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ال ٜتٛقف أَس أخالقٝات ايعٌُ عٓد املدازع ٚ اؾاَعات بٌ ٜأخر األَس بعدا انرب يف اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ضٛا يف ايكطاع 

 ايعاّ أٚ ايكطاع اـاص .

ٚ اإلداز٠ ,يف سني لد  د٠ يف أخالقٝات ايعٌُٚتًك٢ أخالقٝات ايعٌُ اٖتُاَا نبريا فٓذد أنجس اؾاَعات تدزع َا

أٚ  يف االَتشاْاتٚ ذيو بإ ٜٓػأ ايطايب ع٢ً ايػؼ  االبتدا١ٝ٥ايعٌُ ػد درٚزٖا بايفعٌ َٓر ايدزاض١  أخالقٝات إٔ

ْكٌ ايٛادبات ٖٞ ع١ًُٝ ال ٜصح إٔ ٜكّٛ بٗا ايػدص ايطٟٛ ٚ ٜتِ ايتعاٌَ َع ٖرا األَس بصسا١َ , ٚ بريو ٜعتاد 

آلخسٜٔ يف ابطط األغٝا٤ َجٌ االْتعاز ففٞ ايطابٛز ٚ االيتصاّ بكٛاعد املسٚز , فٗرٙ األغٝا٤ ايطايب ع٢ً اسرتاّ سكٛم ا

ايبطٝط١ تؤخر ظد١ٜ غدٜد٠ ددا ٚ بايتايٞ ٜرتعسع ايطايب ٖٚٛ حيرتّ فط١ًٝ ايصدم ٚ ايعدٍ ٚ األَا١ْ ٚأدا٤ 

  ايٛادب ٖٚرٙ ٖٞ قاٚز أخالقٝات ايعٌُ .
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ٜٛدد تٓاقض بني أخالقٝات ايعٌُ ايٓب١ًٝ اييت ٜدعٛ هلا ايكسإ ايهسِٜ ٚ اؿدٜح ايػسٜف ٚ بني ايتطبٝل 

 سٍٛ ايعٌُ . ايعًُٞ ٚ ايَٝٛٞ يبعض تًو األخالقٝات اإلضال١َٝ

ٖٞ َبادئ  احمل١ًٝ ايتكًٝد١ٜ  القٝات ايعٌُ يف اإلضالّ َٚا تدعٛ إي١ٝ اؿه١ُ ايعسب١ٝ ٚ اإلضال١َٝفأخ

 َتالش١َ ٚ َتٛافك١ َع بعطٗا ايبعض ٚ ال جيب إٔ تهٕٛ َتٓاقط١ . 

إٕ أخالقٝات ايعٌُ يف اإلضالّ َستبط١ ازتباطا أضاضٝا ٚ عطٜٛا ٚ َٓطكٝا بايعٌُ املدْٞ ٚ ايدْٟٝٛ ايَٝٛٞ 

, ٚ اْتٗا٤  ايَٝٛٞ َع اآلخسٜٔ , ٚ إداد٠ ايعٌُ ايٛظٝفٞ , ٚ ممازض١ األخالم اإلْطا١ْٝ ايط١ٜٛ ٌبايتعاَ بدأ

  بايتُطو  بايكٛاْني خالٍ املُازض١ االدتُاع١ٝ املد١ْٝ اي١َٝٛٝ يف اجملتُع اإلْطاْٞ املدْٞ .

