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 حمتـويـات العـدد

 رقم الصفحة

ــذاء ــسالمة الغ ــة ل ــة القومي ٦ ،   ٥ رقمـا  مجلس إدارة الهيئة     قرارا  الهيئ
 ٣٩- ٣   ...........................٢٠٢٠لسنة 
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 قــــرارات
 اهليئة القومية لسالمة الغذاء

  ٢٠٢٠ لسنة ٥س إدارة اهليئة رقم قـرار جمل
 بشأن التزامات العاملين بالهيئة القومية لسالمة الغذاء

  تجاه سلوك وأخالقيات الوظيفة
 جملس اإلدارة

   ؛ الدستورعلى االطالعبعد 
   بشأن تعارض المصالح ؛٢٠١٣ لسنة ١٠٦وعلى القانون رقم 
  ئحته التنفيذية ؛ بشأن الخدمة المدنية وال٢٠١٦ لسنة ٨١وعلى القانون رقم 

 بتـشكيل مجلـس إدارة   ٢٠١٧ لـسنة  ١٤٣٣وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم     
  ؛الهيئة القومية لسالمة الغذاء

   ؛٢٠١٧ لسنة ١بالقانون رقم  وعلى قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء الصادر
ئحة التنفيذيـة    بإصدار الال  ٢٠١٩ لسنة   ٤١٢وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم        

   ؛للهيئة القومية لسالمة الغذاء
  ؛٢٥/٦/٢٠٢٠ دارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ إوعلى موافقة مجلس 
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  متهيد
سلوك وأخالقيات الوظيفة العامة كأحد مداخل تطـوير اإلدارة العامـة التـى    بيأتى االهتمام   

ة والتوافق األخالقى داخـل الجهـاز   يسترشد بها العاملين بالهيئة، مما يؤدى إلى التجانس والوحد     
اإلدارى للدولة، والنجاح الحقيقى للهيئة يتوقف على العاملين ومدى كفاءتهم وقدرتهم على القيـام           

وحسن معاملتهم، والتيسير عليهم مهما تعددت وتزايدت        بمسئولياتهم فى تقديم الخدمات للجمهور،    
 . مطالبهم واحتياجاتهم

  مة الغذاءرسالة الهيئة القومية لسال
  . الرقابة على تداول الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسالمة المستهلك

  مهمة الهيئة القومية لسالمة الغذاء
  تحقيق متطلبات سالمة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسـالمة المـستهلك، والتحقـق              

غـذاء الدوليـة    من أن الغذاء المتداول للمستهلك فى مصر هو غذاء آمن وفق معايير سـالمة ال              
  . واألخذ فى االعتبار المتطلبات الوطنية

  رؤية الهيئة القومية لسالمة الغذاء
 ٢٠٢٥ا فى مجال سالمة الغذاء بحلول عام ا ودوليقليميإهيئة معترف بها 

 دارة الهيئة بشأن سلوك وأخالقيات الوظيفة  إرؤية القرار مجلس 

ر والقيم التى تضمن السلوك األخالقى للعاملين       تنميط الجهاز اإلدارى للهيئة من حيث المعايي      
 فى تحسين إدارة موارد الدولـة واالسـتجابة لتطلعـات           ٢٠٣٠بالهيئة، وبما يحقق رؤية مصر      

  .  والمتعاملين المواطن
   دارة الهيئة بشأن سلوك وأخالقيات الوظيفةإأهداف القرار مجلس 

 . العاملين فى الهيئةتحديد إطار قيمى مشترك ومتفق عليه من قبل كافة  -١

  .) ٦٤-٧٥مادة  (٢٠١٦ ة لسن٨١توحيد معايير المحاسبة والمساءلة، وفقا للقانون  -٢

 .  تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفى العالقة؛ جهة العمل والعاملين -٣

الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يحسن من إدارة موارد الدولة ويرفـع رضـاء                -٤
 ٢٠٣٠ لرؤية مصر المواطن وفقًا
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  )املـادة األوىل ( 
  طاق التطبيقن

 الموظفين بالهيئـة  :  دارة الهيئة بشأن سلوك وأخالقيات الوظيفة على      إتطبق قواعد قرار مجلس     
  .  القومية لسالمة الغذاء من جميع المستويات الوظيفية بحسب طبيعة كل مهنة على حده

  )املادة الثانية ( 
  المسئوليات

   :الموظفين
زم جميع الموظفين بالهيئة باالطالع والتفهم لقرار مجلـس ادارة الهيئـة بـشأن سـلوك               يلت

 فيه، وتحمـل مـسؤولية      ةوأخالقيات الوظيفة والتوقيع بالموافقة على كل البنود والمعايير الوارد        
 ىدائهم المهنى والشخصى بالشكل الذ    أعكس جميع القيم األخالقية الواردة بالقرار على سلوكهم و        

 .   الجيدة للهيئةةالسمعيحقق 
دارة إ أو   بداء أى تساؤالت لديهم حول القرار مع المـدير المباشـر          إعلى الموظفين بالهيئة    

   .اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة أو الموارد البشرية
    :المديرين

خالقيـات  دارة الهيئة بشأن سلوك وأ    إالتزام مديرين اإلدارات ورؤساء األقسام بقرار مجلس        
 . الوظيفة والتأكد من أن الموظفين التابعين لهم على دراية بأحكام القرار وكيفية االمتثال له

دارية المناسبة مع جميع الموظفين فى حالة عدم االلتزام بما ورد مـن             جراءات اإل اتخاذ اإل 
فـى الدولـة   طار القانون المعمول به إ القرار بشأن سلوك وأخالقيات الوظيفة، فى     اأحكام فى هذ  

  .)٢٠١٦ لسنة ٨١قانون (
   :دارات العامةدارات المركزية ومديرى اإلإلرؤساء ا

لمـام بأحكـام قـرار      دارات العامة مسؤولية اإل   دارات المركزية واإل  يلتزم جميع رؤساء اإل   
حكام أدارة الهيئة بشأن سلوك وأخالقيات الوظيفة والتأكد من أن المديرين يقومون بتنفيذ             إمجلس  

  . لقرار بشكل صحيح ااهذ
دارات العامـة اتخـاذ اإلجـراءات    دارات المركزية ومديرى اإليجب على جميع رؤساء اإل    

 . اإلدارية المناسبة مع جميع الموظفين الذين ال يمتثلون لهذا القرار
دارات العامة نشر الثقافـة األخالقيـة المناسـبة         دارات المركزية واإل  يجب على مديرى اإل   

لالزم للحفاظ على تطبيق أحكام هذا القرار كما يجـب أخـذ مـستوى التـزام                جراء التغيير ا  إو
 . الموظفين بهذا القرار فى الحسبان عند تقييم االداء
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   :اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة
نـشطة الداعمـة لقـرار    تتولى اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة تصميم وتنفيذ األ   

 . هيئة بشأن سلوك وأخالقيات الوظيفة والتأكيد على االمتثال لهامجلس ادارة ال

داريـة  تتولى اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة تقييم مدى امتثـال التقـسيمات اإل            
  .بالهيئة لقرار مجلس ادارة الهيئة بشأن سلوك وأخالقيات الوظيفة

جراءات عمل الوثيقـة الخاصـة      إصميم  تقوم اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بت      
 . التخاذ ما يلزم تجاه تطبيق بنود القرار ومرفقاته

ـ           ذات ةتقدم اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة التقارير المفـصلة للجهـات الداخلي
دارة الهيئة بشأن سلوك وأخالقيات الوظيفـة مـع         إالصلة بخصوص مدى االلتزام بقرار مجلس       

 .  قدر من الشفافية واالفصاح أكبرةمراعا

تتولى اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة التنسيق فيما يخص تقديم البرامج التدريبية            
  والتوعية الالزمة لكافة الموظفين لضمان تطبيق قـرار مجلـس ادارة الهيئـة بـشأن سـلوك                 

  . وأخالقيات الوظيفة
   :الموارد البشرية

ية التفهم الكامل لقرار مجلس ادارة الهيئة بشأن سلوك وأخالقيـات          دارة الموارد البشر  إتدعم  
 .  الوظيفة من حيث المبادئ والتطبيقات

دارة الموارد البشرية بتصميم األنشطة التطبيقية والتشجيعية للموظفين علـى االلتـزام   إتقوم  
 .بهذا القرار 

ة ودعم ادارة التغيير الـالزم      دارة الموارد البشرية نشر الثقافة األخالقية المناسب      إيجب على   
للحفاظ على تطبيق هذا القرار، كما يجب أخذ مستوى التزام الموظفين بهذا القرار فى الحـسبان                

 . عند تقييم االداء

   :اإلدارة العليا
 وضع األسس التوجيهية للقرار مجلس اإلدارة واصـداره         ىشراف عل تقوم اإلدارة العليا باإل   
 .  ه ونشره بشكل مناسبواعتمادها والتوجيه لتوزيع

تتولى اإلدارة العليا التخطيط لمراجعة القرار بصفة دورية واعتماد التعـديالت التـى يـتم               
 .  اقتراحها حال قبولها
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تقوم اإلدارة العليا بالتوجيه لتنظيم المهام واالدوار والمـسؤوليات بالـشكل الـذى يـضمن               
 .  العمل بهاااللتزام بالقرار ودعم الموظفين الجدد فى تفهمها و

  تتولى اإلدارة العليا الرقابة العامة على تطبيق هذا القـرار واتخـاذ االجـراءات التهذيبيـة          
 .   كلما أمكن ذلك–أو التشجيعية 

  : المفتشون
طالع ت الغذائيـة بـاإل    آ المنوط بهم الرقابة على المنش     /يلتزم جميع المفتشين القائمين على      

سلوك وأخالقيات الوظيفة والتوقيع بالموافقة على كافة البنود        دارة الهيئة بشأن    إ قرار مجلس    ىعل
نعكاس جميع القيم األخالقية المذكورة فى القرار علـى         ا فيه، وتحمل مسؤولية     ةوالمعايير الوارد 

 .   الجيدة للهيئةةدائهم المهنى والشخصى بالشكل الذى يحقق السمعأسلوكهم و

أسئلة لديهم حول القرار    ى  ت الغذائية مناقشة أ   آنشعلى المفتشين المنوط بهم الرقابة على الم      
 .  ادارة الموارد البشرية أو ة الداخلية والحوكمةعاإلدارة العامة للمراج أو مع المشرف المباشر

  )املادة الثالثة ( 
  التعاريف

 .الهيئة القومية لسالمة الغذاء : الهيئة 

التزامـات العـاملين بالهيئـة    بشأن  ذاءمجلس إدارة الهيئة القومية لسالمة الغ قرار :القرار  
   .القومية لسالمة الغذاء تجاه سلوك وأخالقيات الوظيفة

 ، تـصنيعه  أو   ، إنتــاجه  أو   ،  منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء      ىأ  :المنشأة الغذائية 
 ، نقلـه أو  ، تصديره أو ، استيراده أو   ، توسيمه أو   ، تغليفه أو   تعبئته أو   ، حفظه أو   ، تخزينهأو  
، ويـشمل التعريـف      لمنشأة أخرى  أو   طرحه وعرضه للبيـع للمستهلك النهائى     أو   ، تسليمهأو  

  ، العامـة   التى ال تهـدف إلـى الـربح        أو   ، التى تهدف إلى الربح     المتحركة أو   المنشآت الثابتة 
  . جن، كما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدوا المؤقتة أو ، الدائمة أو الخاصة

القائم بالتفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية المسجلة فى الهيئة القومية لـسالمة              :المفتش
  .ى الضبط القضائى الغذاء ويشمل مأمور
الرقابة التى تقوم بها الهيئـة بغـرض التحقـق مـن االلتـزام بالقـانون                  :أعمال الرقابة 

  . ع تداول الغذاء وتنفيذ مهامها، فى جميع أنوا والتشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء
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تتعرض للتضارب فيه الواجبـات الرسـمية       أو   هو أى موقف تتضارب     :تعارض المصالح 
عائلية بالشكل الذى يضع الموظف موضع شـبهة         أو   منفعة شخصية  أو   مكسبى  للموظف مع أ  

  . ومساءلة عن مدى نزاهة تأديته لمهام عمله
 . الوظيفة أو محقق للمصلحة أو  ضرر مباشر كل حالة يترتب عليها: التعارض المطلق

 .  الوظيفة أو  كل حالة يحتمل فيها وقوع ضرر للمصلحة:بى التعارض النس

  قـرض  أو   خصم غيـر عـادى     أو   ترفيه أو   ةمكافأ أو   هدية أو   ةهبى   أ  :)العطايا( الهدايا  
  .   له قيمة ماليةيءش أو أو اعتبار خاص

  . الزوجة واألبناء / خت واألخ والزوجاألم واألب واأل  :القرابة المباشرة
هى المعلومات التى يحصل عليها الموظف بحكم طبيعة          :مصرح بنشرها الالمعلومات غير   

  : لالستخدام العام والتى تشتمل على أو عمله والتى يعلم أنها غير صالحة للنشر
لـت قيـد    لـوائح الزا   أو   المعلومات الواجب حمايتها بالقانون والتى تخص أى تـشريعات        

 . المناقشة ولم يتم نشرها فى الجريدة الرسمية وبدء العمل بها رسميا بالمنشآت الغذائية

