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كلمة معالي وزير العمل و التنمية االجتماعية

ــامل،  ــا الش ــة بمفهومه ــم العدال ــي قي ــعودي ُيعل ــل الس ــام العم إن نظ

ويدفــع نحــو االســتقرار واألمــن الوظيفــي، يرســخ مبــادئ الســلم االجتماعي، 

ــة  ــت وثيق ــا كان ــن هن ــة. م ــى أرض اململك ــان عل ــوق اإلنس ــون حق ويص

وميثــاق أخالقيــات العمــل التــي نراهــا ركنــا قويــا؛ لزيــادة اإلنتــاج، فبلــورة 

قواعــد الســلوك وأخالقيــات العمــل تنشــئ بيئــة عمــل أكثــر جاذبيــة، وينتج 

عنها كفاءة مهنية؛ لتحقيق أمان وظيفي، واستقرار مجتمعي.

إن التمســك بأخالقيــات العمــل تزيــل القالقــل والنزاعــات، وتدحــض الفتــن 

والفســاد، وترتقــي بمنظومــة العمــل والعطــاء، والــوالء، إذ أن الخلــق القويم 

يجعــل أصحــاب األعمــال أكثــر إنصافــا عنــد تقييــم موظفيهــم ، وجعــل هذا 

التقييــم يرتكــز علــى أســس الجــدارة واالســتحقاق، وتكافــؤ الفــرص، وكفالة 

حق التظلم، وتشجيع روح املبادرة واالبتكار.

ومــن أخالقيــات العمــل الشــفافية التــي هــي عمــاد النجــاح، وجعــل بيئــة 

العمــل التــي تتســم بالصراحــة، أكثــر تطــورًا، وإنتاجــا، ألن كشــف األمــور التــي 

ــى  ــا عل ــاًء ووالء وحرص ــر انتم ــم أكث ــل تجعله ــق العم ــراد وفري ــغل أف تش

التقدم وتحقيق اإلنجاز.
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كمــا أن هــذا الدليــل اإلسترشــادي يدعــم العالقــة بيــن العامليــن بعضهــم 

ــي  ــا ف ــه ربم ــا يقضون ــر مم ــة أكث ــا طويل ــون أوقات ــث يقض ــض، حي البع

دورهــم، مــن هنــا يؤكــد الدليــل اإلسترشــادي علــى قيــم االحتــرام املتبادل 

ــاء عمليــا ومجتمعيــا، إضافــة إلــى احتــرام العــادات واألعــراف،  والتعــاون البنَّ

وتلك القيم حث عليها ديننا اإلسالمي الحنيف.

وكمــا بدأنــا بالعــدل ننهــي بــه هــذه الكلمــة املوجــزة، فقــد حثــت 

ــم  ــن، ودع ــة العنصريي ــز والتفرق ــذ التميي ــى نب ــرة عل ــريعات املعاص التش

مبــادئ املســاواة، وقبــل تلــك التشــريعات كان الديــن اإلســالمي الحنيــف 

لــه فضــل الســبق فــي إرســاء قيــم العــدل والعدالــة، فاملســاواة دون العــدل 

ظلــم بّيــن، إذا أن األشــخاص يختلفــون فيمــا بينهــم مــن حيــث قدراتهــم 

ــاواة،  ــل املس ــدل قب ــاف والع ــون اإلنص ــا أن يك ــذا كان لزام ــم، ل وإمكاناته

خاصة في الحقوق املترتبة عليها.

ــة  ــدة مــن مراحــل العدال ــة جدي فهــذا الدليــل اإلسترشــادي يدشــن مرحل

واإلتقان والشفافية، والوالء والعطاء.
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يعــد الدليــل اإلسترشــادي لقواعــد أخالقيــات العمــل مــن أهــم املشــاريع 

ــا  ــك مل ــة، و ذل ــة االجتماعي ــل والتنمي ــا وزارة العم ــي تبنته ــة الت الوطني

للميثــاق مــن أهميــة بالغــة فــي خلــق بيئــة عمــل إيجابيــة و منافســة تكــون 

مصــدر فخــر و مــكان اعتــزاز وطنيــا و دوليــا و لتحقيــق االســتقرار الوظيفــي 

ــادي  ــل اإلسترش ــذا الدلي ــداد ه ــوزارة بإع ــت ال ــد قام ــه فق ــود علي املنش

ــل  ــن قب ــه م ــاد ب ــتئناس واإلسترش ــم االس ــل ليت ــات العم ــد أخالقي لقواع

املنشــآت فــي اململكــة العربيــة الســعودية عنــد إعــداد وصياغــة اللوائــح 

والسياســات الداخليــة والتــي تشــتمل علــى قواعــد أخالقيــات العمــل 

الداخلية للمنشآت.

ــور  ــة تتبل ــة ملرحل ــادي بداي ــل اإلسترش ــذا الدلي ــون ه ــوزارة أن يك ــل ال تأم

ــراف ذات  ــة األط ــة كاف ــي مصلح ــب ف ــة تص ــع إيجابي ــس و مناف ــا أس فيه

الصلــة فــي ســوق العمــل فــي اململكــة العربيــة الســعودية و ترتقــي بــه 

إلى مستويات منافسة دوليا.
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تعاريف 

نظــام العمــل الســعودي: الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم ) م/ 51 (  وتاريــخ 

23 / 8/ 1426 هـــ  و تعديالتــه.

ل عاماًل أو أكثر مقابل أجر. صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغِّ

العامــل: كل شــخص طبيعــي يعمــل ملصلحــة صاحــب العمــل، وتحــت إدارتــه أو 

إشــرافه مقابــل أجــر، ولــو كان بعيــًدا عــن نظارتــه.

أخالقيــات العمــل: هــي مجموعــة مــن القواعــد واآلداب الســلوكية التــي يجــب 

أن يتحلــى بهــا اإلنســان فــي مهنتــه تجــاه عملــه، وتجــاه املجتمــع ككل، وتجــاه 

نفســه وذاتــه.

الرشــوة: نــوع مــن أنــواع الفســاد، ُيطلــق علــى دفــع شــخص أو جهــة مــااًل أو 

خدمــة مــن أجــل االســتفادة مــن حــق ليــس لــه، أو أن يعفــي نفســه مــن واجــب 

عليــه. الرشــوة جريمــة يترتــب علــى مــن قــام بهــا العقوبــة املقــررة نظامــا, 

ســواء  كان عامــل, صاحــب عمــل أو شــخص ســعى وســاهم فــي تحقيــق منافــع 

شــخصية لــه أو لطــرف أخــر.   

العــدل: املســاواة واالنصــاف بيــن النــاس وإعطــاء الحقــوق دون تفرقــة ســواء 

كان للــون أو نســب أو مــال أو جــاه أو عــرق.

