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تكز:ِٜ
اْطالقا َٔ ايتظاّ صٝ٥ػ ٚأعطا ٤زتًػ بًزٜ ١ٜطا ٚاملٛظؿني بأراٚ ٤ظا٥ؿِٗ ٚٚادباتِٗ َٗٚاَِٗ بٓا٤اً
عًَ ٢بار ٤٣أعاع ١ٝتبٖٓٛا مجٝعاً ٚآي ١ٝعٌُ ٚاضشٚ ١حن ٛحتكٝل صعايٚ ١صؤٚ ١ٜأٖزاف ايبًزٜ " ١ٜطا
ستاؾع ١خطضا ٤آَٓ٘ سات إراصٚ ٠بٓ ١ٝحتت ١ٝسزٜجَ ١ظرٖض ٠اقتصارٜا ٚادتُاعً ٝا ٚصشٝاً َ ،تُٝظ٠
بطابعٗا ايعضبٚ ٞاإلعالَٚ ، " ٞتك ّٛعً ٢االسرتاّ يآلخضٚ ٜٔاسرتاّ ايضأٚ ٟايضأ ٟاآلخض ٚايعٌُ ضُٔ
ؾضٜل ايعٌُ ايٛاسز اعتٓاراً يًكٛاْني ٚاألْعُٚ ١إلدضا٤ات ايعٌُ اإلراصٚ ١ٜايؿٓ ١ٝاملعتُزٚ ،٠بايتعاَ ٕٚع
َا اْبجل عٔ اجملًػ َٔ دتإ عٌُ َجٌ ايًذٓ ١املايٚ ١ٝدتٓ ١ايتٓعٚ ِٝايبٓا ٤احملًٚ ١ٝدتٓ ١ؽؤٕٚ
املٚظؿني ٚدتٓ ١املٝاٚ ٙايهٗضباٚ ٤ايًذٓ ١ايصشٚ ١ٝدتٓ ١ايرتبٚ ١ٝاملعاصف ٚايًذٓ ١ايكاْٚ ١ْٝٛدتٓ ١املضأ٠
ٚايؾباب ٚدتٓ ١ايعطا٤ات ٚاملؾرتٜات ٚدتٓ ١ايعالقات ايزٚيٚ ١ٝغريٖا َٔ ايًذإ االعتؾاصَٔ ١ٜ
َتدصصني يف شتتًـ اجملاالت َٔ عهإ ٚأصزقا ٤ايبًز َٔ ١ٜخاصز اجملًػ ٜعًُٛا بؾهٌ تطٛعٞ
َجٌ دتإ األسٝا ٤يف ايبًز ٠يتعظٜظ ايعٌُ ادتُاٖريٚ ٟاملؾاصن ١اجملتُعٜ ،١ٝعٌُ نارص بًزٜ ١ٜطا
ٚؾل ٖٝهً ١ٝإراصٚ ١ٜاضشَ ١صارم عًٗٝا ٚؾكا يألصٚ ٍٛمت حتزٜز َٗاّ ايزٚا٥ض املدتًؿ َٔ ١خالٍ
ٚصـ ٚظٝؿ ٞيهٌ را٥ضٚٚ ٠صـ ٚظٝؿ ٞيهٌ َٛظـ َٓٚصب.
ٚبٗزف تطٜٛض دٛر ٠ارتزَٚ ١مشٛيٝتٗا ٚتكزميٗا يهاؾ ١املغتؿٝز َٔ ٜٔخزَات ايبًز ١ٜبؾهٌ ْظٜ٘
ٚؽؿاف َٚغا ،ٍ٤ؾكز مت تطٜٛض َز ١ْٚايغًٛى ارتاص ١ببًزٜ ١ٜطا اييت تؾهٌ ري ٌٝاصؽار ٟخاص بٗا
س ٍٛطضٜك ١ايعٌُ ٚقٝارت٘ يف َٓطكْ ١ؿٛسٖا اعتٓاراً إىل ايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١ايك ِٝايٓب ١ًٝاملعُ ٍٛبٗا.

أُٖ ١ٝاملز:١ْٚ
تعترب ٖش ٙاملز ١ْٚاييت اعتُزٖا زتًػ بًزٜ ١ٜطا ٚأبز ٣ايتظاّ ادتُٝع بٗا َٚا دا ٤يف َطُْٗٛا َٔ
صٝ٥ػ ٚأعطاَٛٚ ٤ظؿني قٛاعز أعاع ١ٝيغًٛى أعطاَٛٚ ٤ظؿ ٞاجملًػ ٚتصضؾاتِٗ ٚقٝاَِٗ عً ٢خزَ١
املٛاطٓني ضُٔ أعػ اذتهِ ايضؽٝز َٚبار ٤ٟايؾؿاؾٚ ١ٝق ِٝايٓظاْٖٚ ١عِ املغا٤ي ١املعتُز ٠يف اجملًػ
ٚاييت تغتٓز يًكٛاْني ٚاألْعُٚ ١ايك ِٝايٓب ١ًٝاحملً.١ٝ
ٚتأت ٞأُٖ ١ٝاملز ١ْٚنْٗٛا أتت باألصٌ َٔ أعطاَٛٚ ٤ظؿ ٞاجملًػ ايش ٜٔأبزٚا االيتظاّ بٗا
ٚبأسهاَٗا اييت ٜأتَ ٞصزصٖا ٚقٛتٗا َٔ االيتظاّ ايشاتٚ ٞاألربٚ ٞاألخالقٚ ٞيهْٗٛا َٓغذَُ ١ع
ايكٛاْني ٚاألْعُ.١

أٖزاف املز:١ْٚ


صؾع ٚع ٞمجٝع املغؤٚيني ٚاملٛاطٓني باالعرتاف بإ َٔ ٜزٜض ؽاْ٤اً عاَاً ٜعترب َغؤٚالً اَاّ املٛاطٓني ٚيف خزَتِٗ.



حتزٜز اذتكٛم ٚايٛادبات يهٌ طضف َٔ أطضاف َغؤٚي ٞاجملًػ َٔ أعطاٚ ٤صٝ٥ػ َٛٚظؿني.



تٛضٝح َعاٜري األرا ٤ايغً ِٝيف زتًػ بًزٜ ١ٜطا ٚصٛالً يتشكٝل ايٓتا٥ر األؾطٌ يف اختاس ايكضاص ٚتٓؿٝش املٗاّ اإلراص١ٜ
ٚايتُٓٚ ١ٜٛضُإ ارتزَ ١األؾطٌ ٚاألدٛر يًُٛاطٔ.



تعظٜظ َبار ٤٣ايؾؿاؾٚ ١ٝق ِٝايٓظاٖٚ ١تعظٜظ اإلدضا٤ات ايٛقا َٔ ١ٝ٥اتاس ١ؾضص ايؿغار.



تعظٜظ املؾاصن ١اجملتُعٚ ١ٝتطٜٛض ايعالق ١بني املٛاطٔ ٚاجملًػ ايبًز ٟيف َزٜ ١ٜٓطا.



تؿع ٌٝاملغا٤ي ١يف عٌُ مجٝع املغؤٚيني يف اجملًػ ايبًز َٔ ٟخالٍ تعظٜظ عٝاع ١االْؿتاح عً ٢ادتُٗٛص.



تعظٜظ االيتظاّ باإلدضا٤ات ٚايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١تعظٜظ ايؿِٗ يًشكٛم ٚايٛادبات ٚاذتز َٔ ايؿضرٚ ١ٜايتؿغريات ايؾدص١ٝ
ٚتعظٜظ َبار ٤٣عٌُ ايؿضٜل.

