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كلمة معالي وزير العمل و التنمية االجتماعية
إن نظــام العمــل الســعودي ُيعلــي قيــم العدالــة بمفهومهــا الشــامل،
ويدفــع نحــو االســتقرار واألمــن الوظيفــي ،يرســخ مبــادئ الســلم االجتماعي،
ويصــون حقــوق اإلنســان علــى أرض اململكــة .مــن هنــا كانــت وثيقــة
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
انتمــاء ووالء وحرصــا علــى
تشــغل أفــراد وفريــق العمــل تجعلهــم أكثــر
ً

التقدم وتحقيق اإلنجاز.
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كمــا أن هــذا الدليــل اإلسترشــادي يدعــم العالقــة بيــن العامليــن بعضهــم
البعــض ،حيــث يقضــون أوقاتــا طويلــة أكثــر ممــا يقضونــه ربمــا فــي
دورهــم ،مــن هنــا يؤكــد الدليــل اإلسترشــادي علــى قيــم االحتــرام املتبادل
والتعــاون الب َّنــاء عمليــا ومجتمعيــا ،إضافــة إلــى احتــرام العــادات واألعــراف،

وتلك القيم حث عليها ديننا اإلسالمي الحنيف.

وكمــا بدأنــا بالعــدل ننهــي بــه هــذه الكلمــة املوجــزة ،فقــد حثــت
التشــريعات املعاصــرة علــى نبــذ التمييــز والتفرقــة العنصرييــن ،ودعــم
مبــادئ املســاواة ،وقبــل تلــك التشــريعات كان الديــن اإلســامي الحنيــف
لــه فضــل الســبق فــي إرســاء قيــم العــدل والعدالــة ،فاملســاواة دون العــدل
ظلــم ب ّيــن ،إذا أن األشــخاص يختلفــون فيمــا بينهــم مــن حيــث قدراتهــم

وإمكاناتهــم ،لــذا كان لزامــا أن يكــون اإلنصــاف والعــدل قبــل املســاواة،
خاصة في الحقوق املترتبة عليها.

فهــذا الدليــل اإلسترشــادي يدشــن مرحلــة جديــدة مــن مراحــل العدالــة
واإلتقان والشفافية ،والوالء والعطاء.
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قــــال تعالـــــى:

سورة التوبة ،اية ()105
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قال صلى اهلل عليه وسلم:

أخرجه أبو يعلى في مسنده []4386

يعــد الدليــل اإلسترشــادي لقواعــد أخالقيــات العمــل مــن أهــم املشــاريع
الوطنيــة التــي تبنتهــا وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،و ذلــك ملــا
للميثــاق مــن أهميــة بالغــة فــي خلــق بيئــة عمــل إيجابيــة و منافســة تكــون
مصــدر فخــر و مــكان اعتــزاز وطنيــا و دوليــا و لتحقيــق االســتقرار الوظيفــي
املنشــود عليــه فقــد قامــت الــوزارة بإعــداد هــذا الدليــل اإلسترشــادي
لقواعــد أخالقيــات العمــل ليتــم االســتئناس واإلسترشــاد بــه مــن قبــل
املنشــآت فــي اململكــة العربيــة الســعودية عنــد إعــداد وصياغــة اللوائــح
والسياســات الداخليــة والتــي تشــتمل علــى قواعــد أخالقيــات العمــل
الداخلية للمنشآت.
تأمــل الــوزارة أن يكــون هــذا الدليــل اإلسترشــادي بدايــة ملرحلــة تتبلــور
فيهــا أســس و منافــع إيجابيــة تصــب فــي مصلحــة كافــة األطــراف ذات
الصلــة فــي ســوق العمــل فــي اململكــة العربيــة الســعودية و ترتقــي بــه
إلى مستويات منافسة دوليًا.
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تعاريف

