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 قدمةم

سللللا  واآلداب واألخللللالق ايسللللالمية المنبللللع األتتمثللللل هللللسه السياسللللة التعريللللف بالمبللللاد  

ظلللف ملللع لسللللول الفلللرد  ونيلللر القللليم  ملللع تعزيلللز القللليم المهنيلللة واألخال يلللة فللل   ال لللة المو

ع ملللزمالئلللر ورؤسلللائر  والتللل  تنلللدرن تحلللت اطلللار تنميلللة رو  المسلللئولية  وااللتلللزام بهلللا 

يلللت  بفحلللة الفسلللاد تعزيلللز ثقلللة العملللالء بالخلللدمات التللل  تقلللدمها الجمعيلللة  والعملللل  لللل  مكا

 صورة.

 النطاق

طو ية ف  تحدد هسه السللياسللة المسللؤوليات العامة  ل  كافة العاملين ومن لهم  ال ات تعا دية وت

 .الجمعية  ويستثن  من سلل من تصدر لهم سياسات سلول وظيفية خاصة وفقاً لألنظمة

 البيان

 بـ:تضمن الجمعية والعاملين بها وكل ما يتبعها  ل  حدة االلتزام 

 أوالً: النزاهة:   

 الترفع  ن كل ما يخل بيرف الوظيفة. .1

 تخصيص و ت العمل ألداء الواجبات الوظيفية.  .2

 العمل خارن و ت العمل مت  ما طلب سلل وفقاً لمصلحة الجمعية. .3

 خدمة أهداف الجمعية الت  يعمل بها وغايتها.  .4

 ايلمام باألنظمة واللوائح وتطبيقها دون تجاوز أو اهمال.  .5

 التحل  بالنزاهة ف  أي تحقيق رسم  ييارل فير أو د وى  ضائية. .6

 اتخاس ايجراءات الرسمية لضمان سرية المعلومات اليخصية لآلخرين.  .7

 .توخ  الموضو ية ف  تصرفاتر من خالل العمل بحيادية ودون تمييز .8

 ثانياً: الواجبات تجاه المستفيدين والعمالء:    

 مصالحهم دون استثناء والتعامل معهم بحسن ولبا ة.احترام حقو هم ومرا اة  .1

 السع  لكسب ثقتر  بر النزاهة. .2

 ات.التجاوب معهم وفق السلول السليم ف  كل األ مال بما يتفق مع األنظمة والتعليم .3

 .التعامل مع الوثائق والمعلومات اليخصية بسرية تامة وفقاً لألنظمة والتعليمات .4

5.  ً  .  ل  الثقة الوظيفيةاالمتناع  ن أي  مل يؤثر سلبا



 

 

 

 

 

 

 ً  : المحظورات العامة:ثالثا

بلللول يحظلللر  لللل  العلللاملين اسلللاءة اسلللتعمال السللللطة الوظيفيلللة واسلللت الل النفلللوس  بق .1

أو طللللب الريلللوة أو ارتكلللاب أي صلللورة ملللن الصلللور المنصلللوص  ليهلللا فللل  نظلللام 

 مكافحة الريوة.

 يحظر  ل  العاملين التزوير أو أي صورة من صورة.  .2

العلللاملين الجملللع بلللين وظيفتلللين وممارسلللة أخلللرى دون الحصلللول  لللل  يحظلللر  لللل    .3

 موافقة مسبقة بسلل.

يحظلللر  لللل  العلللاملين االيلللترال فللل  اليلللكاوى الجما يلللة أو رفلللع يلللكاوى كيديلللة   .4

 ضد أيخاص أو جهات.

 يحظلللر  لللل  العلللاملين جملللع الوثلللائق أو العينلللات أو المعلوملللات اليخصلللية  لللن أي .5

 .وضمن متطلبات العمل الضرورية يخص اال أن تكون ف  اطار نظام 

ل طابع يحظر  ل  العاملين افياء المعلومات السرية أو الوثائق أو المستندات الت  تحم .6

دية معهم األهمية والسرية والت  حصل  ليها بسبب وظيفتر حت  بعد انتهاء العال ة التعا 

 مالم يكن الكيف  نها مسموحاً بر صراحة بموجب األنظمة.

العاملين ايفصا  لوسائل اي الم بأي مداخلة أو تعليق أو تصريح ف  يحظر  ل   .7

موضو ات الزالت تحت الدراسة أو التحقيق  أو  بر أي من وسائل التواصل 

 االجتما  .

ة يحظلللر  لللل  العلللاملين توجيلللر أي ملللن النقلللد أو الللللوم الللل  المملكلللة أو أي حكوملللل .8

 أو الخارجية. خارجية   بر أي وسيلة من وسائل اي الم الداخلية

يحظللللر  للللل  العللللاملين اصللللدار أو نيللللر أو التو يللللع  للللل  أي خطابللللات أو بيللللان  .9

 .يناهض سياسة المملكة أو يتعارض مع أنظمتها السياسية ومصالحها

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 رابعاً: الهدايا واالمتيازات

يحظلللر  لللل  العلللاملين  بلللول الهبلللات أو االمتيلللازات أو الخلللدمات التللل  تعلللرض  .1

بايللللر أو أي ميللللزة يكللللون لهللللا تللللأثيراً  للللل   للللليهم بيللللكل مبايللللر أو غيللللر م

 نزاهتر.