ال عبر تقـارير    إالمعلومات الخاصة بالجهات التى يتم الرقابة عليها والتى تنشد عدم نشرها            
المركزيـة  التفتيش السرية التى يتم تداولها عبر القنوات الرسمية للهيئة ووفقا لتعليمـات اإلدارة              

 .  للرقابة على الغذاء

المعلومات الخاصة بالعمليات الرقابية وآلياتها واالجراءات التى لم يتم التـصريح للموظـف    
اإلدارة  أو  خارجية قبل الرجوع الى اإلدارة المركزية للرقابة علـى الغـذاء      ةبتداولها مع أى جه   

 .   المركزية للصادرات والواردات

  بتفاصـيل تزيـد    أو   اإلفصاح عنها قبل التصريح بنـشرها      أو   النشرذا تم   إالمعلومات التى   
  تؤثر سـلبا علـى الوضـع التنافـسى         أو   عن المصرح به، قد توفر ميزة اقتصادية غير عادلة        

 .  ت الغذائيةآللمنش

كل شخص تربطه بالموظف صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة، والمنشآت          :  الشخص المرتبط 
  .يديرونها  أو ايساهمون فيهى الغذائية الت
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  )املادة الرابعة ( 
  اللتزامات العاملين بالهيئةاإلطار القيمى 

 تجاه سلوك وأخالقيات الوظيفة

سلوك وأخالقيات الوظيفة   التزامات العاملين بالهيئة تجاه     دارة الهيئة بشأن    إيقوم قرار مجلس    
 : كاآلتىعلى ثمانى قيم أساسية وهم 

عد القانونية المنظمة للعمل وفقاً للقوانين واألنظمة واللـوائح          االمتثال للقوا  : احترام القانون 
 . إبطاء أو والتعليمات الصادرة، وتنفيذ أحكام القضاء دون تأخير

 وهى التصرف على أساس ما تمليه الجوانب الموضوعية فقـط علـى العـاملين     : الحيادية
 . نصيحة لهم دون تمييزبالهيئة وليس تقديم الخدمات للمتعاملين على حد سواء، وإسداء ال

مقاصد خاصة عند خدمة     أو    وهى التجرد وبراءة السلوك البشرى من أية أغراض        : النزاهة
 . المتعاملين حفاظاً على مكانة جهة العمل وعمالً على تعزيز المصلحة العامة للمجتمع

 تعقيد، أو   فلتزام العاملين بالهيئة بأداء واجباته بكل جد واجتهاد دون تسوي         ا وهى   : الفعالية
 . الالمباالة بمصالح المتعاملين أو وأن يتجنب السلوك الذى ينم عن اإلهمال

والحرص على الترشـيد فـى       إساءة استعماله،  أو    بعدم تبديد المال العام،    االلتزام : الكفاءة
مرافق عامة، بطريقة تؤدى إلـى   أو   أجهزة أو   استخدام كافة أشكال موارد جهة العمل من أدوات       

 . ظ على الممتلكات واإليرادات العامة دون التأثير على جودة تقديم الخدمةالحفا

طريقة تقـديم   أو   بمعايير مرتفعة من األداء سواء فى شكل الخدمة المقدمة         االلتزام : الجودة
 بالشفافية التامـة     وااللتزام أسلوب التعامل مع الرؤساء والزمالء فى العمل،       أو   الخدمة للمتعاملين 

 . فى إرشاد المواطنين أو المعلومات سواء داخل العملفى توفير 

 أداء العمل بجد وإخالص على نحو يرفع من قيمة الرقابـة الذاتيـة              : المهنية /االحترافية  
  . على األداء عما دونها من أنواع الرقابة الخارجية

فتحـا  هى الدرجة التى يكون عندها تنفيذ السياسات واالجـراءات والعمليـات من   : الشفافية
  .ومتشاركا مع االطراف ذات العالقة بالشكل الذى يسمح بدعم آليات اتخاذ القرار بالهيئة
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   :للدولةاإلدارى تعهدات عامة من الجهاز 
 .  احترام القانون وحقوق اإلنسان -١
 . اتاحة الحصول على الخدمات العامة إعماالً لمبدأ المساواة وعدم التحيز -٢
   سواء بالنسبة ألسـاليب وإجـراءات الحـصول علـى الخدمـة            -ة  اإلتاحة المعلوماتي  -٣

الخدمة ومبررات القرار، وأن يتم ذلك من خـالل قنـوات           بمستخدمى  أو فى القرارات الخاصة     
 . تواصل مستمرة تتسم بالسالسة واليسر

  وتخــضع للتقيــيم المــستمر وتكييفهــا وفقــاً–كفــاءة وجــودة الخــدمات المقدمــة  -٤
 . نالحتياجات المتعاملي

 باستخدام األساليب التكنولوجية وغير التكنولوجية على نحو يـضمن          -التطوير المستمر  -٥
 .  التيسير على المتعاملين

  .  على نحو يضمن التميز واإلبداع وتفعيل الرقابة الذاتية فى األداء–االحترافية  -٦
  )املادة اخلامسة ( 

  الموضوعى اللتزامات العاملين بالهيئةاإلطار 
   سلوك وأخالقيات الوظيفةتجاه

 : يلىللقرار الى أربعة أقسام رئيسة كما الموضوعى ينقسم اإلطار 
    : الهيئة تجاه العاملين بالهيئةالتزامات

 :  يلى تلتزم الهيئة بما 
تعريف الموظفين بقواعد السلوك الوظيفى المنصوص عليها بالقرار مجلـس ادارة الهيئـة             

 . بشأن سلوك وأخالقيات الوظيفة
تهيئة ظروف عمل آمنة وعادلة وصحية للمـوظفين، تلبـى المتطلبـات األساسـية لهـم                

 . واحتياجاتهم وأهدافهم الشخصية والعملية
لحل الصعوبات والمشاكل التـى يواجهونهـا       الرأى  تشجيع الموظفين على التواصل وإبداء      

 . اثناء أدائهم لواجباتهم الوظيفية
  تـدريبهم  أو   تـرقيتهم  أو   تعيـين المـوظفين    أو   ختياراتخاذ اإلجراءات ذات العالقة بــا     

،  بأى من األمور المتعلقـة بأعمـالهم       أو   إعارتهم أو   انتدابهم أو   نقلهم أو   تقييمهم أو   أو مكافأتهم 
،  بالمفـاهيم النفعيـة   أو الصداقة أو   بشفافية ونزاهة وبمنأى عن أية اعتبارات ذات صلة بالقرابة        

الدين، وبإتباع أسس االستحقاق والجدارة      أو   العمر أو   العرقأو   ودون أى تمييز مبنى على النوع     
 .  والتنافسية، والتقيد التام بالصالحيات وإجراءات العمل المعتمدة
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، مع تـوفير     تحديد مهام العاملين بالهيئة ومسؤولياته وما يتوقع منهم من إنجاز بوضوح تام           
 .   بهمكافة المعلومات التى تمكنهم من أداء المهام المنوطة

توفير فرص التدريب المناسب والمستمر لتحسين فرص تقدم العاملين بالهيئة ألحكام قـانون          
 .  الخدمة المدنية

 .ضمان حرية الرأى والتعبير فى إطار النصوص القانونية ووفق احكام هذا القرار 

ـ           أو   ضمان حق العاملين بالهيئة فى التظلم      ا الشكوى من أى قرار خاطئ اتُخـذ بحقـه وفق
  .ألحكام قانون الخدمة المدنية

معاملة جميع الموظفين معاملة عادلة من الناحية اإلدارية بما فى ذلك من عدالة منح األجـر     
  .وبتقاضى القائمين بالوظائف المتماثلة رواتب متساوية

  .للموظف بالهيئة الحق فى الحصول على األجر المقرر لوظيفته

عويض عادل عن االختراعـات والمـصنفات التـى         يحق للموظف بالهيئة الحصول على ت     
  .بسببها أو يبتكرها أثناء تأدية وظيفته

 .السنوى للموظف بالهيئة الحق فى التظلم من تقرير تقويم أداؤه 

االكراه  أو   االبتعاد عن التعسف فى معاملة الموظفين والبعد بهم عن تدخل الميول الشخصية           
  .سياسية أو على المواالة ألغراض شخصية

حماية الموظفين من التعرض لإليذاء بسبب ادالئهم بمعلومات بـشكل قـانونى وهـو مـا                
  .يتعارض مع القوانين والقواعد والنظم

 : تتمثل فيما يلىوالتى  –والمهنية  توفير كافة قواعد السالمة

للموظف الحق فى أن يعلم بشكل واضح كافة األخطار التى يمكن أن يتعرض لهـا بـسبب                 
  .الحصول على التدريب المالئم لتفادى هذه األخطار، و العمل

  للموظف حق الحصول على مختلف المعدات وتجهيـزات الحمايـة الشخـصية المحـددة             
للوقاية من التعرض لألخطار، وأية خدمات ومتطلبات صحية ووقائية ذات صلة بالحمايـة دون              

  .تكبده أى تكلفة مالية

ا الحظ وجود قصور فى إجراءات الصحة والسالمة        حق الموظف فى ابالغ اإلدارة العليا إذ      
  .بالمأموريات المكلف بها بالخارج أو والمهنية الواجب اتباعها المتبعة فى مكان عمله
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   :لتزامات العاملين بالهيئةا
الوالء واالخالص لجمهورية مـصر العربيـة وقيادتهـا واحتـرام الدسـتور والقـانون               

 :  والتشريعات واالنظمة المعمول بها
على جميع الموظفين فى الهيئة اإلخالص لوطنهم جمهورية مصر العربية وقيادتها والتقيـد             
بقواعد ومبادئ الدستور والعمل على احترام وتطبيق القانون والتشريعات واألنظمة المعمول بها            

  .فى الدولة
 :  االلتزام بجودة تقديم الخدمة

الوظيفية الموضحة ببطاقة الوصف الـوظيفى      يجب على العاملين بالهيئة أن يؤدوا واجباتهم        
 .  معاملة المتعاملين وإنجاز مهامهم فى الوقت المناسبايحسنو ، وأنواجتهاد بنفسهم بكل أمانة 

يجب مراعاة ذوى االحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى والنساء الحوامل عند تقـديم             
 .  الخدمة لهم

الة وسرعة ولباقة بهدف كسب رضاهم عن مـستوى          بخدمة المتعاملين بشفافية وعد    االلتزام
  .لهم الخدمات المقدمة 

يجب عدم التمييز فى تقديم الخدمة للمتعاملين والتقيد بأعلى درجات المهنية والحيادية وعدم             
، ومنع كل أشـكال التمييـز        اإلساءة إليهم واستغاللهم لمنفعة شخصية بمناسبة الخدمات المقدمة       

 . ل والجنس والدين وغيرها األخص بسبب األصىوعل
  ، وإتباع اإلجراءات التى تحـددها الالئحـة الداخليـة للهيئـة            التقيد بأوقات العمل الرسمية   

، وتكريس أوقات العمل الرسمية للقيـام بمهـام    التأخير عن العمل أو فى حالة التغيب عن العمل    
 . وواجبات وظيفته وعدم القيام بأى نشاط ال يتعلق بواجباته الرسمية

تـضليل   أو توفير المعلومات المطلوبة للمواطنين طالبى الخدمات بدقة وسرعة دون خـداع      
، مع عدم تأجيل إنجاز الخدمة المطلوبة ألى سبب مـن األسـباب              وفقا للتشريعات المعمول بها   

 . طالما توافرت الشروط
سـسات بـسرية    التعامل مع الوثائق والبيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة باألفراد والمؤ        

 . ، وعدم استغالل هذه المعلومات لغايات شخصية تامة ووفقا للقوانين واألنظمة المعمول بها
 :ى عدم ممارسة نشاط سياس

  خارجهـا  أو ، ال يجوز للموظف بالهيئة التعبير عن اآلراء السياسية داخـل جهـة العمـل             
 . بصفته الرسمية

  قـة المتعامـل فـى قـدرة العـاملين         ال يجوز القيام بأنشطة سياسية يمكـن أن تقـوض ث          
  .بالهيئة على أداء
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  :الواجبات الرسمية

  تأكيـد  أو   يجوز ذكـر   سياسى داخل مكان العمل، وال     أو   ال يجوز ممارسة أى عمل حزبى     
 عضوية العاملين بالهيئة فى حزب سياسى معـين         -غير مباشر  أو    بشكل مباشر  -أو عدم تأكيد    

 .  مع المؤسسات أو زمالء العمل أو سواء فى العالقة مع المتعاملين

 .  الترويج لها أو الدعاية أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو عدم القيام بجمع تبرعات

 : السلوك فى الحياة الخاصة

األخالقية والتى يمكـن أن      أو   األنشطة التى تتعارض مع القواعد القانونية      أو   تجنب األعمال 
 .    بأداء الواجبات الرسميةتكون سببا البتزازهم الشخصى المتعلق

قـد  ى  الذ ، األمر  إفشاء أسرار جهة العمل    أو   تشهير أو   تجنب األعمال التى تمثل إساءة إلى     
 .  يقلل من ثقة المواطن والمتعامل فى أجهزة الدولة

قياداتها، وكـذا اإلسـاءة إلـى رمـوز          أو   الفعل إلى رموز الدولة    أو   تجنب اإلساءة بالقول  
 .  لوقيادات جهة العم

