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ثنًهخص
صضضممًٍ أق٣اٛممجس ثنٕ ٛجممز يؾممج٢س يضعممذدر خًٛممج ٚخممص أق٣اٛممجس ثنًٕ مم

ثنظخفممٛز خمم ٙعممهٕكّ ثنممٕ ٛجٔ ٙثنضضثيممّ

دًغؤٔنٛجس ٔ ٛجضّ ٔصعجيهّ يع ثٜقشٔ .ٍٚصٓذف ْزِ ثنذسثعز إنٗ صُجٔل إفذٖ ثنقضمجٚج ثنًقٕسٚمز خم ٙثنٕ مٕل إنمٗ دسؽمز
ثنًغمضٕٚجس ثنضُظًٛٛمز ٔرنمك يمٍ قم٣ل صقًمم يغمؤٔنٛز ثنعًمم ثنًكهم

عجنٛز يٍ ثنؾٕدر ٔثنكججءر خ ٙثٞدثء خم ٙيخضهم

دمّ

ٔيغؤٔنٛز ثنقٛجو دجنٕثؽذجس ثنٕ ٛجٛز ثنًٕكٕنز إن ّٛدكمم إقم٣و ٔأيجَمز ٔدكمم دامز ٔإصقمجٌ يضضمًُج س رنمك يغمؤٔنٛز أكذمش أ٢
ْٔ ٙيغؤٔنٛز ث٢نضضثو دأق٣اٛجس ثنٕ ٛجز دًج صضضًُّ يٍ اٛى ٔأق٣ق ٔدٔس َظجو ثنخذيز ثنًذَٛز ثنغعٕد٘ خ ٙصعضٚضْج.
الكلماااث المفحاةياات أق٣اٛممجس ثنٕ ٛجممز أق٣اٛممجس ث٠دثسر ثنًغممؤٔنٛز ث٠دثسٚممز أَظًممز ثنخذيممز ثنًذَٛممز يذَٔممز ثنغممهٕ
ثنٕ ٛج.ٙ
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Public Service Ethics and the Role of the Saudi Civil Service System to Strengthen it
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Abstract
Ethics of the job includes multiple areas in terms of the employee's personal ethics in his / her
career, his / her job responsibilities and his / her interaction with others. The aim of this study
is to address one of the central issues in achieving a high degree of quality and efficiency in
performance at different organizational levels by taking responsibility for the work entrusted
to him and the responsibility to carry out the duties entrusted to him with all sincerity and
honesty, with accuracy and mastery, The responsibility of complying with the ethics of the
job, including its values and ethics, and the role of the Saudi civil service system in
promoting them.
Keywords: job ethics, management ethics, administrative responsibility, civil service
regulations, code of conduct.
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مقذمت
ُٚعم ّذ يٕعممٕال أق٣اٛممجس ثنٕ ٛجممز أٔ أق٣اٛممجس ث٠دثسر عممٕثء خمم ٙثنق ممجال ثنقكممٕي ٙأٔ ثنق ممجال ثنخممجو يممٍ ثنًٕعممٕعجس
ثنًًٓممز ثنضمم ٙصُممجل ثْضًممجو ثنكغٛممش يممٍ ثٞكممجد ًٍٛٛٚخمم ٙيؾممجل ث٠دثسر خمم ٙيخضه م

دٔل ثنعممجنى خمم ٙثنٕاممش ثنقممجن ٙصضثيُممج يممع

ث٢صؾجْجس ثنقذٚغز خ ٙث٠دثسر ثنعجيز ثنًضضًُز أًْٛز دسثعز ث٢نضضثو ثٞق٣ا ٙنهًٕ

دجنًغؤٔنٛز ث٠دثسٚز نهعًمم ثنًكهم

دّ دذُعذ ّٚثنعًهٔ ٙثنغهٕك ٙيًج أدٖ إنٗ دشٔص ثنًٕثعٛع ثٞق٣اٛز دظكم ٔثعـ عهٗ ثنًغضٕ ٍٛٚثٞكجدٔ ًٙٚثنعًه.ٙ
ٔيُز أٌ َظأس ث٠دثسر َظأ يعٓج صؾمجٔص ثٞق٣اٛمجس ٔ ٓمٕس ثَ٢قشثخمجس ث٠دثسٚمز نكمٍ دسؽمز ثَضظمجس ْمزِ ثنضؾمجٔصثس
ٔإَٔثعٓج صضذج ٍٚدجقض٣ف دٛتجس ثنعًم ٔعقجخز ثنًؾضًعٔ .يع أٌ ثنمذٚجَجس ثنغمًجٔٚز ٔغٛشْمج يمٍ ثنمُظى ثنٕعمعٛز فجٔنمش يمٍ
ق٣ل ثنضعجنٛى ثنذُٛٚز أٔ ثنضٕؽٓٛجس ثٞق٣اٛز أٌ صًُع ْمزِ ثنضؾمجٔصثس ٔثَ٢قشثخمجس إ ٢أَٓمج ثعمضًشس يمع ثعمضًشثس عمع
ثنُجظ ثنذظشٚز ٔطغٛجٌ ثنًجدر عُذ ثنذعض عهٗ ثٞق٣اٛجسٔ .عهٗ ثنشغى يٍ صعذد يذثسط ث٠دثسر ٔثقض٣ف خهغمجز ٔأعمجنٛخ
يج صضًُضّ يٍ َظشٚجس إ ٢أَٓج نى صعظ يٕعٕال أق٣اٛجس ثنعًم يج صغضققّ يٍ ثْ٢ضًجو.
ٔصضضممًٍ أق٣اٛممجس ث٠دثسر يؾممج٢س يضعممذدر خًٛممج ٚخممص أق٣اٛممجس ثنًٕ مم

ثنظخفممٛز خمم ٙعممهٕكّ ثنممٕ ٛجٔ ٙثنضضثيممّ

دًغمؤٔنٛجس ٔ ٛجضممّ ٔصعجيهمّ يممع ثٜقمشٔ .ٍٚيممٍ ُْممج صمأص ٙأًْٛممز دسثعمز ْممزث ثنًٕعممٕال ثنمز٘ ًٚغممم أفمذ ثنًقممجٔس ثنشةٛغممز
ن١دثسر إر َغض ٛع ثنقٕل إٌ إفذٖ اضجٚجَج ثنًقٕسٚز خ ٙثنٕ ٕل إنٗ دسؽز عجنٛز يٍ ثنؾمٕدر ٔثنكجمجءر خم ٙثٞدثء ٔصققٛم
ثنعذثنز ث٢ؽضًجعٛز ٔصقق ٛسعج ثنًغضجٛذ يٍ ثنخذيز ْم ٙاضمٛز ث٢نضمضثو ثٞق٣ام٠ ٙخمشثد ثنضُظمٛى خم ٙيخضهم
ثنضُظًٛٛز ٔرنك يٍ ق٣ل صقًم يغؤٔنٛز ثنعًم ثنًكه

ثنًغمضٕٚجس

دّ ٔيغؤٔنٛز ثنقٛجو دجنٕثؽذجس ثنٕ ٛجٛز ثنًٕكٕنز إن ّٛدكمم إقم٣و

ٔأيجَز ٔدكم داز ٔإصقجٌ يضضًُج س رنك يغؤٔنٛز أكذش أ ْٙٔ ٢يغؤٔنٛز ث٢نضضثو دجنقٛى ٔثٞق٣ق.
ٔخْ ٙزِ ثنذسثعز ثنضقهٛهٛز ٔدجعضخذثو يُٓؼ ثنذقظ ثنٕعجةق ٙصغعٗ ثنذسثعز نضقق ٛثْٞذثف ثنضجنٛز:


يقجٔنز دُجء إطجس َظش٘ صقهٛه ٙثعضقشثة ٙنًج كضخ خ ٙيٕعٕال أق٣اٛجس ث٠دثسر ٔثنًغؤٔنٛز ث٠دثسٚز.



يُجاظز ٞق٣اٛجس ثنٕ ٛجز ثنعجيز د ٍٛثنُظشٚز ٔثنض ذٔ ٛدٔس َظجو ثنخذيز ثنًذَٛز ثنغعٕد٘ خ ٙصشعٛخ أق٣اٛجس ثنٕ ٛجز
ثنعجيز.



طشؿ دعض ثٞعتهز ثنًغمضُضؾز يمٍ قم٣ل ثنًضمٕثخش خم ٙثٞددٛمجس ٔيمٍ قم٣ل ثنًُجاظمز ثنضقهٛهٛمز فمٕل يٕعمٕال ثٞق٣اٛمجس
ٔثنقجدهز نهذقظ يغضقذ.٣
ٔنضغ ٛز ْزِ ثْٞذثف خقذ صى صقغمٛى ثنذقمظ إنمٗ عمذر يقمجٔسا ٚضُمجٔل ثنًقمٕس ثٔٞل ث٠طمجس ثنًجمجْ ًٙٛنًٕعمٕال أق٣اٛمجس
ثنٕ ٛجزا خًٛج ٚخص عهى ثٞقم٣ق ٔثنقمٛى ٔكمزنك أق٣اٛمجس ث٠دثسر عمى عمشر يخضفمش نُظشٚمجس ثٞقم٣ق ٔثنًغمؤٔنٛز
ث٠دثسٚز ٔأق٣اٛجس ثنٕ ٛجز أيج ثنًقٕس ثنغجَ ٙخٛض مشق إنمٗ يٕعمٕال صعمجسر ثنًفمهقز ثنعجيمز يمع ثنًفمجنـ ثنظخفمٛز
ٔخ ٙثنًقٕس ثنغجنظ صٕعٛـ نضأعٛش ثنغقجخز ثنضُظًٛٛز عهٗ أق٣اٛجس ثنًٕ
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عى خ ٙثنًقٕس ثنشثدع يُجاظز دٔس َظجو ثنخذيز ثنًذَٛز خ ٙصعضٚض أق٣اٛجس ثنٕ ٛجز ثنعجيز ٔيج صشصكض عه ّٛيٍ أعظ ٔإثعذ
خ ٙيذَٔز ثنغهٕ ثنٕ ٛجُٚٔ .ٙضٓ ٙثنذقظ د شؿ دعض ثٞعتهز ثنًغضُضؾز يٍ قم٣ل ثنًضمٕثخش خم ٙثٞددٛمجس فمٕل يٕعمٕال
ثٞق٣اٛجس ٔثنقجدهز نهذقظ يغضقذ.٣
إطار مفاهيمي ألخالقياث الوظيفت
 ٢صغضقٛى ثنقٛجر ثَ٠غجَٛز ٔصضكجيم يض هذجس عٛشْج دجَضظجو ٔثَغؾجو إ ٢دضٕثدظ عهٕكٛز صُظى ع٣اجس ثنُجط دٍٛ
دعضٓى ثنذعض خ ٙيخضه

شؤٌٔ فٛجصٓىٔ .يٍ د ٍٛصهك ثنضٕثدظ ثنضٕثدظ ثٞق٣اٛز ثنضٚ ٙض هذٓج ثنضعجيم د ٍٛث٠خشثد خٙ

فٛجصٓى ثنخج ز أٔ دثقم يقٛظ ثنعًمٔ (.صثسر ثنخذيز ثنًذَٛز ْ1425ـ)
ٔٚذقظ عهى ثٞق٣ق خ ٙث٠فكجو ثنقًٛٛز ثنض ٙصُفخ عهٗ ثٞخعجل ثَ٠غجَٛز يٍ َجفٛمز أَٓمج قٛمش أٔ شمشْٔ .مٕ دمزنك َٕعمجٌ
عًهٚٔ ٙغًٗ عهى ثنغهٕ أٔ ثٞق٣ق ثنعًهٛز (َٔ )Applied Ethicsظش٘ ْٕٔ ثنمز٘ ٚذقمظ خم ٙثنقمٛى ثٞق٣اٛمز ٔفقٛقمز
ثنخٛش ٔثنظش( .ثنظٛخه 1111 ٙو )
ٔٚذ ٍٛعهى ثٞق٣ق طشٚقز صعجيم ثٞخشثد ٚذعضٓى ثنذعض ٔدًؤعغجصٓى ٔدجنذٔنمز ٔغٛشْمج خٓمٕ عهمى ٚذم ٍٛكٛم
يع يٍ فٕنّ عٕثء دثقم يُظًضّ أو قجسؽٓجٚٔ .خضه

