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 مقدمة: 

أخــالقــايــات الــعمــل  كـائــز الـنجـاح، ومــن مـظاهــر الـتقـدم والـرقــي؛ ولـــذا تـبــوأت أهم ر يـعـد الـتمسـك بـمـكارم األخـالق أحــد 

ـلية تـعظـم أهـميتها  مــســاحــة واســــعة فــــي أدبــيــات كــثيــر مــــن الــــدول والــقطاعـــات الــمفعمـة بـالـحيويــة، وفــي بـيئتنـا المح

ـسىع جـمعية البيضاء للتنمة لـتطبيق أعـىل  تعليه و  .النـبثاقـها مــن ثـقافـتنـا الـديـنية واالجـتماعـية وانسـجامها التـام معهـا

ام بميثاق ال ز     عملالـمعايـير االلـي 
 . األخالق 

 :
ً
 ميثاق مصطلحات الأوال

ز فـي الجـمعية، والـمؤثـرة فـي سـلوكهم  الـميثاق األخـالقـي:  •   .الـقيم والـمبادئ الـمحوريـة الـموجـهة لـثقافـة الـعامـلير

، وإن تـفاوتـت مـراكـزهـم وأجـورهـم وطـبيعة أعمالهم،  كـل مـن يـعمل فـي   الـعامـلون:  • ز الجـمعية مـن الجنسـير

 . ويتساوى فــي ذلك الموظف والمتطوع

 ، هم أصحاب المصلحة ومنهم المستفيد. كل من يؤثر عىل الجمعية أو يتأثر بها   : عالقةأصحاب ال •

 :
ً
  أهداف الميثاقثانيا

  األخالقية للممارســات المهنيــة فــي العمــل بالجمعيةتحديــد األسس والمبــادئ   •

  الجمعية  •
ز قز  توجيه سلوك العاملير

ام بالخلــق القويــم، والتعــاون علــى تطبيقــه • ز   .تحفيــز العامليــن فــي الجمعية لاللي 

ز أو تصحيــح مــا عداهــا •    .تعزيــز الممارســات اإليجابية فــي الجمعية، وتحســير

  ثقافة الجمعيةتر  •
 .سيخ حضور األخالق قز

 :
ً
  عليها الميثاق ثالثا

  بت 
 األسس والركائز الت 

ام  ز بـالشـريـعة اإلسـالمـية ومـقاصـدهـا  بــنيــت مــــواد الــميثــاق عــلــى أســــس وركــائــــز تــنطلــق مــــن اإليــمان بــالــلــه ســــبحانــه، و اإللــي 

، وهــــي ســــمات مــــن شــــأنــها بــلــوغ أعــلــى  الـكليـة، واحـتـرام األنـظمة الـرسـمية، وروعــي فـيهــا األصـالـة، والــمتانــــة، والــعلميــة

: درجــــة مــــن الــمصداقــيــة، والواقعيــة، والقبــول.   وه  كالتال 

 ـة. صحيحـاالســتناد إلــــى الــنصــوص الشــــرعــية مــــن كــتــاب الــلــه وســــنة رســــولــه صــلــى الــلــه عــليــه وســلم ال •

 مراعـاة األنظمة واللوائـح الخاصـة بالجمعيـات األهلية فـي المملكـة العربيـة السعودية.  •

شادي لــقواعـــد أخــالقــيات الــعمـل، ودلــيـل الــحوكــمـة فـــي الجمعيـات األهلية.  •  اإلســتفادة مـــن الــدلــيـل االسي 

 والدوليــة، واالطالع علــى أفضــل الممارســات. النهــل مــن التجــارب المحليــة واإلقليمية  •

تـلبيـة احـتياجــات أصـحـاب الـعالقـة فــي الـعمـل بـالجـمعية بـكافــة مســتويـاتـهم مــن )مجـلس اإلدارة وقيادات   •

