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 قدمةم

تتمثللللل هللللسه السياسللللة التعريللللف بالمبللللادم واادان وااخللللالق اكسللللالمية المنبللللع ااسللللا  لسلللللو  الفللللرد  

فلللال ةال لللة الموظلللف ملللع زمالولللي ورؤسلللاوي  والتلللال ونشلللر القللليم  ملللع تعزيلللز القللليم المهنيلللة وااخال يلللة 

تنلللدرح تحلللت نطلللار تنميلللة رو  المسلللوولية  وااللتلللزام بهلللا ملللع تعزيلللز ثقلللة العملللالء بالخلللدمات التلللال تقلللدمها 

 الجمعية  والعمل ةلى مكافحة الفساد بشتى صورة.

 

 النطاق

تعا دية وتطوةية فال الجمعية  تحدد هسه السللللللياسللللللة المسللللللؤوليات العامة ةلى كافة العاملين ومن لهم ةال ات 

 .ويستثنى من سل  من تصدر لهم سياسات سلو  وظيفية خاصة وفقاً لألنظمة

 

 البيان

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

 

 أوالً: النزاهة   

 الترفع ةن كل ما يخل بشرف الوظيفة. .1

 تخصيص و ت العمل اداء الواجبات الوظيفية.  .2

 العمل خارح و ت العمل متى ما طلن سل  وفقاً لمصلحة الجمعية. .3

 خدمة أهداف الجمعية التال يعمل بها وغايتها.  .4

 اكلمام باانظمة واللواوح وتطبيقها دون تجاوز أو اهمال.  .5

 .التحلال بالنزاهة فال أي تحقيق رسمال يشار  فيي أو دةوى  ضاوية .6

 اتخاس اكجراءات الرسمية لضمان سرية المعلومات الشخصية لآلخرين.  .7

 .توخال الموضوةية فال تصرفاتي من خالل العمل بحيادية ودون تمييز .8
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 ثانياً: الواجبات تجاه المستفيدين والعمالء    

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

 ثقتي ةبر النزاهة.السعال لكسن  .2

 التجاون معهم وفق السلو  السليم فال كل ااةمال بما يتفق مع اانظمة والتعليمات. .3

 التعامل مع الوثاوق والمعلومات الشخصية بسرية تامة وفقاً لألنظمة والتعليمات. .4

 .االمتناع ةن أي ةمل يؤثر سلباً ةلى الثقة الوظيفية .5

 

 : المحظورات العامةثالثاً 

العللللاملين نسللللاءة اسللللتعمال السلللللطة الوظيفيللللة واسللللت الل النفللللوس  بقبللللول أو طلللللن يحظللللر ةلللللى  .1

 الرشوة أو ارتكان أي صورة من الصور المنصوص ةليها فال نظام مكافحة الرشوة.

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

موافقللة مسلللبقة يحظللر ةلللى العللاملين الجملللع بللين وظيفتللين وممارسللة أخلللرى دون الحصللول ةلللى   .3

 بسل .

يحظلللر ةللللى العلللاملين االشلللترا  فلللال الشلللكاوى الجماةيلللة أو رفلللع شلللكاوى كيديلللة ضلللد أشلللخاص   .4

 أو جهات.

يحظلللر ةللللى العلللاملين جملللع الوثلللاوق أو العينلللات أو المعلوملللات الشخصلللية ةلللن أي شلللخص نال أن  .5

 .تكون فال نطار نظامال وضمن متطلبات العمل الضرورية

لمعلومات السرية أو الوثاوق أو المستندات التال تحمل طابع ااهمية والسرية يحظر ةلى العاملين افشاء ا .6

والتال حصل ةليها بسبن وظيفتي حتى بعد انتهاء العال ة التعا دية معهم مالم يكن الكشف ةنها مسموحاً 

 بي صراحة بموجن اانظمة.

يح فال موضوةات الزالت يحظر ةلى العاملين اكفصا  لوساول اكةالم بأي مداخلة أو تعليق أو تصر .7

 تحت الدراسة أو التحقيق  أو ةبر أي من وساول التواصل االجتماةال.

 



 

4 

يحظلللر ةللللى العلللاملين توجيلللي أي ملللن النقلللد أو الللللوم نللللى المملكلللة أو أي حكوملللة خارجيلللة  ةبلللر  .8

 أي وسيلة من وساول اكةالم الداخلية أو الخارجية.

ةلللللى أي خطابللللات أو بيللللان ينللللاه  سياسللللة يحظللللر ةلللللى العللللاملين اصللللدار أو نشللللر أو التو يللللع  .9

 .المملكة أو يتعار  مع أنظمتها السياسية ومصالحها

 

 رابعاً: الهدايا واالمتيازات

يحظلللر ةللللى العلللاملين  بلللول الهبلللات أو االمتيلللازات أو الخلللدمات التلللال تعلللر  ةلللليهم بشلللكل  .1

 مباشر أو غير مباشر أو أي ميزة يكون لها تأثيراً ةلى نزاهتي.

العللللاملين  بللللول أي تكللللريم أو هديللللة أو جللللاوزة مللللن أي جهللللات خارجيللللة دون يحظللللر ةلللللى  .2

 الحصول ةلى موافقة رسمية من الجهة المشرفة.

