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 سٌاسة قواعد السلوك

 

 : مقدمة

اآلداب واألخالق اإلسالمٌة المنبع األساس لسلوك تتمثل هذه السٌاسة التعرٌف بالمبادئ و

زمالئه ع تعزٌز القٌم المهنٌة واألخالقٌة فً عالقة الموظف مع م القٌم، الفرد، ونشر

 ثقة تعزٌز مع بها وااللتزام المسئولٌة، روح تنمٌة إطار تحت تندرج والتً ،رؤسائهو

 صورة. بشتى الفساد الجمعٌة، والعمل على مكافحة تقدمها التً بالخدمات العمالء

 : النطاق

 ومن لهم عالقات تعاقدٌةعلى كافة العاملٌن تحدد هذه السٌاسة المسؤولٌات العامة 

سلوك وظٌفٌة خاصة  سٌاساتوٌستثنى من ذلك من تصدر لهم  الجمعٌة،فً  وتطوعٌة

 .وفقاً لؤلنظمة

 :البٌان

 :االلتزام بـوكل ما ٌتبعها على حدة والعاملٌن بها تضمن الجمعٌة 

 أوالً: النزاهة:

 .الترفع عن كل ما ٌخل بشرف الوظٌفة .1

 .واجبات الوظٌفٌةالتخصٌص وقت العمل ألداء   .2

 الجمعٌة. العمل خارج وقت العمل متى ما طلب ذلك وفقاً لمصلحة .3

 .التً ٌعمل بها وغاٌتها الجمعٌةخدمة أهداف   .4

 .اهمال أوباألنظمة واللوائح وتطبٌقها دون تجاوز  اإللمام  .5

 .و دعوى قضائٌةأالتحلً بالنزاهة فً أي تحقٌق رسمً ٌشارك فٌه   .6

 .اتخاذ اإلجراءات الرسمٌة لضمان سرٌة المعلومات الشخصٌة لآلخرٌن  .7

 .ته من خالل العمل بحٌادٌة ودون تمٌٌزتوخً الموضوعٌة فً تصرفا  .8

 ثانٌاً: الواجبات تجاه المستفٌدٌن والعمالء:

 .ولباقة هم بحسنمصالحهم دون استثناء والتعامل معهم ومراعاة احترام حقوق .1

 .السعً لكسب ثقته عبر النزاهة .2

بما ٌتفق مع األنظمة  األعمالالسلٌم فً كل  سلوكال معهم وفقتجاوب ال .3

 .والتعلٌمات
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 .التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصٌة بسرٌة تامة وفقاً لؤلنظمة والتعلٌمات .4

 .ثقة الوظٌفٌةالاالمتناع عن أي عمل ٌؤثر سلباً على   .5

 ن:الرؤساء والمرؤوسٌ تجاهالواجبات ثالثاً: 

دون اإلداري، هٌكلة العمل والتسلسل تنفٌذ أوامر رؤسائه وفق  على الموظف .1

 عند حدوثه. لرئٌسهخطٌاً  مع بٌان ذلكمخالفة لؤلنظمة والتعلٌمات 

سلٌمة  بٌئةبناء المساهمة فً التعامل مع زمالئه باحترام ولباقة و على الموظف .2

 .معهم

 .راءه بمهنٌة وموضوعٌة عالٌةآ ةمشاركعلى الموظف   .3

المشاكل التً تواجههم فً مجال  فً حل لزمالئهتقدٌم المساعدة الموظف معنً ب  .4

 .العمل

 .من حٌث االلتزام باألنظمة والتعلٌمات لزمالئهقدوة حسنة الموظف ٌكون  أن  .5

تنمٌة مهاراتهم فً  زمالئهلى إنقل الخبرات التً اكتسبها  الموظف الى ٌسعى أن  .6

 .ٌزٌتم دون معهم والتعاملعن طرٌق التدرٌب 

 ثالثاً: المحظورات العامة:

و أقبول ب ،إساءة استعمال السلطة الوظٌفٌة واستغالل النفوذ العاملٌنٌحظر على  .1

و ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص علٌها فً نظام مكافحة أ طلب الرشوة

 .الرشوة

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

وممارسة أخرى دون الحصول على  ٌنالجمع بٌن وظٌفت ٌحظر على العاملٌن .3

 .بذلك موافقة مسبقة

و رفع شكاوى كٌدٌة ضد أاالشتراك فً الشكاوى الجماعٌة  ٌحظر على العاملٌن  .4

 .و جهاتأشخاص أ

شخصٌة عن أي المعلومات الو أعٌنات الو أوثائق الجمع  ٌحظر على العاملٌن  .5

 .رٌةن تكون فً إطار نظامً وضمن متطلبات العمل الضروأال إشخص 

المستندات التً تحمل  وأالوثائق  وأفشاء المعلومات السرٌة إ العاملٌن ىٌحظر عل .6

العالقة حصل علٌها بسبب وظٌفته حتى بعد انتهاء  والسرٌة والتًطابع األهمٌة 

 األنظمة.لم ٌكن الكشف عنها مسموحاً به صراحة بموجب  ما التعاقدٌة معهم

و تصرٌح فً أو تعلٌق أأي مداخلة ب عالماإل لوسائل ٌحظر على العاملٌن اإلفصاح  .7

 التواصل وسائل من أيعبر  أو التحقٌق،و أموضوعات الزالت تحت الدراسة 

 .االجتماعً

أو أي حكومة  المملكةلى إو اللوم أالنقد أي من توجٌه ٌحظر على العاملٌن   .8

 الداخلٌة أو الخارجٌة.عالم ي وسٌلة من وسائل اإلأ ، عبرخارجٌة



 4 

ناهض ٌ و بٌانأخطابات أو التوقٌع على أي نشر صدار أو إ العاملٌنٌحظر على   .9

 .ومصالحهاتعارض مع أنظمتها السٌاسٌة ٌو أ المملكةسٌاسة 

 :الهداٌا واالمتٌازاترابعاً: 