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

 1426 /8 / 23هـــ و تعديالتــه.
ِّ
يشغل عام ً
ال أو أكثر مقابل أجر.
صاحب العمل :كل شخص طبيعي أو اعتباري
العامــل :كل شــخص طبيعــي يعمــل ملصلحــة صاحــب العمــل ،وتحــت إدارتــه أو
ـدا عــن نظارتــه.
إشــرافه مقابــل أجــر ،ولــو كان بعيـ ً
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 الفســادُ ،يطلــق علــى دفــع شــخص أو جهــة مــا ً
ال 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.
معيــن مــن غيــر طلــب وال شــرط ،وتكــون
الهديــة :دفــع عيــن إلــى شــخص َّ

احــكام الهديــة وقبولهــا مــن عدمهــا حســب السياســات املتبعــة لــدى صاحب
العمــل.
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الشــفافية :توفيــر املعلومــات الدقيقــة فــي وقتهــا وإتاحــة الفــرص للجميــع
لالطــاع عليهــا ،ومــا مــن شــأنه توســيع دائــرة املشــاركة والرقابــة واملحاســبة
ومحاصــرة الفســاد .يمكــن بيانهــا فــي هــذا الدليــل اإلسترشــادي علــى أنهــا
ضــرورة اإلعــان واإلعــام بيــن العامــل وصاحــب العمــل عــن أي أنشــطة تتعلــق
بالعمــل وتتعلــق باملهــام الوظيفيــة.
اإلفصــاح واالبــاغ :اإلعــام واإلعــان عــن الحقائــق والتفاصيــل املتعلقــة
بمســألة مع ّينــة والتــي لهــا تأثيرهــا اإليجابــي أو الســلبي .يقتضــي االفصــاح في

هــذا الدليــل اإلسترشــادي قيــام العامــل باإلفصــاح عــن مــا قــد يؤثــر ســلبًا او
ايجابــا علــى مصلحــة صاحــب العمــل وكذلــك قيــام صاحــب العمــل باإلفصــاح
عــن مــا قــد يؤثــر ســلبًا 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
وتتضمــن الظــروف املعنو ّيــة واملاد ّيــة والزمان ّيــة واملكان ّيــة.
ّ
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أخالقيات العمل في الدين اإلسالمي ونظام العمل
لقــد عظــم اإلســام مــن شــأن العمــل ورفــع مــن قيمتــه بجعلــه عبــادة أيــا كان

نوعــه أو حجمــه.

إضافــة إلــى ذلــك فــإن الديــن اإلســامي رســخ مفاهيــم وركائــز متعــددة فيمــا

يتعلــق بأخالقيــات العمــل وكيفيــة التعامــل بيــن أطــراف العالقــة العماليــة،
ومــن أهــم األحاديــث النبويــة ذات العالقــة واملتعلقــة بالتزامــات رب العمــل

الحــث علــى دفــع أجــور العامليــن فــي وقتهــا دون مماطلــة أو تأخيــر ،قــول
الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم( :أعطــوا األجيــر أجــره قبــل أن يجــف عرقــه)،
و هــذا مــا تقــوم بــه الجهــات املنــوط بهــا تنظيــم العالقــة العماليــة حال ًيــا

ممثلــة بــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة للتأكــد مــن التــزام صاحــب العمــل
بذلــك مــن خــال نظــام حمايــة االجــور ملراقبــة ورصــد عمليــات صــرف االجــور
لجميــع العامليــن والعامــات فــي منشــآت القطــاع الخــاص.

وقــد رســخ اإلســام مفاهيــم أخــرى متعــددة كعــدم التمييــز واملســاواة وعــدم
الغــش وغيرهــا مــن الســلوكيات واألخالقيــات العامــة.

كمــا أن اململكــة العربيــة الســعودية ومــن خــال 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
العالقــة عنــد التعامــل فيمــا بينهــم لكــي ال ُيســاء اســتغالل الســلطة مــن

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
وأصحــاب العمــل ،كمــا يكفــل توفيــر بيئــة عمــل مناســبة للمــرأة ومراعــاة

ظروفهــا وعــدم التمييــز بينهــا وبيــن الرجــل بمــا يتناســب مــع طبيعتهــا.