فٝ٘ َٔ فطاد يف االعتكاد ٚعباد٠  َٚا ناْٛا ٖٓاى ساي١ مماث١ً يف تازخيٓا نعسب , امل تطُع عٔ ايعسب قبٌ 

يألٚثإ ٚاْتػاز يسذا٥ٌ نجري٠. ٚيهٓو يف ْفظ ايٛقت تعًِ إٔ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ نإ ٜط٢ُ 

ايصادم األَني َٔ قبٌ ايبعج١ ٚنإ ذيو قُٛدا يدِٜٗ. نريو َٔ املعًّٛ إٔ صف١ ايهسّ ناْت قُٛد٠ 

 ١ ٚايٛقٛف ظاْب ايطعٝف.يدِٜٗ ٚنريو صف١ ايصدم. ٚنريو صفات ايػٗاَ

ٖٛ إٔ األخالم اؿُٝد٠ َجٌ ايصدم ٚاألَا١ْ ٚايٛفا٤ بايٛعد ٚعدّ ايػؼ ٚعدّ اـداع ٖٞ  خالص١ ايكٍٛ

 َٔ األَٛز احملُٛد٠ عٓد اجملتُعات املتكد١َ.

السغ إٔ ٖرٙ األخالقٝات ٖٞ أخالقٝات ايعٌُ األضاض١ٝ. قد ٜهٕٛ ايدافع ياليتصاّ باألخالم كتًفا َٔ  

دص آلخس فٗرا ٜعتربٖا دص٤ا َٔ ايدٜٔ ٖٚرا ٜعتربٖا أَسا قُٛدا ٖٚرا خياف إٔ حيتكسٙ اآلخسٕٚ غ

ٚيهٔ ع٢ً أٟ ساٍ ئ ػد فتُعا ٜفتدس بهْٛ٘ فتُعا نرابا ٚال ٜعرتف باألَا١ْ. ملاذا؟ ألٕ نٌ   ٖٚهرا.

ُٜرّ. ُُٜدح عًٝٗا اإلْطإ بٌ  ٞ فأخالقٝات ايعٌُ األضاض١ٝ ٖٞ ٚبايتاي اجملتُعات تعًِ إٔ ٖرٙ صفات ض١٦ٝ ال 

 فط١ًٝ عٓد نٌ اجملتُعات

ََٜتش٢َّ بأخالقٝات ايعٌُ فإٕ إداز٠ البد إٔ تطع ضٛابط املٓع١ُ  ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ نٌ غدص ٜٓبػٞ إٔ 

ٌٔ بأخالقٝات ايعٌُ ٚدصا٤ات ػعٌ املٛظفني ًٜتصَٕٛ بأخالقٝات ايعٌُ. فكد ػد َٔ املٛظفني َٔ ٖٛ َ ؤَ

 َِٚٓٗ َٔ ال ٜهرتخ بٗا.
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َٔ األَٛز املع١ًَٛ إٔ ايجك١ بني ايعاًَني ٚاإلداز٠ هلا عالق١ َباغس٠ بصٜاد٠ إْتاد١ٝ ايعاٌَ. فاملٛظف ايرٟ 

ََٜتفا٢ْ املٓع١ُ ٜعًِ إٔ إداز٠  يف عًُ٘. ضتكدز فٗٛدات٘ ع٢ً املد٣ ايكسٜب ٚايبعٝد فإْ٘ 

َُشفِّص ي٘ ع٢ً   ٚيهٔ عٓدَا ٜػعس املٛظف بإٔ إداز٠ املؤضط١ ال تََِفٞ بٛعٛدٖا يًعاًَني فإٕ ٖرا ٜهٕٛ أَسا غري 

تطٜٛس ايعٌُ ٚاإلبداع ٚشٜاد٠ ايهفا٠٤. يريو فإٕ ايتصاّ املدٜسٜٔ بايصدم ٚاألَا١ْ ٚايعدٍ ٚايٛفا٤ ٚايسمح١ 

داز٠ ٖٚٛ َا ٜؤدٟ إىل ؼفٝصِٖ ع٢ً ايعٌُ ٜٚٛفس نجريا َٔ َع ايعاًَني ٜؤدٟ إىل ثك١ ايعاًَني يف اإل

 ايٛقت ايطا٥ع يف ايػا٥عات ٚايػهٛى ٚايتفاٚض.

