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 قدمة م

  تعزيز   مع  القيم،  ونشر  الفرد،   لسلوك  األساس  المنبع  اإلسالمية  واألخالق  واآلداب  بالمبادئ  التعريف  السياسة  هذه  تتمثل
  وااللتزام  المسئولية،  روح  تنمية  إطار  تحت  تندرج  والتي  ورؤسائه،  زمالئه  مع  الموظف  عالقة  في  واألخالقية  المهنية  القيم

 . صورة  بشتى  الفساد مكافحة على والعمل الجمعية، تقدمها التي بالخدمات العمالء ثقة تعزيز مع بها

 النطاق 

 من  ويسيتثنى  الجمعية، في وتطوعية  تعاقدية عالقات  لهم   ومن  العاملين كافة على العامة  المسيؤوليات  السيياسية  هذه   تحدد

 .لألنظمة وفقا    خاصة  وظيفية  سلوك  سياسات  لهم   تصدر من  ذلك

 البيان 

 : بي  االلتزام  حدة  على يتبعها ما وكل  بها والعاملين الجمعية تضمن

 :النزاهة: أولا    

 .الترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة .1

 . واجبات الوظيفيةال تخصيص وقت العمل ألداء    .2

 الجمعية. العمل خارج وقت العمل متى ما طلب ذلك وفقا  لمصلحة .3

 .التي يعمل بها وغايتها الجمعيةخدمة أهداف    .4

 .اهمال  أوباألنظمة واللوائح وتطبيقها دون تجاوز   اإللمام   .5

 . و دعوى قضائيةأالتحلي بالنزاهة في أي تحقيق رسمي يشارك فيه   .6

 . اتخاذ اإلجراءات الرسمية لضمان سرية المعلومات الشخصية لآلخرين  .7

 من خالل العمل بحيادية ودون تمييز  توخي الموضوعية في تصرفاته .8

 

 

 
 

 

 

 



 
    

 

ا   : والعمالء  المستفيدين تجاه الواجبات: ثانيا

 .ولباقة  هم بحسنمصالحهم دون استثناء والتعامل معهم ومراعاة  احترام حقوق .1

 .السعي لكسب ثقته عبر النزاهة .2

 .بما يتفق مع األنظمة والتعليمات األعمالالسليم في كل   سلوكال معهم وفقتجاوب  ال .3

 .التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية بسرية تامة وفقا  لألنظمة والتعليمات .4

 .ثقة الوظيفيةالاالمتناع عن أي عمل يؤثر سلبا  على  .5

ا   : المحظورات العامة:ثالثا

و أ و طلييب الرشييوة أقبييول ب ،إسيياءة اسييتعمال السييلطة الوظيفييية واسييت الل النفييوذ العيياملينيحظيير علييى  .1

 .ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة 

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

 .بذلك  موافقة مسبقةوممارسة أخرى دون الحصول على   ينالجمع بين وظيفت  يحظر على العاملين  .3

و أشيييخاص أو رفيييع شيييكاوى كيديييية ضيييد أاالشيييتراك فيييي الشيييكاوى الجماعيييية  يحظييير عليييى العييياملين  .4

 .جهات

ن تكييون أال إشخصييية عيين أي شييخص المعلومييات الو أعينييات الو أوثييائق الجمييع  يحظيير علييى العيياملين .5

 .في إطار نظامي وضمن متطلبات العمل الضرورية

  والسرية والتيالمستندات التي تحمل طابع األهمية    وأالوثائق    وأافشاء المعلومات السرية    العاملين   ىيحظر عل .6

مالم يكن الكشف عنها مسموحا  به صراحة    العالقة التعاقدية معهم حصل عليها بسبب وظيفته حتى بعد انتهاء  

 . األنظمةبموجب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

و تصريح في موضوعات الزالت تحت  أو تعليق  أأي مداخلة  ب  اإلعالم   لوسائل  يحظر على العاملين اإلفصاح .7

 االجتماعي. التواصل وسائل عبر أي من أو التحقيق،و  أالدراسة 

ي أ المملكييية أو أي حكومييية خارجيييية، عبيييرليييى إو الليييوم أالنقيييد أي مييين توجييييه يحظييير عليييى العييياملين  .8

 الداخلية أو الخارجية.عالم  وسيلة من وسائل اإل

و أ المملكييةنيياهس سياسيية يو بيييان أخطابييات أو التوقيييع علييى أي نشيير اصييدار أو  لعيياملينيحظيير علييى ا .9

 ومصالحتعارس مع أنظمتها السياسية  ي

 

ا:  الهدايا والمتيازات  رابعا

بشييكل مباشيير  عليييهم التييي تعييرس أو االمتيييازات أو الخييدمات  الهبيياتقبييول  علييى العيياملينيحظيير  .1

