
 
 

 

 المملكة العربية السعودية
 تصريح من وزارة و الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

 م6106( لعام 696برقم )
 

 

 
 8من  1الصفحة 

 

  السلىك قىاعذ سياسة

 الرب اخلريية بىادي عمىدجبمعية 
 نالريث مبىطقة جازاحمافظة 
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 مقذمة 

تؿؿـلمػذهماظلقادةماظؿعرؼفمبادلؾادئمواآلدابمواألخالقماإلدالعقةمادلـؾعماألداسمظلؾوكماظػرد،م

وغشرماظؼقم،مععمتعزؼزماظؼقممادلفـقةمواألخالضقةميفمسالضةمادلوزفمععمزعالئهمورؤدائه،مواظيتمتـدرجم

حتتمإرارمتـؿقةمروحمادللؽوظقة،مواالظؿزاممبفامععمتعزؼزمثؼةماظعؿالءمباخلدعاتماظيتمتؼدعفام

 اجلؿعقة،مواظعؿلمسؾىمعؽاصقةماظػلادمبشؿىمصورة
 الىطاق

حتددددددمػددددذهماظلقادددددةمادللددددىوظقاتماظعاعددددةمسؾددددىمطاصددددةماظعدددداعؾ موعددددنم ددددممسالضدددداتمممممممم

وتطوسقدددددةميفماجلؿعقدددددة،موؼلدددددؿــىمعدددددنمتظدددددكمعدددددنمت ددددددرم دددددممدقادددددداتمممممممتعاضدؼدددددة

 .دؾوكموزقػقةمخاصةموصؼًامظألغظؿة

 البيان
 :تضمن الجمعيت والعاملين بها وكل ما يتبعها على حدة االلتزام بـ

 :أوالً: الىساهة
 .اظرتصعمسنمطلمعامخيلمبشرفماظوزقػة .1
 .خت قصموضتماظعؿلمألداءماظواجؾاتماظوزقػقة .2
 .خارجموضتماظعؿلمعؿىمعامرؾبمتظكموصؼًامدل ؾقةماجلؿعقةاظعؿلم .3
 .خدعةمأػدافماجلؿعقةماظيتمؼعؿلمبفاموشاؼؿفا .4
 .اإلدلاممباألغظؿةمواظؾوائحموتطؾقؼفامدونمجتاوزمأوماػؿال .5
 .اظؿقؾيمباظـزاػةميفمأيمحتؼققمرمسيمؼشاركمصقهمأومدسوىمضضائقة .6
 .ك قةمظًخرؼناختاتماإلجراءاتماظرمسقةمظضؿانمدرؼةمادلعؾوعاتماظش .7
 .توخيمادلوضوسقةميفمت رصاتهمعنمخاللماظعؿلمحبقادؼةمودونممتققز .8
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 :ثاويًا: الىاجبات جتاي املستفيذيه والعمالء
 .احرتاممحؼوضفمموعراساةمع احلفممدونمادؿــاءمواظؿعاعلمععفممحبلنموظؾاضة .1
 .اظلعيمظؽلبمثؼؿهمسربماظـزاػة .2
 .األسؿالممبامؼؿػقمععماألغظؿةمواظؿعؾقؿاتاظؿفاوبمععفمموصقماظلؾوكماظلؾقمميفمطلم .3
 .اظؿعاعلمععماظوثائقموادلعؾوعاتماظشك قةمبلرؼةمتاعةموصؼًامظألغظؿةمواظؿعؾقؿات .4
 .االعؿـاعمسنمأيمسؿلمؼىثرمدؾؾًامسؾىماظـؼةماظوزقػقة .5

 :ثالثًا: الىاجبات جتاي الرؤساء واملرؤوسني
ؿلؾلدلماإلداري،مدونمااظػدةمممسؾىمادلوزدفمتـػقدذمأواعدرمرؤددائهموصدقمػقؽؾدةماظعؿدلمواظممممممم .1

