بسم اهلل الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون االجتماعية

الرقم :

التاريخ :

المشفوعات :

الجمعية الخيرية بالمحاني
مسجلة برقم ( .)267
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مقدمة

رزّثً ٘زٖ اٌس١بسخ اٌزؼش٠ف ثبٌّجبدب  ٚا٢داة ٚا٤خالق ا٦سالِ١خ إٌّجغ ا٤سبط ٌسٍٛن اٌفشد،
صِالئٗ
ٔٚشش اٌم َ، ُ١ع رؼض٠ض اٌم ُ١اٌّ١ٕٙخ ٚا٤خالل١خ ف ٟػاللخ اٌّٛظف ِغ
ٚسؤسبئٗٚ،اٌز١زٕذسخزسزاؽبسرّٕ١خسٚزبٌّسئ١ٌٛخٚ،االٌزضاِجٙبِؼزؼض٠ضثمخاٌؼّالءثبٌخذِبربٌز١زمذِٙباٌدُ
ػ١خٚ ،اٌؼًّ ػٍِ ٝىبفسخ اٌفسبد ثشز ٝطٛسح.
الىطاق

رسذد ٘زٖ اٌس١بسخ اٌّسإ١ٌٚبد اٌؼبِخ ػٍ ٝوبفخ اٌؼبٍِ ٌُٙ ِٓٚ ٓ١ػاللبد رؼبلذ٠خ ٚرطٛػ١خ
اٌدّؼ١خ٠ٚ ،سزثٕ ِٓ ٝرٌه ِٓ رظذس ٌ ُٙس١بسبد سٍٛن ٚظ١ف١خ خبطخ ٚفمب ً ٌٔ٥ظّخ .
البيان

رؼّٓ اٌدّؼ١خ ٚاٌؼبٍِ ٓ١ثٙب ٚوً ِب ٠زجؼٙب ػٍ ٝزذح االٌزضاَ ثـ:
ووًال :الىساهة:
 .9اٌزشفغ ػٓ وً ِب ٠خً ثششف اٌٛظ١فخ .
رخظ١ض ٚلذ اٌؼًّ ٤داء ايٚاخجبد اٌٛظ١ف١خ.
. 10
اٌؼًّ خبسج ٚلذ اٌؼًّ ِزِ ٝب ؽٍت رٌه ٚفمب ً ٌّظٍسخ اٌدّؼ١خ.
. 11
خذِخ أ٘ذاف اٌدّؼ١خ اٌز٠ ٟؼًّ ثٙب ٚغب٠زٙب .
. 12
اٌّ٦بَ ثبٔ٤ظّخ ٚاٌٍٛائر ٚرطج١مٙب د ْٚردبٚص أ ٚاّ٘بي.
. 13
اٌزسٍ ٟثبٌٕضا٘خ ف ٟأ ٞرسم١ك سسّ٠ ٟشبسن ف ٗ١أ ٚدػ ٜٛلؼبئ١خ.
. 14
ارخبر ا٦خشاءاد اٌشسّ١خ ٌؼّبْ سش٠خ اٌّؼٍِٛبد اٌشخظ١خ ٌ٣خش.ٓ٠
. 15
رٛخ ٟاٌّٛػٛػ١خ ف ٟرظشفبرٗ ِٓ خالي اٌؼًّ ثس١بد٠خ ٚد ْٚرّ١١ض .
. 16
اويا ًال :الىاجبات ججاي المسحفيديه والعمالء:
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اززشاَ زمٛقُ٘ ِٚشاػبح ِظبٌس ُٙد ْٚاسزثٕبء ٚاٌزؼبًِ ِغُ٘ ثسسٓ ٌٚجبلخ.
اٌسؼٌ ٟىست ثمزٗ ػجش إٌضا٘خ.
ايردبٚة ِؼٚ ُٙفك ايسٍٛن اٌسٍ ُ١ف ٟوً ا٤ػّبي ثّب ٠زفك ِغ أ٤ظّخ ٚاٌزؼٍّ١بد .
اٌزؼبًِ ِغ اٌٛثبئك ٚاٌّؼٍِٛبد اٌشخظ١خ ثسش٠خ ربِخ ٚفمب ً ٌٔ٥ظّخ ٚاٌزؼٍّ١بد .
االِزٕبع ػٓ أ ٞػًّ ٠إثش سٍجب ً ػٍ ٝايثمخ اٌٛظ١ف١خ.

