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تطُٔ ادتُعٚ ،١ٝايعاًَني بٗاٚ ،نٌ َا ٜتبعٗا َٔ فسٚع أ ٚأقطاّ أّ بساَر ٚأْشط١؛
بااليتصاّ باالت:ٞ
أوالً :الهساهُ:
 .1ايذلفع عٔ نٌ َا خيٌ بشسف ايٛظٝف.١
 .2ختصٝص ٚقت ايعٌُ ألدا ٤ايٛادبات ايٛظٝف.١ٝ
 .3ايعٌُ خازز ٚقت ايعٌَُ ،تَ ٢ا طًب ذيوٚ ،فكاً ملكتطٝات َصًش ١عٌُ ادتُع ،١ٝاييت ٜكدزٖا
صاسب ايصالس.١ٝ
 .4خدَ ١أٖداف ادتُعٚ ١ٝغاٜتٗاٚ ،األغساض اييت أْش٦ت َٔ أدًٗا.
 .5اإلملاّ باألْعُٚ ١ايًٛا٥ح ٚتطبٝكٗا د ٕٚجتاٚش أ ٚإُٖاٍٚ ،االيتصاّ مبعسفَ ١ا أضتذد َٓٗا َٔ
أْعُٚ ١يٛا٥ح ٚتعًُٝات ددٜد ٠أَ ٚعدي.١
 .6ايتشً ٞبايٓصاٖ ١يف أ ٟحتكٝل ززلٜ ٞشازى ف ٘ٝأ ٚدع ٣ٛقطا ،١ٝ٥ميجٌ ادتُع ١ٝفٗٝا.
 .7اختاذ اإلدسا٤ات ايسزل ١ٝيطُإ ضس ١ٜاملعًَٛات ايشدص ١ٝيآلخس.ٜٔ
 .8تٛخ ٞاملٛضٛع ١ٝيف تصسفات٘ َٔ ،خالٍ ايعٌُ حبٝادٚ ١ٜد ٕٚيمٝٝص.
ثانًاً :الىاجبات جتاه املصتفًديو والعمالء:
 .1اسذلاّ سكٛقِٗ َٚساعاَ ٠صاذتِٗ ،د ٕٚاضتجٓاٚ ،٤ايتعاٌَ َعِٗ حبطٔ خًل ٚيباق.١
 .2ايطع ٞيهطب ثكتِٗ.
 .3ايتذاٚب َعِٗ ٚفل ايطًٛى ايطً ِٝيف نٌ األعُاٍ ٚايتعاَالت ،مبا ٜتفل َع األْعُٚ ١ايتعًُٝات
املسع.١ٝ
 .4ايتعاٌَ َع ايٛثا٥ل ٚاملعًَٛات ايشدص ١ٝبطس ١ٜتاَٚ ،١فكاً يألْعُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات ذات
ايعالق.١
 .5االَتٓاع عٔ أ ٟعٌُ ٜؤثس ضًب ًا عً ٢ايجك ١ايٛظٝف ،١ٝأٜٛ ٚزخ ايشو يف املصداقٚ ١ٝايٓصاٖ.١
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ثالجاً :الىاجبات جتاه الرؤشاء واملرؤوشني:
 .1عً ٢املٛظف تٓفٝر أٚاَس زؤضاٚ ٘٥فل ٖٝهً ١ايعٌُ ٚايتطًطٌ اإلداز ،ٟد ٕٚشتايف ١يألْعُ١
ٚايتعًُٝاتَ ،ع ايعسض خطٝاً يسٝ٥ط٘ عٔ أ ٟشا٥ع ١شتايف ١يألْعُٚ ١ايتعًُٝات خيشَٗٓ ٢ا (ال
زلح اهلل).
 .2عً ٢املٛظف ايتعاٌَ َع شَال ٘٥باسذلاّ ٚيباقٚ ،١املطاُٖ ١يف بٓا ٤ب ١٦ٝإدازَ ١ٜجايَ ١ٝعِٗ.
