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 قدمةم

واآلداب واألخللللالق اإلسللللالمٌة المنبللللع األسللللا  لسلللللون الفللللرد  تتمثللللل هللللسه السٌاسللللة التعرٌللللف بالمبللللاد  

ونشلللر المللللٌم  مللللع تعزٌللللز المللللٌم المهنٌللللة واألخاللٌللللة فلللً واللللللة الموظللللف مللللع زمال لللل  ورؤسللللا    والتللللً 

تنلللدرح تحلللت نطلللار تنمٌلللة رو  المسللل ولٌة  وااللتلللزام بهلللا ملللع تعزٌلللز ثملللة العملللالء بالخلللدمات التلللً تملللدمها 

 فحة الفساد بشتى صورة.الجمعٌة  والعمل ولى مكا

 النطاق

تحللدد هللسه السٌاسللة المسللؤولٌات العامللة ولللى كافللة العللاملٌن ومللن لهللم واللللات تعالدٌللة وتطووٌللة فللً الجمعٌللة  

 .وٌستثنى من سلن من تصدر لهم سٌاسات سلون وظٌفٌة خاصة وفماً لؤلنظمة

 البيان

 بـ:تضمن الجمعٌة والعاملٌن بها وكل ما ٌتبعها ولى حدة االلتزام 

 أوالً: النزاهة:   

 الترفع ون كل ما ٌخل بشرف الوظٌفة. .1

 تخصٌص ولت العمل ألداء الواجبات الوظٌفٌة.  .2

 العمل خارح ولت العمل متى ما طلب سلن وفماً لمصلحة الجمعٌة. .3

 خدمة أهداف الجمعٌة التً ٌعمل بها وغاٌتها.  .4

 اإللمام باألنظمة واللوا ح وتطبٌمها دون تجاوز أو اهمال.  .5

 التحلً بالنزاهة فً أي تحمٌك رسمً ٌشارن فٌ  أو دووى لضا ٌة. .6

 اتخاس اإلجراءات الرسمٌة لضمان سرٌة المعلومات الشخصٌة لآلخرٌن.  .7

 .توخً الموضووٌة فً تصرفات  من خالل العمل بحٌادٌة ودون تمٌٌز .8

 

 ثانياً: الواجبات تجاه المستفيدين والعمالء:    

 مصالحهم دون استثناء والتعامل معهم بحسن ولبالة.احترام حمولهم ومراواة  .1

 السعً لكسب ثمت  وبر النزاهة. .2

 التجاوب معهم وفك السلون السلٌم فً كل األومال بما ٌتفك مع األنظمة والتعلٌمات. .3
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 التعامل مع الوثا ك والمعلومات الشخصٌة بسرٌة تامة وفماً لؤلنظمة والتعلٌمات. .4

5.  ً  .ولى الثمة الوظٌفٌة االمتناع ون أي ومل ٌؤثر سلبا

 ً  : المحظورات العامة:ثالثا

ٌحظللللر ولللللى العللللاملٌن نسللللاءة اسللللتعمال السلللللطة الوظٌفٌللللة واسللللت الل النفللللوس  بمبللللول أو طلللللب  .1

 الرشوة أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص ولٌها فً نظام مكافحة الرشوة.

 ٌحظر ولى العاملٌن التزوٌر أو أي صورة من صورة.  .2

العلللاملٌن الجملللع بلللٌن وظٌفتلللٌن وممارسلللة أخلللرى دون الحصلللول وللللى موافملللة مسلللبمة ٌحظلللر وللللى   .3

 بسلن.

ٌحظلللر وللللى العلللاملٌن االشلللتران فلللً الشلللكاوى الجماوٌلللة أو رفلللع شلللكاوى كٌدٌلللة ضلللد أشلللخاص   .4

 أو جهات.