اللا ًال :الىاجبات ججاي الرؤساء والمرؤوسين:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ػٍ ٝاٌّٛظف رٕف١ز أٚاِش سؤسبئٗ ٚفك ٘١ىٍخ اٌؼًّ ٚاٌزسٍسً ا٦داس ،ٞدِ ْٚخبٌفخ ٌٔ٥ظّخ
ٚاٌزؼٍّ١بد ِغ ث١بْ رٌه خط١ب ً ٌشئ١سٗ ػٕذ زذٚثٗ.
ػٍ ٝاٌّٛظف اٌزؼبًِ ِغ صِالئٗ ثبززشاَ ٌٚجبلخ  ٚاٌّسبّ٘خ ف ٟثٕبء ث١ئخ سٍّ١خ ِؼ.ُٙ
ػٍ ٝاٌّٛظف ِشبسنح اساءٖ ثّ١ٕٙخ ِٛٚػٛػ١خ ػبٌ١خ .
اٌّٛظف ِؼٕ ٟةرمذ ُ٠اٌّسبػذح ٌضِالئٗ ف ٟزً اٌّشبوً اٌز ٟرٛاخ ُٙٙفِ ٟدبي اٌؼًّ .
أْ ٠ى ْٛاٌّٛظف لذٚح زسٕخ ٌضِالئٗ ِٓ ز١ث االٌزضاَ ثبٔ٤ظّخ ٚاٌزؼٍّ١بد .
أْ ٠سؼ ٝاٌّٛظف أٌ ٝمً اٌخجشاد اٌز ٟاوزسجٙب اٌ ٝصِالئٗ ف ٟرّٕ١خ ِٙبسار ُٙػٓ ؽش٠ك
اٌزذس٠ت ٚاٌزؼبًِ ِؼ ُٙد ْٚرّ١١ض .

اللا ًال :المحظىرات العامة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

٠سظش ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١ئسبءح اسزؼّبي اٌسٍطخ اٌٛظ١ف١خ ٚاسزغالي إٌفٛر ،ةلجٛي أ ٚؽٍت اٌششٛح
أ ٚاسرىبة أ ٞطٛسح ِٓ اٌظٛس إٌّظٛص ػٍٙ١ب فٔ ٟظبَ ِىبفسخ اٌششٛح .
٠سظش ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١اٌزض٠ٚش أ ٚأ ٞطٛسح ِٓ طٛسح.
٠سظش ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١اٌدّغ ثٚ ٓ١ظ١فذِّٚ ٓ٠بسسخ أخش ٜد ْٚاٌسظٛي ػٍِٛ ٝافمخ ِسجمخ
ثزٌه.
٠سظش ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١االشزشان ف ٟاٌشىب ٜٚاٌدّبػ١خ أ ٚسفغ شىب ٜٚو١ذ٠خ ػذ أشخبص أٚ
خٙبد.
٠سظش ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١خّغ ايٚثبئك أ ٚايػٕ١بد أ ٚايِؼٍِٛبد ايشخظ١خ ػٓ أ ٞشخض ئال أْ
رى ْٛف ٟئؽبس ٔظبِٚ ٟػّٓ ِزطٍجبد اٌؼًّ اٌؼشٚس٠خ .
٠سظش ػً ٜاٌؼبٍِ ٓ١افشبء اٌّؼٍِٛبد اٌسش٠خ أٚاٌٛثبئك أٚاٌّسزٕذاد اٌز ٟرسًّ ؽبثغ ا١ّ٘٤خ
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اٌؼاللخ اٌزؼبلذ٠خ ِؼِ ُٙبٌُ ٠ىٓ

