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 مقدمة 

و بالمبادئ  التعریف  السیاسة  ھذه  لسلوك تتمثل  األساس  المنبع  اإلسالمیة  واألخالق  اآلداب 
  ،رؤسائھزمالئھ وع تعزیز القیم المھنیة واألخالقیة في عالقة الموظف مع  م  القیم،  الفرد، ونشر 

  بالخدمات  العمالء  ثقة  تعزیز  مع  بھا  وااللتزام  المسئولیة،  روح  تنمیة  إطار  تحت   تندرج   والتي
 صورة. بشتى الفساد حةالجمعیة، والعمل على مكاف  تقدمھا التي

 النطاق 

  وتطوعیة   ومن لھم عالقات تعاقدیة على كافة العاملین  تحدد ھذه السیاسة المسؤولیات العامة  
 .سلوك وظیفیة خاصة وفقاً لألنظمة سیاسات ویستثنى من ذلك من تصدر لھم  الجمعیة، في 

 البیان

 :االلتزام بـوكل ما یتبعھا على حدة والعاملین بھا تضمن الجمعیة 

 أوالً: النزاھة: 

 .الترفع عن كل ما یخل بشرف الوظیفة .1
 . واجبات الوظیفیةالتخصیص وقت العمل ألداء   .2
 الجمعیة.  العمل خارج وقت العمل متى ما طلب ذلك وفقاً لمصلحة .3
 . التي یعمل بھا وغایتھا  الجمعیةخدمة أھداف   .4
 . اھمال أوباألنظمة واللوائح وتطبیقھا دون تجاوز   اإللمام  .5
 .و دعوى قضائیةأالتحلي بالنزاھة في أي تحقیق رسمي یشارك فیھ   .6
 .اتخاذ اإلجراءات الرسمیة لضمان سریة المعلومات الشخصیة لآلخرین  .7
 .توخي الموضوعیة في تصرفاتھ من خالل العمل بحیادیة ودون تمییز  .8

 مستفیدین والعمالء:ثانیاً: الواجبات تجاه ال

 . ولباقة ھم بحسنمصالحھم دون استثناء والتعامل مع ھم ومراعاة احترام حقوق  .1
 .السعي لكسب ثقتھ عبر النزاھة .2
 . بما یتفق مع األنظمة والتعلیمات  األعمالالسلیم في كل  سلوك ال معھم وفقتجاوب ال .3
 . لألنظمة والتعلیمات التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصیة بسریة تامة وفقاً   .4
 .ثقة الوظیفیةالاالمتناع عن أي عمل یؤثر سلباً على   .5
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 ن:الرؤساء والمرؤوسی تجاهالواجبات ثالثاً: 

مخالفة دون  اإلداري،  ھیكلة العمل والتسلسل  تنفیذ أوامر رؤسائھ وفق    على الموظف .1
 عند حدوثھ.  لرئیسھخطیاً  مع بیان ذلك لألنظمة والتعلیمات 

 .سلیمة معھم  بیئةبناء  المساھمة في  التعامل مع زمالئھ باحترام ولباقة و  الموظفعلى   .2
 . اراءه بمھنیة وموضوعیة عالیة ةمشاركعلى الموظف   .3
ب  .4 معني  المساعدة  الموظف  مجال   في حل  لزمالئھتقدیم  في  تواجھھم  التي  المشاكل 

 . العمل
 . نظمة والتعلیمات من حیث االلتزام باأل لزمالئھقدوة حسنة الموظف یكون   أن  .5
تنمیة مھاراتھم عن  في   زمالئھنقل الخبرات التي اكتسبھا الى    الموظف الى  یسعى  أن  .6

 .یزیتم دون معھم والتعاملطریق التدریب 

 ثالثاً: المحظورات العامة: 

و طلب أقبول  ب  ،إساءة استعمال السلطة الوظیفیة واستغالل النفوذ  العاملین یحظر على   .1
 . و ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص علیھا في نظام مكافحة الرشوةأ  الرشوة

 أو أي صورة من صورة. التزویر  یحظر على العاملین  .2
موافقة وممارسة أخرى دون الحصول على    ینالجمع بین وظیفت  یحظر على العاملین  .3

 .بذلك  مسبقة
العاملین  .4 على  الجماعیة    یحظر  الشكاوى  في  كیدیة ضد أ االشتراك  شكاوى  رفع  و 

