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  مقدمة

   ت والبضائع وهى شركة مسامهة ان النجاح احلقيقى لشركات قطاع االعمال العام ومنها شركة االسكندرية لتداول احلاو
دة على    يعتمد بعة للشركة القابضة للنقل البحرى والربى   لشركة كفاءة    ز قدرته على املسامهة  وحتسني    العنصر البشرى 

فعال الشركىف    بشكل  وسياسات  اهداف  اخلدماتحتقيق  تقدمي  حول  تتمحور  والىت  الشركة   ة  مع  للمتعاملني  املتميزه 
الت  –خطوط مالحية    –  ء(عمال والعطاء ىف تقدمي  .... اخل ) وبذل املزيد من اجلهد  لتحقيق  يتوكيالت مالحية  سريات 

ت  ، االمر الذى يؤدى اىل تذليل أى    ايدت هذه املطالب واالحتياجاتز مطالب العمالء مهما تعددت وت تواجه    قد صعو
  العمالء الجناز مطالبهم ويرتك انطباع الرضا لدى العميل .  

   ابراز كفاءة وقدرة لزاما  للعمالء والىت   الشركةومن هنا كان  متميزه  االساسية وهى تقدمي خدمات  برسالتها  القيام  على 
وحوكمة جهة االدارة ىف ظل العهد احلديث والىت تطلبت االهتمام  اصبحت تشكل عنصرا رئيسيا للحكم على كفاءة نظم

  . ور رئيسى ملنظومة االدارة الرشيدة فالعنصر البشرى كان والزال وسوف يستمر اساس النجاححملعامل النه هو جوهر و 
  حية حقو ري املقومات االساسية ة وواجباته والتزاماته من اجل توفقلذا فان من منهج االدارة الرشيدة هو االهتمام من 

    . للقيام بدورة ىف حتسني مستوى اداء اخلدمات للعمالء حيث انه يعترب هو العنصر االهم ىف هذه املنظومة املتكاملة 

   القوانني ونظم العامل عرفتها  البيان ان واجبات  القانون رقم    العمل املختلفةوغىن عن    ١٩٩١" لسنة    ٢٠٣  منها " 
غري ان تزايد امهية    .والئحته التنفيذية " فتعددت املسميات املعربه عنها    هل العام وتعديالتبشأن شركات قطاع االعما

تنحو حنو االخذ مبفهوم وفكرة اعداد مدو  املختلفة  الدول  معايري اخالقيه حتكم االداء املهىن جعل  السلوك  وجود  ت 
عم جبهة  العامل  عالقة  ىف  املصداقية  عن  تعبري  هى  فاملدونه  احالوظيفى  على  كيد  ا  االلتزام  ان  العامل له كما  رتام 

السليمة للع العامل  للقواعد  يتطلب اخالصا حقيقيا من  العمالء  الوفاء حبقوق  ذه الشركات والسيما وان    عتباره مل 
   ات الشركة . سحتقيق أهداف وسياالعنصر االهم من عناصر 

   لشركات اخلاضعة لقانون شركات قطاع وىف هذه اآلونه الىت تبنت فيها السياسة العامة للدولة برامج وخطط االصالح 
سس على رؤية حمددة قوامها الوصول اىل شركات ذات كفاءة  تأللموارد البشرية ت  متكاملةاالعمال العام واعدت خطة  

مة املتكاملة لالصالح اعداد مدونه السلوك الوظيفى للعاملني بشركات  تطلبت املنظو فقد  فعاله قادرة على مواكبة التغيري  
اىل   تؤدى  الىت  اخلدمات  جودة  رفع  اىل  ويؤدى  العمالء  رضاء  ويضمن  العاملني  مصاحل  حيقق  مبا  العام  االعمال  قطاع 

تمع بشكل عام   العمالء ومبا يكفل خدمة اهداف تنمية ا
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 : ا ت والبضائع مدونه قواعد السلوك الوظيفى للعاملني     -ىف هذه الوثيقة تقدم شركة االسكندرية لتداول احلاو
  

  المبادىء االساسية لمدونة قواعد السلوك الوظيفى  - اوال :
ت قواع   د نظام العمل بشركة االسكندرية لتداول احلاو

 العمل أساس وجود قوي    املتميز  يقوم نظام  ت على  احلاو لتداول   من املوظفني األكفاء، وللوصولبشركة االسكندرية 
   -:إىل هذا التميز يف نظام العاملني البد من توافر القواعد التالية

م اختيار .١ م ومعرفتهم ومهارا   .املوظفني و ترقيتهم على أساس قدرا
لوظائف   إلدارية مبا يف ذلك من عدالـة مـنحامعاملة مجيع املوظفني معاملة عادلة من الناحية   .٢ األجر بتقاضي القائمني 