ز والمستفيدين(.   الجمعية والعاملير

 :
ً
ام بالميثاق رابعا  فوائد اإللت  

ص عــلــى غــــرس ثـقافـــة الـتطــوع، وتحـمــل    2030ـة الــمملكــة الــعربــيــة الــســعوديــة  ــســهم فــــي تــحقيــق رؤيـــ ي • ـُ الــتــي تــنـ

ـى رفــع  الـمســؤولـية فـــي حـياتـنــا وأعـمالـنــا ومـجتمعاتـنـا، وتـعظيـم األثـر اإلجـتماعـي لـلقطـاع غـيـر الـربـحـي، إضـافــة إلـ

 الـمجتمــع الـمنبثقــة مـــن قـيمــه الراســخة، وفتــح البــاب ألكير عــدد مــن الراغبيــن بالتطــوع.  حـيويـــة

شـاركة فـي اتخـاذ القـرارات  يـــعــزز مـــبــادئ الـــحوكـــمــة الـــتــي تســـــتند عـــلــى الـــمســؤولـــية والـــشــفافـــية والـــمسـاءلـــة، والم •

ك بيــن العامليــن بالجمعية.    وتعاون مشـي 
 مـن منطلـق ذات 

 يزيــد مــن الممارســات اإليجابية التــي تنفــع الجمعية والمســتفيد والعمــل الخيــري.  •

  صالح الجمعية •
 يزيد من ضبط القرارات وتوجيهها بحيث تصب قز



4 
 

 واإلجراءات. ينم  بيئة عمل أخالقية واضحة المعايير  •

 يحم  سمعة الجمعية ومكانتها عند أصحاب العالقة.  •

ز عىل تقويم ذواتهم • ز العاملير  يعير

 يؤدي إىل أفضل الممارسات المهنية.  •

 لالحتذاء به داخل الجمعية وخارجها  •
ً
 يقدم نموذجا قابال

ز فيه.  • ي والعاملير   يرفع من ثقة المجتمع بالعمل الخير

الـميثــاق أن تـكــون عـباراتـــه مـختصــرة، وكـلماتـــه واضـحـة الـداللـة ومـفهومـة الـمعنـى، ومـعانـيـه   وقـــد حـرصـنــا فـــي صـياغـــة

ال   ومـفاهـيمـه مـتوافـقـة مـتناغـمة، وأن يشـتمل عـلـى أهـم مـا ورد فـي الـمدخـالت الـمشـار إلـيهـا فـي األسـس، عـبـر خـطـاب عـام

 و صـفـة، وبـأسـلوب حـي ملهـم. يـنصـرف إلـى فـئـة أ

 

 :
ً
 مواد الميثاقخامسا

 األول: أخالق أساسية  الجزء

1 -   .
ً
 وعمال

ً
يعة اإلسالمية، واتباع المنهج القويم قوال ام بالشر ز  اإللي 

ام أنظمة المملكة العربية السعودية والتقيد بها.    - 2  احي 

  كل عمل عن رضا الخالق ومصلحة الخلق ورحمتهم.   - 3
 البحث قز

  الش والعلن.   - 4
، ومراقبة اهللا قز  احتساب نية عمل الخير

 التكامـل مـع العامليـن فـي الجمعية والمشـاركة معهـم فـي تنميـة أعمال الجمعية.   - 5

  المجتمع.   - 6
 تقبل التنوع االجتماع  لجميع الفئات والجنسيات قز

 تحمـل أمانـة المســؤولية، والمشــقة المصاحبــة للعمــل قــدر المســتطاع ودونمـا ضــرر.   - 7

ية عملها.   - 8  الوالء للجمعية، والحفاظ عىل سمعتها، والبعد عما يجرح خير

ز ألصحابه.   - 9 ز والجمعية، مــع نسبة التمير كة بيــن العاملير  النظـر للنجاحات علـى أنهـا مشــي 

