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 السيد األستاذ الدكتور / رئيس جملس اإلدارةكلمة 

الدولعة معإ داعداد  قعة ةوميعة  معا بنتتع ومتاشيًا مع   2030فى ضوء رؤية مصر 

للتتمية اإلدارية بتأسس الي رؤية حمددة ةوامهعا الووعوإ دج اهعاد ددارف كع ء  

ةععانوا ائي ععة ولوائاهععا الدا ليععة وفععى درععار فعععاإ وةععادر الععي مواكنععة الت يعع   

 " املهتعي واأل قةعيسعلو  ال"  مدونعة داعدادمت واملواثيق والسياسات املعموإ بهعا 

وأوااب املصلاة املتعاملني معهعا  هي ة احملقات التووية لتوليد الكهرباءللعاملني ب

جيب مرااابها فى  التي املهتية واأل قةية للتأكيد الى القيم هااملعتيني مبجاإ امل

 .معها واملتعاملني بهاالعاملني وحقوق وواانات  ائي ة
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 مقدمة أوالً:

و لةم مور  للعنرةر للشرةر  للتنصية  للصتةتملص   صؤةةمل  لةم ة صية   2030جاءت رؤية  صرةر 

نةاط ن للقطةا  للحةةوصم شصةا ي  م ةلإ ونظرل   .للهام وللحيو  فم لالرتقاء شصعمالت للتنصي  للصتتملص 

ولي  للنهةو  شةالصولرم للشرةري  شصةا ئوليات وولجشات فم خمص  للصجتصع تقةع  ليةه صتةئشه صن صت

وفم  ذل للتياق شات للصوظة  صحة   ل  تصةام صةن ةلوية  ملء رتالته  لى ةةصل وجه، ةيضصن له 

عنرةر الحقوقه وولجشاته وللتةلصاتةه حيةأ ةنةه جةو ر وقلةن للصنظوصة  للرةاصل  لةرملرل للررةيمل ف

ةةائة للتطةوير لاملر  للةملئم للشرر  ةان وال يةلل وتو  يتةتصر ةتةاا للنجةار ورةيةةل صةن ر

 وللفعال. 

ة صية  وجةوم صعةايير ةخ قية  تحةةم لاملء للصهنةم للصوظة  وةرةشحت  تولنط قا  صن ذلك تةليةم

للجهةةات وللهيئةةات للحةوصيةة  تتجةةه نحةةو لاخةةذ شصفهةةوم وفةةةرل إ ةةملم صةةمونات للتةةلوك للةةوظيفم، 

ةصا ةن لاللتةلم شهةا تكةيةم  لةم لحتةرلم فالصمون  تعشر  ن للصرملقي  فم   ق  للفرم شجه   صله، 

 للصوظ  للقول م للتليص  للعصل.

للصهنةم للتةلوك "  صمونة إ ةملم  حررةت للهيئة   لةم 2030وتصاريا  صةع رؤية   وفم  ذل لاطار

فةةم إطةةار صنظوصةة  صةةن للقةةيم للعةةاصلين شهةةا ةن يةةكتم ةملء  للعةةاصلين شهةةا حررةةا   لةةم" خ قةةم لاو

يتم شرةل ةة ء  شالهيئ  لاملء لضصان ةنللتم تحةم للتلوك للصهنم وللوظيفم  لاخ قي وللصشامئ 

وتصية ةا وتك يلهةا ئهةا شكمل لالرتقةاءصةن حيةأ  شيئة  للعصةل شالهيئة  لةى  ، وشصا ينعةا ليجاشا  وفعال

 انجةاةفةى تكمية  مور ةا  للحقيقةمحيةأ ةن نجةار للهيئة   للعصةل للحةةوصم.للتنافتي  فةم صنظوصة  

ت وليهةةا للهيئةة  للعةةاصلين شهةةا وةرةةحان للصرةةلح   للتةةمصةةم شالمرجةة  لاولةةى  لةةى لل قةة  ة ةةملفها يعت

 . لهاللصتعاصلين صعها وللصعنيين شصجال  ص

و لةم تةةافؤ للفةرا وللرةفافي  وللنةل ة  للصهنية   للعمللة  وصشامئهةا لم ةتا  مون للص ترتةة ةصا

وللصتاءل  وللحيامي  وتحصل للصتئولي  وضصان للحقوق مون ة  تصيية وفقا  لصا يةنا  ليةه قةانون 

 ا للملخلي  للصنظص  للعصل وللتياتات وللصول يق للصعصول شها.هللهيئ  ولولئح

شص اشةةةة  إطةةةةار  عتشةةةةرت"  لاخ قةةةةمو للصهنةةةةمللتةةةةلوك  " صمونةةةة  ن إتقةةةةمم فةةةة فةةةةى ضةةةةوء صةةةةا

 هطشقةةةةة  شالهيئةةةةة  وحيةةةةةأ ةنةةةةةخ قيةةةةة  للص   ةةةةةام يوضةةةةةر قول ةةةةةم تةةةةةير للعصةةةةةل وللتياتةةةةةات لا

ا قةةةةةم صةةةةةشعةةةةة  للعةةةةةاصلين ص نقةةةةةم تحةةةةةمأ صةةةةة للتةةةةةمةنتيجةةةةة  للترةةةةةرفات ةيةةةةةر للرةةةةةحيح  

قةةةةةم يةةةةةؤ ر  لةةةةةى صصةةةةةا  ا لةةةةةى تةةةةةصع  للهيئةةةةة  و قةةةةة  للصتعةةةةةاصلين صعهةةةةة للتةةةةةك يرلةةةةةى إيةةةةةؤم  

ملرل للعليةةةةةةةةا للعصةةةةةةةةل  لةةةةةةةةى يتوجةةةةةةةةن  لةةةةةةةةى لا نةةةةةةةةهإف  ةةةةةةةةملفهاةملء وظائفهةةةةةةةةا ولنجةةةةةةةةاة ة
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للعةةةةةةاصلين  لاخ قةةةةةةمو للصهنةةةةةةمللتةةةةةةلوك صمونةةةةةة  خ قيةةةةةة  فةةةةةةى قول ةةةةةةم ترتةةةةةةيل للص ةةةةةةل لا

 .للصمون   شهذللعاصلين ةاف   للتةلمشالهيئ  وضصان 

 دونةمتهجية داداد املثانيًا: 
 

 :في ضوء الركائز األساسية التالية المدونة اهذتم إعداد 
 

 لحتةن ضةصانا   وللرةفافي ، للنةل ة  قةيم تعةيةة"  لى نرت للمتتور صن) 218) للصامل -1

 ."للعام للصال  لى وللحفاظ للوظيف  للعاص  ةملء

 وتعمي ته. 1976( لتن  13) قانون إنراء للهيئ  رقم  -2

 لولئر للهيئ  للملخلي  للصنظص  للعصل.  -3

 للتياتات وللصول يق للصعصول شها فم للهيئ . -4
 طر  مول  ةل تتعى "  لى نرت للفتام لصةافح  للصتحمل لاصم لتفاقي  صن (2) للصامل -5

