلهتةدل تنه   هتطملذهدبق هة بتم لنهل تز ه .2

 ة بمذهإل ق هتنزلنهمب إلمتنه لانهمنهضمنهة بمذ.همغاة هيتهةممخز هةاتنقة هدبق هة بتم لنهل تز ه .3

هةممخللللز هعللللئهة مإلمللللإلق هة اللللال هإلة مب إلمللللتنهدخلللل همب إلمللللتنهة للللقنإلذهة نتصلللل ه  لللل هدت مطتعيلللل هل تللللز هة بللللتم لنهه .4

 .دخ هة نتص
 

 :  :التعامل مع الورتوثسادساا
 .ة  د  همغاة هة بمذهدتاتنقة هةت تزة   ه د  هةت تا نهية إلصإلذههل يم ت ه تتإلةعاه قلخهنة يلهة بتم لن   ه .1

 . م  تنإلة داةمجه د اإلةهإلمتة دتنهط إلألهة م  ل هة   ال ههة بتم لنهل تز ه .2

 . لبتاثهدمإلمدختهمات دهإلهأيه  تةهغلاه يتمئأهمن  هدتالقةثهإلةم اةامإلةقههأيبق هتطملذهدهة بتم لنهل تز ه .3

دتم ملللتذهة م إلةللل هدخللل هس  لللتيهاالللت ذهتهتتب لللقهه داللللقهة  تاإل لللئه لللق هةالللتنقةمه نصلللصه خلللهنة للليلهة بلللتم لنهل تلللز  .4

 ة مب ئهدي  ه.هة  ا إل ق هعتحهأيهاات  همنهمصقاهغلاهمباإلاهيتهدبقهة ت القهم ه
 

: هههه  :مكافحة الفسادسابعاا
نهتهأإلهمطتم لللل هإلأ للللنهأيهطت لللل هتبللللتا همصللللت حهطت لللل هه ممبللللل هعتللللت هث لللللانةلللللتههةل تللللز هة بللللتم لنهأنهل صللللطإل .1

 .عل هل تا هعئهأيهااةاهل ثاهد  ذهمدت اهأإلهغلاهمدت اه   هتاال هأيه  قهل إلنهأطقهةاادت  هةاا

 لللنهأيهتملللتإلزه أل يمللل هإلة تب لملللتنهة  تعلللي هة تلللئهلة للل ه  لخلللتهة مب لللئهه   اللل دلللايهنةللللتهةسهة بلللتم لنلتإلملللثه  للل ه .2

 .هعئهادلذهمخإلقهم تعط هة  اتقي  هث تيهإليل ت هإلأتنهة منتص ه نهأيهعاتقه   هد هناذه م  هإلةدايهة مخ
 

ه
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 :  :للمىظفالتزام اجلهة ثامىاا
دخلللتههة بلللتم لنعلللئهمإلابخلللتهةت  تاإل لللئهإلتباللللاههة التاللل   لللاه لللياههةسقةا هة ت  ليلللل هعلللئهممبلللل هعتلللت هث للللا  للل ه .1

 .ةت تزة هدأط تمخته دأ  هلمثه  لخه إليداغخ

اتالللل هت دلللئهة متة دلللتنهةمه  بلللتم لنتخل للل هدل للل ه ملللذهةم للل هإلصلللطل ههةسقةا هة ت  ليلللل هعلللئهممبلللل هعتلللت هث للللا  للل ه .2

 .  إلتةدلقهةم يم هإلة  إلة حهإلة  اةاةنهدبقة  هإلي صتاهقإلنهتمللزه مقةيه م خ

 

 : املسؤوليات
لبم لللإلنهتطللللنهيقةا هإلة للللاةاهة لللليلنههة بلللتم لنإل  لللل هممللللل ههممبلللل هعتللللت هث للللاتةدلللقه للللياهة التاللل هضللللمنهأ  للللة ه

إلةت تلللزة ههإلة تإلاللل ه  لخللتهإلةس مللت هدخللتهة التالل إل  لل ه للياهه ةتةللاعه  لل هةم يملل هة متب  لل هدبم خلللممبللل هعتللت هث لللاه

ة إليل للللل هإل  لللل هيقةا هة مللللإلةاقهة د للللال ه  للللاهة للللإل ئهه إلمالللل إل لتتخه دمللللتهإلاقهعلخللللتهمللللنهأط للللت ه  للللقهأقةيهإلةمدللللتتخ

ه ه.د ان هم هإلةماات هئهإلةناالتنهة إليل  هإلتزإللقهممل هةسقةاةندث تع هإلمدتق هة ا إل هة إليل 
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