 . و جھات أشخاص أ
شخصیة عن أي شخص المعلومات  الو  أعینات  الو  أوثائق  الجمع    یحظر على العاملین  .5

 .ن تكون في إطار نظامي وضمن متطلبات العمل الضروریةأال إ
المستندات التي تحمل طابع   و أالوثائق    وأافشاء المعلومات السریة    العاملین  ىیحظر عل .6

العالقة التعاقدیة حصل علیھا بسبب وظیفتھ حتى بعد انتھاء    والسریة والتي األھمیة  
 األنظمة. مالم یكن الكشف عنھا مسموحاً بھ صراحة بموجب   معھم

و تصریح في أیق  و تعلأأي مداخلة  ب  عالماإل  لوسائل  یحظر على العاملین اإلفصاح  .7
الدراسة   تحت  الزالت   التواصل  وسائل  من  أيعبر    أو  التحقیق،و  أموضوعات 

 . االجتماعي
، أو أي حكومة خارجیة  المملكةلى إو اللوم  أالنقد  أي من توجیھ  یحظر على العاملین    .8

 الداخلیة أو الخارجیة.عالم ي وسیلة من وسائل اإلأ عبر
العاملین  .9 التوقیع على أي  نشر  اصدار أو    یحظر على  بیانأ خطابات  أو  ناھض ی  و 

 .ومصالحھاتعارض مع أنظمتھا السیاسیة یو أ المملكةسیاسة 



 5 

 :الھدایا واالمتیازاترابعاً: 

  علیھم التي تعرض  أو االمتیازات أو الخدمات    الھباتقبول    على العاملین یحظر   .1
ً ریتأثیكون لھا أو أي میزة  و غیر مباشرأبشكل مباشر   على نزاھتھ. ا

خارجیة دون   جھات و جائزة من أي  أو ھدیة  أأي تكریم    قبول  العاملینیحظر على   .2
 .من الجھة المشرفة الحصول على موافقة رسمیة

و خصومات على المشتریات الخاصة  أقبول أي تسھیالت    العاملینیحظر على    .3
 . مع الجمعیةمن الموردین الذین لدیھم معامالت  

للحصول على   معلیھا بحكم عملھ  ا حصلواستخدام أي معلومة    یحظر على العاملین .4
 .و معاملة خاصة من أي جھة أخدمة 

 :استخدام التقنیةخامساً: 

على    العاملینعلى   .1 للمحافظة  الالزمة  االجراءات  جمیع  التي  األجھزةاتخاذ  التقنیة 
 بحوزتھ وعھدة علیھ. 

 مع القسم إال بعد التنسیق    االجھزة  برامج أو تطبیقات على  تحمیل  بعدم  العاملین  یلتزم  .2
 بذلك. المعني

معلومات العمل، وعدم تخزین    ألغراض  إال  األجھزة  استخدام  بعدم  العاملین  یلتزم  .3
 لیست من ضمن العمل.

 السریة  والمعلومات   مبھ  معلومات الدخول الخاصة   على  بالمحافظة  یلتزم العاملین   .4
 م بھ الخاص األجھزة في الموجودة 

 :التعامل مع االنترنتسادساً: 

 باستخدام   االلتزاملى شبكة االنترنت  إالوصول    یةإمكان  متتوافر لدیھ  نالذی  العاملینعلى   .1
 . الشبكة ألغراض العمل

 .لملفات والبرامج لبشروط ومتطلبات حقوق الملكیة الفكریة  العاملین یلتزم  .2
 و أي نشاط غیر نظامي أ  مخلة باآلداب واألعرافمواد    أي عدم تحمیل  ب  العاملین  یلتزم  .3

 .ھیعاقب بموجبھا مرتكب
سائل ال تتعلق إلنشاء ر  ھبرید الكتروني عدم استخدام  مخصص لھ  نالذی  العاملین  یلتزم .4

، وعدم فتح أي رسالة من مصدر غیر معروف إال بعد التنسیق باألعمال المنوطة بھم
 .بذلك  المعني القسممع 

 : مكافحة الفسادسابعاً: 

یفصحو .1 أن  العاملین  حالة    للجمعیةخطیا    ایلتزم  مصالح  تعارض  حالة  أي  و  أ عن 