بًزٜ ١ٜطا
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املعاٜري املٗٓٚ ١ٝاألخالق ١ٝيكٛاعز ايغًٛى:
اْطالقاً َٔ اميإ ادتُٝع بأُٖ ١ٝرٚص املر يػ ايبًز ٟيف تُٓ ١ٝاجملتُع احملًٚ ٞايتؿاعٌ ٚايتٛاصٌ ايَٞٛٝ
عٝا ٠املٛاطٔ ٚدٛر ٠ارتزَ ١املكزَ ١ي٘ بؿاعً ١ٝمبا ٜٓغذِ ٚتٛقعات املٛاطٓني بتكز ِٜاجملًػ يًدزَات
بأعً ٢املغتٜٛات املٗٓٚ ،١ٝسضص اجملًػ عً ٢أرا ٤رٚصٚٚ ٙادبات٘ َٚغؤٚيٝات٘ ٍٍٚقٝاّ بزٚص ٙعً ٢أنٌُ
ٚد٘ بعٝزاً عٔ َعاٖض ايٛاعطٚ ١احملابا ،٠ؾإٕ اجملًػ ٜؤنز االيتظاّ باملعاٜري املعُ ٍٛبٗا يف بًزٜ ١ٜطا
عً ٢ايصعٝز املٗين ٚاألخالقٚ ٞاإلراص ٠ادتٝزٚ ٠األرا ٤ايؿعاٍ ٚايؿاعٌ َٔ أدٌ حتغني َغت ٣ٛارتزَات
املكزَ ١يًُٛاطٓني ٚطٜار ٠ثك ١املٛاطٓني باجملًػ ٚايتؿاؾِٗ سٛي٘.
 َٔٚأدٌ ايٛص ٍٛإىل ْعاّ ْظاٖ ١دٝز يف بًزٜ ١ٜطاًٜ ،تظّ اجملًػ بضٝ٥غ٘ ٚبهاٌَ أعطاَٛٚ ٘٥ظؿ٘ٝ
باملبار ٤٣ايتاي:١ٝ
( )1قواعد السلوك لرئيس وأعضاء المجلس البلدي
أٚالً :اهلزف َٓٗا:
سٝح إ صٝ٥ػ ٚاعطا ٤اجملًػ َهًؿني بارتزَ ١ايعاَ ١يغهإ َٛٚاطين بًزٜ ١ٜطاٚ ،سٝح إ ادتُٗٛص ٜتٛقع
اعًَ ٢عاٜري ايغًٛى املٗين َٔ صٝ٥ػ ٚاعطا ٤ايبًز.١ٜ
ؾإ اهلزف َٔ ٖش ٙاملز ٖٛ ١ْٚاْؾا ٤ري ٌٝاخالق ٞسات ٞيغًٛى صٝ٥ػ ٚاعطا ٤ايبًز َٔ ،١ٜادٌ حتكٝل اعتذاب١
صٝ٥ػ ٚاعطا ٤اجملًػ ملتطًبات مجٗٛص ايٓاخبني َٔ خالٍ ادضا٤ات رميكضاطٖٚ ١ٝش ٙاملز ١ْٚعٛف تغاعز يف
تٛؾري ب ١٦ٝاذتهِ ايضؽٝز يف ايبًز.١ٜ
ثاْٝاًَ :عاٜري املز:١ْٚ
ٜتعٗز صٝ٥ػ ٚاعطا ٤زتًػ ايبًز ١ٜيف نٌ االٚقات بااليتظاّ باسهاّ ايكٛاْني ٚاالْعُ َٔ ١خالٍ:
َ .1ضاعاَ ٠صًش ١ايبًز ١ٜايؿطً ٢اثٓا ٤تكزميِٗ ارتزَات دتُٗٛص ايٓاخبني.
 .2تٓؿٝش املٗاّ ٚايٓؾاطات االراص ١ٜمبصزاقٚ ١ٝسغٔ ْٚ ١ٝبأقصَ ٢عضؾٚ ١إَهاَْ ١ٝتٛؾض ٠يزٚ ِٜٗؾكا يًكِٝ
االعاع ١ٝايتاي:١ٝ
أ .ايٓظاٖ :١إعطا ٤االعتباص ٚاألٚي ١ٜٛايكص ٣ٛعٓز اخش ايكضاص يًُصًش ١ايعاَٚ ١يٝػ العتباص املصاحل
ايؾدص ١ٝيالؾضار.
ب .األَاْٚ ١اإلخالص يف ايعٌُ.
ت .ز .ايؿاعً :١ٝتٓؿٝش ايكضاصات ٚايغٝاعات بغضعٚ ١تهًؿَ ١عكٛيٚ ١دٛر ٠باالعتُار عً ٢حتًْ ٌٝظٜ٘
ٚرقٝل يًٛقا٥ع ٚاذتكا٥ل.
خ .ر .املغا٤ي :١بإ ْهَ ٕٛغؤٚيني َٚغاً٥ني جتا ٙبعطٓا ايبعض ٚجتا ٙاملٛاطٓني يف ايكضاصات اييت ٜتدشٖا
اجملًػ.
زٖ .ـ .ايكٝار :٠بإ ْٛاد٘ ايتشزٜات ٚإ ْٛؾض ايتٛدٗٝات ايالطَ ١يًعٌُ اي.َٞٛٝ
 .3رعِ ٖش ٙاملز َٔ ١ْٚادٌ تعظٜظ َعاٜري ايغًٛى املتٛقع َٔ ١ايضٝ٥ػ ٚاالعطا ٤بػ ١ٝتعظٜظ َصزاقْٚ ١ٝظاٖ١
اجملًػ جتا ٙعُ ّٛاجملتُع بهاؾَ ١هْٓٛات٘.
ثايجاًَ :غؤٚيٝات اجملًػ:
ٜتعٗز اجملًػ أ ٚايًذإ املٓبجك ١عٓ٘ بايعٌُ عً:٢
َ .1ضادعٖ ١ش ٙاملز ١ْٚباعتُضاص ٚادضا ٤ايتعزٜالت املٓاعب ١عًٗٝا نًُا اقتط ٢االَض سيو.
 .2املضادع ١ايزاٚ ١ُ٥اعار ٠ايٓعض املغتُض ٚاختاس أ ٟادضاًٜ ٤ظّ أل ٟاْتٗاى ملبارٖ ٤ٟش ٙاملز َٔ ١ْٚقبٌ أَ ٟغؤ.ٍٚ
صابعاًَ :غؤٚي ١ٝاألعطا:٤
 .1ايغًٛى ايشٜ ٟتعني َضاعات٘:
االعطا ٤عباص ٠عٔ ممجًني يًُٛاطٓني ٖزؾِٗ االعاع ٖٛ ٞحتكٝل استٝاداتِٗ ٚبايتاي ٞؾِٗ َٗتُ ٕٛبزعِ ٖشٙ
املز َٔ ١ْٚخالٍ االيتظاّ بٗاٚ ،بايكٛاْني ٚاالْعُ ١ايؿًغط ١ٝٓٝاملطبكٚ ،١ناؽداص عٗز اي ِٗٝبتكز ِٜخزَ١
عاَ ١يًُٛاطٓنيٜ ،تعٗز االعطا ٤باذتؿاظ عًَ ٢عاٜري اخالق ١ٝعاي ١ٝيف عًٛنِٗ اثٓا ٤مماصعتِٗ ملٗاَِٗ
ايضمسٚ ،١ٝإ ٜٓؿشٚا املٗاّ املٛنً ١اي ِٗٝعغٔ ْٚ ،١ٝر ٕٚاعتباص ملصاذتِٗ ايؾدص ١ٝا ٚاملاي.١ٝ
بًزٜ ١ٜطا
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 .2ايتؿاْ ٞيف ارتزَ:١
مجٝع االعطا ٤عٛف ٜعًُ ٕٛباَاْ ١يتطٜٛض بضاَر تًيب طُٛح ٚاستٝادات ايغهإ اثٓا ٤مماصعتِٗ ملٗاَِٗ،
ٜٚغع ٢االعطا ٤يًعٌُ ضُٔ املغت ٣ٛاملتٛقع َٔ اؤي٦و ايشٜ ٜٔؤر ٕٚخزَ ١عاَ.١
 .3اسرتاّ آيٚ ١ٝإدضا٤ات اختاس ايكضاص:
ٜتعٗز نٌ عط ٛبتعظٜظ ٚاسرتاّ ادضا٤ات اختاس ايكضاص َٔ خالٍ االعرتاف بصالسٝات ٚعًطات َٚغؤيٝات صٝ٥ػ
اهل ١٦ٝاحملًٚ ،١ٝحيضص عً ٢رق ١ايتٛاصٌ َع قضاصات اجملًػ ،ست ٢يٛنإ ٖ ٛؽدصٝا َعاصضا هلش ٙايكضاصات.
 .4ايغًٛى أثٓا ٤االدتُاعات:
ٜتعٗز االعطا ٤بايتشً ٞباالرب ٚاالسرتاّ ٚاالخالم اذتُٝز ٠خالٍ ادتُاعات اجملًػ َٔ خالٍ اسرتاّ ايضٝ٥ػ،
ٚايظَالٚ ٤املٛظؿني ٚممجً ٞاجملتُع احملً ٞخالٍ ادتُاعات اجملًػ ا ٚخالٍ أ ٟعٌُ َٔ اعُاٍ ايبًزٜٚ ،١ٜتعٗز
االعطا ٤باجيار بْ ١٦ٝظ ٜ٘ٗخالٍ االدتُاعات.
 .5إقضاص ايشَ ١املاي:١ٝ
ًٜتظّ صٝ٥ػ ٚاعطا ٤اجملًػ ايبًزٚ ٟخالٍ َز ٠ال تتذاٚط ثالث ١أؽٗض َٔ تٛي ِٗٝملٗاّ َٓاصبِٗ بتكز ِٜاالقضاص
بايشَ ١املاي ١ٝارتاص ١بِٗ ٚباطٚادِٗ ٚاٚالرِٖ ايكصض َؿصال ؾ ٘ٝنٌ َا ميًه َٔ ٕٛعكاصات َٓٚكٛالت
ٚاعِٗ ٚعٓزات ٚاَٛاٍ ْكز ١ٜراخٌ ؾًغطني ٚخاصدٗا ملهتب صٝ٥ػ َٖ ١٦ٝهاؾش ١ايؿغار ٚجيزر ٖشا االقضاص