إضافــة لضمــان النظــام حــق صاحــب العمــل بإخضــاع العامــل لفتــرة تجريبيــة
كافيــة مــن خــال امكانيــة تمديــد فتــرة التجربــة بموافقــة العامــل الكتابيــة،
وإعطائــه فرصــة إلثبــات جدارتــه واســتحقاقه للعمــل.

لــذا تأتــي أهميــة هــذا الدليــل اإلسترشــادي لقواعــد أخالقيــات العمــل بمــا

يتماشــى مــع أنظمــة العمــل فــي اململكــة لوضــع رؤيــة واضحــة ألصحــاب
العالقــة العماليــة والتــي لــم يشــملها النظــام وتعتبــر مــن املفاهيــم العامــة
التــي يجــب أن يتحلــى بهــا أطــراف العالقــة.

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 إيجا ًبــا 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.
لــذا يجــب أن تتحــول هــذه القواعــد إلــى ســلوك وممارســات يتــم تطبيقهــا
مــن قبــل أطــراف العالقــة العماليــة وبالتالــي يجــب أن يشــكل هــذا الدليــل
اإلسترشــادي أداة مرجعيــة ترســم القواعــد األساســية التــي ترشــد أطــراف
العالقــة إلــى كيفيــة التعامــل فيمــا بينهــم ،وكيفيــة أداء الواجــب الوظيفــي

والصفــات التــي يجــب أن يتحلــى بهــا ٌ
كل مــن صاحــب العمــل والعامــل.
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العالقة العمالية
سلوكيات و أخالقيات العامل

ً
وفقــا
● ●أداء العامــل للواجبــات واملهــام الوظيفيــة بمســؤولية وكفــاءة
ألفضــل املمارســات ضمــن فتــرة زمنيــة معقولــة ،وخــال ســاعات العمل
بأمانــة وموضوعيــة ،لخدمــة مصالــح العمــل بدقــة ومهنيــة وذلــك بنية
حســنة ،مــن خــال 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 الزمــاء ألداء واجباتــه ومهامــه الوظيفيــة،
ً
مفوضــا بذلــك بشــكل صريــح ومكتــوب بموافقــة صاحــب
مالــم يكــن

العمــل بإســتثناء حــاالت القــوة القاهــرة (كالحــروب ،أو الحرائــق ،او
الفيضانــات ،أو املجاعــات ،او الــزالزل ،او األمــراض الوبائيــة العنيفــة ،أو
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 اإلســامي ،بمــا فــي
ذلــك اإلســاءة إلــى املعتقــدات الدينيــة لآلخريــن داخــل أو خــارج مــكان
العمــل ،أو التحريــض ضدهــا.
● ●التعــاون وتســهيل إجــراءات التحقيــق والتفتيــش التــي تقــوم بهــا
الجهــات املختصــة ،بكافــة الوســائل والطــرق املمكنــة وذلــك بتقديــم
املعلومــات والــرد علــى االستفســارات واألســئلة للمســؤولين عــن

ً
وفقــا ألنظمــة وسياســة العمــل.
مهمــات التحقيــق والتفتيــش ،وذلــك

● ●أن ال يتوانــى عــن العمــل خــارج ســاعات العمل الرســمية إذا كانــت مصلحة
وبنــاء علــى تعليمــات صاحــب العمــل ،وذلــك
العمــل تقتضــي ذلــك،
ً

بغــرض اســتمرارية العمــل ،أو فــي حــاالت الكــوارث واألخطــار التــي تهــدد
ســامة مــكان العمــل أو األشــخاص العامليــن فيــه علــى أن اليتعــارض

مــع انظمــة ولوائــح وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة.
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● ●أن يحفــظ األســرار الفنيــة والتجاريــة والصناعيــة للمــواد التــي ينتجهــا،
أو التــي أســهم فــي إنتاجهــا بصــورة مباشــرةأو غيــر مباشــرة ،وجميــع

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

● ●تقييــم العامــل فــي كل مــا يتعلــق بمســاره الوظيفــي علــى أســس
اإلســتحقاق والجــدارة والتنافســية وتكافــؤ الفــرص ،وتنميــة قــدرات
العامــل ومســاعدته وتحفيــزه علــى تحســين أدائــه ،وأن يكــون قــدوة
حســنة فــي األداء وااللتــزام باألنظمــة.