 .ظألغظؿةمواظؿعؾقؿاتمععمبقانمتظكمخطقًامظرئقلهمسـدمحدوثه
 .سؾىمادلوزفماظؿعاعلمععمزعالئهمباحرتامموظؾاضةموادللاػؿةميفمبـاءمبقؽةمدؾقؿةمععفم .2
 .سؾىمادلوزفمعشارطةماراءهممبفـقةموعوضوسقةمساظقة .3
اظديتمتددواجففمميفم ددالمممادلوزدفمععددتمبؿؼددؼممادللدداسدةمظزعالئددهميفمحدلمادلشدداطلممم .4

 .اظعؿل
 .أنمؼؽونمادلوزفمضدوةمحلـةمظزعالئهمعنمحقثماالظؿزاممباألغظؿةمواظؿعؾقؿات .5
يفمتـؿقدةمعفداراتفممسدنمممم أنمؼلعىمادلوزفماديمغؼلماخلدرباتماظديتماطؿلدؾفاماديمزعالئدهمممم .6

 .ررؼقماظؿدرؼبمواظؿعاعلمععفممدونممتققز
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 :ثالثًا: احملظىرات العامة
إداءةمادؿعؿالماظلدؾطةماظوزقػقدةمواددؿغاللماظـػدوت،مبؼؾدولمأومرؾدبممممممممحيظرمسؾىماظعاعؾ  .1

 .اظرذوةمأومارتؽابمأيمصورةمعنماظ ورمادلـ وصمسؾقفاميفمغظاممعؽاصقةماظرذوة
 .حيظرمسؾىماظعاعؾ ماظؿزوؼرمأومأيمصورةمعنمصورة .2
حيظرمسؾىماظعداعؾ ماجلؿدعمبد موزقػدؿ موةارددةمأخدرىمدونماحل دولمسؾدىمعواصؼدةمممممممممم .3

 .ذظكعلؾؼةمب
حيظرمسؾىماظعاعؾ ماالذرتاكميفماظشؽاوىماجلؿاسقةمأومرصعمذؽاوىمطقدؼةمضدمأذدكاصمم .4

 .أومجفات
حيظرمسؾىماظعاعؾ مذيعماظوثائقمأوماظعقـاتمأومادلعؾوعداتماظشك دقةمسدنمأيمذدكصمإالممممم .5

 .أنمتؽونميفمإرارمغظاعيموضؿنمعؿطؾؾاتماظعؿلماظضرورؼة
أوماظوثائقمأومادللؿـداتماظديتمحتؿدلمردابعمممممحيظرمسؾىماظعاعؾ ماصشاءمادلعؾوعاتماظلرؼة .6

األػؿقةمواظلرؼةمواظيتمح لمسؾقفامبلؾبموزقػؿهمحؿىمبعدماغؿفاءماظعالضةماظؿعاضدؼدةمععفدمممم

 .عاملمؼؽنماظؽشفمسـفامعلؿوحًامبهمصراحةممبوجبماألغظؿة
حيظددرمسؾددىماظعدداعؾ ماإلص دداحمظودددائلماإلسددالممبددعيمعداخؾددةمأومتعؾقددقمأومت ددرؼحميفممممممم .7

زاظدددتمحتدددتماظدراددددةمأوماظؿقؼقدددق،مأومسدددربمأيمعدددنموددددائلماظؿواصدددلمممممممعوضدددوساتمال

 .االجؿؿاسي
حيظرمسؾىماظعاعؾ متوجقهمأيمعدنماظـؼددمأوماظؾدوممإديمادلؿؾؽدةمأومأيمحؽوعدةمخارجقدة،ممممممم .8

 .سربمأيمودقؾةمعنمودائلماإلسالمماظداخؾقةمأوماخلارجقة
بقدانمؼـداػسمدقاددةممممحيظرمسؾىماظعاعؾ ماصددارمأومغشدرمأوماظؿوضقدعمسؾدىمأيمخطابداتمأومممممم .9

