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 قدمة م

تتمثلللل هللليه السياسلللة التعريلللف بالمبلللاد  واالداة وامخلللالق اإلسلللالمية المنبلللع امسلللا  لسللللوك الفلللرد  

ورؤسللا    والتلل  ونشللر القلليم  مللع تعزيللز القلليم المهنيللة وامخالقيللة فلل  عالقللة الموظللف مللع زمال لل  

تنللدرت تحللت  طللار تنميللة رول المسلل ولية  وااللتللزام بهللا مللع تعزيللز ثقللة العمللالء بالخللدمات التلل  تقللدمها 

 الجمعية  والعمل على مكافحة الفساد بشتى صورة.

 النطاق

تحدد هيه السياسة المسؤوليات العامة على كافلة العلاملين وملن لهلم عالقلات تعاقديلة وتطوعيلة فل  الجمعيلة  

 .يستثنى من يلك من تصدر لهم سياسات سلوك وظيفية خاصة وفقاً لألنظمةو

 البيان

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

 أوالً: النزاهة:    

 الترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة.  .1

 تخصيص وقت العمل مداء الواجبات الوظيفية.   .2

 العمل خارت وقت العمل متى ما طلة يلك وفقاً لمصلحة الجمعية.  .3

 خدمة أهداف الجمعية الت  يعمل بها وغايتها.   .4

 اإللمام بامنظمة واللوا ح وتطبيقها دون تجاوز أو اهمال.   .5

 . التحل  بالنزاهة ف  أي تحقيق رسم  يشارك في  أو دعوى قضا ية  .6

 اتخاي اإلجراءات الرسمية لضمان سرية المعلومات الشخصية لآلخرين.   .7

 . توخ  الموضوعية ف  تصرفات  من خالل العمل بحيادية ودون تمييز  .8

 

 ثانياً: الواجبات تجاه المستفيدين والعمالء:       

 احترام حقوقهم ومراعاة مصالحهم دون استثناء والتعامل معهم بحسن ولباقة. .1

 ثقت  عبر النزاهة.السع  لكسة  .2

 التجاوة معهم وفق السلوك السليم ف  كل امعمال بما يتفق مع امنظمة والتعليمات. .3
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 التعامل مع الوثا ق والمعلومات الشخصية بسرية تامة وفقاً لألنظمة والتعليمات. .4

 .االمتناع عن أي عمل يؤثر سلباً على الثقة الوظيفية .5

 ً  : المحظورات العامة: ثالثا

عللللى العلللاملين  سلللاءة اسلللتعمال السللللطة الوظيفيلللة واسلللتطالل النفلللوي  بقبلللول أو طللللة يحظلللر  .1

 الرشوة أو ارتكاة أي صورة من الصور المنصوص عليها ف  نظام مكافحة الرشوة.

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

موافقللة مسللبقة يحظللر علللى العللاملين الجمللع بللين وظيفتللين وممارسللة أخللرى دون الحصللول علللى   .3

 بيلك.

يحظللر علللى العللاملين االشللتراك فلل  الشللكاوى الجماعيللة أو رفللع شللكاوى كيديللة ضللد أشللخاص   .4

 أو جهات.

يحظللر علللى العللاملين جمللع الوثللا ق أو العينللات أو المعلومللات الشخصللية عللن أي شللخص  ال أن  .5

 .تكون ف   طار نظام  وضمن متطلبات العمل الضرورية

 

افشاء   .6 العاملين  على  امهمية  يحظر  طابع  تحمل  الت   المستندات  أو  الوثا ق  أو  السرية  المعلومات 

الكشف   يكن  مالم  معهم  التعاقدية  العالقة  انتهاء  بعد  حتى  وظيفت   بسبة  عليها  والت  حصل  والسرية 

 عنها مسموحاً ب  صراحة بموجة امنظمة. 

ريح ف  موضوعات الزالت  يحظر على العاملين اإلفصال لوسا ل اإلعالم بأي مداخلة أو تعليق أو تص .7

 تحت الدراسة أو التحقيق  أو عبر أي من وسا ل التواصل االجتماع . 

يحظللر علللى العللاملين توجيلل  أي مللن النقللد أو اللللوم  لللى المملكللة أو أي حكومللة خارجيللة  عبللر  .8

 أي وسيلة من وسا ل اإلعالم الداخلية أو الخارجية.

التوقيلللع علللى أي خطابللات أو بيللان ينللاه  سياسلللة يحظللر علللى العللاملين اصللدار أو نشللر أو  .9

 .المملكة أو يتعار  مع أنظمتها السياسية ومصالحها
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 رابعاً: الهدايا واالمتيازات 

يحظللر علللى العللاملين قبللول الهبللات أو االمتيللازات أو الخللدمات التلل  تعللر  عللليهم بشللكل  .1

 مباشر أو غير مباشر أو أي ميزة يكون لها تأثيراً على نزاهت .