 صن تلوةي  صعايير ةو صمونات وللقانوني ، للصؤتتي  نظصها نطاق ضصن ةن تطشق، إلى

 . "للعصوصي  للوظائ  وللتليم رر وللص   لاملء للرحير ةجل

 : لى ينا للصتتملص  للتنصي  شاتترلتيجي  للحةوصي  للصؤتتات وةفاءل للرفافي  حورص -6

 للفتةام صةن للوقاية  للوطنية  لالتةترلتيجي  تنفيةذ تياتةات وةةذلك 2030رؤية  صرةر

 لاملر  شالجهةاة للعةاصلين للةوظيفم للتةلوك صةمونات تفعيةل " لةى  للعصةل وصةافحتةه

 . "للمول 

 علية  يتعةين  أنة  علة  نصة  المدنيةة الخدمةة لقانون التنفيذية الالئحة من( 141) المادة -7

 وأخالقيةا  السةلو  مدونةة فة  ورد بمةا االلتةاا   : "يةتي  مةا األخة  عل  )الموظف(

 ."المدنية الخدمة

 .2019/2022 للفتام صةافح  لتترلتيجي  -8

 مون  للتلوك للوظيفم للعاصلين شالجهاة لاملر  للمول  شجصهوري  صرر للعرشي .ص -9

  دونةاملوأهداف  رؤية ثالثًا:
 :الرؤية -1

 واألخالقة المهنة   السةلو  يضةمن التة  والقةي  المعةايي  حية  مةن الهيئةة ينمةي 

ويفعية   الهيئةة مةوارد إدارة يحسةين ف  2030 مص  رؤية يحقق وبما ،للعاملين بها

 .الحوكمةمبادئ 
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 :األهداف  -2
 

 ولاخ قية  للصهنية  للقةيم تم م شحيأ للعاصلين شالهيئ ،  صؤتتي   قاف   وتنصي  إيجام - ة

صةةع  للتعاصةةل فةةم للتةةاصي ، شةةااخ ق وللتصتةةك ولي ،ئفةةيهم رور للصتةة وتنصةةم

 للعصل. فم وةص ئهم صرؤوتيهم

للوظيف ، وقيم و قاف  صهني   آلملنإرتاء صعايير ةخ قي ، وقول م وصشامئ ةتاتي   - ن

الهيئةة ، وتعةيةةة لاللتةةةلم شهةةذ  للصعةةايير وللقول ةةم وللقةةيم، ش للعةةاصلين اليةة  لةةم  

الهيئةةة  ش للعةةةاصلينوترتةةةيل ةتةةةا للصصارتةةةات للجيةةةمل، وذلةةةك صةةةن خةةة ل تو يةةة  

خ قيةات للوظيفية  للتةليص  وةطةر لالنضةشاط للةذلتم للتةم تحةةم وتوجيههم نحو لا

للتياتةات و تير للعصل شصا يتولفق وينتةجم صةع للقةولنين ولللةولئر للصنظصة  للعصةل

 . ق للصعصول شهايللصول و

للتصةين للحقيقم ا صال قول م للصحاتش  شإرتاء ةتا صوضو ي  تتتم شقمر ةةشر  -ج 

صن للرفافي  وللصتاءل  وتفعيل للصصارتات للجيمل لرملرل، وتوفير ةملل قوي  وفعال  

 للرقاش  للذلتي  للملخلي  شالهيئ .

ي  وللةفةةةاءل للرةةةفافي  وللنةل ةةة  وللصوضةةةو إرتةةةاء صشةةةامئ لالنضةةةشاط للةةةوظيفم و -م 

ء تةكميتهم لولجشةاتهم وللوالء للهيئ  وتحقيق للفا لي  فةم تةلوك صةوظفم للهيئة  ة نةا

 وصهاصهم للوظيفي .

الهيئ  وللنك  شكنفتةهم  ةن صةولطن للرةشهات ش للعاصلينةرا صةارم لاخ ق لم   - ـ 

 للتم قم تنال صن ةرلص  للوظيف  و يشتها.

تةةلوك ووم لاملرل للررةةيمل وتعةيةةة للصتةةائل  حةةول لاملء للةةوظيفم ترتةةيل صفهةة - و

  .لتشا ا  لصنهج لل ولن وللعقان للصجتهم وصتائل  للصقرر لعاصلوصةافكل لعاصلين لل

للتحلم شةكرفع للصعةايير لاخ قية ، وشقول ةم للتةلوك للصهنةم للقةويم ملخةل وخةارج  - ة

وتةليةة  للقةةائصين  ليهةةا تحقيقةةا  ولي  ئصقةةار  صةةل للهيئةة ، شا تشةةار ةن للوظيفةة  صتةة

 لصرلح  للهيئ  طشقا  للقولنين ولللولئر للصنظص  للعصل.

لهيئ  وتحقيق للرضا للوظيفم للعاصلين شها وةرحان  ن لللرورل للذ ني   تحتين -ر 

 .  صلهاصعها للصعنيين شصجال للصرلح  للصتعاصلين 

ولاملرل للعليةةا وترةةجيع للصشةةامرلت فةةتر قنةةولت للتولرةةل للفعةةال شةةين للعةةاصلين   - ط

 وتشامل للخشرلت.
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صنوط شهم صتئولي  م م  شالهيئ لامرلك وللترر   لى ةتاا ةن جصيع للعاصلين   -  

رؤي  ورتال  للهيئ  وروال  لتحقيق ة مل  للهيئ  ولاللتةلم شها وصن  ذ  لا مل  

تنصيةة  وتطةةوير للرقاشةة  للملخليةة  وللعصةةل  لةةى تنصيةة  للرةةعور شاالنتصةةاء صةةن خةة ل 

  لى تعةية ا.للصهنم ولاخ قم  صمون  للتلوكصل تعصشامئ تلوك صرترك 

وتعةية شيئ   صل آصن  تنظم للع ق   مصولجه  للتصيية وللعن  وللفتام شةل ةرةاله   - ك

 لح  للصعنيين شعصل للهيئ .شين للعاصلين فيصا شينهم وةذل صع ةرحان للصر

تحقيةةق للتةةولةن شةةين حقةةوق وولجشةةات للهيئةة  وللعةةاصلين شهةةا وةرةةحان للصرةةلح   - ل

 للصتعاصلين صعها.