يحظللللر  للللل  العلللللاملين  بللللول أي تكلللللريم أو هديللللة أو جلللللائزة مللللن أي جهلللللات  .2

 خارجية دون الحصول  ل  موافقة رسمية من الجهة الميرفة.

يحظللللر  للللل  العللللاملين  بللللول أي تسللللهيالت أو خصللللومات  للللل  الميللللتريات   .3

 مع الجمعية.الخاصة من الموردين السين لديهم معامالت 

يحظلللللر  لللللل  العلللللاملين اسلللللتخدام أي معلوملللللة حصللللللوا  ليهلللللا بحكلللللم  ملهلللللم  .4

 .للحصول  ل  خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة

 

 :خامساً: استخدام التقنية   

التقنيلللة   لللل  العلللاملين اتخلللاس جميلللع االجلللراءات الالزملللة للمحافظلللة  لللل  األجهلللزة .1

 الت  بحوزتر و هدة  لير.

نسللليق يلتلللزم العلللاملين بعلللدم تحميلللل بلللرامى أو تطبيقلللات  لللل  االجهلللزة اال بعلللد الت  .2

 مع القسم المعن  بسلل.

يلتلللللزم العلللللاملين بعلللللدم اسلللللتخدام األجهلللللزة اال ألغلللللراض العملللللل  و لللللدم تخلللللزين   .3

 معلومات ليست من ضمن العمل.

 يلتللللزم العللللاملين بالمحافظللللة  للللل  معلومللللات الللللدخول الخاصللللة بهللللم والمعلومللللات   .4

 .لسرية الموجودة ف  األجهزة الخاص بهما

 :سادساً: التعامل مع االنترنت   

لتلللزام  لللل  العلللاملين اللللسين تتلللوافر للللديهم امكانيلللة الوصلللول الللل  يلللبكة االنترنلللت اال .1

 باستخدام اليبكة ألغراض العمل.

 ت.يلتزم العاملين بيروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للبرامى والملفا  .2

غيلللر  ين بعلللدم تحميلللل أي ملللواد مخللللة بلللاآلداب واأل لللراف أو أي نيلللاطيلتللزم العلللامل  .3

 .نظام  يعا ب بموجبها مرتكبر

ل يلتلللزم العلللاملين اللللسين خصلللص لهلللم بريلللد الكترونللل   لللدم اسلللتخدامر ينيلللاء رسلللائ .4

ال تتعلللق باأل ملللال المنوطللة بهلللم  و لللدم فللتح أي رسلللالة ملللن مصللدر غيلللر معلللروف 

 .بسللاال بعد التنسيق مع القسم المعن  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً: مكافحة الفساد:

و يفصلللحوا خطيللا للجمعيلللة  للن أي حالللة تعلللارض مصللالح حاللللة أيلتللزم العللاملين أن  .1

محتمللللة  وأن ال ييلللارل فللل  أي  لللرار يلللؤثر بيلللكل مبايلللر أو غيلللر مبايلللر  لللل  

 .فير ترسير أي  قد يكون أحد ا ربائر طرف

ز لألنظمللللة يتوجللللب  للللل  العللللاملين ايبللللالع خطيللللا للقسللللم المعنلللل   للللن أي تجللللاو .2

 لللن  والتعليملللات النافلللسة التللل  يطللللع  ليهلللا خلللالل  مللللر  وابلللالع الجهلللات المختصلللة

 أي فساد  لم بر أثناء وظيفتر وسلل ف  سبيل جهود مكافحة الفساد

 :ثامناً: التزام الجهة للموظف     

نلللل    للللل  ايدارة التنفيسيللللة فلللل  الجمعيللللة نيللللر هللللسه السياسللللة فلللل  مو عهللللا االلكترو .1

 العاملين بها وابالغهم بأنر يجب  ليهم االلتزام بأحكامها.وتعريف 

تلبللل    لللل  ايدارة التنفيسيلللة فللل  الجمعيلللة تهيئلللة بيئلللة  ملللل  منلللة وصلللحية للعلللاملين .2

عدالللللة المتطلبللللات األساسللللية ألداء  ملهللللم  وتطبيللللق األنظمللللة واللللللوائح والقللللرارات ب

 وانصاف دون تمييز

 المسؤوليات  

أنيلللطة الجمعيلللة و لللل  جميلللع العلللاملين اللللسين يعمللللون تحلللت تطبلللق هلللسه السياسلللة ضلللمن 

سللللة ادارة وايللللراف الجمعيللللة االطللللالع  للللل  األنظمللللة المتعلقللللة بعملهللللم و للللل  هللللسه السيا

 اجبللللاتهموايلمللللام بهللللا والتو يللللع  ليهللللا  وااللتللللزام بمللللا ورد فيهللللا مللللن أحكللللام  نللللد أداء و

  اللللللو   بثقافلللللة ومبلللللادومسلللللؤولياتهم الوظيفيلللللة. و لللللل  ادارة الملللللوارد البيلللللرية نيلللللر 

 . رالسلول الوظيف  واخال يات الوظيفة وتزويد جميع ايدارات واأل سام بنسخة من

 