  الجمعية.  -  10
ز قز  تقديم القدوة الحسنة للعاملير

 المحافظــة علــى البيئــة ومكوناتهــا. واإلحسان إلــى مخلوقــات اللــه كافــة ورحمتهــا.   -  11

 التحرز من أي سبب لالنقسام والخالف.   -12

 المحافظة عىل خصوصية بيانات الزمالء والجمعية والمستفيدين.  -  13

ها لصالح النفس. االبتعاد عن تبا  -14  دل المصالح الشخصية أو تجيير

  استخدام التقنية والتطبيقات والوسائل الحديثة.    -15
 األمانة قز

: األخالقيات المرتبطة بالجوانب المهنية الجزء  
 الثان 

ام اللوائح واألنظمة والعقود المعتمدة من الجمعية.   - 1  احي 

 األعمال الموكلـة لكل شخص دون إنشغاله بأمـور أخرى. التقيـد بوقـت العمـل وتنفيـذ    - 2

ام بالقواعد وأصول المهنية للعمل.   - 3 ز  االلي 

 تسخير المعارف والمهارات لتنفيذ األعمال عىل الوجه األكمل.   - 4

 الجديــة فــي تطويـر المهارات والمعارف واالطالع علــى كل مــا هــو جديد فــي مجــال العمــل.   - 5

ام بـالـعقـود والـمواثـيـق واالتـفاقـيات والـمتطلبـات بـينـه وبـيـن الجـمعية. أو مــع أي جـهة أخـرى أثنـاء التعاقـد أو  ا   - 6 ز اللـي 

 التعـاون أو تقديـم الخدمة وتحمل مسؤوليتها. 

ز تتعرض إىل أي نقد جائر أو تهمة غير صحيحة.   - 7  الدفاع بموضوعية عن الجمعية حير

حــات حو تيســــير   - 8 لهــا   اإلجــراءات، والــمرونــــة فــــي األداء، وتــذلــيــل الــعقبــات حســــب صــالحــيات الــموظــف، وتقديــم المقي 

 ألصحاب القرار. 
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ز مســتوى الخدمـة وتطويرهــا وقيــاس رضــا المســتفيدين وأصحاب العالقة.   - 9  تحســير

حات التطويرية. المبادرة إىل طرح   -  10  األفكار والمقي 

 تحاشــي التفرقــة العنرصيــة أو الفئويــة فــي التوظيــف أو عنــد تقديــم الخدمــات.  -  11

  إعداد التقارير دون تضخيم أو تضليل.   -12
 الصدق قز

  صنع القرارات وإبداء اآلراء مع تقبل آراء اآلخرين.   -13
 المشاركة قز

اكة والتك  -14 ز الجمعية وأي جهة أخرى. تقدير الشر  امل بير

 توطيــن الخبــرة واســتدامتها فــي الجمعية ونقــل المعرفــة.   -15

 التواصـل الفعـال بما يحقــق أهداف الجمعية، ويعــزز العالقات اإليجابية بيــن أصحاب العالقة.   -16

 . االستفادة من التقنيات والوسائل الحديثة لخدمة المنظمة والمستفيد   -17

 منح االولية ألمن وسالمة وتجنيب الجمعية أي مخاطر.  -18

ه عن أي خداع أو تضليل أو الحصول عىل مصلحة خاصة.   -19 ز  التيز

 الثالث: األخالقيات المرتبطة بالجوانب المالية الجزء

 تحمل مسؤولية أي عهد مالية أو عينية بأمانة وانضباط.   - 1

 الجـمعية ومـمتلكاتـها ومـواردهـا الـعامـة والـخاصـة، وصـيانـتها مـن التفريط. الـحفاظ عـىل أصـول   - 2

3 - .
ً
 أو نظاميـا

ً
 إحسـان التدبيـر المالـي والحـذر مـن أي معامالت ماليـة مشـبوهة أمنيـا

ئــة الـذمــة أو لـتوضـيـح مــا يـشـكل بـطريـقـة مـهنيـة مـعياريـ  - 4  ـة واضحة. تـقبـل الـمسـاءلـة لـتير

ـه أو مــن  اإلفـصاح عـــن الـمعلومـــات والـبيانـــات الـمالـيــة بـطريـقــة نـظامـيــة مـوثـقــة إذا طـلبــت مــن المتبــرع فيمــا يخصـ  - 5

 اإلدارة الحكوميــة المعنيــة. 