قازٕ بني سايتني: ساي١ اإلداز٠ املًتص١َ بأخالقٝات ايعٌُ ٚاإلداز٠ غري املًتص١َ بأخالقٝات ايعٌُ. يف اؿاي١ 

َُصدَّق١ بُٝٓا يف إٔاألٚىل ػد  َُصدَّق١ بٌ ٜهٕٛ  إٔاؿاي١ ايجا١ْٝ ػد  ٚعٛد املدٜسٜٔ يًعاًَني  ايٛعٛد غري 

ًَُُٗٝٓا  ع٢ً ايعالق١ بني ايعاًَني ٚاإلداز٠. ايػو 

يف اؿاي١ األٚىل ػد نجريا َٔ ايعاًَني ٜطتُس يف ايعٌُ يطٓٛات عدٜد٠ طاملا نإ ايدخٌ َكبٛال بُٝٓا يف 

إٕ نإ ايدخٌ َستفعا. يف اؿاي١ األٚىل ػد اؿاي١ ايجا١ْٝ ػد ايعاًَني ٜبشجٕٛ عٔ بدٌٜ باضتُساز ست٢ ٚ

احملرت١َ بُٝٓا يف اؿاي١ ايجا١ْٝ ػد ايعالق١ َب١ٝٓ ع٢ً  املٓع١ُايعاٌَ ضعٝدا يف عًُ٘ ٚيدٜ٘ ٚال٤ هلرٙ 

 املكابٌ ايطسٜع ألٕ املكابٌ بعٝد املد٣ غري َطُٕٛ.

اييت تتعاٌَ بطسٜك١ أخالق١ٝ  ٓع١ُفامل. ٓع١ُٖرا األَس ميتد تأثريٙ إىل ايعُاي١ اييت قد تتكدّ يٛظا٥ف بامل

َِٓفس ايهجري َٔ تًو  ٓع١َُع َٛظفٝٗا ػترب نفا٤ات ضٛم ايعُاي١ بُٝٓا امل اييت ال ُتبايٞ بٗرٙ األَٛز ُت

َع املتكدَني  ٓع١ُغيٌن عٔ ايتفصٌٝ. نريو فإٕ أضًٛب تعاٌَ املٓع١ُ تأثري ذيو ع٢ً قدزات امل  ايهفا٤ات.

 ت اييت تكبٌ ايتٛظٝف بٗا بٌ ٚاييت تتكدّ هلا َطتكبال.يٛظا٥ف ٜؤثس ع٢ً ايهفا٤ا

عٓدَا ٜهٕٛ ايصدم ٚايتعإٚ االسرتاّ ٚاألَا١ْ ٖٞ األخالقٝات املٓتػس٠ بني ايعاًَني ٚبعطِٗ ايبعض فإٕ 

 ٖرا ٜؤدٟ إىل َتفذس طاقات ايعاًَني يصاحل ايعٌُ.

فام ٚاإلضا٠٤ يًصَال٤ ٖٞ املطٝطس٠ فإٕ نٌ عاٌَ ٜهٕٛ ع٢ً سرز َٔ بُٝٓا عٓدَا تهٕٛ ثكاف١ اـداع ٚايٓ 

ُٜدفٞ عٓ٘ ايهجري َٔ املعًَٛات ٚقد ٜهرب يف ايتكازٜس اييت ٜهتبٗا يس٥ٝط٘  شًَٝ٘ ٜٚتعإٚ َع٘ بكدز ض٦ٌٝ ٚ

 ٖٚهرا.
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فسم  يف اؿاي١ األٚىل ميهٔ تػهٌٝ فسم عٌُ ؿٌ املػانٌ ٚتطٜٛس ايعٌُ بُٝٓا يف اؿاي١ ايجا١ْٝ فإٕ 

ايعٌُ تفػٌ يعدّ ٚدٛد زٚح ايتعإٚ ٚايجك١ بني ايعاًَني. يف اؿاي١ األٚىل ػد إٔ بٝاْات ايعٌُ دقٝك١ 