 علٌهمالتً تعرض أو االمتٌازات أو الخدمات  الهباتقبول  على العاملٌنٌحظر  .1

 على نزاهته. اً رٌتأثٌكون لها أو أي مٌزة  و غٌر مباشرأبشكل مباشر 

خارجٌة  جهاتو جائزة من أي أو هدٌة أأي تكرٌم  قبول العاملٌنٌحظر على  .2

 .من الجهة المشرفة دون الحصول على موافقة رسمٌة

و خصومات على المشترٌات الخاصة أقبول أي تسهٌالت  العاملٌنٌحظر على   .3

 .مع الجمعٌةمن الموردٌن الذٌن لدٌهم معامالت 

للحصول  معلٌها بحكم عمله احصلواستخدام أي معلومة  على العاملٌن ٌحظر .4

 .و معاملة خاصة من أي جهةأعلى خدمة 

 :استخدام التقنٌةخامساً: 

التقنٌة التً  األجهزةاتخاذ جمٌع االجراءات الالزمة للمحافظة على  العاملٌنعلى  .1

 بحوزته وعهدة علٌه.

مع إال بعد التنسٌق  جهزةاأل تطبٌقات علىبرامج أو  تحمٌل بعدم العاملٌن ٌلتزم  .2

 بذلك. المعنً القسم

العمل، وعدم تخزٌن معلومات  ألغراض إال األجهزة استخدام بعدم العاملٌن ٌلتزم  .3

 لٌست من ضمن العمل.

 السرٌة والمعلومات مبه معلومات الدخول الخاصة على بالمحافظة ٌلتزم العاملٌن   .4

 . مبه الخاص األجهزة فً الموجودة

 :نترنتالتعامل مع اإلسادساً: 

 االلتزامنترنت لى شبكة اإلإالوصول  ٌةإمكان متتوافر لدٌه نالذٌ العاملٌنعلى  .1

 .الشبكة ألغراض العمل باستخدام

 .لملفاتوالبرامج لبشروط ومتطلبات حقوق الملكٌة الفكرٌة  العاملٌن ٌلتزم  .2

و أي نشاط غٌر أ واألعرافمخلة باآلداب مواد  أيعدم تحمٌل ب العاملٌن ٌلتزم  .3

 .هٌعاقب بموجبها مرتكب نظامً

إلنشاء رسائل ال  هلكترونً عدم استخدامإبرٌد  مخصص له نالذٌ العاملٌن ٌلتزم .4

، وعدم فتح أي رسالة من مصدر غٌر معروف إال بعد باألعمال المنوطة بهمتتعلق 

 .بذلك المعنً القسمالتنسٌق مع 
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 :مكافحة الفسادسابعاً: 

و أعن أي حالة تعارض مصالح حالة  للجمعٌةخطٌا  االعاملٌن أن ٌفصحوٌلتزم  .1

 ةشكل مباشر أو غٌر مباشر على ترسٌن ال ٌشارك فً أي قرار ٌؤثر بأمحتملة، و

 .فٌه اقربائه طرفأأي عقد ٌكون أحد 

عن أي تجاوز لؤلنظمة والتعلٌمات المعنً  للقسمبال  خطٌا اإل العاملٌنٌتوجب على  .2

بال  الجهات المختصة عن أي فساد علم به إو ،ٌطلع علٌها خالل عمله النافذة التً

 .فً سبٌل جهود مكافحة الفسادذلك ثناء وظٌفته وأ

 :للموظفالتزام الجهة ثامناً: 

لكترونً، فً موقعها اإل السٌاسةنشر هذه  اإلدارة التنفٌذٌة فً الجمعٌةعلى  .1

 .االلتزام بأحكامها مبأنه ٌجب علٌه مبها وإبالغه العاملٌنوتعرٌف 

تلبً  للعاملٌنتهٌئة بٌئة عمل آمنة وصحٌة  اإلدارة التنفٌذٌة فً الجمعٌةعلى  .2

، وتطبٌق األنظمة واللوائح والقرارات بعدالة مساسٌة ألداء عملهالمتطلبات األ

 .وإنصاف دون تمٌٌز

 : لمسؤولٌاتا

ٌعملون تحت إدارة الذٌن  العاملٌنوعلى جمٌع  أنشطة الجمعٌةتطبق هذه السٌاسة ضمن 

 واإللمام بها السٌاسةوعلى هذه  ماالطالع على األنظمة المتعلقة بعملهشراف الجمعٌة وإ

 مومسؤولٌاته م، وااللتزام بما ورد فٌها من أحكام عند أداء واجباتهوالتوقٌع علٌها

وعلى إدارة الموارد البشرٌة نشر الوعً بثقافة ومبادئ السلوك الوظٌفً  ،الوظٌفٌة

 .هابنسخة من واألقسام واخالقٌات الوظٌفة وتزوٌد جمٌع اإلدارات

 التوقٌع :      معٌة : أحمد بن عبدالرحمن البعادية الجرئٌس مجلس ادار

 االعتماد :

، ذه السٌاسة م ه2221/ 22/ 28( فً 2)  رقم اعتمد مجلس إدارة الجمعٌة فً االجتماع

  الموضوعة سابقا. قواعد السلوكت وتحل هذه السٌاسة محل جمٌع سٌاسا

  