 .املتماثلة رواتب متساوية
 .االستقامة واخللق القومي لدى املوظفني، مراعاة للصاحل العام توافر .٣
 .التحفيز والتقدير القوة الضاربة من املوظفني بطريقة فعالة مع وجود قدر كـاف مـن وسـائل استغالل .٤
على   .٥ املتـميزيناحلفاظ  غري  أداء  وتصويب  الوظيفي،  أدائهم  يف  املتميزين  املطلوبة (املوظفني  الكفاءة  مستوى  ،  )دون 

دائهم ، وعدم ملقصرين الذين مت إنذارهم تكراراً  وحماسبة غري القادرين على االرتقاء   .االحتفاظ 
 .مهارات املوظفني حبصوهلم على التعليم املستمر والتدريب الفعال تنمية .٦
أو  االبتعاد .٧ الشخصـية  امليول  تدخل  م عن  البعد  و  املوظفني  معاملة  التعسف يف  امل  عن  على    واالة ألغراض اإلكراه 

 .شخصية أو سياسية
م أو نفوذهم للتدخل أو التـأثري فـي اخلـدمات   عدم .٨ أو العملية    الشركةموارد    أو إدارة  املؤداه   استغالل املوظفني لسلطا

 .االنتخابية وفيما يعد إساءة الستخدام السلطة
إدالئهـم   احلفاظ .٩ بسـبب  لإليـذاء  التعـرض  املوظفني من  مع محاية  العمل  أسرار  ما    على  هو  و  قانوين  بشكل  مبعلومات 

 .يتعارض مع القوانني والقواعد و النظم
دد الصـحة يقظة . ١٠  .العامة أو متس األمن العام اإلدارة مبا حيقق عدم إهدار املال العام ، وتالىف املخاطر اليت 

 ـات اج ال ت  ة تـ ـادئ أساسـ ة م في على خ ك ال ل اع ال ونة ق  وتع م
ة وهي مة ال ة ال اء تأد وضة أث ف  :ال

القانون .١ واألنظمةوذلك     :احترام  للقوانني  وفقا  للعمل  املنظمة  القانونية  للقواعد  والتعليمات   المتثال  واللوائح 
خري أو إبطاء  .الصادرة مبوجبها، وتطبيق أحكام القضاء دون 

وهي التصرف على أساس ما متليه اجلوانب املوضوعية فقط على املوظف، وتقدمي اخلدمات للمتعاملني      :الحيادية .٢
 .الشركة و إسداء النصيحة هلم بغض النظر عن املعتقدات السياسية أوالدينية أو العرقيةمع 

  املتعاملني مع الشركة خدمة    وهى التجرد وبراءة السلوك البشرى من أية أغراض أو مقاصد خاصة عند      :النزاهة .٣
 .للشركةتعزيز املصلحة العامة  ، وعمال علىمنظومة العمللنزاهة ا حفاظا على نيل ثقتهم ، وإظهار 
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على  اوإنتباه، وأن يسعى لتحقيق    وهو حرص املوظف على أن يؤدي واجباته بكل جد واجتهاد وعناية     :االجتهاد .٤

ت   اخلدمالمستو تقدمي  يف  الشركة  اتكفاءة   مع  صنع  للمتعاملني  لعملية  املطلوبة  اإلجرائية  لعدالة  يتقيد  وأن   ،
 .يتجنب السلوك الذي ينم عن اإلمهال يف العمل اإلدارية، وأنالقرارات 

داء واجباته بعدم تبديد     :الكفاءة والفعالية .٥ ،  ا ، أو إساءة استعماهل  الشركة  موارد وهو التزام املوظف عند قيامه 
العامة املوارد  أشكال  استخدام كل  التدبري يف  واملادية،    وحرصه على  البشرية  اإلنفاق  كاملوارد  ترشيد  والعمل على 

احلفاظ على إىل  تؤدي  بفاعلية وجودة   وبطريقة  اخلدمة  تقدمي  على درجة كفاءة  التأثري  واإليرادات دون    املمتلكات 
 .عالية

 

ا ونة  :ثان اد ال هج إع  :م

 :مت اعداد املدونة يف ضوء الركائز األساسية التالية 
 .الدستور املصري  1)
لقانون رقم  ١٩٩١لسنة  ٢٠٣قانون قطاع االعمال العام رقم  2)  الئحتة التنفيذية. و  ٢٠٢٠لسنة   ١٨٥واملعدل 

ا ىف الشركة (الئحة نظام العاملني ، الئحة اجلزاءات ، 3)  ت واملخازن، ...)اللوائح املعمول   .  الئحة العقود واملشرت
 .العرف اإلداري 4)
مج األمم املتحدة توجهات املنظمات  5) اإلمنائي، ومنظمة التعاون االقتصادي   الدولية يف قواعد السلوك الوظيفي وخاصة بر