 .3عً ٢املٛظف؛ إبدا ٤ازاَٚ ٙ٤كذلسات٘ مبَٗٓٛٚ ١ٝضٛع ١ٝعاي.١ٝ
 .4املٛظف َعين بتكد ِٜاملطاعد ٠يصَال ،٘٥يف سٌ املشانٌ اييت تٛادِٗٗ يف زتاٍ ايعٌُ.
 .5إٔ ٜه ٕٛاملٛظف قد ٠ٚسطٓ ١يصَال َٔ ،٘٥سٝح االيتصاّ باألْعُٚ ١ايتعًُٝات ٚقٛاعد ايطًٛى
ايٛظٝف ٞاألَجٌ.
 .6عً ٢املٛظف االيتصاّ بٓكٌ ارتدلات اييت انتطبٗا اىل شَال ،٘٥يف تَُٓٗ ١ٝازاتِٗ ،عٔ طسٜل
ايتدزٜب ايعًُٚ ،ٞايتعاٌَ َعِٗ د ٕٚيمٝٝص.
رابعاً :احملظىرات العامُ:
 .1حيعس عً ٢ايعاًَني بادتُع١ٝ؛ إضا ٠٤اضتعُاٍ ايطًط ١ايٛظٝفٚ ،١ٝاضتػالٍ ايٓفٛذ ،بكب ٍٛأٚ
طًب ايسش ،٠ٛأ ٚازتهاب أ ٟصٛز َٔ ٠ايصٛز املٓصٛص عًٗٝا يف ْعاّ َهافش ١ايسش.٠ٛ
 .2حيعس عً ٢ايعاًَني ايتصٜٚس ٚبأ ٟصٛز َٔ ٠صٛز.ٙ
 .3حيعس عً ٢ايعاًَني ادتُع بني ٚظٝفيت بادتُعٚ ١ٝممازض ١أ ٟأعُاٍ أخس ٣د ٕٚاذتص ٍٛعً٢
َٛافك ١خطَ ١ٝطبك َٔ ١صاسب ايصالس ١ٝبريو.
 .4حيعس عً ٢ايعاًَني االشذل اى يف ايشها ٣ٚادتُاع ١ٝأ ٚزفع شها ٣ٚنٝد ١ٜضد أشداص أٚ
دٗات.
 .5حيعس عً ٢ايعاًَني افشا ٤املعًَٛات ايطس ،١ٜأ ٚايٛثا٥ل أ ٚاملطتٓدات اييت حتٌُ طابع األُٖ١ٝ
ٚايطسٚ ،١ٜاييت سصٌ عًٗٝا بطبب ٚظٝفت٘ ،ست ٢بعد اْتٗا ٤ايعالق ١ايٛظٝف ١ٝأ ٚايتعاقد ١ٜأٚ
ايتعا ١ْٝٚايتطٛعَ ١ٝع ادتُع١ٝ؛ َامل ٜهٔ ايهشف عٓٗا َطُٛساً ب٘ صساس ١مبٛدب األْعُ.١
 .6حيعس عً ٢ايعاًَني اإلفصاح يٛضا ٌ٥اإلعالّ أ ٚعدل ايتٛاصٌ االدتُاع ٞأ ٚبتعًٝل أ ٚتصسٜح يف
َٛضٛعات ادتُع ١ٝاييت الشايت حتت ايدزاض.١
 .7أ .حيعس عً ٢ايعاًَني تٛد ٘ٝأ ٟاْتكاد يطٝاضات ٚاضذلاتٝذٝات ٚخطط املًُه ١أ ٚأ ٟسه١َٛ
خازد ،١ٝعدل أٚ ٟضٚ َٔ ١ًٝضا ٌ٥اإلعالّ ايداخً ١ٝأ ٚارتازد ،١ٝأَٛ ٚاقع ايتٛاصٌ االدتُاع.ٞ
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 .7ب .حيعس عً ٢ايعاًَني اصداز أْ ٚشس أ ٚايتٛقٝع عً ٢أ ٟخطابات أ ٚبٝإ ٜٓاٖض ضٝاض١
املًُه ١أٜ ٚتعازض َع أْعُتٗا ايطٝاضَٚ ١ٝصاذتٗا.