● ●توفيــر فــرص التدريــب املناســبة واملســتمرة لتحســين فــرص تطويــر
العامــل ومســاره الوظيفــي.

● ●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
تشــغل تفكيرهــم والتعبيــر عــن آرائهــم دون الخــوف مــن العقــاب ،بــل إن
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.
وفيمــا يلــي جملــة مــن الفوائــد التــي يحققهــا إيجــاد جــو مــن الشــفافية
والوضــوح بيــن صاحــب العمــل والعامــل ،ومــن أهــم تلــك الفوائــد:
● ●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.
● ●حــث العامــل علــى عــدم إخفــاء أي معلومــات متعلقــة بعملــه لكــي
ال يتــم التأثيــر علــى القــرارات املتخــذة ،بإســتثناء ماقــد يفســر كإفشــاء
ألســرار العمــل او مــا يؤثــر ســلبًا 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
تدفــع نحــو املشــاركة بشــكل إيجابــي بيــن الطرفيــن ،فالتواصــل مــن خــال
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 واطــاع صاحــب العمــل عليهــا بشــكل كامــل ودقيــق يوفــر
البيئــة املناســبة الســتمرارية العمــل بانتاجيــة عالية.

أمــا بالنســبة لصاحــب العمــل فيكــون تواصــل العامــل عامــا مســاعدًا للوقــوف
علــى احتياجــات العامــل ومحاولــة فهــم وتحليــل شــخصية العامــل مــن خــال
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.
● ●إن مشــاركة العامــل بمــا يملكــه مــن خبــرات ومعرفــة مــع زمالئــه لــه
كبيــر االثــر علــى نشــر املعرفــة ومشــاركة التجــارب والخبــرات بيــن
العمــال ،ومــا لذلــك مــن اثــر علــى تنميــة مهــارات العمــال وماينتــج مــن
اتخــاذ القــرار الصحيــح وايجــاد الحلــول املناســبة.
● ●التعــاون مــع الزمــاء 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 خــال 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
توصياتهــم واقتراحاتهــم.
● ●التحلــي بالــروح اإليجابيــة و التعــاون فــي جميــع املمارســات اليوميــة
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 باإلبــاغ عــن أي مخالفــات يكتشــفها وذلــك حرصــا علــى
مصلحــة العمــل.

● ●علــى العامــل عنــد قيامــه باإلبــاغ أن ال يخــرج عمــا تقضيــه واجباتــه
الوظيفــة مــن توقيــر الرؤســاء واحترامهــم وأن يكــون القصــد مــن

اإلبــاغ الكشــف عــن املخالفــات توصـ ً
ـا إلــى ضبطهــا ،ال أن يلجــأ إليهــا
مدفوعــا برغبــة اإلضــرار بالزمــاء أو الرؤســاء أو الكيــد لهــم أو الطعــن
ً
فــي نزاهتهــم أو التطــاول عليهــم.

● ●ان يكــون افصــاح العامــل حســب السياســات املتبعــة لــدى صاحــب
العمــل وان يكــون موجهــا لصاحــب العمــل او مــن ينوبــه دون ان يؤثــر
ذلــك ســلبًا فــي مصلحــة صاحــب العمــل.

● ●يتوجــب علــى العامــل اإلبــاغ عــن أي مخالفــات لألنظمــة و اإلجــراءات
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 واإلبــاغ عــن أي تجــاوزات أو معلومــات مهمــة
ســواء كانــت إيجابيــة أو ســلبية بوضــع إجــراءات وتنظيــم واضــح فيمــا

يتعلــق بالتبليــغ لضمــان وصــول املعلومــة للشــخص املناســب فــي
مــكان العمــل ويتــم اتخــاذ اإلجــراءات املالئمــة لــكل حالــة.

● ●اليضــار العامــل عــن ماقــام بــه مــن افصــاح والــذي قــد يؤثــر ســلبا ُ 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 شــخص ًيا 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.

