
أخالقياث املهنت : مادة

 املحاضزة الثالثت

هذه املحاضزة الثالثت املتعلقت بأخالقياث املهنت ضتجدونها جزلش على مظاهز الفطاد 

إلاداري واملالي وأرجى قزاءتها قزاءة متأهيت وأهصحكم بمزاعاة جزقيم العناوين حتى ال 

. جختلط عليكم املظاهز وبالتىفيق

  إلانعانيت املجخمعاث جعذ الـعاد ينخش
ًا
 على والتراجع الظعف لها  عسبا

 العلبيت آثاسه وجنعىغ والاجخماعيت، والعياظيت الاكخصاديت ألاصعذة جميع

ٌّل  الحياة،  ناحي جميع على  نعب اندشاس على والذساظاث إلاخصائياث وجذ

 جياجف جخطلب وظاهشة  عظلت يشيل وسبما العالم،  جخمعاث في الـعاد

 .عليها واللظاء ملحاسبتها الجميع

      الظاهشة، عن حعبر التي املماسظاث  ن العذيذ واملالي إلاداسر  للـعاد

  :الخاليت ألاشياٌ إلى جلعيمها ويمىن و خذاخلت  دشابهت جيىو   ا وعادة

 الزشىة1-

 حؼليب  لابل عينيت هذايا أو  اليت ملبالؽ املىظف حعاطي في جخمثل

 .خم وجه دوو   ن الاخشين خعاب على جماعت أو ؿشد  صالح

 املحطىبيت 2-

 أو هدضب الصخص إليها ينخمي جهت أو ؿشد لصالح أعماٌ جنـيز هي

 العالم بلذاو في  ندشش وهي، لها  عخدلحو ييىو  أو دوو   ن  نطلت عائلت

 وينخج واللبلي العشائشر  بالخلعيم جخمحز التي خاصت بصـت والعشبي النا ي

 .إلانخاج الخذ اث وصيادة جلذيم في إلاداسة هـاءة جذني الظاهشة هزه عن

 إلى يؤدر  ما  ؤهلحو ػحر بأشخاص وظائف شؼل املحعىبيت حعني هما

 .الانخاج الخذ اث وجشاجع  ع جلذيم في املؤظعت وؿعاليت هـاءة جشاجع

 املحاباة 3-



ٌ  خم وجه بؼحر أخشي  على جهت جـظيل باملحاباة يلصذ  على للحصى

 والاظدثماس الاظدئجاس وعلىد امللاوالث  نذ في هما  عينت، وخذ اث  صالح

 عالجا وألاصعب خطىسة الـعاد  ظاهش أهثر  ن واملحعىبيت املحاباة وحعخبر

املماسظاث،     لخلً نديجت املجخمعاث خياة على جنعىغ ظلبيت آثاس عنها يترجب

 كظايا أشهش  ن لىاخذة املصشيت املحاهم شهذجه  ا رلً أ ثلت و ن

 والعخباساث  ا لطبلت واملحاباة الخدحز نخائج  ن أو هما 1977ظنت الـعاد

 ألاخلاد وػشط الىطنيت الىخذة أظغ تهذيذ هى كبليت أو عشائشيت أو عشكيت

 .الىطنيت سوح وجضعضع وعذالتها إلاداسة بجزاهت ثلتهم وإطعاؾ النـىط في

 الىضاطت 4-

 املجخمعاث،  عظم حعىد التي العا ت الاجخماعيت الظىاهش  ن وحعذ

 يعخدم ال  ن لصالح ونـىر  شهض رر شخص أنها جذخل على وحعشؾ

 .املنصب إشؼاٌ أو العلذ، إخالت أو الخعيحو،

 والتزويز الابتزاس 5-

ٌ  هى الابتزاص    لابل املجخمع في  عحو طشؾ  ن أ ىاٌ على الحصى

 يخعلم والتزويش بالـعاد، املخصف الصخص بىظيـت  شجبطت  صالح جنـيز

ٌ  بؼيت إلاداسيت واملحشساث الشظميت الىثائم  دخىي  بخدشيف  على الحصى

 املخابعاث  ن للهشوب أو الحلائم لطمغ ييىو  وكذ شخصيت  ناؿع

  ثال امليالد جاسيخ جضويش رلً و ثاٌ إلاداسيت، ألاخطاء وطمغ اللظائيت