   : بشأن تعارض المصالح٢٠١٣ لسنة ١٠٦لقانون رقم ح وفقًا لتضارب المصال
القيام بأية نشاط من شأنه أن يـؤدى إلـى نـشوء             أو   يمتنع الموظف عن مزاولة أية أعمال     

، وبـين مـسئولياته      محتمل بين مصالحه الشخصية مـن جهـة        أو   ظاهرى أو   تضارب حقيقى 
 .  فته من جهة أخرىكل ما يتصل بأعمال وظي أو الوظيفية

  االمتناع عن القيام بأى نشاط ال يتناسب مع أدائه الموضوعى والمتجرد لمهامـه الوظيفيـة              
 اعتباريين فى تعامالتهم مع الحكومـة  أو أو يمكن أن يؤدى إلى معاملة مميزة ألشخاص طبيعيين   

 .  يعرض عالقتها مع المتعاملين للخطر أو بما يسيء لسمعة إدارتهأو 

  لرئيس المباشر خطيا وبشكل فورى فى حال تضارب المـصالح مـع أى شـخص              إخطار ا 
 ، إذا نشأ التضارب بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامـة         أو   ، فى تعامالته مع جهة العمل    

تثير شكوكا حول الموضـوعية      أو   تعرض الموظف إلى ضغوط تتعارض مع مهامه الوظيفية       أو  
 .  يعة العالقة وكيفية التضاربالتى يجب أن يتعامل بها مع إيضاح طب

أى  أو غير مباشرة للحصول على مكاسـب ماليـة   أو عدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة  
 .  بعائالتهم أو شيء ذى قيمة لمصلحة خاصة العاملين بالهيئة



توظيف المعلومات التى يحصل عليها العاملين بالهيئة أثناء تأديته لمهـامهم          أو   عدم استغالل 
لغيـرهم بـشكل     أو    بعد انتهاء عملهم فى اإلدارة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسهم          الوظيفية

 .  لإلساءة إلى الغير أو غير مباشر أو مباشر

  االشـتراك الحصول على الموافقات الالزمة وفقا للقوانين السارية فى حالـة الرغبـة فـى        
 .  سات خيريةالمساهمات العينية لمؤس أو الجوائز أو فى عملية جمع التبرعات

 مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسى على قراراته       أو   تفادى إقامة عالقات وثيقة مع أفراد     
 .    عن جهة عملهةقرارات الصادرأو 

  عدم اسـتخدام األلقـاب العـسكرية فـى الوظـائف المدنيـة ممـا يـؤدى الـى ازدواج            
 .  المسميات الوظيفية

عملة  أو   لرسمية التى حصل عليها بحكم وظيفته     يحظر الموظف بالهيئة استخدام المعلومات ا     
 . الحكومى لتحقيق منفعة خاصة

على الموظف بالهيئة اإلقرار بملكية الدولة لالختراعات والمصنفات التى يبتكرهـا نتيجـة             
المصنف يدخل فى نطاق مهام وظيفته، بحيث ال يجـوز           أو   إذا كان االختراع   أو   تجارب رسمية 

 .  خصيةاستخدامها لتحقيق مصلحة ش

 خالل مـدة أجازتـه بغيـر    -بدون أجر أو  بأجر–ال يجوز للموظف أن يؤدى عمال للغير       
 .  ترخيص من جهة العمل

حظر عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة ألحد أقاربه من الدرجة األولى فى ذات الوحدة              
وفـى حـال    ،   منعاً لتضارب المصالح وما قد ينشأ من تضارب مصالح داخل الوحدة التنظيمية           

  . ، العاملين بالهيئة اإلفصاح وإبالغ اإلدارة العليا ، وجب على الموظف بالهيئة حدوث ذلك
 التعامل مع أجهزة االعالم والنشر والصحافة ووسائل التواصل االجتماعى 

 : التعامل مع أجهزة االعالم والنشر والصحافة -أوالً 

 المعلومات المتعلقة بوظيفته   أو    بالبيانات اإلدالء أو   المحافظة على أسرار العمل، وعدم نشر     
أى جهـة    أو   بسياسات واستراتيجيات جهة عمله الى أجهزة اإلعالم ودور الصحافة والنـشر          أو  

 .  أخرى إال بموجب تصريح من الجهة المختصة بالتعامل مع هذه األجهزة
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 : ى التعامل مع اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماع - ثانيا

تمثل أصحابها فقط، وعلى الموظـف      االجتماعى  خصية على مواقع التواصل     الحسابات الش 
بالهيئة أال يعبر عن أرائه على تلك المواقع بصفته الوظيفية، وأن يحرص على أال ينـشر علـى            

وفى حالـة  . إليهاينتمى  موقف جهة العمل التى  -يدعى أنه يمثل   أو   –المواقع الشخصية ما يمثل     
 الموظف بالهيئة عرض بيان واضح إلخالء المسئولية        على معين يجب    اتجاه أو   التعبير عن رأى  

يوضح أن ما يقوم به من أنشطة وما يقدمه من تعليقات على هـذا الموقـع انمـا يمثـل أرائـه          
 .  الشخصية وال صله لجهة العمل التى يعمل بها

 حسابه  تقديم شكاوى تخص جهة عمله على      أو   يحظر على الموظف بالهيئة إبداء آراء سلبية      
 . ى مؤسساتباعها فى إطار التى ينبغى ، فالشكاوى لها طرقها القانونية الشخصي

 – الموضوعية   والشكوىيراعى حق الموظف بالهيئة فى التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأى           
 والمحافظة على اآلداب العامـة والنظـام   االلتزام  مع ضرورة -فيما ال يخص أمور جهة العمل   

 .  ين المعمول بها فى هذا الشأنالعام والقوان

يجب على الموظف أن يتعامل مع وسائل التواصل االجتماعى بلباقة وموضوعية، وعدم كتابـة              
  المـسئولين فيهـا    أو   غير المجهولة التى تسيء إلى جهة عمله       أو   نشر المقاالت المجهولة   أو   الرسائل

 االحوال يتحمل الموظـف بالهيئـة   وفى جميع. أية جهة خاصة أخري أو أو إلى الحكومة بشكل عام،  
  القـذف  أو  التـشهير  أو   مسئولية ضمان عدم اإلضرار بسمعة الجهة الحكومية التـى ينتمـى اليهـا            

 . ى  على مواقع التواصل االجتماعاألخرىأو التطاول على سمعة الجهات الحكومية 

  عنـصرية،  أو عدم تحميل النصوص والصور التى تحتوى علـى مـواد غيـر أخالقيـة،           
و تحرض على العنف والكراهية، وعدم استخدام الحاسب االلى لمحاولة الدخول والتـسلل إلـى         أ

 شبكات أخرى، وعدم استخدام االنترنت إلرسال معلومات سرية غير مسموح بنـشرها           أو   أجهزة
 . إجراء أية أنشطة غير قانونية أو تحتوى على تهديد ومضايقات لآلخرين،أو 

المـسمى   أو   شر فى ملفات التعريف الشخـصية بـه المنـصب         على الموظف بالهيئة أال ين    
بيانات االتصال الرسمية الخاصة به فى العمل ألغراض المراسلة، وذلك فـى حـال       أو   الوظيفى

 .  ى كون الموظف شخصية عامة مرتبطة لدى الجمهور بمنصبه الحكوم

ائـه للمهـام    يحظر على الموظف بالهيئة استغالل المعلومات التى يحصل عليهـا أثنـاء أد            
 .  الوظيفية ونشرها بأى طريقة
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ديوان الخدمة المدنيـة حـق    أو بناء على ذوى المصلحة أو للجهة الحكومية من تلقاء نفسها    
 السـتخدام التأديبية ضد أى إساءة      أو   اتخاذ اإلجراءات المناسبة، بما فى ذلك اإلجراءات القانونية       

 .  األنترنت أو االجتماعىوسائل التواصل 

 .  عدم استخدام مواقع التواصل االجتماعى أثناء أوقات العمل الرسمية ينبغى

  :االلتزام بحسن المظهر والسلوك

ملبسه، على نحو ال يخل      أو   يلتزم الموظف بالهيئة بمراعاة المظهر الالئق سواء فى مظهره        
 . بسمعة جهة العمل أو باآلداب

زمه جهته بإرتداؤه خالل ساعات العمـل  يتعين الموظف بالهيئة بالتقيد بالزى الرسمى لمن تل    
 . الرسمية وأن يحافظ عليه وعلى نظافته دائما وعدم استخدامه خارج أوقات العمل الرسمية

 :  المحافظة على المال العام والخاص والممتلكات والموارد العامة والخاصة

تكـون  أو   الموظف بالهيئة مسئول عن جميع الممتلكات والعهد الحكومية التى تُصرف لـه           
 . تحت سيطرته، ويمنع الموظف من استخدامها ألغراض شخصية أو بحوزته

 . المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها

ترشيد استخدام الكهرباء والمياه وكافة أجهزة وأدوات جهة العمل، وضرورة اإلبـالغ عـن        
 . فقد لها أو أية أعطال

 . ام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامةحظر مخالفة األحك

حظر مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايـدات والمخـازن والمـشتريات           
 . وكافة القواعد المالية

  التقصير الذى يترتب عليه ضياع حـق مـن الحقـوق الماليـة للدولـة               أو   تجنب اإلهمال 
 . أو المواطنين

مناقضات األجهزة الرقابية ومكاتباتهم وعدم المماطلة والتسويف، ويعتبر        ضرورة الرد على    
  . ما جاء بالمناقضةعلى عليهم الموافقةالتأخير فى الرد 

استخدام موارد الدولة لألغراض العامة المرخص بها، مع التأكد من استخدام المـال العـام              
 . ، وكفـاءة، وسرعة، وفعاليةبشكل مشروع، والنظر إلى قضايا المتعاملين وشئونهم بنزاهة
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   :االحترام واللباقة فى عالقات العمل
 ولباقة مع الزمالء، والمحافظة على عالقات سليمة وودية معهم دون تمييز،            باحترامالتعامل  

والحرص على احترام خصوصياتهم واالمتناع عن استغالل أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة            
 .  بقصد اإلساءة

 .  ن أية تصرفات ال أخالقية تنتهك اآلداب العامة والقوانين واألعرافاالمتناع ع

 -إيمـاءات خادشـة للحيـاء    أو االمتناع عن كافة صور التحرش الجنسى من أقوال وأفعال   
 .    مستتر أو سواء بشكل سافر

احترام وتنفيذ توجيهات الرؤساء وفق التسلسل الوظيفي، وأن ينفذ الموظف بالهيئة ما يصدر             
يه من أوامر فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كـل رئـيس مخـتص                 إل

 .  سيهومسئولية األوامر التى تصدر منه إلى مرؤ

إعاقة  أو   االمتناع عن إخفاء أية معلومات متعلقة بالعمل بهدف التأثير على القرارات المتخذة           
 .  سير العمل

ات العاجلة الالزمة لتأمين سير العمـل وتنفيـذ الخدمـة      التعاون مع الزمالء فى أداء الواجب     
سيه، وتشجيعهم على زيادة تبادل     والعامة، ونقل المعرفة والخبرات التى اكتسبها الرئيس إلى مرؤ        

 .  المعلومات ونقل المعرفة فيما بينهم

  سـين وتحفيـزهم علـى تحـسين أدائهـم،         واالهتمام برفع كفاءة وتنميـة قـدرات المرؤ       
تمييز وااللتزام بـالقوانين     أو   سيه والتعاون معهم بمهنية عالية دون محاباة      وق مرؤ واحترام حقو 

  .  واللوائح السارية

 )املادة السادسة ( 

  )العطايا( الهدايا
   :الهدايا من المصادر الخارجية

قبول أى هدايا مـن أى       أو   يحدد هذا الجزء الفرعى المعايير التى تمنع الموظف من التماس         
  ةأ من منتجـات المنـش     ةمنشآت غذائية خاضعه للعمليات الرقابية سواء كانت الهدي       شخص تابع ل  
 من الهدايا الغير    مستثناة كانت الهدية    إذاتم منحها له بسبب موقعه الوظيفى اال         أو   أو من الخارج  

 . هذا القرار مصرح بها والموضحة فى بند االستثناءات بهذا الجزء من 
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   :أحكام عامة
  قـروض  أو   ضـيافة،  أو   ترفيه، أو   خصومات، أو   دايا المباشرة أى خدمات،   تشمل اله ) أ  ( 

التى لها قيم مالية، وهـى تـشمل أيـضا الخـدمات والهـدايا           أو غيرها من العناصر   
بعـد   أو   الوجبات سواء تم تقديمها وديا     أو   السفر الداخلي،  أو   االنتقاالت، أو   التدريبية،

 . دفع ثمنها االتفاق على
 :  المباشرة تشملالهدايا غير) ب(

  أخيـه  أو   الهدايا التى تعطى بمعرفة الموظف ورضاه من طرف خارجى لوالديـه          
 . قريب له بسبب عالقة ذلك الطرف بالموظف أو ابناؤه/ابن أو أو زوجته
الخدمات الممنوحة ألى شخص آخر تابع للموظف، بمـا فـى ذلـك أى               أو   الهدايا