● ●عــدم القيــام بــأي مــن األعمــال أو املهــام التــي قــد تعــود بمنفعــة
انطباعــا بوجــود تعــارض فــي املصالــح ،مالــم يكن
شــخصية ممــا تعطــي
ً

ذلــك بتوجيــه مــن صاحــب العمــل.

● ●عــدم املشــاركة فــي أي عمليــة أو قــرار بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر،
بطريقــة يحصــل فيهــا علــى منفعــة ماديــة او معنويــة.

● ●إشــعار العامــل لصاحــب العمــل خط ًيــا وبشــكل فــوري فــي حــال وجــود
تضــارب باملصالــح ،مــع إيضــاح طبيعــة العالقــة ليتمكــن صاحــب العمل

اتخــاذ اإلجــراء الــازم حســب السياســة املتبعــة.

عالقة العمال مع بعضهم البعض:

يقضــي العمــال مــع بعضهــم البعــض وق ًتــا ليــس بقليــل أثنــاء تأديــة

عملهــم ،بالتالــي فإنــه مــن الــازم التطــرق إلــى هــذه العالقــة واهــم املبــادئ
التــي تحكمهــا ،بحيــث تصبــح عالقــة مهنيــة تكفــل للعمــال البيئــة املهنيــة

املناســبة.

يتطــرق هــذا الدليــل اإلسترشــادي إلــى العالقــة بيــن العمــال فــي مــكان العمــل

بحيــث تكــون مبينــة علــى أســس األخــاق واالحتــرام والتعــاون املتبــادل،
وباألخــص التطــرق إلــى العالقــة بيــن الرجــال والنســاء فــي مــكان العمــل مــن
واســتنادا علــى األعــراف والعــادات ،واملحافظــة علــى
واقــع الديــن اإلســامي
ً

عالقــات مهنيــة واحترافيــة .علــى العمــال مراعــاة مايلــي:
● ●التحلي باالحترام واللباقة والصدق مع زمالء العمل.

● ●نبــذ املشــاحنة والتباغــض والحســد والغيبــة والنميمــة ومحاولــة اإليقــاع
بيــن العمال.

● ●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.

● ●يكــون التواصــل بيــن العمــال والعامــات منصبــا علــى مــا تقتضيــه
طبيعــة العمــل فقــط دون التطــرق ألي مواضيــع ثانويــة او جانبيــة او
شــخصية التتعلــق بالعمــل.

● ●يكــون اســاس التعامــل بيــن العمــال والعامــات محكومــا بتعاليــم الدين
االســامي الحنيــف واحتــرام العــادات والتقاليد.

● ●يلتــزم العمــال بإنجــاز العمــل فــي جــو خالــي مــن التمييــز أو التفضيــل
علمــا بــأن
أو أي مضايقــات تشــمل األلفــاظ البذيئــة أو غيــر املحتشــمة
ً

بعــض التجــاوزات قــد تســتلزم الفصــل والبعــض اآلخــر يعــد جريمــة

يعاقــب عليهــا النظــام.

● ●االمتنــاع عــن اســتغالل أي معلومــات تتعلــق بحيــاة العامليــن الخاصــة
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

ملــا لهــا مــن تأثيــر ســلبي علــى بيئــة العمــل و عــدم تركيــز العامــل
علــى املهــام املنوطــة بــه.

● ●عــدم القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه تحريــض اي مــن العامليــن او العمــاء
ضــد مصلحــة صاحــب العمل.

● ●عــدم قيــام العامــل بــأي فعــل مــن شــأنه حــث أو اســتمالة كل أو بعــض
العمــال االخريــن التــي قــد تضــر بمصالــح صاحــب العمــل ،علــى ســبيل
املثــال ال الحصــر :حــث أحــد العمــال علــى العمــل لدى منشــأة اخــرى للعمل
لــدى منشــأة أخــرى.

● ●عــدم اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي ملناقشــة األمــور التــي
تخــص مهــام عمــل العمــال اليوميــة أو ســير العمــل أو لإلســاءة بصاحــب
العمــل ،واســتبدالها بوســائل أخــرى أكثــر حرفيــة  ،كاملراســات الداخليــة
الرســمية أو تقديــم اقتراحــات لصاحــب العمــل مباشــرة.