 السلو  املهتي واأل قةي مفهومرابعًا:
شةةةكملء ولجشاتةةةه للوظيفيةةة  شكصانةةة  ونةل ةةة  وصوضةةةو ي ، وللعصةةةل  ةةةو قيةةةام للصوظةةة  

شهةا، وةن تةةون صصارتةته لصتةئولياته  للجه  للتةم يعصةلشاتتصرلر  لم تحقيق ة مل  

جةةرمل  صةةن تةةوء تفةةم حةةموم للرةة حيات للصخولةة  لةةه، وةن يةةؤم   صلةةه شحتةةن نيةة ، ص

ةو للضةةرر شرةةالر  للقرةةم ةو لا صةةال ةو صخالفةة  للقةةولنين ولللةةولئر للصنظصةة  للعصةةل،

 ، لتحقيق صرلح  خار  له ةو للغير. للجه  للتم يعصل شها

     :املستهدفة الف ات امسًا:

( عةةارينللص   – للصةؤقتين –)للةملئصين  الهيئة ش للعةاصلين لةم جصيةةع  صمونة تتةر   ةذ  لل

 لعةةنت لةصةة  شحيةةأوترةةتصل  لةةم قول ةةم ص  شصختلةة  مرجةةاتهم وصتةةتوياتهم للوظيفيةة  و

خطةةةول  اصةةة  فةةةم تةةةشيل تعةيةةةة لاملء للتةةةليم  ترةةةةيلللةةةمور للصةةةكصول فةةةم  مونةةة للص

  لم للعاصلينويجن  وللصصارتات للقويص  وللتحلم شالنةل   وللرفافي  وصةافح  للفتام

ةصا ينشغم  . لم للصتتو  للرخرم وللوظيفم مون للص  شهذجاء  قرلءل وفهم جصيع صا

تةةه  ليهةةا وصولفق للصمونةة عيينةةه شالهيئةة  لالطةة    لةةم  نةةم تللجميةةم  لةةم للصوظةة  

  لم لاقرلر شذلك قشل لتت صه للعصل. وللتوقيع ةتاش   

 :لسلو  املهتي واأل قةيا مدونةعتمد اليها ب األساسية التي القيم سادسًا:
 هيئ تعةة ةملء للللتم تعتصم  ليها صمون  للتلوك للصهنم ولاخ قم إن للقيم لاتاتي  

لحتةرلم للرؤتةاء وللةةص ء، وجصيةع  عةاصلينةتةن للصن جانن، و لم للجانن لآلخر ت  

وتتص ل  ذ  للقةيم فيصةا ، للصعنيين شصجال  صلهاللهيئ  صع  للصتعاصلينةرحان للصرلح  

 :يلم
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 :احرتام القانوا -1

قةانون للهيئة  وجصيةع لللةولئر للصنظصة  ل لالصت ال لم جصيع للعاصلين شالهيئ   يجن

 طشق .وللصول يق للص  وللتياتات وللتعليصات للرامرل شصوجشها للعصل 

 :الريادة والتميز -2
للعصةةل للصتةةتصر وللةةمؤون  لةةم تحقيةةق ة ةةمل  للهيئةة  ولتشةةا  صةةنهج لتترةةرل       

 ارفةةهصعللصوظةة  ل تطةةويرصةةن خةة ل  ولالشتةةةار وللتحتةةين للصتةةتصر للصتةةتقشل 

 .وصهارلته وةفاءته

  :فعاليةال -3
 يسويف دون واجتهاد جد بك  الوظيفية  واجبايه بتداء بالهيئة العاملينجميع  التاا      

 .الهيئة بمصالح الالمباالة أو اإلهمال عن ين قد   لو سأي يجنب و يعقيد، أو

 :لكفاءةا -4
 وللحةرا ،خملصهالتت إتاءل ةو/ و ،ةصولل للهيئ  تشميم عممشجصيع للعاصلين  للتةلم

 ةو ةجهةةل ةو ةمولت صةنللهيئة   صةولرم ةرةةال ةافة  لتةتخملم فةم للتررةيم  لةى

  لى للتك ير مونوةرول للهيئ   صصتلةات  لى للحفاظ إلى تؤم  شطريق   صرلفق،

  .مل  ةملء لا صالجو

 :الاتهادا -5
وفقا  للقةانون ولللةولئر  منفتهكش إنجاة صهاصهم للوظيفي شالهيئ   للعاصلينيجن  لم 

 و ناية  وصهةارلول يق للصعصول شهةا شةةل لجتهةام وةصانة  صللصنظص  وللتياتات ولل

 صهني .  

 :التزاهة -6

للعصل شةل جم وإخ ا ولتترعار للصتئولي  وتحصل لاصان  يجن  لم للعاصلين 

شطريقة  صخالفة  لقةانون  مرةشهاةو صن متةلطاته و ةمم لتةتخملم، مللتم  همت إليه

وللصول يةةةق للصطشقةةة  ةو للتياتةةةات  للهيئةةة  ةو لولئحهةةةا للملخليةةة  للصنظصةةة  للعصةةةل

، صع للتحلم شنقاء للضصير ولالشتعام  ن صةولطن للرةشهات ة نةاء ةملء شهاللصعصول 

 للولجشات للوظيفي .
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 :احليادية-7
 نةيهة  شطريقة  ةافة  للحةاالت فم للترر  للعاصلين شالهيئ جصيع   لى يجن - ة

 ا  للرخرةي  للرةفات  ةن للنظةر صتتةاو  شغة  وشرةةل وشصرةملقي ،

 .رخا صن صرؤوتيهم وةص ئهم

 ة صال ةو صصارتات تررفات ةو ة   ن لالصتنا  للعاصلين شالهيئ   لى يجن - ن

 ةو للتياتةي  لآلرلء إلةى وللتةلوك للقةويم، و ةن لاتةاءل لآلملن، تنتهةك

 .ضم ا خارج للهيئ  ةو للتحري  ةو  ملخل للميني  لآلخرين، للصعتقملت

 :ملوضوايةا-8
 لةةم تحليةةل تةةليم ورةةارم للةةمالئل  موقةةرلرلته مفةةم تورةةياتهللعةةاصلون  ل تصةةام         

 ولامل .

 :العدالة واملساواة-9
 .نصرؤوتيلل املءلاللتةلم شتوفير فرا صهني  صتةافئ  وآصن  وصحفةل      

 ةوااد السلو  الوظيفي وأ قةيات الوظيفة:سابعاً 

يجن  لم جصيةع للعةاصلين شالهيئة   لةم ةافة  مرجةاتهم وصتةتوياتهم للوظيفية  لاللتةةلم 

للتةةلوك للصهنةةم ولاخ قةةم للهيئةة ، ولنط قةةا  صةةن  ةةذل يقةةع  لةةم  ةةاتقهم  مونةة للتةةام شص

خةة ل تكميةة  ولجشةةاتهم للوظيفيةة  للتحلةةم شةةكرفع للصعةةايير لاخ قيةة  وشقول ةةم للتةةلوك 

للصهنم للقويم ملخل وخارج للهيئ  شا تشار ةن للوظيف  صتئولي  وتةلي  للقائصين  ليها 

 وللرالر للعام، وذلك  لم للنحو للتالم: هاة ملفئ  وللهي رؤي    مفها تحقيق

 : التزامات ائي ة جتاه العاملني بها معاي  -1

 صجةال فةم ة صيتةه وشيةان للةوظيفم للتةلوك شقول م للعاصلين شالهيئ  تعري  - ة

 تكمية   نةم ا  وللتةلصة ا  ولجشةيص ل  لاخ قمللصهنم و للتلوكةن  حيأ للعصل

 .للعاصلين لصهام  صلهم

 ولاللتةةةةلم  اام شصحتوياتهةةةلصةةةولا مونةةة للص  لالطةةة    لةةةم  ةةةذيتوجةةةن  - ن