رٚصٜا نٌ عٓ.١
 .6اهلزاٜا ٚاملٓاؾع:
أ .ميٓع عً ٢ايعط ٛإظٗاص أ ٟتؿط ٌٝا ٚاحنٝاط جتا ٙأَ ٟغتؿٝز اَ ٚتعاقز ا ٚأ ٟدٗ ١تتعاط ٢اعُاٍ َع ايبًز،١ٜ
نُا ٚميٓع عً ٢االعطا ٤قب ٍٛأٖ ٟز ١ٜآَ ٚؿع َٔ ١أَ ٟغتؿٝز اَ ٚتعاقز ا ٚأ ٟدٗات اخض ٣تتعاط ٢اعُاهلا
َع ايبًز ١ٜعٛا ٤بؾهٌ ؽدص ٞا َٔ ٚخالٍ أ ٟؾضر َٔ اؾضار عاً٥ت٘ ا ٚصزٜل ي٘ٚ ،اييت َٔ املُهٔ إ
تؾهٌ استُاي ١ٝايؾبٗ ١يف ايتاثري عً ٢قضاص ٙيف اعطا ٤اؾطً ١ٝا ٚاذتام ضضص جتا ٙأ ٟؽدص ا ٚدٗ.١
ب .تك ّٛايبًز ١ٜبؿتح عذٌ خاص باهلزاٜا املكزَ ١يًبًز ١ٜتغذٌ ؾ ٘ٝاهلزاٜا ايٛاصر ٠يًبًز ١ٜا ٚصٝ٥غٗا ا ٚاسز
اعطا ٤اجملًػ ايبًز ٟا ٚاسز َٛظؿٗٝاٚ ،نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َعٗا عٛا ٤ناْت َٔ خالٍ االستؿاظ بٗا يف
ايبًز ١ٜأ ٚايتربع بٗا أ ٚاالستؿاظ بٗا َٔ قبٌ املٛظـ.
 .7اعتدزاّ املٛدٛرات ٚاملُتًهات ايعاَ:١
ميٓع عً ٢ايعط ٛايطًب ا ٚايغُاح باعتدزاّ ايٝات ايبًزَٚ ١ٜعزاتٗا ٚعٝاصاتٗا َٛٚارٖا ٚاَالنٗا ملصًشت٘
ايؾدص ١ٝا ٚيتشكٝل صبح ؽدصٜٚ ،ٞطُٔ االعطا ٤اراص ٠اعُاٍ ايبًز ١ٜبؿاعًٚ ، ١ٝحيضصٛا عً ٢جتٓب اٖزاص
ٚع ٤ٛاعتػالٍ اَٛاٍ ايبًزَٛٚ ١ٜاصرٖا.
 .8االيتظاَات جتا ٙاملٛاطٓني:
ٜتعٗز ًٜٚتظّ نٌ عط ٛبإ ال ميٓح ا ١ٜاعتباصات خاص /ٚ ١اَ ٚعاًَ ١خاص ،١ا ٚاَتٝاطات خاص ١الَٛ ٟاطٔ،
ا ٚزتُٛعَٛ ١اطٓني َٔ عهإ اهل ١٦ٝاحملً ،١ٝتتعز ٣ا ٚتتذاٚط تًو اييت جيب َٓشٗا دتُٝع املٛاطٓني.
 .9االيتظاَات جتا ٙاملٛظؿني:
ٜتعٗز صٝ٥ػ ٚأعطا ٤اجملًػ ايبًز ٟيف بًزٜ ١ٜطا مبا :ًٜٞ
أ .إٔ حتزر بٛضٛح َٗاّ املٛظـ َٚغؤٚيٝات٘ َٚا ٜتٛقع َٓ٘ َٔ إنجاس.
ب .ب .ايتعاٌَ َع املٛظـ يف نٌ َا ٜتعًل بأٚضاع٘ ايٛظٝؿ ١ٝعً ٢أعاؼ االعتشكام ٚادتزاصٚ ٠ايتٓاؾغ١ٝ
ٚتهاؾؤ ايؿضص.
ت .إٔ ٜؤَٔ يًُٛظـ ظضٚف عٌُ دٝزٚ ٠آَٓٚ ،١تطُٔ عزّ مماصع ١أ ٟمتٝٝظ عك٘ يف َٛقع ايعٌُ.
خ .إٔ تٛؾض يًُٛظـ ؾضص ايتزصٜب املٓاعب ٚاملغتُض يتشغني ؾضص تكزّ املٛظـ َٚغاص ٙايٛظٝؿٚ ٞؾكاً
ألسهاّ ْعاّ املٛظؿني املطبل يف ايبًزٚ ١ٜسغب َكتط ٢اذتاٍ.
ز .إٔ ٜطُٔ ي٘ سض ١ٜايضأٚ ٟايتعبري يف إطاص ايٓصٛص ايكاْٚٚ ١ْٝٛؾل أسهاّ ٖش ٙاملز.١ْٚ
ح .إٔ ٜهؿٌ سك٘ بايتعًِ عً ٢أ ٟقضاص أختش عك٘ ٚٚؾكاً ألسهاّ ايكٛاْني ٚاألْعُ ١املضع.١ٝ
 .10ايتصضف ايؾدص:ٞ
جيب عً ٢نٌ عطَ ٛعاًَ ١نٌ ؽدص مبٔ ؾ ِٗٝطَالؤ َٔ ٙاعطا ٤اجملًػَٛٚ ،ظؿ ٞايبًزٚ ١ٜاالؾضار ايشٜٔ
ٜؤر ٕٚخزَ ١مبٛدب عكز يًبًزٚ ١ٜنشيو املغتؿٝز َٔ ٜٔخزَات اهل ١٦ٝاحملًَ ١ٝعاًَ ١اْغاْ ١ٝحتاؾغ
عً ٢نضاَتِٗ عً ٢قاعز ٠ايتؿِٗ ٚاالسرتاّ ٚضُإ تٛؾري بَ ١٦ٝال ١ُ٥يًعٌُ خاي َٔ ١ٝناؾ ١اؽهاٍ
ايتُٝٝظٚ ،ايعذضؾ ،١ا ٚاملطاٜك.١
بًزٜ ١ٜطا
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 .11متج ٌٝاجملتُع:
ٜتعٗز االعطا ٤مبضاعا ٠اعًَ ٢عاٜري املٗٓ ١ٝعٓز متج ًِٗٝيًبًزٚ ١ٜعٓز تعاطَ ِٗٝع ممجً ٞاجملتُع احملًٞ
ٚارتاصد ٞبهاؾ ١اطٝاؾ٘.
 .12احملاؾع ١عً ٢املعًَٛات اييت تصٓـ بأْٗا عض ١ٜا ٚؽدص:١ٝ
حياؾغ صٝ٥ػ ايبًزٚ ١ٜأعطا ٤اجملًػ عً ٢أَ ١ٜعًَٛات عض ١ٜأ ٚؽدص ١ٝسصٌ عًٗٝا أثٓا ٤عًُ٘ ٚال ٜؿطٞ
بٗا أل ٟنإ إال عٓزَا ٜكتط َ٘ٓ ٞايكاْ ٕٛسيو أ ٚنإ شتٛال َٔ ايبًز ١ٜبايتصضٜح عٔ ٖش ٙاملعًَٛات،
نُا ميٓع عً ٢صٝ٥ػ ٚأعطا ٤اجملًػ ايبًز ٟاعتػالٍ املعًَٛات اييت حيصٌ عًٗٝا عهِ َضنظ ٙألغضاض
ايضبح ايؾدص ٞعٛا ٤ي٘ أ ٚألؾضار عاً٥ت٘ ا ٚأل ٟؽدص ا ٚدٟٗ ٚ ،١يتظّ األعطا ٤بضُإ ٚص ٍٛاملغتؿٝزٜٔ
املتعًك ١بعٌُ ايبًز ١ٜبؾإٔ ايٓؾاطات
ٚادتُٗٛص ٚادتٗات ايضمس ١ٝسات ايعالقٚ ١املاحنني يًُعًَٛات
ٚاإلدضا٤ات ٚايكضاصات ٚايغٝاعات مبا ٜطُٔ االْؿتاح عً ٢ادتُٗٛص ٚاملغتؿٝزٚ ٜٔاملاحنني ٚتٛؾري اَهاْ١ٝ
االطالع عًٖ ٢ش ٙاملعًَٛات عٛا ٤نإ سيو بايٛعا ٌ٥املض ١ٝ٥ا ٚاملغُٛع ١ا ٚاملطبٛع ١أ ٚااليهرت.١ْٝٚ
خاَغاً :اذتهِ ايضؽٝز:
ٜؤَٔ االعطا ٤إ اذتهِ ايؿعاٍ يًبًز ٖٛ ١ٜضضٚص ٠يطُإ إ ايكضاصات ٜتِ اختاسٖا مبا حيكل َصًش ١مجٛع
املغتؿٝز َٔ ٜٔخزَات ايبًزٚ ،١ٜميهٔ ايبًز َٔ ١ٜايعٌُ نُٛاطٔ َؾاصى دٝز يف ايعٌُ احملً.ٞ
عارعاً :ايعالقَ ١ع َغتٜٛات اذتهِ احملً:ٞ
ٜتعٗز االعطاًٜٚ ٤تظَٛا بايعٌُ اذتجٝح ٚاملتٛاصٌ َع اهل٦ٝات احملً ١ٝاالخضٚ ٣ادتٗات سات ايعالق ١بكطاع
اذتهِ احملً ٞيف ؾًغطني َٔ ،ادٌ حتكٝل اٖزاف ايبًز.١ٜ
عابعاً :تعاصض املصاحل
ٜتعٗز االعطاًٜٚ ٤تظَٛا باختاس ايكضاصات مبا حيكل املصًش ١ايؿطً ٢يًبًزٜٚ ،١ٜتعٗز أ ٟعط ٛباالَتٓاع عٔ
املؾاصن ١يف اختاس أ ٟقضاص تتعاصض ؾَ ٘ٝصاذت ١ايؾدصَ ١ٝع َصاحل ايبًز.١ٜ
ثآَا :االَتجاٍ يكٛاعز املز١ْٚ
ٜؤَٔ اعطا ٤اجملًػ باُٖٚ ١ٝضضٚص ٠املبار ٤ٟاييت حتتٜٗٛا ٖش ٙاملزٚ ١ْٚاييت جيب إ ٜه ٕٛاالَتجاٍ بٗا ْابعاً
َٔ االيتظاّ ايؾدص.ٞ