 .ادلؿؾؽةمأومؼؿعارضمععمأغظؿؿفاماظلقادقةموع احلفا
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 :رابعًا: اهلذايا واالمتيازات
حيظرمسؾىماظعاعؾ مضؾدولما ؾداتمأوماالعؿقدازاتمأوماخلددعاتماظديتمتعدرضمسؾدقفممبشدؽلممممممممم .1

 .عؾاذرمأومشريمعؾاذرمأومأيمعقزةمؼؽونم امتعثريًامسؾىمغزاػؿه
أيمتؽددرؼممأومػدؼددةمأومجددائزةمعددنمأيمجفدداتمخارجقددةمدونمممحيظددرمسؾددىماظعدداعؾ مضؾددول .2

 .احل ولمسؾىمعواصؼةمرمسقةمعنماجلفةمادلشرصة
حيظددرمسؾددىماظعدداعؾ مضؾددولمأيمتلددفقالتمأومخ ددوعاتمسؾددىمادلشددرتؼاتماخلاصددةمعددنمممممممم .3

 .ادلوردؼنماظذؼنمظدؼفممععاعالتمععماجلؿعقة
فممظؾق ددولمسؾددىمحيظددرمسؾددىماظعدداعؾ مادددؿكداممأيمععؾوعددةمح ددؾوامسؾقفددامحبؽددممسؿؾددم .4

 .خدعةمأومععاعؾةمخاصةمعنمأيمجفة

 :خامسًا: استخذام التقىية
اظؿؼـقددةماظدديتممسؾددىماظعدداعؾ ماختدداتمذيقددعماالجددراءاتماظالزعددةمظؾؿقاصظددةمسؾددىماألجفددزةم .1

 .حبوزتهموسفدةمسؾقه
ؼؾؿزمماظعاعؾ مبعدممحتؿقلمبراعجمأومتطؾقؼداتمسؾدىماالجفدزةمإالمبعددماظؿـلدققمعدعماظؼلدممممممممم .2

 .ادلعتمبذظك
ؼؾؿزمماظعاعؾ مبعدممادؿكدامماألجفزةمإالمألشراضماظعؿل،موسدممختزؼنمععؾوعداتمظقلدتممم .3

 .عنمضؿنماظعؿل
ؼؾؿددزمماظعدداعؾ مباةاصظددةمسؾددىمععؾوعدداتماظدددخولماخلاصددةمبفددمموادلعؾوعدداتماظلددرؼةمممممم  .4

 ادلوجودةميفماألجفزةماخلاصمبفم
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 :سادسًا: التعامل مع االورتوث
ظددددؼفممإعؽاغقدددةماظوصدددولمإديمذدددؾؽةماالغرتغدددتماالظؿدددزاممسؾدددىماظعددداعؾ ماظدددذؼنمتؿدددواصرم .1

 .بادؿكدامماظشؾؽةمألشراضماظعؿل
 .ؼؾؿزمماظعاعؾ مبشروطموعؿطؾؾاتمحؼوقمادلؾؽقةماظػؽرؼةمظؾرباعجموادلؾػات .2
ؼؾؿزمماظعاعؾ مبعدممحتؿقلمأيمعوادماؾدةمبداآلدابمواألسدرافمأومأيمغشداطمشدريمغظداعيممممممم .3

 .ؼعاضبممبوجؾفامعرتؽؾه
عؾ ماظذؼنمخ صم ممبرؼدماظؽرتوغيمسدمماددؿكداعهمإلغشداءمرددائلمالمتؿعؾدقمممممؼؾؿزمماظعا .4

باألسؿالمادلـورةمبفم،موسدممصؿحمأيمرداظةمعدنمع ددرمشدريمععدروفمإالمبعددماظؿـلدققمعدعمممممممم

 .اظؼلممادلعتمبذظك

 :سابعًا: مكافحة الفساد
حمؿؿؾدة،ممؼؾؿزمماظعاعؾ مأنمؼػ قوامخطقامظؾفؿعقةمسنمأيمحاظدةمتعدارضمع داامحاظدةمأوممممم .1

