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مقدمة
تتمثللل هللله السياسللة التعريللف بالمبللادو وااداو واالخللالق اإلسللالمية المنبللع االسللاف لسلللوك الفللرد ون للر القلليم
مللع تعزيللز القلليم المهنيللة واالخالقيللة فللف عالقللة الموظللف مللع زمالتللر ورؤسللاتر والتللف تنللدرج تحللت طللار تنميللة
روح المسللتولية وااللتللزام بهللا مللع تعزيللز ثقللة العمللالء بالخللدمات التللف تقللدمها الجمعيللة والعمللل علللم مكافحللة
الفساد ب تم صورة.

النطاق
تحدد هله السللياسللة المسللؤوليات العامة علم كافة العاملين ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعية فف الجمعية ويسللتثنم من
للك من تصدر لهم سياسات سلوك وظيفية خاصة وفقا ً لألنظمة.

البيان
تضمن الجمعية والعاملين بها وكل ما يتبعها علم حدة االلتزام بل:

أوالً :النزاهة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الترفع عن كل ما يخل ب رف الوظيفة.
تخصيص وقت العمل الداء الواجبات الوظيفية.
العمل خارج وقت العمل متم ما طلو للك وفقا ً لمصلحة الجمعية.
خدمة أهداف الجمعية التف يعمل بها وغايتها.
اإللمام باالنظمة واللواتح وتطبيقها دون تجاوز أو اهمال.
التحلف بالنزاهة فف أي تحقيق رسمف ي ارك فير أو دعوى قضاتية.
اتخال اإلجراءات الرسمية لضمان سرية المعلومات ال خصية لآلخرين.
توخف الموضوعية فف تصرفاتر من خالل العمل بحيادية ودون تمييز.

ثانياً :الواجبات تجاه المستفيدين والعمالء:
 .1احترام حقوقهم ومراعاة مصالحهم دون استثناء والتعامل معهم بحسن ولباقة.
 .2السعف لكسو ثقتر عبر النزاهة.
 .3التجاوو معهم وفق السلوك السليم فف كل االعمال بما يتفق مع االنظمة والتعليمات.
 .4التعامل مع الوثاتق والمعلومات ال خصية بسرية تامة وفقا ً لألنظمة والتعليمات.
 .5االمتناع عن أي عمل يؤثر سلبا ً علم الثقة الوظيفية.
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ثالثاً :المحظورات العامة:
 .1يحظللر علللم العللاملين سللاءة اسللتعمال السلللطة الوظيفيللة واسللتلالل النفللول بقبللول أو طلللو الر للوة أو
ارتكاو أي صورة من الصور المنصوص عليها فف نظام مكافحة الر وة.
 .2يحظر علم العاملين التزوير أو أي صورة من صورة.
 .3يحظر علم العاملين الجمع بين وظيفتين وممارسة أخرى دون الحصول علم موافقة مسبقة بللك.
 .4يحظر علم العاملين اال تراك فف ال كاوى الجماعية أو رفع كاوى كيدية ضد أ خاص أو جهات.
 .5يحظللر علللم العللاملين جمللع الوثللاتق أو العينللات أو المعلومللات ال خصللية عللن أي للخص ال أن تكللون
فف طار نظامف وضمن متطلبات العمل الضرورية.
 .6يحظر علم العاملين اف اء المعلومات السرية أو الوثاتق أو المستندات التف تحمل طابع االهمية والسرية والتف
حصل عليها بسبو وظيفتر حتم بعد انتهاء العالقة التعاقدية معهم مالم يكن الك ف عنها مسموحا ً بر صراحة
بموجو االنظمة.
 .7يحظر علم العاملين اإلفصاح لوساتل اإلعالم بأي مداخلة أو تعليق أو تصريح فف موضوعات الزالت تحت
الدراسة أو التحقيق أو عبر أي من وساتل التواصل االجتماعف.
 .8يحظللر علللم العللاملين توجيللر أي مللن النقللد أو اللللوم لللم المملكللة أو أي حكومللة خارجيللة عبللر أي وسلليلة
من وساتل اإلعالم الداخلية أو الخارجية.
 .9يحظللر علللم العللاملين اصللدار أو ن للر أو التوقيللع علللم أي خطابللات أو بيللان ينللاهس سياسللة المملكللة أو
يتعارس مع أنظمتها السياسية ومصالحها.