( )2قواعد سلوك الموظف يف البلدية
ٚادبات املٛظـ َٚغؤٚيٝات٘ ايعاَ:١
ايتظّ نُٛظـ يف بًزٜ ١ٜطا مبا :ًٜٞ
 .1بأراٚ ٤ادبات ٚظٝؿيت َٗٚاَٗا املٛنٛي ١إي ٞبٓؾاط َتٛخٝاً األَاْٚ ١ايٓظاٖٚ ١ايزقٚ ١املٗٓٚ ١ٝايتذضر
ٚبأقص ٢إَهاْٝات٘ٚ ،إٔ اعٌُ عً ٢خزَ ١أٖزاف ٚغاٜات ايزا٥ض ٠اييت اعٌُ بٗا ٚحتكٝل املصًش ١ايعاَ١
ر ٕٚعٛاٖا.
 .2إٔ اسضص عً ٢اإلملاّ بايكٛاْني ٚاألْعُ ١ايٓاؾشٚ ٠تطبٝكٗا ر ٕٚأ ٟجتاٚط أ ٚشتايؿ ١أ ٚإُٖاٍ.
 .3بإ أنضؼ أٚقات ايزٚاّ ايضمس ٞيًكٝاّ مبٗاّ ٚٚادبات ٚظٝؿيت ٚعزّ ايكٝاّ بأْ ٟؾاط ال ٜتعًل بٛادباتٞ
ايضمس.١ٝ
 .4بإٔ أعع ٢راُ٥ا إىل حتغني أراٚ ٞ٥تطٜٛض قزصات ٞاملٗٓٚ ١ٝاالطالع عً ٢آخض املغتذزات يف زتاٍ عًُٞ
ٚعٌُ ايزا٥ض ٠اييت اعٌُ يزٜٗاٚ ،ايكٝاّ بتكز ِٜاملكرتسات اييت َٔ ؽأْٗا حتغني أعايٝب ايعٌُ ٚصؾع
َغت ٣ٛاألرا ٤يف ايزا٥ضٚ ،٠املغاعز ٠يف تٛؾري ب ١٦ٝعٌُ آَٓٚ ١صش..١ٝ
 .5بإٔ أَتٓع عٔ أ ٟتصضؾات أ ٚمماصعات أ ٚأعُاٍ تٓتٗو اآلراب ٚايغًٛى ايكٚ ،ِٜٛإ أَتٓع عٔ اإلعا ٠٤إىل
أ ٟؽدص ا ٚدٗ ١بٓا ٤عً ٢تٛدٗاتٗا ايغٝاع ١ٝأ ٚاملعتكزات ايز ١ٜٝٓهلا راخٌ أ ٚخاصز را٥ضت ٞأ ٚايتشضٜض
ضزٖا.
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 .6إٔ أق ّٛبتغٗ ٌٝإدضا٤ات ايتشكٝل ٚايتؿتٝؿ اييت تك ّٛبٗا ادتٗات املدتص ١ظُٝع ايٛعا ٌ٥املُهٓ١
ٚتكز ِٜاملعًَٛات ٚايضر عً ٢االعتؿغاصات اييت عٛطت ٞيًُغؤٚيني عٔ َُٗات ايتشكٝل ٚايتؿتٝؿٚ ،سيو
ٚؾكاً يًكٛاْني ٚاألْعُ ١ايٓاؾش.٠
 .7إٔ أَاصؼ سل االعرتاض ٚتٓع ِٝايعضا٥ض املتعًك ١بايٛظٝؿ ١أ ٚاالؽرتاى يف تٓعُٗٝا بايؾهٌ ايش ٟجيٝظٙ
ايكاْ.ٕٛ
 .8بإٔ أٚيف بهٌ املغتشكات املاي ١ٝاملرتتب ١عً ٞيًزا٥ضٚ ٠ؾكاً يًكٛاْني ٚاألْعُ ١ايٓاؾش ٠ر ٕٚتأخري.
 .9إٔ أَتٓع عٔ اإلتٝإ بأ ٟعٌُ ا ٚايعٗٛص مبعٗض شتٌ بؾضف ايٛظٝؿ.١
 .10إٔ أَتٓع عٔ ايكب ٍٛيٓؿغ ٞأ ٚيػريَٓ ٟش ١اٖ ٚز ١ٜا ٚاَتٝاطا بغبب أرا ٞ٥ألعُاي ٞايٛظٝؿ ١ٝأ ٚإٔ اقبٌ ايٛعز
بؾ َٔ ٤ٞسيو.
 .11إٔ أَتٓع عٔ اإلؾصاح عٔ أَ ١ٜعًَٛات ا ٚاٜطاسات عٔ املغا ٌ٥اييت ٜٓبػ ٞإ تبك ٢عض ١ٜبطبٝعتٗا اٚ
مبكتط ٢تعًُٝات خاص.١
 .12إٔ أَتٓع عٔ االستؿاظ يٓؿغ ٞبأصٌ أ ٚصٛص ٠أٚ ١ٜصق َٔ ١األٚصام ايضمس ،١ٝخاصز ايبًز ١ٜبػري َتطًبات
ايعٌُ ست ٢ي ٛقُت بتشضٜضٖا بٓؿغ.ٞ
 .13إٔ أَتٓع عٔ إٔ أنٚ ٕٛنٝال بادض يف ايكٝاّ باعُاٍ يًػري هلا عالق ١بايبًز.١ٜ
 .14إٔ أَتٓع عٔ إٔ امجع بني ٚظٝؿيت ٚبني أ ٟعٌُ اخض اؤر ٜ٘بايشات ا ٚبايٛاعط ،١ال ٜتؿل َع َا ٜكتط ٘ٝاملٓصب
ٜٚؤر ٟاىل َٓؿع.١
 .15إٔ أَتٓع عٔ االؽرتاى يف االعُاٍ ٚاملكاٚالت اييت ٜٛنٌ اي ٞحتطريٖا ا ٚتٓؿٝشٖا ا ٚاذتص ٍٛعًَ ٢صًش ١اٚ
قٛٝر خاص ١بٗا.
 .16إٔ أق ّٛبايعٌُ املٛنٌ اي ٞبؾدصٚ ٞإ ال اعٗز ب٘ اي ٞغري.ٟ
 .17إٔ أخصص ٚقت ايعٌُ ألراٚ ٤ادبات ايٛظٝؿ.١
 .18إٔ أبارص إلبالؽ صؤعا ٞ٥عٔ نٌ جتاٚط ا ٚاُٖاٍ أ ٚإٖزاص يًُاٍ ايعاّ ا ٚايتعز ٟعًٚ ٘ٝعٔ نٌ شتايؿ ١يف
تطبٝل ايكٛاْني ٚاالْعُ.١
 .19إٔ أَتٓع عٔ ؽضا ٤ايعكاصات ا ٚاملٓكٛالت اييت تطضسٗا اهل ١٦ٝاحملً ١ٝيًبٝع.
 .20إٔ أَتٓع عٔ اعت٦ذاص األصاضٚ ٞايعكاصات ايعا٥ز ٠يًٗ ١٦ٝاحملً ١ٝبكصز االعتػالٍ.