 . اشكحةاصه
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  :يلى فيما تتمثل والتي المهنيةوالصحة  السالمة قواعد كافة توفير - ج

ورةةةحي  لةافةةة   و املةةة  صنةةة آوشيئةةة   صةةةل صناتةةةش  و ظةةةرو  تهيئةةة  (1)

وة ةةةملفهم  ولحتياجةةةاتهم لهةةةم لاتاتةةةي  للصتطلشةةةات تلشةةةم للعةةةاصلين،

 وللعصلي . للرخري 

 وتمريشهم  لم إجرلءلت للت ص  وللرح  للصهني . تو ي  للعاصلين (2)

 صن للوقاي  للصحممل للرخري  للحصاي  وتجهيةلت صعملت صختل  توفير( 3)

 رةل  ذلت ووقائي  رحي  وصتطلشات خمصات وةي  لألخطار، للتعر 

 .ك  ة شاء صالي ش للعاصلين تحصل مون شالحصاي 

 لتخةةةةاذ ةافةةةة  لاجةةةةرلءلت لالحترلةيةةةة  لل ةصةةةة  لتجنةةةةن لارةةةةاش    (4)

 شااصرل  ولاوشئ  للصعمي .

   ة  وجةوم إذل صةا ت حةظ للتةلط  للصخترة  شة  إ فةمللعاصلين للحق   (5)

 .شالهيئ  تشع للص   للصهني  للرح و للت ص  إجرلءلت فم قرور

فةرا  وتةوفير ولالشتةةار، للصشامرل ورور للتمرين  لى للعاصلين ترجيع - م

 فةم للعصةل وتطوير لاملء، شتحتين صتعلق للصقترحات لل تقميمو صرارة لل

صصةا يعةةة صتةا ص  للعةاصلين فةم  للصرةترك وللفهةم للصتشامل  لل ق  صن جو

 .تحقيق للهيئ  ا ملفها للتم ةنرئت صن ةجلها

 للصفتوحةةة  ولالترةةةاالت للتولرةةةل  لةةةى وللرؤتةةةاءللعةةةاصلين  ترةةةجيع - ةةةـ 

 يتعرضةةون لهةةا قةةم وللصرةةاةل للتةةم للرةةعوشات لحةةل  للهامفةة  للنقارةةات

 لولجشاتهم للوظيفي .تكميتهم ة ناء 

 ةويتهم تةةرق ةو لعةةاصلينل ينتعيةة ةو شاختيةةار للع قةة  ذلت لاجةةرلءلت لتخةةاذ  - و

 صن شك نقلهم ةو إ ارتهم ةو  ةو تقييصهم ةو لنتملشهمةو آتهم صةاف ةوريشهم تم

رلت ذلت  ةن ة  ل تشةا وشصنك  ونةل  ، شرفافي  ك صالهمش للصتعلق  لاصور

ومون ة  تصييةة  لةم ةتةاا للعةرق، ةو للنةو   ،رل  شالقرلش  ةو للرملق 

لالجتصةةةا م ةو للتةةةن ةو ة  رةةةةل صةةةن ةرةةةةال للتصييةةةة وشاتشةةةا  ةتةةةا 

، وللتقيةةم للتةةام شالرةة حيات وإجةةرلءلت  لالتةةتحقاق وللجةةملرل وللتنافتةةي

 للعصل للصعتصمل.

  وحجم وطشيع  صا يتوقع صنةه  ولياتهئوصت للصوظ  صهام شوضور تحمم ةن  - ة

 صن إنجاةلت.
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وفقةا  للصتتملص  لجصيع للعاصلين لتنصي  صهةارلتهم وصعةارفهم للتنصي  للصهني    - ح

إنجةةاة لصشةةامئ للصتةةاولل وتةةةافؤ للفةةرا و ةةمم للتصييةةة شصةةا يصةةةنهم صةةن 

 .شةفاءل وفعالي  صهاصهم للوظيفي 

 تحر  للصوضو ي  وللعملل  صع جصيع للعاصلين شالهيئ  فةم ةةل صةا يتعلةق   -ط

وللجةةملرل وتةةةافؤ للفةةرا شكوضةةا هم للوظيفيةة   لةةم ةتةةاا لالتةةتحقاق 

 وللتنافتي  و مم للتصيية.

 قةةانون للهيئةة  ولولئحهةةا إطةةار فةةم وللتعشيةةر للةةرة  حريةة  ملهةة تضةةصن ةن -  

 .مون للص   ذ ةحةام ووفق

ة   شحةق تخةذة   قةم يةةون خةاط  قةرلر ة  صةن للرةو  فم محقه تةفل ةن  - ك

وللتياتةات وللصول يةق ذلت  ولللةولئر للصنظصة  للعصةل  ونللقةان ووفقةا   صنهم

 .للرل 

وذلك طشقةا  للقول ةم  للتنو  ةملئه يميتق تقرير صن للتظلم فى للحق للصوظ   - ل

نظص   .للص 

تةتم صحاتةش  للصخةال  طشقةا   مونة للص  فم حال صخالف  ةحةةام وصعةايير  ةذ  - م

 ذلت للرل .وللصول يق وللتياتات لقانون للهيئ  ولولئحها للملخلي  

 ائي ة  التزامات العاملني جتاهمعاي   -2

 احلفاظ الي سرية املعلومات  - أ
 ةوو/ ول حرةل قةم صتةتنملت وة و ائقةو  رتصي  صعلوصاتشك   للغير لافراء  مم (1)

 ةو يا  هرةف ةو تاشيةا  ة ذلةكةةان  تةولء فية وظيلل صهةاصهم تكمية  ة نةاء  ليهةا لطلعةول

 ،خارة  شةمرجات للتةري  قةرلرلت ةو تعليصةات تةريتها شرةكن ورةمر لةترونيا ،إ

 صةن صةتوشة  صولفقة   لةى شعةم للحرةول إال ،مخةمصته صةمل لنتهةاء شعةم حتةىوذلك 

 . للتلط  للصختر 

 صةا وضةو اتشص تتعلةق  ملخلة ص   ةو ترةرير ةو تعليةق شةك  لامالء  ةن لالصتنةا  (2)

 .للهيئ  لم  للصملول  ةو للمرلت  قيم ةللت

و ةمم نقلهةا ةو إت فهةا ةو تعةميلها إال  للصحافظ   لم للشيانات وللتةج ت للرتةصي  (3)

 شتررير صن للتلط  للصختر . 