ر عللللى العلللاملين قبلللول أي تكلللريم أو هديلللة أو جلللا زة ملللن أي جهلللات خارجيلللة دون يحظللل .2

 الحصول على موافقة رسمية من الجهة المشرفة.

يحظلللر عللللى العلللاملين قبلللول أي تسلللهيالت أو خصلللومات عللللى المشلللتريات الخاصلللة ملللن   .3

 الموردين اليين لديهم معامالت مع الجمعية.

يحظللر علللى العللاملين اسللتخدام أي معلومللة حصلللوا عليهللا بحكللم عملهللم للحصللول علللى خدمللة  .4

 .أو معاملة خاصة من أي جهة

 

 :خامساً: استخدام التقنية   

التقنيللة التلل  بحوزتلل   اي جميللع االجللراءات الالزمللة للمحافظللة علللى امجهللزةعلللى العللاملين اتخلل .1

 وعهدة علي .

يلتللزم العللاملين بعللدم تحميللل بللراما أو تطبيقللات علللى االجهللزة  ال بعللد التنسلليق مللع القسللم المعنلل    .2

 بيلك.

يلتللزم العللاملين بعللدم اسللتخدام امجهللزة  ال مغللرا  العمللل  وعللدم تخللزين معلومللات ليسللت مللن   .3

 ضمن العمل.

لسللرية الموجللودة يلتللزم العللاملين بالمحافظللة علللى معلومللات الللدخول الخاصللة بهللم والمعلومللات ا   .4

 .ف  امجهزة الخاص بهم

 :سادساً: التعامل مع االنترنت   

عللللى العلللاملين الللليين تتلللوافر للللديهم  مكانيلللة الوصلللول  للللى شلللبكة االنترنلللت االلتلللزام باسلللتخدام  .1

 الشبكة مغرا  العمل.

 يلتزم العاملين بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للبراما والملفات.  .2

ين بعلللدم تحميلللل أي ملللواد مخللللة بلللاالداة وامعلللراف أو أي نشلللاط غيلللر نظلللام  يلتلللزم العلللامل  .3

 .يعاقة بموجبها مرتكب 

يلتلللزم العلللاملين الللليين خصلللص لهلللم بريلللد الكترونللل  علللدم اسلللتخدام  إلنشلللاء رسلللا ل ال تتعللللق  .4

بامعمللال المنوطللة بهللم  وعللدم فللتح أي رسللالة مللن مصللدر غيللر معللروف  ال بعللد التنسلليق مللع 
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 يلكالقسم المعن  ب

 سابعاً: مكافحة الفساد:

يفصللحوا خطيللا للجمعيللة عللن أي حالللة تعللار  مصللالح حالللة أو محتملللة  وأن يلتللزم العللاملين أن  .1

يشللارك فلل  أي قللرار يللؤثر بشللكل مباشللر أو غيللر مباشللر علللى ترسللي  أي عقللد يكللون أحللد  ال

 .في  اقربا   طرف

يتوجللة علللى العللاملين اإلبللالل خطيللا للقسللم المعنلل  عللن أي تجللاوز لألنظمللة والتعليمللات النافللية  .2

وظيفتلل  التلل  يطلللع عليهللا خللالل عمللل   وابللالل الجهللات المختصللة عللن أي فسللاد علللم بلل  أثنللاء 

 ويلك ف  سبيل جهود مكافحة الفساد 

 :ثامناً: التزام الجهة للموظف     

علللى اإلدارة التنفيييللة فلل  الجمعيللة نشللر هلليه السياسللة فلل  موقعهللا االلكترونلل   وتعريللف العللاملين  .1

 بها و بالغهم بأن  يجة عليهم االلتزام بأحكامها.

منلللة وصللحية للعلللاملين تلبلل  المتطلبلللات علللى اإلدارة التنفيييللة فللل  الجمعيللة تهي لللة بي للة عمللل آ .2

 امساسية مداء عملهم  وتطبيق امنظمة واللوا ح والقرارات بعدالة و نصاف دون تمييز

 المسؤوليات   

تطبللق هلليه السياسللة ضللمن أنشللطة الجمعيللة وعلللى جميللع العللاملين اللليين يعملللون تحللت  دارة واشللراف 

علللى هلليه السياسللة واإللمللام بهللا والتوقيللع عليهللا  الجمعيللة االطللالع علللى امنظمللة المتعلقللة بعملهللم و

وااللتللزام بمللا ورد فيهللا مللن أحكللام عنللد أداء واجبللاتهم ومسللؤولياتهم الوظيفيللة. وعلللى  دارة المللوارد 

البشللرية نشللر الللوع  بثقافللة ومبللاد  السلللوك الللوظيف  واخالقيللات الوظيفللة وتزويللد جميلللع اإلدارات 

 .  وامقسام بنسخة من

   


