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حنن أعضاء جملس إدارة خرباء التطوير واإلدارة التنفيذية واملستشارين واملطورين
نقر ونلتزم مبدونة السلوك الصادرة مبوجب قرار جملس اإلدارة وتتمثل يف التالي:

 التعامل مع العمالء
السرية
احملافظة على سرية معلومات العمالء وعدم استخدامها لألغراض الشخصية أو السماح لآلخرين باستخدامها.
خدمة العمالء
خدمة عمالئنا بنزاهة وكفاءة وموضوعية.
تضارب املصاحل
عدم السماح بتضارب املصاحل الذي من شأنه أن يوفر ميزة تنافسية لعميل ما من خالل استخدام معلومات سرية
ختص عميالً آخر يعترب منافساً مباشراً لآلخر من دون موافقة ذلك املنافس.
 مبادئ التعاقد
التوظيف
االمتناع عن توظيف أي شخص يعمل لدى العميل أو مساعدته يف العمل مع جهة أخرى بدون التشاور املسبق مع
العميل.
املؤهالت
عدم التعاقد للقيام مبهمات استشارية إال إذا كنا مؤهلني للقيام بها من واقع خرباتنا وكفاءاتنا.
االتفاق
التأكد من أن األهداف ونطاق العمل وخطة التنفيذ واألتعاب وأسلوب تقاضيها قد مت االتفاق عليها مع العميل خطياً
وذلك قبل البدء بتنفيذ أية مهمة استشارية.
التوقعات
التحلّي بالصدق واألمانة وعدم ضمان أية نتائج حمددة أو إيهام العميل بتوقعات غري واقعية قد تنتج عن تقديم
خدمات االستشارات اإلدارية.
املوضوعية
املبادرة على الفور إىل إعالم عمالئنا عن أية تأثريات قد متس مبوضوعتينا ونزاهتنا وعرض التخلي عن أي تعاقد
استشاري إذا حصل ذلك.

التنسيق مع اآلخرين
عدم الدخول يف مهمات استشارية للعمالء يف حالة وجود مؤسسات استشارية إدارية أو أفراد يعملون معهم بدون
التشاور معهم والتأكد من أنه ال يوجد تضارب بينهم.
 تنفيذ املهام االستشارية
اجلودة والنوعية
تنفيذ املهام االستشارية مبهنية وجودة عالية تتناسب مع االختصاص والتجربة واخلربة واملعرفة املكتسبة.
التوجيه ألغراض التطبيق
تعريف وتوجيه موظفي العمالء باملبادئ واألساليب واملنهجيات املتّبعة خالل تنفيذ املهمات االستشارية للمساهمة يف
جناح تطبيق املقرتحات واحللول املوضوعة بعد انتهاء املهام.
التوثيق
توثيق مجيع التقارير املقدمة للعمالء وأوراق العمل اخلاصة بهم من أجل استمرارية فهم مشاكلهم واحللول اليت
مت وضعها هلم وذلك للرجوع إليها مستقبالً عند احلاجة.
املراجعة واالطالع
مراجعة عمل املؤسسات االستشارية أو األفراد لنفس العميل دون إصدار أحكام على مستوى العمل.
االلتزام
االلتزام بالشروط ونطاق العمل املتفق عليهما.
األتعاب
تقاضي أتعاب مهنية معقولة تتناسب مع اخلدمات املقدمة واملسؤولية اليت نتحملها والوقت الالزم.
العموالت
عدم قبول أية عموالت أو رسوم أو تعويضات من اآلخرين نتيجة لتوصياتنا من خالل مهمتنا االستشارية بشراء
معدات أو مواد أو خدمات.
 آداب وسلوكيات املهنة
 1-5اإلعالن عن اخلدمات
عدم اإلعالن عن خدماتنا بطريقة خمادعة/مبالغ بها أو بأي أسلوب آخر قد يسيء إىل نزاهة مهنة االستشارات
اإلدارية.

حقوق امللكية
محاية حقوق امللكية الفكرية لعمالئنا وللمؤسسات االستشارية ولألفراد املمارسني وعدم استخدام معلوماتهم أو
أسلوبهم املميز يف العمل بدون إذن منهم.
املهنية
احملافظة على مستوى مهين عال عند تعاملنا مع العمالء وأفراد اجملتمع وزمالئنا يف املهنة.
التعاون والتطوير املهين
مساعدة زمالئنا يف املهنة على تطوير قدراتهم ودعمهم ملمارسة قواعد املهنة والتعاون البنّاء معهم ،وااللتزام بتطوير
مهاراتنا وقدراتنا الذاتية والعمل باستمرار لرفع مستوى مهنة االستشارات اإلدارية.
 أخالقيات مهنة التدريب
يقص د ددد بهددذا املصدددددطلا جمموعدة القواعدد اليت

كم عالقدات املدددرب مع زمالئده من جهدة ،واملتدددربني من جهدة أخرى

كم عالقات املدرب باجلهات اليت يتعامل معها أثناء قيامة باملهام اليت تدخل ضددددمن مهنته