  ثال، العمل ظن لبلىغ الضيادة )نلصانه أو صيادجه  ن ظىاء لالظخـادة

 (.البلىغ عذم بحجت والعلاب العذالت  ن للهشوب والنلصاو

 :والاخالص الطزقت 6-

 وكانىنا ششعا و ذانت  دش ت وظلىهياث  ماسظاث هي الطزقاث

  عينت، بمؤظعاث الخاصت املىجىداث وظشكت الصنذوق، في النلذ هعشكت

  :له كانىني الؼحر وإلانـاق العام املاٌ العمالء، ونهب  ن املعلى اث وظشكت

 املعهىدة ألا ىاٌ اظخعماٌ ظىء عن عباسة ؿهى باالختالص يعشؾ  ا أر



 الخصشؾ هزا وحؼطيت كانىني، ػحر بها بشيل الخصشؾ أو  عحو لصخص

 .املاليت والحعاباث والسجالث الذؿاجش في الخالعب طشيم عن

 هى الحاطش الىكذ في ظهىسا الـعاد  ظاهش أهثر  ن الاخخالط ويعذ

 ؿال  نها، الذولت خش او بهذؾ عليها والاظخدىار العمى يت ألا ىاٌ اخخالط

 كبل  ن الاخخالط خاالث  ن العذيذ نشش  ن اليى يت الجشائذ جخلى

 الحيىيت  شاؿلها إداسة على اللائمحو ختى أو الذولت  ىظـي

 .املعامالث إهجاس في التباطؤ 7-

 العمى ي املىظف بال باالة املخعلم املظهش رلً هى هنا وامللصىد

 بهم املنىطت الخذ ت لها يلذم أو املـترض الهيئاث أو باملىاطنحو واظتهخاسه

 يظيع املناظب،  ما الىكذ في بعمله يلىم ال بها كانىنا، ؿنجذه وامليلف

  ا الاجخماعي العصياو إلى رلً يؤدر وكذ بل والجماعاث، ألاؿشاد خلىق 

، والعياس ي الاجخماعي الاظخلشاس يهذد  بنيت الخباطؤ ييىو   ا وػالبا للذٌو

ٌ  الابتزاص  .املعا الث إنجاص في لإلظشاع شخصيت  ناؿع على والحصى

 املىظف قبل من التنظيميت أو والىظيفيت إلاداريت الاهحزافاث 8-

 .املطؤول

 .وظيفته ملهام جأدًته أثناء العام املىظف عن جصدر التي املخالفاث  9-

 جأدًت أو والاهصزاف ااححىر  في العمل ومىاعيد أوقاث احترام عدم 10-

 التراخي أو العمل عن الشوار والامتناع واضتقبال ،الصحف قزاءة في الىقت

 وعدم العمل قىاعد احترام وعدم املطؤولت جحمل وعدم التكاضل أو

 الطلىك لقىاعد وفقا املطلىبت املهام جأدًت وعدم الدوام بأوقاث التقيد

 .املنهي

 في واملحاباة ااجماعي العمل عن وااخزوج الىظيفت أضزار إفشاء 11-

 .املطؤوليت مناصب في التعيين

 العمل عن والخشوج بالعمل الانـشاد أو الجماعي العمل عن الخشوج

 كذ  شاول في والهيئاث وإلاداساث املصالح يىكع  ا هثحرا الجماعي املؤظعاحي



 ألاعماٌ ألو اللظاء، إلى اللجىء وسبما الناط خلىق  طياع إلى جؤدر

  صذاكيت أهثر الجماعي والعمل نلصاو، ؿـيها صاخبها يىن  هما الـشديت

 .خطأ وأكل

  :والطلطت العام املنصب اضتغالل 12-

 عليا  ناصب راث ناؿزة شخصياث اظخؼالٌ في واضح بشيل ويخمثل

ٌ  أو كانىنيت ػحر بطشق  العا ت الا الن في للخصشؾ ملنصبهم  على الحصى

 ألشخاص جشاخيص  نذ طشيسيت، أو إعـاءاث أو الخجاسيت، الصـلاث بعع

. كانىني ػحر بشيل ششواث أو

.    

 