ٚضعجيمم ثنجمشد

عٍ عهى ثنقجٌَٕ دأَّ نٛظ ُْج عقٕدز سعمًٛز عهمٗ ؽًٛمع ثنًخجنجمجس

ثٞق٣اٛز
ٔإًَج اذ صكٌٕ ثنعقٕدز ثؽضًجعٛز يٍ ق٣ل ثَضقجدثس أخشثد ثنًؾضًع نّ أٔ يمٍ قم٣ل ثعضذمجسِ شخفمجس يُذمٕرثس ٚ ٢ؾمٕص ثنضعجيمم
يعّ إ ٢عُذ ثنضشٔسر .إٌ ثنًؾضًع ْٕ ثنز٘ ٚضع ثنًعجٛٚش ثنغهٕكٛز ثنًقذٕنز ْٕٔ ثنز٘ ٚقذد صهك ثنغهٕكٛجس ثنًقذٕنز ٔغٛمش
ثنًقذٕنز نكٍ رنك ٚ ٢عُ ٙأَّ ٚؾًع كجخز أخشثد ثنًؾضًع ٔٚضجقمٕث عهمٗ رنمك إًَمج صض مٕس ثنًعمجٛٚش ثنغمهٕكٛز يمع ثٞيمى دقٛمظ
ٚفذـ ٔثعقج س نذٖ كجخز أخشثد ثنًؾضًع يج ْٕ يقذٕل ثؽضًجعٛج س ٔأق٣اٛج ٔيج ْٕ غٛش يقذٕل (ثنضعذ 1111 ٙو ).
ْٔمزث ٚعُم ٙأٌ عهمى ثٞقم٣ق عهمى خهغمجٚ ٙضُمجٔل يغمأنز ثنًعمجٛٚش ثنغمهٕكٛز نَ١غمجٌ عمٍ طشٚم صقذٚمذ يجمجْٛى ثنخٛمش ٔثنظممش
ٔث٢نضضثو ٔثنٕثؽخ ٔثنفذق ٔثنققٛقز ٢عضُذجط ثنًججْٛى ٔثنقٛى ثنخٛشر دقذ رثصٓج.
إٌ يجٕٓو ثنقٛى اذ دقم إنٗ يٛجد ٍٚعذٚذر ٔامذ عشخٓمج ثنج٣عمجز ثنقمذثيٗ ٔعذمشٔث عُٓمج دمجنخٛش ٔثنكًمجل ٔعذمش عُٓمج عهًمجء
ثنُجظ دًججْٛى ث٢صؾجْجس ٔثنًٕٛل ثنغهٕكٛز ٔعشخٓج عهًجء ث٢ؽضًجال دأَٓج ثٞخكجس ٔثنًعضقذثس ٔثعمضخذيٓج عهًمجء ثٞؽُمجط
ثنذظشٚز دٕ جٓج ثًَٞجط ثنغقجخٛز ٔأعجنٛخ ثنقٛجر ٔاذ عشف ثنذعض ثنقًٛز دأَٓج يعٛمجس فكمى Standard Of Judgment
ٚكممٌٕ دجنُغممذز نغقجخممز يعُٛممز ْممذخج ي هٕدممج ٔيشغٕدممج خٛممّ أٔ غٛممش ي هممٕحٔ .صعشخٓممج دثةممشر يعممجسف ثنعهممٕو ث٢ؽضًجعٛممز دأَٓممج
"يججْٛى ٚؾخ أٌ صكٌٕ يشغٕدز خ ٙثنغهٕ ثَ٠غجَٔ ."ٙعه ّٛخئٌ ثنقمٛى ثٞق٣اٛمز ْم ٙثنًجمجْٛى ثنجكشٚمز ٔثنًعمجٛٚش ثنغمهٕكٛز
ثنًضعهقز دكم يٍ ثنخٛش ٔثنظشٚٔ .ضذجدس إنٗ ثنزٍْ عُذ عًجال أ٘ يف هـ ثنًعُٗ ثٞق٣ا ٙنّ كجنفذق ٔث٠قم٣و ٔثٞيجَمز
ٔثنكشو ...دًُٛج صقذد نُج ثنًعجٛٚش ثنغهٕكٛز ثنقٕثعذ ثنضمٚ ٙضعم ٍٛعهُٛمج يشثعجصٓمج خم ٙثنغمهٕ ثنجمشد٘ ٔثنؾًمجع ٙعمٕثء دثقمم
ثٞعشر أٔ خ ٙثنظجسال أٔ دثقم ثنًُظًجس ( .ثنظٛخه 1111 ٙو)
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إرث ًٚكٍ ثنقٕل أٌ ثنقٛى ْ ٙثًٚ٠جٌ دأخكجس ٔيعضقذثس يعُٛز ٔيٍ عى ث٢عضقجد دأٌ ًَ ج س عهٕكٛج س يع ْٕ ٍٛثٞخضم خم ٙعمٕء
ْزث ثًٚٞجٌٔ .عه ّٛؽجء صعشٚ
يٕا

ثٞق٣اٛجس عهٗ أَٓج "ص ذ ٛثنجشد نًج ٚمؤيٍ دمّ يمٍ امٛى يمٍ قم٣ل ثنقٛمجو دغمهٕ يعم ٍٛخمٙ

يع . "ٍٛكًج عشخش ثٞق٣اٛمجس عهمٗ أَٓمج يؾًٕعمز ثنقمٛى ٔثٞعمشثف ٔثنضقجنٛمذ ثنضمٚ ٙضعمجسف عهٓٛمج أخمشثد يؾضًمع يمج
ٚضع نّ أق٣اٛجس صعضًمذ عهمٗ يمج ٚمؤيٍ دمّ يمٍ

فٕل يج ْٕ قٛش ٔف ٔعذل خ ٙصُظٛى أيٕسْى خْ ٙزث ثنًؾضًع خجنًٕ

اٛى ٔدجنضجنٚ ٙضٕنذ نذَٕ ّٚال يٍ ثنغهٕ ثنٕ ٛجْٔ ٙزث ثنغهٕ اذ ٚكٌٕ أق٣اٛجس عهًٛج س أٔ عمهٕكجس أق٣اٛمج عمٛتج س ٔٚعكمظ ْمزث
ثنغهٕ َظشر ثنُجط ٔثنًؾضًع إنْٔ ّٛم ْٕ عهٕ يقًٕد أٔ غٛش يقًٕد.
إٌ ْممزِ ثنُظممشر صخضهمم

يممٍ يؾضًممع إنممٗ عقممشِ فغممخ ثنًعممجٛٚش ثنضممٚ ٙشثْممج خجنذٛتممز ثنذُٛٚممز ٔثنغٛجعممٛز ٔث٢ؽضًجعٛممز

ٔث٢اضفجدٚز نٓج أعشْج ثنكذٛش خ ٙصقذٚذ ْزث ثنغهٕ

أٔ ثنضفشف (ثنعغ 2004 ًٍٛٛو ).

إٌ أق٣اٛجس ثنعًم خ ٙثنق جال ثنقكٕي ٙنٓج أعشْج ثنكذٛش خ ٙكججءر ثٞؽٓضر ثنقكٕيٛز ٔفغٍ عٛشْج ٔيذٖ خعجنٛضٓج خ ٙصأدٚز
سعجنضٓج عهٗ أكًم ٔؽّ ٔكزنك اذسصٓج عهٗ صقق ٛثْٞذثف ٔثنغجٚجس ثنض ٙصغعٗ إنٓٛج يًج ٚعٕد دجنججةذر ٔثنخٛش عهٗ
ثنٕطٍ ٔثنًٕثطُ ْٕٔ ٍٛيٍ ثنًٕعٕعجس ثنض ٙنى صعظ ثْ٢ضًجو ثنكجخ ٙعٕثء عهٗ يغضٕٖ ثنذسثعز ٔثنذقظ أٔ عذد ثنكضخ
ثنض ٙصى صأنٛجٓج خْ ٙزث ثنًؾجل أٔيٍ اذم يذثسط ٔيعجْذ ث٠دثسر خ ٙدٔل ثنعجنى ٔاذ صذ ٍٛرنك يٍ ق٣ل ث٠ففجةٛجس
ٔثنذسثعجس ثنض ٙصًش خ ٙثَٜٔز ثٞقٛشر ٔصعضذش خضشر ثنغذعُٛجس دذثٚز ثْ٢ضًجو ثنجعه ٙدجٞق٣اٛجس خ ٙثنعًم ثنقكٕي ٙخٙ
دٔل ثنعجنى ٔرنك َضٛؾز ثَضظجس ثنجضجةـ خ ٙاضجٚج ثنششٕر ٔثنًقغٕدٛز ٔثعضغ٣ل ثنُجٕر ٔثنًقجدجر ٔإخظجء ثٞعشثس
ثنقكٕيٛز فٛظ دذأ ثنشأ٘ ثنعجو ٚشكض عهٗ ْزِ ثنقضجٚج ٔثنًًجسعجس ثنخجطتز نًٕ ج ٙثنقكٕيز خ ٙدٔل ثنعجنى نزنك كجٌ
٢دذ يٍ ٔاجز ؽجدر يٍ ثنذٔل صؾجِ يًجسعجس ثنجغجد خ ٙثنق جال ثنعجو يٍ ق٣ل صجعٛم ثنشاجدز ٔثنظججخٛز ٔثنًغجءنز خْ ٙزث
ثنق جال ؽُذج إنٗ ؽُخ يع صعضٚض أق٣اٛجس ثنٕ ٛجز ثنعجيز خَ ٙجٕط يٕ ج ٙثنق جال ثنعجو ( .دٍ دسٚخ 2016و )
ٔنٛظ ُْمج صعشٚم

يقمذد ٞق٣اٛمجس ث٠دثسر أٔ ثنٕ ٛجمز أٔ أق٣اٛمجس ثنعًمم خم ٙثٞدح ث٠دثس٘ ًٚكمٍ ص ذٛقمّ عهمٗ ؽًٛمع

ثنًٕ ج ٍٛخ ٙؽًٛع ثنًُظًجس خ ٙدٔل ثنعجنى ثنًخضهجز ٔاذ صضظجدّ ْزِ ثنضعشٚجمجس خم ٙيضمًَٕٓج نكُٓمج امذ صخضهم
صشكٛضْج عهٗ ثنقٛى ثٞق٣اٛز خُٓج صعشٚججس سكضس ثْضًجيٓج خم ٙصعشٚم
ٔأعظ ٔإثعذ ثنٕ ٛجز كًمج فمذدْج ثنقمجٌَٕ ْٔمزث ثنضعشٚم

أق٣اٛمجس ثنعًمم عهمٗ ثنضمضثو ثنًٕ م

خم ٙيؾمجل
دٕثؽذمجس

يقذمٕل يمٍ فٛمظ ثنًذمذأ ٔنكمٍ فضمٗ ٚكمٌٕ أكغمش شمًٕ٢س ٚجضمشر

عمٔ٣ر عهمٗ رنمك أٌ ٚضضممًٍ يضغٛمشثس ٔعٕثيمم صضعهم دغمهٕ ثنًٕ م

ثنًذممجدا ٔثنقمٛى ثٞق٣اٛمز خمم َ ٙمجق َظمجطّ دثقممم

ثنًُظًز ٔصعجيهّ يع ثٜقمش ٍٚعمٕثء كمجَٕث سسٔعمج أٔ يشسٔعمٌٕ أٔ ؽًٓمٕس ثنًضعمجيه ٍٛأٔ فضمٗ يمع ٔعمجةم ثنعًمم ٔأدٔثصمّ
ثنضقُٛز.
ٚعشف ثنذعض أق٣اٛجس ثنٕ ٛجز دعًٕيٛز فٛظ ٚشٖ أٌ أق٣اٛجس ثنٕ ٛجز صظٛش إنٗ يؾًٕعز ثنًذجدا ٔثنقمٛى ثنضمٚ ٙؾمخ أٌ
صضضممًُٓج صفممشخجس ثنًُظًممز عممٕثء عهممٗ ثنًغممضٕٖ ثنجممشد٘ أٔ ثنؾًممجع ٙدًعُممٗ إَٓممج ثن شٚقممز ثنضممٚ ٙؾممخ أٌ ٚضفممشف عهممٗ
أعجعٓج أخشثد ثنضُظٛى( .شجٔ  2005و )
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ُْٔج يٍ ٚعشف ثٞق٣اٛجس دجسصذجطٓج دجنغهٕ ثٞق٣أ ٙغٛش ثٞق٣أ ٙيٍ عى ٚمضى صعشٚم

ثنغمهٕ غٛمش ثٞق٣ام ٙدأَمّ

ثعمممضعًجل ثنٕ ٛجمممز ثنعجيمممز دؾًٛمممع يمممج ٚضشصمممخ عهٓٛمممج يمممٍ ْٛذمممز َٔجمممٕر ٔعمممه ز نضققٛممم يُمممجخع شخفمممٛز يجنٛمممز ٔغٛمممش
يجنٛز(.عذٕ٘  2006و )
أيج ثنظٛخه ٙخٛعشف أق٣اٛجس ث٠دثسر ٔخ ثنٓذف يقجسَز دعهى ثنقمجٌَٕ فٛمظ ٕٚعمـ إٌ أق٣اٛمجس ثنٕ ٛجمز ثعمى ٔثشمًم يمٍ
ثنقجٌَٕ خج ٙفٓٚ ٍٛمذف ثنقمجٌَٕ إنمٗ صُظمٛى ثنمشٔثدظ ٔثنع٣امجس ث٢ؽضًجعٛمز خمجٌ ثٞقم٣ق صضقمذ يعمّ خمْ ٙمزث ثنٓمذف ٔنكمٍ
ثنقجٌَٕ ٓٚضى دجنشٔثدظ ٔثنع٣اجس ثنض ٙنٓمج ع٣امز يذجشمشر دمجنًشثكض ٔثٔٞعمجال ثنقجََٕٛمز ( خمجنًٕ

نمّ يشكمض امجََٕ ٙصؾمجِ

ثنذٔنز إر ٚضقجعٗ سثصذج س يُٓمج َظٛمش ثنقٛمجو دأعًمجل ٔ جةجٓمج ) دًُٛمج ثٞقم٣ق صًضمذ نهذٕثعمظ ٔثنُٕثٚمج خم ٣صغمًـ نهًٕ م