 غ. رفـض الهدايـا أو الهبـات المرتبطـة بموقعـه الوظيفـي تحـت أي مسـم أو مسو  - 6

 التورع عن مواطن الريبة، وبيان ما يمنع من إساءة الظن.   - 7

ز ورغـباتـهم الـمتوافـقة مع األنظمة  - 8 عـير ع بـها حسـب شـــروط الـمتير  صـرف الـمبالـغ الـمالـية الـمتير

 رفض الرشوة والسىع  لمكافحتها.   - 9

 اإلرهاب.   ــمالــي أو غســيل االمــوال أو تــمويــلعــدم الــتورط فــي أي شــكل مــن أشــكال الــفســاد ال -  10

ز بها.  -  11  االحـتفاظ بجـميـع الـوثـائـق والمسـتندات الـمالـية الـتـي تـحفظ حـقوق الجـمعية والـعامـلير

 الرابع: أخالقيات العاملي   مع المستفيد الجزء 

 الممارسات المتاحة. تقديم الخدمة التــي يحتاجها المســتفيد بأفضل الوسـائل و   - 1

حاته ونقلها.   - 2  العناية بآراء المستفيد عن الخدمة المقدمة له، وسماع مقي 

 تسهيل تقديم الخدمة للمستفيد دونما تعقيد.   - 3

  من شأنها حفظ سالمة المسـتفيد، ووقايته مـن األخطار.   - 4
 اتخـاذ التدابيــر الالزمة الت 

 أو معنويا حفظ كرامة المستفيد،  - 5
ً
ه حسيا  والحذر من أي ترصف يجرح مشاعره، أو يرصز

االستئذان مــن المســتفيد حال التصويـر والنشر مــع مراعاة أخالقيات الصـورة أثنـاء التوثيق، وأخالقيات البحث    - 6

 االجتماع  أثنـاء دراسـة حالــة المســتفيد

 ه دون إلـزام، وشـرح الخدمـةتقديـم مـا يحتاجـه المسـتفيد مـن نصـح وتوجيـ  - 7

امات التـي ز يتوجـب عليـه تأديتهـا للحصـول علـى   المقدمـة لـه عنـد الحاجـة، وبيـان الحقـوق والفـرص المتاحـة لـه، وااللي 

 الخدمـة. 

8 -    . ز   خدمة المستفيدين دون محاباة أو تحير
 العدل قز

 ة مــن عدمــه، مــع تطييــب خاطــره وتوجيهــه لمــا فــي صالحــه.  الصــدق مــع المســتفيد فــي اســتحقاقه الخدمــ  - 9

التجــاوب الفــوري مــع األزمات والكــوارث وأصحــاب الحاجــات المســتعجلة، وتحمــل مــا يصاحــب ذلــك مــن ضغــوط   -  10

 عمــل، أو إلحــاح. 
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  جميع شؤونه -  11
ه بالتوكل عىل اهللا سبحانه قز  مع فعل السبب.  تذكير

 تعميق صلته بوطنه، وزيادة محبته لمواطنيه.   -12

 الخامس: أخالقيات الرؤساء مع العاملي    الجزء

  بأدائهم.   - 1
ز ويرتق   االحتفاء بكل ما يرفع قدرات العاملير

 كرامتهم.   تقديـر أحـوال العامليـن، والتعامـل معهـم بما يتطلبـه الموقـف، مـع حفـظ  - 2

