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 :ملدمت

ف باإلابادب وآلاداب وألاخالق ؤلاطالمُت؛ اإلاىبع ألاطاض لظلىن  ص جخمثل هره الظُاطت في الخعٍس الفسد ووشس اللُم، مع حعٍص

اللُم اإلاهىُت وألاخالكُت في عالكت اإلاىظف مع شمالةه وزؤطاةه، والتي جىدزج جدذ ئػاز جىمُت زوح اإلاظئىلُت، والالتزام بها مع 

ص ثلت العمالء بالخدماث التي جلدمها الجمعُت، والعمل على ميافدت الفظاد بشتى صىزه.  حعٍص

 :الىؼاق

اإلاظإولُاث العامت التي جلع على وافت العاملين بالجمعُت ومً له عالكاث حعاكدًت وجؼىعُت مع جددد هره الظُاطت 

 لؤلهظمت
ً
 بهم وفلا

ً
ظدثنى مً ذلً الفئاث أو ألاشخاص الرًً جصدز لهم طُاطاث طلىن وظُفُت خاصت  .الجمعُت، َو

 :طُاطت كىاعد الظلىن بالجمعُت بُان

 بما ًلي: جلتزم الجمعُت وحمُع ميظىبيها وول مً
ً
 أو خىما

ً
 ًىدظب لها كاهىها

: أداء العمل باجلان والخدلي بالنزاهت
ً
 أوال

 الترفع عً ول ما ًخل بشسف الىظُفت. .1

 جخصُص وكذ العمل ألداء الىاحباث الىظُفُت.  .2

 إلاصلحت الجمعُت، وما جلخظُه الخعلُماث اإلاخعللت برلً. .3
ً
 العمل خازج وكذ العمل متى ما ػلب ذلً وفلا

 خدمت أهداف الجمعُت التي ٌعمل بها وجدلُم ػاًتها.  .4

 ؤلاإلاام باألهظمت واللىاةذ وجؼبُلها دون ججاوش أو اهماٌ، مع اإلاخابعت اإلاظخمسة إلاا ًصدز منها.  .5

 الخدلي بالنزاهت في أي جدلُم زطمي ٌشازن فُه أو دعىي كظاةُت.  .6

ت اإلاعلىماث الصخصُت ل  .7 ً.اجخاذ ؤلاحساءاث السطمُت لظمان طٍس  آلخٍس

 .جىخي اإلاىطىعُت في جصسفاجه مً خالٌ العمل بدُادًت ودون جمُيز  .8
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: الىاحباث ججاه اإلاظخفُدًً والعمالء
ً
 ثاهُا

 اخترام خلىق اإلاظخفُدًً والعمالء ومساعاة مصالحهم دون اطخثىاء والخعامل معهم بدظً خلم ولباكت. .1

 الظعي لىظب ثلت اإلاظخفُد عبر النزاهت. .2

 اإلاظخفُدًً وفم الظلىن الظلُم في ول ألاعماٌ بما ًخفم مع ألاهظمت والخعلُماث.الخجاوب مع  .3

 لؤلهظمت والخعلُماث. .4
ً
ت جامت وفلا  الخعامل مع الىثاةم واإلاعلىماث الصخصُت للمظخفُدًً بظٍس

 على الثلت الىظُفُت  .5
ً
 .الامخىاع عً أي عمل ًإثس طلبا

 

: الىاحباث ججاه السؤطاء 
ً
 واإلاسؤوطين والصمالءثالثا

على اإلاىظف جىفُر أوامس زؤطاءه وفم هُيلت العمل والدظلظل ؤلادازي، دون مخالفت لؤلهظمت والخعلُماث مع بُان  .1

 لسةِظه عىد خدوثه.
ً
 ذلً خؼُا

 على اإلاىظف الخعامل مع شمالةه باخترام ولباكت مع اإلاظاهمت في بىاء بِئت عمل طلُمت. .2

 ومىطىعُت عالُت.ٌشازن اإلاىظف زأًه بمهىُت   .3

 ًلىم اإلاىظف بخلدًم اإلاظاعدة لصمالةه في خل اإلاشاول التي جىاحههم في مجاٌ العمل.  .4