 .أو أي ميزة يكون لها تأثيرا  على نزاهته و غير مباشرأ

خارجييية دون الحصييول  جهيياتو جييائزة ميين أي أو هدييية أأي تكييريم  قبييول العيياملينيحظيير علييى  .2

 من الجهة المشرفة.  على موافقة رسمية

و خصييومات علييى المشييتريات الخاصيية ميين المييوردين أقبييول أي تسييهيالت  العيياملينيحظيير علييى   .3

 الجمعية.مع الذين لديهم معامالت 

و أللحصييول علييى خدميية  م عليهييا بحكييم عملهيي احصييلواسييتخدام أي معلوميية  يحظيير علييى العيياملين .4

 .معاملة خاصة من أي جهة

ا:      :استخدام التقنيةخامسا

التقنييية التييي بحوزتييه وعهييدة  األجهييزة اتخيياذ جميييع االجييراءات الالزميية للمحافظيية علييى  العيياملينعلييى  .1

 .عليه

 المعني بذلك.  مع القسم إال بعد التنسيق    االجهزة   برامج أو تطبيقات على  تحميل  بعدم   العاملين  يلتزم   .2

العمييل، وعييدم تخييزين معلومييات ليسييت ميين ضييمن  ألغييراس إال األجهييزة  اسييتخدام  بعييدم  العيياملين يلتييزم   .3

 العمل.

 يفيي الموجييودة  السييرية والمعلومييات بهييم  معلومييات الييدخول الخاصيية علييى بالمحافظيية يلتييزم العيياملين   .4

 .بهم   الخاص  األجهزة 

 

 



 
   

ا:    :التعامل مع النترنتسادسا

الشيييبكة  باسييتخدام  االلتييزام لييى شييبكة االنترنييت إالوصييول  يييةإمكان م تتييوافر لييديه نالييذي العيياملينعلييى  .1

 .ألغراس العمل

 .لملفاتوالبرامج  لبشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية    العاملين  يلتزم   .2

يعاقيييب  و أي نشييياط غيييير نظييياميأ مخلييية بييياآلداب واألعيييرافميييواد  أيعيييدم تحمييييل ب العييياملين يلتيييزم   .3

 .هبموجبها مرتكب

باألعمييال إلنشيياء رسييائل ال تتعلييق  هبريييد الكترونييي عييدم اسييتخدام م خصييص لهيي نالييذي العيياملين يلتييزم  .4

 المعني بذلك  القسم ، وعدم فتح أي رسالة من مصدر غير معروف إال بعد التنسيق مع المنوطة بهم 

ا:    : مكافحة الفسادسابعا

ن ال أو محتملييية، وأعييين أي حالييية تعيييارس مصيييالح حالييية  للجمعييييةخطييييا  ايلتيييزم العييياملين أن يفصيييحو .1

 يشييارك فييي أي قييرار يييؤثر بشييكل مباشيير أو غييير مباشيير علييى ترسيييه أي عقييد يكييون أحييد اقربائييه طييرف

 .فيه
تجيياوز لألنظميية والتعليمييات النافييذة التييي عيين أي المعنييي  للقسييم بييالخ خطيييا اإل العيياملينيتوجييب علييى  .2

فييي سييبيل ذلييك ثنيياء وظيفتييه وأوابييالخ الجهييات المختصيية عيين أي فسيياد علييم بييه  ،يطلييع عليهييا خييالل عملييه

 جهود مكافحة الفساد

ا:        :للموظفالتزام الجهة  ثامنا

بهييا  العيياملينفييي موقعهييا االلكترونييي، وتعريييف  السياسييةنشيير هييذه  اإلدارة التنفيذييية فييي الجمعيييةعلييى  .1

 .االلتزام بأحكامها  م بأنه يجب عليه  م وإبالغه

ساسييية تلبييي المتطلبييات األ للعيياملينتهيئيية بيئيية عمييل صمنيية وصييحية  اإلدارة التنفيذييية فييي الجمعيييةعلييى  .2

 ، وتطبيق األنظمة واللوائح والقرارات بعدالة وإنصاف دون تمييزم ألداء عمله

 المسؤوليات   

يعملييون تحييت إدارة واشييراف الجمعييية الييذين  العيياملينتطبييق هييذه السياسيية ضييمن أنشييطة الجمعييية وعلييى جميييع 
، وااللتييزام بمييا ورد والتوقيييع عليهييا واإللمييام بهييا السياسييةوعلييى هييذه  م االطييالع علييى األنظميية المتعلقيية بعملهيي

الوظيفييية. وعلييى إدارة المييوارد البشييرية نشيير الييوعي بثقافيية  م ومسييؤولياته م فيهييا ميين أحكييام عنييد أداء واجبيياته
 هبنسخة من  واألقسام   ومبادئ السلوك الوظيفي واخالقيات الوظيفة وتزويد جميع اإلدارات

  

 

 

 

 

 