رابعاً :الهدايا واالمتيازات
.1
.2
.3
.4

يحظللر علللم العللاملين قبللول الهبللات أو االمتيللازات أو الخللدمات التللف تعللرس عللليهم ب للكل مبا للر أو
غير مبا ر أو أي ميزة يكون لها تأثيرا ً علم نزاهتر.
يحظللر علللم العللاملين قبللول أي تكللريم أو هديللة أو جللاتزة مللن أي جهللات خارجيللة دون الحصللول علللم
موافقة رسمية من الجهة الم رفة.
يحظلللر عللللم العلللاملين قبلللول أي تسلللهيالت أو خصلللومات عللللم الم لللتريات الخاصلللة ملللن الملللوردين
اللين لديهم معامالت مع الجمعية.
يحظلللر عللللم العلللاملين اسلللتخدام أي معلوملللة حصللللوا عليهلللا بحكلللم عملهلللم للحصلللول عللللم خدملللة أو
معاملة خاصة من أي جهة.
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خامساً :استخدام التقنية:
.1
.2
.3
.4

علللم العللاملين اتخللال جميللع االجللراءات الالزمللة للمحافظللة علللم االجهللزة التقنيللة التللف بحوزتللر وعهللدة
علير.
يلتزم العاملين بعدم تحميل برامج أو تطبيقات علم االجهزة ال بعد التنسيق مع القسم المعنف بللك.
يلتللزم العللاملين بعللدم اسللتخدام االجهللزة ال الغللراس العمللل وعللدم تخللزين معلومللات ليسللت مللن ضللمن
العمل.
يلتلللزم العلللاملين بالمحافظلللة عللللم معلوملللات اللللدخول الخاصلللة بهلللم والمعلوملللات السلللرية الموجلللودة فلللف
االجهزة الخاص بهم.

سادساً :التعامل مع االنترنت:
.1
.2
.3
.4

عللللم العلللاملين الللللين تتلللوافر للللديهم مكانيلللة الوصلللول للللم لللبكة االنترنلللت االلتلللزام باسلللتخدام ال لللبكة
الغراس العمل.
يلتزم العاملين ب روط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للبرامج والملفات.
يلتلللزم العلللامل ين بعلللدم تحميلللل أي ملللواد مخللللة بلللااداو واالعلللراف أو أي ن لللاط غيلللر نظلللامف يعاقلللو
بموجبها مرتكبر.
يلتللزم العللاملين اللللين خصللص لهللم بريللد الكترونللف عللدم اسللتخدامر إلن للاء رسللاتل ال تتعلللق باالعمللال
المنوطة بهم وعدم فتح أي رسالة من مصدر غير معروف ال بعد التنسيق مع القسم المعنف بللك

سابعاً :مكافحة الفساد:
 .1يلتلللزم العلللاملين أن يفصلللحوا خطيلللا للجمعيلللة علللن أي حاللللة تعلللارس مصلللالح حاللللة أو محتمللللة وأن ال
ي للارك فللف أي قللرار يللؤثر ب للكل مبا للر أو غيللر مبا للر علللم ترسللير أي عقللد يكللون أحللد اقرباتللر طللرف
فير.
 .2يتوجللو علللم العللاملين اإلبللالل خطيللا للقسللم المعنللف عللن أي تجللاوز لألنظمللة والتعليمللات النافلللة التللف يطلللع
عليهللا خللالل عملللر وابللالل الجهللات المختصللة عللن أي فسللاد علللم بللر أثنللاء وظيفتللر وللللك فللف سللبيل جهللود
مكافحة الفساد

ثامناً :التزام الجهة للموظف:
 .1علللم اإلدارة التنفيليللة فللف الجمعيللة ن للر هللله السياسللة فللف موقعهللا االلكترونللف وتعريللف العللاملين بهللا
و بالغهم بأنر يجو عليهم االلتزام بأحكامها.
 .2علللم اإلدارة التنفيليللة فللف الجمعيللة تهيتللة بيتللة عمللل امنللة وصللحية للعللاملين تلبللف المتطلبللات االساسللية
الداء عملهم وتطبيق االنظمة واللواتح والقرارات بعدالة و نصاف دون تمييز
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المسؤوليات
تطبللق هللله السياسللة ضللمن أن للطة الجمعيللة وعلللم جميللع العللاملين اللللين يعملللون تحللت دارة وا للراف الجمعيللة
االطللالع علللم االنظمللة المتعلقللة بعملهللم وعلللم هللله السياسللة واإللمللام بهللا والتوقيللع عليهللا وااللتللزام بمللا ورد
فيهللا مللن أحكللام عنللد أداء واجبللاتهم ومسللؤولياتهم الوظيفيللة .وعلللم دارة المللوارد الب للرية ن للر الللوعف بثقافللة
ومبادو السلوك الوظيفف واخالقيات الوظيفة وتزويد جميع اإلدارات واالقسام بنسخة منر.

عتماد مجلف اإلدارة
تم عتماد سياسة تعارس المصالح بالجمعية  .........................................فف اجتماع مجلف اإلدارة بجلستر رقم
( )6المنعقدة بتاريخ1443/2/20هل الموافق 2021/9/26م .
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