َُط١ًِّ. يف اؿاي١  ٚصشٝش١ بُٝٓا يف اؿاي١ ايجا١ْٝ ػد إٔ نجريا َٔ ايبٝاْات خاط١٦ ٚنجريا َٔ ايتكازٜس 

َٔ دٌٝ ؾٌٝ ٚبايتايٞ فإٕ ايعاًَني دا٥ُا  األٚىل ػد اـرب٠ تٓتكٌ َٔ َٛظف يص١ًَٝ ٚملسؤٚض٘ ٚنريو

 .ٓع١ُيف ساي١ منٛ ٚتطٛز ٖٚٛ َا ٜٓعهظ ع٢ً امل

ُٜدفٞ َعًَٛات٘ عٔ شًَٝ٘ ٚػد اـرب٠ َتِطٝع باْتٗا٤ خد١َ   بُٝٓا يف اؿاي١ ايجا١ْٝ ػد إٔ نٌ َٛظف 

 َٛظف َا ٚعًٝٓا ايبد٤ َٔ ددٜد.

بعض األعبا٤ اإلضاف١ٝ بُٝٓا يف اؿاي١ ايجا١ْٝ ػد إٔ  يف اؿاي١ األٚىل ػد إٔ نٌ َٛظف َطتعد يتشٌُ 

نٌ َٛظف ٜتذٓب ؼٌُ أٟ َط٦ٛيٝات إضاف١ٝ. يف اؿاي١ األٚىل ُتكابٌ أٟ َبادز٠ َٔ أسد ايعاًَني 

يتطٜٛس ايعٌُ بايِتسساب بُٝٓا يف اؿاي١ ايجا١ْٝ تكابٌ بايػهٛى ٚ بايتطاؤٍ عٔ األٖداف اـف١ٝ يصاسب 

 املبادز٠.

يف اؿاي١ األٚىل ٜهٕٛ ايعٌُ ٖٛ ايػػٌ ايػاغٌ يًعاًَني بُٝٓا يف اؿاي١ ايجا١ْٝ تهٕٛ َٗازات ايتػًب ع٢ً  

 َها٥د ايصَال٤ َٚٗازات إٜكاعِٗ يف املػانٌ ٖٞ اهلدف األمس٢ يهٌ عاٌَ

 

از٠ املؤضط١ ئ تعتُد ع٢ً َد٣ ايتصاّ األخالم ٖٛ أَس جيب إٔ حيسص عًٝ٘ نٌ غدص ٚيهٔ إد إتباع

ََِٗ بريو نذص٤ َٔ  ايعاًَني بأخالقٝات ايعٌُ بٓا٤ ع٢ً قٓاعاتِٗ ايػدص١ٝ بٌ ٖٞ عاد١ ألٕ ُتًص

َُتطًبات ايعٌُ. فهُا أٚضشت فإٕ عدّ االيتصاّ بأخالقٝات ايعٌُ ٜؤثس ع٢ً أدا٤ املؤضط١ ٚبايتايٞ فالبد هلا 

 َٔ اؿسص ع٢ً تطبٝكٗا.

َٔ ايطسٚزٟ ؼدٜد َا ٖٛ أخالقٞ َٚا ٖٛ غري أخالقٞ يف ُعسف املؤضط١ يهٞ ًٜتصّ ب٘ اؾُٝع.  ْ٘يريو فإ 

 يف غٝاب ذيو فإٕ نٌ َٛظف ٜهٕٛ ي٘ َكاٜٝط٘ ايػدص١ٝ ٚاييت ؽتًف َٔ غدص آلخس.