غيرها وذلك من قبل طرف خارجى       أو   التوصية أو   منظمة خيرية، على أساس التعيين    
 . ة لغذائية التى تجرى العمليات الرقابية عليهاأله عالقة بالمنش

 : المصدر الخارجى المحظور يشمل كل فرد) ج(
 .  قد يستفيد بشكل شخصى من الموقع الوظيفى للموظف

 .   للموظفةيريد أن تكون له عالقة مهني أو ةله عالقة مهني
 .  حت طائلة التفتيش من قبل الهيئةيقوم بأنشطة تقع ت

 . عدم أداء الموظف لمهامه أو له مصالح يمكن أن تتأثر جوهريا بأداء
  غيـر مباشـر    أو   قبول أى هدايا سواء بـشكل مباشـر        أو   يمتنع الموظف عن التماس   ) د(

 : وذلك سواء
ة غذائيـة خاضـعة     أمالك لمنش  أو   مدير أو   موظف(من أى مصدر خارجى محظور      

  .)لم يتم التفتيش عليها أو  الرقابية سواء تمللعمليات
 . ى تم منحها له بسبب موقعه الوظيف

جبار للمنشآت الغذائية التى يـتم اجـراء        إ أو   عدم ممارسة أى سلوك قد يمثل التماس      
 .   هدايا أو العمليات الرقابية عليها لتقديم منح

  ى فـى مقابـل التـأثير      ينبغى على الموظف عدم قبول أى هدايا من أى مصدر خارج          ) ه(
 .  على آدائه لوظيفته الرسمية

جبار للمنشآت الغذائية التى    إ أو   ال يجوز للموظف أن يمارس أى سلوك قد يمثل التماسا         ) و(
تساعده فى الحصول على تـسهيل       أو   يتم اجراء العمليات الرقابية عليها أن تقرضه ماال       

مـن خـالل     أو   ه المساعدة ماليـة    كانت هذ  شراء أية أصول بالتقسيط سواء     أو   ائتمانى
 .ى من جهة أخر التوصية
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   :الهدايا بين الموظفين
  مقدمة 

  التبـرع  أو   عطـاء إيحتوى هذا الجزء الفرعى على المعايير التى تمنـع الموظـف مـن              
 أجـرا أقـل   ىقبول هدايا من موظف يتلق   أو   المساهمة فى شراء هدايا لمدير عام      أو   أو االلتماس 

  .  من أجره
  : مة أحكام عا

   فى هدايا سواء بـشكل مباشـر       ةالتبرع بالمساهم  أو   يمتنع الموظف عن اعطاء هدايا    ) أ  ( 
 .  أو غير مباشر يتم منحها للمدراء

طلب مساهمة من موظف اخر سـواء لـشراء هديـة      أو   يمتنع الموظف عن االلتماس   ) ب(
 .  لمدير آخر أو لنفسه

 : ذاإيتقاضون أجرا أقل من أجره اال يمتنع الموظف عن قبول أى هدايا من موظفين ) ج(
 .  ادارية مباشرة أو إشرافية كان الموظفان فى ادارات مختلفة وال توجد بينهم أى عالقة 

 . عائلية بين الموظفين تبرر الهدايا أو  توجد عالقة شخصية
 .   تقديم هداياىاجبار أى موظف تابع له عل أو يمتنع المدراء عن التماس) د(
الهـدايا مـن   " فى الجزء الفرعى الـسابق  ةتعريفات الهدايا غير المباشرة الوارد    تنطبق  ) ه(

 .ى على هذا الجزء الفرع" المصادر الخارجية
مع عدم اإلخالل بالنصوص المنظمة لجريمة الرشـوة والتـربح واسـتغالل             : استثناء )و(

 الموظف  فى أى قانون آخر، يحظر على      أو   النفوذ المنصوص عليها فى قانون العقوبات     
  أى أشكال أخرى من المجاملة من أى جهة سواء كانـت عامـة             أو   قبول هدايا  أو   تلقى

أجانـب فـى     أو   مسئولين مصريين  أو   أو خاصة باستثناء الهدايا التى تقدم من الزائرين       
مناسبات رسمية وفقا لألعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلـى              

  . جالت المخصصة لذلكالهيئة وتسجيلها بالس
   )املادة السابعة( 

   المصالحتعارض
  زالـة هـذا التعـارض     إفى حالة قيام إحدى حاالت التعارض المطلق يتعين على الموظف           

الوظيفة العامة، فإذا كان التعارض نـسبيا تعـين          أو   ترك المنصب  أو   إما بالتنازل عن المصلحة   
جراءات الالزمة للحيلولة دون وقوع ضرر      على الموظف اإلفصاح عن هذا التعارض واتخاذ اال       

  .  والضوابط المقررة هذا الشأنتلإلجراءاعلى المصلحة العامة، وفقا 
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  :  المصالح الماليةتعارض
  أحكام عامة 

وظيفته أن يتخذ االجراءات الالزمـة لفـصل    أو   على الموظف فور تعيينه فى منصبه     ) أ  ( 
 بتداول  المتعلقةالمشروعات التجارية    أو   حصص بالمنشآت غذائية   أو   ملكيته فى أسهم  

  الغذاء إذا كانت ملكية األسهم والحصص فى المنشأة الغذائية خاضعة لرقابـة الهيئـة             
  غير مباشر، وفى هذه الحالـة يتعـين عليـه التـصرف     أو  بشكل مباشراأو تابعة له 

  تـرك المنـصب   أو من تاريخ تعيينه وإخطـار الهيئـة      فى ملكيته خالل مدة شهرين      
وظيفة العام، وال تعتبر ملكية العقارات من األنشطة التجارية التى تسرى عليهـا             أو ال 

تجار مزروعة، ما لم يتخذ التعامل فيها شكل اإل        أو   أحكام هذه المادة ولو كانت مؤجرة     
  . على وجه االعتياد

  يكون فصل ملكية األسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام الموظـف بـإبرام               ) ب(
اعتبارى مستقل من غير األشـخاص       أو   ذه األصول مع شخص طبيعى    عقد إلدارة ه  

  المرتبطين به، ومن غير شركائه فى النـشاط التجـارى، وامتناعـه عـن التـدخل               
  فى قرارات إدارة تلك األصول إال ما يتعلق منها بالموافقة علـى التـصرف بـالبيع               

 .  أو التنازل
 التى عهد بإدارتها إلى     وعلى الموظف أن يخطر ادارة الهيئة باألسهم والحصص       

 .  الغير وفقا ألحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه باإلدارة وصالحياته
غير  أو   وظيفته أن يشترى بشكل مباشر     أو    ال يجوز للموظف طوال فترة شغله لمنصبه       )ج(

تبـع أى مـن    مـشروعات تجاريـة ت     أو   حصصا فى منشآت غذائية    أو   مباشر أسهما 
 .ش فتيالجهات الخاضعة للت

  فرص العمل خارج الهيئة
  أحكام عامة

  وظيفته ألى سبب، ولمدة عـامين تـاليين،        أو   يحظر على الموظف عند تركه منصبه     ) أ  ( 
 ة غذائية كانت تابعـة    أمنش أو   وظيفة فى القطاع الخاص لدى جهة      أو   أن يتولى منصبا  

 اصة ترتبط بها،  القيام بأعمال مهنية خ    أو   خاضعة لرقابته،  أو   مرتبطة بعمله السابق  أو  
 . التعامل مع الجهة التى كان يرأسهاأو 

عليه االستثمار فى مجاالت كانت خاضعة للتفتيش بشكل مباشر لرقابـة الهيئـة           يحظر) ب(
وذلك خالل المدة المشار إليها، ويحظر على الموظف القيام بأى عمل مما يمكن أن يعد               

  . فته السابقةوظي أو استغالال للمعلومات التى كان يتيحها منصبه
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٢١

  : العالقات الشخصية والعائلية
  أحكام عامة 

ت غذائية اذا ما كان يعمل بهـا       آجراء عمليات رقابية على منش    إيحظر على المفتش بالهيئة ب    
 .ى مركزهم الوظيف أو أقاربه المباشرين أيا كانت طبيعة عملهم بالجهة أو أحد أفراد أسرة المفتش

ة غذائية ما اذا ما كانـت  أفتش بالهيئة بالتفتيش على منشال يجب تحت أى ظرف أن يقوم الم      
 .  تربطه عالقة شخصية بأحد الموظفين العاملين بها

  أماكن العمل السابقة
 أحكام عامة 

ت آ عمليات رقابيـة علـى منـش   بإجراءال يجب تحت أى ظرف أن يقوم المفتش بالهيئة    
كان قد عمل سابقا بأى      أو   استشارى أو   ىجزئ أو   غذائية كان قد عمل بها سابقا سواء بدوام كامل        

جهة تابعه لها وتحت مظلتها مالم يكن قد مضى على عمله بها عامان على االقـل وبعـد أخـذ                    
 .  الهيئة–موافقة من اإلدارة العليا 

   )املادة الثامنة( 
  المنصب استخدام إساءة

  يفـة يشتمل هذا الجـزء الفرعـى علـى معـايير االسـتخدام االمثـل لـسلطات الوظ              
  ووقتها والتعامل مع المعلومات والمصادر التى يكون الموظف مصرح لـه بالحـصول عليهـا              

  .  بحكم طبيعة عمله
  استخدام المعلومات غير المصرح بنشرها

  أحكام عامة 
معنوية  أو   ال ينبغى على الموظف أن يشارك فى أى أعمال يترتب عليها مكاسب مالية            ) أ  ( 

حصل عليها بسبب عمله فى الهيئة لتحقيـق مكاسـب          مستفيدا من معلومات يكون قد      
 أن يقوم بتسريب أى معلومات للغير تؤدى بشكل مباشر         أو   ألحد أقاربه  أو   شخصية له 

  التوصـية  أو   غير مباشر لتحقيق مكاسب شخصية سواء عـن طريـق النـصيحة           أو  
 .  أو التوجيه
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 المنشآت الغذائية اسـتخدام     ال يجوز للمفتش بالهيئة اثناء اجراء العمليات الرقابية على        ) ب(
المعلومات غير المصرح بنشرها لتعزيز المصلحة الخاصة له، وال يقبـل التوظيـف             

نشاط يتطلب منه اإلفصاح عـن المعلومـات غيـر           أو   التورط فى عمل   أو   الخارجى
 . استخدامها أو المصرح بنشرها

 تقـارير التفتـيش     يجب على المفتش التأكد من دقة المعلومات التى يقوم بوضعها فـى           ) د(
  ة الغذائيـة التـى قـام      أوصياغتها بالشكل الصحيح الذى يعكس الوضع الفعلى للمنـش        

 .   بالتفتيش عليها
  : استخدام ممتلكات الهيئة

  أحكام عامة
األدوات األخرى المملوكة للهيئـة   أو المعدات أو ال يجوز للموظف استخدام االمدادات   ) أ  ( 

فى تأدية عمله لمصلحته الشخصية، ويمكـن اسـتثناء         والتى تم تسليمها له لمساعدته      
  : الظروف االستثنائية

 .  ال ينتج عنها أى رسوم اضافية على الهيئة
 .  أن تكون محدودة ومبررة
 .  ال تؤدى لضياع الكثير من وقت العمل أو تكون خارج أوقات العمل

 . داء اآلخرينأ أو داء الموظفأال تؤثر سلبا على 
 : موظف استخدام أجهزة التواصل الخاصة بالهيئة فى أى أنشطة تشتمل علىال يجوز لل )ب(

 .  تحقيق مكاسب خاصة أو كسب دخل خارجى
 .  مشاهدة مواد اعالمية

 .  الولوج الى أنظمة أخرى غير مصرح بالدخول عليها
 .  مسيئة أو غير قانونية أو مشاهدة مواد غير الئقة

 .  عامة أو  أى منصة تواصل اجتماعىذن علىإنشر معلومات عن الهيئة دون 
  .  المراسالت الشخصية

قد تقوم الهيئة بالموافقة على استخدام المفتش لوسائل انتقال مملوكة للمنشآت الغذائيـة              ) ج(
لى مواقع العمل أثناء الظـروف الجويـة        إالتى يتم اجراء العمليات الرقابية عليها من و       

 ،طوارئ، ويجب توثيق جميع الموافقات كتابـة  القاسية وغيرها من حاالت ال     أو   الخطرة
ـ      التـى  ةوفى كل األحوال ال يلزم المفتش بقبول استخدام وسائل التنقل المملوكـة للجه

 .   جراء التفتيش عليهاإسيقوم ب



 ٢٠٢٠یة سنة  یول١٦فى ) و( تابع ١٦١ العدد –الوقائع المصریة 

  

٢٣

  : استخدام أوقات العمل الرسمية
 ألغراض ال تتعلق   أو   ال يجوز للموظف استخدام أوقات العمل الرسمية لمصلحته الشخصية        

 . بطبيعة عمله ومهامه الوظيفية
  تحقيـق يتعلـق بتطبيـق      أو   مـساءلة ألى  يلتزم الموظف بسرعة االستجابة والخـضوع       

  .هذا القرارمعايير 
 بالمواعيد المقررة لبداية وانهاء التفتيش بما يتوافـق مـع تعليمـات             بااللتزاميتعهد المفتش   

 .  واجراءات التفتيش المعتمدة
 تقارير التفتيش وكـذلك مـدة مراجعـة         إلصداريتعهد المفتش بااللتزام بالمواعيد المقررة      

