
  
 

 
 

  

 

 األخالقي امليثاق  للجمعيةالئحة السلوكيات واألخالقيات املهنية  
 :يليما   جمعيةتتضمن الئحة السلوكيات واألخالقيات المهنية لل

التزام العاملين باألمانة ومراعاة الضمير والمبادئ األخالقية في كافة األوقات التي  اوال: 

ي االعتبار مصلحة الشركة ف ومسؤولياتهم، واضعين يقومون فيها بممارسة مهامهم  

 .والعاملين وزمالئهم في العمل

 : الجمعيةيلتزم الموظفين بما يلي تجاه ثانيا : 

الوجود في أماكن عملهم حسبما يطلب منهم، وال يتغيبون عن مكان عملهم دون الحصول   -أ

 . على إذن بذلك

لمستويات القياسية لألداء تنفيذ المهام الموكلة إليهم بشكل فعال ومتميز مع االحتفاظ با -ب

 . المهني

يمات والسياسات، والعمل بموجبها فيما ال يخالف القانون أو بما ال يتنافى  االلتزام بالتعل -ج

 . مع العقل والمنطق

 . احترام خصوصية اآلخرين واستخدام المعلومات السرية ألغراض العمل فقط -د

ومرافق وموارد وأموال الشركة في أي    عدم استخدام أو المساعدة في استخدام أصول -ه

 . صصة لهار تلك المخأغراض غي 

 عدم االلتزام بمسؤولية ما باسم الجمعية دون الحصول على التفويض الالزم لذلك  -و 

 . الحفاظ على المؤهالت الالزمة ألداء مهام أعمالهم بصورة قانونية وفعالة -ز

ل على أية رسوم أو أموال أو عموالت من أي  عدم طلب أو المطالبة أو القيام بالحصو   -ح

فيما يتعلق باألمور الخاصة بمهام أعمالهم ومسؤولياتهم، وااللتزام بأن  خص أو أشخاص ش

تقوم الجمعية دون غيرها بدفع أي من الرسوم أو المصروفات المتعلقة بإنجاز مهام العمل،  

وكذلك عدم تقديم أي خدمات  مع التقيد بعدم الحصول على أية هدايا من أي شخص أو جهة،  

 . تأثير أو عالقة ما بالعمل في الجمعيةألية جهة أو شخص قد يكون لها 

 . االلتزام بمبدأ عدم تضارب المصالح -ط

 

 

 



  
 

 
 

  

 

 : ويشتمل عدم االلتزام بالئحة األخالقيات والسلوكيات املهنية للعاملني على ما يلي

عاله ضمن سوء السلوكيات المهنية، في  يندرج عدم االلتزام بالمبادئ المذكورة أ  اوال :

ى عدم االلتزام بتلك المبادئ و/أو تكرار هذا األمر من سوء  يعتبر اإلصرار عل حين 

 . السلوكيات المهنية الجسيم

سوء السلوكيات المهنية من قبل العاملين إلى لفت نظرهم وتوجيه إنذار إليهم،   يؤدي  ثانيا:

زام بالسلوكيات المهنية، وارتكاب سوء السلوكيات  بينما يؤدي اإلصرار على عدم االلت 

 . الجسيم إلى االستغناء عن خدمة العامل دون إنذار أو تحذيرالمهنية 

يعتبر سوء السلوكيات المهنية الجسيم من األمور التي تؤدي إلى فسخ التعاقد بين   ثالثا :

العامل وجهة العمل )الشركة(، ويتضمن سوء السلوكيات المهنية الجسيم ما يلي من أمثلة،  

 : األمثلةوإن لم يقتصر فقط على تلك 
رفض االنصياع   رفض القيام بأداء مهام العمل الموكلة إلى العامل بشكل مناسب، أو -أ

لتنفيذ التعليمات الصادرة من المديرين فيما ال يخالف القانون، أو بما ال يتنافى مع العقل  

 . والمنطق
قع الجمعية  التهجم أو التهديد بالتهجم على أي من العاملين أو العمالء في نطاق موا -ب

 .المختلفة
  .ملين أو العمالءالتصرف بشكل يمثل تهديدا بالخطر على أمن وسالمة العا -ج
 . الوقوع تحت تأثير الخمور أو المخدرات أثناء الوجود بمكان العمل -د
 . الحصول على أي من ممتلكات الجمعية أو ممتلكات العمالء دون وجه حق -ه
 . مات أو بيانات خاطئة متعمداً في أي من سجالت الجمعيةالقيام بتقديم أية معلو  -و 
ل متعمد أو بعدم اهتمام أو عدم اإللمام بالشكل المناسب للتصرف  القيام بالتصرف بشك  -ز

   مما يؤدي إلى إحداث تلفيات كبيرة في أي من ممتلكات الجمعية
 .عاملينتكرار عدم االلتزام بالئحة األخالقيات والسلوكيات المهنية لل -ح

لة إذا ما تأكد للجمعية  يجب أال يتم االستهانة باإلجراءات التأديبية الرسمية، ففي حا رابعا : 

أنه قد حدث انتهاك لالئحة األخالقيات والسلوكيات المهنية للعاملين بالجمعية فإن  

 .اإلجراءات التأديبية الرسمية سوق يتم تطبيقها
   : التطبيق 

 .  العاملين تُطبق هذه السياسة على جميع 
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