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مة ُمقدِّ

ِة التي ينبُع منها سلوُك  ياسُة بالتَّعريِف بالَمبادِئ، واآلداِب، واألخالِق اإلسالميَّ ُل هذه السِّ تتمثَّ
زمالِئه  مع  ف  الموظَّ عالقة  في  واألخالقيَّة  ِة  المهنيَّ القيم  تعزيز  مع  القيِم،  ونشِر  الفرِد، 
العمالِء  ثقة  تعزيِز  مع  بها،  وااللتزاِم  ِة،  المسئوليَّ روِح  تنمَيِة  إطار  في  تندرُج  والتي  ورؤساِئه، 

ُرِق. ُة، والعَمل على مكافحة الفساد بشتَّى الطُّ مها الجمعيَّ بالخدمات التي ُتقدِّ

النِّطاق:

ًة، وَمن لهم عالقاٌت  ة الُملقاِة على العاملين كافَّ ياسُة المسؤولياِت العامَّ ُتحّدُد هذه السِّ
سلوٍك  سياساُت  لهم  تصدُر  َمن  ذلَك  من  وُيستثنى  ة،  الجمعيَّ في  ٌة  عيَّ وتطوُّ ٌة  تعاقديَّ

ة وفًقا لألنظمة. ة خاصَّ وظيفيَّ

البيان:

ُة، والعامُلون بها، وكلُّ َمن يتبُعها على حدٍة؛ االلتزاَم ِبما َيأتي: َتضمُن الجمعيَّ

زاهة. ال: النَّ أوَّ

ُع عن كلِّ ما يخلُّ بشرف الوظيَفِة.. 1 رفُّ التَّ
ة.. 2 تخصيُص وقِت العمل ألداِء الواجباِت الوظيفيَّ
ة.. 	 العمُل خارَج وقت العمِل، متى ما ُطلب ذلَك؛ وفًقا لمصلحة الجمعيَّ
ة التي يعمل بها، وغايِتها.. 	 خدمة أهداِف الجمعيَّ
اإللماُم باألنظمِة واللوائح، وتطبيُقها دون تجاوٍز أو إهمال.. 5
ٍة.. 	 زاهة في أيِّ تحقيٍق رسميٍّ ُيشارك فيه، أو دعوى قضائيَّ التحلِّي بالنَّ
ة لآلخرين.. 	 خصيَّ يَّة المعلوماِت الشَّ ة لضمان سرِّ سميَّ اتِّخاُذ اإلجراءات الرَّ
ٍة، ودون تمييٍز.. 	 فاِته، من خالل العمِل بحياديَّ ِة في تصرُّ ي الموضوعيَّ توخِّ

ثانًيا: الواجباُت تجاه المسَتفيدين والُعمالِء.

احتراُم حقوِقهم، ومراعاُة مصالحهم دون استثناء، والتَّعامل مَعهم بُحسِن لباَقٍة.. 1
زاهة.. 2 عُي لكسب ثقِتهم عبر النَّ السَّ
األنظمة . 	 مع  يتَّفق  بما  األعماِل،  كلِّ  في  ليم  السَّ لوك  السُّ وفق  معهم  التَّجاوُب 

والتَّعليمات.
ٍة، وفًقا لألنظمِة والتَّعليمات.. 	 ٍة تامَّ ِة بسريَّ خصيَّ التَّعامُل مع الوثائق والمعلوماِت الشَّ
ة.. 5 االمتناُع عن أيِّ عمٍل ُيؤثِّر في الثِّقِة الوظيفيَّ
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ؤساء والَمرؤوسين. ثالًثا: الواجباُت تجاه الرُّ

دون . 1  ، اإلداريِّ والتَّسلسِل  العمِل،  هيكلِة  وفَق  رؤساِئه،  أوامر  تنفيُذ  ِف  الُموظَّ على 
ا لرئيِسه عند حدوثه. ّيً مخالفِة األنظمة والتَّعليماِت، مع بيان ذلك خطِّ

ِف التَّعامُل مع زمالِئه باحتراٍم ولباقٍة، والمساهمُة في بناء بيئٍة سليمٍة . 2 على الموظَّ
معهم.