 .   ان امكن–التقرير حتى اصداره 
   )املادة التاسعة( 

  األنشطة الخارجية
يحتوى هذا الجزء الفرعى على أحكام تتعلق بالتوظيف الخـارجى واألنـشطة الخارجيـة              

 .  والشخصية للموظفين
  الهيئة مع االنشطة الخارجيةتعارض العمل ب

  أحكام عامة
يتعين على الموظف الحصول على موافقة كتابية من الهيئة قبل ممارسـة أى نـشاط               ) أ  ( 

، وينبغى على الموظف أن يحصل على الموافقة سواء كانـت االنـشطة          ىمهنى خارج 
 .  مجانية أو األجر مدفوعة

أعمال تتعارض مع واجباتهم     أو   ةأنشطة خارجي أى  يحظر على الموظف االنخراط فى      ) ب(
 : تعطى مظهرا من مظاهر تعارض المصالح مثل أو الرسمية

 . األعمال واألنشطة المحظورة قانونا
 .األنشطة تؤثر على كفاءة وقدرة الموظف فى تأدية عمله الرسمي أو  كانت هذه األعمالإذا
ض المـصالح سـواء     مظهر من مظاهر تعار   أى   علىاألنشطة   أو    األعمال هذه احتوت   إذا

   . مباشرغير  أو بشكل مباشر
  الخدمات االستشارية

  أحكام عامة 
  . غير مدفوعة األجر أو يحظر على الموظف تقديم الخدمات االستشارية، سواء كانت مدفوعة

  ٢٧/٦/٢٠٢٠تحريرا فى 
  رئيس مجلس اإلدارة

   حسني منصور/د.أ
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  القرارالحق م
  :رقابة والتفتيشاإلطار العام لنزاهة عمليات ال) أ ( 

ينبغى أن يتسم عمل المفتشين بأعلى قدر من النزاهة مما يعزز اكتساب الهيئة الثقـة المجتمعيـة          
مع االطراف المعنية ككل، ولتحقيق ذلك تم اقرار ستة قيم رئيسية  أو   سواء مع المتعاملين بشكل مباشر    

  :  العام لنزاهة عمليات الرقابةاإلطارللمفتشين ترسم 
  .فة والكفاءةالمعر -١

 . ةاألمانة والنزاه -٢

 .اللباقة واالحترام  -٣

 .الموضوعية والعدالة والحيادية  -٤

  .االلتزام واالستجابة -٥

 .التوازن بين السلوك الشخصى والمهنى  -٦

 بـشكل يظهـر علـى    ةيجب على كل مفتش بالهيئة أن يتفهم ويلتزم بكل قيمة من القيم الست 
رقابة، كما تلتزم الهيئة بتوفير بيئة عمل تيسر لكـل المفتـشين الفرصـة              سلوكه أثناء عمليات ال   

  .  لالمتثال لهذه القيم وفهمها ومعرفة آليات تطبيقها
  المعرفة والكفاءة-١

تتحقق هذه القيمة من خالل تطوير المعارف المهنية وبناء القدرات االحترافية للمفتـشين بـشكل          
ه التحسين المستمر للمهارات والمعارف المهنية فـى مـساعدة   مستمر، ويتضح أهمية الدور الذى يمثل 

  .  داؤه فى اجراء العمليات الرقابيةأالمفتش فى تطوير 
  دور المفتش

 خالل الحـرص علـى      وذلك من يلتزم المفتش بالتحسين المستمر للمعرفة والكفاءة المهنية،        
 حضور  علىالحرص   أو   ةالقراء بشكل شخصى عن طريق      والمهنية سواء توسيع مداركه الثقافية    

كما . الفعاليات التدريبية التى تقوم ادارة الهيئة بترشيحه لها وأن يحقق أقصى استفادة ممكنه منها             
 اإلطاروقد حددت الهيئة    . يلتزم المفتش أيضا بالسعى الدائم لتحسين أداؤه خالل العمليات الرقابية         

ت ومجـاالت المعرفـة والـسلوكيات       العام للكفاءات السلوكية والتخصصية التى تشمل المهـارا       
تعتبر أساسا لعمليات االختيار وتقييم االداء وذلك من خـالل تعليمـات            والتى  الخاصة بالمفتشين   

   : منوالذى يشمل كل "  العام للكفاءاتاإلطار"عمل 
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   العام للكفاءات السلوكية باإلطارالتعريف 
ـ      إطار“يعرف إطار الكفاءات السلوكية أنه         القياديـة (الخـصائص   ض   عـام يتـضمن بع

الخاضعة للقياس والتى يتعين توافرها لدى مفتشى الهيئة ومن خالل هذا التعريـف             ) و األساسية أ
يتضح أن إطار الكفاءات السلوكية يتضمن مجموعة من المهارات ومجاالت المعرفة والسلوكيات            

متميز حيـث تعتبـر     المطلوب توافرها لدى المفتشين والتى تساعدهم فى تأدية وظائفهم بمنحنى           
المؤشرات المبينة قرين كل كفاءة وصفاً للسلوكيات المطلوب من المفتش التحلى بها وتم تحديدها              

  . على سبيل المثال ال الحصر
  التعريف بالكفاءات التخصصية 

القدرات المطلوبـة للقيـام بمهـام     أو /توصف الكفاءات التخصصية المعارف والمهارات و    
ظيفية محددة، بأنها القدرات المتوقعة التى تسهم فى تحقيق مـستوى أداء            وواجبات ومسؤوليات و  

مقبوالً فى العمل، وتم شرح الكفاءات عبر مصطلحات فنية وباستخدام مؤشرات للمساعدة علـى              
التعرف على الكفاءات عند ظهورها بشكل فردي، والغاية من اإلطـار هـو تحديـد الكفـاءات                 

  . توى الهيئةالقياسية لكافة المفتشين على مس
 دور الهيئة 

  . تلتزم الهيئة بتنظيم وتوفير فرص لتحسين المعرفة والكفاءة المهنية للمفتشين بشكل مستمر
  األمانة والنزاهة-٢

تتحقق هذه القيمة عندما يعكس السلوك االستقامة والبعد عن أى مظهر من مظـاهر الفـساد      
، وتشجع هذه القيمـة علـى       المتبادلةم والثقة   خالل اجراء العمليات الرقابية بشكل يكسب االحترا      

  .  القيم األخالقية واالستقاللية ومراعاة قواعد الخصوصية واالستقاللية وقواعد اتخاذ القرار
 دور المفتش

 بعد  الرقابية إال استنتاجات بشكل شخصى أثناء العمليات       أو   مالحظات أو   أى آراء عدم ابداء   
لحقائق والوصول للنتيجة التى تعبر بدقة ونزاهة وحيادية عـن   الستكشاف االممكنةاتباع الوسائل  

 .  حالة عدم المطابقة أو الوضع الحالى ألى مخالفة

 واألمانة فى كل االنشطة المهنية وتحمـل مـسؤولية االفـصاح عـن أى               النزاهةممارسة  
 .  حاالت يشك فى أنها قد تشكل تعارضا للمصالح أو مخالفات

 أى ممارسات قد تنطوى على تنـازل  واالبتعاد عن االداء المهنى تغليب المصلحة العامة فى   
 . تقلل من ثقة المجتمع فى العمليات الرقابية أو عن النزاهة
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  ضـيافة زائـدة عـن الحـد المتعـارف عليـه       أو مـنح  أو اشتراكات أو   رفض أى هدايا  
 تعيـق   مزايا خاصـة يمكـن أن      أو   وعود أو   اكراميات أو   خدمات أو   والموضح فى هذا القرار   

  . األخالقيةالممارسات 

 قـرار  وأولوياتها وإدراك وتطبيق  وتحقيقا ألهدافها خدمة المجتمع تماشيا مع توجهات الدولة       
 . ةالوظيفة العاممجلس ادارة الهيئة بشأن سلوك وأخالقيات 

 .  تمييز فى التعامل مع المنشآت الغذائية التى يتم التفتيش عليها أو منع أى محسوبيات

 من االستدامة كمـا  وبالقدر األعلىم الموارد المتاحة من اجل تحقيق المصلحة العامة     استخدا
 . هو موضح فى هذا القرار

  دور الهيئة 
تتـضمن تحديـد    والتـى   األغذيـة   لمفتـشى   تلتزم الهيئة بتصميم اجراءات نظـم العمـل         

فتـيش، ونمـاذج    ، ومراحل الت  العلمياختصاصاتهم، ومسئولياتهم، والحد األدنى لمستوى تأهيلهم       
 .   تعزز بناء ثقافة السلوكيات المهنية واألخالقيةالتى تقاريره، وكذلك الدورات التعريفية 

 اللباقة واالحترام -٣

 الحوار والنقـاش بـين    واتقان أدب  التنوع واحترام االختالف     أهميةتعزز تلك القيمة معرفة     
عن طريق التعامـل مـع االفـراد        أطراف عمليات الرقابة، مما يؤدى الى الوصول لالحترافية         

  .  تحيز وبحيادية تامةأى  ودون بمساواة
استخدام السلطة الممنوحـة للمفـتش،      أى اساءة فى     القيمة على التسامح وتجنب      وتركز هذه 

  .   الدور الذى يمكن أن يؤديه المفتش مجتمعياواظهار أهمية
  دور المفتش

 .  از الشخصى عند اتخاذ القراراتاالنحي أو العصبيةعدم التصرف بأى شكل من أشكال 

 . اتباع نهج االستيعاب والموضوعية عند التعامل مع االفراد والمنشآت

 .  سلطاتهم أو احترام جميع المتعاملين بغض النظر عن مركزهم الوظيفى

  دور الهيئة 
ب تلتزم الهيئة ببناء االجراءات والعمليات التى تعزز بناء ثقافة احترام االخـرين واسـتيعا             

 .   والعدالةوتشجيع المساواةالتنوع 
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  :الموضوعية والعدالة والحيادية -٤

تتحقق قيم الموضوعية والعدالة والحيادية عندما يكون السلوك أثناء العمليات الرقابية حيادى            
 القيم بالطريقة التى يتعامل بها المفتش مـع االطـراف           وتهتم تلك وموضوعى ودون أى انحياز،     

تقديم  أو   اتخاذ القرار  أو    أن يظهر االحترام والمراعاة عند ابداء المالحظات       كنوكيف يم المعنية  
  . أى خدمة

  دور المفتش
التعامل مع الجهات التى يتم الرقابة عليها ومع الزمالء باحترام ولباقـة ومراعـاة كرامـة                

 . االعتباروالمعتقدات فى المتعاملين الذين يتم التعامل معهم ووضع اختالف الثقافات 

 واحتـرام التنـوع   ظهار العدالة والحيادية عند التعامل مع االخرين، التـرويج للمـساواة            إ
 .  واالختالف

  دور الهيئة 
تلتزم الهيئة بتنفيذ االجراءات والعمليات التى تـساعد المـوظفين علـى االداء وفقـا لقـيم         

 .الموضوعية والعدالة والحيادية 

 االلتزام واالستجابة -٥

 بتحقيق الغرض والقيم الخاصة بالعمليات الرقابية ومـدى فاعليـة التخطـيط           يتعين االلتزام 
واألطر الزمنية لألنشطة، وكما تحدد هذه القيمة خصائص االلتزام والتطبيق والمثابرة وااليمـان             

  .  بقدرات المفتش فى تحقيق قيمة مضافة للعمليات الرقابية
  دور المفتش 

 فى التوقيتات المحددة بما يشمل تنفيذ العمليات الرقابية،         لمخططةاااللتزام بتنفيذ األنشطة الرقابية     
وتقديم نتائجها، ومناقشتها واالجابة عن أى تساؤل خاص بالعمليات الرقابية من أجل ضمان اصـدار               

 .   التقرير بأفضل شكل

وص التوضيح من اإلدارة بخص أو لالستفسارطلبات  أو عمليات للتحقُقألى   التعاون واالستجابة   
 .  العمليات الرقابية

 .  سرعة االستجابة فى التخطيط لعمليات الرقابة وااللتزام بمواعيد تقديم التقارير المحددة

  دور الهيئة 
داء للمهام واألنـشطة الرئيـسية وادراجهـا فـى الخطـط      أتلتزم الهيئة بوضع مؤشرات قياس  

 . االستراتيجية والتشغيلية
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 المهنيالتوازن بين السلوك الشخصى و -٦

تظهر قيمة التوازن بين السلوك الشخصى والمهنى عندما تنعكس كل القـيم المهنيـة علـى         
حتى فى الحياة الشخصية، وتعزز هـذه القيمـة االسـتخدام            أو   سلوك المفتش سواء أثناء العمل    

  العادل للوظيفة لخدمة المصلحة العامة عند مواجهـة أى تعـارض مـع المـصالح الشخـصية             
  . أو المهنية

  ر المفتش دو
قبول أى مكافـآت دون أخـذ    أو  سبيل المثال سائق،ىعدم القيام بأى أنشطة غير مهنية، عل  

 . موافقه مسبقة من الهيئة

أثناء العمل بغرض الحصول علـى أى   أو عدم تداول أى معلومات تم الحصول عليها بسبب   
 .  مزايا أو منفعة