● ●عــدم اثــارة العامليــن و تحريضهــم لتضخيــم املشــاكل التــي تواجههــم،
بــل محاولــة حــل املشــاكل بطــرق ســلمية و اتبــاع سياســات صاحــب
العمــل املعنيــة.
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بيئة العمل

يتنــاول هــذا القســم توضيحــا لبيئــة العمــل املناســبة التــي تشــمل مــكان
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.
● ●التعامــل بيــن اطــراف العالقــة بلباقــة وحكمــة وموضوعيــة وحياديــة
وعــدل ومســاواة.
● ●احتــرام العــادات االجتماعيــة واألعــراف املهنيــة عنــد التعامــل مــع
جهــات خارجيــة ممــن يتعامــل معهــم العامــل بحكــم طبيعــة العمــل
عنــد تنفيــذ الوجبــات واملهــام الوظيفيــة.
● ●عــدم التمييــز واملضايقــات أو املحابــاة ومــا إلــى ذلــك مــن ممارســات
ســلبية مــن قبــل صاحــب العمــل او مــن يمثلــه او بيــن العامليــن
انفســهم.
● ●كمــا يشــمل مصطلــح بيئــة العمــل الــروح الســائدة فــي املــكان بالتالــي
فــإن الــروح االيجابيــة بيــن العمــال تســاعد فــي االرتقــاء بــأداء العمــل
وتحســين بيئــة العمــل ،ممــا ينعكــس إيجا ًبــا 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
تقديــم االقتراحــات لتحســين الخدمــات وتطويــر العمــل فــي جــو مــن
الثقــة املتبادلــة والفهــم املشــترك.
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● ●املســاهمة فــي خلــق منــاخ وبيئــة عمــل ســليمة ووديــة وتجنــب الحــط
مــن كرامــة العمــال.

● ●تهيئــة مــكان عمــل مناســب للعامــات ،بمــا فــي ذلــك توفيــر
املتطلبــات الضروريــة للقســم النســائي وضمــان عــدم االختــاط مــع
العمــال االخريــن.

مايلزم مراعاة من قبل العامل فيما يتعلق ببيئة العمل:

● ●احتــرام العامــل للسياســات واللوائــح الخاصــة بمــكان العمــل ،ومــن ذلــك
انصيــاع العامــل لألوامــر الخاصــة بالعمــل بمــا فــي ذلــك التعــاون فــي

إجــراء أي تحقيــق متخــذ مــن قبــل صاحــب العمــل ودون التــردد فــي
اإلدالء بشــهادته فــي أي مســألة متــى مــا تطلــب ذلــك.

والعهــد التي
● ●املحافظــة علــى جميــع املمتلــكات واملــوارد واملعلومــات
ُ

تصــرف لــه أو التــي تكــون بحوزتــه أو تحــت ســيطرته وعــدم اســتخدامها

ألغــراض شــخصية ،باســتثناء الحــد املنصــوص عليــه صراحــة وخط ًيــا
وبموجــب األنظمــة واللوائــح الداخليــة فــي العمــل.

● ●عــدم إتــاف أو تشــويه أو إســاءة اســتخدام املــوارد أو ممتلــكات العمــل،
أو اإلضــرار بهــا.

● ●اســتخدام أنظمــة اإلتصــال بمــا فــي ذلــك البريــد االلكترونــي وأجهــزة
الحاســب اآللــي والشــبكة العنكبوتيــة والهاتــف فقــط ملــا هــو ضــروري

ً
ووفقــا لسياســة جهــة العمــل ووفقــا للنظــام
ألداء واجباتــه الوظيفيــة

الداخلــي للعمــل.

ً
وفقا لسياسة صاحب العمل.
● ●التقيد التام بسياسة أمن املعلومات

● ●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
التصويــر والطباعــة واملختبــرات وغيرهــا ألغــراض شــخصية.