دمأ٘

شعٕس أٔ صؾجٔص عهذٔ ٙثن غهٕ ثنٕ ٛج ٙرٔ ثنُضعمز ثٞق٣اٛمز ٓٚمذف إنمٗ صُظمٛى ٔثؽذمجس ثنًُٓمز ٔثنضضثيجصٓمج ثنًُٓٛمز صؾمجِ
ثنًغضجٛذ يٍ ثنخذيز ْزِ ثٞق٣اٛجس ثنًغًجر خ ٙثٞدح ث٠دثس٘ أق٣اٛجس ثنًُٓز صغضًذ يٍ طذٛعز ثنًُٓز ٔيٍ اٛى ثنًؾضًع
ثنض ٙصأص ٙيٍ يفذس ٍٚدٔ ُٙٚأق٣ا ٙأ٘ إٌ يج ٚذعٕ نّ ثنذٚ ٍٚأقز دمّ ثنًؾضًمع ٔيمج ٚجمشصِ ثنض مٕس ث٢ؽضًمجع ٙيمٍ يذمجدا
أق٣اٛز صكٌٕ أٚضج يهضيز نهًؾضًع ٔيٍ عى خمجٌ ثنًٕ م

ُٚقمم نهًُظًمز ثنغمهٕ ثٞق٣ام ٙيمٍ دٛتضمّ ث٢ؽضًجعٛمز ثنضمٔ ٙنمذ

ٔكذش ٔصعهى خٓٛج ٔإؽًجًٚ ٢كٍ ثنقٕل إٌ أق٣اٛجس ث٠دثسر صغمضًذ يمٍ يفمذس ٍٚأعجعمًْٔ ٍٛمج ثنُظمجو ث٠دثس٘ أٔ ثنمٕ ٛجٙ
ٔثنُظجو ث٢ؽضًجع( .ٙثنظٛخه 1111 ٙو)
أيج غٕشز خٕٛعـ يجٓمٕو أق٣اٛمجس ث٠دثسر يشصذ مج س دجنخفمجةص ثٞعجعمٛز ثنًشصذ مز دٕثؽذمجس ثنٕ ٛجز(غٕشمز 1193.و )
ٔيٍ أًْٓج:


ثفضشثو ثنًٕ

نقٛى ٔعجدثس ثنًؾضًع.



ثفضشثو ثنًٕ

نهؾًٕٓس ٔصقذٚى كم قذيز يًكُز نّ عًٍ ثنُظجو ٔثنقجٌَٕ



عذثنز ثنًٕ

ٔعذو صقٛضِ ٞفذ خ ٙيعجيهضّ يع ثنًٕ ج ٍٛأٔ ثنًشثؽع ٍٛأٔ ثنًُجط

ثنض ٙصقذو نٓج ثنخذيجس.


عًم ثنًٕ ج ٍٛيٍ أؽم ثنًفهقز ثنعجيز ٔصغهٛذٓج عهٗ ثنًفجنـ ثنخج ز.



ثفضشثو ثَٞظًز ٔثنقٕثَٔ ٍٛص ذٛقٓج عهٗ ثنؾًٛع دٌٔ صًٛٛض.



ثفضشثو ثنغه ز ثنقٛجدٚز ٔثنضعجٌٔ يع كجخز إدثسثس ثنًُظًز خًٛج ٚخذو ثنًفهقز
ثنعجيز.



ثفضشثو ٔاش ثنعًم ٔثنذٔثو ثنٕٛيٙ



دزل ثنؾٓذ ثنًًكٍ ٞدثء ثنعًم دؾذ ٔإق٣و ٔأيجَز



صًُٛز سٔؿ ثَ٢ضًجء نهًُظًز ٔفخ ثنعًم ٔث٢عضضثص دّ



صظؾٛع سغذز ثنًٕ



ثنًقجخظز عهٗ أيٕثل ٔيًضهكجس ثنًُظًز ثنضٚ ٙعًم خٓٛج ثنًٕ



ثنًقجخظز عهٗ أعشثس ثنٕ ٛجز

( يٍ اذم ثنًغؤٔن ) ٍٛخ ٙثنضقذو ٔصًُٛز يٓجسثصّ ثنزثصٛز
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أيج كٕدش خٛشٖ أَّ ٚجضشر أٌ ٚقذو صعشٚجج عًهٛج نٟق٣ق ٕٔٚعـ أٌ ثنعًم ثٞق٣اٚ ٙضضمًٍ ثنًضٚمذ يمٍ ثنضجكٛمش ثنًُ مٙ
ثنًُظى فٕل ثنقٛى ثنًضًُز خ ٙثنخٛجسثس ثنض ٙكُج عٕف َذقظ عُٓمج دمذٌٔ شمك عهمٗ أعمظ عًهٛمز أٔ عٛجعمٛز خقمظ ٔفًُٛمج
َضأيم خْ ٙزِ ثنقٛى ثنضًُٛزا خئَُج َغأل أَجغُج كٛ

صضٕثخ يع ثنضضثيجصُج ٔإنٗ أٚز غجٚز صقٕدَج .كًج َقجٔل أٌ َشصذٓج صججعمهٛجس

٢صخجر اشثس أق٣ا ٙيقذد َٕثؽّ ٔثعع ٍٛخ ٙثنقغذجٌ ثنضضثيجس ثنذٔس ثنز٘ َضٕٔ ِ٢أْذثخّ(.كٕدش  2009و)
و ٢شممك خمم ٙأٌ ثنُظشٚممجس ثٞق٣اٛممز صظممكم أعجعممج نضجغممٛش ٔخٓممى ثنؾٕثَممخ ثٞق٣اٛممز ثنًخضهجممز خمم ٙثنضفممشف ثَ٠غممجَٔ ٙاممذ
ص مٕسس َظشٚمجس عذٚمذر خمْ ٙمزث ثنًؾمجلٔ .عمٛضى ثنض مشق نٓمزِ ثنُظشٚمجس دجقضفمجس ٔرنمك دٓمذف خٓمى ثنًُ هقمجس ثنجهغمجٛز
نٟق٣اٛجس ( َؾى  2000و ):

.1

ثنُظشٚز ثنضؾشٚذٛز (ٔ (Empirical Theoryصقٕو عهٗ إٌ ثٞق٣ق صظض يٍ ثنضؾشدز ثَ٠غجَٛز ٔأٌ يجْٕ
أق٣ا ٙأٔ غٛش أق٣اٚ ٙعضذ دّ يٍ ق٣ل ث٢صججق ثنعجو ْٔزث ٚ ٢ضقق إ ٢دجنضؾشدز أٔٔ ٢أٌ يج ٚقذد ٔٚقجط يٍ
عٕثيم ْزِ ثنضؾشدز ٚقق ثنٕ ٕل إنٗ رنك ث٢صججق عجَٛج.

.2

ثنُظشٚز ثنعقَٛ٣ز )ٔ (Rational Theoryصقٕو عهٗ إٌ ثنعقم ًٚضهك ثنقذسر عهٗ أٌ ٚقذد يمجْٕ ؽٛمذ ٔيمجْٕ عمب
ٔأٌ ْزِ ثنضقذٚذثس ثنًُ قٛز ْ ٙأكغش ثعضق ٢٣عٍ ثنضؾشدزٔ .دجنضجن ٙخئٌ فم ثنًظك٣س ثٞق٣اٛمز ًٚكمٍ أٌ ٚمضى
عٍ طش ٚيجْٕ عقٔ َٙ٣أٌ ثنضأعٛشثس ثنزثصٛز ٔثنظخفٛز ْ ٙثنض ٙصقذ يٍ صقق ٛرنك.

.3

َظشٚز ثنقذط )ٔ (Intuitive Theoryصشٖ أٌ ثٞق٣ق  ٢صظض دجنضشٔسر يٍ ثنضؾشدز أٔ ثنًُ
ًٚضهكّ ثٞخشثد دظكم خ ش٘ ٔصهقجة ٙيٍ فذط كقذسر رثصٛز عهٗ ثنضًٛٛض د ٍٛيجْٕ

ٔإًَج دًمج

قٛـ ٔد ٍٛيجْٕ قمجطب ٔأٌ

عٕء ثنضفشف ثٞق٣اٚ ٙعٕد إنٗ ثنذٛتز ثنغٛتز ٔثنضشدٛز غٛش ثنغهًٛز ٔعٕثيم ثنضُظتز غٛش ثنً٣ةًز.

.4

َظشٚمز ثنمٕفٔ (Revelation Theory( ٙصمشٖ أٌ صقذٚمذ ثنفمٕثح ٔثنخ مأ أعهمٗ يمٍ ثَ٠غمجٌ ٔأٌ
ثَ٠غجٌ دجنًذجدا ثنض ٙصغجعذِ عهٗ صقذٚذ يجْٕ

ٚخذمش

قٛـ ٔيجْٕ ق أ ْٔزث يجخعهضمّ ثٞدٚمجٌ ثنغمًجٔٚزٚٔ .ظمجس إنمٗ

ْزث ثنُظشٚز أفٛجَج دجنُظشٚز ثنشٔفٛز أٔ ثنذُٛٚز ( )Devine Theoryثنض ٙصُ ه يٍ يقٕنمز أٌ يمج أيمش دمّ ثنمشح
خٕٓ أق٣أ ٙيج َٓٗ عُّ خٕٓ غٛش أق٣ا.ٙ

.5

َظشٚز ثٞيش ث٠نضثئ )Imperative Principle( ٙثنض ٙصؤكذ أٌ ُْج يذجدا يعُٛمز ٚؾمخ عمذو يخجنجضٓمج يًٓمج
كجٌ ثٞيش ٔدغض ثنُظش عٍ عٕء َضجةؼ ثنًخجنجز.

.6

َظشٚز ثنًُجعز ( )Utilitarianismخضشٖ أٌ َضجةؼ ثنضفشف ْ ٙثنًعٛمجس ثنمز٘ ٚؾمخ أٌ ُٚقمضكى إنٛمّ يضخمزر دمزنك
يقٕنز "أعظى خجةذر ٞعظى ثنُجط" .دًعُٗ أٌ يخجنجز يع ُّٛنًذذأ يقذد ُٚقكى عهٓٛج أق٣اٛج دًقذثس ثنًُجعز ثنًقققمز
ٞكذش عذد يٍ ثٞخشثد ْٙٔ .دٓزث ثنًُ

.1

صخجن

صًجيج َظشٚز ثنًذذأ.

َظشٚز َغذٛز ثنغقجخجس (ٔ )Cultural Relativismصٕعـ أٌ يج ُٚع ّذ أق٣اٛج خ ٙعقجخز يعُٛز اذ ٚ ٢عمذ  ٢أق٣اٛمج
خ ٙعقجخز أقشٖ.
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المسؤوليت اإلداريت وأخالقياث الوظيفت
صضظعخ ٔصضذثقم ثنًغؤٔنٛز ث٠دثسٚز خ ٙكجخز ثنًُظًجس عٕثء كجَش ْزِ ثنًُظًجس فكٕيٛز أو قج ز .إٌ عهٗ عمجص كمم
ؽٓممجص إدثس٘ يغممؤٔنٛجس يضعممذدر ٔيضذجُٚممز ٔخ م أْممذف ثنؾٓممجص ٔعٛجعممجصّ ٔق

ممّ ث٢عممضشثصٛؾٛز ٔثنضكضٛكٛممزٚٔ .ضقًممم ْممزِ

ثنًغممؤٔنٛز كجخممز ثنًممٕ ج ٍٛثنعممجيه ٍٛخمم ٙثنًُظًممجس دممجقض٣ف يغممضٕٚجصٓى ث٠دثسٚممز ٔدممجقض٣ف يٓممُٓى ثنٕ ٛجٛممزٔ .إرث كجَممش
َظشٚجس ث٠دثسر دجقض٣ف يُ هقجصٓج ٔٔعجةهٓج اذ سكضس عهٗ ْذف ثنكججءر خئَُج َغض ٛع ثنقٕل إٌ صشؽًز ْزِ ثنكجمجءر ْمٙ
صقًم ثنًٕ

يغؤٔنٛضّ ث٠دثسٚز دكم أيجَز َٔضثْز ْٔزث ْٕ يقٕس أق٣اٛجس ث٠دثسر.