 صرتشطة  صعلوصةات  كش يتعلق فيصا شها وللتقيم وللتري  للخروري  صشامئ لحترلم (4)

  ةو نتخها ةو لتتخملصها ةو  نها للةر  و مم للرخري ، للصعلوصات وة /و الهيئ ش
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 شه صتصور  و ةصا ةو للوظيفي ، ملولجشاته مصصارتته تياق فم إال إةللتها، ةو نقلها

وللصول يةق  ولللولئر للملخلي  للصنظص  للعصةل وفةم إطةار للتياتةات للقانون شصوجن

 .صتشق صةتون شتررير ةو للصعصول شها

 ةو رخري  رتصي  صعلوصات ةي  تري   لى للخمص  شالحفاظ ترك شعم حتى لاللتةلم   (5)

رةرلح ،  شةه صتةصوحا    نهةا للةرة  يةةن لم وظيفته، صا شحةم  ليها لطلع قم ةان

 .للملخلي  للصنظص  للعصل ةو لللولئر للقانون شصوجن

 :بضارب املصاحل  - ب

االشاتباه يجب علي العاملين بالهيئة تجنب أي تضاارب مااالف فعلاي أو محتماد عناد 

 بحدوثه، بما في ذلك وبدون حار:

 إلةةى يةةؤم  ةن رةةكنه صةةن نرةةاط شةةك  للقيةةام صةلولةة  ة  ة صةةال ةو  ةةن لالصتنةةا  (1)

 جه  صن للرخري هم صرالح شين صحتصل ةو ظا ر  ةو حقيقمصرالر  تضارن

 .ةخر  جه  صن للوظيفي  موصهاصه مولياتهئصت وشين

 ةو للهيئة  تةصع  إلةى لاتةاءل ةو للصتةاا ركنه صن نراط شك  للقيام  ن لالصتنا  (2)

 .للهيئ  صع تعاص تهم خ ل ةو جهات ارخاا تفضيلي  صعاصل  إلى يؤم  ةن

 شةةين للتضةةارن نرةةوء حالةة  فةةموشرةةةل فةةور    ةتاشةة  للصشارةةر للةةرئيا إخطةةار (3)

 صع تتعار   لضغوط  تعر  نم لل ةو للعاص ، وللصرلح  للرخري  للصرلح 

 صعالجة   نةم للهيئة  صرةلح  صرل ةال يجةن لاحةولل جصيع وفم للرتصي ، صهاصه

 .للتعار   ذل

 ةتاتةم شرةةل صرةالحها تعتصةم صؤتتةات ةو ةفةرلم صةع و يق    ق  إقاص  تفام  (4)

 .للهيئ  قرلرلت ةو قرلرلته  لى

 للصطشقةة  وللتياتةةاتللصنظصةة  للعصةةل  ولللةةولئر شةةالقولنين للتقيةةم  لةةى للحةةرا (5)

 للعصةةل تةةا ات خةةارج للغيةةر ة صةةال ةملء  نةةم وذلةةكللصعصةةول شهةةا وللصول يةةق 

  .ا  يقانون لللجائة تلك شخ   خار  ة صال صشاررل حال  فم ةو  للرتصي

 مم لتتخملم للوظيف  شرةورل صشارةرل ةو ةيةر صشارةرل للحرةول  لةم صةاتةن  (6)

 .ةو  ائلي  خار صرلح  لتحقيق صعنوي  و ة/ صامي  و

شالهيئة    وظيفةلل شحةم  ليهاول حرلليتم  للتم للرتصي  للصعلوصات لتتخملم حظر (7)

 .خار  صنفع  لتحقيق
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 م ليهةةا ة نةةاء تةةكميته تةةم للحرةةولللتةةم  ةةمم لتةةتغ ل ةو توظيةة  للصعلوصةةات  (8)

وتةيل  لتحقيةق صنةافع رخرةي  ةالهيئ ، ش صمل خمصتهشعم لنتهاء  وظيفي لل ملصهاصه

لغير شرةل صشارر ةو ةير صشارر، ةو لرتاءل إلم للغير، و ةمم إفرةاء لةو للنفا 

 اطرل  ةخر .  ةو ةير صعقول  ةير  امل لتلصتياة لصنرصعلوصات ة  

تةرخيا  شغير ةجاةته فترل خ ل ةجر شمون ةو شكجر للغير ةملء ة صاال    مم جولة (9)

 صن للهيئ .صتشق 

 امنع ة األولة  الدرجةة مةن األقةار  ألحةد المباشة ة ال ئاسةة يحة  عمة ال حظة   (10)

 وإبالغ اإلفصاحالموظف  عل  وجب ذلك حدوث حالة وف ، المصالح لتضار 

 .األعل  اإلدارة

 :مبواايد العمل الرمسية االلتزام -ج 

 :علي جميع العاملين بالهيئة االلتزام باآلتي

 شةمون شةةرللص   لالنرةرل  ةو للحضور فم للتكخر و مم شصول يم للعصل للرتصي  للتقيم (1)

  الي  شصهني  للوظيف  لتكمي  للصهام للعصل ةصاةن فم وللتولجم ،رتصم صةتون تررير

 .فقط وصتطلشاته للعصل املء للعصل ةوقات وتةريا وتخريا

وةل  للوظيفي  للصهام إنجاة (2)  إملرل حتةن يتطلةن صصةا ةو تتةوي  تةكخير شةمون إليهم للص 

 شصهةةام صرتشطةة  ك صةةال ةخةةر  ةيةةرللقيةةام شو  ةةن للعصةةل التوق شةة  ةةمر  و ةةمم للوقةةت

 .للوظيف 

 صةن ترةرير شةمون لةه للصخررة  للعصل ةصاةن صن وللخروج للعصل  ن للتغين  مم (3)

 للحضةور صةن تصةنللة  ةمم حالة  فةم للصشارةر للةرئياإش    ويجن للصشارر، للرئيا

وللتعليصةات  وطشقا  للولئر للملخلية  وللصنرةورلت ةا    للعصل شوقت شمء قشل للعصل إلى

  .للهيئ  فم  ذل للركن  ن لللرامر

وةن يةونةةول  لةةم ةتةةم للعصةةل  تةةا ات خةة ل ولجتهةةام، للوظيفيةة  شجةةم شصهةةاصهم للقيةةام  (4)

 ةانةةت إذل للرتةةصي ،خةة ل ةيةةام لاجةةاةلت ةةةذلك تةةا ات إضةةافي  و لعصةةلل لتةةتعملم

 للصشارةر، للةرئيا تعليصةات  لةى وشنةاء ذلةك تقتضةموصتطلشات للعصل  صرلح  للهيئ 

 للعصل وتحقيق لا مل . لتتصرلري  شغر  وذلك

للوظيفية   ولياتهمئوصتة نطاق ولجشاتهم خارج تةان لو حتى قشول ة  تةليفات إضافي  (5)

 .للصشارر رئيالل صن تعليصاتل طشقا   للصعتامل،
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 :يتيةو اأو/الية أو أية امتيادات مائدايا أو رلب ةنوإ  -د 

يحظر  لم للعاصلين قشول ةية   ةمليا ةو صةافةآت ةو  صةوالت ةو خةمصات تةولء ةانةت 

شرورل صشاررل ةو شالوتاط  قم تةون فم حقيقتها ررول صقنع  صن ةفرلم ةو جهات قم 

ةو صةن رةكنها ةن تةؤ ر  صهام للوظيفة  لم تنفيذ صشارر ةو ةير تةون لها تك ير صشارر 

 .لالنتفا  شهاصا صقاشل قشولها ةو  شرمءلم  لم قرلرلتهم ةو قم تضطر م ل لتة

 :احلفاظ الي أووإ وممتلكات ائي ة - عه

 :علي جميع العاملين بالهيئة االلتزام بما يلي       
 للصحافظ   لم ةرول للهيئ  وصصتلةاتها. (1)