نريو فإْ٘ ال بد َٔ ايتعاٌَ عصّ َع نٌ إخالٍ بٗرٙ األخالقٝات. البد إٔ ٜتِ ايتعاٌَ َع ايهرب يف 

 تكازٜس ٚيف ايبٝاْات ٚيف ايتعاٌَ بهٌ سصّ.اي

البد إٔ ُتعاٌَ زٚح ايعدا٤ ٚاإلٜرا٤ بني ايعاًَني باؾصا٤ ايسادع. ال ميهٔ تسى نٌ َٛظف ٜتصسف سطب َا  

َِٜشٝهٕٛ املؤاَسات يبعطِٗ. ال ميهٔ إٔ ٜتِ  اعتاد عًٝ٘ فال ميهٔ تسى املٛظفني ٜتباديٕٛ األيفاظ ايبر١٦ٜ أٚ 

 ايعٌُ بتٗإٚ فٗرا جيعٌ اؾُٝع ٜطًو ْفظ املطًو.  أخالقٝاتال حيرتّ ايتعاٌَ َع َٔ 



 امليثاق األخالقي ملوظفي اجلمعية

َُتكدّ  تكبٌ إداز٠ املؤضط١ إٔ ٜأخر  إٔ. ال ميهٔ يٛظٝف١ال ميهٔ إٔ تكبٌ إٔ خيدع َٛظفا عُٝال أٚ َٛزدا أٚ 

١ُِّ َٔ املٛزدٜٔ أٚ ايعُال٤. جيب إٔ ٜتِ ايتعاٌَ َع نٌ أَس خيص أخالقٝات ا يعٌُ بهٌ ايعاًَني ٖداٜا ق

 غد٠ َُٗا ناْت زتب١ ايػدص املدايف

اِؿسص ع٢ً أخالقٝات ايعٌُ ٖٛ أٌَس أخالقٞ ٚدٜين ٚإدازٟ. َع األضف فإٕ إُٖايٓا ألخالقٝات ايعٌُ جيعٌ 

االضتفاد٠ َٔ خربات  ايعاًَني ال ٜتعإْٚٛ ٚايػسنات ال تجل يف بعطٗا ٚايهٌ ٜبدأ بط٤ٛ ايعٔ ٚال ميهٓٓا

 ٌ ضسٚز٠ يًتطٛز. البد إٔ تهٕٛ ألخالقٝات ايعٌُ أٚي١ٜٛ أنرب بني َٛظفٝٓا بعطٓا. أخالقٝات ايعُ

 

 

 * ت١ُٝٓ ايسقاب١ ايرات١ٝ : 

فاملٛظف ايٓادح ٖٛ ايرٟ ٜساقب اهلل تعاىل قبٌ إٔ ٜساقب٘ املطؤٍ , ٖٚٛ ايرٟ ٜساعٞ املصًش١ ايٛط١ٝٓ قبٌ 

ٕٛ ٖرا املفّٗٛ ايهبري يف ْفظ املٛظف فطتٓذح املؤضط١ بال غّو ; ألٕ املٛظفني املصًش١ ايػدص١ٝ , فإذا ته

 كًصٕٛ هلا .

ايسقاب١ ايرات١ٝ اييت ناْت تدفع أَري املؤَٓني عُس بٔ اـطاب زضٞ اهلل عٓ٘ يتفكد زعٝت٘ يف َطريات٘ 

  اي١ًًٝٝ املػٗٛز٠ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ .

إ ذيو ايساعٞ ايرٟ َّس ب٘ عبداهلل بٔ عُس ٚطًب َٓ٘ إٔ ٜربح ي٘ غا٠ ايسقاب١ ايرات١ٝ اييت ناْت تسق٢ بإمي

ٜٚعطٝ٘ ابٔ عُس مثٓٗا , فاعترز ايساعٞ بإٔ َٛالٙ مل ٜأذٕ ي٘ , فكاٍ ي٘ ابٔ عُس خيتربٙ : إذا ضأيو َٛالى 

 عٓٗا قٌ ي٘ : أنًٗا اير٥ب , فكاٍ ايساعٞ : فأٜٔ اهلل ؟! 