 . لية من العمليات الرقابيةوضع المصلحة العامة كأولوية أولى عند تنفيذ أى عم

  عالقة من شـأنها أن تحـدث تعارضـا مـع مـسؤولياته             أو   عدم االشتراك فى أى نشاط    
 . الوظيفيةومهامه 

 الطيبة للمفتش وللهيئة وأن يظهـر  ةمراعاة السلوك الشخصى بما يضمن الحفاظ على السمع      
 .  مثاال يحتذى به فى االخالقيات والسلوكيات المهنية والشخصية

  ر الهيئة دو
تحافظ الهيئة على ظروف عمل الئقة تعزز من قيم االفراد وتشجع على السلوكيات المثلـى               

 . من خالل بيئة متفتحة وشفافة تحترم التواصل وتتبنى المواهب والقيادات

 : دارة اهليئة بشأن سلوك وأخالقيات الوظيفةإالتواصل خبصوص قرار جملس  )ب(

 واالرتقاء التطوير تحقيقإلى  بشأن سلوك وأخالقيات الوظيفة   يهدف قرار مجلس ادارة الهيئة      
 والمختـصين  المسئولين عاتق يلقى على ما بها من احكام، وهو جاء ما الوظيفى وتفعيل بالسلوك
هـذا   ألحكـام  مخالفة أية، و متعددة وتبعات كثيرة بمسئوليات المختلفة والرقابية اإلدارية بالجهات

 المدنية الخدمة قانون ألحكام وفقاً التأديبية والعقوبات اإلجراءات خاذوات المساءلة القرار تستوجب 
 .   التنفيذية والئحته ٢٠١٦ لسنة ٨١ رقم
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والهيئة القومية لسالمة الغذاء اذ تُدعم االلتزام بقواعد الحوكمة المؤسسية وما تتضمنه مـن              
كام القرار سواء كـان  آليات الشفافية واالفصاح فقد تضمنت القرار قنوات للتواصل بخصوص أح  

ألغراض االبـالغ والـشكاوي،      أو   التواصل بغرض تلقى النصح واالرشاد والتطبيق األمثل لها       
وتشجع الهيئة كافة الموظفين على استخدام هذه القنوات بشفافية وموضـوعية، وتلتـزم الهيئـة               

ـ بتوفير كل وسائل الحماية وحفظ الخصوصية لمستخدمى قنوات التواصل كمـا تتعهـد                إجراءب
 وفيما يلى وسائل وأرقام التواصـل       –انتهاكات أو   التحقيق الالزم فى كل ما يرد اليها من شكاوى        

 : مع اإلدارات والجهات الرقابية المختلفة

   من خالل اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة القومية لسالمة الغذاء-١ 
 :   مية لسالمة الغذاءللهيئة القو اإللكترونية البوابة خالل من

ـ  الـدخول  ثم www.NFSA.gov.eg اإلدارية الرقابة لهيئة اإللكترونية البوابة على الدخول ى عل
ـ  والضغط الشكوى نموذج وملء"شكوى، إرسال" اختيار ثم الرئيسية بالقائمة "الشكاوى" قسم ى عل
  . إدخال زر

 ة بالهيئة القومية لسالمة الغذاءدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمالهاتف الداخلى لإل

  : اإلدارية الرقابة  هيئة-٢

 :  المواطنين خدمة مكتب خالل من

  نـصر  بمدينـة  فهمـى  وأسـماء  النزهـة  شارعى تقاطع فى الكائن الرئيسى للهيئة  بالمقر 
 . المختلفة بالمحافظات لها التابعة اإلقليمية بالمكاتب أو

 : العادى البريد خالل من 

  بريـد  بـصندوق  بعاليـه  الموضـح  بعنوانهـا  اإلداريـة  الرقابة هيئة إلى اوىالشك ترسل
  . لسوهليوب ١١١ رقم

 :  للهيئة اإللكترونية البوابة خالل من

  الـدخول  ثـم  www.aca.gov.eg اإلداريـة  الرقابـة  لهيئـة  اإللكترونية البوابة على الدخول
 والـضغط  الشكوى نموذج وملء"وى،شك إرسال" اختيار ثم الرئيسية بالقائمة "الشكاوى" قسم على
  .  إدخال زر على
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 .  المواطنين مكتب خدمة

 المختـصر  الـرقم  أو  ٢٢٩٠٢٧٢٨ الهيئـة  تليفون أو   ٢٢٩٠٢٧٢٨ رقم الفاكس خالل من
 . الشكاوى تقديم بأسلوب والخاص ١٦١٠٠

   : اإلدارية النيابة هيئة -٣

 ١٦١١٧ شكاوى المواطنين لتلقى الساخن الخط

 eg.gov.ap@Shakwa: ترونى البريد االلك

ى الـشكاو  وحـدة  االداريـة  النيابة هيئة رئاسة مبنى النجدة ميدان اكتوبر ٦ مدينة : عنوان
 . االرضي الدور

  :ة ئة بشأن سلوك وأخالقيات الوظيف تحديث قرار مجلس ادارة الهي-٤
 بمراجعة وتطوير قرار مجلس ادارة الهيئـة  ةاخلية والحوكمتقوم اإلدارة العامة للمراجعة الد  

 أقـسام الهيئـة     بمـشاركة   - دورية كل اربعة سـنوات       الوظيفة بصفة بشأن سلوك وأخالقيات    
  .ة تحت اشراف مجلس اإلدار ووموظفيها
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  قرارالاإلبالغ عن انتهاكات  ضمانات
    :لية والحوكمة العامة للمراجعة الداخلإلدارة فى حالة االبالغ - أوالً
  الـبالغ  أو  تضمن ادارة الهيئة القومية لسالمة الغذاء أال يتعرض أى مقـدم للـشكوى        )أ  ( 

عن انتهاك للقرار مجلس ادارة الهيئة بشأن سلوك وأخالقيات الوظيفة ألى نوع مـن              
  بالغه، إااليذاء بسبب  أو المضايقة

المعنية لإلدارات فى حالة االبالغ - اثاني : 

 والمبلغـين  الـشهود  حمايـة  بـشأن  قانون مشروع على ٢٠١٤ عام الوزراء لسمج وافق
 مـن  لهم، وتشجيع  الالزمة الحماية لتوفير الضمانات من عدد تحقيق طريق عن وذلك والخبراء،

 : ى يل ما على المشروع هذا نص تقديمها، ولقد على بقضايا خاصة معلومات لديه

  للخطـر  المعرضـين  والخبـراء  والمبلغـين  هودللـش  الالزمـة  الحماية الدولة تكفل) أ  ( 
 . جريمة عن الكشف إلى فيها منهم كل تقرير أو شهادة التى تؤدى فى الدعاوى

 متى لالعتداء تعرضه فى حالة  للحماية له المحدد النظام باتباع بالحماية المشمول يلتزم) ب(
 . الوفاة فى حالة  ورثتهبتعويض تلتزم كما بنظامها، التزم

 والمبلغـين  الـشهود  بحمايـة  تختص "الحماية إدارة''تسمى الداخلية بوزارة إدارة أتنش) ج(
 . الحماية بهذه المشمولين والخبراء

  األحـوال  فـى  إال عنهـا  اإلفـصاح  يجـوز  وال سرية بالحماية المشمول بيانات تعتبر) د(
 . بالقانون المبينة

قاضـى   أو العامـة  النيابـة  من نشأ ذات جهة أية أو  الخبير أو   المبلغ أو   الشاهد يطلب) ه(
 قراراالتحقيق   جهة وتصدر الحماية، نظام تحت وضعه األحوال، حسب على التحقيق،

 واإلجراءات بالحماية المشمول وبيانات أسماء فيه تقيد سجال العامة النيابة وتعد. بذلك
 . والبيانات باالسم الحماية إدارة وتخطر بشأنه، المتخذة

 :  التالية اإلجراءات من أكثر أو جراءإ الحماية تشمل) و(

  المـشار  فى الـسجل   بها واالحتفاظ جزئيا أو   كليا الحقيقية الشخصية البيانات إخفاء
 .  اسابقً إليه

 .  تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة

 إخفـاء  أو   إمكانية تغيير الصوت  األقوال بالوسائط اإللكترونية مع      أو   عرض الشهادة 
 .  مالمح الوجه

 .  وضع الحراسة على الشخص والمسكن

 .  ندب أو التوصية لدى جهة العمل بنقل

  .  أى إجراء آخر تقدره النيابة العامة
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  العقوبات وفقا للقوانني املختصة
  العقوبات

  ىعقوبات الرشوة فى القانون المصر
  الرشـوة  بعقوبـات  الخـاص  الجزء الكتاب الثانى من  القسم من عشر السادس الباب يتناول

 :  على ينص المصرى حيث فى قانون الجنايات

  ١٠٣مادة 
  وظيفتـه  اعمـال  ألداء عطية أو وعدا اخذ أو قبل أو لغيرة أو لنفسه عمومى طلب موظف كل

  اعطـى  مـا  علـى  تزيد وال ألف جنيه عن تقل ال وبغرامة المؤبدة الشاقة باألشغال ويعاقب مرتشيا يعد
  .ه ب وعد وأ

   مكرر١٠٣مادة 
عمومى  موظف كل السابقة المادة فى عليها المنصوص العقوبة بنفس ويعاقب مرتشياً يعتبر

 امـال  من انه يزعم أو   يعتقد خطأ  عمل ألداء عطية أو   وعداً اخذ أو   قبل أو   لغيرة أو   لنفسه طلب
  . عنه لالمتناع أو وظيفته

  ١٠٤مادة 
 عمـل  عن لالمتناع عطية أو   وعداً اخذ أو   قبل أو   لغيرة أو   لنفسه عمومى طلب  موظف كل

 الـشاقة  باألشـغال  يعاقـب  من وقع ما على لمكافأته لو بواجباتها لإلخالل أو   وظيفته اعمال من
 . القانون هذا من ١٠٣ المادة فى المذكورة الغرامة وضعف المؤبدة

   مكرر١٠٤ مادة 
 مـن  عمـل  ألداء عطيـة  أو   وهداً اخذو   أ قبل أو   لغيرة أو   لنفسه عمومى طلب  موظف كل
 لإلخـالل  أو   عنـه  لالمتنـاع  أو   وظيفتـه  اعمال من انه يزعم أو   خطأ يعتقد أو   وظيفته اعمال

 حتـى  االحوال حسب السابقة المواد فى عليها المنصوص الرشوة بعقوبة يعاقب الوظيفة بواجبات
  . الوظيفة بواجبات االخالل عدم أو  عنهاالمتناع عدم أو العمل بذلك القيام عدم يقصد كان ولو

  ١٠٥مادة 
 عمل اداء عن امتنع أو   وظيفته اعمال من عمالً ادى لة  شخص من عمومى قبل  موظف كل

 االخـالل  أو   عنـه  االمتناع أو   العمل ذلك تمام بعد عطية أو   هدية بواجباتها أخل أو   اعمالها من
  تقـل  ال وبغرامـة  بالـسجن  عاقبي سابق اتفاق وبغير ذلك على المكافأة بقصد وظيفته بواجبات

   .جنيه خمسمائة عن تزيد وال جنية مائة عن



 ٢٠٢٠یة سنة  یول١٦فى ) و( تابع ١٦١ العدد –الوقائع المصریة 

  

٣٣

  مكرر١٠٥مادة  

  وظيفتـه  اعمـال  مـن  عمل عن امتنع أو   وظيفته اعمال من بعمل عمومى قام  موظف كل
مـائتى   عن تقل ال وبغرامة بالسجن يعاقب وساطة أو   توصية أو   لرجاء نتيجة بواجباتها أخلأو  

 . جنية مسمائةخ على تزيد وال جنيه

  ١٠٦مادة 
 ورضائه مخدومة علم بغير عطية أو   وعداً أحد أو   قبل أو   لغيرة أو   لنفسه طلب مستخدم كل

 تزيـد  ال مدة بالحبس ويعاقبمرتشيا يصبح عنه لالمتناع أو   بها المكلف االعمال من عمل ألداء
  بإحـدى  أو  جنيـه  خمـسمائة  علـى  تزيـد  الو مـائتى جنيـة    عن تقل ال وبغرامة سنتين على

  . العقوبتين هاتين
   مكرر١٠٦مادة 

 مزعوم أو   حقيقى نفوذ الستعمال عطية أو   وعداً أخد أو   قبل أو   لغيرة أو   لنفسه طلب من كل
  قـرارات  أو   احكـام  أو   اوامر أو   اعمال على عامة سلطة اية من الحصول لمحاولة أو   للحصول

 هويـة  اية أو   خدمة أو   وظيفة على أو   مقاولة أو   توريد اتفاق أو   ترخيص أو   التزام أو   نياشينأو  
 هـذا  مـن  ١٠٤ المادة فى عليها المنصوص بالعقوبة المرتشى ويعاقب  حكم فى يعد أى نوع  من

 خمسمائة على تزيد وال مائتى جنيه  عن تقل ال وبغرامة وبالحبس عمومياً موظفاً كان ان القانون
 جهـة  كـل  العامة السلطة حكم فى ويعتبر االخرى االحوال فى فقط العقوبتين هاتين بإحدى جاو

 . ألشرافها خاضعة

  ١٠٧مادة 
  الـذى  الـشخص  أو   المرتـشى  عليهـا  يحـصل  فائدة كل العطية أو   الوعد قبيل من يكون