ٍة عاليٍة.. 	 ٍة وموضوعيَّ ف مشاركُة آراِئه بمهنيَّ على الموظَّ
ف ُملَزٌم بتقديم المساعدِة لزمالِئه عنَد ُمواَجهِة المشاِكل في مجاِل العمل.. 	 الموظَّ
ُف قدوًة حسنًة لزمالِئه من حيُث االلتزام باألنِظمة والتَّعليمات.. 5 أن يكوَن الموظَّ
مهاراتِهم، . 	 لتنميِة  زمالئِه؛  إلى  اكتسَبها  التي  الخبراِت  نقل  إلى  ُف  الموظَّ يسَعى  أن 

دريِب، والتَّعامل معهم دون تمييٍز. عن طريق التَّ

ة. رابًعا: المحظورات العامَّ

بقبوِل . 1 النُّفوذ،  ة، واستغالُل  الوظيفيَّ لطة  السُّ العاملين إساءُة استعمال  ُيحظر على 
ور المنصوص َعليها في نظاِم مكافحِة  شوِة، أَو طلِبها، أو ارتكاِب أّي صورٍة من الصُّ الرَّ

شوة. الرَّ

زوير، أو أّي صورٍة من صوِرِه.. 2 ُيحظُر على العاملين التَّ

الحصوِل . 	 دون  أخرى  وظيفٍة  وممارسُة  وظيفَتين،  بين  الجمُع  العاملين  على  يُحظر 
على موافقٍة مسبقٍة بذلك.

ٍة ضدَّ . 	 ة، أو رفُع شكاوى كيديَّ يُحظر على العاملين االشتراُك في الشكاوى الجماعيَّ
أشخاٍص أو جهاٍت.

أيِّ . 5 عن  ِة  الشخصيَّ المعلومات  أو  ناِت،  العيِّ أو  الوثائق،  جمُع  العاملين  على  ُيحظر 
رورية. ، وضمن متطلباِت العمل الضَّ شخٍص، إال أن تكون في إطاٍر نظاميٍّ

ة، أو الوثائق، أو المستندات التي تحمُل . 	 ريَّ ُيحظر على العاملين ِإفشاُء المعلومات السِّ
ة والسريَّة، والتي حصَل عليها بسبب وظيفِته، حتى بعَد انتهاء العالقة  طابع األهميَّ

التَّعاقدّية معُه، ما لم يُكن الكشُف عنها مسموًحا بِه صراحًة بموجِب األنظمة.

أو تصريٍح في . 	 أو تعليٍق،  بأيِّ مداخلٍة،  العاملين اإلفصاُح لوسائل اإلعالِم  ُيحظر على 
. راسة أو التَّحقيق، أو عبر أيٍّ ِمن وسائل التَّواصل االجتماعيِّ موضوعاٍت ما زالت تحت الدِّ

ُيحظر على العاملين توجيُه أيِّ نقٍد أو لوٍم إلى المملكِة، أو أيِّ حكومٍة خارجّيٍة، عبر . 	
ة. ِة أو الخارجيَّ أّي وسيلٍة من وسائل اإلعالم الداخليَّ

سياسَة . 	 ُيناهض  بياٍن  أو  خطاباٍت،  أيِّ  توقيُع  أو  نشُر،  أو  ِإصداُر،  العاملين  على  ُيحظر 
ة ومصالحها. ياسيَّ المملكِة، أو يتعارُض مع أنظمتها السِّ
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خامًسا: الهدايا واالمتيازات.

عليهم . 1 ُتعرض  التي  الخدمات  أو  االمتيازاِت،  أو  الهباِت،  قبوُل  العاملين  على  ُيحظر 
بشكٍل مباشٍر، أو غير مباشٍر، أو أّي ميزٍة يكون لها تأثيٌر على الّنزاهِة.

ُيحظُر على العاملين قبوُل أّي تكريٍم، أو هدّيٍة، أو جائزٍة، من أّي جهاٍت خارجيٍة، دون . 2
ٍة من الجهة المشرفة. الحصوِل على موافقٍة رسميَّ

يحظُر على العاملين قبوُل أيِّ تسهيالٍت، أو خصوماٍت على الُمشتريات الخاصة من . 	
ة. المورِّدين الذين لَديهم معامالٌت مع الجمعيَّ

ُيحظر على العاملين استخداُم أّي معلومٍة حصلوا عليها بُحكم عمِلهم؛ للحصوِل . 	
ٍة، من أيِّ جهة. على خدمٍة، أو معاملٍة خاصَّ

ة. سادًسا: استخدام الّتقنيَّ

التي . 1 الّتقنية  اتِّخاُذ جميع اإِلجراءاِت الالزمِة للُمحافظِة على األجهزِة  على العاملين 
بحوزتهم، وفي عهَدِتهم.

نسيِق مع . 2 التَّ يلتزُم العامُلون بعدم تحميِل برامج أو تطبيقاٍت على األجهزِة؛ إال بعد 
القسم المعنيِّ بذلَك.