( )3سلوك الموظف يف التعامل مع اآلخرني:
أ-
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يف زتاٍ ايتعاٌَ َع َتًك ٞارتزَ ،١ايتظّ مبا :ًٜٞ
 .1اسرتاّ سكٛم َٚصاحل اآلخض ٜٔر ٕٚإعتجٓاٚ ،٤ايتعاٌَ َع ادتُٗٛص بإسرتاّ ٚيباقٚ ١نٝاعٚ ١سٝار١ٜ
ٚجتضر َٛٚضٛع ١ٝر ٕٚمتٝٝظ عً ٢أعاؼ ايعضم أ ٚايٓٛع االدتُاع ٞأ ٚاملعتكزات ايز ١ٜٝٓأ ٚايغٝاع ١ٝأٚ
ايٛضع االدتُاع ٞأ ٚايغٔ أ ٚايٛضع ادتغُاْ ٞأ ٚأ ٟؽهٌ َٔ أؽهاٍ ايتُٝٝظ.
 .2ايغع ٞإىل انتغاب ثك ١ادتُٗٛص َٔ خالٍ ْظاٖيت ٚجتاٚبٚ ٞعًٛن ٞايغً ِٝيف نٌ أعُاي ٞمبا ٜتٛاؾل
َع ايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١ايتعًُٝات ايٓاؾش.٠
 .3إنجاس املعاَالت املطًٛب ١بايغضعٚ ١ايزق ١املطًٛبٚ ١ضُٔ سزٚر االختصاصٚ ،اإلداب ١عً ٢إعتؿغاصات
ٚؽهاَ ٣ٚتًك ٞارتزَ ١بزقَٛٚ ١ضٛعٚ ١ٝعضعٚ ،١بٝإ األعباب يف ساٍ عزّ املٛاؾك ١أ ٚسص ٍٛتأخري
عًَ ٢عاَالتِٗ.
 .4تٛؾري املعًَٛات املطًٛب ١ملتًك ٞارتزَٚ ١املتعًك ١بأعُاٍ ْٚؾاطات را٥ضت ٞبزقٚ ١عضع ١ر ٕٚخزاع أٚ
تطًٚ ٌٝؾكاً يًتؾضٜعات ايٓاؾشٚ ،٠ايكٝاّ بإصؽارِٖ إىل آي ١ٝتكز ِٜايؾها ٣ٚيف ساي ١صغبتِٗ يف صؾع
ؽه ٣ٛإىل ادتٗات املعٓ.١ٝ
 .5إعطا ٤أٚي ١ٜٛايعٓاٚ ١ٜايضعا ١ٜيش ٟٚاالستٝادات ارتاصٚ ١تكز ِٜايعٚ ٕٛاملغاعز ٠هلِ.
 .6ايتعاٌَ َع ايٛثا٥ل ٚاملعًَٛات ايؾدص ١ٝاملتعًك ١باألؾضار ايش ٜٔاتعاٌَ َعِٗ بغض ١ٜتاَٚٚ ١ؾكاً يًكٛاْني
ٚاألْعُ ١املعُ ٍٛبٗاٚ ،عزّ إعتػالٍ ٖش ٙاملعًَٛات يػاٜات ؽدص١ٝ
 .7االَتٓاع عٔ أ ٟعٌُ ٜؤثض عًباً عً ٢ثك ١ادتُٗٛص بايٛظٝؿ ١اييت اؤرٜٗا.
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ب  -يف زتاٍ ايتعاٌَ َع صؤعا :ٞ٥أيتظّ نُٛظـ مبا :ًٜٞ
 .1التقيد بتنفيذ أوامز رؤسائي وتىجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل اإلراصٚ ،ٟإسا ناْت تًو األٚاَض
ٚايتعًُٝات شتايؿ ١يًتؾضٜعات ايٓاؾش ٠ؾايتظّ بإٔ اعًِ صٝ٥غ ٞخطٝاً إىل املدايؿ ١اذتاصًٚ ،١ال ايتظّ
بتٓؿٝش ٖش ٙاألٚاَض ٚايتعًُٝات إال إسا أنزٖا صٝ٥غ ٞخطٝاًٚ ،ايتظّ يف ٖش ٙاذتاي ١بإٔ اعًِ ادتٗ ١سات
االختصاص باملدايؿ ١اذتاصًٚ ،١يف مجٝع األسٛاٍ ايتظّ بضؾض تٓؿٝش ايتعًُٝات إسا ناْت شتايؿتٗا
تؾهٌ شتايؿ ١أ ٚدٓش ١أ ٚدٓاٜ ١ٜعاقب عًٗٝا قاْ ٕٛايعكٛبات أ ٚأ ٟتؾضٜع ْاؾش آخض.
 .2ايتعاٌَ َع صؤعا ٞ٥باسرتاّ ٚعزّ ستاٚي ١نغب أَ ٟعاًَ ١تؿط ١ًٝٝعرب أعايٝب ايتًُل أ ٚارتزاع أَٔ ٚ
خالٍ ايٛاعطٚ ١احملغٛب.١ٝ
 .3عزّ خزاع أ ٚتطً ٌٝصؤعاٚ ،ٞ٥االَتٓاع عٔ إخؿاَ ٤عًَٛات َتعًك ١بعًُ ٞبٗزف ايتأثري عً ٢ايكضاصات
املتدش ،٠أ ٚإعاق ١عري ايعٌُٚ ،ايتظّ بإٔ اتعاَ ٕٚع صؤعاٚ ٞ٥تظٜٚزِٖ بايضأٚ ٟاملؾٛصٚ ٠ارترب ٠اييت اَتًهٗا
بهٌ َٛضٛعٚ ١ٝصزمٚ ،إٔ أضع بتصضؾِٗ املعًَٛات اييت عٛطت ٞمبا ؾَ ٘ٝصًش ١ايعٌُ.
 .4إعالّ صٝ٥غ ٞعٔ أ ٟجتاٚط أ ٚشتايؿ ١أ ٚصعٛبات اٚادٗٗا يف زتاٍ ايعٌُ.
 .5إطالع صٝ٥غ ٞاملباؽض ادتزٜز ٚبؾهٌ ناٌَ ٚرقٝل عً ٢املٛاضٝع ٚايٛثا٥ل مبا يف سيو األَٛص ايعايك،١
يطُإ اعتُضاص ١ٜايعٌُ.
ت  -يف زتاٍ ايتعاٌَ َع ايظَال :٤ايتظّ نُٛظـ مبا :ًٜٞ
 .1ايتعاٌَ باسرتاّ ٚيباقٚ ١صزم َع طَالٚ ،ٞ٥احملاؾع ١عً ٢عالقات عًٚٚ ١ُٝرَ ١ٜعِٗ ،ر ٕٚمتٝٝظ،
ٚاذتضص عً ٢إسرتاّ خصٛصٝاتِٗ ٚاالَتٓاع عٔ إعتػالٍ أَ ١ٜعًَٛات تتعًل عٝاتِٗ ارتاص ١بكصز
اإلعا.٠٤
 .2ايتعاَ ٕٚع طَالَٚ ٞ٥ؾاصنتِٗ آصا ٞ٥مبَٗٓٛٚ ١ٝضٛع ١ٝعايٚ ١ٝتكز ِٜاملغاعز ٠هلِ سٝجُا أَهٔ ذتٌ
املؾهالت اييت تٛادِٗٗ يف زتاٍ ايعٌُٚ ،اذتضص عًْ ٢ؾض االجتاٖات االجياب ١ٝبني ايظَال ٤يًُغاعز ٠يف
االصتكا ٤بأرا ٤ايعٌُ ٚحتغني ب ١٦ٝايعٌُ ٚجتشٜض ايجكاؾ ١املؤعغ ١ٝايغً ١ُٝيف ايبًز.١ٜ
 .3االَتٓاع عٔ أ ١ٜتصضؾات أ ٚمماصعات أ ٚأعُاٍ ال أخالق ١ٝتٓتٗو اآلراب ايعاَٚ ١ايغًٛى ايكٚ ،ِٜٛاسرتاّ
نٌ دٓػ يالخض نظَٚ ٌٝؽضٜو يف ايعٌُ.
خ  -يف زتاٍ ايتعاٌَ َع َٔ اصأعِٗ يف ايعٌُ :ايتظّ نُٛظـ مبا :ًٜٞ
 .1تُٓ ١ٝقزصاتِٗ َٚغاعزتِٗ ٚحتؿٝظِٖ عً ٢حتغني أراٚ ،ِٗ٥إٔ ان ٕٛقز ٠ٚسغٓ ١هلِ بايعٌُ عً٢
االيتظاّ بايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١ايتعًُٝات ايٓاؾش.٠
ْ .2كٌ املعضؾٚ ١ارتربات اييت أنتغبتٗا ايٚ ِٗٝتؾذٝعِٗ عً ٢طٜار ٠تبارٍ املعًَٛات ْٚكٌ املعضؾ ١ؾُٝا
ب.ِٗٓٝ
 .3األؽضاف عًَٚ ِٗٝغا٤يتِٗ عٔ أعُاهلِٚ ،تك ِٝٝأرا ِٗ٥مبٛضٛعٚ ١ٝجتضر ٚايغع ٞيتٛؾري ؾضص ايتزصٜب
ٚايتطٜٛض هلِ ٚؾكاً يألْعُٚ ١ايتعًُٝات ايٓاؾش ٠سات ايعالق.١