يــن مــن غيــر طلــب وال شــرط، وتكــون  الهديــة: دفــع عيــن إلــى شــخص معَّ

احــكام الهديــة وقبولهــا مــن عدمهــا حســب السياســات املتبعــة لــدى صاحب 

العمــل.
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الشــفافية: توفيــر املعلومــات الدقيقــة فــي وقتهــا وإتاحــة الفــرص للجميــع 

لالطــالع عليهــا، ومــا مــن شــأنه توســيع دائــرة املشــاركة والرقابــة واملحاســبة 

ومحاصــرة الفســاد.  يمكــن بيانهــا فــي هــذا الدليــل اإلسترشــادي علــى أنهــا  

ضــرورة اإلعــالن واإلعــالم بيــن العامــل وصاحــب العمــل عــن أي أنشــطة تتعلــق 

بالعمــل وتتعلــق باملهــام الوظيفيــة. 

ــة  ــل املتعلق ــق والتفاصي ــن الحقائ ــالن ع ــالم واإلع ــالغ: اإلع ــاح واالب اإلفص

بمســألة معّينــة والتــي لهــا تأثيرهــا اإليجابــي أو الســلبي. يقتضــي االفصــاح في 

هــذا الدليــل اإلسترشــادي قيــام العامــل باإلفصــاح عــن مــا قــد يؤثــر ســلبا او 

ايجابــا علــى مصلحــة صاحــب العمــل وكذلــك قيــام صاحــب العمــل باإلفصــاح 

عــن مــا قــد يؤثــر ســلبا أو إيجابــا علــى مصلحــة العامــل. 

تضــارب املصالــح: هــو الوضــع أو املوقــف الــذي تتأثــر فيــه موضوعيــة 

واســتقاللية العامــل أثنــاء أدائــه لوظيفتــه بمصلحــة شــخصية ســواء ماديــة أو 

معنويــة تهمــه أو التــي تؤثــر علــى أدائــه لوظيفتــه باعتبارات شــخصية مباشــرة 

أو غيــر مباشــرة، أو بمعرفتــه باملعلومــات التــي تتعلــق بأعمــال صاحــب العمــل.

بيئــة العمــل: جميــع الظــروف املحيطــة بالعامليــن فــي وقــت ومــكان العمــل 

وتتضّمــن الظــروف املعنوّيــة واملادّيــة والزمانّيــة واملكانّيــة.
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أخالقيات العمل في الدين اإلسالمي ونظام العمل  

لقــد عظــم اإلســالم مــن شــأن العمــل ورفــع مــن قيمتــه بجعلــه عبــادة أيــا كان 

نوعــه أو حجمــه. 

إضافــة إلــى ذلــك فــإن الديــن اإلســالمي رســخ مفاهيــم وركائــز متعــددة فيمــا 

ــة،  ــن أطــراف العالقــة العمالي ــة التعامــل بي ــات العمــل وكيفي ــق بأخالقي يتعل

ــل   ــات رب العم ــة بالتزام ــة واملتعلق ــة ذات العالق ــث النبوي ــم األحادي ــن أه وم

ــول  ــر،  ق ــة أو تأخي ــا دون مماطل ــي وقته ــن ف ــور العاملي ــع أج ــى دف ــث عل الح

ــه(،  ــف عرق ــل أن يج ــره قب ــر أج ــوا األجي ــلم: )أعط ــه وس ــى اهلل علي ــول صل الرس

ــا  ــه الجهــات املنــوط بهــا تنظيــم العالقــة العماليــة حالًي و هــذا مــا تقــوم ب

ممثلــة بــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة للتأكــد مــن التــزام صاحــب العمــل 

بذلــك مــن خــالل نظــام حمايــة االجــور ملراقبــة ورصــد عمليــات صــرف االجــور 

لجميــع العامليــن والعامــالت فــي منشــآت القطــاع الخــاص.

وقــد رســخ اإلســالم مفاهيــم أخــرى متعــددة كعــدم التمييــز واملســاواة وعــدم 

الغــش وغيرهــا مــن الســلوكيات واألخالقيــات العامــة. 

كمــا أن اململكــة العربيــة الســعودية ومــن خــالل نظــام العمــل تعتــرف بمعاييــر 

العمــل الدوليــة وتســعى دائمــا لتطويــر بيئــة العمل والعالقــة العماليــة وجعلها 

أكثــر جاذبيــة لجميــع أطــرف العالقــة، بمــا يشــمل ضبــط ســلوك األطــراف ذوي 

ــن  ــلطة م ــتغالل الس ــاء اس ــي الُيس ــم لك ــا بينه ــل فيم ــد التعام ــة عن العالق

قبــل صاحــب العمــل أو يصــدر أي اهمــال مــن قبــل العامــل فيمــا يتعلــق بــأداء 

مهامــه الوظيفيــة ليســود االســتقرار فــي ييئــة العمــل

فنظــام العمــل فــي اململكــة العربيــة الســعودية يوفــر الحمايــة الالزمــة للعامل 

ــاة  ــرأة ومراع ــبة للم ــل مناس ــة عم ــر بيئ ــل توفي ــا يكف ــل، كم ــاب العم وأصح

ــا.  ــع طبيعته ــب م ــا يتناس ــل بم ــن الرج ــا وبي ــز بينه ــدم التميي ــا وع ظروفه

إضافــة لضمــان النظــام حــق صاحــب العمــل بإخضــاع العامــل لفتــرة تجريبيــة 

كافيــة مــن خــالل امكانيــة تمديــد فتــرة التجربــة بموافقــة العامــل الكتابيــة، 

ــه واســتحقاقه للعمــل. ــات جدارت ــه فرصــة إلثب وإعطائ

ــا  ــل بم ــات العم ــد أخالقي ــادي لقواع ــل اإلسترش ــذا الدلي ــة ه ــي أهمي ــذا تأت ل

ــاب  ــة ألصح ــة واضح ــع رؤي ــة لوض ــي اململك ــل ف ــة العم ــع أنظم ــى م يتماش

العالقــة العماليــة والتــي لــم يشــملها النظــام وتعتبــر مــن املفاهيــم العامــة 

ــة. ــراف العالق ــا أط ــى به ــب أن يتحل ــي يج الت
   

لإلستزادة نأمل اإلطالع على موقع الثقافة العمالية )ثقافة العمل( على الرابط أدناه.

http://www.laboreducation.gov.sa
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أهداف الدليل اإلسترشادي 

يهــدف هــذا الدليــل اإلسترشــادي لإلرتقــاء بالعالقــة العماليــة وزيــادة وبلــورة 

قواعــد الســلوك وأخالقيــات العمــل بمــا ينعكــس إيجاًبــا علــى العالقــة العمالية، 

بحيــث تكــون بيئــة عمــل أكثــر جاذبيــة ينتــج عنها كفــاءة مهنيــة، واســتمرارية 

لضمــان األمــن الوظيفــي و حســن ســير العمل.

باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن االلتــزام بأخالقيــات العمــل ســوف يــؤدي إلــى زيــادة 

إنتاجيــة العامــل وحســن إدارة املنشــاة مــن قبــل صاحــب العمــل وبشــكل عــام 

تعزيــز الثقــة بيــن األطــراف  ذوي العالقــة.

ينطوي ويركز امليثاق على عدة مبادئ أخالقية ومحاور وتتمثل في:

العدل واملساواة وعدم التمييز. ●

املظهر العام.  ●

الصدق واألمانة. ●

عدم استغالل املنصب. ●

بيئة العمل. ●

اآلداب العامة والسلوكيات.  ●

تعزيز العمل الجماعي. ●

ــذا يجــب أن تتحــول هــذه القواعــد إلــى ســلوك وممارســات يتــم تطبيقهــا  ل

ــل  ــذا الدلي ــكل ه ــب أن يش ــي يج ــة وبالتال ــة العمالي ــراف العالق ــل أط ــن قب م

اإلسترشــادي أداة مرجعيــة ترســم القواعــد األساســية التــي ترشــد أطــراف 

العالقــة إلــى كيفيــة التعامــل فيمــا بينهــم، وكيفيــة أداء الواجــب الوظيفــي 

ــل. ــل والعام ــب العم ــن صاح ــا كٌل م ــى به ــب أن يتحل ــي يج ــات الت والصف
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العالقة العمالية

سلوكيات و أخالقيات العامل 

ــا  ● أداء العامــل للواجبــات واملهــام الوظيفيــة بمســؤولية وكفــاءة وفًق

ألفضــل املمارســات ضمــن فتــرة زمنيــة معقولــة، وخــالل ســاعات العمل 

بأمانــة وموضوعيــة، لخدمــة مصالــح العمــل بدقــة ومهنيــة وذلــك بنية 

حســنة، مــن خــالل اإلملــام باألنظمــة وسياســات العمــل واتبــاع األهــداف 

والغايــات وتطبيقهــا، دون أي تجــاوز أو إهمال أو مخالفــة للعمل، وكذلك 

ســعي العامــل الدائــم لتحســين وتطويــر أدائــه وقدراتــه املهنيــة.

تكريــس أوقــات الــدوام الرســمية واملحــددة للقيــام بالواجبــات واملهام  ●

الوظيفيــة، وعــدم القيــام بــأي أنشــطة ال تتعلــق بواجباتــه الوظيفية. وأن 

ال يفــوض العامــل غيــره مــن الزمــالء ألداء واجباتــه ومهامــه الوظيفيــة، 

مالــم يكــن مفوًضــا بذلــك بشــكل صريــح ومكتــوب بموافقــة صاحــب 

العمــل بإســتثناء حــاالت القــوة القاهــرة )كالحــروب، أو الحرائــق، او 

ــة، أو  ــة العنيف ــراض الوبائي ــزالزل، او األم ــات، او ال ــات، أو املجاع الفيضان

غــزوات الحيوانــات، او الحشــرات، او اآلفــات  النباتيــة، وغيــر ذلــك(. 

االمتنــاع عــن أي أعمــال تنهتــك اآلداب العامــة والســلوك القويــم، أو أي  ●

تصرفــات أو ممارســات تتنافــى مــع تعاليــم الديــن اإلســالمي، بمــا فــي 

ذلــك اإلســاءة إلــى املعتقــدات الدينيــة لآلخريــن داخــل أو خــارج مــكان 

العمــل، أو التحريــض ضدهــا. 

ــا  ● ــوم به ــي تق ــش الت ــق والتفتي ــراءات التحقي ــهيل إج ــاون وتس التع

الجهــات املختصــة، بكافــة الوســائل والطــرق املمكنــة وذلــك بتقديــم 

املعلومــات والــرد علــى االستفســارات واألســئلة للمســؤولين عــن 

ــل.  ــة العم ــة وسياس ــا ألنظم ــك وفًق ــش، وذل ــق والتفتي ــات التحقي مهم

أن ال يتوانــى عــن العمــل خــارج ســاعات العمل الرســمية إذا كانــت مصلحة  ●

ــك  ــل، وذل ــب العم ــات صاح ــى تعليم ــاًء عل ــك، وبن ــي ذل ــل تقتض العم

بغــرض اســتمرارية العمــل، أو فــي حــاالت الكــوارث واألخطــار التــي تهــدد 

ــارض  ــى أن اليتع ــه عل ــن في ــخاص العاملي ــل أو األش ــكان العم ــالمة م س

مــع انظمــة ولوائــح وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة.
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أن يحفــظ األســرار الفنيــة والتجاريــة والصناعيــة للمــواد التــي ينتجهــا،  ●

ــع  ــر مباشــرة، وجمي ــي أســهم فــي إنتاجهــا بصــورة مباشــرةأو غي أو الت

األســرار املهنيــة املتعلقــة بالعمــل أو املنشــأة التــي من شــأن إفشــائها 

اإلضــرار بمصلحةصاحــب العمــل.

أن يعتنــي عنايــة كافيــة بــاآلالت واألدوات واملهمات والخامــات اململوكة  ●

لصاحــب العمــل املوضوعــة تحــت تصرفــه، أو التــي تكــون فــي عهدتــه، 

وأن يعيــد إلــى صاحــب العمــل املــواد غيــر املســتهلكة.

سلوكيات وأخالقيات صاحب العمل

ــس  ● ــى أس ــي عل ــاره الوظيف ــق بمس ــا يتعل ــي كل م ــل ف ــم العام تقيي

اإلســتحقاق والجــدارة والتنافســية وتكافــؤ الفــرص، وتنميــة قــدرات 

ــدوة  ــون ق ــه، وأن يك ــين أدائ ــى تحس ــزه عل ــاعدته وتحفي ــل ومس العام

ــة. ــزام باألنظم ــي األداء وااللت ــنة ف حس

ــر  ● ــب املناســبة واملســتمرة لتحســين فــرص تطوي ــر فــرص التدري توفي

ــي.  ــاره الوظيف ــل ومس العام

إعطاء فرص للنقاش واملحاورة وحرية الرأي والتعبير في إطار العمل.  ●

كفالة حق العامل بالتظلم أو الشكوى من أي قرار خاطئ اتخذ بحقه.  ●

معاملة العمال بعدالة وإنصاف دون تمييز. ●

تشــجيع روح املبــادرة واالبتــكار وتوفيــر فــرص للعامليــن للمشــاركة فــي  ●

تقديــم االقتراحــات املتعلقــة بتحســين الخدمــات وتطويــر العمــل فــي 

جــو مــن الثقــة املتبادلــة والفهــم املشــترك.