إٌ ثٞق٣اٛجس ٔثنًغؤٔنٛز ث٠دثسٚز ٔؽٓجٌ نعًهز ٔثفذر :ثنكججءر خ ٙأدثء ثنعًمٔ .نكم يُظًز ٔنكم يؾًٕعز يُٓٛمز أْمذثخٓج
ٔدٔثخعٓجٔ .خ ٙف ٍٛصقجٔل ث٠دثسر ثنضقهٛذٚز أٔ ثنك٣عٛكٛز أٌ صؾٛخ  -خم ٙعمٕء ْمذف ثنكجمجءر  -عهمٗ عمؤثنًْ ٍٛمج :كٛم
َغض ٛع أٌ َقذو قذيجس أكغش أٔ أخضم يٍ ق٣ل ثنًٕثسد ثنًضجفز ؟ ٔكٛ
أامم امذس يمٍ ثنًمٕثسد ثنًجدٚمز ؟ا خممئٌ ث٠دثسر ثنعجيمز ثنقذٚغمز صضمٛ

َغض ٛع أٌ َقجخظ عهٗ يغضٕٖ قذيجصُج يع إَجمجق

دعمذثس عقممش فٛمظ صجضمشر أٌ ٚكمٌٕ ثنًمٕ ج ٍٛيهضممضيٍٛ

دضقًم يغؤٔنٛضٓى صؾجِ كججءر ثٞدثء ٔصؾجِ اٛى ثنعذثنز ث٢ؽضًجعٛز() Frederickson,1971
ٔخمم ٙيؾممجل ثٞق٣اٛممجس ٔثنًغممؤٔنٛز ث٠دثسٚممز ُْممج أق٣اٛممجس خمم ٙثنٕ ٛجممز ثنعجيممز صضفممم دممجنضٕخ ٛدمم ٍٛيجٓممٕي ٙثنغممه ز
ٔثنًغؤٔنٛز خ ٙث٠دثسر خجٞق٣اٛجس يجْ ٙإ ٢ؽمضء يمٍ ثنًجٓمٕو ثنٕثعمع نهًغمؤٔنٛز ٔأفمذ ثنضمٕثدظ ثنضم ٙدًقضضمجْج صقمٕل
ث٠دثسر دٌٔ ثنضعغ

أٔ إعجءر ثنغه ز ٔثعضغ٣ل ثنُجٕر (ثنعغ2004 ًٍٛٛو)

إٌ ثنًغؤٔنٛز ْ ٙثنجكشر ثٞعجعٛز خ ٙص مٕٚش ثٞقم٣ق ثنخج مز دجنمذٔس ث٠دثس٘ ٔسدًمج صكمٌٕ ثنكهًمز ثٞكغمش أًْٛمز خم ٙكمم
يفم هقجس ث٠دثسر ثنعجيمز ٔثنخج مز ٔثنًغمؤٔنٛز امذ صكمٌٕ يغمؤٔنٛز يٕعمٕعٛز ( ٔ )Objective responsibilityامذ
صكممٌٕ يغممؤٔنٛز رثصٛممز (ٔ .)Subjective responsibilityصضضممًٍ ثنًغممؤٔنٛز ثنًٕعممٕعٛز دعممذ :ٍٚثنخضممٕال نهًغممجءنز
ٔث٢نضضثيجس ثنًجشٔعزٔ .صضضًٍ ؽًٛع أشكجل ثنًغؤٔنٛز ثنًٕعٕعٛز ثنًغؤٔنٛز صؾجِ شخص يج أٔ صؾجِ ْٛتز ؽًجعٛز أٔ
ثنًغؤٔنٛز عٍ ٔثؽذجس يعُٛز ٔعٍ أخشثد ثن جاى ثنًغجَذ ٔدجنضجن ٙخئٌ ثنخضٕال نهًغجءنز ٔث٢نضضثو أيجو شمخص عقمش فمٕل
شممب يممج ًْممج ثنذعممذثٌ ثنغُجةٛممجٌ نهًغممؤٔنٛز ث٠دثسٚممز ثنًٕعممٕعٛزٔ .خمم ٙفمم ٍٛأٌ ثنًغممؤٔنٛز ثنًٕعممٕعٛز صُظممأ يممٍ ثنً جنممخ
ثنقجََٕٛز ٔثنًُظًجصٛز ٔث٢ؽضًجعٛز ثنًضشصذز عهٗ دٔسَج كئدثس ٍٛٚعًٕي ٍٛٛخئٌ ثنًغؤٔنٛز ثنزثصٛز صضؾزس خ ٙيعضقمذثصُج ثنزثصٛمز
فٕل ثنٕ٢ء ٔثنضًٛش ٔثَ٢ضًجءٔ .صعكظ ثنًغؤٔنٛز ثنزثصٛز َٕال ثٞق٣ق ثنًُٓٛز ثنض ٙصمى ص ٕٚشْمج عذمش ثنضؾشدمز ثنظخفمٛز.
إَُممج َممؤيٍ دضممشٔسر أٌ َكممٌٕ شممشعٔ ٍٛٛنممزنك ٚجممشر عهُٛممج عممًٛشَج أٌ َضفممشف د شٚقممز يقممذدر نممٛظ  ٌٞسسعممجءَج أٔ
ثنقجٌَٕ  ٚهخ يُج رنك ٔنكٍ دغذخ دثخع دثقهٚ ٙضكٌٕ يٍ ثنًعضقذثس ٔثنقٛى ٔثنًٕٛل ٔثنُضعجس ثنضم ٙصجمشر عهُٛمج أٌ َعًمم
د شٚقز يقذدر (.كٕدش 2009و)
ٔيع أٌ ثنًُظًجس صخضه

خ ٙأْذثخٓج ٔيغؤٔنٛجصٓج ٔطذٛعز ؽًٕٓسْج ٔطشق صعجيهٓمج إ ٢أٌ يفمجدس ثٞق٣اٛمجس  ٢صخضهم

يٍ فٛظ ثنؾْٕش ًٔٚكٍ ثنقٕل أَّ دج٠عجخز إنٗ ثنقٕثَٔ ٍٛثَٞظًز ٔثنضظشٚعجس ثنض ٙصضعٓج ثنذٔنز نضمذظ ثٞق٣اٛمجس خمٙ
يؾجل ثنعًم عٕثء كجَش ثَظًّ عجيز أٔ ثَظًّ قج ز دجنخذيز ثنًذَٛز ٔدج٠عجخز إنٗ يج صضًُضّ ثنًذثسط ثنجكشٚز ثنجهغمجٛز
خْ ٙزث ثنًؾجل خض ٣عٍ ثنعجدثس ٔثنضقجنٛذ ٔثنقٛى ث٢ؽضًجعٛز ثنض ٙصغز٘ يفجدس ثٞق٣ق خ ٙؽًٛع ثنقضجسثس
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ٔيخجخز ثَ٠غجٌ يٍ سدّ ٔيج ٚغشعّ ثنٕثاع ثنذ ُٙٚيٍ أق٣ق ٔخضجةم عهٕكٛز

خئٌ أْى ْزِ ثنًفجدس ٔأعجعٓج ْ ٙصقٕٖ

صُعكظ عهٗ ثنًشء خ ٙصعجيهّ يع غٛشِ دثقم ثنًُظًز ٔقجسؽٓج(.غٕشز 1193و).
ٔاذ سدظ ث٠ع٣و د ٍٛثٞق٣ق ٔثنًغؤٔنٛز نُظمش ثنعمذل ٔثنًغمجٔثر دم ٍٛإخمشثد ثنًؾضًمع فٛمظ ُٚذمع ثٞعمجط ثنجهغمج ٙنهشاجدمز
ث٠دثسٚز يمٍ يجٓمٕو ثنًغمؤٔنٛز ث٠دثسٚمز ٔثٞيجَمز ٔثنعمذل خج٠عم٣و ٚجمشر عهمٗ ثنًغمهى ثنعجيمم أٌ ٚضقمٙ

خم ٙعًهمّ ٔأٌ

ٚقجعخ َجغّ اذم أٌ ٚقجعذّ غٛشِ(.عذٕ٘  2006و ) ُٔٚص عهٗ رنك خ ٙثنضعجنٛى ٔثنضٕؽٓٛجس ثنذُٛٚز ثنض ٙصكٌٕ نذٖ ثنجشد
ثنًغهى س ٛذثس عًُٛج س يٍ أق٣ق ثنعًم خُٛظش ث٠ع٣و إنٗ ثنٕ ٛجمز ثنعجيمز دج٠عمجخز إنمٗ أَٓمج يغمؤٔنٛز شخفمٛز خئَٓمج ثنضمضثو
قهق ٙخجنًٕ

ثنعجو ٢دذ أٌ ٚغضظعش فؾى ثنًغؤٔنٛز أيجو

ٔثنُجط ٔأٌ ٚقشو عهٗ ثنقٛجو دق ْزِ ثنًغؤٔنٛز ثنعظًٛز.

(ثنعًش 1111و)
ٔثنًُظًمجس دكجخمز إَٔثعٓمج ٔأشمكجنٓج ُٚجضمشر أٌ صٓمضى دؾًٛمع دجنًغمجةم ثٞق٣اٛمز خم ٙثنعًمم ث٠دثس٘ ٔأٌ صقمجٔل ص مٕٚش
ثنًججْٛى ثنض ٙيٍ شأَٓج صقغ ٍٛثنغهٕ ثٞق٣ا ٙنهعجيه ٍٛخٓٛج دقٛظ ٚقٕو كم خشد خ ٙيؾمجل عًهمّ دجصخمجر اشثسثصمّ ٔصقذٚمذ
قٛجسثصّ ٔخقج نًضجي ٍٛأق٣اٛز يعشٔخز ٔيغضششذسث خ ٙرنك دجنغٛجعجس ثنًكضٕدز ٔثنًعمجٛٚش غٛمش ثنًكضٕدمز ٔيقضمذٚسج خم ٙرنمك
دقٛجدثس ثنًُظًز ٔفًُٛج ٚضقهٗ كم خشد خم ٙثنعًمم دجنؾٕثَمخ ثٞق٣اٛمز خم ٙعمهٕكٛجصّ خغمٕف ٚضشصمخ عهمٗ رنمك أٌ صمؤدٖ
ثنًُظًز كهٓج ثنعًم دظكم يغؤٔل ( يقًٕد 2012و)
أخالقياث الوظيفت وتعارض المصالح
ٚقذط دثقم ثنًُظًجس َٕال يٍ صعجسر ثنًفجنـ (ٔ )Conflict of Interestرنك خًٛج د ٍٛثنًفمجنـ ثنظخفمٛز ٔٔثؽذمجس
ثنًٕ م

خمم ٙثنخذيممز ثنعجيممز ًٔٚكممٍ أٌ ٚضضممًٍ رنممك صشكٛذممجس يضعممذدر يممٍ ثٞدٔثس ثنًضعجسعممز ٔثنضممٕصشثس دمم ٍٛيفممجدس

ثنغه زٚٔ .ع  ٙيغم ْزث ثنٕعع خش ز ٢عضخذثو ثنٕ ٛجز ثنعجيمز يمٍ أؽمم ثنقفمٕل عهمٗ يكجعمخ رثصٛمز ْٔمٕ دمزنك ًٚغمم
صعجسعمج س دمم ٍٛثنممذٔس ثنعممجو ٔثنًفممهقز ثنظخفممٛز أٔ دمم ٍٛثنًغممؤٔنٛز ثنًٕعممٕعٛز ٔإيكجَٛممز ثنكغممخ ٔثنقفممٕل عهممٗ يُممجخع
شخفٛز.
إٌ ثنًظكهز ثٞق٣اٛز ثنض ٙصظٓش خمْ ٙمزِ ثنضعجسعمجس ْم ٙأٌ ع٣امز ثنًُظًمز ثنضمُ ٙيمُـ ثنًمٕ ج ٍٛيمٍ ق٣نٓمج ثنغقمز نهعًمم
كقجةً ٍٛيٕعٕق دٓى عهٗ ثنًفجنـ ثنعجيز ًٚكٍ أٌ صضعشر نهخ ش إرث خقذس ثنغقز خ ٙأفكمجيٓى ثنًُٓٛمزٔ .إرث فمذط أٌ اجيمش
دعض ثنًفجنـ ثنظخفٛز خ ٙثنضقكى ٔثنضأعٛش عهٗ عهٕكُج خًٍ ثنًًكٍ أٌ ٚقٕو ثنًٕ

دخذيمز ْمزِ ثنًفمجنـ ثنزثصٛمز أكغمش

يٍ قذيز يفجنـ ثنًٕثطُ(.ٍٛكٕدش  2009و)
إٌ يغأنز صعجسر ثنًفجنـ صُع ّذ يٍ أكغش ثٞيٕس صعقٛذثس خ ٙيؾجل ثٞق٣اٛجس ٔرنك دغذخ ع٣اضٓج دجنًكضغذجس ثنًجنٛمز ٔصُمٕال
أِشممكجنٓج .دج٠عممجخز نًممج ركشَممجِ عممجدقج س فمم ٍٛصقممذعُج عممٍ ثنًغممؤٔنٛز ثنًٕعممٕعٛز ٔثنًغممؤٔنٛز ثنظخفممٛز أٔ ثنزثصٛممزَٔ .عُممٙ
دضعجسر ثنًفمجنـ رنمك ثنًٕام

ثنمز٘ ٚؾمذ خٛمّ ثنًٕ م

ثنعمجو يفمجنقّ ثنظخفمٛز رثس صمأعٛش كذٛمش عهمٗ يًجسعمز عمه جصّ

ثنٕ ٛجٛز دظمكم يٕعمٕع ٙخهمٛظ عمهٕ ؽًٛمع ثنًمٕ جٔ ٍٛصفمشخجصٓى ٔامشثسثصٓى ْجدخمز نضققٛم ثنًفمهقز ثنعجيمز ًٔٚكمٍ
صقغٛى ًَجرػ ثنغهٕ ثنٕ ٛج ٙخًٛج ٚضعه دضعجسر ثنًفجنـ إنٗ ع٣عز ًَجرػ كًج ٚه:ٙ
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 .1صقق ٛثنًفهقز ثنظخفٛز دًخجنجز ثنقجٌَٕ ٔثنًفهقز ثنعجيز:
ُْٔج صكٌٕ ثنًفهقز ثنزثصٛز ْ ٙثنذثخع ثنغهٕك ٙنهًٕ