 .والتنمية، واالحتاد األفريقي
 .املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان 6)
ت عدد كبري من الدول األوروبية والعربية 7)   مدو

ا  ونة: ثال ان ال اق س   : ن

ونة  اع م في علىت ق ك ال ل لشركة ، وتشتمل على قواعد   :ال كافة العاملني مبختلف الوحدات التنظيمية 
ملزمة حىت تلعب املدونة الدور املأمول يف أن تشكل خطوة هامة يف سبيل تعزيز االداء السليم واملمارسة القومية والتحلي  

  .لنزاهة والشفافية وجتاوز مظاهر الفساد

  

  

  

  

  

  



  وزارة قطاع االعمال العام                                                                    
  الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى     

   شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 

 ٦  درية لتداول الحاويات والبضائعمدونة السلوك الوظيفى للعاملين بشركة االسكن

  

عا ام العامة  :را   األح
ادة    )١(ال

ريخ صدورها،  لشركة  تسمي هذه املدونة " مدونة قواعد السلوك الوظيفي" ، وتطبق علي مجيع العاملني   ا من  ، ويعمل 
  .وتتضمن جمموعة من املبادئ والقواعد والقيم التـي تتعلـق بضبط وتنظيم العمل 

 
ادة    )٢(ال

ك  ل اع ال ونة ق ف م في إليته   :ال

الوظيفي وآداب الوظيفة العامة ومبادئ   إرساء ونشر املعايري األخالقية والقيم السامية والقواعد املهنية امللزمة للسلوك .١
ا  .األخالق املطلوبة والتزام موظفي الدولة 

 .شفافية يف التعامل مع اآلخرين حتقيق االنسجام بني املوظف العام وبيئة العمل الوظيفية احمليطة به، وجعلها أكثر .٢
جلهـاز اإلداري حيت حيظي هذا  تعزيز جسور الثقة املتبادلة ، واالحرتام املتبادل بني مجهور املواطنني واملوظفني .٣ العاملني 

لشكل الالئق الذي يستحق  .احرتام املواطنني اجلهاز 
املطلوب، وبناء عالقة متوازنة بني   ومستوى األداء تعريف املواطنني حبقوقهم من خالل أخالقيات السلوك املرغوب فيه .٤

 .حقوق وواجبات األفراد والعاملني
رساء أسس وضعية تتسم بقدر أكرب من .٥ الشفافية واملساءلة وتفعيل املمارسـات   التمكني احلقيقي إلعمال قواعد احملاسبة 

الواقع، وتوفري أداة قوية وفعالة للرقابة الذاتية الداخلية  على أرض  وتفعيل مبادئ اإلدارة الرشيدة ,اجليدة لإلدارة
 .احلكومية ملؤسسة

 

ادة    )٣(ال

م الوظيفية ، كما جيب عليهم تفهمها وتطوير  لشركة مبختلف مواقعهم ودرجا تعترب هذه املدونة وثيقة ملزمة لكافة العاملني 
ا .    سلوكهم الوظيفى طبقا ملا جاء 

ادة    )٤(ال

بدايــة ممارســته للعمــل الــوظيفي، كمــا  علي املوظف االطالع على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وموافقته عليها كتابة عندجيب  
ت التأديبية وفقاً ألحكام  أن أي خمالفة ألحكام هذه املدونة تستوجب املساءلة   والالئحة.قانون الواختاذ اإلجراءات والعقو
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ا امات  :خام ة االل   األساس

ادة    )٥(ال

عباء تلك الوظيفة   تقدمي افضل العام هو دفواهل،  الوظيفة هى جمموعة من الواجبات واملسئوليات يقوم بتنفيذها من يقوم 
العامل مراعاة أحكام القانون وأن يؤدى العمل املنوط به   وجيب على ألهداف وسياسات الشركةحتقيقا لكافة املتعاملني خدمة 
العمل الرمسي ألداء واجبات وظيفته، وأن حيافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف وأن  بدقة وأمانة وأن خيصص وقتبنفسه 
  .يف تصرفاته مسلكا يتفق واالحرتام الواجب يسلك

ادة    )٦(ال

تلتزم   أن  وينبغي  وأحكام،  مواد  املدونة من  هذه  تتضمنه  مبا  االلتزام  للشركةجيب  التنظيمية  وفقا    الوحدات  أحكامها  بتنفيذ 
  :للقواعد اآلتية

 .اخلدمةذات عند أداء  املتعاملني مع الشركةاملساواة بني  1)
 .منع كل أشكال التمييز وخاصة بسبب األصل واجلنس والدين وغريها 2)
ا استمرارية  3)  .يف كل األحوالآداء كافة الوحدات التنظيمية للمهام املنوطة 
  .ات الشركةساهداف وسيامع تطور  املؤداه  تطوير اخلدمات  4)