  ماديـة  الفائـدة  هـذه  اكانـت  وسواء نوعها أو   اسمها كان أيا عليه ووافق به علم أو   لذلك عينه
 . مادية غيرأو 

   مكرر١٠٧مادة 
 مـن  الوسـيط  أو  الراشى يعفى ذلك للمرتشى ومع  المقررة بالعقوبة الراشى والوسيط  يعاقب

 . بها اعترف أو بالجريمة السلطات اخبر اذا العقوبة

  ١٠٨مادة 
 العقوبـة  مـن  اشـد  بعقوبـة  القانون عليه يعاقب فعل ارتكاب الرشوة من الغرض كان ذاإ

 الغرامـة  مـع  الفعل لذلك المقررة بالعقوبة شى والوسيط الراشى والمرت  فيعاقب للرشوة المقررة
 لـنص  طبقـاً  بالجريمة السلطات اخبر اذا العقوبة من الوسيط أو   الراشى ويعفى للرشوة المقررة
  . القانون هذا من ٤٢ المادة من االخيرة الفقرة
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   مكرر١٠٨مادة 
 شيئاً قبل أو   اخذ أو   المرتشى عليه ووافق به علم أو   الفائدة أو   العطية ألخذ عين شخص كل

  اعطـى  مـا  لقيمة وبغرامة مساوية  سنة عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب بسببه عملة مع ذلك من
   .الرشوة فى توسط قد يكن لم اذا وذلك به وعدأو 

   مكرر١٠٩مادة 
 تزيـد  وال جنيه خمسمائة عن تقل ال وبغرامة بالسجن يعاقب منه تقبل ولم رشوة عرض من

 لغيـر  حاصـالً  العـرض كان   فاذا عام لموظف حاصالً العرض كان اذا كوذل جنيه الف على
 .  مائتى جنيه تجاوز ال غرامة أو سنتين على تزيد ال لمدة الحبس العقوبة تكون عام موظف

   مكرر ثانيا١٠٩مادة 
 يعاقـب  اخـر  أى قـانون   أو   العقوبـات  قانون بها يقضى اشد عقوبة بأية االخالل عدم مع
 العقوبتين هاتين بإحدى أو   جنيه خمسمائة على تزيد وال مائتى جنيه  عن تقل ال وبغرامة بالحبس

 مـن  ذلـك  وقع فاذا .القبول أو العرض عملة يتعد ولم رشوة فى الوساطة قبل أو   عرض من كل
 بقـصد  كـان  وإذا.١٠٤ المـادة  فـى  عليها المنصوص الجانى بالعقوبة  عمومى فبعاقب  موظف

 .  امكرر ١٠٥ المادة فى عليها المنصوص العقوبةب عمومى يعاقب موظف لدى الوساطة

  ١١٠مادة 
 طبقـا  الرشـوة  سـبيل  على الوسيط أو   الراشى يدفعه ما بمصادرة االحوال جميع فى يحكم

 . السابقة للمواد

 ٢٠١٦ لسنة ٨١  من قانون اخلدمة املدنية رقم٥٨املادة 

 اإلخـالل  شأنه من ظهربم يظهر أو   وظيفته، فى أعمال  الواجب مقتضى على يخرج موظف كل
 .  تأديبياً يجازى الوظيفة بكرامة

 ارتكاب أن ثبت إذا إال رئيسه من إليه صادر أمر إلى استناداً الجزاء من الموظف يعفى وال
 إلـى  كتابةً تنبيهه من ، بالرغم الرئيس هذا من إليه صادر بذلك مكتوب ألمر تنفيذاً كان المخالفة
 مدنياً الموظف يسأل وال. ... وحده األمر مصدر على المسئولية تكون الحالة وفى هذه  المخالفة،

 . ى الشخص خطئه عن إال

 ٢٠١٦ لسنة ٨١ من قانون اخلدمة املدنية رقم  ٦١ املادة

  . اإلنذار -١

   . فى السنة يوما ستين تجاوز ال مدد أو لمدة االجر من الخصم -٢

  . الكامل االجر نصف فصر مع أشهر ستة تجاوز ال لمدة العمل عن الوقف -٣



 ٢٠٢٠یة سنة  یول١٦فى ) و( تابع ١٦١ العدد –الوقائع المصریة 

  

٣٥

 . سنتين عن تزيد ال لمدة استحقاقها عند الترقية تأجيل -٤

  . مباشرة األدنى فى المستوى وظيفة الى الخفض -٥

 كـان  الـذى  القدر لىإ االجر خف مع مباشرة األدنى فى المستوى  وظيفة الى الخفض -٦
  . الترقية قبل عليه

   . المعاش الى اإلحالة -٧

  . الخدمة من الفصل -٨

 : القيادية لشاغلى الوظائف

  . التنبيه -١

  . اللوم -٢

   . المعاش الى اإلحالة -٣

  .الخدمة من الفصل -٤

 لجنـة  علـى  ضـعيف  بمرتبة متتالين سنويان تقريران عنه الذى يقدم  الموظف امر يعرض
 .  نةس الوظيفى لمدة المستوىذات فى  مالئمة أخرى لوظيفة لنقله ، البشرية الموارد

 بهـا  للعمـل  صالح غير أنه السابقة فى الفقرة  إليها المشار المدة انقضاء بعد للجنة تبين وإذا
 .  أشهر ستة لمدة المكمل جراأل من% ٥٠ خصم اقترحت مرضية، بطريقة

 للوظيفة الصالحية لعدم خدمته إنهاء اللجنة اقترحت للعمل، صالح غير أنه بعدها تبين وإذا
 .  مينيةالتأ حقوقه حفظ مع

 . لالعتماد المختصة للسلطة تقريرها اللجنة ترفع األحوال جميع وفى

  املصريعقوبات التحرش فى القانون 
  ١٩٣٧ لسنة ٥٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠١٤القانون رقم 

 )أ( مكرر ٣٠٦املادة 

  جنيـه  آالف ثالثـة  عـن  تقـل  ال وبغرامة أشهر ستة عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب -١
  عـام  مكـان  فى للغير تعرض كمن العقوبتين هاتين بإحدى أو   جنيه آالف خمسة على تزيد وال
  باإلشـارة  سـواء  إباحيـة  أو   جنسية تلميحات أو   إيحاءات أو   أمور بإتيان مطروق أو   خاصأو  
 .  الالسلكية أو السلكية االتصاالت وسائل ذلك فى بما وسيلة بأى أو بالفعل أو بالقولأو 
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  قوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عـن خمـسة أالف جنيـه                وتكون الع  -٢
بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خـالل   أو تزيد على عشرة آالف جنيه  وال

 . المالحقة والتتبع للمجنى عليه

 . واألقصى األدنى حديهما فـى والغرامة الحبس عقوبتا تضاعف العود حالة وفى

  )دة الثانيةاملا( 

 ٣٠٦ بـرقم  جديدة مادة ١٩٣٧ لسنة ٥٨ رقم بالقانون الصادر العقوبات قانون إلى يضاف
  : اآلتى نصها )ب(مكرر 

 من هـذا ) أ( مكرر ٣٠٦يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة       
ة، ويعاقـب الجـانى   القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسي   

ألـف  بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على عشرين                  
 .  بإحدى هاتين العقوبتين أو جنيه

كان  أو   من هذا القانون  ) ٢٦٧(فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة            
مارس عليه أى ضـغط تـسمح لـه     أو  مجنى عليه الدراسية على    أو   أسرية أو   له سلطة وظيفية  

كان أحدهم على األقل يحمل      أو   ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر     أو   الظروف بممارسته عليه  
سالح اً تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين وال تجاوز خمس سنين والغرامة التى ال تقل                  

  . عن عشرين ألف جنيه وال تزيد على خمسين ألف جنيه
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  عـاملراج
العامة الصادرة المعهـد القـومى     دارة الهيئة بشأن سلوك وأخالقيات الوظيفة     إقرار مجلس    
 .  التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والتنمية االقتصاديةلإلدارة

الوظيفـة   أداء لحسن ضمانا والشفافية، النزاهة قيم تعزيز" على نصت الدستور من )٢١٨( المادة
 . "العام المال لىع والحفاظ العامة

أن  إلـى  طـرف  دولة كل تسعى " على نصت الفساد لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية من) ٨(المادة 
 األداء الـصحيح  أجل من سلوكية معايير أو مدونات والقانونية، المؤسسية نظمها نطاق ضمن تطبق،

 ." العمومية للوظائف والسليم والمشرف

رؤيـة    :علـى  يـنص  المستدامة التنمية باستراتيجية الحكومية المؤسسات وكفاءة الشفافية محور
  علـى  العمـل  ومكافحتـه  الفساد من للوقاية الوطنية االستراتيجية تنفيذ سياسات وكذلك ٢٠٣٠ مصر

 . "اإلدارى للدولة بالجهاز الوظيفى للعاملين السلوك مدونات تفعيل"

الموظـف   على يتعين" أنه على نصت ٢٠١٦ لسنة ٨١ رقم المدنية الخدمة قانون من )٥٧( المادة
 ."...المدنية الخدمة وأخالقيات السلوك ومدونات ...... ب االلتزام

 )الموظـف (  عليه يتعين" أنه على نصت المدنية الخدمة لقانون التنفيذية الالئحة من) ١٤٩( المادة
 وأخالقيـات  فى قرار مجلس ادارة الهيئة بـشأن سـلوك   ورد بما االلتزام: ى يأت ما األخص على

  . "المدنية الخدمة وأخالقيات السلوك الوظيفة
 .٢٠١٩/٢٠٢٠  الفساد مكافحة استراتيجية

 .٢٠١٧  المرأة لتمكين الوطنية ةياالستراتيج

 بشأن اصدار قانون الهيئة القومية لـسالمة الغـذاء والئحتـه        ٢٠١٧لسنة  ) ١(القانون رقم   
 .٢٠١٩ لسنة ٤١٢قم التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء ر

Standards of Ethical conduct for employees of the executive branch \ United states office of 
government ethics OGE. 
The global code of integrity for labour inspection \ International association of laour 
inspection. 
Food safety and inspection services FSIS \ USDA. 
Canadian food inspection agency CFIA. 
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  رارـــقإ

  : ر أناــأق
  :   ةـالوظيف

دارة إباالطالع على قرار مجلس ادارة الهيئة بشأن سلوك وأخالقيات الوظيفة المعتمد مـن              
  الـواردة الهيئة القومية لسالمة الغذاء، وتفهمه تفهما كـامال، وأقـر بـالتزامى بجميـع البنـود           

استيضاح ألى من الحاالت التى قـد تـشتمل          أو    المعنية فى حالة سوء فهم     لإلدارةفيه والرجوع   
  .  على مخالفة ألى من بنوده

  :م ـاالس
  :   التوقيع 
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  اهليئة القومية لسالمة الغذاء
  ٢٠٢٠لسنة  ٦قـرار جملس إدارة اهليئة رقم 
  الغذاء استيراد بشأن قواعد تنظيم ترخيص 

  اإلدارةجملس 
   ؛ الدستورعلى االطالعبعد 

   قانون الجمارك ؛بإصدار  ١٩٦٣ لسنة  ٦٦ رقم وعلى القانون
 بشأن االستيراد والتصدير والئحتـه التنفيذيـة الـصادرة          ١٩٧٥ لسنة   ١١٨وعلى القانون   

   ؛٢٠٠٥ لسنة ٧٧٠بالقرار 
  ؛ شأن سجل المستوردين وتعديالتهى  ف١٩٨٢ لسنة ١٢١وعلى القانون رقم 

 ؛ ٢٠١٧ لسنة ١بالقانون رقم  على قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء الصادرو

 بإصدار الالئحة التنفيذيـة     ٢٠١٩ لسنة   ٤١٢وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم        
  ؛ للهيئة القومية لسالمة الغذاء

 بتـشكيل مجلـس إدارة   ٢٠١٧ لـسنة  ١٤٣٣وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم     
 ؛ ئة القومية لسالمة الغذاءالهي

   ؛٢٥/٦/٢٠٢٠وعلى موافقة مجلس ادارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 
  : ررــــــــق

  ) املادة األوىل (
  التعاريف

 . الهيئة القومية لسالمة الغذاء: الهيئة 

  خامـاً  أو   مادة قابلة لالستهالك اآلدمي، سواء كانت مــادة أوليــة          أو    منتج ىأ  :الغذاء
ذلك المشروبات والميـاه    ى  غير مصنعة، بما ف    أو   شبه مصنعة  أو   جزئياً أو    نيئة، مصنعة كلياً   أو

المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة، ويستثنى من ذلك العلف، والنباتـات   أو  المعبئة
بحريـة  والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات ال          

وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميـل، والتبـغ ومنتجاتـه،             
  . والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية
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  يتم انتاجها بغرض االتصال بالغـذاء،      أو   ماده متصلة بالغذاء،  ى  أ : المادة المتصلة بالغذاء  
  . ذلك األوعية واألغلفة والعبواتى بما ف

عرضـه   أو طرحه، أو تصنيعه، أو أكثر من عمليات اإلنتاج،   أو   عمليةى   أ :غذية  تداول األ 
  تـصديره،  أو اسـتيراده،  أو تـسليمه،  أو نقلـه،  أو تغليفـه،  أو   حفظـه  أو   تخزينـه،  أو   للبيع،