يخجنجج س ثَٞظًز ٔثنهٕثةـ ٔخم ٙثنٕامش َجغمّ يخجنجمج ثنًذمجدا ٔثنقمٛى

ثٞق٣اٛز.
 .2صقق ٛثنًفهقز ثنعجيز خ ٙأطجس ثنقجٌَٕ ٔاذ صضققم ثنًفمهقز ثنظخفمٛز نهًٕ م

يمٍ قم٣ل صققٛم ثنًفمهقز

ثنعجيز:
ٔرنك عُذيج ٚكٌٕ ثنغهٕ ثنٕ ٛجٔ ٙثنقشثس ث٠دثس٘ ثنز٘ ٚضخز ثنًٕ

يقققج نًفهقز رثصٛمز ٔشخفمٛز نكُمّ نمٛظ يخجنجمج

نهقجٌَٕ ٔٚكٌٕ ثنغشر يُّ أٔٔ ٢أقٛشث ثنفجنـ ثنعجو إعجخز إنٗ صقق ٛثنًفهقز ثنزثصٛز نهًٕ
 .3صقق ٛثنًفهقز ثنعجيز دًخجنجز ثنقجٌَٕ ٔنكٍ ثنًفهقز ثنزثصٛز غٛش ٔثسدر إط٣اج
ُْٔج صكٌٕ ثنًفمهقز ثنزثصٛمز ثنًذجشمشر غٛمش ٔثسدر إط٣امج خم ٙثنغمهٕ أٔ ثنقمشثس ث٠دثس٘ ٔنكُٓمج يخجنجمز نهقمٕثَٔ ٍٛثنهمٕثةـ
ث٠دثسٚز .أ٘ صفشف قجسػ َ جق ثنقٕثَٔ ٍٛثنًذجدا ثٞق٣اٛز ثنًضعجسف عهٓٛج ٔخَ ٙجظ ثنٕاش  ٢صكمٌٕ ثنًفمهقز ثنزثصٛمز
ٔثسدر إط٣اج(.عذٕ٘  2006و)
ٔخ ٙف ٍٛأاشس ثنٓٛتجس ثنًضخففز ٔثنًعضًذر خ ٙثنًٓمٍ ث٢فضشثخٛمز كجن مخ ٔثنًقجيمجر يٕثعٛم أق٣اٛمز نكم ٙصششمذ عمهٕ
ٔأدثء ٔأعضممجء ْممزِ ثنًٓممٍ ٔاممذ دممزل ؽٓممذ كذٛممش خمم ٙإعممذثد ْممزِ ثنًٕثعٛم ٔثنًقجخظممز عهٓٛممج فضممٗ فظٛممش دقذممٕل ثنًقضممشخٍٛ
ثنًُضً ٍٛنٓزِ ثنقشف
َؾذ إٌ خكشر صقذٚذ يعجٛٚش أق٣اٛز خ ٙث٠دثسر ثنعجيز صذذٔ أكغش صعقٛذث يج د ٍٛيؤٚذ ٔي جنخ دٕعمع يٛغمجق أق٣ام ٙنًمٕ جٙ
ث٠دثسر ثنعجيز ٔثعضذجسْج يُٓز ثفضشثخٛز نٓج أ ٕنٓج ٔيذجدةٓج يًج ٚغضذعٔ ٙعع يٛغجق أق٣ا ٙنٓج ٔيج د ٍٛغٛش يؤٚمذ نمزنك
فٛممظ ٚممزكش " دٔثٚممش ٔثنممذٔ " يغممذذجس رنممك دممجٌ ُْجنممك إسشممجدثس أٔ ثصؾجْممجس يقممذدر خمم ٙيؾممجل ث٠دثسر ثنعجيممز خًٛممج ٚضعهم
دجنًظجكم ثٞق٣اٛز ثنض ٙصظٓش ٔثٞيجكٍ ثنض ٙصظٓش خٓٛج عجدر ٔثنمُظى ثٞق٣اٛمز ثنضمٚ ٙجضمشر ص ذٛقٓمج خم ٙثنضعجيمم يمع ْمزِ
ثنًظك٣س ٔركش خَ ٙجظ ثنٕاش دجٌ عذدث كذٛشث يٍ يفجدس ٔإَٔثال ث٢نضضثو ثٞق٣ا ٙصؤد٘ إنٗ ثنًٕثؽٓز يع ثنًظضغه ٍٛخمٙ
ث٠دثسر ثنعجيز فٛظ أٌ ثنًٕ

ثنقكٕي ٙاذ ٕٚ ٢ثؽّ خقظ ثنقٕثَ ٍٛثنًضُجاضز ٔنكٍ فضٗ ث٢نضضثيجس َجغٓج نٛظ يضجقج عهٓٛمج

دفٕسر عجيز يٍ فٛظ صشصٛخ ثنع٣اجس ثنًُ قٛز أٔ ثنضغهغم خ ٙثٔٞنٕٚجس ٔٚشٖ دعض ثنذجفغ ٍٛثَّ اذ صقق صقذو يهًمٕط
خًٛج ٚضعه دجنًٛغجق ثٞق٣أ ٙثنذنٛم عهٗ رنك صضثٚذ ثنكضخ ٔثنًقج٢س ثنض ٙصذٔس فٕل أق٣اٛجس ث٠دثسر ثنعجيمز خم ٙثٞؽٓمضر
ثنقكٕيٛز ٔصضثٚذ ثْضًجو ثنٓٛتجس ث٠دثسٚز ثنذٔنٛز دًٕعٕال أق٣اٛجس ث٠دثسر ثنعجيز ٔيُٓج عهٗ عذٛم ثنًغجل ث٢صقمجد ثنمذٔنٙ
٠دثسر شمؤٌٔ ثنًمٕ ج ٍٛإعمجخز إنمٗ رنمك خمجٌ ثنقكٕيمجس دفمجز عجيمز نمذٓٚج امٕثَ ٍٛأق٣اٛمز يٕعقمز ـغٕثء كجَمش عجيمز أٔ
قج ز دجنخذيز ثنًذَٛز نضششٛذ ثنغهٕ خ ٙث٠دثسر ثنعجيز(.دٍ عذذ ثنعضٚض 1113و)
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أخالقياث اإلدارة وثقافت المنظمت
يممع يممشٔس ثنممضيٍ صضكممٌٕ خمم ٙثنًُظًممجس يؾًٕعممز يممٍ ثنًجممجْٛى ٔثنًعضقممذثس ٔثنقممٛى ثنشثعممخز يؤنجممز يممج ًٚكممٍ صغممًٛضّ دغقجخممز
ثنًُظًز ٔيعذشر عٍ أعهٕح خٓى يظضش ْٞذثف ٔعٛجعجس ثنًُظًز ٔثنغهٕ ثنً٣ةى ٔغٛش ثنً٣ةمى خٓٛمجٔ .دظمكم عمجو خمئٌ
عقجخز ثنًُظًز صقٕو دعذر ٔ جة

يُٓج قه ث٠فغمجط دجنٕٓٚمز نمذٖ ثنًمٕ جٔ ٍٛثنضمضثيٓى دًمج ْمٕ أكغمش أًْٛمز ٔدعمى ثعمضقشثس

ثنًُظًز كُظجو ثؽضًجعٔ ٙأقٛشث خٓ ٙصعًم كئطمجس يشؽعم ٙنهًمٕ جٔ ٍٛيششمذ عمهٕك ٙنٓمىٔ .يمٍ عمى خمئٌ عقجخمز ثنًُظًمجس
أ ذقش أكغش ثعضؾجدز ٞق٣اٛجس ث٠دثسر دٕ جٓج يعجٛٚش ٔاٛى صقمذد يمج ْمٕ ي٣ةمى أٔ غٛمش ي٣ةمى خم ٙدٛتمز ثنًُظًمز ثنذثقهٛمز
ٔثنخجسؽٛز يًمج ٚعُم ٙأٌ عقجخمز ثنًُظًمز أ مذقش صققم صٕثصَمج أخضمم يمج دم ٍٛأْمذثف ثٞخمشثد ٔأْمذثف ثنًُظًمز ٔيمج دمٍٛ
ثعضذجسثس ثنكججءر ٔث٢عضذجسثس ثٞق٣اٛزٔ .يٍ عى خئٌ عقجخز ثنًُظًز دًضًَٕٓج ثٞق٣أ ٙثنق ًٙٛصظكم أعجعج يضُٛج نضؾمجَظ
ٔفذر ثنًٕ جٔ ٍٛيفذسث إٚج نٕ٢ةٓى خ ٙثنًُظًجس ثنُجؽقزَ(.ؾى 2000و)
ٔنقذ صضثٚذس خ ٙثَٜٔز ثٞقٛشر ثنذسثعجس ثنخج ز دجنعهٕو ثَ٠غجَٛز نذسثعز ثنًُظًجس دقٛمظ صؾعمم يمٍ ثنًًكمٍ خٓمى ثنغقجخمز
ثنخج ز دكم يُظًز دفٕسر أخضم ٔرنك عهٗ ثنًُظ َجغّ ثنز٘ صُجٓى دّ عقجخز ثنًؾضًعجس ثنكذٛمشر فٛمظ أٌ ْمزِ ثنًؾًٕعمز
غ ٛش ثنشعًٛز يٍ ْزِ ثنقٛى ٔثٞعشثف ثنض ٙصٕؽذ دؾجَخ ثنؾٓجص ثنشعً ٙنهًُظًز يظكهز ثنغقجخز ثنخج مز دجنًُظًمز نٓمج صمأعٛش
إ٘ عهٗ ؽزح عهٕ ثنًٕ ج ٍٛدعٛذث ٔخ ٙدعض ثٞفٛجٌ ٚكٌٕ عذث نهضُظٛى ٔثنهٕثةـ ٔث٠ؽشثءثس ثنشعمًٛز ٔثنفم٣فٛجس
ثنقجََٕٛز ثنخج ز دجنًذٚشٔ .ٍٚخ ٙثنؾجَخ ثٜقش َؾذ أَّ يٍ ثنًًكٍ ثعضغ٣ل ثنغقجخز ثنضُظًٛٛمز دججعهٛمز دقٛمظ صع م ٙخش مجس
نقظ يغضٕٖ ثنغهٕ ثٞق٣أ ٙسخعّٔ .يٍ أكغش ثنضأعٛشثس إر عهٗ عقجخز ثنًُظًز ْٕ عمهٕ اجدصٓمج دًمج ٚغمجعذ خم ٙص مٕٚش
ثنغقجخز ثنضُظًٛٛز ٔيغجَذر ثنغهٕ ثٞق٣أ ٙثنعكظ أٚضج

قٛـ خ ٙفجل صذُم ٙثنقمجدر يعمجٛٚش أق٣اٛمز عجنٛمز نكمٍ أخعمجنٓى

ٔصفشخجصٓى صؤد٘ إنٗ ثنعكظ فٛظ أٌ ثنقجدر ًٚغهٌٕ أكذش اذٔر أق٣اٛز خ ٙعقجخز ثنًُظًز(.كٕدش  2009و).
خ ٙم ْزِ ثنخهجٛز ثنُظشٚز عٍ أق٣اٛجس ث٠دثسر خ ٙم ْزِ ثًْٛٞز ثنًضضثٚذر ٞق٣اٛجس ث٠دثسر ثنقجةًز عهٗ ثٞعمش
ثن ًقممٕس٘ نٓممج خمم ٙثنٕ ممٕل إنممٗ دسؽممز عجنٛممز يممٍ ثنؾممٕدر ٔثنكجممجءر خمم ٙثٞدثء ٔصقق ٛم ثنعذثنممز ث٢ؽضًجعٛممز ٔصققٛم سعممج
ثنًغضجٛذ يٍ ثنخذيز يشصكضر خ ٙرنك عهٗ ث٢نضضثو ثٞق٣ا٠ ٙخشثد ثنضُظٛى خ ٙيخضه

ثنًغضٕٚجس ثنضُظًٛٛز خجٌ ثنغؤثل ثنز٘

 ٚشؿ َجغّ ْمٕ يمجرث عمٍ ثٞقم٣ق ثنعًهٛمز أٔ ثنض ذٛقٛمز( (Applied Ethicsخم ٙث٢ؽٓمضر ثنقكٕيٛمز؟ يمجرث عمٍ أق٣اٛمجس
ث٠دثسر د ٍٛثنجكش ث٠دثس٘ ٔثنض ذ ٛثنعًهٙ؟ ْزث يج َقجٔل يُجاظضّ خ ٙثنؾضء ثنضقهٛه.ٙ

أخالقياث الوظيفت العامت بين الفكر اإلداري والحطبيق العملي في نظام الخذمت المذنيت السعودي
نٛغش ثنًغأنز ثٞق٣اٛز خ ٙثنعًم ث٠دثس٘ ثقضٛجسٚز أٔ يضثؽٛز دم إَٓج أْى اجعمذر يمٍ إثعمذ ثنغمهٕ ث٠دثس٘ ٔثنضُظًٛمٙ
قفٕ س ج خ ٙيؾجل ث٠دثسر ثنعجيز فٛظ أٌ ثنقٛى ثٞق٣اٛز خ ٙثنعًم ث٠دثس٘ ْ ٙاجعذر أعجعمٛز ٔنٓمج
يج َظأ ثقض٣ف أٔ