ادة    )٧(ال

لقـانون واللـوائح   موظف الشركةجيب علي   لنظام الوظيفي بكل أمانة   أن يؤدي واجباته الوظيفية بنفسه وفقا لاللتـزام  املتعلقة 
  .يف الوقت املناسب ممصاحله مـع إجنـاز املتعاملني مع الشركةواجتهاد وعناية، وأن حيسن معاملة 

ادة    )٨(ال

ء أو مصاحل شخصية أو ارتكاب أي    يتعني على املوظف أثناء أداء واجباته الوظيفية التعامل مبوضوعية، والتجرد من أيـةأهوا
التابع هلا، وأن يسلك يف تصرفاته مسلكا يتفق واالحرتام الواجب والتمسـك    أفعال تؤثر على كرامة ومسعة الوظيفـة أو اجلهـة 

ي ضغـوط من اآلخرين، مع االبتعاد عن أشكال التحيز أو االحنياز ألغراض  قـامة الـعدل   .ذاتية وعـدم التأثر 

  

  

  

ادة    )٩(ال
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 ٨  درية لتداول الحاويات والبضائعمدونة السلوك الوظيفى للعاملين بشركة االسكن

دية  العرق، أو النوع االجتماعي، أو   املسؤوليات بشكل منصف وعادل ومبا يعرب عن املساواة وعدم التمييز على أساسجيب 
أو أي شكل من أشكال التمييز، وميتنع على املوظف العام  املعتقدات الدينية أو السياسية، أو الوضع االجتماعي، أو السن

  .د أفراد أو مصاحل معينةبتفضيل أو متييز ض التصرف بطريقـة غيـر مبـررة

في     :سادسا ل ال اولة الع   ومعاي م
مة ي ال ال عامل مع  ال ال   في م

ادة    ) ١٠(ال

ف ح معاملة  ع على ال ةي عامل مع ال ا يلي ال ام  ام ال  :م خالل االل

  سلوب الئق استقبال العمالء والتعامل معهم عند طلب اخلدمة بطريقة حسنة ومصاحلهم  وآدمي واحرتام حقوقهم و
  .مجيعا دون استثناء

 لدقة املطلوبة وأداء اخلدمة وفق القواعد واألصول واإلجراءات   .اجناز املعامالت 
  ة وبغري مشقة  بسهولة ويسر  العميلتبسيط اإلجراءات بكافة السبل املمكنة حىت تؤدى اخلدمة إىل   .وبدون معا
  لنسبة لألسلوب األفضل للحصول على اخلدمة،  العميلاالستماع إىل إلصغاء جيدا  اوعلى املوظف  ومعرفة أرائه 

ا والبحث عن حلول هلا بدقة وموضوعية، وبيان األسباب يف حالة عدم املوافقة أو   لشكواه واستفساراته، واالهتمام 
  .االجناز التأخري يف

 لسرعة املطلوبة والتوقيتات الزمنية احملددة حلصول االل جيل اجناز اخلدمة املطلوبة   على اخلدمة، العميلتزام  مع عدم 
وعليه بذل أقصى اجلهد لتمكني املواطن من احلصول على اخلدمة دون   ألي سبب من األسباب طاملا توافرت الشروط،

  .من مرة وعلى أكثر من جهة الرتدد أكثر
  لصرب، واحلكمة عند االستماع إىل طلبات وشكاوى   . العمالءالتحلي 
  حرتام ولباقة وكياسة العمالءاحرتام حقوق ومصاحل   .دون استثناء، والتعامل معهم 
  كل أعماله مبا يتوافق مع القوانني    من خالل نزاهة املوظف وجتاوبه وسلوكه السليم يف العمالءالسعي إىل اكتساب ثقة

  .والتعليمات النافذة واألنظمة
  لسرعة والدقة املطلوبة ويف حدود االختصاص العمالءاجناز معامالت.  
  عمال ونشاطات للعمالءتوفري املعلومات املطلوبة ا بدقة وسرعة دون  طاليب اخلدمات واملتعلقة  الوحدة اليت يعمل 

رشادهم إىل آلية تقدمي الشكاوى يف حالة رغبتهم يف رفع  والقيام  املطبقة،  للوائح والتعليماتخداع أو تضليل وفقا 
  .املعنية شكوى إىل اجلهات 

 التعامل بروح القانون عند طلب املستندات واألوراق املطلوبة لتقدمي اخلدمة. 
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  ت واملعلومات الشخصية املتعلقة ئق والبيا مة ووفقا للقوانني لعمالء التعامل مع الو ا،  واللوائحبسرية    املعمول 
ت شخصية  وعدم استغالل هذه املعلومات   .لغا