 .4صؾض أ ١ٜضػٛطات َٔ طضف ثايح تؤر ٟإىل ايتعاٌَ َعِٗ َعاًَ ١تؿط.١ًٝٝ
 .5اسرتاّ سكٛقِٗ ٚايتعاَ ٕٚعِٗ مبٗٓ ١ٝعاي ١ٝر ٕٚستابا ٠أ ٚمتٝٝظ.
 .6االيتظاّ بإٔ ته ٕٛايتٛدٗٝات هلِ خط ١ٝيف ساي ١تًكَ ٞالسع ١خط َِٗٓ ١ٝبإٔ قضاصات ٞأ ٚتٛدٗٝات ٞاٚ
تعًُٝات ٞاييت أصزصتٗا شتايؿ ١يًتؾضٜعات املعُ ٍٛبٗا.
ز  -يف زتاٍ اإلؾصاح عٔ املعًَٛات ٚاذتؿاظ عً ٢ايغض :١ٜايتظّ نُٛظـ مبا :ًٜٞ
 .1اإلؾصاح بؾهٌ ناٌَ ٚرقٝل عٔ نٌ املعًَٛات ايضمس ١ٝاييت تغتٛدب اإلؾصاح عٓٗا عهِ ٚظٝؿيت.
 .2عزّ اإلؾؾا ٤يًػري املعًَٛات ايضمسٚ ١ٝايٛثا٥ل ٚاملغتٓزات اييت سصًت أ ٚاطًعت عًٗٝا أثٓا ٤قٝاَ ٞبٛظٝؿيت
عٛا ٤نإ سيو نتابٝاً أ ٚؽؿٜٛاً أ ٚايهرتْٝٚاًٚ ،صزص بؾإٔ عضٜتٗا تعًُٝات أ ٚقضاصات أ ٚتؾضٜعات
خاص ،١أ ٚجيب إٔ تعٌ َهت ١َٛبطبٝعتٗا ،ست ٢بعز إْتٗاَ ٤ز ٠خزَيت ،إال إسا سصٌ عًَٛ ٢اؾك١
خط ١ٝبشيو.
 .3االَتٓاع عٔ اإلرال ٤بأ ٟتعًٝل أ ٚتصضٜح أَ ٚزاخً ١تتعًل مبٛاضٝع َا طايت قٝز ايزصاع ١أ ٚاملزاٚي ١يز٣
رٚا٥ض ايبًز ١ٜا ٚزتًغٗا..
بًزٜ ١ٜطا
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ح  -يف زتاٍ قب ٍٛأ ٚطًب اهلزاٜا ٚاالَتٝاطات ٚايؿٛا٥ز األخض :٣ايتظّ مبا :ًٜٞ
 .1عزّ قب ٍٛأ ٚطًب أٖ ٟزاٜا أ ٚضٝاؾ ١أ ٚأ ٟؾٛا٥ز أخض َٔ ٣أْٛ ٟع ناْت ،عٛا ٤ناْت َباؽض ٠أٚ
بايٛاعط ،١قز ٜه ٕٛهلا تأثري َباؽض أ ٚغري َباؽض عًَٛ ٢ضٛعٝيت يف تٓؿٝش َٗاَ ٞايٛظٝؿ ١ٝأَٔ ٚ
ؽأْٗا إٔ تؤثض عً ٢قضاصات ،ٞأ ٚقز تططضْ ٞياليتظاّ بؾَ ٤ٞا يكا ٤قبٛهلا.
 .2عٓزَا أن ٕٛيف ساي ١ال ميهٓين ؾٗٝا صؾض اهلزاٜا أ ٚايطٝاؾ ١أ ٚايؿٛا٥ز األخض ٣اييت ال تٓطبل عًٗٝا
اذتاالت ايٛاصر ٠يف ايؿكض( ٠أ) اعال ٙأ ٚعٓزَا اعتكز إٔ قب ٍٛأْٛاع َع َٔ ١ٓٝايطٝاؾ ١عٝعٛر بٓؿع دٝز
عً ٢ايبًز ،١ٜايتظّ بإعالّ صٝ٥غ ٞاملباؽض بشيو خطٝاًٚ ،ايتظّ بايكضاص ايصارص عٓ٘ خطٝا ؾُٝا إسا نإ جيب
صؾض اهلزاٜا أ ٚايطٝاؾ ١أ ٚايؿٛا٥ز األخض ٣أ ٚاالستؿاظ بٗا َٔ قبٌ ايبًز ،١ٜأ ٚايتربع بٗا ملؤعغ ١خري،١ٜ
أ ٚايتصضف بٗا أ ٚاالستؿاظ بٗا َٔ قبً.ٞ
خ  -يف زتاٍ تطاصب املصاحل :ايتظّ نُٛظـ مبا :ًٜٞ
 .1االَتٓاع عٔ ايكٝاّ بأْ ٟؾاط َٔ ؽأْ٘ إٔ ٜؤر ٟإىل ْؾ ٤ٛتطاصب سكٝك ٞأ ٚظاٖض ٟأ ٚستتٌُ بني
َصاذت ٞايؾدص َٔ ١ٝدٗٚ ١بني َغؤٚيٝاتَٗٚ ٞاَ ٞايٛظٝؿ َٔ ١ٝدٗ ١أخض.٣
 .2االَتٓاع عٔ ايكٝاّ بأْ ٟؾاط ال ٜتٓاعب َع أرا ٞ٥املٛضٛعٚ ٞاملتذضر ملٗاَ ،ٞأ ٚميهٔ إٔ ٜؤر ٟإىل
َعاًَ ١تؿط ١ًٝٝألؽداص طبٝعٝني أ ٚاعتباصٜني يف تعاَالتِٗ َع ايبًز ،١ٜأٜ ٚغ ٤ٞيغُع ١ايبًز ١ٜأٚ
ٜعضض عالقتٗا َع ادتُٗٛص يًدطض.
 .3إعالّ صٝ٥غ ٞاملباؽض خطٝاً ٚبؾهٌ ؾٛص ٟيف ساٍ تطاصب َصاذتَ ٞع أ ٟؽدص يف تعاَالت٘ َع ايبًز،١ٜ
أ ٚإسا ْؾأ ايتطاصب بني املصًش ١ايؾدصٚ ١ٝاملصًش ١ايعاَ ،١أ ٚتعضضت إىل ضػٛط تتعاصض َع َٗاَٞ
ايضمس ،١ٝأ ٚتجري ؽهٛناً س ٍٛاملٛضٛع ١ٝاييت جيب إٔ اتعاٌَ بٗاَ ،ع إٜطاح طبٝع ١ايعالقٚ ١نٝؿ١ٝ
ايتطاصبٚ ،ايتظّ بكضاصات ايضٝ٥ػ املباؽض املتدش ٙسٝاٍ سيوٚ ،يف مجٝع األسٛاٍ ايتظّ مبضاعا ٠املصًش١
ايعاَ ١عٓز َعادتٖ ١شا ايتعاصض.
 .4عزّ اعتدزاّ ٚظٝؿيت بصٛصَ ٠باؽض ٠أ ٚغري َباؽض ٠يًشص ٍٛعًَ ٢هاعب َاي ١ٝأ ٚأ ٟؽ ٤ٞس ٟق١ُٝ
ملصًش ١خاص ١ب ٞأ ٚبعاً٥يت.
 .5عزّ اعتػالٍ أ ٚتٛظٝـ املعًَٛات اييت اسصٌ عًٗٝا أثٓا ٤تأرٜيت ملٗاَ ٞايضمسٚ ١ٝبعز إْتٗا ٤عًُ ٞيف
ايبًز ،١ٜباٚ ١ٜع ١ًٝيتشكٝل َٓاؾع ؽدص ١ٝيٓؿغ ٞأ ٚيػري ٟبؾهٌ َباؽض أ ٚغري َباؽض ،أ ٚيإلعا ٠٤إىل
ايػريٚ ،عزّ ايكٝاّ بإؾؾاَ ٤عًَٛات إلعطا ٤اَتٝاط غري عارٍ أ ٚغري َعك ٍٛألطضاف أخض.٣
 .6باذتص ٍٛعً ٢املٛاؾكٚ ١ايتؿٜٛض ايالطّ ٚؾكاً يًكٛاْني ٚاألْعُ ١ايٓاؾش ٠سات ايعالق ،١يف ساي ١صغبيت يف
االؽرتاى يف عًُ ١ٝمجع ايتربعات أ ٚادتٛا٥ظ أ ٚاملغاُٖات ايع ١ٝٓٝملؤعغات خريٚ ،١ٜايتظّ بتعًُٝات صٝ٥غٞ
املباؽضاسا طًب َين تكًٝص األْؾط ١أ ٚتعزًٜٗا أ ٚإْٗاٗ٥ا عٓزَا ٜض ٣أْ٘ عٝرتتب عًٗٝا ْؾ ٤ٛتطاصب
سكٝك ٞأ ٚظاٖض ٟأ ٚستتٌُ يف املصاحل.
 .7تؿار ٟإقاَ ١عالقات ٚثٝكَ ١ع أؾضار أَ ٚؤعغات تعتُز َصاذتٗا بؾهٌ أعاع ٞعً ٢قضاصات ٞأ ٚقضاصات
را٥ضت ٞا ٚقضاصات ايبًز.١ٜ
 .8عزّ قبٚ ٍٛظٝؿ ١خالٍ عٓ َٔ ١تاصٜذ تضن ٞيًعٌُ ،يف أَ ١ٜؤعغ ١نإ هلا تعاَالت صمسٖ ١ٝاََ ١ع
ايزا٥ض ٠اييت عًُت بٗا إال مبٛدب َٛاؾك ١خط َٔ ١ٝاجملًػ ايبًز ،ٟنُا ايتظّ بعز تضى ايٛظٝؿ ١باالَتٓاع
تكزْ ِٜصا٥ح يعُالٖ ٤ش ٙاملؤعغات اعتُاراً عًَ ٢عًَٛات غري َتاس ١يًعاَ ١ؾُٝا ٜتعًل برباَر ٚعٝاعات
ايزا٥ض ٠اييت نٓت اعٌُ يزٜٗا.