لإلســتزادة فيمــا يتعلــق ببيئــة العمــل املكانيــة (األمــن والســامة) نأمــل اإلطــاع علــى موقــع الثقافــة
العماليــة (بيئــة العمــل) علــى الرابــط أدنــاه.
http://www.laboreducation.gov.sa
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السلوكيات واآلداب العامة
هــذا القســم يحــوي اآلداب العامــة والســلوكيات التــي يلــزم مراعاتهــا مــن
قبــل جميــع أطــراف العالقــة العماليــة ،مــع مراعــاة العــادات والتقاليــد
واالعــراف الخاصــة باملجتمــع الســعودي .لعــل مــن أهــم مــا يميــز هــذا الدليــل
اإلسترشــادي هــو تعزيــز األخــاق العامــة ونبــذ مــا دون ذلــك مــن ممارســات
لضمــان تعزيــز أخالقيــات ســوق العمــل والتــي تنعكــس علــى وعــي وحضــارة
املجتمــع مــن خــال االحتــرام املتبــادل بيــن أطرافــه.
الجديــر بالذكــر أن اململكــة العربيــة الســعودية تختلــف فيهــا العــادات باختالف
مناطقهــا لذلــك قــد تختلــف بيئــة العمــل باختــاف 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
علــى املســاواة ولعــل مــن أهــم هــذه التشــريعات هــي االتفاقيــة الدوليــة
للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة .وقبــل ذلــك كلــه مــا أمــر بــه الديــن
االســامي الحنيــف مــن نبــذ التمييــز ،قــال صلــى اهلل عليــه وســلم( :كلكــم
آلدم وآدم مــن تــراب) .اال أن األخــذ بمبــدأ املســاواة دون العــدل قــد ينتــج عنــه
الظلــم الكثيــر إذ أن األشــخاص يختلفــون فــي قدراتهــم وإمكاناتهــم ناهيــك
لزمــا أن تضمــن املســاواة و العــدل
عــن اختالفهــم فــي ظروفهــم لذلــك كان ً

واإلنصــاف بيــن العامليــن ،إذ يســتحق جميــع العمــال مالهــم مــن ميــزات دون
إجحــاف بحقوقهــم.
ـاء علــى الثقافــة اإلســامية ،تأتــي فكــرة الحــث علــى
ومــن هــذا املنطلــق وبنـ ً

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 والعــاوات والترقيــات والــدورات واالنتدابــات وخالفــه) والنــوع

اآلخــر هــو التمييــز املعنــوي وهــو مــا يخــص املعاملــة بحــد ذاتهــا .وتأصيـ ً
ـا
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
أداء العمــل واالرتقــاء بمســتوى العامــل والــذي مــن املفتــرض أن ينتــج عنــه
حصــول العامــل علــى امليــزات املختلفــة.

املظهر العام

ـاء علــى عوامــل عــدة يصعــب حصرهــا ،إال
تختلــف عــادات وتقاليــد األشــخاص بنـ ً

أن األشــخاص باختــاف عاداتهــم وتقاليدهــم مطالبــون بالحفــاظ علــى مظهــر
عــام الئــق بهــم يتناســب وطبيعــة عملهــم .وعلــى العامــل مراعــاة مايلــي:
● ●ان يكون حسن الهندام ذا مظهر الئقًا.
● ●االهتمام بالنظافة العامة.
● ●االلتــزام بالــزي الرســمي متــى ماكانــت طبيعــة العمــل تقتضــي ذلــك
وحســب تعليمــات صاحــب العمــل.
● ●كمــا علــى العاملــة االلتــزام بالحجــاب الشــرعي ومراعــاة ذلــك طــوال فتــرة
ا لعمل .