شثال خئٌ ثنقًٛز ثٞق٣اٛز ْ ٙثنضٚ ٙؾخ أٌ صقكى ٔصغٕد.
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مهز دكمم امشثس ٔإرث

ٔٚظٓش يٍ رنمك أٌ يٕعمٕال أق٣اٛمجس ث٠دثسر يمٍ ثنًٕعمٕعجس ثنٓجيمز ثنضمَ ٙجنمش ثْضًمجو ثٞكمجدٔ ًٍٛٛٚثنًخضفم ٍٛخمٙ
يخضه

دٔل ثنعجنى دغذخ دعض ثنظٕثْش ثن ٣أق٣اٛز خ ٙثنعًمم ث٠دثس٘ خم ٙيخضهم

ثنًٕثامع ثنضُظًٛٛمز ث٠دثسٚمز خم ٙثنعمجنى

عمٕثء أكجَمش دظمكم سشمٕر أٔ صضٔٚمش أٔ ثقمض٣ط أٔ صعمجسر يفمجنـ أٔ صٕصٚمع َجمٕر ٔثعمضغ٣ل نهٕ ٛجمز أٔ ثنًقغمٕدٛز أٔ
ثنجضجةـ ثٞق٣اٛز أٔ إخظجء ثنًعهٕيجس ثنغشٚز أٔ غٛش رنك يٍ ثٞيٕس ثنض ٙصضعه دجَ٢قشثف ثنغهٕك ( ٙيقًٕد 2012و)
ٔصضكٌٕ أق٣اٛجس ثنٕ ٛجز يٍ دعض ثنعُج ش ثنًكَٕز نٓج ْٔ :ٙثنمزثس ثَ٠غمجَٛز ْٔم ٙأٔل يفمجدس ثٞق٣اٛمجس ثٞعمشر
ثنًؤعغجس ثنضعهًٛٛز ثنًؾجل ثنٕ ٛج ٙثنًؾضًع ثنقٛجدر ثنقذٔر صظشٚعجس ثنخذيز ثنًذَٛز ٔيج صضضًُّ يٍ ثنقمٕثَٔ ٍٛثَٞظًمز
ٔثنهٕثةـ ثنفجدسر ثعضُجدث إنٗ ثنًفجدس ثنضظشٚعٛز ثنًعًٕل دٓج خ ٙثنذٔل صعضذش يٍ ثنًفجدس ثنًهًٓز نٟق٣اٛجس ٔرنك َٓٞمج
صضذظ ٔصضقكى خ ٙصغٛٛش دخز ث٠دثسر خ ٙث٢صؾجِ ثنز٘ صشثِ ٚخذو عٛجعز ثنذٔنز ٔٚقق أْذثخٓج ٔيٍ صثٔٚمز أقمشٖ َٓٞمج دُمجء
عهٗ رنك صعًم عهمٗ صقذٚمذ ٔثؽذمجس ٔيغمتٕنٛجس ثنٕ ٛجمز ثنضمْ ٙم ٙثنشكٛمضر ثٞعجعمٛز خم ٙثنضُظمٛى ث٠دثس٘ خضذم ٍٛيمج ْمٙ
ثنٕثؽذجس ثنض ٙصجشعٓج ثنٕ ٛجز ٔيج ْ ٙثنًقظٕسثس ثنضٚ ٙضٕؽخ ث٢دضعجد عُـٓـج خْ ٙـزِ ثنٕ ٛـجـز ( دٍ دسٚمخ 2016و )
أٌ يٍ ف كم يٕ

يعشخز كم يج صشصذّ ثنٕ ٛجز ثنض ٙعٛهضق دٓج يٍ فقمٕق ٔدجنًقجدمم يمج عمٛكٌٕ عهٛمّ يمٍ ٔثؽذمجس دًمج

خ ٙرنك ثٞق٣اٛجس ثنضٚ ٙؾخ عه ّٛأٌ ٚهضضو دٓج ٔيج ٚشصذّ ثنُظجو يٍ عقٕدجس ثنضقفٛش ٔ ثنضٓجٌٔ ٔثًْ٠مجل ٔغٛمش رنمك يًمج
ٚخم دٕثؽذجس ثنٕ ٛجز دظكم يذجشش أٔ غٛش يذجشش ٔ (.صثسر ثنخذيز ثنًذَٛز ْ1425ـ)
ٔثصغممجاج يممع أًْٛممز أق٣اٛممجس ثنٕ ٛجممز ثنعجيممز ٔدٔسْممج نًقممٕس٘ خمم ٙثنغممهٕ ثنضُظًٛممٙا كممجٌ ثْضًممجو أَظًممز ثنخذيممز ثنًذَٛممز
دأق٣اٛجس ث٠دثسر ٔصضًَ ٍٛفٕ ٓج يج ٚقضى عهٗ ثنًٕ

ث٢نضضثو دأق٣اٛجس ثنٕ ٛجزٔ .يٍ رنك يج صفذسِ ثنؾٓمجس رثس

ثنع٣اممز دأَظًممز ثنخذيممز ثنًذَٛممز يممٍ ٔعٛقممز صعُممٗ دأق٣اٛممجس ثنٕ ٛجممز أٔ يممج  ٚه م عٛممّ يذَٔممز ثنغممهٕ ثنممٕ ٛج ٙأٔ ثنًذَٔممز
ثٞق٣اٛز.
ٔصضضًٍ ثنًذَٔجس ثٞق٣اٛز يؾًٕعز يٍ ثنًذجدا ٔثنقٛى ثنضٕؽٛٓٛز يٍ ثؽم ث٢عضقجيز خم ٙثنٕ ٛجمز ٔث٢سصقمجء دٓمج يمٍ فٛمظ
ثنغًعز ٔثنُضثْز ٔثنؾذثسر ٔثنض ٙصضذُجْج ثنًُظًجس ثنقكٕيٛز عهٗ ثقض٣ف إَٔثعٓج خ ٙصٕؽٔ ّٛيًجسعز ثنعجيه ٍٛخ ٙأدثةٓمى
ٞعًجنٓى ٔصغجعذْى خ ٙيٕثؽٓز ثنقضجٚج ٔثنًظك٣س ثنض ٙصعضشعٓى أعُجء أدثةٓى ثٞعًجل ثنًٕكهز إنٓٛى
ٔنضقق ٛثنًٕثصَز خ ٙثْ٢ضًجو د ٍٛثنؾٕثَخ ثنًجدٚز ٔثٞق٣اٛز خٓ ٙصغجْى خ ٙص مٕٚش يُٓمز ثنعمجيه ٍٛخم ٙثنٕ مجة

ثنعجيمز

فٛظ أٌ يج صضضًُّ ثنًذَٔز ثٞق٣اٛز يٍ إثعذ ٔيذجدا أق٣اٛز ْ ٙدًغجدز ثنقغى ثٞق٣ا ٙثنز٘ ٚغضششذ دّ ؽًٛع ثنعجيهٍٛ
دًج ٚؤد٘ إنٗ ثنضؾجَظ ٔثنٕفذر ٔثنضٕثخ ثٞق٣ا ٙنؾًٛع ثنعجيهٔ ٍٛصقً ٙثنعجيه ٍٛيٍ أٚز عغٕط ٢سصكجح يمج ٚخمجن

امٛى

ٔيذجدا ثنعًما ٔخْ ٙزث ثنغٛجق كجٌ ْ٢ضًجو ثنذٔل دزنك ثٞعش ثنكذٛش خ ٙصأطٛش إثعذ ثنغهٕ ثنٕ ٛجٔ ٙأق٣اٛجس ثنٕ ٛجمز
ثنعجيز ٔيج صضضًُّ ثنقٕثعذ ٔثٞعظ ثنض ٙصشصكض عهٓٛمج خم ٙأدثء ثنعًمم ثنقكمٕئ ٙيمٍ رنمك ثَ٢ضًمجء نهمٕطٍ ثنعذثنمز صكمجخؤ
ثنجممشو ثنظممججخٛز ثنقٛجدٚممز ٔثَ٢ضًممجء نهًُظًممز ٔث ٠ممشثس عهممٗ صققٛم سعممجنضٓج ٔأْممذثخٓج ٔصقًممم ثنًغممؤٔنٛز فٛممظ صعممذ
أق٣اٛجس ثنٕ ٛجز ثنعجيز يٍ أعجعٛجس ثنُؾجؿ َٓٞج صعكظ عقز ثنًُظًمز دًٕ جٓٛمج ٔأؽٓضصٓمج ٔكمزنك عقمز ثنًؾضًمع ٔث٢نضمضثو
دٓج عٕف ٚؤد٘ ن٣سصقجء دجنٕ ٛجز ثنعجيز ٔثنقذ يٍ أعذجح ٔيظجْش ثنجغجد ٔٚقٕد إنٗ ص ٕٚش ثنعجيه ( .ٍٛفجؽٔ ٙثنفٕثف
2011و)
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ٔيٍ ْزث ثنًُ ه صٓضى كجخز إثَ ٍٛثنخذيز ثنًذَٛز ٔنٕثةقٓج ثنضُجٛزٚز دضضًْ ٍٛزِ ثنقٕثَ ٍٛإثعذ ثنغهٕ ثنٕ ٛج ٙثنض ٙصقكى
أق٣اٛممجس ثنٕ ٛجممز ثنعجيممز ٔصقممجخظ عهممٗ َضثْممز ثٞؽٓممضر ثنقكٕيٛممز ٔٚشخممع يممٍ يغممضٕٖ أدثء ثنعًممم خٓٛممج ٔٔعممع ثنًممذَٔجس
ثنغهٕكٛز ثنًضعهقز دزنك.
ٔنقذ ثْضًش َظجو ثنخذيز ثنًذَٛز ثنغعٕد٘ دزنك يٍ َظأر ثنُظجوا فٛظ أٔسدس عذش يشثفهٓج ثنًخضهجز فغٍ ثنغٛشر ٔثنغهٕ
كأفذ ثنظشٔط ثٞعجعٛز ثنً هٕدز نظغم ثنٕ جة

ثنعجيز ٔإٚ ٢كٌٕ ثنًضقذو نهٕ ٛجز يٍ أ قجح ثنغٕثد ثنغهٕكٛز أٔ

ثنؾُجةٛز يج نى ًٚض عهٗ إدثَضّ خ ٙرنك يذر يعُٛز صذل ثخضشثعج س عهٗ صقغٍ عهٕكّ ق٣نٓج ْٔزِ ثنًذد اذ أٔسدصٓج ثَٞظًز
كًج صضًُش صهك ثَٞظًز يج ٚؾخ عهٗ ثنًٕ

يٍ ثنضقه ٙدّ يٍ ثٞق٣ق ثنقًٛذر ٔثنضعجيم ثنججعم يع سسعجةّ ٔصي٣ءِ

ٔثنًشثؽعٔ ٍٛعذو اٛجيّ دجعضغ٣ل ٔ ٛجضّ نًفجنقّ ثنخج ز ٔثنضشخع عًج ٚخم دجنظشف ٔثنكشثيز ٔثنًقجخظز عهٗ إعشثس
ثنٕ ٛجز كًج صضًُش ًَجرػ صقٕٚى ثٞدثء ثنٕ ٛج ٙنًٕ ج ٙثنخذيز ثنًذَٛز عُج ش نضقٕٚى ثنؾجَخ ثنغهٕكٔ ٙثٞق٣اٙ
نهًٕ

دجعضذجسْج ثفذ عُج ش صقٕٚى ثٞدثء ثنٕ ٛجٔ (.ٙصثسر ثنخذيز ثنًذَٛز ْ1425ـ)

ٔفٛظ صعضذش يذَٔجس ثنغهٕ ثنٕ ٛج ٙث٠طجس ثنعجو ٞق٣اٛجس ثنًٕ

ثنعجو ٔيج ٚؾخ أٌ ٚهضضو دّ يٍ اٛى ٔٔثؽذجس

ٔ ٛجٛز ٔعهٕكٛز خقذ كجَش يٍ أٔنٕٚجس ٔصثسر ثنخذيز ثنًذَٛز َٔعشر خْ ٙزث ثنؾضء دظٙء يٍ ثنضجفٛم نٓزِ ثنًذَٔزا
فٛظ صأص ٙيذَٔز إثعذ ثنغهٕ

ثنٕ ٛجٔ ٙأق٣اٛجس ثنٕ ٛجز ثنعجيز خ ٙثنًًهكز ثنعشدٛز ثنغعٕدٚز نضؤ م ٞق٣اٛجس

ثنٕ ٛجز ثنعجيز ٔصُذغ يٍ سٔؿ ثنُض ثْز ٔث٢نضضثو ثنًُٓٔ ٙصقذد ثنٕثؽذجس ٔثنققٕق ٔنضعضٚض اٛى ثنخذيز ثنًذَٛز ٔث٢سصقجء
دًغضٕٖ ثنؾٕدر ٔص ٕٚش ثٞدثء ٔقذيز ثنًٕثطٍُٛا ٔثنض ٙسأس ثنُٕس دعذ اشثس يٕثخقز يؾهظ ثنٕصسثء ساى (ٔ )555صجسٚخ
ْ1431/12/25ـ كئفذٖ يخشؽجس دشَجيؼ ثنًهك عهًجٌ نضًُٛز ثنًٕثسد ثنذظشٚز خ ٙثٞؽٓضر ثنقكٕيٛز ثنًُ ه يٍ
دشَجيؼ ثنضقٕل ثنٕطُٔ 2020 ٙسسٚز ثنًًهكز ٔٔ 2030ثفذر يٍ ثنًظجسٚع ثنض ٙصذُش ٔصثسر ثنخذيز ثنًذَٛز خكشصٓج اذم
ع٣ط عُٕثس ٔصًش دسثعضٓج دظكم عً ٛنضٕثكخ ثنًشفهز ثنقجنٛز ثنض ٙصعٛظٓج ثنضًُٛز ث٠دثسٚز خ ٙكجخز ثٞؽٓضر ثنقكٕيٛز
ٔيُ هقز يٍ صعجنٛى ثنذ ٍٚث٠ع٣ي ٙثنقُٛ