بًزٜ ١ٜطا
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بًزٜ ١ٜطا

يف زتاٍ االعتشكام ٚادتزاصٚ ٠ايتٓاؾغٚ ١ٝايعزاي :١ايتظّ نُٛظـ مبا :ًٜٞ
 .1اختاس اإلدضا٤ات سات ايعالق ١بإختٝاص أ ٚتعٝني املٛظؿني أ ٚتضؾٝعِٗ أ ٚتزصٜبِٗ أَ ٚهاؾآتِٗ أ ٚتكُِٗٝٝ
أْ ٚكًِٗ أ ٚاْتزابِٗ أ ٚإعاصتِٗ أ ٚبأ َٔ ٟاألَٛص املتعًك ١بأعُاهلِ ،بؾؿاؾْٚ ١ٝظاَٖ ١طًكٚ ،١مبٓأ ٣عٔ
أ ١ٜاعتباصات سات صً ١بايكضاب ١أ ٚايصزاق ١أ ٚباملؿاٖ ِٝايٓؿعٚ ،١ٝر ٕٚأ ٟمتٝٝظ َبين عً ٢ايٓٛع
االدتُاع ٞأ ٚايعضم أ ٚايعُض أ ٚايزٚ ،ٜٔبإتباع أعػ االعتشكام ٚادتزاصٚ ٠ايتٓاؾغٚ ،١ٝايتكٝز ايتاّ
بايصالسٝات ٚإدضا٤ات ايعٌُ املعتُز.٠
 .2إبالؽ ايضٝ٥ػ املباؽض خطٝاً عٔ أ ٟجتاٚط يًكٛاْني ٚاألْعُٚ ١ايتعًُٝات ايٓاؾش ٠اييت اطًع عًٗٝا خالٍ
عًُ ٞيف زتاٍ االختٝاص ٚايتعٝني ٚايرتؾٝع ٚايتزصٜب ٚتك ِٝٝاألراَٚ ٤ا ؽاب٘ سيوٚ ،عً ٢ايضٝ٥ػ املباؽض
ايتشكل َٔ صش ١ايبالؽ ٚاختاس اإلدضا٤ات ايالطََ ١ع ادتٗات املعٓ ١ٝيطُإ تصٜٛب ايٛضع ٚؾكاً يًكٛاْني
ٚاألْعُٚ ١اإلدضا٤ات املتعُز.٠
 .3االَتٓاع ْٗاٝ٥اً ،عٛا ً٤بؾهٌ َباؽض أ ٚغري َباؽض ،عٔ ايكٝاّ بأَ ٟعاًَ ١تؿط ١ًٝٝأل ٟؽدص َٔ خالٍ
ايٛاعطٚ ١احملغٛب.١ٝ
يف زتاٍ احملاؾع ١عً ٢املٛدٛرات ٚاملُتًهات ايعا٥ز ٠يًبًز :١ٜايتظّ نُٛظـ بـ:
 .1احملاؾع ١عً ٢أَٛاٍ َٚصاحل ايبًزٚ ١ٜممتًهاتٗا ٚعزّ ايتؿضٜط بأ ٟسل َٔ سكٛقٗا ٚتبًٝؼ صٝ٥غٞ
املباؽض عٔ أ ٟجتاٚط عً ٢املاٍ ايعاّ أ ٚاملصًش ١ايعاَٚ ١عٔ أ ٟإُٖاٍ أ ٚتصضف ٜطض باملصًش ١ايعاَ.١
 .2عزّ اعتدزاّ ممتًهات ايبًز ١ٜيًشص ٍٛعًَ ٢هاعب خاص ١أ ٚيًرتٜٚر عٔ عًع أ ٚخزَات ملٓؿعيت
ايؾدص ١ٝأَٓ ٚؿع ١طضف ثايح.
 .3إسا مت تظٜٚز ٟظٗاط ساعٛب ايتظّ مبضاعاَ ٠ا :ًٜٞ
 اختاس ناؾ ١اإلدضا٤ات ايالطَ ١يًشؿاظ عً ٢اذتاعٛب ارتاص ب.ٞ عزّ تٓظ ٌٜايرباَر عً ٢ادتٗاط إال بعز َضادع ١را٥ض ٠أْعُ ١املعًَٛات. ايتأنز َٔ إطؿا ٤ادتٗاط قبٌ َػارصَ ٠هإ ايعٌُ. احملاؾع ١عً ٢عض ١ٜاملعًَٛات املٛدٛر ٠عً ٢ادتٗاط ارتاص ب َٔ ٞخالٍ اعتعُاٍ نًُ ١ايغضارتاص ١بٚ ٞعزّ إؾؾاٗ٥ا يًػري.
 عزّ اعتدزاّ ادتٗاط ألغضاض ايتغًٚ ١ٝعزّ تٓظ ٌٜاأليعاب ٚايرباَر ايرتؾ.١ٝٗٝ عزّ ايزخ ٍٛإىل أدٗظ ٠اآلخضٚ ٜٔستاٚي ١اذتص ٍٛعًَ ٢عًَٛات َٓٗا. اعتدزاّ ادتٗاط يػاٜات تطٜٛض املٗاصات ٚايكزصات ٚمبا ٜتالَ ّ٤ع َصًش ١ايعٌُ. عزّ اعتدزاّ ادتٗاط إلنجاس أعُاي ٞايؾدص.١ٝ تضؽٝز اعتدزاّ ايطابعات َا أَهٔ.يف ساي ١إٔ تٛؾضت يز ٟإَهاْ ١ٝايٛص ٍٛإىل ؽبه ١االْرتْت :ايتظّ مبضاعاَ ٠ا :ًٜٞ
 .1االيتظاّ باعتدزاَٗا ألغضاض ايعٌُ مبا يف سيو يػاٜات تطٜٛض ايكزصات ٚاملٗاصات سات ايعالق ١بطبٝع١
عًُٚ ٞمبا ٜصب يف َصًش ١ايعٌُ.
 .2االيتظاّ بؾضٚط َٚتطًبات سكٛم املًه ١ٝايؿهض ١ٜيًًُؿات ٚايرباَر َٚضاعا ٠ؽضٚط تضخٝص اعتدزاَٗا.
 .3اعتؾاص ٠ايٛسز ٠املعٓ ١ٝبٓعِ املعًَٛات ؾٛصاً يزَ ٣السع ١أ ١ٜأَٛص غري طبٝع ١ٝخالٍ اعتدزاّ االْرتْت.
 .4عزّ تٓظ ٌٜايٓصٛص ٚايصٛص اييت حتت ٟٛعًَٛ ٢ار غري أخالق ،١ٝأ ٚعٓصض ،١ٜأ ٚحتضض عً ٢ايعٓـ
ٚايهضاٖ ،١ٝأ ٚأ ١ٜأْؾط ١غري قاْ.١ْٝٛ
 .5عزّ تٓظ ٌٜاملًؿات اييت ال تتعًل بطبٝع ١عًَُ ٞباؽض ٠نًُؿات ايؿٝزًَٚ ٜٛؿات ايٛعا٥ط املتعزرَ ،٠جٌ
األؾالّ أ ٚاألغاْ،ٞأ ٚاملٛعٝكَٚ ٢ا ؽاب٘ سيو.
 .6عزّ اعتدزاّ ادتٗاط ٚاالْرتْت حملاٚي ١ايزخٚ ٍٛايتغًٌ إىل أدٗظٚ ٠ؽبهات أخضٚ ،٣عزّ اعتدزاّ
االْرتْت إلصعاٍ َٛار عض ،١ٜأ ٚعٝاع ،١ٝأ ٚحتت ٟٛعً ٢تٗزٜز َٚطاٜك ١يآلخض.ٜٔ
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ط-