حظةةر صخالفةة  لللةةولئر وللقةةولنين للخارةة  شالصناقرةةات وللصةليةةملت وللصخةةاةن  (2)

 للقول م للصالي .وللصرتريات وةاف  

للصحاتةشات ةو للصرةةة  لاجهةةل للرقاشية  وخارة  للجهةاة   لم صناقضاتللرم  (3)

 تكخير للرم  ليها.و مم  اص  صةاتشاته شرف  

 ن ةرول للهيئ  وصصتلةاتهةا للتةم ت رةر  لهةم ةو للتةم تةةون  للصتئولي  للةاصل  (4)

 شحوةتهم ةو تحت تيطرتهم، وي صنع للعاصلون صن لتتخملصها اةرل  رخري .

لتتخملم ةنظص  لالترال وةجهةةل للةصشيةوتر ولانترنةت وللهةات  املء ولجشةاتهم  (5)

ا ولولئحهةا اتة  للعصةل شالهيئة  وقولنينهةيللوظيفي  فقط ولصا  و ضرور  وفقةا  لت

 للملخلي .

لتتخملصها ةو لتتعصالها شطريق  ةير  إتاءل مم تشميم ةصولل للهيئ  وصصتلةاتها ةو  (6)

 تليص .

 لاش   وضرورل ،للهيئ  وةمولت ةجهةل وةاف  وللصيا  للةهرشاء لتتخملم ترريم (7)

 .لها فقم ةو ة طال ةي   ن

 :االحرتام واللناةة يف اقةات العمل  - و

 :العاملين بالهيئة االلتزام بما  يلييتعين علي     

 العالقة مع الرؤساءمعايير   (1)

 للتتلتةل وفةق وتعليصةاتهم وتوجيهةاتهم مرؤتةائه ةولصةر تنفيةذلحتةرلم و  )ة(

فةةم حةةموم للقةةولنين ولللةةولئر للرةةامرل إلةةيهم ولصةةر لا تنفيةةذللةةوظيفم و
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للصنظص  للعصل، ويتحصل ةل رئيا صختا صتئولي  لاولصر للتم ترمر 

 صنه ةصا يةون صتئوال   ن حتن تير للعصل فم حموم لختراراته. 

          تفضةيلي  صعاصلة  ة  تةنة صحاولة  و ةمم حترلماشللرؤتاء  صع للتعاصل  )ن(

 .وللصحتوشي  للولتط  خ ل صن ةو للخمل  ةو للتصلق ةتالين  شر

 صتعلقة  صعلوصةات إخفاء  ن ولالصتنا  ،مرؤتائه تضليل ةو خمل   مم  )ج(

 للعصةل، تةير إ اقة  ةو للصتخةذل، للقةرلرلت  لةى للتةك ير شهم  شالعصل

 .ورمق صوضو ي  شةل مرؤتائه صع وللتعاون

يولجهها إ  م رئيته للصشارر  ن ة  تجاوة ةو صخالف  ةو رعوشات قم   )م(

 فم صجال  صله.

 ةو رؤتةائهم رخرةيا   ترةويه تةصع   ةن لالصتنةا  للعةاصلين  لةى يجن  ) ـ(

 لها، تقميم إ شات شمون  نهم، رفهي  ةو خطي  شإرملر ص حظات صهنيا ،

 .للرك وللريش فم صوضع  ؤتائهمرتضع  شطريق  للترر  ةو

 العالقة مع المرؤوسينمعايير   (2)

  ةملئهةم، تحتةين  لةى وتحفيةة م وصتةا متهم نوتةيؤصرلل قمرلت تنصي  )ة(  

 ولللولئر شالقولنين  لى لاللتةلم شالعصل لصرؤوتيه حتن  قمول يةون وةن

 .للملخلي  وللتياتات وللصول يق للصعصول شها

     لةى وترةجيعهم صرؤوتةيه إلةى لةتتةشهاللتةم  وللخشةرلت للصعرفة  نقل )ن( 

 .شينهم فيصا للصعرف  ونقل للصعلوصات تشامل ةيامل

 شصوضةو ي  ةملئهةم وتقيةيم ة صةالهم، وصتاشعة  صرؤوتةيه  لةى لاررل  )ج(

 وللتعليصات للولئر وفقا   للتمرين وللتطوير فرا لتوفير وللتعم تجرمللو

 . ذلت للرل  للصطشق 

  ةو صحاشةال مون  الية  شصهنية  صعهةم وللتعةاون صرؤوتةيه حقةوق حتةرلمل)م( 

 .تصيية

 شةين لايجاشية  نرةر لالتجا ةات  لةى للحةرا للةرئيا  لةى يجةن ) ةـ(    

شالهيئة  للعصةل  شيئ  وتحتين للعصل، شكملء لالرتقاء للصتا مل فم ،صرؤوتيه

 .للتليص  للصؤتتي  لل قاف  وتكريل
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 :العالقة مع الزمالءمعايير  ( 3)

 تةليص    قات  لى وللصحافظ ء ةص لل صع ورمق ولشاق  شاحترلم للتعاصل)ة(    

 ولالصتنةا  خرورةياتهم لحتةرلم  لةى وللحةرا تصييةة، مون صعهم وومي 

   إليهم. لاتاءل للرخري  شقرم شحياتهم تتعلق صعلوصات ةي  لتتغ ل  ن

 وتقةميم  الية  وصوضةو ي  ئهةم شصهنية آرل تهمةاروصرء ةص لل صع للتعاون)ن(   

 للعصل، صجال فم تولجههمقم  للتم للصرة ت لحل ةصةن حي صا لهم للصتا مل

 لالرتقاء فم للصتا مل للةص ء شين لاليجاشي  لالتجا ات نرر  لى وللحرا

   فم للهيئ .للتليص للصؤتتي  لل قاف  عةيةوت للعصل شيئ  وتحتين للعصل شكملء

 لآلملن تنتهك ةخ قي  ال ة صال ةو صصارتات ةو تررفات ةي   ن لالصتنا  )ج(  

 فم وررية  ،ةةصيل  للصرةل شاحترلم للرجل وللتةلم للقويم، وللتلوك للعاص 

 .للعصل

 للرة  لآلخر.ولحترلم لاللتةلم شكمن للحولر ( م) 

 :والاحافة والنشر عالماإل أجهزة مع التعامدمعايير    (4)

 أوو/ نشة  وعةد  العمة  أسة ار علة  المحافظةةيجةب علة  العةاملين بالهيئةة 

 واسةت اييجيا  سياسةا  أو الوظيفةةب المتعلقةة المعلومةا  أو بالبيانا  اإلدالء

 إال أخة ي جهةة أي أو والنشة  الصةحافة ودور اإلعةال  أجهةاة لة إ الهيئةة

  .األجهاة ههذ مع بالتعام يسمح  المختصة لسلطةا من يص يح بموجب

وأجهازة  االجتمااعي التواااد ووساائد اإلنترناتشابكة  ماع التعامادمعاايير  ( 5)