توفيــر البيئــة املناســبة واملحفــزة لالبتــكار ومكافــأة العمــال املتميزين  ●

بصــورة تتناســب مــع ابتكاراتهــم وأعمالهم.

تنميــة قــدرات العمــال ومســاعدتهم وتحفيزهــم علــى تحســين أدائهــم.  ●

وأن يكــون قــدوة حســنة فــي األداء وااللتــزام باألنظمــة.

 أن ال تســتغل أي معلومــات شــخصية أو مصــادر أو مــوارد خاصــة بالعامــل  ●

مــن قبــل صاحــب العمــل دون اذن العامــل.

إتبــاع مبــدأ املســاواة فــي كافــة الحــاالت بطريقــة نزيهــة وبمصداقيــة  ●

بغــض النظــر عــن عــرق او لــون او ديــن أي عامــل. 

لإلستزادة نأمل اإلطالع على موقع الثقافة العمالية  )الحقوق والواجبات( على الرابط أدناه.

http://www.laboreducation.gov.sa
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أخالقيات ومبادئ مشتركة

الشفافية:

 الشــفافية عامــل اساســي اليجــاد منــاخ مالئــم لنجــاح املنشــآت،  ففــي منــاخ 

يتســم بالصـــراحة ســيتمكن العاملــون مــن طــرح األســئلة وكشــف األمــور التــي 

ــل إن  ــاب، ب ــن العق ــوف م ــم دون الخ ــن آرائه ــر ع ــم والتعبي ــغل تفكيره تش

مشــاركة العامليــن باملســائل املتعلقــة بالعمــل والتــي تواجــه صاحــب العمــل  

قــد تــؤدي إلــى إيجــاد وســائل أفضــل  آلليــات العمــل وحــل املشــكالت وتوفيــر 

األمــوال ومــا إلــى ذلــك، فوجــود الشــفافية يســاعد أصحــاب العمــل علــى 

تحســين أدائهــم ومعرفــة األخطــاء التــي تمــارس لكــي يتــم تفاديهــا وبالتالــي 

توفيــر بيئــة عمــل مناســبة ذات إنتاجيــة عاليــة. 

ــفافية  ــن الش ــو م ــاد ج ــا إيج ــي يحققه ــد الت ــن الفوائ ــة م ــي جمل ــا يل وفيم

ــد: ــك الفوائ ــم تل ــن أه ــل، وم ــل والعام ــب العم ــن صاح ــوح بي والوض

زيادة التواصل بين صاحب العمل والعمال. ●

زيادة فرص التواصل بين العاملين ذو املناصب العليا مع العمال. ●

تساعد على نمو الثقة والتعاون وااللتزام. ●

تساعد العمال على التعامل مع التغيير وتقبله. ●

الشــفافية  تحــد مــن تأثيــر اإلشــاعات و ترويجهــا، كمــا تمنــع حــدوث أي  ●

ســوء فهــم.

تعضد من دور رئيس القسم أو قائد الفريق. ●

ــي  ● ــه لك ــة بعمل ــات متعلق ــاء أي معلوم ــدم إخف ــى ع ــل عل ــث العام ح

ال يتــم التأثيــر علــى القــرارات املتخــذة، بإســتثناء ماقــد يفســر كإفشــاء 

ألســرار العمــل او مــا يؤثــر ســلبا علــى طبيعــة العمــل ومصلحــة صاحــب 

العمــل، ويكــون ذلــك محكومــا فــي اطــار سياســات ولوائــح صاحــب العمــل.
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االستماع:
االســتماع يختلــف معنــاه حســب طبيعــة العالقــة بيــن األطــراف، ففــي العالقــة 

العماليــة يكــون ايجــاد قنــوات تواصــل تعنــى بآليــة تواصــل العامــل مــع صاحــب 

العمــل مــن مقومــات البيئــة الســليمة، وذلــك ملعرفــة مــا يعانيــه العامــل مــن 

صعوبــات فــي العمــل أو خارجــه ومســاعدته فــي حلهــا، والتــي مــن شــأنها أن 

ــي بيــن الطرفيــن، فالتواصــل مــن خــالل  تدفــع نحــو املشــاركة بشــكل إيجاب

االســتماع الجيــد بيــن أطــراف العالقــة يحفــز علــى إجــراء حديــث هــادف وبنــاء، 

بــل ويكــرس روح املشــاركة.

فإتاحــة الفرصــة للعامــل للتعبير عــن أي تجــاوز أو مخالفة أو صعوبــات يواجهها 

فــي مجــال العمــل واطــالع صاحــب العمــل عليهــا بشــكل كامــل ودقيــق يوفــر 

البيئــة املناســبة الســتمرارية العمــل بانتاجيــة عالية. 

أمــا بالنســبة لصاحــب العمــل فيكــون تواصــل العامــل عامــال مســاعدًا للوقــوف 

علــى احتياجــات العامــل ومحاولــة فهــم وتحليــل شــخصية العامــل مــن خــالل 

حديثــه ومــا فــي تلــك الشــخصية مــن قــوة وطمــوح، أو ضعــف، ومايــؤدي الــى 

معرفــة افضــل الطــرق لتطويــر أداء العامــل وباإلضافــة إلــى ذلك معرفة املشــاكل 

التــي تواجــه العامــل ليتــم حلهــا والتــي تنعكــس ايجابــا علــى بيئــة العمــل. 

املشاركة والعمل الجماعي والتعاون:
تهدف مبادئ املشاركة والعمل الجماعي والتعاون ملا يلي:

تجســيدًا لــروح الفريــق الــذي يلــزم معــه قيــام كل عامــل بواجبــه ليكــون  ●

ثمــرة ذلــك نجــاح العمــل املنــوط بهــم.
ــه  ● ــه ل ــرات ومعرفــة مــع زمالئ إن مشــاركة العامــل بمــا يملكــه مــن خب

ــن  ــرات بي ــارب والخب ــاركة التج ــة ومش ــر املعرف ــى نش ــر عل ــر االث كبي
العمــال، ومــا لذلــك مــن اثــر علــى تنميــة مهــارات العمــال وماينتــج مــن 

ــبة. ــول املناس ــاد الحل ــح وايج ــرار الصحي ــاذ الق اتخ
التعــاون مــع الزمــالء ومشــاركتهم الــرأي بمهنيــة وموضوعيــة، وتقديــم  ●

املســاعدة لهــم لحــل املشــكالت التــي تواجههــم فــي مجــال العمــل
توفيــر العامــل للمعلومــات املطلوبــة مــن زمالئــه واملتعلقــة باألعمــال  ●

والنشــاطات ضمــن صالحيــات عملــه، بدقــة وســرعة دون تضليــل.
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االرتقــاء بمهــارات العمــل لزيــادة الكفــاءة مــن خــالل التعلــم والتدريــب  ●
علــى املــدى البعيــد واملســتمر، ويكــون ذلــك بمســاعدة صاحــب العمــل 

وباقــي العمــال لتطويــر معرفتهــم ومهاراتهــم.
مشــاركة صاحــب العمــل العمــال فــي اتخــاذ القــرار ليشــمل غيــر املــدراء  ●

مــن العمــال، وتبــادل اآلراء معهــم، واستشــارتهم، واالســتفادة مــن 
ــم. ــم واقتراحاته توصياته

ــة  ● ــات اليومي ــع املمارس ــي جمي ــاون ف ــة و التع ــروح اإليجابي ــي بال التحل
للعمــال، ملــا لهــا مــن تأثيــر ايجابــي علــى الحيــاة املهنيــة بحيــث يرفــع 

مــن كفــاءة و انتاجيــة العامــل و القــدرة علــى تحقيــق األهــداف.  