يحظللللر ةلللللى العللللاملين  بللللول أي تسللللهيالت أو خصللللومات ةلللللى المشللللتريات الخاصللللة مللللن   .3

 الموردين السين لديهم معامالت مع الجمعية.

ةليهلللا بحكلللم ةملهلللم للحصلللول ةللللى خدملللة يحظلللر ةللللى العلللاملين اسلللتخدام أي معلوملللة حصللللوا  .4

 .أو معاملة خاصة من أي جهة

 

 خامساً: استخدام التقنية   

التقنيلللة التلللال بحوزتلللي  ةللللى العلللاملين اتخلللاس جميلللع االجلللراءات الالزملللة للمحافظلللة ةللللى ااجهلللزة .1

 وةهدة ةليي.

يلتللزم العللاملين بعللدم تحميللل بللراما أو تطبيقللات ةلللى االجهللزة نال بعللد التنسلليق مللع القسللم المعنللال   .2

 بسل .

يلتلللزم العلللاملين بعلللدم اسلللتخدام ااجهلللزة نال اغلللرا  العملللل  وةلللدم تخلللزين معلوملللات ليسلللت ملللن   .3

 ضمن العمل.

لسلللرية الموجلللودة يلتلللزم العلللاملين بالمحافظلللة ةللللى معلوملللات اللللدخول الخاصلللة بهلللم والمعلوملللات ا   .4

 .فال ااجهزة الخاص بهم
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 سادساً: التعامل مع االنترنت   

ةلللللى العللللاملين الللللسين تتللللوافر لللللديهم نمكانيللللة الوصللللول نلللللى شللللبكة االنترنللللت االلتللللزام باسللللتخدام  .1

 الشبكة اغرا  العمل.

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

يلتللللزم العللللاملين بعللللدم تحميللللل أي مللللواد مخلللللة بللللاادان وااةللللراف أو أي نشللللاط غيللللر نظللللامال   .3

 .يعا ن بموجبها مرتكبي

يلتللللزم العللللاملين الللللسين خصللللص لهللللم بريللللد الكترونللللال ةللللدم اسللللتخدامي كنشللللاء رسللللاول ال تتعلللللق  .4

بااةملللال المنوطلللة بهلللم  وةلللدم فلللتح أي رسلللالة ملللن مصلللدر غيلللر معلللروف نال بعلللد التنسللليق ملللع 

 .لقسم المعنال بسل ا

 

 سابعاً: مكافحة الفساد

للجمعيلللة ةلللن أي حاللللة تعلللار  مصلللالح حاللللة أو محتمللللة  وأن  يفصلللحوا خطيلللاً يلتلللزم العلللاملين أن  .1

ال يشلللار  فلللال أي  لللرار يلللؤثر بشلللكل مباشلللر أو غيلللر مباشلللر ةللللى ترسللليي أي ةقلللد يكلللون أحلللد 

 .فيي ا رباوي طرف

المعنلللال ةلللن أي تجلللاوز لألنظملللة والتعليملللات النافلللسة يتوجلللن ةللللى العلللاملين اكبلللال  خطيلللا للقسلللم  .2

التلللال يطللللع ةليهلللا خلللالل ةمللللي  وابلللال  الجهلللات المختصلللة ةلللن أي فسلللاد ةللللم بلللي أثنلللاء وظيفتلللي 

 .وسل  فال سبيل جهود مكافحة الفساد

 

 ثامناً: التزام الجهة للموظف 

نللال  وتعريللف العلللاملين ةلللى اكدارة التنفيسيللة فللال الجمعيلللة نشللر هللسه السياسللة فلللال مو عهللا االلكترو .1

 بها ونبالغهم بأني يجن ةليهم االلتزام بأحكامها.

ةلللللى اكدارة التنفيسيللللة فللللال الجمعيللللة تهيوللللة بيوللللة ةمللللل تمنللللة وصللللحية للعللللاملين تلبللللال المتطلبللللات  .2

 .ااساسية اداء ةملهم  وتطبيق اانظمة واللواوح والقرارات بعدالة وننصاف دون تمييز
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 المسؤوليات  

هلللسه السياسلللة ضلللمن أنشلللطة الجمعيلللة وةللللى جميلللع العلللاملين اللللسين يعمللللون تحلللت ندارة واشلللراف تطبلللق 

الجمعيلللة االطلللالع ةللللى اانظملللة المتعلقلللة بعملهلللم وةللللى هلللسه السياسلللة واكلملللام بهلللا والتو يلللع ةليهلللا  

ارد وااللتللللزام بمللللا ورد فيهللللا مللللن أحكللللام ةنللللد أداء واجبللللاتهم ومسللللؤولياتهم الوظيفيللللة. وةلللللى ندارة المللللو

البشللللرية نشللللر الللللوةال بثقافللللة ومبللللادم السلللللو  الللللوظيفال واخال يللللات الوظيفللللة وتزويللللد جميللللع اكدارات 

 . يواا سام بنسخة من

 

 

 

 

 

 

 

 

 عتماد مجلس اإلدارة ا
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