  .الموافقة عليها أو من هذه األنشطةى أو الترخيص بأ
ـ   الموافقة الصادرة من الهيئة للمنشأ  : ترخيص تداول األغذية   تـداول  ى ة الغذائية بالعمـل ف

القـانون  ى  األغذية بعد التحقق من استيفائها لجميع االشتراطات الخاصة بتداول الغذاء الواردة ف           
 . والتشريعات ذات الصلة بسالمة الغذاء

  تـصنيعه،  أو   إنتـاجه، أو   منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء،     ى   أ : المنشأة الغذائية 
  نقلـه،  أو   تـصديره،  أو   اسـتيراده،  أو   توسـيمه،  أو   تغليفه، أو   تعبئته أو   حفظه، أو   أو تخزينه، 
لمنشأة أخـرى، ويـشمل التعريـف       ى أو   طرحه وعرضه للبيـع للمستهلك النهائ     أو   أو تسليمه، 

ـ  أو   تهدف إلى الربح  ى  المتحركة؛ الت  أو   المنشآت الثابتة    ح، العامـة  بال تهـدف إلـى الـر      ى  الت
 . ة، كما يشمل التعريف مجازر الحيوانات المجترة والدواجنالمؤقت أو أو الخاصة، الدائمة

المسئول عن التأكد مـن تطبيـق       ى  االعتبارى أو    الشخص الطبيع  : مشغِّل المنشأة الغذائية  
ـ                   ىاشتراطات القانون والتشريعات ذات الصلة بـسالمة الغـذاء داخـل المنـشأة الغذائيـة الت

 . يشرف عليها
  .  و المادة المتصلة به الوارد وفقاً لتعريف الغذاء الغذاءىه : الغذائية تالواردا

 الغذائية المطلوب   تعن الواردا ى   مشغل منشأه غذائية مقيد باسمه البيان الجمرك       :المستوِرد  
  األنظمـة الجمركيـة األخـرى والمـسئول عـن اسـتيفاء            أو   االفراج عنها برسـم الـوارد،     

  . القواعد االستيرادية
  ) املادة الثانية (

الـذين  والمنشآت الغذائية   الغذاء  ى  هذا القرار لوضع قواعد لتنظيم ترخيص مستورد      يهدف  
،   بجمهورية مصر العربية بهدف ضمان سالمة وجودة الغذاء المـستورد   باستيراد الغذاء    يعملون

وفير الحماية المثلى للمستهلك من المخاطر المتعلقة باألغذية المستوردة، وفى الوقت ذاته تعزيز             ت
 البلد المصدر، قبل  ى  اتخاذها ف أنشطة رقابية يتم    للواردات الغذائية باعتماد    ى  االفراج النهائ كفاءة  

  .  الرسائل الغذائية الى مصراستيراد
مستورد للغذاء سواء كان شخص طبيعى أو يباشـر         منشأة غذائية أو    يسرى هذا القرار على كل      

  . للبيع فى السوق المحلىهو طرحنشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أ
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  )املادة الثالثة  (
يحظر على المخاطبين بهذا القرار مباشرة نشاط استيراد الغذاء اال بعـد الحـصول علـى                

  .  هذا القرارى ترخيص من الهيئة وفقا للقواعد واإلجراءات المنصوص عليها ف
هذا القرار تقـديم طلـب   الغذاء الذين يمارسون أنشطتهم قبل العمل بأحكام ى مستوردى  وعل

  . لتاريخ نشرهى طبقاً ألحكام هذا القرار، خالل ستة اشهر تبدأ من اليوم التال الستصدار ترخيص
خـدميا   أو   تزاول نشاطا انتاجيا  ى  الهيئة و الت  ى   التصنيع الغذائية والمسجلة ف    تبالنسبة لمنشأ 

ا النـشاط، فيعتبـر تـسجيل       لحسابها لمزاولة هذ   أو   حدود ما تستورده من مستلزمات باسمها     ى  ف
قوائم الهيئة القومية لسالمة الغذاء،     ى  المنشاة لدى الهيئة بمثابة ترخيص المنشأة كمستورد أغذية ف        

  . على أن يدون هذا النشاط عند ترخيص تداول الغذاء المنشأة لدى الهيئة
  ) املادة الرابعة (

  مستندات الترخيص
  وردى الغذاء، ويقدم طلـب التـرخيص كتابيـا        ينشأ بالهيئة سجل خاص لقيد تراخيص مست      

  :  أو الكترونيا على النموذج المعد لذلك مستوفيا البيانات والمستندات االتية
 .ى وكيله التجار أو ممثله أو اسم المستورد -١

  .ى اسم المنشأة، وملكية العالمة التجارية، واالسم التجار -٢

 . البطاقة الضريبية -٣

 .ى السجل التجار -٤

اإلداريين  المديرين/للشركة وعقد التأسيس وأسماء الشركاء، واسم المديرى النظام القانون -٥
 .ة لتلك المنشأ

 .ى التجارنشــاط بالسجل طبقا للنشاط الشركة مبينا به السلع الغذائية المراد استيرادها  -٦

 . ان يكون للشركة مقر بجمهورية مصر العربية -٧

  .ىعنوان المرسالت والبريد اإللكترونة بيانات التواصل متضمن -٨

 .ة لها من قبل وزارة الماليالمخصص ى الرقم الجمرك -٩

التى تم القيام بها كمستورد لألغذية، عـن طريـق           باألعمال االستيرادية السابقة   بيان   -١٠
أو مسؤول اإلدارة والتشغيل الخاص بها، تحت االسم ذاتـه للمنـشأة أو تحـت اسـم                 /الشركة و 

  .  من تاريخ تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك بالهيئةخر عامأ، خالل مختلف
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٤٢

قانون سجل المستوردين بوزارة التجارة والصناعة طبقا ل      ى  صورة معتمدة من  القيد ف      -١١
  . وتعديالته  ١٩٨٢ة   لسن١٢١سجل المستوردين رقم 

 األقـل، وإال اعتبـر    سنوات ويجدد قبل نهاية المدة بشهرين على ثالث الترخيص   ةمدتكون  
الهيئـة  مجلـس إدارة     رئيس   برسمطلب التجديد بمثابة طلب ترخيص جديد، ويقدم طلب التجديد          

  . يفيد سداد الرسوم المقررةما مرفقا به 
  ) اخلامسةاملادة  (

  التزامات مستوردى الغذاء
    : ترخيص مستوردى الغذاءباإلجراءات التالية للحصول على  الغذاء ويلتزم مستورد

 .  ، ان وجدت الهيئة بكافة المنشآت الغذائية التابعة لهبأخطار -١
ـ     ى  تغيير يطرأ على األنشطة الت    ى  التعهد بأخطار الهيئة بأ   ب -٢   منـشآته ى  يتم القيام بهـا ف

 . منشأة منهاى إغالق أأو 
 ما تصدره الهيئـة مـن     التدابير الخاصة بسالمة الغذاء وإدارة الجودة التى تستند على          ب -٣

قواعد الفنية الخاصة بتنظيم الرقابة على الواردات الغذائيـة، وأفـضل الممارسـات الدوليـة               ال
  : فى تطبيقها، والتى تشمل كحد أدنى واالستمرار

 . األساسية المتعلقة بتخزين الرسائل الغذائية ونقلها وتوزيعها التدابير) أ ( 
ـ  يطبقها الى التدابير المرتبطة بالضوابط الوقائية الت  ) ب(   يتحقـق ى موردون األجانـب، والت

ى وقدرته عل ،   مثل شهادات مطابقة من أنظمة عالمية معترف بها        منها مستوردو الغذاء  
مهلـة  ذلك نظام التتبع وذلك خـالل       ى  االسترجاع بما ف   /خطط االستدعاء التحقق من   

 . ال تزيد عن اثنى عشر شهراًزمنية 
 ) سادسةاملادة ال (

  الغذاءى التزامات الهيئة نحو مستورد
عـدم   أو   تقوم الهيئة بفحص المستندات المقدمة بعد استكمالها، وإخطار المتقدم باستيفائه          -١

 .  يوم عمل٣٠فترة ال تتجاوز ى استيفائه لمتطلبات الهيئة للترخيص ف
ى متطلبات الترخيص بالهيئة، يتم تسجيله بسجل مـستورد       وحال استيفاء المستندات    ى  ف -٢

 . الخاص بالهيئةى لهيئة ونشره على الموقع اإللكترونالغذاء المرخص لهم با
ن يكون  أحال عدم استيفاء مستورد الغذاء لمتطلبات الترخيص يتم رفض طلبه على            ى  ف -٣

القرار مسببا، فاذا كان الرفض لعدم استيفاء المنشأة الغذائية الشتراطات السالمة الغذائيـة يـتم                
ـ     هيتعين علي ى   الت الكترونيا أو    كتابيا خطاره باإلجراءات التصحيحية  إ  مهلـة   ه اتخاذها مـع منح

 .  يحددها رئيس مجلس اإلدارة الستيفاء هذه االشتراطات
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٤٣

نظمـه إدارة الجـودة     أتقوم الهيئة بمراجعة معـايير واشـتراطات سـالمة الغـذاء و            -٤
ريـة،  فاعليتها، والمتابعة الدو  ى  يقوم المستوردين بوضعها وتنفيذها، وتقييم مد     ى  واإلجراءات الت 

استمرار التزام المستوردين باالشتراطات الصادرة عنها، ويستخدم هـذا االجـراء           ى  وفحص مد 
عند قيام الهيئة بتطبيق القواعد والقرارات المتعلقة بتيـسير إجـراءات الفحـص     كأحد المعايير

 .  والرقابة على الواردات الغذائية بناء على تحليل المخاطر
الغذاء المرخصين والمقيـدين  ى تضم بعض مستورد) مؤهلة(بيضاء  تضع الهيئة قائمة -٥

بالهيئة، وتطبق عليهم قواعد وقرارات تتعلق بتيسير إجراءات الفحص والرقابة على الـواردات             
ات شحنالى عل% ١٠٠أقل من  تشمل تطبيق نسب فحصى الغذائية وخفض زمن االفراج الجمرك

حديد مسارات متباينة الدرجة لألفـراج عـن        على المخاطر من خالل معايير لت     استنادا   الواردة،
  .يصدرها مجلس إدارة الهيئةى  التالشحنات الغذائية المستوردة

  ) سابعةاملادة ال (
 االلتزامات المالية

   : مبلغ سنوياسددي
 .د للمستور قيمة رسم الترخيص ى  جنيه مصر٢٠٠٠٠ 

 .الهيئة ى مسجلة لدالى  التصنيع الغذائتلمنشأقيمة رسم الترخيص ى جنيه مصر ٥٠٠٠
 بموجب إيصال سداد صادر عن الهيئة، كما يلتزم بأداء بعض المبالغ مقابـل بعـض                وذلك

  :ى التالتؤديها الهيئة له على النحو الوارد بالجدول ى الخدمات الت
  الخدمة  هالمبلغ بالجني

  .طلب تعديل بيانات أو إضافة بيانات جديدة   ١٠٠٠
  .ف للترخيصاستخراج بدل فاقد او تال  ٥٠٠
  .استخراج صورة من صحيفة الترخيص  ٢٠٠

  ) ثامنةاملادة ال (
  حاالت إيقاف أو إلغاء الترخيص 

 :  لغاء الترخيص فى األحوال االتية إيقاف أو إلرئيس مجلس اإلدارة بقرار منه
 التى تشكل مستوى معين من مستويات المخاطرالمطابقة وجود حالة من حاالت عدم  - ١

باألجراء الذى يتناسب مع درجة الخطورة حسب نتائج تقييم المخاطر ى قيام الهيئة التى تستدعو
 . وتقوم به الهيئة وفقا لألساليب العالمية
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٤٤

تقديم بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات تتعلق بطلب الترخيص، أو تجديده  - ٢
 . أو عند تعديل البيانات الخاصة به

  . ى صورة من الصورأقضاء الشركة بفاة الشخص الطبيعى أو انو - ٣
صدور حكم نهائى على المرخص له فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين  - ٤

الشركات أو االستيراد والتصدير أو الجمارك أو التموين أو قمع الغش والتدليس أو مكافحة 
 التجارة، مالم يرد ل األموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية أو فى قوانينيغس

 . الية اعتباره
 . القانونيعدم تقديم طلب التجديد إلى الهيئة، وانقضاء الميعاد  - ٥

  . مجلس اإلدارة أمام لجنة التظلمات للمستورد حق الطعن ضد قرار رئيس
  ) املادة التاسعة (

 على ان تعرض فى أول لرئيس مجلس االدارة تعديل أو إضافة أى شروط للترخيص
  .ولمجلس االدارة اصدار مالحق لهذا القرارإدارة مجلس 

  ) املادة العاشرة (
يلتزم القائمين على تنفيذ هذا القرار بمراعاة سرية البيانات المتعلقة باألسعار والفواتير 

 .وأسماء العمالء التى يطلع عليها، وإال تحمل المسؤولية الجنائية و المدنية
  )  عشرةيةاملادة احلاد (

  .  من اليوم التالى لتاريخ نشرههيعمل بالقرار فى الوقائع المصرية وينشر هذا 
  رئیس مجلس االدارة
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