خ ٙثنعًم ثنز٘ ٚقٕو دّ ثنًغهى ٔعهٚ ّٛضقجعٗ ثٞؽش إنٗ ؽجَخ أَٓج صظكم ؽضءثس

يًٓج يٍ يقضضٛجس ثنعًم نًٕ ج ٙثنخذيز ثنًذَٛز ثنضٚ ٙؾخ عهٓٛى ص ذٛقٓج ٔٚضى صضٔٚذ كم يٕ

عجو دُغخز يُٓج نهعًم

دًٕؽذٓج كًج أَٓج صضٛـ نهًٕ ج ٍٛثنجش ز نهقفٕل عهٗ أ٘ صٕعٛـ ٔثعضجغجس فٕنٓج ٔصضًُش يذَٔز إثعذ ثنغهٕ
ثنٕ ٛجٔ ٙأق٣اٛجس ثنٕ ٛجز ثنعجيز خ ٙدجدٓج ثٔٞل ثنعذٚذ يٍ ثنضعشٚججس ٔثنًف هقجس ثنض ٙصضُجٔل سصيز يٍ ثنًجشدثس
ٔثنعذجسثس رثس ثنع٣از ٔث٢سصذجط دذٛتز ثنعًم ثنٕ ٛجٛز ٔأق٣اٛجصٓج ٔيججًْٓٛج ٔثنض ٙيُٓج ثنٕ ٛجز ثنعجيز ٔثنًٕ

ثنعجو

ٔثنغهٕ ثنٕ ٛجٔ ٙإثعذ ثنغهٕ ٔثنظججخٛز ٔثنُضثْزٔ .صًغم ثٜدثح ٔثٞق٣ق ث٠ع٣يٛز ثنًُذع ثٞعجط نغهٕ ثنًٕ
ثنعجو أيج عٍ أْذثخٓج خضُذسػ صقش إطجس صًُٛز سٔؿ ثنًغتٕنٛز نذٖ ثنًٕ

ثنعجو َٔظش ثنقٛى ٔثنًذجدا ثٞق٣اٛز نذّٚ

ٔث٢نضضثو دٓج يع صعضٚض عقز ثنًٕثطٍ دجنخذيجس ثنض ٙصقذيٓج ثنذٔنز ٔيكجخقز ثنجغجد دظضٗ
ٔثٞق٣اٛز خ ٙع٣از ثنًٕ

ٕسر يع صعضٚض ثنقٛى ثنًُٓٛز

ثنعجو يع سسعجةّ ٔيشسٔعٔ .ّٛصغش٘ أفكجو ْزِ ثنًذَٔز عهٗ كجخز ثنًٕ ج ٍٛثنًذٍَٛٛ

ثنعجيه ٍٛخ ٙثنذٔنز دًٍ خٓٛى يٕ جٕ ثنًؤعغجس ٔثنٓٛتجس ثنعجيز ٔثنًغضخذئ ٍٛثنعجيهٌٕ عهٗ ثنذُٕد ثنًخضهجز ٔٚغضغُٗ يٍ
رنك يٍ صفذس نٓى يذَٔجس عهٕ ٔ ٛجٛز قج ز ٔخقج س نَٟظًزٚٔ .ض شق ثنذجح ثنغجَ ٙنهٕثؽذجس ثنعجيز عذش ثنضأكٛذ عهٗ
ثنضشخع عٍ كم يج ٚخم دظشف ثنٕ ٛجز ٔصخفٛص ٔاش ثنعًم ٞدثء ٔثؽذجصّ ثنٕ ٛجٛز ٔثنعًم قجسػ ٔاش ثنعًم يضٗ يج
طهخ يُّ رنك ٔخقج س نهًفهقز ثنعجيز يع ثنضأكٛذ عهٗ قذيز أْذثف ثنؾٓز ثنضٚ ٙعًم دٓج ٔغجٚضٓج
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ٔث٠نًجو دجَٞظًز ٔثنهٕثةـ ٔص ذٛقٓج دٌٔ صؾجٔص أٔ إًْجل يع ثنضقه ٙدجنُضثْز خ ٙأ٘ صقق ٛسعًٚ ٙظجس خ ّٛأٔ دعٕٖ
اضجةٛز يع ثصخجر ث٠ؽشثءثس ثنشعًٛز نضًجٌ عشٚز ثنًعهٕيجس ثنظخفٛز نٝقشٔ ٍٚصٕق ٙثنًٕعٕعٛز خ ٙصفشخجصّ يٍ
ق٣ل ثنعًم دقٛجدٚز ٔدٌٔ صًٛٛضٔ .خ ٙشٙء يٍ ثنضجفٛم صضُجٔل ثنًذَٔز ٔثؽذجس ثنًٕ

ثنعجو صؾجِ ثنؾًٕٓس

ٔثنًغضجٛذ ٍٚعذش ثفضشثو فقٕق ثٜقشٔ ٍٚيفجنقٓى دٌٔ ثعضغُجء ٔثنضعجيم يع ثنؾًٕٓس دجفضشثو ٔنذجاز ٔثنغع ٙنكغخ عقضّ
عذش ثنُضثْز ٔصؾجٔح ثنًٕ

ٔعهٕكّ ثنغهٛى خ ٙكم أعًجنّ دًج ٚضج يع ثَٞظًز ٔثنضعهًٛجس دج٠عجخز إنٗ ثنضعجيم يع

ثنٕعجة ٔثنًعهٕيجس ثنظخفٛز نهؾًٕٓس دغشٚز صجيز ٔخقج س نَٟظًز ٔثنضعهًٛجس ٔث٢يضُجال عٍ أ٘ عًم ٚؤعش عهذجس عهٗ عقز
ثنؾًٕٓس دجنٕ ٛجٛز ثنعجيزٔ .عٍ ٔثؽذجس ثنًٕ

ثنعجو صؾجِ سسعجةّ ٔصي٣ةّ ٔيشسٔع ّٛصٕؽّ ثنًذَٔز ثنًٕ

ثنعجو إنٗ

صُجٛز أٔثيش سسعجةّ ٔخ ثنضغهغم ث٠دثس٘ خئٌ كجَش صهك ثٔٞثيش يخجنجز نَٟظًز ٔثنضعهًٛجس خعه ّٛأٌ ٚذ ٍٛنشةٛغّ ق ٛجس
يع ثنضعجيم يع صي٣ةّ دجفضشثو ٔنذجاز ٔدُجء ع٣از عهًٛز يعٓى ٔيظجسكضٓى عسثءِ دًُٓٛز ٔيٕعٕعٛز عجنٛز ٔصقذٚى ثنًغجعذر
خضضُجٔل ْزِ ثنًذَٔز عذر يعجٛٚش يُٓج أٌ

نٓى نقم ثنًظجكم ثنض ٙصٕثؽٓٓى خ ٙيؾجل ثنعًم أيج خًٛج ٚخص يشسٔع ٙثنًٕ

ٚكٌٕ اذٔر فغُز نٓى يٍ فٛظ ث٢نضضثو دجَٞظًز ٔثنضعهًٛجس ٔصًُٛز يٓجسثصٓى عٍ طش ٚثنضذسٚخ ٔثٌ ٚغعٗ إنٗ َقم
ثنخذشثس ثنض ٙثكضغذٓج إنٗ يشسٔع ّٛيع ثفضشثيّ نٓى ٔثنضعجيم يعٓى دٌٔ يقجدجر أٔ صًٛضٔ .خ ٙثنذجح ثنغجنظ صجُذ يذَٔز
ثنغهٕ ثنٕ ٛج ٙثنًقظٕسثس ثنعجيز فٛظ ٚقظش عهٗ ثنًٕ
ٔاذٕل ثنشش ٕر أٔ طهذٓج أٔ ثسصكجح أ٘

ثنعجو إعجءر ثعضعًجل ثنغه ز ثنٕ ٛجٛز ٔثعضغ٣ل ثنُجٕر

ٕسر يٍ ثنفٕس ثنًُفٕو عهٓٛج خَ ٙظجو يكجخقز ثنششٕر دج٠عجخز إنٗ ثنضضٔٚش

ٔث٢شضغجل دجنضؾجسر ٔثنؾًع دٛ ٔ ٍٛجضّ ٔيًجسعز أقشٖ دٌٔ ثنقفٕل عهٗ صشقٛص دزنك أٔ ث٢شضشث خ ٙثنظكجٖٔ
ثنؾًجعٛز أٔ سخع شكجٖٔ كٛذٚز عذ أشخجو أٔ ؽٓجس أٔ ؽًع ٔعجة أٔ عُٛجس أٔ يعهٕيجس شخفٛز عٍ أ٘ شخص إ٢
أٌ صكٌٕ خ ٙإطجس َظجئ ٙعًٍ يض هذجس ثنعًم ثنضشٔسٚزٔ .صؤكذ ثنًذَٔز أٚضج ثَّ ٚقضش إخظجء ثنًعهٕيجس ثنغشٚز
ٔثنٕعجة ٔثنًغضُذثس ثنض ٙصقًم طجدع ثًْٛٞز أٔ ثنغشٚز ٔثنض ٙففم عهٓٛج دغذخ ٔ ٛجضّ فضٗ دعذ ثَضٓجء يذر قذيضّ يج نى
ٚكٍ ثنكظ

عُٓج يغًٕفجس دّ

شثفز دًٕؽخ ثنُظجو يع عذو ث٠د٢ء نٕعجةم ث٠ع٣و خ ٙأ٘ ٔعجةم ثنضٕث م ث٢ؽضًجعٙ

دأ٘ يعهٕيز أٔ صعه ٛأٔ صفشٚـ أٔ أ٘ يذثقهز خ ٙيٕعٕعجس ٢صثنش صقش ثنذسثعز أٔ ثنضقق ٛيع عذو صٕؽ ّٛثنُقذ أٔ
ثنهٕو إنٗ ثنقكٕيز دأ٘ ٔعٛهز يٍ ٔعجةم ث٠ع٣و ثنًقهٛز أٔ ثنذٔنٛز يع عذو َظش دٛجَجس أٔ ق جدجس صُجْض عٛجعز ثنذٔنز
أٔ صضعجسر يع أَظًضٓج ثنغٛجعٛز أٔ إ ذثسْج أٔ صٕاٛعٓجٔ .صضُجٔل ثنًذَٔز ثَّ ٚقظش عهٗ ثنًٕ

ثقض٣ط ثنًجل ثنعجو أٔ

صذذٚذِ أٔ ثنضجشٚظ خ ّٛأٔ ثنضفشف دّ دغٛش ٔؽّ ف يع فظش ثعضغ٣ل يفجنـ ثنذٔنز نًفهقضّ أٔ ثنضجشٚظ دأ٘ ف يٍ
فقٕآج أٔ ث٢فضجج دأ٘ يًضهكجس صخص ؽٓز عًهّ ٔعى صغهًٓٛج دعذ ثَضٓجء ثنغشر يُٓج أٔ ثعضخذثو يًضهكجس ثنذٔنز ثنضٙ
عهًش إن ّٛدغذخ ٔ ٛجضّ نًُجعضّ ثنظخفٛز أٔ يُجعز أطشثف أقشٖ.
ٔٚقظش ٔخ يع ٛجس ْزِ ثنًذَٔز اذٕل ثنٓذثٚج أٔ ثنخذيجس ثنض ٙصعشر عهٗ ثنًٕ
يٛضر ٚكٌٕ نٓج صأعٛش يذجشش أٔ غٛش يذجشش عهٗ َضثْضّ كًج ٚقظش عهٗ ثنًٕ

دظكم يذجشش أٔ غٛش يذجشش أٔ أ٘

اذم أ٘ صكشٚى أٔ ٔعجو أٔ ْذٚز أٔ ؽجةضر

يٍ أ٘ فكٕيز قجسؽٛز دٌٔ ثنقفٕل عهٗ يٕثخقز سعًٛز أٔ اذٕل أ٘ صغٓ٣ٛس قج ز أٔ قفٕيجس عهٗ ثنًظضشٚجس
ثنخج ز يٍ ثنًٕس د ٍٚثنز ٍٚنذٓٚى يعجي٣س سعًٛز يع ؽٓضّ يع فظش ثعضخذثو أ٘ يعهٕيز ففم عهٓٛج دقكى عًهّ
نهقفٕل عهٗ قذيز أٔ يعجيهز قج ز يٍ أ٘ ؽٓز.
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ٔٚضُجٔل ثنذجح ثنشثدع يٍ يذَٔز ثنغهٕ ثنٕ ٛج ٙعذر ٔثؽذجس يٍ فٛظ ثعضخذثو ثنًٕ
عهٗ ثنًٕ