يلتزُم العاملون بعدم استخداِم األجهزة إال ألغراِض العمل، وعدم تخزيِن معلوماٍت . 	
ليست من ضمن الَعمل.

والمعلومات . 	 بهم،  ة  الخاصَّ خول  الدُّ معلوماِت  على  بالمحافظِة  العاملون  يلتزُم 
ِة بهم. ريَّة الموجودة في األجهزِة الخاصَّ السِّ

سابًعا: التَّعامل مع اإِلنترنت.

االلتزاُم . 1 اإِلنترنت  شبكة  إلى  الوصوِل  ة  إمكانيَّ لديهم  تتوافُر  الذين  العاملين  على 
بكة ألغراِض العمل. باستخدام الشَّ

ات.. 2 ِة للبرامج والملفَّ ِة الفكريَّ يلتزُم العاملون بشروط ومتطّلباِت حقوِق الملكيَّ

ٍة باآلداِب واألعراِف، أو أّي نشاٍط غير نظاميٍّ . 	 يلتزُم العاملون بعدم تحميِل أّي مواّد ُمخلَّ
يعاقب بموجبها مرتكبه.

ص لهم بريٌد ِإلكترونّي بَعدم استخداِمه إلنشاء رساِئل ال . 	 يلتزم العاملون الذين ُخصِّ
تتعلَّق باألعماِل الَمنوَطة بهم، وعدم فتِح أّي رسالٍة من مصدٍر غير معروٍف إال بعد 

نسيِق مع القسم الَمعنيِّ بذلك. التَّ
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رئيس مجلس اإلدارة:

فؤاد بن عيسى العيسى

ثامًنا: مكافَحة الفساد.

أو . 1 ٍة  أّي حالِة تعاُرض مصاِلح، حاليَّ ة عن  ا للجمعيَّ ّيً ِبأن ُيفصحوا خطِّ العاملون  يلتزُم 
محتملٍة، وأَلَّا يشارك في أّي قراٍر يؤثِّر بشكٍل مباشٍر أو غير مباشٍر على ترسَيِة أّي عقٍد 

يكوُن أحُد أَقرباِئه طرًفا فيِه.
ا عن أيِّ تجاوٍز لألنظمِة والتَّعليمات . 2 ّيً ُب على العاملين إبالُغ القسم المعنيِّ خطِّ يتوجَّ

َصة عن أيِّ فساٍد علَم  لع عليها خالَل عمله، وِإبالُغ الجهات الُمَتخصِّ افذِة، التي يطَّ النَّ
بِه في أثناء وظيفِتهـ وذلَك في سبيل جهوِد ُمكافحِة الفساد.

ف. تاسًعا: التزاُم الجمعّيِة تجاَه الموظَّ

1 . ، اإِللكترونيِّ موقِعها  في  ياسة  السِّ هذه  نشُر  ة  الجمعيَّ في  نفيذّيِة  التَّ اإلدارة  على 
وتعريُف العاملين بها، وإبالُغهم بأنَّه عليهم االلتزاُم بأحكاِمها.

ُتلبِّي . 2 للعاملين،  ٍة  يَّ وصحِّ آمنٍة  عمٍل  بيئِة  تهيئُة  الجمعية  في  نفيذيَّة  التَّ اإلدارِة  على 
بعدالٍة  والقرارات،  واللواِئح،  األنظمِة،  وتطبيق  عملهم،  ألداء  ة  األساسيَّ المتطلبات 

وإنصاٍف دون تمييٍز.

ات:  المسؤوليَّ

يعملون  الذين  العاملين  جميِع  وعلى  ة،  الجمعيَّ أنشطِة  في  ياسة  السِّ هذه  تطبيُق  يجُب 
ياسِة،  الُع على األنظمة المتعّلقة بعملهم، وعلى هذه السِّ ة االطِّ تحت إدارِة وِإشراف الجمعيَّ
واإللماُم بها، والتَّوقيُع عليها، وااللتزاُم بما ورد فيها ِمن أحكاٍم؛ وذلَك عند أداء واجباِتهم 
لوك الوظيفيِّ  ِة نشُر الوعِي بثقافِة السُّ ة. وعلى إدارِة الموارد البشريَّ اتهم الوظيفيَّ ومسؤوليَّ

اِت الوظيفِة، وتزويد جميع اإلداراِت واألقسام بنسخٍة منها. ومبادِئِه، وأَخالقيَّ

واهلل الموفق