 ًيىن اإلاىظف كدوة خظىت لصمالةه مً خُث الالتزام باألهظمت والخعلُماث. .5

ب  ٌظعى اإلاىظف ئلى هلل الخبراث التي اهدظبها ئلى شمالةه  .6 م الخدٍز  -لُفه برلً عىد جي–في جىمُت مهازاتهم عً ػٍس

 .والخعامل معهم دون جمُيز

 

: املحظىزاث العامت على ميظىبي الجمعُت
ً
 زابعا

 ًدظس على العاملين بالجمعُت ما ًلي:

 ئطاءة اطخعماٌ الظلؼت الىظُفُت إلاصلحخه أو مصلحت الؼير.  .1

 اطخؼالٌ الىفىذ. .2

 كبٌى السشىة أو ػلبها أو عسطها أو ازجياب أي صىزة مً الصىز اإلاىصىص عليها في هظام ميافدت السشىة.  .3

4.  .
ً
س أو أي صىزة مً صىزه اإلاىصىص عليها هظاما  التزٍو

 الجمع بين وظُفخين وممازطت وظُفت أخسي دون الحصٌى على مىافلت مظبلت برلً. .5
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 وي هُدًت طد أشخاص أو حهاث.الاشتران في الشياوي الجماعُت أو زفع شيا  .6

حمع الىثاةم أو العُىاث أو اإلاعلىماث الصخصُت عً أي شخص ئال أن جيىن في ئػاز هظامي وطمً مخؼلباث   .7

ت  .العمل الظسوٍز

ت والتي خصل عليها بظبب  .8 ت أو الىثاةم أو اإلاظدىداث التي جدمل ػابع ألاهمُت والظٍس ئفشاء اإلاعلىماث الظٍس

 به بمىحب ألاهظمت.وظُفخه ختى بعد اهتها
ً
 ء العالكت الخعاكدًت معهم ما لم ًىً الىشف عنها مصسخا

ذ في مىطىعاث الشالذ جدذ الدزاطت أو الخدلُم أو عبر   .9 ؤلافصاح لىطاةل ؤلاعالم بأي مداخلت أو حعلُم أو جصٍس

 أي مً وطاةل الخىاصل الاحخماعي.

ذ لىطاةل الاعالم أو عبر وطاةل الخىاصل الاحخماعي .11  له – الخصٍس
ً
عً الجمعُت وأعمالها  -ما لم ًىً مصسخا

 وطُاطتها.

جىحُه أي مً الىلد أو اللىم ئلى اإلاملىت أو أي خيىمت خازحُت عبر أي وطُلت مً وطاةل ؤلاعالم الداخلُت أو   .11

 الخازحُت.

الظُاطُت ئصداز أو وشس أو الخىكُع على أي خؼاباث أو بُان ًىاهع طُاطت اإلاملىت أو ًخعازض مع أهظمتها   .12

 .ومصالحها

: الهداًا والامخُاشاث
ً
 خامظا

 ًدظس على العاملين كبٌى ما ًلي:

 على  .1
ً
الهباث أو الامخُاشاث أو الخدماث التي حعسض عليهم بشيل مباشس أو ػير مباشس أو أي ميزة ًيىن لها جأثيرا

 هصاهخه.

م أو هدًت أو حاةصة مً أي حهاث خازحُت دون الحصٌى على مىافلت  .2  زطمُت مً الجهت اإلاشسفت.أي جىٍس

اث الخاصت مً اإلاىزدًً الرًً لديهم معامالث مع الجمعُت. .3  أي حظهُالث أو خصىماث على اإلاشتًر

 .اطخخدام أي معلىمت خصلىا عليها بدىم عملهم للحصٌى على خدمت أو معاملت خاصت مً أي حهت .4

: اطخخدام الخلىُت
ً
 طادطا

 على العاملين الالتزام بما ًلي:

 الخلىُت التي بدىشتهم وعهدتهم. مُع ؤلاحساءاث الالشمت للمدافظت على ألاحهصةاجخاذ ح  .1

 عدم جدمُل بسامج أو جؼبُلاث على ألاحهصة ئال بعد الخيظُم مع اللظم اإلاعني برلً.  .2
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ً معلىماث لِظذ مً طمً العمل.  .3  عدم اطخخدام ألاحهصة ئال ألػساض العمل، وعدم جخٍص