 اخلدمات الالزمة مبا  واملساعدة وأداء  إعطاء أولوية العناية والرعاية واالهتمام لذوي االحتياجات اخلاصة وتقدمي العون
 .يضمن هلم مستوى الئق للحياة الكرمية

  وظفى الشركةمب العمالءاالمتناع عن أي عمل يؤثر سلبا على ثقة. 
 جلــودة املنـاسبة بغض النظر عن االجتاهات دية الـخدمة املطـلوبة  واملعتقدات السياسية وفاء حلق املواطنة ووفقا   جيب 

 .ملتطلبات القانون
  الحتفاظ بثقة الرؤساء والقادة، وكذلك يف عالقاتالتصرف املوظف مع اآلخرين واليت جيب  بطريقة حمايدة، و جديرة 

لتوازن القائم على احليدة و املوضوعية  .أن تتسم 

 
م  اءة ال اهة و ال ال   في م

ادة    ) ١١(ال

ا يلي ف  م ال    :يل

   أساس على  القائم  الوظيفي  النهج  مـع إتباع  اخلدمة،  أداء  عند  القصد  وسالمة  الذمم،  الضمري،    براءة  بنقاء  التحلي 
  .واالبتعاد عن مواطن الشبهات أثناء أداء الواجبات الوظيفية

 الشخصية للموظف العام وضع الواجبات ومسئوليات العمل، وااللتزامات جتاه خدمة اجلمهـور فـوق املصـاحل.  
  خالص وإتقان مع   .األشخاص الذين يتعامل معهم حتمل كامل للمسئولية مع التعامل بطريقة مهنية حتوز ثقة أداء املهام 
 وجين املنافع الشخصية حظر استغالل املناصب الرمسية واملواقع الوظيفية بصورة غري سليمة تـؤدي للتـربح.  
 لسلوك النزيه فال جيوز للموظف العام طلب أو قبول أو اشرتاط أو استالم، بط مباشرة أو غري مباشرة، أي    ريقة األخذ 

نقديـة قيمة  ذات  ميزة  أي  أو  هدية  أو  هبة  أو  مالية  أداء   منفعة  مقابل  املربرة،  املدفوعات غري  أشكال  ذلك من  وغري 
  الواجب الوظيفي

  

في  اج ال ات ال فا على مق ال ال   في م

ادة    ) ١٢(ال

ف ما يلي    :  على ال

   ا لعاملني ،  خمالفة القواعد واألحكام املنصوص عليها يف القوانني واللوائح املعمول  والتعليمات    ،   واللوائح اخلاصة 
 .عن تنفيذها ، أو االمتناع الصادرة لتنظيم العمل
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   بواجبات املتعلقة  اخلاصة  املعلومات  الوظيفة  استخدام  ملصـاحل ومهام  أو  خاصـة  مبا    ملصـاحل  الصاحل  اآلخرين  يضر 
 .العام

  تقضى بذلك ويظل هذا    إفشاء األمور اليت يطلع عليها حبكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو مبوجب تعليمـات
لكتمان قائما ولو بعد ترك العامل اخلدمة  .االلتزام 

 املخصصة امللفات  هذا األصل من  نزع  أو  الرمسية  األوراق  ورقة من  أية  صل  ولو كانت خاصة   االحتفاظ  حلفظه 
 .بعمل كلف به شخصيا

 ا قرار من السلطة املختصة  .خمالفة إجراءات األمن اخلاص والعام اليت يصدر 
 لواسطة إذا كان من شـأن ذلـك لذات أو  اإلضرار بواجبات الوظيفة    اجلمع بني وظيفته وبني أي عمل أخر يؤديه 

ا وذلك مع عدم ا حكامأو كان غري متفق مع مقتضيا بقصر تعيني أي    1961لسنة  125القانون رقم    إلخالل 
 .شخص على وظيفة واحدة

 مشروعة مجع نقود ألي فرد أو ألي هيئة أو توزيع منشورات أو مجع إمضاءات ألغراض غيـر. 
 املختصة مع مراعاة أحكام   االشرتاك يف تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن اجلهة اليت حتـددها السـلطة 

ت العمالية1976لسنة  35 القانون رقم   .صدار قانون النقا
  عمال وظيفته للبيع إذا كان ذلـك الشركةشراء عقارات أو منقوالت مما تطرحه  .يتصل 
 ا أو أي عمل فيهـا إال إذا سيس الشركات أو قبول عضوية جمالس إدار ً عن   االشرتاك يف   الشركة.كان مندو
  كان هلذا االستغالل صلة    عقارات بقصد استغالهلا يف الدائرة اليت يؤدى فيها أعمال وظيفته إذااستئجار أراضي أو

 .بعمله
 املضاربة يف سوق األوراق املالية ما مل يكن ممارسا ألعباء وظيفية ال حتول دون ذلك. 
  الصادرة مبوجبها، كما جيب  يمـاتخمالفة القواعد القانونية املنظمة للعمل وفقا للقوانني واألنظمـة أو اللـوائح والتعل