ٚاٌسش٠خ ٚاٌز ٟزظً ػٍٙ١ب ثسجت ٚظ١فزٗ زز ٝثؼذ أزٙبء
اٌىشف ػٕٙب ِسّٛزب ً ثٗ طشازخ ثّٛخت أ٤ظّخ.
٠ .7سظش ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١ا٦فظبذ ٌٛسبئً ا٦ػالَ ة أِ ٞذاخٍخ أ ٚرؼٍ١ك أ ٚرظش٠ر فٟ
ِٛػٛػبد الصاٌذ رسذ اٌذساسخ أ ٚاٌزسم١ك ،أٚػجش أٚ ِٓ ٞسبئً اٌزٛاطً االخزّبػ.ٟ
٠ .8سظش ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١رٛخ ٗ١أ ِٓ ٞإٌمذ أ ٚاٌٍ َٛئٌ ٝاٌٍّّىخ أ ٚأ ٞزىِٛخ خبسخ١خ ،ػجشأ ٞ
ٚسٍ١خ ِٓ ٚسبئً ا٦ػالَ اٌذاخٍ١خ أ ٚاٌخبسخ١خ.
٠ .9سظش ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١اطذاس أٔ ٚشش أ ٚاٌزٛل١غ ػٍ ٝأ ٞخطبثبد أ ٚث١بْ ٔٞب٘غ س١بسخ
رؼبسع ِغ أٔظّزٙب اٌس١بس١خ ِٚظبٌسٙب.
اٌٍّّىخ أٞ ٚ
رابعا ًال :الهدايا واومحيازات:
.1
.2
.3
.4

٠سظش ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١لجٛي اٌٙجبد أ ٚاالِز١بصاد أ ٚاٌخذِبد اٌز ٟرؼشع ػٍ ُٙ١ثشىً
ِجبشش أ ٚغ١ش ِجبشش أ ٚأ١ِ ٞضح ٠ىٌٙ ْٛب رأث١شاً ػٍٔ ٝضا٘زٗ.
٠سظش ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١لجٛي أ ٞرىش ُ٠أ٘ ٚذ٠خ أ ٚخبئضح ِٓ أ ٞخٙبد خبسخ١خ دْٚ
اٌسظٛي ػٍِٛ ٝافمخ سسّ١خ ِٓ اٌدٙخ اٌّششفخ.
٠سظش ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١لجٛي أ ٞرس١ٙالد أ ٚخظِٛبد ػٍ ٝاٌّشزش٠بد اٌخبطخ ِٓ
اٌّٛسد ٓ٠اٌزٌ ٓ٠ذِ ُٙ٠ؼبِالد ِغ اٌدّؼ١خ.
٠سظش ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١اسزخذاَ أِ ٞؼٍِٛخ زظٍٛا ػٍٙ١ب ثسىُ ػٍّٗ َ ٌٍسظٛي ػٍ ٝخذِخ
أِ ٚؼبٍِخ خبطخ ِٓ أ ٞخٙخ .

امسا ًال :اسحخدام
.1
.2
.3
.4

الحقىية:

ا٤خٙضح اٌزمٕ١خ اٌز ٟثسٛصرٗ

ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١ارخبر خّ١غ االخشاءاد اٌالصِخ ٌٍّسبفظخ ػٍٝ
ٚػٙذح ػٍ.ٗ١
ٍ٠زضَ اٌؼبٍِ ٓ١ثؼذَ رسّ ً١ثشاِح أ ٚرطج١مبد ػٍ ٝاالخٙضح ئال ثؼذ اٌزٕس١ك ِغ اٌمسُ اٌّؼٕٟ
ثزٌه.
ٍ٠زضَ اٌؼبٍِ ٓ١ثؼذَ اسزخذاَ ا٤خٙضح ئال٤غشاع اٌؼًّٚ ،ػذَ رخضِ ٓ٠ؼٍِٛبد ٌ١سذ ِٓ
ػّٓ اٌؼًّ.
ٍ٠زضَ اٌؼبٍِ ٓ١ثبٌّسبفظخ ػٍِ ٝؼٍِٛبد اٌذخٛي اٌخبطخ ثٗ ِٛاٌّؼٍِٛبد اٌسش٠خ اٌّٛخٛدحفٟ
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ا٤خٙضح اٌخبطجُٙ
سااسا ًال :الحعامل مع
.1
.2
.3
.4

اووحروث :

ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١اٌز ْٞرزٛافش ٌذ َ ٗ٠ئِىبْ٠خ اٌٛطٛي ئٌ ٝشجىخ االٔزشٔذ االٌزضاَ ثبسزخذاَ اٌشجىخ
٤غشاع اٌؼًّ.
ٍ٠زضَ اٌؼبٍِ ٓ١ثششٚؽ ِٚزطٍجبد زمٛق اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ يٌجشاِح ٚاٌٍّفبد.
ٍ٠زضَ اٌؼبٍِ ٓ١ةػذَ رسّ ً١أِٛ ٞاد ِخٍخ ثب٢داة ٚا٤ػشاف أ  ٚأٔ ٞشبؽ غ١ش ٔظبِ٠ ٟؼبلت
ِشرىت.
ٖ
ثّٛخجٙب
ٍ٠زضَ اٌؼبٍِ ٓ١اٌز ْٞخظض ٌٗ َ ثش٠ذ اٌىزش ٟٔٚػذَ اسزخذاَ ٖ ٔ٦شبء سسبئً ال رزؼٍك
ثب٤ػّبي إٌّٛؽخ ثٚ ، ُٙػذَ فزر أ ٞسسبٌخ ِٓ ِظذس غ١ش ِؼشٚف ئال ثؼذ اٌزٕس١ك ِغ
اٌمسُ اٌّؼٕ ٟثزٌه.

سابعا ًال :مكافحة الفساا:
ٍ٠ .1زضَ اٌؼبٍِ ٓ١أْ ٠فظس ٛا خط١ب ٌٍدّؼ١خ ػٓ أ ٞزبٌخ رؼبسع ِظبٌر زبٌخ أِ ٚسزٍّخ ٚ ،أْ
ال ٠شبسن ف ٟأ ٞلشاس ٠إثش ثشىً ِجبشش أ ٚغ١ش ِجبشش ػٍ ٝرشس ٗ١أ ٞػمذ ٠ى ْٛأزذ
الشثبئٗ ؽشف ف.ٗ١
٠ .2زٛخت ػٍ ٝاٌؼبٍِ ٓ١ا ٦ثالؽ خط١ب ٌٍمسُ اٌّؼٕ ٟػٓ أ ٞردبٚص ٌٔ٥ظّخ ٚاٌزؼٍّ١بد إٌبفزح
اٌز٠ ٟطٍغ ػٍٙ١ب خالي ػٍّٗ ٚ ،اثالؽ اٌدٙبد اٌّخزظخ ػٓ أ ٞفسبد ػٍُ ثٗ أثٕبء ٚظ١فزٗ
ٚرٌه ف ٟسج ً١خٛٙد ِىبفسخ اٌفسبد .
امىا ًال :الحسام الجهة

للمىظف:

 .1ػٍ ٝا٦داسح اٌزٕف١ز٠خ ف ٟاٌدّؼ١خ ٔشش ٘زٖ اٌس١بسخ فِٛ ٟلؼٙب االٌىزشٚ ،ٟٔٚرؼش٠ف اٌؼبٍِٓ١
ثٙب ٚئثالغٗ َ ثأٔٗ ٠دت ػٍ َ ٗ١االٌزضاَ ثأزىبِٙب.
 .2ػٍ ٝا٦داسح اٌزٕف١ز٠خ ف ٟاٌدّؼ١خ ر١ٙئخ ث١ئخ ػًّ إِٓخ ٚطس١خ ٌٍؼبٍِ ٓ١رٍج ٟاٌّزطٍجبد
ا٤سبس١خ ٤داء ػٍّٗ َٚ ،رطج١ك أ٤ظّخ ٚاٌٍٛائر ٚاٌمشاساد ثؼذاٌخ ٚئٔظبف د ْٚرّ١١ض .
المسؤوليات
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رطجك ٘زٖ اٌس١بسخ ػّٓ أٔشطخ اٌدّؼ١خ ٚػٍ ٝخّ١غ اٌؼبٍِ ٓ١اٌز٠ ٓ٠ؼٍّ ْٛرسذ ئداسح ٚاششاف
اٌدّؼ١خ االؽالع ػٍ ٝأ٤ظّخ اٌّزؼٍمخ ثؼٍّٗ َ ٚػٍ٘ ٝزٖ اٌس١بسخ ٚاٌّ٦بَ ثٙب ٚاٌزٛل١غ ػٍٙ١ب ،
ٚاالٌزضاَ ثّب ٚسد فٙ١ب ِٓ أزىبَ ػٕذ أداء ٚاخجبرٗ َ ِٚسإ١ٌٚبرٗ َ اٌٛظ١ف١خٚ .ػٍ ٝئداسح اٌّٛاسد
اٌجشش٠خ ٔشش اٌٛػ ٟثثمبفخ ِٚجبدب اٌسٍٛن اٌٛظ١فٚ ٟاخالل١بد اٌٛظ١فخ ٚرض٠ٚذ خّ١غ ا٦داساد
ٚا٤لسبَ ثٕسخخ ِٓ٘ب.
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