 ع٢ً األَا١ْ , يرا فٗٞ َٔ املكَٛات املتفل عًٝٗا يف ايعامل ....ٖرٙ ايسقاب١ متٓع َٔ اـٝا١ْ , ٚتعني 

  

 

 * ٚضع األْع١ُ ايدقٝك١ اييت متٓع االدتٗادات ايفسد١ٜ اـاط١٦ :

 ألٕ املُازضات األخالق١ٝ غري ايط١ٜٛ تٓتر أسٝاًْا َٔ ضعف ايٓعاّ , أٚ عدّ ٚضٛس٘ .

امل١ٓٗ , ٜكّٛ عًٝ٘ فُٛع١ َٔ املٛظفني , ٚهلرا ٚميهٔ يًُؤضط١ إٔ ؽصص َهتبًا خاصًا يالٖتُاّ بأخالم 

 اؾٗاش زقِ ٖاتف خاص ضاخٔ يًتبًٝؼ عٔ أٟ خًٌ يف األخالم .

 ٚضٝهٕٛ َسدٚد ٖرا املهتب ع٢ً أدا٤ ايعٌُ زا٥عًا ددًا .

َٔ ايفصٌ األٍٚ ( : جيب ع٢ً  9َٚٔ ٚضا٥ٌ ايتٛع١ٝ بٗرٙ األْع١ُ : َا ٚزد يف ْعاّ ايعٌُ ٚايعُاٍ ) َاد٠ 

ب ايعٌُ ٚايعاٌَ َعسف١ أسهاّ ْعاّ ايعٌُ ظُٝع قتٜٛات٘ , يٝهٕٛ نٌ َُٓٗا ع٢ً ب١ٓٝ َٔ أَسٙ ... صاس

ٚعاملًا مبا ي٘ ٚمبا عًٝ٘ . ٚجيب فٛم ذيو إٔ تٛضع يف َهإ ظاٖس بهٌ َؤضط١ تطتددّ عػسٜٔ عاَاًل 

  فأنجس ... 
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٢ األفعاٍ ٚاملدايفات ٚعدّ تٓفٝر نُا جيب إٔ تٛضع يف َهإ ظاٖس باملؤضط١ ال٥ش١ يًذصا٤ات تػتٌُ عً

 األٚاَس ٚااليتصاَات املهًَّف بٗا ايعاٌَ .

 

 * ايكد٠ٚ اؿط١ٓ :

 فإذا ْعس ايعإًَٛ إىل املدٜس ٖٚٛ ال ًٜتصّ بأخالم امل١ٓٗ , فِٗ نريو َٔ باب أٚىل .

غرينِ , فإٕ  ٚقد قاٍ اـًٝف١ األٍٚ يًُطًُني أبٛ بهس ايصدِّٜل زضٞ اهلل عٓ٘ : ٚيُِّٝت عًٝهِ ٚيطُت

. َِّْٞٛ  أسطٓت فأعْٝٓٛٞ , ٚإٕ أضأت فك

 يرا ملا َات قاٍ فٝ٘ أَري املؤَٓني عُس زضٞ اهلل عٓ٘ : زمحو اهلل ٜا أبا بهس , يكد أتعبت

 َٔ بعدى .

 * تصشٝح ايفِٗ ايدٜين ٚايٛطين يًٛظٝف١ : 

, ٚاشدٖاز ايبًد , ٚؼطني َطت٣ٛ فإذا اقتٓع ايعاٌَ بإٔ ايعٌُ عباد٠ , ٚإٔ ايعٌُ ٚض١ًٝ يًت١ُٝٓ ايٛط١ٝٓ 

  ايدخٌ شاد يدٜ٘ االيتصاّ بأخالم امل١ٓٗ .