وأنمالمؼشاركميفمأيمضرارمؼىثرمبشؽلمعؾاذرمأومشريمعؾاذرمسؾىمتردقهمأيمسؼددمؼؽدونمأحددمممم

 .اضربائهمررفمصقه
ؼؿوجبمسؾىماظعداعؾ ماإلبدالخمخطقدامظؾؼلدممادلعدتمسدنمأيمجتداوزمظألغظؿدةمواظؿعؾقؿداتمممممممممم .2

ثـداءمماظـاصذةماظيتمؼطؾعمسؾقفامخاللمسؿؾه،موابالخماجلفاتمادلكؿ ةمسنمأيمصلادمسؾممبهمأ

 .وزقػؿهموتظكميفمدؾقلمجفودمعؽاصقةماظػلاد
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 :ثامىًا: التسام اجلهة للمىظف
سؾددىماإلدارةماظؿـػقذؼددةميفماجلؿعقددةمغشددرمػددذهماظلقادددةميفمعوضعفدداماالظؽرتوغددي،موتعرؼددفمم .1

 .اظعاعؾ مبفاموإبالشفممبعغهمجيبمسؾقفمماالظؿزاممبعحؽاعفا
سؿلمآعـةموصققةمظؾعاعؾ متؾيبمادلؿطؾؾداتممسؾىماإلدارةماظؿـػقذؼةميفماجلؿعقةمتفقؽةمبقؽةم .2

 .األدادقةمألداءمسؿؾفم،موتطؾققماألغظؿةمواظؾوائحمواظؼراراتمبعداظةموإغ افمدونممتققز

 املسؤوليات
تطؾقمػذهماظلقادةمضؿنمأغشدطةماجلؿعقدةموسؾدىمذيقدعماظعداعؾ ماظدذؼنمؼعؿؾدونمحتدتمإدارةممممممممم

فمموسؾددىمػددذهماظلقادددةمواإلدلدداممبفددامواذددرافماجلؿعقددةماالرددالعمسؾددىماألغظؿددةمادلؿعؾؼددةمبعؿؾددم

واظؿوضقعمسؾقفا،مواالظؿزامممبداموردمصقفدامعدنمأحؽداممسـددمأداءمواجؾداتفمموعلدىوظقاتفمماظوزقػقدة.ممممممممم

وسؾىمإدارةمادلواردماظؾشرؼةمغشرماظوسيمبـؼاصدةموعؾدادئماظلدؾوكماظدوزقػيمواخالضقداتماظوزقػدةممممممم

 .وتزوؼدمذيقعماإلداراتمواألضلاممبـلكةمعـفا

 املراجع
  فدددددددددد  السياسددددددددددة هدددددددددد    فدددددددددد (  0)  االجتمددددددددددا  فدددددددددد  الجمعيددددددددددة إدارة مجلدددددددددد  عتمدددددددددد ا

 سياسددددددددددددددة سياسددددددددددددددا  جميدددددددددددددد  محدددددددددددددد  السياسددددددددددددددة هدددددددددددددد   وتحدددددددددددددد .  م62/0/6109
 .سابقا الموضوعة السلوك قواع 
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 ادارة الجمعية من مجلس اعتماد نموذج 

رضدددممماجؿؿاسدددهيفممماظدددربماخلريؼدددةمبدددواديمسؿدددودصؼددددمارؾدددعم ؾدددسمادارةمذيعقدددةم

اظددددربممجبؿعقددددةممماظلددددؾوكمضواسدددددمدقادددددةمسؾددددىممم24/1/2019بؿددددارؼ مؼددددومممم(1)

وضدددررماسؿؿادػدددامواظعؿدددلممبوجؾفددداموغشدددرػامسؾدددىمادلوضدددعمممماخلريؼدددةمبدددواديمسؿدددود

م.باالسؿؿاداالظؽرتوغيمظؾفؿعقةموصقماظ قغةمادلرصؼةمم

 

م

م