خامص ًا :اهلدايا واالمتًازات:
 .1حيعس عً ٢مجٝع ايعاًَني قب ٍٛاهلبات ،أ ٚاالَتٝاشات ،أ ٚارتدَات اييت تعسض عً ِٗٝبشهٌ
َباشس أ ٚغرل َباشس أ ٚأَٝ ٟصٜ ٠ه ٕٛهلا تأثرلاً عًْ ٢صاٖت٘ ،أَٓ ٚشت ي٘ بطبب عًُ٘ ٚاْتطاب٘
يًذُع.١ٝ
 .2حيعس عً ٢مجٝع ايعاًَني قب ٍٛأ ٟتهس ِٜأٖ ٚد ١ٜأ ٚدا٥ص َٔ ٠أ ٟدٗات خازد ،١ٝدٕٚ
اذتص ٍٛعًَٛ ٢افك ١ززلٚ ١ٝفل اإلدسا٤ات املٓعُ ١يريو.
 .3حيعس عً ٢مجٝع ايعاًَني قب ٍٛأ ٟتطٗٝالت ،أ ٚخصَٛات عً ٢املشذلٜات ارتاص َٔ ١املٛزدٜٔ
اير ٜٔيد ِٜٗتعاَالت َاي ١ٝأ ٚإدازَ ١ٜع ادتُع.١ٝ
 .4حيعس عً ٢ايعاًَني اضتدداّ أَ ٟعً ١َٛسصًٛا عًٗٝا حبهِ عًُِٗ يًشص ٍٛعً ٢خدَ ،١أٚ
َعاًَ ١خاص َٔ ١أ ٟدٗ.١
شادشاً :اشتخدام التقهًُ:
 .1عً ٢ايعاًَ ٕٛتطٜٛس َٗازاتِٗ يف اضتدداّ األدٗص ٠ايتكٓ ١ٝيًُعًَٛاتٚ ،تطبٝكاتٗاَ ،ع اختاذ
مجٝع االدسا٤ات ايالشَ ١يًُشافع ١عً ٢ايدلزتٝات ٚاألدٗص ٠ايتكٓ ١ٝاييت حبٛشتِٗ ٚعٗد ٠عً.ِٗٝ
ًٜ .2تصّ ايعاًَ ٕٛبعدّ حتُ ٌٝبساَر أ ٚتطبٝكات – أٜا ناْت – عً ٢االدٗص ،٠إال بعد ايتٓطٝل َع
ايكطِ املعين بريو.
ًٜ .3تصّ ايعاًَ ٕٛبعدّ اضتدداّ األدٗص ٠إال ألغساض ايعٌُٚ ،عدّ ختصَ ٜٔعًَٛات أَٛ ٚاد أٚ
بساَر ...إخل ،يٝطت َٔ ضُٔ َتطًبات ايعٌُ.
ًٜ .4تصّ ايعاًَ ٕٛباحملافع ١عًَ ٢عًَٛات ايدخ ٍٛارتاص ١بِٗٚ ،املعًَٛات ايطس ١ٜاملٛدٛد ٠يف
األدٗص ٠ارتاص بِٗ
شابعاً :التعامن مع االنرتنت:
 .1عً ٢ايعاًَني اير ٜٔتتٛافس يد ِٜٗإَهاْ ١ٝايٛص ٍٛإىل شبه ١االْذلْت ،االيتصاّ باضتدداّ
ايشبه ١ألغساض ايعٌُ فكطٚ ،سطب ايصالسٝات املُٓٛس ١أ ٚاملفٛض ١هلِ.
ًٜ .2تصّ ايعاًَ ٕٛبشسٚط َٚتطًبات سكٛم املًه ١ٝايفهس ١ٜيًدلاَر ٚاملًفات  ...إخل.