االفصاح واالبالغ:
فيما يتعلق بالعام :  

قيــام العامــل باإلبــالغ  عــن أي مخالفــات يكتشــفها وذلــك حرصــا علــى  ●

مصلحــة العمــل.

ــه  ● ــه واجبات ــا تقضي ــرج عم ــالغ أن ال يخ ــه باإلب ــد قيام ــل عن ــى العام عل

الوظيفــة مــن توقيــر الرؤســاء واحترامهــم وأن يكــون القصــد مــن 

اإلبــالغ الكشــف عــن املخالفــات توصــاًل إلــى ضبطهــا، ال أن يلجــأ إليهــا 

ــة اإلضــرار بالزمــالء أو الرؤســاء أو الكيــد لهــم أو الطعــن  ــا برغب مدفوًع

ــم. ــاول عليه ــم أو التط ــي نزاهته ف

ان يكــون افصــاح العامــل حســب السياســات املتبعــة لــدى صاحــب  ●

ــر  ــه دون ان يؤث ــن ينوب ــل او م ــب العم ــا لصاح ــون موجه ــل وان يك العم

ــل. ــب العم ــة صاح ــي مصلح ــلبا ف ــك س ذل

ــراءات  ● ــة و اإلج ــات لألنظم ــن أي مخالف ــالغ ع ــل اإلب ــى العام ــب عل يتوج

املرعيــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية التــي نمــت إلــى علمــه أكانــت 

تلــك املخالفــات تتعلــق باملنشــأة أو تتعلــق باألمــن الوطنــي أو غيرهــا. 

وعلى صاحب العمل االحاطة بما يلي:

تســهيل ســبل اإلفصــاح واإلبــالغ عــن أي تجــاوزات أو معلومــات مهمــة  ●

ســواء كانــت إيجابيــة أو ســلبية بوضــع إجــراءات وتنظيــم واضــح فيمــا 

ــي  ــب ف ــخص املناس ــة للش ــول املعلوم ــان وص ــغ لضم ــق بالتبلي يتعل

مــكان العمــل ويتــم اتخــاذ اإلجــراءات املالئمــة لــكل حالــة.   

اليضــار العامــل عــن ماقــام بــه مــن افصــاح والــذي قــد يؤثــر ســلباُ علــى  ●

بعــض العامليــن.
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تضارب املصالح:
يكــون تضــارب املصالــح فــي حــق العامــل حاضــرًا فــي الوضــع أو املوقــف الــذي 

تتأثــر فيــه موضوعيــة واســتقاللية قــرار العامــل فــي العمــل بمصلحــة شــخصية 

أو ماديــة أو معنويــة تهمــه هــو شــخصًيا أو أحــد مــن أقاربــه أو أصدقائــه. وعلــى 

العامــل االخــذ باملبــادئ التاليــة بغيــة تجنــب تضــارب املصالــح:

أن يتجنــب العامــل أي تضــارب مصالــح فعلــي أو محتمــل عنــد االشــتباه  ●

بحدوثــه.

ــة  ● ــود بمنفع ــد تع ــي ق ــام الت ــال أو امله ــن األعم ــأي م ــام ب ــدم القي ع

شــخصية ممــا تعطــي انطباًعــا بوجــود تعــارض فــي املصالــح، مالــم يكن 

ذلــك بتوجيــه مــن صاحــب العمــل.

ــر مباشــر،  ● ــة أو قــرار بشــكل مباشــر أو غي عــدم املشــاركة فــي أي عملي

ــة. ــة او معنوي بطريقــة يحصــل فيهــا علــى منفعــة مادي

ــا وبشــكل فــوري فــي حــال وجــود  ● إشــعار العامــل لصاحــب العمــل خطًي

تضــارب باملصالــح، مــع إيضــاح طبيعــة العالقــة ليتمكــن صاحــب العمل 

اتخــاذ اإلجــراء الــالزم حســب السياســة املتبعــة.

عالقة العمال مع بعضهم البعض:
يقضــي العمــال مــع بعضهــم البعــض وقًتــا ليــس بقليــل أثنــاء تأديــة 

عملهــم، بالتالــي فإنــه مــن الــالزم التطــرق إلــى هــذه العالقــة واهــم املبــادئ 

التــي تحكمهــا، بحيــث تصبــح عالقــة مهنيــة تكفــل للعمــال البيئــة املهنيــة 

ــبة. املناس

يتطــرق هــذا الدليــل اإلسترشــادي إلــى العالقــة بيــن العمــال فــي مــكان العمــل 

بحيــث تكــون مبينــة علــى أســس األخــالق واالحتــرام والتعــاون املتبــادل، 

وباألخــص التطــرق إلــى العالقــة بيــن الرجــال والنســاء فــي مــكان العمــل مــن 

ــى  ــة عل ــادات، واملحافظ ــراف والع ــى األع ــتناًدا عل ــالمي واس ــن اإلس ــع الدي واق

ــي: ــاة مايل ــى العمــال مراع ــة. عل ــة واحترافي عالقــات مهني

التحلي باالحترام واللباقة والصدق مع زمالء العمل. ●

نبــذ املشــاحنة والتباغــض والحســد والغيبــة والنميمــة ومحاولــة اإليقــاع  ●

ــن العمال.  بي

املحافظة على الود والتعاون دون تمييز او ازدراء او انتقاص. ●

عدم الدخول في جدل حول مواضيع حساسة أو خالفية. ●
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علــى العمــال احتــرام زميالتهــم واعتبارهــن شــريكات بالعمــل والتعــاون  ●

علــى إنجــاز العمــل بأســس مــن الكفــاءة وتبــادل الخبــرات.