 التعامل بعدل وإنصاف.   - 3

ز المادية والمعنوية.   - 4  الوفاء بحقوق العاملير

 تشجيع روح المبادرة و االبتكار.   - 5

 إشـراك فـرق العمـل مـن غيـر المديريـن فـي بنـاء القـرارات واختيـار األنسب منهـا.   - 6

  األخطاء غير المقصودة.   - 7
 نسبة النجاح ألهله، والوقوف معهم قز

 ضع. التوا   - 8

 السادس: أخالقيات المرؤوسي   مع الرؤساء  الجزء

  الجمعية.   - 1
  قز

 تقبل التوجيهات وفق التسلسل الوظيقز

هم والتعامل معهم بما تقـتضيه اآلداب المرعية.   - 2  توقير

  والرأي الصادق.   - 3
 التعاون معهم إلنجاح العمل باألداء المتفاتز

 وإبالغهم عن أي مخالفــة أو صعوبـة أثناء العمل. تقديم النصيحة المهذبة،   - 4

 : أخالقيات العاملي   فيما بينهم بع السا  الجزء

1 -   . ز يعة اإلسالمية وأحكامهـا، وبمقتضيـات األعراف والتقاليـد فيما يخص التعامل بيـن الجنسير ام بتعاليم الشر ز  االلي 

ام.   - 2 وة، ونشر أجواء المودة واالحي 
ُ
 تعزيز روح األخ

 االبتعاد عن مساوئ األخالق كالتنابز والغيبة والنميمة والتجسـس والجدل العقيم.   - 3

 التفاعل بالتهنئة أو المواساة حسب المناسبة.   - 4

 االعتذار الجميل عن أي سلوك غير الئق.   - 5

تـراه حسـب السياسـات    التعامـل بحكمة مـع أي نـزاع يقـع بيـن العامليـن مـع حفـظ حـق األطراف فـي المطالبـة بمـا   - 6

 المتبعـة والطـرق النظامية. 

 مراعاة اهتمامات الزمالء ومزاياهم واإلشادة بمنجزاتهـم وخصائصهـم اإليجابية.  - 7

ز عىل شؤون العمل وفيما يخدمه فقط.   - 8 ز الجنسير  اقتصار التواصل بير

ز   - 9 ات والتجارب المهنية وزيادة مهارات العاملير  الجمعية والمستفيد.  فيما يخدم الحرص عىل نقل الخير
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 :
ً
 نص الميثاقسادسا

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمدهللا والصالة والسالم عىل رسول هللا وعلـى آله وصحبـه ومن واله، وبعـد: 

ي مـن مكانـة راسـخة فـي ديننـا وثقافتنـا المحليـة، وأثـر واضـح فـي مجتمعنـا، وأهميـة ظاهـرة فـي   فنظـرا لمـا للقطـاع الخير

 فـي الجمعية فإنـي أجتهـد مخلصـا فيمـا يلـي:   2030رؤيـة المملكـة العربيـة السـعودية  
ً
 ،وبصفتـي عامال

ة المملكـة العربيـة السـعودية ولوائحهـا المنظمـة للعمـل الخيـري. وأتعامــل مــع جميــع  أن أكـون قـدوة حسـنة باحتـرام أنظمـ

ز ومسـتفيدين وعمالء وشـركاء بـكل أدب وصـدق وشـفافية  ز ومديريــن ومشـرفير العامليــن وأصحــاب العالقة مــن مســؤولير

ام ز     ، وأن أبذل ما أستطيع من وقت وجهد ألداء عمىل  بمهنيةوالي 
وكفاءة وإتقان، وأن أتعاون مع فريق العمل والزمالء قز

كل ما يخدم العمل وأهدافه. وأن امتنـع عـن أي سـلوك مـن شـأنه إلحـاق الضـرر بـي أو بالجمعية، مـع التنـزًه عـن أي  

 علـى ذمتـي الماليـة وأدائـي المهنـي. واحتسـب فـي ذلـك األجر مـن اللـه، وا 
ً
لرغبـة فـي خدمـة الوطـن ونفـع  تصـرف يؤثـر سـلبا

 اللــه العــون والســداد. 
ً
 بــكل مــا تضمنــه الميثــاق مــن مبــادئ ومــواد وقيــم، سائال

ً
مــا ز  المجتمـع، ملي 

 

 االسم: ........................ 