 

 * قاضب١ املطؤيني , ٚاملٛظفني : 

فال بّد َٔ احملاضب١ يًتأند َٔ تطبٝل ايٓعاّ , ٖٚٛ َا ٜعسف باألدٗص٠ ايسقاب١ٝ اييت تػسف ع٢ً تطبٝل 

إذا اضتعًُت عًٝهِ خري َٔ أعًِ ثِ أَست٘ ايٓعاّ , ٚقد نإ عُس زضٞ اهلل عٓ٘ ٜطأٍ ايسع١ٝ : أزأٜتِ 

ٌُِ مبا أَست٘ أّ ال . ّٞ ؟ قايٛا : ْعِ . قاٍ : ال , ست٢ أْعس يف عًُ٘ , أع  بايعدٍ أنُٓت قطٝت َا عً

 * ايتكِٝٝ املطتُس يًُٛظفني : 

ِّز ْفط٘ ٜكَِّ تكًُٝٝا صشٝشًا , ٜٚٓاٍ َهافأت٘  ع٢ً ذيو , مما حيفصِِّٖ ع٢ً ايتطٜٛس إذا عًُٛا إٔ َٔ ٜط

 ٚايتكِٝٝ ٜعني املطؤٍ ع٢ً َعسف١ َطتٜٛات َٛظفٝ٘ ٚنفا٤اتِٗ َٚٛاطٔ إبداعِٗ .

: تعّد تكازٜس دٚز١ٜ عٔ نٌ َٛظف ٚفل ال٥ش١ ٜصدزٖا ز٥ٝظ  36ٚٚزد يف ْعاّ اـد١َ املد١ْٝ / املاد٠ 

 ٖـ . 1404فًظ اـد١َ املد١ْٝ . ٚايال٥ش١ ٖٞ " ال٥ش١ تكِٜٛ األدا٤ ايٛظٝفٞ " ايصادز٠ يف عاّ 

 

 

 * عدّ تطبٝل ايعكٛبات :

, ٚايعكٛب١ ال تساد يراتٗا , بٌ يتكِٜٛ ضًٛى األفساد  -نُا ٜكٍٛ املجٌ  –فُٔ أَٔ ايعكٛب١ أضا٤ األدب 

 ٚاملطؤيني املٓشسف , ٚإعطا٤ اآلخسٜٔ صٛز٠ عٔ اؾد١ٜ يف تطبٝل ايٓعاّ .

  * غٝاب ايكد٠ٚ اؿط١ٓ .

  ٚتػًٝب املصًش١ ايػدص١ٝ ع٢ً املصًش١ ايعا١َ . * ضعف اؿّظ ايدٜين ٚايٛطين :

  * عدّ ٚدٛد , أٚ ٚضٛح , أٚ تفعٌٝ ايٓعاّ .
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 * فكدإ زٚح ايتفاِٖ بني املطؤٍ ٚاملٛظفني .

 

 

 

 ملدٜسٜٔ ع٢ً ايػسن١ يٝطتُسٚا يف َٓاصبِٗ.ايطػٛط اييت ٜفسضٗا بعض ا* 

 * اـٛف ٚايصُت إشا٤ ػاٚشات ايهباز يف املؤضط١.

 * ٚدٛد فًظ إداز٠ ضعٝف متصق٘ اـالفات ٚايصساعات.

 * االعتكاد بإٔ سطٔ أدا٤ بعض املٗاّ ٜطتًصّ أسٝاْا اؽاذ أضايٝب غري أخالق١ٝ.

ح هلِ ْافر٠ ع٢ً عامل املاٍ ٚاألعُاٍ يف ايٛقت ٜطتٗدف ايهتاب قاعد٠ عسٜط١ َٔ ايكسا٤ ايرٜٔ ٜفت

اؿاضس, ضٛا٤ املطتجُس ايرٟ ٜٗتِ بتذٓب االضتجُاز ٚٚضع أَٛاي٘ يف غسن١ قد تتعسض يفطٝش١ 

أخالق١ٝ ع٢ً غساز َا تعسضت ي٘ غسن١ إْسٕٚ األَسٜه١ٝ, أٚ املٛظف ايرٟ ٜكًك٘ استُاٍ تعسض 

 داز٠ األعُاٍ.غسنت٘ يطكطات أخالق١ٝ, أٚ ايطايب ايرٟ ٜدزع إ