ــه  ● ــا تقتضي ــى م ــا عل ــالت منصب ــال والعام ــن العم ــل بي ــون التواص يك

ــة او  ــة او جانبي ــع ثانوي ــرق ألي مواضي ــط دون التط ــل فق ــة العم طبيع

ــل. ــق بالعم ــخصية التتعل ش

يكــون اســاس التعامــل بيــن العمــال والعامــالت محكومــا بتعاليــم الدين  ●

االســالمي الحنيــف واحتــرام العــادات والتقاليد.

يلتــزم العمــال بإنجــاز العمــل فــي جــو خالــي مــن التمييــز أو التفضيــل  ●

أو أي مضايقــات تشــمل األلفــاظ البذيئــة أو غيــر املحتشــمة علًمــا بــأن 

ــة  ــد جريم ــر يع ــض اآلخ ــل والبع ــتلزم الفص ــد تس ــاوزات ق ــض التج بع

ــام.  ــا النظ ــب عليه يعاق

ــاة العامليــن الخاصــة  ● االمتنــاع عــن اســتغالل أي معلومــات تتعلــق بحي

بقصــد اإلســاءة واإلضــرار بهــم.

عــدم نشــر الشــائعات او الرســائل الســلبية بيــن العامليــن ممــا قــد ينتج  ●

عنهــا اســاءة أو تشــويه ســمعة أليــا من العمــال أو صاحــب العمــل، اضافة 

ــل  ــز العام ــدم تركي ــل و ع ــة العم ــى بيئ ــلبي عل ــر س ــن تأثي ــا م ــا له مل

علــى املهــام املنوطــة بــه.

عــدم القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه تحريــض اي مــن العامليــن او العمــالء  ●

ضــد مصلحــة صاحــب العمل.

عــدم قيــام العامــل بــأي فعــل مــن شــأنه حــث أو اســتمالة كل أو بعــض  ●

ــبيل  ــى س ــل، عل ــب العم ــح صاح ــر بمصال ــد تض ــي ق ــن الت ــال االخري العم

املثــال ال الحصــر: حــث أحــد العمــال علــى العمــل لدى منشــأة اخــرى  للعمل 

لــدى منشــأة أخــرى.

ــي  ● ــور الت ــة األم ــي ملناقش ــل االجتماع ــائل التواص ــتخدام وس ــدم اس ع

تخــص مهــام عمــل العمــال اليوميــة أو ســير العمــل  أو لإلســاءة بصاحــب 

العمــل، واســتبدالها بوســائل أخــرى أكثــر حرفيــة ، كاملراســالت الداخليــة 

الرســمية أو تقديــم اقتراحــات لصاحــب العمــل مباشــرة.

عــدم اثــارة العامليــن و تحريضهــم لتضخيــم املشــاكل التــي تواجههــم،  ●

ــب  ــات صاح ــاع سياس ــلمية و اتب ــرق س ــاكل بط ــل املش ــة ح ــل محاول ب

العمــل املعنيــة.
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بيئة العمل

ــكان  ــمل م ــي تش ــبة الت ــل املناس ــة العم ــا لبيئ ــم توضيح ــذا القس ــاول ه يتن

العمــل والخدمــات االجتماعيــة والتعــاون بيــن العمــال، كذلــك ضــرورة االمتنــاع 

عــن أي تصرفــات تنتهــك اآلداب العامــة، ممــا يهــدف إلــى توفيــر بيئــة عمــل 

تنتــج عنهــا كفــاءة مهنيــة تضمــن حســن ســير العمــل، وتزيــد مــن إنتاجيــة 

العامــل علــى ان يراعــي اطــراف العالقــة مــا يلــي: 

االحترام املتبادل بين صاحب العمل والعمال وبين العمال انفسهم. ●

ــة  ● ــة وحيادي ــة وموضوعي ــة وحكم ــة بلباق ــراف العالق ــن اط ــل بي التعام

ــاواة. ــدل ومس وع

احتــرام العــادات االجتماعيــة واألعــراف املهنيــة عنــد التعامــل مــع  ●

ــل  ــة العم ــم طبيع ــل بحك ــم العام ــل معه ــن يتعام ــة مم ــات خارجي جه

ــة.   ــام الوظيفي ــات وامله ــذ الوجب ــد تنفي عن

ــاة ومــا إلــى ذلــك مــن ممارســات  ● عــدم التمييــز واملضايقــات أو املحاب

ســلبية مــن قبــل صاحــب العمــل او مــن يمثلــه او بيــن العامليــن 

ــهم. انفس

كمــا يشــمل مصطلــح بيئــة العمــل الــروح الســائدة فــي املــكان بالتالــي  ●

ــل  ــأداء العم ــاء ب ــي االرتق ــاعد ف ــال تس ــن العم ــة بي ــروح االيجابي ــإن ال ف

وتحســين بيئــة العمــل، ممــا ينعكــس إيجاًبــا علــى أداء العمــال وصاحــب 

العمــل لواجباتهــم التعاقديــة.

على صاحب العمل مراعاة مايلي فيما يتعلق بتوفير بيئة عمل مناسبة

أن يهــيء ظــروف عمــل آمنــه وعادلــة وصحيــة للعمــال، تلبــي املتطلبات  ●

األساســية لهــم واحتياجاتهــم وأهدافهــم الشــخصية والعملية.

تأميــن ظــروف عمــل تضمــن عــدم ممارســة أي تمييــز بحــق العامــل فــي  ●

موقــع العمــل وتعاملهــم علــى أســس العــدل واملســاواة. 

تشــجيع روح املبــادرة واالبتــكار وتوفيــر فــرص للعمــال للمشــاركة فــي  ●

ــن  ــو م ــي ج ــل ف ــر العم ــات وتطوي ــين الخدم ــات لتحس ــم االقتراح تقدي

ــترك. ــم املش ــة والفه ــة املتبادل الثق
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املســاهمة فــي خلــق منــاخ وبيئــة عمــل ســليمة ووديــة وتجنــب الحــط  ●

مــن كرامــة العمــال.

توفيــر  ● ذلــك  بمــا فــي  للعامــالت،  تهيئــة مــكان عمــل مناســب 

ــع  ــالط م ــدم االخت ــان ع ــائي وضم ــم النس ــة للقس ــات الضروري املتطلب

العمــال االخريــن. 

مايلزم مراعاة من قبل العامل فيما يتعلق ببيئة العمل: 

احتــرام العامــل للسياســات واللوائــح الخاصــة بمــكان العمــل، ومــن ذلــك  ●

ــاع العامــل لألوامــر الخاصــة بالعمــل بمــا فــي ذلــك التعــاون فــي  انصي

ــي  ــردد ف ــل ودون الت ــب العم ــل صاح ــن قب ــذ م ــق متخ ــراء أي تحقي إج

اإلدالء  بشــهادته فــي أي مســألة متــى مــا تطلــب ذلــك.