 الوظيفة: ..................... 

 التوقيع: ..................... 
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 المحتويات : 

 سياسة قواعد السلوك  -2
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 مقدمة : 

تتمثل هذه السياسة التعريف بالمبادئ واآلداب واألخالق اإلسالمية المنبع األساس لسلوك الفرد، ونشر القيم، مع تعزيز  

تنميـة روح المسـئولية،  القيـم المهنيـة واألخالقيـة فـي عالقـة الموظـف مـع زمالئـه ورؤسـائه، والتـي تنـدرج تحـت إطـار 

  .وااللتـزام بهـا مـع تعزيـز ثقـة العمـالء بالخدمـات التـي تقدمهـا الجمعيـة والعمـل علـى مكافحـة الفسـاد بشـت  صورة

 :
ً
 النطاق أوال

  جمعيـة،التحـدد هـذه السياسـة المسـؤوليات العامـة علـى كافـة العامليـن ومـن لهـم عالقـات تعاقديـة وتطوعيـة فـي  

 ويسـتثتز مـن ذلـك مـن تصـدر لهـم سياسـات سـلوك وظيفيـة خاصـة وفقـا لألنظمة.  

 :
ً
اهة  البيانثانيا  الت  

ز   ؤكد ت   مقراتها وكل الجمعية والعاملير
ورةما يتبعها عىل  قز ام بـ ضز ز :  االلي   التاىل 

ف الوظيفة.  • فع عن كل ما يخل بشر  الي 

 الواجبات الوظيفية. تخصيص وقت العمل ألداء  •

•  
ً
 لمصلحة الجمعية.  العمل خارج وقت العمل مت  ما طلب ذلك وفقا

  يعمل بها وغايتها.  •
 خدمة أهداف الجمعية الت 

 اإللمام باألنظمة واللوائح وتطبيقها دون تجاوز أو إهمال.  •

  أي تحقيق رسم  يشارك فيه أو دعوى قضائية.  •
اهة قز ز  التحىل  باليز

 لضمان رسية المعلومات الشخصية لآلخرين.   اتخاذ اإلجراءات الرسمية •

•  . ز   ترصفاته من خالل العمل بحيادية ودون تميير
  الموضوعية قز

 توخز

 ثا  
ً
 كافة أصحاب المصلحةتجاه  الجمعية : واجبات  لثا

ام حقوقهم ومراعاة مصالحهم دون استثناء  •  والتعامل معهم بحسن خلق ولباقة.  ،احي 

 م. السىع  لكسب ثقته •

  كل األعمال بما يتفق مع األنظمة والتعليمات. التجاوب معهم وفق  •
 السلوك السليم قز

•  
ً
 لألنظمة والتعليمات.  التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية بشية تامة وفقا

•  
ً
 عىل الثقة الوظيفية.  االمتناع عن أي عمل يؤثر سلبا

  :
ً
 ه ومرؤوسيهئواجبات الموظف تجاه رؤسا  رابعا

رؤسـائه وفـق هيكلـة العمـل والتسلسـل اإلداري، دون مخالفـة لألنظمـة والتعليمـات مـع بيـان ذلـك  تنفيـذ أوامـر  •

 
ً
 لرئيسـه عنـد حدوثـه.  خطيـا

  بناء بيئة سليمة معهم.  •
ام ولباقة والمساهمة قز  التعامل مع زمالئه باحي 

 بمهنية وموضوعية عالية.  ئهرا آمشاركة   •

  مجال العمل.   •
  تواجههم قز

  حل المشاكل الت 
 تقديم المساعدة لزمالئه قز

ام باألنظمة والتعليمات.   • ز  أن يكون قدوة حسنة لزمالئه من حيث االلي 

ـى زمالئه فـي تنميـة مهاراتهـم عـن طريـق التدريـب والتعامـل معهـم دون  إل أن يسـىع لنقـل الخبـرات التـي اكتسـبها    •