نهضقُٛز فٛظ صُص ثنًذَٔز ثَّ

ثنعجو ثصخجر ؽًٛع ث٠ؽشثءثس ثن٣صيز نهًقجخظز عهٗ ؽٓجص ثنقجعٕح ثنخجو دّ أٔ ثنججكظ أٔ غٛشِ يٍ

ثٞؽٓضر ثنضقُٛز ٔعذو صقًٛم دشثيؼ عهٗ ثٞؽٓضر إ ٢دعذ يشثؽعز ث٠دثسر ثنًخضفز ٔعذو ثعضخذثو ثنؾٓجص إٞ ٢غشثر
ثنعًم ٔثنًقجخظز عهٗ كهًز ثنغش ثنخج ز دّ ٔثنًعهٕيجس ثنغشٚز ثنًٕؽٕدر خ ٙثنؾٓجص ثنخجو دّٔ .صٕعـ ثنًذَٔز دأٌ
عهٗ ثنًٕ

ثنز٘ صضٕثخش نذ ّٚإيكجٌ ثنٕ ٕل إنٗ شذكز ثَ٢ضشَش ث٢نضضثو دجعضخذثو ثنظذكز ٞغشثر ثنعًم ٔعهّٛ

ث٢نضضثو دظشٔط ٔيض هذجس فقٕق ثنًهكٛز ثنجكشٚز نهًهججس ٔثنذشثيؼ ٔعذو صقًٛم ثنُفٕو أٔ ثنفٕس ثنض ٙصقضٕ٘ يٕثد
غٛش أق٣اٛز أٔ أ٘ َظجط غٛش َظجئ .ٙصظٛش ثنًذَٔز إنٗ ثَّ عهٗ ثنًٕ

ثنز٘ ٚخفص نّ عُٕثٌ دشٚذ ثنكضشَٔ ٙعذو

ثعضخذثو ثنذشٚذ َ٠ظجء سعجةم  ٢صضعه دعًهّ ٔعذو خضـ أ٘ سعجنز يٍ يفذس غٛش يعشٔف إ ٢دعذ ثنضُغ ٛيع ث٠دثسر
ثنًخضفز.
ٔخمم ٙدجدٓممج ثنخممجيظ صضُممجٔل ثنًذَٔممز اضممٛز صعممجسر ثنًفممجنـ ٔيكجخقممز ثنججعممذ ٔخممْ ٙممزِ ثنجقممشر يممٍ ْممزث ثنذممجح صؤكممذ
ثنًذَٔمممز أٌ ٚجفمممـ ثنًٕ ممم

ق ٛمممج نممم١دثسر ثنضممم ٙصقمممذدْج ؽٓضمممّ عمممٍ أ٘ فجنمممز صعمممجسر يفمممجنـ فجنمممز أٔ يقضًهمممز

ٔثٌ ٚ ٢ظممجس خمم ٙأ٘ اممشثس ٚممؤعش دظممكم يذجشممش أٔ غٛممش يذجشممش عهممٗ صشعمم ّٛأ٘ عقممذ ٚكممٌٕ أفممذ أاشدجةممّ طممشف خٛممّ.
ٔخممم ٙعمممذٛم ؽٓمممٕ د يكجخقمممز ثنجغمممجد ٚضٕؽمممخ عهمممٗ ثنًٕ ممم

إدممم٣ي سةٛغمممز ثنًذجشمممش ق ٛمممج عمممٍ أ٘ صؾمممجٔص نَٟظًمممز

ٔثنضعهًٛمممجس ثنُجخمممزر ثنضممم ٚ ٙهمممع عهٓٛمممج قممم٣ل عًهمممّ ٔأٚضمممج إدممم٣ي ثنؾٓمممجس ثنًخضفمممز عمممٍ أ٘ خغمممجد عهمممى دمممّ أعُمممجء
ٔ ٛجضمممّ .كًمممج أكمممذس عهمممٗ كجخمممز ثنؾٓمممجس ثنقكٕيٛمممز َظمممش ْمممزِ ثنًذَٔمممز خممم ٙيٕاعٓمممج ث٢نكضشَٔمممٔ ٙصعشٚممم
دٓمممج ٔإد٣غمممّ دأَمممّ ٚؾمممخ عهٛمممّ ث٢نضمممضثو دأفكجيٓمممج ٔأٚضمممج صٓٛتمممز دٛتمممز عًمممم عيُمممز ٔ مممقٛز نهًٕ ممم

ثنًٕ ممم

صهذممم ٙثنًض هذمممجس

ثٞعجعٛز ٞدثء عًهّ ٔص ذ ٛثَٞظًز ٔثنهٕثةـ ٔثنقشثسثس رثس ثنفهز دعذثنز ٔإَفجف دٌٔ صًٛٛض.
ٔثَمممّ عهمممٗ كمممم يٕ ممم

عمممجو دعمممذ

مممذٔس امممشثس صعُٛٛمممّ ث٢طممم٣ال عهمممٗ ثَٞظًمممز ثنًضعهقمممز دعًهمممّ ٔعهمممٗ ْمممزِ ثنًذَٔمممز

ٔث٠نًممممجو دٓممممج ٔث٢نضممممضثو دًممممج ٔسد خٓٛممممج يممممٍ أفكممممجو عُممممذ أدثء ٔثؽذجصممممّ ٔيغممممؤٔنٛجصّ ثنٕ ٛجٛممممزٔ .عهممممٗ إدثسر شممممؤٌٔ
ثنًمممٕ ج ٍٛأٔ ثنًمممٕثسد ثنذظمممشٚز أٔ يمممٍ خممم ٙفكًٓمممى َظمممش ثنمممٕع ٙدغقجخمممز ٔيذمممجدا ثنغمممهٕ ثنمممٕ ٛجٔ ٙأق٣اٛمممجس ثنٕ ٛجمممز
ثنعجيز ٔصضٔٚذ ؽًٛع ث٠دثسثس دُغخز يٍ ْزِ ثنًذَٔز.
https://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Pages/news143808202.aspx
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النحائج المسحخلصت من الذراست
إٌ إفذٖ اضجٚجَج ثنًقٕسٚز خ ٙثنٕ ٕل إنٗ دسؽز عجنٛز يٍ ثنؾٕدر ٔثنكججءر خم ٙثٞدثء ٔصققٛم ثنعذثنمز ث٢ؽضًجعٛمز
ٔصقق ٛسعج ثنًٕ

ٔسعج ثنًغضجٛذ يٍ ثنخذيز ْ ٙاضٛز ث٢نضضثو ثٞق٣ا٠ ٙخشثد ثنضُظٛى خ ٙيخضهم

ثنضُظًٛٛز ٔرنك دضقًم يغؤٔنٛز ثنعًم ثنًكه

ثنًغمضٕٚجس

دمّ ٔيغمؤٔنٛز ثنقٛمجو دجنٕثؽذمجس ثنٕ ٛجٛمز ثنًٕكٕنمز إنٛمّ دكمم إقم٣و

ٔأيجَز ٔدكم داز ٔإصقجٌ يضضًُج س رنك يغؤٔنٛز أكذش أ ْٙٔ ٢يغؤٔنٛز ث٢نضضثو دجنقٛى ٔثٞق٣ق ث٠ع٣يٛز.
ٚقٕل

عذقجَّ ٔصعجنٗ خ ٙيقكى صُضٚهّ خ ٙعمٕسر ثنقٛجيمز "  ٢أاغمى دٛمٕو ثنقٛجيمز ٔ ٢أاغمى دمجنُجظ ثنهٕثيمز" (عمٕسر

ثنقٛجيممز عٚممز  .) 2 1خممجس عممذقجَّ ٔصعممجنٗ ٚقغممى دممجنُجظ ثنهٕثيممز أ٘ صهممك ثنممُجظ ثنضمم ٙصقجعممخ ٔصهممٕو
صقفممٛش أٔ ق ممأ ٚشصكذممّ خمم ٙدَٛممجِ ٔيغممؤٔنٛز ثنعًممم عممًٍ رنممك ٔيممٍ عممى خممئٌ ثنضممضثو ثنًٕ م

ممجفذٓج عهممٗ أ٘
دًغممؤٔنٛضّ ثنزثصٛممز

ٔثنًٕعٕعٛز ْٕ ثنغذٛم نضقق ٛؽٕدر ٔكججءر ثٞدثء ٔثعضظعجس ثنشاجدز ثنزثصٛز ٔعذظ ثنقشثس ث٠دثس٘ ٔثنًقجخظز عهمٗ
ثنغهٕ ثنٕ ٛج ٙثنًغؤٔل.
إٌ ْذف ثنشاجدز عٕثء ثنذثقهٛز أٔ ثنخجسؽٛز ْٕ ثنًقجخظز عهٗ ثنغهٕ ثنٕ ٛج ٙيٍ ق٣ل خشر إٛد عهمٗ عمهٕكٛجس
ثنعجيه ٍٛخ ٙثنًُظًجس ثنعجيز نضذظ ثٞدثء ثنٕ ٛج ٙيٍ َجفٛز ٔيُع ثنضؾجٔصثس ثنضم ٙامذ صقمذط خم ٙثنغمهٕ ثٞق٣امٙ
ثنًُٓ ٙيٍ َجفٛز أقشٖ خئرث ثنضضو ثنًٕ

خ ٙكجخز ثنًغضٕٚجس ثنضُظًٛٛمز دًغمؤٔنٛجصّ ثنًٕعمٕعٛز ٔثنزثصٛمز ثنعًهٛمز

ٔثٞق٣اٛمز ٔفجعمخ َجغمّ اذمم أٌ ٚقجعمذّ ثنغٛمش خم ٙمم ص ذٛم خهغمجز ثنشاجدمز ثنزثصٛمز ٔخعجنٛمز ثنًضغٛمشثس ثنضُظًٛٛممز
ثٞقشٖ عٕثء يج ٚضعه دجنذٛتز ثنذثقهٛز أٔ ثنخجسؽٛز
خئٌ رنمك دجنضأكٛمذ عمٛؤد٘ إنمٗ ؽمٕدر ٔكجمجءر ثٞدثء ٔنمٕ ثنضمضو ؽًٛمع ثنًمٕ ج ٍٛدٓمزِ ثنًغمؤٔنٛز ثٞق٣اٛمز نًمج كمجٌ ُْمج
صقفٛش خ ٙدعض يؾج٢س ثنخذيز ثنعجيز أٔ ثَقشثخجس ٔصؾجٔصثس غٛش ثٞق٣اٛز خ ٙيؾمج٢س ث٠دثسر ثنعجيمز ثنًخضهجمز ٔامذ
ًٚغم ْزث ًَٕرػ يغجن ٙنهًٕ

ثنعجو ٔنكٍ ْزث يج ٚؾخ أٌ ٚكٌٕ.

ٔفٛظ أٌ أفذٖ ثنًقجٔس ثٞعجعٛز نهعًهٛز ث٠دثسٚز ْٕ أق٣اٛجس ثنًٕ

خ ٙاٛجيّ دًغؤٔنٛجصّ ث٠دثسٚمز ثنًٕعمٕعٛز

يُٓج ٔثنزثصٛزا خئٌ ثنذثسط ٞق٣اٛجس ث٠دثسر  ٢صثل أيجيّ عذدث يٍ ثٞعتهز ٔثنًٕعٕعجس ثنضًٚ ٙكٍ أٌ  ٚشفٓج خمٙ
يٕعٕال أق٣اٛجس ث٠دثسر ٔصقضجػ إنٗ صعً ٔدسثعز ٔصقهٛمم يمٍ ثنذمجفغٔ ٍٛثنًًجسعمٍٛا ٔيمٍ ْمزِ ثنًٕعمٕعجس يمج
ٚه:ٙ
.1دٔس ثنضُظتز ثٞعشٚز ٔثنضشدٛز ثنًذسعٛز خ ٙصشعٛخ أق٣اٛجس ثنٕ ٛجز.
.2دٔس صذسٚظ أق٣اٛجس ثنٕ ٛجز ثنعجيز عًٍ ثنًشثفم ثنذسثعٛز ثنًخضهجز عٕثء خ ٙثنضعهٛى ثنعجو أٔ ثنضعهٛى ثنعجن.ٙ
 .3ثنًذثقم ثنًُجعذز ٔثنُظشٚجس ثنً٣ةًز نضذسٚظ أٔ صذسٚخ يٕ ج ٙثنق جع ٍٛثنعجو ٔثنخجو عهٗ أق٣اٛجس ثنٕ ٛجز.
.4ثٞعجنٛخ ثنًُجعذز نضذظ ٔصٕؽٔ ّٛصٚجدر يغضٕٖ ثنًغمؤٔنٛز ث٠دثسٚمز خم ٙثنًُظًمجس ثنضمٚ ٙعًمم دٓمج عمذدث يمٍ ثنؾُغمٛجس
ثنًخضهجز ثنض ٙصؤيٍ دقٛى يخضهجز ٔأدٚجٌ يضعذدر.
 .5ثنذٔس ثنًضذجدل د ٍٛأق٣اٛجس ثنًٕ

ٔثنغقجخز ثنضُظًٛٛز نهًُظًز.
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