الرشوة ،قبول الهدايا والفساد وجمع التبرعات
الرشوة:

تعــد الرشــوة مــن أعظــم الجرائــم وأكثرهــا تأثيــ ًرا علــى فســاد املجتمعــات،

وجــاءت الشــريعة اإلســامية بتحريــم هــذه التصرفــات ولعــن مرتكبيهــا،
وحرصــا علــى املصلحــة العامــة والنهــوض باملجتمــع والقطــاع الخــاص بشــكل
ً

خــاص تجــدر اإلشــارة إلــى تنبيــه العمــال بجــرم هــذا العمــل ومخالفتــه لألنظمــة
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الســعودية .يلتــزم العامــل بمايلــي:
● ●اتبــاع سياســات ولوائــح صاحــب العمــل عنــد انجــاز االعمــال دون
تأخيــر او تلكــؤ.
● ●عــدم االنخــراط بــأي محادثــات او تفاهمــات مــع العمــاء مــن شــأنها
الحصــول علــى عمــل بطريقــة غيــر مشــروعة او التجــاوز عــن مهــام واجبة
االنجــاز مقابــل مبلــغ دفــع مبلــغ مــن املــال بطريقــة غيــر نظاميــة.
● ●ضــرورة إبــاغ صاحــب العمــل عــن اي محــاوالت تتــم مــن قبــل اي طــرف
بعــرض مبلــغ مــن املــال علــى العامــل للتجــاوز عــن تنفيــذ املهــام
املطلوبــة.

الهدايا:

ً
غموضــا هــي مســألة الهدايــا فــي أوســاط العمــل ،األصــل أن
مــن أكثــر األمــور
تقديــم الهدايــا وقبولهــا مشــروع إال أن طبيعــة العالقــة بيــن العمال أنفســهم
وبينهــم وبيــن العمــاء تحتــم بالضــرورة تقييــد هــذا األمــر فــي الحــدود التــي
تســمح بهــا سياســة صاحــب العمــل أو منعــه بيــن أوســاط العمــل  .حيــث أن
ذلــك يؤثــر علــى العالقــات ممــا قــد يــؤدي إلــى اتهامــات بالحصــول علــى
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
وحرصــا علــى مبــدأ املهنيــة واالحترافيــة فــي العمــل تجــدر
شــيء ســلبي،
ً

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
مــن والئــم وهدايــا رمزيــة ،والتــي يجــب ان تتماشــى مــع سياســات ولوائــح
صاحــب العمــل .لذلــك يجــب علــى صاحــب العمــل إصــدار سياســة معتمــدة
بشــأن قبــول الهدايــا لكــي تكــون القيــود واضحــة و يتــم ممارســتها مــن قبــل
العامــل .بشــكل عــام مــن املبــادئ املتعــارف عليهــا فيمــا يتعلــق بقبــول
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
أعمــال تمــس الشــرف و األمانــة.
● ●وقــف التعامــل مــع أي جهــة أو شــخص ثبــت ادانتــه فــي مســائل تمــس
النزاهــة أو الشــرف.
● ●عــدم قبــول الهدايــا التــي تؤثــر ســلبًا علــى مصلحــة صاحــب العمــل
ونشــاطه والخدمــات املقدمــة.

جمع التبرعات:

قــد يرتبــط أطــراف العمــل بيــن بعضهــم البعــض بعالقــات أوســع وأشــمل
مــن العالقــة العماليــة .مــن الطبيعــي أن يجتمــع جميــع األشــخاص حــول
املفاهيــم اإلنســانية بقصــد اإلحســان وعمــل الخيــر ،لذلــك تجــدر اإلشــارة
إلــى أن األنظمــة الســعودية التســمح بجمــع التبرعــات إال مــن قبــل الجهــات
املرخــص لهــا بالتالــي فــإن جمــع التبرعــات بشــكل عفــوي بيــن العمــال قــد
يعرضهــم للمســاءلة القانونيــة ممــا قــد ينتــج عنــه إيقــاع العقوبــات.
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محصالت العمل بالدليل اإلسترشادي

هــذا الدليــل هــو عمــل استرشــادي يخــدم بالدرجــة األولــى أطــراف العالقــة
العماليــة الذيــن يشــكلون نســبة كبيــرة مــن أفــراد املجتمــع ،ومــع تزايــد
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
اداء العمــل وجودتــه ورفــع مســتوى االنتاجيــة ومــا ينتــج عنــه مــن رفــع اداء
القطــاع الخــاص ممــا يحقــق االســتقرار الوظيفــي املنشــود ومــا لذلــك مــن آثــار
جمــة علــى الجانــب االقتصــادي.
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