 تمييـز. 
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ً
 كافة العاملي   : المحظورات العامة عىل  خامسا

 : ز  يحظر عىل العاملير

ــورة مــن الصــور  صإساءة استعمال السلطة الوظيفية واســتغالل النفــوذ، بقبــول أو طلــب الرشــوة أو ارتــكاب أي  •

 المنصــوص عليهــا فــي نظــام مكافحــة الرشــوة. 

وير .  • ز  الي 

ز وممارسة أخ • ز وظيفتير  رى دون الحصول عىل موافقة مسبقة بذلك. الجمع بير

  الشكاوى الجماعية أو رفع شكاوى كيدية ضد أشخاص أو جهات.  •
اك قز  االشي 

جمـع الوثائـق أو العينـات أو المعلومـات الشـخصية عـن أي شـخص إال أن تكـون فـي إطـار نظامـي وضمـن   •

ورية.   متطلبـات العمـل الرصز

وثائـق أو المسـتندات التـي تحمـل طابـع األهميـة والسـرية والتـي حصـل عليهـا  إفشـاء المعلومـات الشية أو ال •

بسـبب وظيفتـه حتـى بعـد انتهـاء العالقـة التعاقديـة معهـم مالـم يكـن الكشـف عنهـا مسـموحا بـه ضاحـة بموجـب  

 األنظمـة. 

موضوعـات الزالـت تحـت الدراسـة أو التحقيـق،   اإلفصـاح لوسـائل اإلعـالم بـأي مداخلـة أو تعليـق أو ترصيـح فـي •

 .  أو عبـر أي مـن وسـائل التواصـل االجتماع 

توجيه أي من النقد أو اللوم إىل المملكة أو أي حكومة خارجية، عير أي وسيلة من وسائل اإلعالم الداخلية أو   •

  الخارجية. 

يناهـض سياسـة المملكـة أو يتعـارض مـع أنظمتهـا السياسـية  اصـدار أو نشـر أو التوقيـع علـى أي خطابـات أو بيـان  •

 ومصالحهـا. 
 

 ساد
ً
 : الهدايا واالمتيازات  سا

 : ز  يحظر عىل العاملير

قبـول الهبـات أو االمتيـازات أو الخدمـات التـي تعـرض عليهـم بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر أو أي ميـزة يكـون لهـا   •

 
ً
 علـى نزاهتـه.  تأثيـرا

 أي تكريـم أو هديـة أو جائـزة مـن أي جهـات خارجيـة دون الحصـول علـى موافقـة رسـمية مـن الجهـة المشـرفة.  •

يات الخاصـة مـن المورديـن الذيـن لديهـم معامـالت مــع الجمعية.  •  قبـول أي تسـهيالت أو خصومـات علـى المشـي 

 بحكـم عملهـم للحصـول علـى خدمـة أو معاملـة خاصـة مـن أي جهـة. اسـتخدام أي معلومـة حصلـوا عليهـا  •

 سا 
ً
 : استخدام التقنية بعا

ز جب ي  : عىل العاملير

 هــدة عليــه. وعالتــزام العامليــن بكافــة االجــراءات الالزمــة للمحافظــة علــى األجهزة التقنيــة التــي بحوزتــه  •

ام بعـدم تحميـل برامـج أو تطبيقـات علـى األجهـزة إال بعـد التنسـيق مـع القسـم المعنـي بذلـك.  • ز  االلي 

ام بعــدم اســتخدام األجهــزة إال  • ز  ألغــراض العمــل، وعــدم تخزيــن ليســت مــن ضمــن العمــل. االلي 

ام بالمحافظـة علـى معلومـات الدخـول الخاصـة بهـم والمعلومـات السـرية الموجـودة فـي األجهـزة الخـاص  • ز االلي 

 بهـم. 