خري أو إبطاء  . عليه تطبيق أحكام القضاء دون 
 

ل فا على أوقات الع ال ال   في م

ادة    ) ١٣(ال

ا يلي ام  ف االل   :على ال

   لشركة يف حالة التغيب عن  احملافظة على مواعيد وأوقات العمل وإتباع اإلجراءات اليت حتـددها الئحة نظام العاملني 
  .العمل أو التأخري عن العمل أو التأخري عن املواعيد

 ي نشاط ال يتعلق بواجباته الرمسية   .تكريس أوقات العمل الرمسي للقيام مبهام وواجبات وظيفته وعدم القيام 
  

 

فة  انة ال ة وم فا على ه ال ال   في م
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ادة    ) ١٤(ال

ه  ل م في م ف أن يل ا يلي على ال في    :ال

 ائيا عن شرب اخلمر وجتنب لعب القمار يف األندية أو احملال العامة   .االبتعاد 
 االمتناع عن أي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك اآلداب العامة والسلوك القومي.  

 

الح  ارب ال م ت ال ع   في م

ادة    ) ١٥(ال

ا يلي ام  ف االل ع على ال   :ي

 ي نشاط من شأنه أن يؤدى إىل نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري اوحمتمل    االمتناع عن مزاولة أية أعمال اوالقيام 
عمال وظيفته من جهة أخرى بني مصاحله الشخصية من جهة وبني مسئولياته الوظيفية أو   .تتصل 

 أدائه املوضوعي واملتجرد ملهام مع  يتناسب  ي نشاط ال  القيام  أو ميكن االمتناع عن  مميزة    ه  معاملة  إىل  يؤدى  أن 
م مع   مبا يسيء لسمعة إدارته أو يعرض عالقتها مع اجلمهور    أو  الشركةألشخاص طبيعيني أو اعتباريني يف تعامال

  .للخطر
 إذا   الشركةتعامالته مع    إعالم الرئيس املباشر خطيا وبشكل فوري يف حال تضارب املصاحل مع أي شخص يف أو 

أو    تعرض املوظف إىل ضغوط تتعارض مع مهامه الرمسية     املصلحة الشخصية واملصلحة العامة أونشأ التضارب بني
ا مع إيضاح طبيعة العالقة وكيفية تثري شكوكا حول  .التضارب املوضوعية اليت جيب أن يتعامل 

  ذي قيمة ملصلحة  شيء    عدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غري مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أي
  .خاصة به أو بعائلته

 ديته ملهامه الرمسية بعد انتهاء عمله يف اإلدارة كوسيلة    عدم استغالل أو توظيف املعلومات اليت حيصل عليها أثناء 
  .غري مباشر أو لإلساءة إىل الغري لتحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغريه بشكل مباشر أو

 عملية مجع التربعات أو اجلوائز أو   وفقا للقوانني يف حالة الرغبة يف االشرتاك يف جيب احلصول على املوافقات الالزمة
 .املسامهات العينية ملؤسسات خريية

 قراراته أو قرارات إدارته  تفادى إقامة عالقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصاحلها بشكل أساسي على. 

  

 

 

ك  ل ل وال ال عالقات الع ي في م   ال
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ادة   ) ١٦(ال

ؤساء    العالقة مع ال

ا يلي ام  ف االل ع على ال   :ي

  سي وأن ينفـذ مـا م وفق التسلسل الر م وتعليما يصدر إليه من أوامر وذلك يف   احرتام وتنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيها
ا، ويتحمل كـل مسئولية األوامر اليت تصدر منه كما يكون  رئيس خمتص  حدود القوانني واللوائح والنظم املعمول 

  .يف حدود اختصاصاته مسئوال عن حسن سري العمـل
 حرتام وعدم حماولة كسب أي معاملة تفضيلية عرب أساليب التملق أو اخلداع أو من خالل   التعامل مع رؤسائه 

  .الواسطة واحملسوبية
  املتخذة أو إعاقة سري العمل دف التأثري على القـراراتاالمتناع عن إخفاء أية معلومات متعلقة بعمله عن رؤسائه.  
 ت يواجهها يف العمل   .إعالم رئيسه عن أي جتاوز أو خمالفة أو صعو

 

ادة    ) ١٧(ال

مالء    العالقة مع ال

ا يلي ام  ف االل   :على ال

  العامة وتنفيذ اخلدمـة أن يتعاون مع زمالئه يف أداء الواجبات العاجلة الالزمة لتأمني سري العمل.  
 حرتام ولباقة وصدق مع زمالئه واحملافظة على عالقات سليمة ووديـة معهـم دون متييز واحلرص على احرتام   التعامل 