ٌحظلللر وللللى العلللاملٌن جملللع الوثلللا ك أو العٌنلللات أو المعلوملللات الشخصلللٌة ولللن أي شلللخص نال أن  .5

 .وضمن متطلبات العمل الضرورٌة تكون فً نطار نظامً

 

ٌحظر ولى العاملٌن افشاء المعلومات السرٌة أو الوثا ك أو المستندات التً تحمل طابع األهمٌة  .6

والسرٌة والتً حصل ولٌها بسبب وظٌفت  حتى بعد انتهاء العاللة التعالدٌة معهم مالم ٌكن الكشف 

 ونها مسموحاً ب  صراحة بموجب األنظمة.

العاملٌن اإلفصا  لوسا ل اإلوالم بأي مداخلة أو تعلٌك أو تصرٌح فً موضووات الزالت ٌحظر ولى  .7

 تحت الدراسة أو التحمٌك  أو وبر أي من وسا ل التواصل االجتماوً.

ٌحظلللر وللللى العلللاملٌن توجٌللل  أي ملللن النملللد أو الللللوم نللللى المملكلللة أو أي حكوملللة خارجٌلللة  وبلللر  .8

 أو الخارجٌة. أي وسٌلة من وسا ل اإلوالم الداخلٌة

ٌحظللللر ولللللى العللللاملٌن اصللللدار أو نشللللر أو التولٌللللع ولللللى أي خطابللللات أو بٌللللان ٌنللللاه  سٌاسللللة  .9

 .المملكة أو ٌتعار  مع أنظمتها السٌاسٌة ومصالحها
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 رابعاً: الهدايا واالمتيازات

ٌحظلللر ولللللى العلللاملٌن لبللللول الهبللللات أو االمتٌلللازات أو الخللللدمات التللللً تعلللر  ولللللٌهم بشللللكل  .1

 باشر أو أي مٌزة ٌكون لها تأثٌراً ولى نزاهت .مباشر أو غٌر م

ٌحظلللللر وللللللى العلللللاملٌن لبلللللول أي تكلللللرٌم أو هدٌلللللة أو جلللللا زة ملللللن أي جهلللللات خارجٌلللللة دون  .2

 الحصول ولى موافمة رسمٌة من الجهة المشرفة.

ٌحظللللر ولللللى العللللاملٌن لبللللول أي تسللللهٌالت أو خصللللومات ولللللى المشللللترٌات الخاصللللة ملللللن   .3

 مع الجمعٌة.الموردٌن السٌن لدٌهم معامالت 

ٌحظلللر وللللى العلللاملٌن اسلللتخدام أي معلوملللة حصللللوا ولٌهلللا بحكلللم وملهلللم للحصلللول وللللى خدملللة  .4

 .أو معاملة خاصة من أي جهة

 

 :خامساً: استخدام التقنية   

التمنٌلللة التلللً بحوزتللل   وللللى العلللاملٌن اتخلللاس جمٌلللع االجلللراءات الالزملللة للمحافظلللة وللللى األجهلللزة .1

 ووهدة ولٌ .

ٌلتللزم العلللاملٌن بعللدم تحمٌلللل بللرام  أو تطبٌملللات ولللى االجهلللزة نال بعللد التنسلللٌك مللع المسلللم المعنلللً   .2

 بسلن.

ٌلتلللزم العلللاملٌن بعلللدم اسلللتخدام األجهلللزة نال ألغلللرا  العملللل  وولللدم تخلللزٌن معلوملللات لٌسلللت ملللن   .3

 ضمن العمل.

لسلللرٌة الموجلللودة ٌلتلللزم العلللاملٌن بالمحافظلللة وللللى معلوملللات اللللدخول الخاصلللة بهلللم والمعلوملللات ا   .4

 .فً األجهزة الخاص بهم

 :سادساً: التعامل مع االنترنت   

ولللللى العللللاملٌن الللللسٌن تتللللوافر لللللدٌهم نمكانٌللللة الوصللللول نلللللى شللللبكة االنترنللللت االلتللللزام باسللللتخدام  .1

 الشبكة ألغرا  العمل.