يف ساي ١إٔ خصص ي ٞعٓٛإ بضٜز ايهرت :ْٞٚايتظّ مبضاعاَ ٠ا :ًٜٞ
 .1عزّ اعتدزاّ ايربٜز االيهرت ْٞٚإلْؾاٚ ٤تٛطٜع ايضعا ٌ٥اييت حتت ٟٛعًَٛ ٢ار رعا ،١ٝ٥أ ٚؽدص ،١ٝأ ٚال
أخالق ،١ٝأ ٚتًو اييت تتطُٔ آصا ٤عٝاعَ ١ٝتطضؾ ١أ ٚتعًٝكات عٓصض ١ٜس ٍٛاملعتكزات ٚاملُاصعات
ايز ١ٜٝٓأ ٚايٓٛع االدتُاع ،ٞأ ٚايعُض ،أ ٚايعضمٚ ،يف ساٍ ٚصٚر أ ١ٜصعاي َٔ ١أَٛ ٟظـ بٗشا ارتصٛص
ايتظّ بابالؽ ايٛسز ٠املعٓ ١ٝبٓعِ املعًَٛات عٔ سيو َباؽض.٠
 .2عزّ إعار ٠إصعاٍ ايضعا ٌ٥اييت تصًين ٚحتت ٟٛعً ٢ايٓهات أ ٚايصٛص أًَ ٚؿات األؾالّ ٚايصٛص سات اذتذِ
ايهبري.
 .3عزّ إعار ٠إصعاٍ ايضعا ٌ٥ايٛاصرٚ ٠اييت قز حتت ٟٛعً ٢ؾريٚعات أًَ ٚؿات قز ٜؾتب٘ بأْٗا ؾريٚعات،
ٚايتظّ يف ٖش ٙاذتاي ١باالعتعاْ ١بايٛسز ٠املعٓ ١ٝبأْعُ ١املعًَٛات.
 .4األخش بعني االعتباص بأْ٘ يٝػ ٖٓايو أ ١ٜخصٛص ١ٝؾُٝا ٜتعًل بايضعا ٌ٥اييت تصٌ إىل أَٛ ٟظـ أ ٚاييت
ٜضعًٗا َٔ خالٍ ْعاّ ايربٜز االيهرتٚ ،ْٞٚجيٛط ايضقاب ١عً ٢ايربٜز االيهرت ْٞٚألَٛ ٟظـ َٔ قبٌ
َٛظؿني َصضح هلِ ر ٕٚإخطاص َغبل.
 .5عزّ ؾتح أ ١ٜصعاٚ ٌ٥اصر ٠غري َعضٚؾ ١أ ٚغري َتٛقع ،١ست ٢ي ٛناْت ايضعاي َٔ ١ؽدص َعضٚف يزٟ
ٚنشيو عزّ ؾتح أ ٚتٓظ ٌٜأًَ ١ٜؿات َضؾك ١اؽو يف َصزصٖا.
 .6اعتدزاّ ايربٜز االيهرت ْٞٚيتطٜٛض ايكزصات ٚاملٗاصات ٚؾكاً ملتطًبات ايعٌُ.

أسهاّ عاَ١
ٜ .1تٛدب عً ٢املٛظـ االطالع عًٖ ٢ش ٙاملزٚ ١ْٚاإلملاّ مبشتٜٛاتٗا ٚااليتظاّ بأسهاَٗا قبٌ ايتٛقٝع عًٗٝا.
 .2عً ٢ايبًز ١ٜمتهني املٛاطٓني َٚتًك ٞارتزَات َٔ االطالع عًٖ ٢ش ٙاملز.١ْٚ
 .3صٝ٥ػ ٚأعطا ٤اجملًػ َغؤٚي ٕٛعٔ اإلؽضاف عً ٢تؿع ٌٝتطبٝل ٚتطٜٛض ٚحتزٜح ٖش ٙاملز.١ْٚ
مت إقضاص ٚاملصارق ١عً ٢املز َٔ ١ْٚقبٌ اجملًػ ايبًز ٟبتاصٜذ  ّ2014 / 1 / 4بايكضاص صقِ  4يف دًغت٘ صقِ  2014/1يف
َزٜ ١ٜٓطا .
َع حتٝات را٥ض ٠ايؾؤ ٕٚاإلراصٚ ١ٜمتٓٝاتٗا يًذُٝع بااليتظاّ بايغًٛنٝات ايٛاصر٠
املزٜض اإلراص / ٟطايب ايٓذاص

بًزٜ ١ٜطا
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مناسز:
( )1تعهد والزتام رئيس المجلس
اْا املٛقع امس ٞأرْا .................................... ٙأعًٔ ٚأتعٗز بصؿيت صٝ٥ػ زتًػ بًزٜ ١ٜطا ٚبعز إٔ قضأت املز١ْٚ
ٚتؿُٗت َطُْٗٛا بأْين أرعِ ٚأيتظّ مبز ١ْٚايغًٛى ارتاص ١بضٝ٥ػ بًزٜ ١ٜطا.
حتضٜضا يف ....................
االعِ....................... :
املٓصب..................... :
ايتٛقٝع.................... :
ؽٗز عً٘ٝ
ـــــــــــــــــــ
(اعطا ٤اجملًػ ايبًز)ٟ

( )2تعهد والزتام عضو المجلس
اْا املٛقع امس ٞأرْا .................................... ٙأعًٔ ٚأتعٗز بصؿيت عط ٛيف زتًػ بًزٜ ١ٜطا ٚبعز إٔ قضأت املز١ْٚ
ٚتؿُٗت َطُْٗٛا بأْين أرعِ ٚأيتظّ مبز ١ْٚايغًٛى ارتاص ١بأعطا ٤زتًػ بًزٜ ١ٜطا.
حتضٜضا يف ....................
االعِ....................... :
املٓصب..................... :
ايتٛقٝع.................... :
ؽٗز عً٘ٝ
ـــــــــــــــــــ
(اعطا ٤اجملًػ ايبًز)ٟ

بًزٜ ١ٜطا
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( )3تعهد والزتام موظف البلدية
اْا املٛقع امس ٞأرْا .................................... ٙأعًٔ ٚأتعٗز بصؿيت َٛظـ يف زتًػ بًزٜ ١ٜطا ٚبعز إٔ قضأت
املزٚ ١ْٚتؿُٗت َطُْٗٛا بأْين أرعِ ٚأيتظّ مبز ١ْٚايغًٛى ارتاص ١مبٛظؿ ٞبًزٜ ١ٜطا.
حتضٜضاً يف ....................
االعِ....................... :
املٓصب..................... :
ايتٛقٝع.................... :
ؽٗز عً٘ٝ
ـــــــــــــــــــ
(صٝ٥ػ اجملًػ ايبًز)ٟ

بًزٜ ١ٜطا
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