م واالمتناع عن اسـتغالل أيـة معلومـات  م اخلاصة بقصد اإلساءة خصوصيا   .تتعلق حبيا
  القومي والتزام الرجل  أعمال ال أخالقية تنتهك اآلداب العامة والسلوكاالمتناع عن أية تصرفات أو ممارسات أو

  .حرتام املرأة كزميلة وشريكة يف العمل والعكس
ادة    ) ١٨(ال

ؤوس  العال   قة مع ال

ا يلي لف  ف العام م   :ال

  م وحتفيزهم على حتسني أدائهم وان يكون قدوة حسـنة لعمل على االلتزام  هلم   تنمية قدرات مرؤوسيه ومساعد
 .لقوانني واللوائح السارية

 

  دة تبادل املعلومات  .ونقل املعرفة فيما بينهم نقل املعرفة واخلربات اليت اكتسبها إىل مرؤوسيه وتشجيعهم على ز
  اإلشراف على مرؤوسيه ومساءلتهم عن أعماهلم وتقومي أدائهم مبوضوعية. 
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  التعامل مع مرؤوسيه مبعاملة تفضيلية رفض أية ضغوط من أي طرف تؤدي إىل. 
 ة أو متييز  .احرتام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم مبهنية عالية دون حما

 

ة األخ  األجه ال العالقة    في م

ادة    ) ١٩(ال

ا يلي ام  ف االل   :على ال

  ي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته إىل الصـحف ـالتاالمتناع عن اإلدالء  ووسائل اإلعالم املختلفة املقروءة   وا
مصرحا له بذلك كتابة من السلطة املختصة، مع إتباع إجـراءات   واملسموعة أو غري ذلك من منابر النشر إال إذا كـان

، وميتد ذلك إىل ما بعد ترك اخلدمة وللمـدة احملـددة  اإلفصـاح وتـداول  .لقانون املعلومات املنصوص عليها قانو

 جر أو مبكافأة ولو يف غري أوقـات العمـل ذن من السلطة   حيظر على املوظف أن يؤدى أعماالً  الرمسية إال 
 .املختصة

اف العامة ات وال ل ال العام وال فا على ال ال ال   في م

ادة    ) ٢٠(ال

ا يلي  ام  ف العام االل   :على ال

  ا الوحدة التنظيميةاحملافظة على ممتلكات وأموال   .ومراعاة صيانتها  (قطاع/ ادارة عامة /...)   اليت يعمل 
 ت ملناقصات واملزايدات واملخـازن واملشـرت   .وكافة القواعد املالية  حظر خمالفة اللوائح والقوانني اخلاصة 
   األشخاص العامة األخرى    أو أحـد   للشركة جتنب اإلمهال أو التقصري الذي يرتتب عليه ضياع حق من احلقوق املالية

  .أواملساس مبصلحة من مصاحلها املالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إىل ذلك بصفة مباشرة
 خري    وعدمومكاتباته بصفة عامة  ضرورة الرد على مناقضات األجهزة الرقابية وخاصة اجلهاز املركزي للمحاسـبات أ

  .الغرض منها املماطلة والتسويف  الرد أن جييب العامـل إجابـة  خري  الرد عليها ويعترب يف حكم
  

  

  

  

  

 ت واملسـتندات حلسا املؤيدة هلا يف املواعيد املقررة   حظر عدم موافاة اجلهاز املركزي للمحاسبات بغري عذر مقبول 
ئق أو غريها مما يكونهلا أو مبا يطلبه من  له احلق يف فحصها أو مراجعتها أو اإلطالع عليها مبقتضى   أوراق أو و

  .قانون إنشاؤه
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   شركة االسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 

 ١٤  درية لتداول الحاويات والبضائعمدونة السلوك الوظيفى للعاملين بشركة االسكن

 ا، مع التأكد من استخدام املال العام بشكل صحيح وفعال، والنظر إىل   استخدام املوارد لألغراض العامة املرخص 
قصى حساسية ممكنة العمالء مطالب م بنزاهة، وكفـاءة، وســرعة، وفعالية، و   .وشـؤو

 أشكال املوارد العامة   عدم تبديد املال العام أو إساءة استعماله أو استعماله بطريقة غري سليمة، وأن يـدبر كـل
لعامة مع ضمان تقدمي املمتلكات واإليرادات ا كاملوارد البشرية واملادية واملعنوية بطريقة تؤدي إىل احلفاظ على

  .اخلدمة بفاعلية وجودة عالية
  

مات عل ا ال ج ل عامل مع ت ال ال   في م

 

ادة    ) ٢١(ال

اعاة ما يلي  ن م ة االن ل إلى ش ص ة ال ان ة إم اف ل ف ال ت   :على ال

ت تطوير القدرات  .١ ستخدامها إلغراض العمل مبا يف ذلك لغا ذات العالقة بطبيعة عمله ومبا   واملهاراتااللتزام 
  .يصب يف مصلحة العمل