 ٌلتزم العاملٌن بشروط ومتطلبات حموق الملكٌة الفكرٌة للبرام  والملفات.  .2

ٌن بعللللدم تحمٌللللل أي مللللواد مخلللللة بللللاآلداب واألوللللراف أو أي نشللللاط غٌللللر نظللللامً ٌلتللللزم العللللامل  .3

 .ٌعالب بموجبها مرتكب 

ٌلتللللزم العللللاملٌن الللللسٌن خصللللص لهللللم برٌللللد الكترونللللً وللللدم اسللللتخدام  إلنشللللاء رسللللا ل ال تتعلللللك  .4

باألوملللال المنوطلللة بهلللم  وولللدم فلللتح أي رسلللالة ملللن مصلللدر غٌلللر معلللروف نال بعلللد التنسلللٌك ملللع 
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 بسلنالمسم المعنً 

 سابعاً: مكافحة الفساد:

ٌفصلللحوا خطٌلللا للجمعٌلللة ولللن أي حاللللة تعلللار  مصلللالح حاللللة أو محتمللللة  وأن ٌلتلللزم العلللاملٌن أن  .1

ال ٌشلللارن فللللً أي للللرار ٌللللؤثر بشلللكل مباشللللر أو غٌلللر مباشللللر وللللى ترسللللٌ  أي وملللد ٌكللللون أحللللد 

 .فٌ  الربا   طرف

ز لؤلنظملللة والتعلٌملللات النافلللسة ٌتوجلللب وللللى العلللاملٌن اإلبلللال  خطٌلللا للمسلللم المعنلللً ولللن أي تجلللاو .2

التلللً ٌطللللع ولٌهلللا خلللالل وملللل   وابلللال  الجهلللات المختصلللة ولللن أي فسلللاد وللللم بللل  أثنلللاء وظٌفتللل  

 وسلن فً سبٌل جهود مكافحة الفساد

 :ثامناً: التزام الجهة للموظف     

العلللاملٌن وللللى اإلدارة التنفٌسٌلللة فلللً الجمعٌلللة نشلللر هلللسه السٌاسلللة فلللً مولعهلللا االلكترونلللً  وتعرٌلللف  .1

 بها ونبالغهم بأن  ٌجب ولٌهم االلتزام بأحكامها.

ولللللى اإلدارة التنفٌسٌللللة فللللً الجمعٌللللة تهٌ للللة بٌ للللة ومللللل تمنللللة وصللللحٌة للعللللاملٌن تلبللللً المتطلبللللات  .2

 األساسٌة ألداء وملهم  وتطبٌك األنظمة واللوا ح والمرارات بعدالة وننصاف دون تمٌٌز

 المسؤوليات  

أنشلللطة الجمعٌلللة ووللللى جمٌلللع العلللاملٌن اللللسٌن ٌعمللللون تحلللت ندارة واشلللراف تطبلللك هلللسه السٌاسلللة ضلللمن 

الجمعٌللللة االطللللالع ولللللى األنظمللللة المتعلمللللة بعملهللللم وولللللى هللللسه السٌاسللللة واإللمللللام بهللللا والتولٌللللع ولٌهللللا  

وااللتللللزام بمللللا ورد فٌهللللا مللللن أحكللللام ونللللد أداء واجبللللاتهم ومسللللؤولٌاتهم الوظٌفٌللللة. وولللللى ندارة المللللوارد 

الللللووً بثمافللللة ومبللللاد  السلللللون الللللوظٌفً واخاللٌللللات الوظٌفللللة وتزوٌللللد جمٌللللع اإلدارات البشللللرٌة نشللللر 

 .  واأللسام بنسخة من
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 نوتماد مجل  اإلدارة 
 

 اع مجل  اإلدارةاجتمتم نوتماد سٌاسة تعار  المصالح بالجمعٌة ......................................... فً 

بجلست  ...................... المنعمدة بتارٌخ  ...../ ....../ ..................... الموافك ...../ ....../ 
...................... 

 

  