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ًٜ .3تصّ ايعاًَ ٕٛبعدّ حتُ ٌٝأَٛ ٟاد شتً ١بايعكٝد ٠اإلضالَ ١ٝأ ٚاألخالم اذتُٝد ،٠أ ٚباآلداب
ٚاألعساف ،أ ٚأْ ٟشاط غرل ْعاَٜ ٞعاقب مبٛدبٗا َستهبٗا ْعاَاًٚ ،يف ساٍ ايٛقٛع يف ذيو
فٝتشٌُ املطؤٚي ١ٝشدصٝاًٚ ،خيطع يًُطاٚ ١ً٥ايعكٛبات ايٓعاَٚ ١ٝاملًه.١ٝ
ًٜ .4تصّ ايعاًَني اير ٜٔخصص هلِ بسٜد ايهذل ْٞٚعدّ اضتدداَ٘ إلْشا ٤زضا ٌ٥ال تتعًل باألعُاٍ
املٓٛط ١بِٗٚ ،عدّ فتح أ ٟزضايَ َٔ ١صدز غرل َعسٚف ،إال بعد ايتٓطٝل َع ايكطِ املعين بريو.
ثامهاً :مكافحُ الفصاد:
ًٜ .1تصّ ايعاًَني إٔ ٜفصشٛا خطٝا يًذُع ١ٝعٔ أ ٟساي ١تعازض َصاحل ساي ١أ ٚستتًُٚ ،١إٔ ال
ٜشازى يف أ ٟقساز ٜؤثس بشهٌ َباشس أ ٚغرل َباشس عً ٢تسض ٘ٝأ ٟعكد ٜه ٕٛأسد اقسبا٘٥
طسف ف.٘ٝ
ٜ .2تٛدب عً ٢ايعاًَني اإلبالغ خطٝا يًكطِ املعين عٔ أ ٟجتاٚش يألْعُٚ ١ايتعًُٝات ايٓافر ٠اييت
ٜطًع عًٗٝا خالٍ عًُ٘ٚ ،ابالغ ادتٗات املدتص ١عٔ أ ٟفطاد عًِ ب٘ أثٓاٚ ٤ظٝفت٘ ٚذيو يف ضبٌٝ
دٗٛد َهافش ١ايفطاد.
تاشعاً :التسام اجلهُ لممىظف:
 .1عً ٢اإلداز ٠ايتٓفٝر ١ٜيف ادتُعْ ١ٝشس ٖر ٙايطٝاض ١يف َٛقعٗا االيهذلٚ ،ْٞٚتعسٜف ايعاًَني بٗا
ٚإبالغِٗ بأْ٘ جيب عً ِٗٝااليتصاّ بأسهاَٗا.
 .2عً ٢اإلداز ٠ايتٓفٝر ١ٜيف ادتُع ١ٝتٗ ١٦ٝب ١٦ٝعٌُ آَٓٚ ١صش ١ٝيًعاًَني تًيب املتطًبات األضاض١ٝ
ألدا ٤عًُِٗٚ ،تطبٝل األْعُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايكسازات بعدايٚ ١إْصاف د ٕٚيمٝٝص.
املصؤولًات:
تطبل ٖر ٙايطٝاض ١ضُٔ أْشط ١ادتُعٚ ١ٝعً ٢مجٝع ايعاًَني ايرٜ ٜٔعًُ ٕٛحتت إدازٚ ٠اشساف
ادتُع ١ٝاالطالع عً ٢األْعُ ١املتعًك ١بعًُِٗ ٚعًٖ ٢ر ٙايطٝاضٚ ١اإلملاّ بٗا ٚايتٛقٝع عًٗٝا،
ٚااليتصاّ مبا ٚزد فٗٝا َٔ أسهاّ عٓد أداٚ ٤ادباتِٗ َٚطؤٚيٝاتِٗ ايٛظٝفٚ .١ٝعً ٢إداز ٠املٛازد
ايبشسْ ١ٜشس ايٛع ٞبجكافَٚ ١بادئ ايطًٛى ايٛظٝفٚ ٞاخالقٝات ايٛظٝفٚ ١تصٜٚد مجٝع اإلدازات
ٚاألقطاّ بٓطدَٗٓ ١ا.
واهلل املوفق،،،
مجعًُ حمافظُ حرميالء اخلرييُ
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