املحافظــة علــى جميــع املمتلــكات واملــوارد واملعلومــات والُعهــد التي  ●

تصــرف لــه أو التــي تكــون بحوزتــه أو تحــت ســيطرته وعــدم اســتخدامها 

ــا  ــة وخطًي ــه صراح ــوص علي ــد املنص ــتثناء الح ــخصية، باس ــراض ش ألغ

وبموجــب األنظمــة واللوائــح الداخليــة فــي العمــل.

عــدم إتــالف أو تشــويه أو إســاءة اســتخدام املــوارد أو ممتلــكات العمــل،  ●

أو اإلضــرار بهــا.

ــزة  ● ــي وأجه ــد االلكترون ــك البري ــي ذل ــا ف ــال بم ــة اإلتص ــتخدام أنظم اس

الحاســب اآللــي والشــبكة العنكبوتيــة والهاتــف فقــط ملــا هــو ضــروري 

ألداء واجباتــه الوظيفيــة ووفًقــا لسياســة جهــة العمــل ووفقــا للنظــام 

الداخلــي للعمــل.

التقيد التام بسياسة أمن املعلومات وفًقا لسياسة صاحب العمل. ●

عــدم اســتخدام ممتلــكات مــكان العمــل للحصول علــى مكاســب خاصة أو  ●

للترويــج عــن ســلع أو خدمــات ملنفعتــه الشــخصية أو منفعــة طــرف آخر.

عــدم اســتخدام املــوارد واألجهــزة املوجــودة فــي مــكان العمــل كآالت  ●

ــرات وغيرهــا ألغــراض شــخصية. ــر والطباعــة واملختب التصوي

لإلســتزادة فيمــا يتعلــق ببيئــة العمــل املكانيــة )األمــن والســالمة( نأمــل اإلطــالع علــى موقــع الثقافــة 

العماليــة )بيئــة العمــل( علــى الرابــط أدنــاه.

http://www.laboreducation.gov.sa
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السلوكيات واآلداب العامة 

ــن  ــا م ــزم مراعاته ــي يل ــلوكيات الت ــة والس ــوي اآلداب العام ــم يح ــذا القس ه

قبــل جميــع أطــراف العالقــة العماليــة، مــع مراعــاة العــادات والتقاليــد 

واالعــراف الخاصــة باملجتمــع الســعودي.  لعــل مــن أهــم مــا يميــز هــذا الدليــل 

ــات  ــن ممارس ــك م ــا دون ذل ــذ م ــة ونب ــالق العام ــز األخ ــو تعزي ــادي ه اإلسترش

ــارة  ــي وحض ــى وع ــس عل ــي تنعك ــل والت ــوق العم ــات س ــز أخالقي ــان تعزي لضم

ــه. ــن أطراف ــادل بي ــرام املتب ــالل االحت ــن خ ــع م املجتم

الجديــر بالذكــر أن اململكــة العربيــة الســعودية تختلــف فيهــا العــادات باختالف 

مناطقهــا لذلــك قــد تختلــف بيئــة العمــل باختــالف املنطقــة باإلضافــة إلــى 

طبيعــة العمــل. ســيتم إلقــاء الضــوء فــي هــذه الفقــرة علــى عــدة مواضيــع 

وهــي كالتالــي:   

العدل و املساواة ونبذ التمييز

تضمنــت العديــد مــن التشــريعات املعاصــرة الحــث علــى  نبــذ التمييــز والحــث 

ــة  ــة الدولي ــي االتفاقي ــريعات ه ــذه التش ــم ه ــن أه ــل م ــاواة ولع ــى املس عل

للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 

علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة. وقبــل ذلــك كلــه مــا أمــر بــه الديــن 

ــم  ــلم: )كلك ــه وس ــى اهلل علي ــال صل ــز، ق ــذ التميي ــن نب ــف م ــالمي الحني االس

آلدم وآدم مــن تــراب(. اال أن األخــذ بمبــدأ املســاواة دون العــدل قــد ينتــج عنــه 

الظلــم الكثيــر إذ أن األشــخاص يختلفــون فــي قدراتهــم وإمكاناتهــم ناهيــك 

عــن اختالفهــم فــي ظروفهــم لذلــك كان لزًمــا أن تضمــن املســاواة و العــدل 

واإلنصــاف بيــن العامليــن، إذ يســتحق جميــع العمــال   مالهــم مــن ميــزات دون 

إجحــاف بحقوقهــم. 

ومــن هــذا املنطلــق وبنــاًء علــى الثقافــة اإلســالمية، تأتــي فكــرة الحــث علــى 

العــدل واملســاواة بيــن أطــراف العالقــة العماليــة، دون أن تقتصــر علــى عالقــة 

املــرؤوس برئيســه ولكــن تشــمل كافــة األطــراف دون اســتثناء. 
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وكمــا هــو معلــوم فــإن التمييــز يكــون علــى عــدة أشــكال منهــا مــا هــو مــادي 

)يتعلــق باألجــور والعــالوات والترقيــات والــدورات واالنتدابــات وخالفــه( والنــوع 

اآلخــر هــو التمييــز املعنــوي وهــو مــا يخــص املعاملــة بحــد ذاتهــا. وتأصيــاًل 

ملبــدأ العــدل واملســاواة فعلــى صاحــب العمــل تحقيــق مبــدأ العدل واملســاواة 

بيــن عامليــه وباألخــص العامليــن فــي نفــس الدرجــة والقطــاع، فمــن الضروري 

أن تعطــى الفرصــة لجميــع العمــال املعينيــن علــى نفــس الدرجــة أو الوظيفــة 

بالتالــي يضمــن جميــع العامليــن فرصهــم بحيــث يصبــح التنافــس علــى جودة 

ــه  ــذي مــن املفتــرض أن ينتــج عن أداء العمــل واالرتقــاء بمســتوى العامــل وال

حصــول العامــل علــى امليــزات املختلفــة.

املظهر العام

تختلــف عــادات وتقاليــد األشــخاص بنــاًء علــى عوامــل عــدة يصعــب حصرهــا، إال 

أن األشــخاص باختــالف عاداتهــم وتقاليدهــم مطالبــون بالحفــاظ علــى مظهــر 

عــام الئــق بهــم يتناســب وطبيعــة عملهــم.  وعلــى العامــل مراعــاة مايلــي:

ان يكون حسن الهندام ذا مظهر الئقا. ●

االهتمام بالنظافة العامة. ●

ــك  ● ــت طبيعــة العمــل تقتضــي ذل ــى ماكان ــزي الرســمي مت ــزام بال االلت

ــل. ــب العم ــات صاح ــب تعليم وحس

كمــا علــى العاملــة االلتــزام بالحجــاب الشــرعي ومراعــاة ذلــك طــوال فتــرة  ●

. لعمل ا

الرشوة، قبول الهدايا والفساد وجمع التبرعات

الرشوة:

ــات،  ــاد املجتمع ــى فس ــًرا عل ــا تأثي ــم وأكثره ــم الجرائ ــن أعظ ــوة م ــد الرش تع

وجــاءت الشــريعة اإلســالمية بتحريــم هــذه التصرفــات ولعــن مرتكبيهــا، 

وحرًصــا علــى املصلحــة العامــة والنهــوض باملجتمــع والقطــاع الخــاص بشــكل 

خــاص تجــدر اإلشــارة إلــى تنبيــه العمــال بجــرم هــذا العمــل ومخالفتــه لألنظمــة 
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ــي: ــزم العامــل بمايل الســعودية. يلت

اتبــاع سياســات ولوائــح صاحــب العمــل عنــد انجــاز االعمــال دون  ●

تأخيــر او تلكــؤ.