 

 

 :
ً
نت التعامل مع اإل  ثامنا  نت 
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نـت االلتـزام باسـتخدام الشـبكة ألغراض  عىل العامليـن الذيـن تتوافـر لديهـم إمكانيـة  • الوصـول إلـى شـبكة االني 

 العمـل. 

امج والملفات.   • وط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للير ام بشر ز  االلي 

ام بعــدم تحميــل أي مــواد مخلــة بــاآلداب واألعــراف أو أي نشــاط غيــر نظامــي يعاقــب بموجبهــا مرتكبــه.  • ز  االلي 

ونـي عـدم اسـتخدامه إلنشـاء رسـائل ال تتعلـق باألعمـال المنوطـة  يلت  • ـزم العامليـن الذيـن خصـص لهـم بريـد الكي 

 بهـم، وعـدم فتـح أي رسـالة مـن مصـدر غيـر معـروف إال بعـد التنسـيق مـع القسـم المعنـي بذلـك. 

 
ً
 : مكافحة الفسادتاسعا

•  
ً
ز أن يفصحـوا خطيـا م العاملير ز    يلي 

ّ
 يشـارك فـي أي  للجمعيـة عـن أي حالـة تعـارض مصالـح حالـة أو محتملـة، وأل

 قربائـه طـرفأقـرار يؤثـر بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر علـى ترسـيه أي عقـد يكـون أحـد 
ً
 فيـه.  ا

•  
ً
تعليمــات النافــذة التــي يطلــع  للقســم المعنــي عــن أي تجــاوز لألنظمــة وال  يتوجــب علــى العامليــن اإلبــالغ خطيــا

عليهــا خالل عملــه، وابــالغ الجهــات المختصــة عــن أي فســاد علــم بــه أثنــاء وظيفتــه وذلــك فــي ســبيل جهــود  

 مكافحــة الفســاد. 

: إ
ً
ا ام الجعاشر  معية أمام الموظف لت  

، وتعريــف العامليــن بهــا   عىل اإلدارة التنفيذيــة فــي الجمعيــة نشــر هــذه  •  
وتز السياســة فــي موقعهــا اإللكي 

ام بأحكامهــا.  ز  وإبالغهــم بأنــه يجــب عليهــم االلي 

علـى اإلدارة التنفيذيـة فـي الجمعيـة تهيئـة بيئـة عمـل آمنـة وصحيـة للعامليـن تلبـي المتطلبـات األساسـية ألداء   •

 وائـح والقـرارات بعدالـة وإنصـاف دون تمييـز. عملهـم، وتطبيـق األنظمـة والل
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 المسؤوليات : 

اف   ز الذين يعملون تحت إدارة وإرسر ز والمنتسبير تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعىل جميع العاملير

ام بما ورد فيها   الجمعية ز االطالع عىل األنظمة المتعلقة بعملهم وعىل هذه السياسة واإللمام بها والتوقيع عليها ، وااللي 

 الوظيفية .   م عند أداء واجباتهم ومسؤولياته من أحكام

 . وعىل اإلدارة التنفيذية تزويد جميع اإلدارات واألقسام بنسخة منها 

 : واالعتماد  المراجع

  اجتماعه )     اعتمد مجلس إدارة
  دورته )     م2021لعام   الثالثالجمعية هذه السياسة قز

  ( قز
 (    الثاتز

  تاريــــخ     
         م2021/     10  /    21قز

اعد  و سياسات قو وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات الميثاق األخالق 

 . السلوك  
ً
 الموضوعة سابقا

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس إدارة جمعية البيضاء للتنمية                                                                                                       

 آل سعود بن محمد نوف بنت فهد بن خالد                                                                                                       
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