 :الحاسب اآللي

 فقةط، ةرةحاشها تص ةل لالجتصةا م للتولرةل صولقةع  لةى للرخري  للحتاشات)ة(  

 تلةك  لةى آرلئهةم لالصتنةا   ةن إشةملءعةاصلين شالهيئة  لل  لةى يجةن ةنه شصعنى

 ةنةه م ىي   ةو يص ل صا صع حررهم  لم  مم نرر للوظيفي ؛ مشرفته للصولقع

 ةو رة   ةن للتعشيةر حالة  وفةى للرخرةي  للصولقةع  لةى للهيئة  صوقة  يص ل

 صةا ةن يوضةر للصتئولي  خ ءا ولضر شيان  ر  م ليه يجن صعين لتجا 

 يص ةل نصةاإ قةعلللصو  ةذ   لةى تعليقات صن ونهيقمص وصا ةنرط  صن شهيقوصون 

 .شالهيئ   لة  ر ليا لهوفقط  للرخري  همئرلآ

 للهيئة  تخةا رةةو  تقميم ةو ي تلش ةرلء إشملء للعاصلين شالهيئ   لى يحظر)ن(  

 فى لتشا ها ينشغم للتم للقانوني  طرقها لها فالرةاو  للرخرم، محتاشه  لى
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وللصول يةةق وللتياتةةات  قةةولنين ولةةولئر للهيئةة  للملخليةة  للصنظصةة  للعصةةل إطةةار

  .صطشق لل

 بلباقةة االجتماع  التواص  وسائ  معوا يتعامل أن العاملين بالهيئة عل  يجب )ج( 

 غية  أو المجهولةة المقةاال  نشة  أو ال سةائ  كتابةة وعةد  وموضةوعية،

لهةا  أخ ي جهة أية أو ،بها أو المسئولين و/ الهيئة إل  يس ء الت  قد المجهولة

 عةد  ضةمان مسةئوليةعاملون ال يتحم  حوالاأل جميع وف  عم  الهيئةبعالقة 

و/  االجتمةاع  التواصة  مواقةع عل  اليها ونينتم الت  الهيئة بسمعة اإلض ار

 أو ،األخة   الجهةا  سةمعة علة  التطةاول ف و/ أوالقةذ أوو/  التشةهي  أو

 .شخوصها

 ةو ةخ قية ، ةيةر صةولم  لةى تحتةو  للتةم وللرةور للنرةوا تحصيةل  ةمم )م(

 للجهةاة لتةتخملم و ةمم وللةرل ية ،  لةى للعنة  تحةر  ةو  نرةري ،

 و ةمم رةشةات ةخةر ، ةو ةجهةةل إلةى وللتتةلل للةمخول لصحاولة  نترنةتولا

 تحتةو  ةو شنرةر ا صتةصور ةيةر ةو تةري  صةولم ارتةال لالنترنةت لتتخملم

 .قانوني  ةير ةنرط   ةي ةو لآلخرين، تهميم وصضايقات  لى

  مةملئهة ة نةاء  ليهةا ونيحرةل للتم للصعلوصات لتتغ ل للعاصلين  لى يحظر  ) ـ(

 .طريق  شك  ونرر ا للوظيفي  للصهام

يجن  لم للعاصلين لتخاذ ةاف  لاجرلءلت لل ةص  للحفاظ  لم جهاة للحاتن )و( 

لآللةةم للخةةاا شةةةل صةةنهم و ةةمم تحصيةةل آيةة  شةةرلصج إال شعةةم صرلجعةة  لاملرل 

و ةمم لتةتخملم لاجهةةل للصعني ، و ةمم تحصيةل لالعةان وللشةرلصج للترفيهية ، 

  .انجاة ة صال رخري 

 لةةم تةةري  للصعلوصةةات للصوجةةومل  لةةم للصحافظةة  يتوجةةن  لةةم ةةةل صوظةة  )ة( 

للخارة  شةه  للخةاا شةه صةن خة ل لتةتخملم ةلصة  للتةرلآللةم  للحاتنجهاة 

 ةمم للةمخول  لةم ةجهةةل لآلخةرين وصحاولة  للحرةول و مم إفرائها للغيةر، 

  لم صعلوصات صنها.

لاللتةلم شاتتخملم ةجهةةل للحاتةن لآللةم لغايةات تطةوير للصهةارلت وللقةمرلت  )ر( 

 ع ق  شطشيع  للعصل وشصا يرن فم صرلح  للعصل وللهيئ .ذلت لل

 ذلةك فةم شصةا للصناتةش ، لاجةرلءلت لتخةاذ حةق نفتةها تلقةاء للهيئة  صةن  (ط)

 للتولرةل وتةائل التةتخملم إتةاءل ة  ضةم للتكميشية  ةو للقانونية  لاجةرلءلت
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وذلةك طشقةا  لقةانون للهيئة  ولللةولئر للملخلية  للصنظصة   نترنتلا ةو لالجتصا م

 .للعصل وللصول يق وللتياتات للصعصول شها

 .للعصل وقت ة ناءلالجتصا م  للتولرل صولقع لتتخملم  مم ينشغم ) ( 

 :كترونيلاإل بريدال معايير التعامد مع  (6)
 

  لةى تحتةو  للتةم للرتةائل وتوةيةع انراء لاللةترونم للشريم لتتخملم  مم)ة( 

 تياتةي  آرلء تتضةصن تلةك للتةم ةو ةخ قية  ال ةو رخرةي  ةو م ائية  صةولم

 للنةو  ةو للمينية  وللصصارتةات للصعتقملت حول  نرري  تعليقات ةو صتطرف 

 للخرةوا شهةذل رتةال  ةية  وروم حةال وفةم للعرق للعصر ةو ةو لالجتصا م

ذلةك   ةن وللتحةول للرقصةم للصعلوصةات شةنظمخترة  للص ملرللا إشة   يجةن

 .صشاررل

 ةو فيروتةات  لةى تحتةو  قةم وللتةم للةولرمل للرتةائل إرتةال إ ةامل  ةمم)ن( 

شةااملرل  لالتةتعان   ةذ  للحالة  فةم ويجةن فيروتةات، شكنهةا رةتشهي   قةم صلفةات

 .للصختر 

 للتم شالرتائل يتعلق فيصا خروري  ةي   ناك ليا شكنه لال تشار شعين اخذ)ج( ل

 ،لاللةترونم للشريم نظام خ ل صن يرتلها للتم ةو صن للعاصلين ة  إلى ترل

 آخةرين صةوظفين قشل صنصوظ   ا  لةترونمال للشريم  لى للرقاش  ويجوة

 .صتشق إخطار مونوششذلك  لهم صررر

  صعرو . ةيرصن جه  ةو رخا  ولرمل رتائل ةي  فتر  مم)م( 

 .صرمر ا فم ركي   صرفق  صلفات ةي  تنةيل ةو فتر  مم ) ـ(

 :عدم ممارسة األنشطة السياسية(   7)
 