وبصد ددفة عامة القواعد اليت
كمدرب أو مستشار.
ان مهنة التدريب تعترب مهنة سددددامية وحره ومسددددتقله وعريقة وان تقاليدها اليت هي العماد االسد ددا لتنظيمها كانت
دائما وعرب الوقت وبالرغم من الظروف السياسية املختلفة تتمتع بقوى املبادئ السامية ،حبيث ال ميكن املسا بها.
ولكي تؤدي مهنة التدريب رسدالتها على أحسدن وجه ان جتد ضدماناتها االوىل يف كفاءه واسدتقامة املدربني املزاولني ويف
متسكهم بالقيم اخللقية ومببادئ الشرف واالستقامة والنزاهة.
التزامات املدرب
تتمثل التزامات املدرب يف االسددتقامة ،النزاهة ،االعتدال ،واحرتام الزمالة ،إىل جانب ذلك هناك التزامات أخرى أسدداسددية
من بينها الوفاء ،األمانة ،االستقاللية.
التزامات املدرب جتاه املتدربني
عدلدى املددددرب أن حيضدددددر جيدددداً للقددداءاتددده التددددريبيدددة وذلدددك من خالل أع ددداد احلقيب ددة الت دددريبي ددة ومعرفدددة املزيدددد
عن الفئدة املتددربدة والتجهيزات يف مكدان التددريدب ،وعليدة أن يؤدي مهامه ش د ددخص د ددياً ويف حال تعذر عليه ذلك أن ينيب
زميالً له.
ويتجلى التزام املددرب بداإلخالص يف عملدده لفدائددة املتددربني يف تقدديم املعلومدة واملهدارة ةودة وكفداءة ،كمدا عليده أن
يبذل قصارى جهده يف قاعة التدريب.

شرف املدرب ومسعته
إن الشدددددرف والسدددددمعدة يعددان رأ

مدال املدرب الذي جيب علية أن حيافظ عليهما ويص د ددونهما ،كما أن مسعة املدرب

تتطلب منه احلرص على احملافظة على شرفه وكرامته سواء أثناء أدائه ملهنته أو يف مسار حياته اخلاصة.
التزامات املدرب جتاه زمالئه
التزامات دائمة
 خيضدددع املدرب ويسدددتفيد من خرباء التطوير اليت ينتمي إليها ويف إطارها جيب عليه أن ال يس دديء إىل جملس إدارةالشركة وبالتالي احرتام قراراتها.
 حيرتم املدرب اجلديد ذوي اخلربة من املدربني ويستفيد من خرباتهم ونصائحهم. يعتين املدرب ذوي اخلربة يف املهنة باملدرب اجلديد ويهتم مبشددداكله وتش ددجيعه على اجملهودات اليت يبذهلا يف عاملالتدريب.
 يؤدي املدرب واجباته جتاه الشركة ومنها دفع االشرتاكات الواجبة عليه. يف حال عدم تسديد املدرب الرسوم اخلاصة برخصة املزاولة يتم جتميد تسجيله يف السجالت الرمسية للشركة. يلتزم املدرب بعدم تقديم شددكوى ضددد مدرب آخر فيما خيص أعمال التدريب واالسددتشددارات أو أي خالف له عالقةباملهنة دون الرجوع إىل الشركة وإخطاره بذلك مسبقاً.
واجب املدرب جتاه اهليئات التدريبية
جيب على املدرب أن حيرتم هيبة الشددددركة ،وخصددددوصددددياتها وإدارتها وموظفيها وزبائنها وعدم تسد ددريب أية معلومات
خاصة عنها ويف حال مت ذلك فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
األمانة
على املددرب ان ميتنع خالل فرتة عملده مع الشدددددركدة عن القيدام بدأي عمدل جيلدب لده الكس د ددب أو املنفعدة الشدددددخصددددديددة
باستغالله عمله مع املتدرب أو أي زبون للشركة.
السلوك املهين خارج نطاق قاعة التدريب
على املدرب ان يتقيد يف اعماله التدريبية واالستشارية سواء يف قاعة التدريب او يف الشركة أو املؤسسات العامة أو
اخلاصة بواجبات وآداب املهنة وقواعد السلوك الواجب احرتامها.

احملافظة على شرف املهنة
على املدرب أن يسعى يف كل األوقات للمحافظة على شرف املهنة وكرامتها وأن يسعى لتحسني وتطوير أعماله
التدريبية وخدماته االستشارية.
أسرار املتدربني واهليئات التدريبية
على املدرب أن حيافظ على أسرار متدربيه وهو مسؤول جتاههم بالكتمان املطلق ،ويستمر ذلك إىل ما بعد انتهاء
التدريب أو االستشارة.
يلتزم املدرب بالنقاط التالية


عدم التدريب إال يف اجملاالت اليت يتقنها (التخصددصددية وفق تصددنيف الشددركة وبإعطاء املتدرب حقه الكامل
يف التدريب.



األمانة العلمية يف نقل املعلومات الواردة يف الربنامج التدرييب والتحقق من صد ددحتها ،ونسد ددبها إىل مصددددادرها
األصلية.



احملافظة على املتدربني واحرتامهم وحفظ أسرارهم وكرامتهم.



عدم استغالل أية نقاط ضعف ،قد تكون لدي املتدربني لتحقيق مصاحل شخصية ليست من حق املدرب.



االسدددددتمرار يف تطوير نفسددد ده وعلمده كمددرب ،ويف تطوير براجمده التدريبية لتكون مواكبة ألحدث العلوم
واملعارف وتقنيات التدريب.



العلم التام بالفرق بني التعليم والتدريب ،وأن التدريب هو إكسدداب املتدربني مهارات عملية وتطبيقية وليس
جمرد تلقني ونقل معلومات نظرية.



جتنب استخدام األلفاظ اليت ختدش احلياء أثناء العملية التدريبية.



عدم التعرض بسوء ملدربني آخرين واحرتامهم كزمالء يف املهنة.



مراعاة امللكية الفكرية وعدم اسدددددتخدام أية مادة تدريبية خاص د ددة بالغري إن مل تكن متاحة لالسدددددتخدام العام
دون موافقتهم.



مراعاة واعتماد معايري اجلودة يف إعداد حقائيب التدريبية ويف تنفيذ التدريب.