4.   ٌ ت اإلاىحىدة في ألاحهصة الخاص بهم. املحافظت على معلىماث الدخى  الخاصت بهم واإلاعلىماث الظٍس

: الخعامل مع ؤلاهترهذ
ً
 طابعا

 على العاملين الرًً جخىافس لديهم ئمياهُت الىصٌى ئلى شبىت ؤلاهترهذ الالتزام باطخخدام الشبىت ألػساض العمل. .1

ت للبرامج واإلا  .2  لفاث.ًلتزم العاملىن بشسوغ ومخؼلباث خلىق اإلالىُت الفىٍس

 ًلتزم العاملىن بعدم جدمُل أي مىاد مخلت باآلداب وألاعساف أو أي وشاغ ػير هظامي ٌعاكب بمىحبها مسجىبه.  .3

د ئلىترووي عدم اطخخدامه إلوشاء زطاةل ال جخعلم باألعماٌ اإلاىىػت بهم،  .4 ًلتزم العاملىن الرًً خصص لهم بٍس

 الخيظُم مع اللظم اإلاعني برلً.وعدم فخذ أي زطالت مً مصدز ػير معسوف ئال بعد 

 

: ميافدت الفظاد
ً
 ثامىا

 للجمعُت عً أي خالت حعازض مصالح أو شبهت حعازض مصالح خالت أو مدخملت .1
ً
 ًلتزم العاملىن أن ًفصحىا خؼُا

 طىاًء واهذ مالُت أو ػير مالُت.

 جمعُت عىد الازجباغ بالجمعُت.الخىكُع على ؤلاكساز والخعهد باالػالع على طُاطت حعازض اإلاصالح اإلاعخمدة مً ال .2

 لظُاطت حعازض اإلاصالح .3
ً
 ًلتزم العاملىن بخعبئت همىذج ؤلافصاح اإلاعد مً كبل الجمعُت وفلا

ًلتزم العاملىن بأن ال ٌشازوىا في أي كساز ًإثس بشيل مباشس أو ػير مباشس على جسطُت أي علد ًيىن أخد أكسباةه  .4

 فُه.
ً
 ػسفا

 لللظم اإلاعني عً أي ججاوش لؤلهظمت والخعلُماث الىافرة التي ًؼلع عليها خالٌ ًخىحب على العاملين ؤلابالغ خ .5
ً
ؼُا

 وذلً في طبُل حهىد ميافدت الفظادعمله، وإبالغ الجهاث املخخصت عً أي فظاد علم به أثىاء وظُفخه 

: التزام الجهت للمىظف
ً
 جاطعا

ف العاملين بها وإبالػهم بىحىب على ؤلادازة الخىفُرًت في الجمعُت وشس هره الظُاطت في مىكعها  .1 ؤلالىترووي، وحعٍس

 الالتزام بأخيامها.

على ؤلادازة الخىفُرًت في الجمعُت تهُئت بِئت عمل آمىت وصحُت للعاملين جلبي اإلاخؼلباث ألاطاطُت ألداء عملهم،  .2

 وجؼبُم ألاهظمت واللىاةذ واللسازاث بعدالت وإهصاف دون جمُيز.

 



 
  

 

5 

 

 :اإلاظإولُاث

طت طمً أوشؼت الجمعُت وعلى حمُع العاملين الرًً ٌعملىن جدذ ئدازة وإشساف الجمعُت الاػالع على جؼبم هره الظُا

ألاهظمت اإلاخعللت بعملهم وعلى هره الظُاطت وؤلاإلاام بها والخىكُع عليها، والالتزام بما وزد فيها مً أخيام عىد أداء واحباتهم 

ٍت وشس الىعي بثلافت ومبادب الظلىن الىظُفي وأخالكُاث الىظُفت ومظإولُاتهم الىظُفُت، وعلى ئدازة اإلاىازد البشس 

د حمُع ؤلادازاث وألاكظام بيسخت منها.  وجصٍو

 

 :اإلاساحع

وجدل هره الظُاطت مدل هـ 22/6/1442 اإلاىافم 5/42اعخمد مجلع ئدازة الجمعُت هري الظُاطت في احخماعه زكم

. كىاعد الظلىنحمُع طُاطاث 
ً
 طابلا