  .االلتزام بشروط ومتطلبات حقوق امللكية الفكرية للملفات والربامج ومراعاة شروط ترخيص استخدامها .٢
  .استشارة الوحدة املعنية بنظم املعلومات فورًا لدى مالحظة أية أمور غري طبيعية خالل استخدام االنرتنت .٣
تنزيل النصوص والصور اليت حتتوى مواد غري أخالقية، أو عنصرية، أوحترض على العنف و الكراهية، أو أيه  عدم  .٤

  .أنشطة غري قانونية
عدم استخدام اجلهاز واالنرتنت حملاولة الدخول والتسلل إىل أجهزة أو شبكات أخرى، وعدم استخدام االنرتنت   .٥

ديد ومضايقات لآلخرينإلرسال مواد سرية أو غري مسموح بنشرها أو حت  .توى على 
  

ادة    ) ٢٢(ال

اعاة اآلتي وني م ان ب ال ف ال  له ع  :على ال

 عدم استخدام الربيد االلكرتوين إلنشاء وتوزيع الرسائل اليت حتتوى على مواد دعائية أو شخصية أو ال أخالقية.  
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 ١٥  درية لتداول الحاويات والبضائعمدونة السلوك الوظيفى للعاملين بشركة االسكن

  حيظر إعــادة إرســال الرســائل احملتويــة علــى النكــات أو الصــور أو ملفــات األفــالم، وكــذلك عــدم إعــادة إرســال الرســائل
ــا حمملــة بفريوســات علــى أن يتخــذ يف تلــك احلالــة  الــواردة و الــيت قــد حتتــوى علــى فريوســات أو ملفــات قــد يشــتبه 

لتنسيق مع الوحدة املعنية    .ألنظمة املعلومات اإلجراءات الالزمة لإلصالح 
 يتعني يف مجيع األحوال قصر استخدام الربيد االلكرتوين على ما خيص متطلـبات العـمل و ضرورته.  

  

عا انات ال: (سا   ): ض

لسلوك الوظيفي    يتوقف حتقيق املدونة ألهدافها، والوصول إىل املقاصد احلقيقية منها يف تطوير واالرتقاء 
جلهات اإلدارية   تفعيل بنودها املختلفة، وهو ما للموظف العام على  يلقي على عاتق املسئولني واملختصني 

  :وتبعات متعددة تتحدد حصراً فيما يلي  املختلفة مبسئوليات كثرية

جمــا تــدريبيا خاصــا للعــاملني اجلــدد علــى حمتــوى مدونــة    تنظيميــةتضــمني اخلطــة التدريبيــة املنفــذة بكــل وحــدة   .١ بر
حكام املدونةالسلوك الوظيفي   هدافها ومقاصدها وأمهية وضرورة االلتزام    .للتعريف 

حكام ومواد املدونة وأسلوب وطريقة وإجراءات تقيــيم األداء الكلــي واجلزئــي،   .٢ الربط الوثيق بني مدى االلتزام 
  .ولدى إعداد تقارير كفاية األداء السنوي عن املوظف 

بــة مــن حــوافز ومكافــآت وأيــة مســتحقات   .٣ االعتــداد بنتــائج وضــع املدونــة موضــع التنفيــذ عنــد تقريــر مقابــل اإل
ملني من االجور املتغــرية مــن خــالل إجيــاد عالقــة ارتبــاط وثيقــة بــني االلتــزام مبدونــة الســلوك الــوظيفي  تصرف للعا

  .ولوائح ونظم صرف املكافآت واحلوافز
تنشر املدونة يف   يتم .٤ احلــق يف    وللمتعاملني مــع الشــركة،  للشركة    وقع االلكرتويناملووضعها على    لوحة اإلعال

ا، وإبالغ وحدة خدمة املواطنني يف حالةالقواعد الوارد  مراقبة تنفيذ   .خمالفتها  ة 
بقواعد وأحكام مدونة   يف التقدم بشكوى من أي موظف يثبت عدم التزامه   حيق ألي من املتعاملني مع الشركة  .٥

  )   ٠٣/ ٤٨٤٣٦٥٩(    املخصص هلذا الغرض   السلوك الوظيفي وميكن االتصال خبط التليفون 
 msharobime@alexcont.com  التاىل :االلكرتوين    الربيد أو على  

m.mokhtar@alexcont.com                                    
hazemaboelnil@alexcont.com                                     

  
 

جلهاز اإلدارى للدوله     مت وضع مدونه إسرتشاد مبا جاء مبدونه السلوك الوظيفى للعاملني 
  الصادر من وزاره التنميه اإلداريه

 