ــأنها  ● ــن ش ــالء م ــع العم ــات م ــات او تفاهم ــأي محادث ــراط ب ــدم االنخ ع

الحصــول علــى عمــل بطريقــة غيــر مشــروعة او التجــاوز عــن مهــام واجبة 

االنجــاز مقابــل مبلــغ دفــع مبلــغ مــن املــال بطريقــة غيــر نظاميــة.

ضــرورة إبــالغ صاحــب العمــل عــن اي محــاوالت تتــم مــن قبــل اي طــرف  ●

ــام  ــذ امله ــن تنفي ــاوز ع ــل للتج ــى العام ــال عل ــن امل ــغ م ــرض مبل بع

ــة. املطلوب

الهدايا:

مــن أكثــر األمــور غموًضــا هــي مســألة الهدايــا فــي أوســاط العمــل، األصــل أن 

تقديــم الهدايــا وقبولهــا مشــروع إال أن طبيعــة العالقــة بيــن العمال أنفســهم 

وبينهــم وبيــن العمــالء تحتــم بالضــرورة تقييــد هــذا األمــر فــي الحــدود التــي 

تســمح بهــا سياســة صاحــب العمــل أو منعــه بيــن أوســاط العمــل . حيــث أن 

ــى  ــول عل ــات بالحص ــى اتهام ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــات مم ــى العالق ــر عل ــك يؤث ذل

منفعــة شــخصية علــى حســاب العمــل. 

قــد تكــون الهدايــا مقدمــة بحســن نيــة وليــس لهــا أي دافــع شــخصي إال أن 

األشــخاص قــد يفســرون هــذه الهدايــا بشــكل آخــر مما يضفــي علــى عالقاتهم 

ــدر  ــل تج ــي العم ــة ف ــة واالحترافي ــدأ املهني ــى مب ــا عل ــلبي، وحرًص ــيء س ش

اإلشــارة إلــى تثقيــف العمــال وجميــع مــن يعمــل بالقطــاع الخــاص إلــى ضــرورة 

التنبــه ملــا قــد يعتبــر مخالفــة مهنيــة. 

وقــد ينــدرج ضمــن مفهــوم الهدايــا تنظيــم نشــاطات اجتماعيــة بمــا يتخللهــا 

ــح  ــات ولوائ ــع سياس ــى م ــب ان تتماش ــي يج ــة، والت ــا رمزي ــم وهداي ــن والئ م

ــدة  ــة معتم ــدار سياس ــل إص ــب العم ــى صاح ــب عل ــك يج ــل. لذل ــب العم صاح

بشــأن قبــول الهدايــا لكــي تكــون القيــود واضحــة و يتــم ممارســتها مــن قبــل 

ــول  ــق بقب ــا يتعل ــا فيم ــارف عليه ــادئ املتع ــن املب ــام م ــكل ع ــل. بش العام

الهدايــا هــي كاالتــي:
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ال يجــوز قبــول الهدايــا أو التبرعــات مــن جهــات مشــبوهة أو مــن  ●

أشــخاص ذوي الســمعة الســيئة، أو مثــار للشــك بالتــورط أو االنخــراط فــي 

ــة. ــرف و األمان ــس الش ــال تم أعم

وقــف التعامــل مــع أي جهــة أو شــخص ثبــت ادانتــه فــي مســائل تمــس  ●

النزاهــة أو الشــرف.

ــل  ● ــب العم ــة صاح ــى مصلح ــلبا عل ــر س ــي تؤث ــا الت ــول الهداي ــدم  قب ع

ــة. ــات املقدم ــاطه والخدم ونش

جمع التبرعات:

ــمل  ــع وأش ــات أوس ــض بعالق ــم البع ــن بعضه ــل بي ــراف العم ــط أط ــد يرتب ق

مــن العالقــة العماليــة. مــن الطبيعــي أن يجتمــع جميــع األشــخاص حــول 

ــارة  ــدر اإلش ــك تج ــر، لذل ــل الخي ــان وعم ــد اإلحس ــانية بقص ــم اإلنس املفاهي

ــات  ــل الجه ــن قب ــات إال م ــع التبرع ــمح بجم ــعودية التس ــة الس ــى أن األنظم إل

املرخــص لهــا بالتالــي فــإن جمــع التبرعــات بشــكل عفــوي بيــن العمــال قــد 

ــات.   ــاع العقوب ــه إيق ــج عن ــد ينت ــا ق ــة مم ــاءلة القانوني ــم للمس يعرضه
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محصالت العمل بالدليل اإلسترشادي

ــة  ــراف العالق ــى أط ــة األول ــدم بالدرج ــادي يخ ــل استرش ــو عم ــل ه ــذا الدلي ه

ــد  ــع تزاي ــع، وم ــراد املجتم ــن أف ــرة م ــبة كبي ــكلون نس ــن يش ــة الذي العمالي

هــذه النســبة واإلقبــال علــى القطــاع الخــاص والــرؤى التنمويــة للمملكــة تأتــي 

الحاجــة إلــى وجــود دليــل يهــدف الــى توعيــة كافــة األطــراف بأخالقيــات العمــل 

ومالهــا مــن أثــر ايجابــي علــى العالقــة بيــن اطــراف العالقــة العماليــة.

لعــل مــن أهــم اآلثــار املرجــوة مــن االحاطــة واتبــاع ماتضمنه هــذا امليثــاق ، هي 

إيجــاد بيئــة عمــل جيــدة تكفــل ألطــراف العمــل والغيــر، احترامهــم وراحتهــم، 

بحيــث ينصــب تركيــز العامــل علــى أداء مهامــه، والــذي ينعكــس إيجابيــا علــى 

ــع اداء  ــن رف ــه م ــج عن ــا ينت ــة وم ــتوى االنتاجي ــع مس ــه ورف ــل وجودت اداء العم

القطــاع الخــاص ممــا يحقــق االســتقرار الوظيفــي املنشــود ومــا لذلــك مــن آثــار 

جمــة علــى الجانــب االقتصــادي.
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