 خارجها ةو ،للهيئ  ملخل للتياتي  لآلرلء  ن للتعشير ةو تص يل يجوة ال)ة(  

  .شرفته للرتصي 

 ةملء  لى عاصلينلل قمرل  لمتؤ ر ةن يصةن تياتي  شكنرط  للقيام يجوة )ن( ال

 .وة ملفها شصا يحقق رؤي  للهيئ  وصتئولياتهم للوظيفي  صهاصهم

صقةار للعصةل للخارة   ملخةل تياتةم ةو حةشةم   صةل ة  صصارت  يجوةال   (ج)

 صشارةر ةيةر ةو صشارر شرةلم تكةي  مم ةو تكةيم ةو ذةر يجوة وال ،شالهيئ 

 ةص ءةو  للصولطنين صع للع ق  فم تولء صعين تياتم حةن فم للعضوي 

 . للقانوني  للةيانات ةو للعصل
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 ةو للم اي  ةو تياتي  ةحةلن لرالر صتا صات وة تشر ات شجصع للقيام  مم)م(  

 .لها للترويج

 :الخااة الحياة في العاملين سلوكمعايير    (8)

 ةو للقانونية  للقول ةم صةع تتعةار  للتةم لانرةط  وة/و لا صةال تجنةن)ة(  

 للرخرةم  لةم للصتةتو  الشتةةلة م تةششا تةةون ةن يصةن وللتم لاخ قي 

 .للرتصي  للولجشات شكملء للصتعلق

 للهيئة  ةتةرلر إفرةاء ةو ترةهير ةو إلةى إتةاءل تص ةل للتةم لا صةال تجنةن)ن(  

 .حفاظا   لم تصعتها و يشتها

 وةص ء للعصل. وقياملت رصوة إلى للفعل ةو شالقول لاتاءل تجنن)ج(  

 دونةوحتديث امل مرااعة ثامتًا:
للملخليةة  صهصةة  صرلجعةة  وتحةةميأ يقةةع  لةةم  ةةاتق قطةةا  للحوةصةة  وللصرلجعةة     -1

لصولةشةةةة  للتطةةةةورلت شرةةةةةل مور  ةو ةلصةةةةا لقتضةةةةت للضةةةةرورل لةةةةذلك  مونةةةة للص

ولللةةولئر للملخليةة   صةةع قةةانون للهيئةة  اوللتكةةةم ملئصةةا  صةةن تولفقهةةوللصتةةتجملت شالهيئةة  

وفم ضوء للخط  لالتةترلتيجي   ،للصنظص  للعصل وللتياتات وللصول يق للصعصول شها

 للمول .

   للحوةص  وللصرلجع  للملخلي  صتةئول  ةن صتاشعة  للتةةلم للعةاصلين شالهيئة  قطا   -2

 للقطا .  ةنرط  للصرلجع  للملخلي صن خ ل تنفيذ شهذ  للصمون جاء  ةل صاش

 :غ  األ قةي إلبقغ اإ املمارسات غ  املشرواة والسلو  ا :باسعاً 
عتقةم ي  قةم فم حال  وجوم ةي  ص حظات  ن ة  صةن للترةرفات ةو للصصارتةات للتةم 

ةنها ةير صرةرو   ةو ةيةر ةخ قية  قةم تهةمم تةصع  للهيئة  ةو/ و  ةمم للحفةاظ  لةم 

يجةن  لةم جصيةع فإنةه  للهيئة   ةن تحقيةق ة ةملفها. إ اقة و ة و/ ةرولها وصصتلةاتهةا

 ةةن تلةةك هم للوظيفيةة  لاشةة   فةةورل  للعةةاصلين شالهيئةة  شصختلةة  صتةةتوياتهم ومرجةةات

رتصي  طشقا  لصا  و ولرم شتياتة  لاشة    ةن ن خ ل قنولت لاش   للللصخالفات ص

للتةةلوك ةيةةر لاخ قةةم وللصصارتةةات ةيةةر للصرةةرو   للخارةة  شالهيئةة  للرةةامرل 

  (.17/5/2022( شتاريل )102شالقرلر رقم )
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 املهتي واأل قةي لسلو ا دونةنشر وبعميم م ااشرًا:
شالهيئةة  وةرةةحان للصرةةلح  للصتعةةاصلين   لةةم للعةةاصلين مونةة للص  لاللتةةةلم شنرةةر  ةةذ -1

 صعها. 

للهيئ  للصختلف  وللجهات للصعني  ذلت للرل  شعصةل للهيئة   صولقع لم  مون تعصيم للص -2

وللتعاون صع  ذ  للجهات  لم نرر ا صن خ ل للصرةارة  فةم حصة ت تو وية  إذل 

 صر ذلك.صا تطلن لا

 صمون  للتلوك للصهنم ولاخ قمتتضصن صعايير تو وي   صطشو اتإ ملم ةتيشات و -3

 وطشا تها ونرر ا ةلصا ةصةن.
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 : ...............................................................ودارة / هي ة

            .................................................................. 

 :.........................................................................ةقاع

 : .......................................................................ددارة

 ....................... :الشاغل لوظيفة ........................: أةر أنا

لهيئة  للتةلوك للصهنةم ولاخ قةم  مونة  لم ص لطلعتشكننم قم 

...  شتةةاريل ...... لللرةةامرللصحطةةات للنوويةة  لتوليةةم للةهرشةةاء، 

، اشهةجيةمل ، وللتةةم للتةلصةا  تاصةا  شةةل صةا ورم  اوفهصت صحتول ة

وفةةةم حالةةة  للصخالفةةة  يعتشةةةر ذلةةةك إخةةة ال  شولجشةةةاتم يتةةةتوجن 

 صتةةةاءلتم تكميشيةةةا  ةو جنائيةةةا  شحتةةةن لاحةةةولل وطشقةةةا  للقةةةانون

ولللةةةةولئر للملخليةةةة  للصنظصةةةة  للعصةةةةل وللتياتةةةةات وللصول يةةةةق 

 للصعصول شها.  

 .....................: التاريخ: ...................   التوةي    

 إقــرلر
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 :املراا 

 وةلرل للتخطةةيط  وللصتاشعةة   – للعاصةة  للوظيفةة  وةخ قيةةات تةةلوك صمونةة  -1

 ولار ر لاملر .

 -وللةةولرملت  للرةةامرلت  لةةى للرقاشةة  للعاصةة  للهيئةة  للةةوظيفم للتةةلوك صمونةة  -2

 وةلرل للتجارل وللرنا  .

مولةة  لاصةةارلت   –و يقةة  صشةةامئ للتةةلوك للصهنةةم وةخ قيةةات للوظيفةة  للعاصةة   -3

 للعرشي  للصتحمل.

 للشحرين.   –صمون  قول م للتلوك للوظيفم وةخ قيات للوظيف  للعاص   -4
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