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 مقدمة:

تتمثل هذه السٌاسة التعرٌف  االمافادو وااداو واالقفاإل امسفامٌة الماافا االسفاك لسفلوك الرفرد وا فر الزفٌم مفا تع ٌف  الزفٌم 

المهاٌة واالقاقٌة فً عاقة الموظ  ما  مائه ورؤسفائه والتفً تافدرح تإفا  تفار تامٌفة روئ المسفئولٌة وابلتف ام اهفا مفا 

 .تع ٌ  ثزة العماء االقدماا التً تزدمها الجمعٌة والعمل على مكافإة الرساد ا تى صورة

 

 النطاق:

ومن لهم عاقاا تعاقدٌة وتتوعٌة فً الجمعٌة وٌستثاى مفن ذلفك مفن تإدد هذه السٌاسة المسؤولٌاا العامة على كافة العاملٌن 

 . تصدر لهم سٌاساا سلوك وظٌرٌة قاصة وفزاً لألاظمة

 

 البيان:

 :تضمن الجمعٌة والعاملٌن اها وكل ما ٌتاعها على إدة ابلت ام اـ

 : أوبً: الا اهة

 .الترفا عن كل ما ٌقل ا ر  الوظٌرة .1

 .الواجااا الوظٌرٌةتقصٌص وقا العمل الداء  .0

 .العمل قارح وقا العمل متى ما تلو ذلك وفزاً لمصلإة الجمعٌة .3

 .قدمة أهدا  الجمعٌة التً ٌعمل اها وغاٌتها .4

 .املمام ااالاظمة واللوائح وتتاٌزها دون تجاو  أو اهمال .5

 .التإلً االا اهة فً أي تإزٌإل رسمً ٌ ارك فٌه أو دعوى قضائٌة .6

 .لضمان سرٌة المعلوماا ال قصٌة لآلقرٌن اتقاذ امجراءاا الرسمٌة .7

 .توقً الموضوعٌة فً تصرفاته من قال العمل اإٌادٌة ودون تمٌٌ  .8

 :ثااٌاً: الواجااا تجاه المسترٌدٌن والعماء

 .اإترام إزوقهم ومراعاة مصالإهم دون استثااء والتعامل معهم اإسن ولااقة .1

 .السعً لكسو ثزته عار الا اهة .0

 .السلوك السلٌم فً كل االعمال اما ٌترإل ما االاظمة والتعلٌماا التجاوو معهم وفإل .3

 .التعامل ما الوثائإل والمعلوماا ال قصٌة اسرٌة تامة وفزاً لألاظمة والتعلٌماا .4

 .ابمتااع عن أي عمل ٌؤثر سلااً على الثزة الوظٌرٌة .5

 :ثالثاً: الواجااا تجاه الرؤساء والمرؤوسٌن

 ه وفإل هٌكلة العمل والتسلسل امداري، دون مقالرةعلى الموظ  تارٌذ أوامر رؤسائ .1

 .لألاظمة والتعلٌماا ما اٌان ذلك قتٌاً لرئٌسه عاد إدوثه

 .على الموظ  التعامل ما  مائه ااإترام ولااقة والمساهمة فً اااء اٌئة سلٌمة معهم .0

 .على الموظ  م اركة اراءه امهاٌة وموضوعٌة عالٌة .3

 .ل مائه فً إل الم اكل التً تواجههم فً مجال العملالموظ  معاً اتزدٌم المساعدة  .4

 .أن ٌكون الموظ  قدوة إساة ل مائه من إٌث ابلت ام ااالاظمة والتعلٌماا .5
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فً تامٌة مهفاراتهم عفن ترٌفإل التفدرٌو والتعامفل معهفم  أن ٌسعى الموظ  الى ازل القاراا التً اكتساها الى  مائه .6

 .دون تمٌٌ 

 :مةثالثاً: المإظوراا العا

ٌإظر على العاملٌن  ساءة استعمال السلتة الوظٌرٌة واستغال الارفوذ، ازافول أو تلفو الر فوة أو ارتكفاو أي صفورة  .1

 .من الصور الماصوص علٌها فً اظام مكافإة الر وة

 .ٌإظر على العاملٌن الت وٌر أو أي صورة من صورة .0

 .ول على موافزة مسازة اذلكٌإظر على العاملٌن الجما اٌن وظٌرتٌن وممارسة أقرى دون الإص .3

 .ٌإظر على العاملٌن اب تراك فً ال كاوى الجماعٌة أو رفا  كاوى كٌدٌة ضد أ قاص أو جهاا .4

ٌإظر على العاملٌن جما الوثائإل أو العٌااا أو المعلومفاا ال قصفٌة عفن أي  فقص  ب أن تكفون ففً  تفار اظفامً  .5

 .وضمن متتلااا العمل الضرورٌة

ف اء المعلوماا السرٌة أو الوثائإل أو المستاداا التً تإمل تااا االهمٌة والسرٌة والتفً إصفل ٌإظر على العاملٌن ا .6

علٌهففا اسففاو وظٌرتففه إتففى اعففد ااتهففاء العاقففة التعاقدٌففة معهففم مففالم ٌكففن الك فف  عاهففا مسففموإاً اففه صففراإة اموجففو 

 .االاظمة

أو تصرٌح فً موضوعاا ب الفا تإفا الدراسفة ٌإظر على العاملٌن امفصائ لوسائل امعام اأي مداقلة أو تعلٌإل  .7

 .أو التإزٌإل، أو عار أي من وسائل التواصل ابجتماعً

ٌإظر على العاملٌن توجٌه أي من الازد أو اللوم  لى المملكة أو أي إكومة قارجٌة عار أي وسٌلة من وسائل امعفام  .8

 .الداقلٌة أو القارجٌة

ٌففا علففى أي قتااففاا أو اٌففان ٌاففاهم سٌاسففة المملكففة أو ٌتعففارم مففا ٌإظففر علففى العففاملٌن اصففدار أو ا ففر أو التوق .9

 .أاظمتها السٌاسٌة ومصالإها

 :رااعاً: الهداٌا وابمتٌا اا 

ٌإظر على العاملٌن قاول الهااا أو ابمتٌفا اا أو القفدماا التفً تعفرم علفٌهم ا فكل ماا فر أو غٌفر ماا فر أو أي  .1

 .مٌ ة ٌكون لها تأثٌراً على ا اهته

على العاملٌن قاول أي تكرٌم أو هدٌة أو جائ ة من أي جهاا قارجٌفة دون الإصفول علفى موافزفة رسفمٌة مفن ٌإظر  .0

 .الجهة الم رفة

ٌإظر على العاملٌن قاول أي تسهٌاا أو قصوماا على الم ترٌاا القاصة من الموردٌن الذٌن لدٌهم معفاماا مفا  .3

 .الجمعٌة

وا علٌهفا اإكفم عملهفم للإصفول علفى قدمفة أو معاملفة قاصفة مفن أي ٌإظر على العاملٌن استقدام أي معلومة إصفل .4

 .جهة

 :قامساً: استقدام التزاٌة

 .التزاٌة التً اإو ته وعهدة علٌه على العاملٌن اتقاذ جمٌا ابجراءاا الا مة للمإافظة على االجه ة .1

 .الزسم المعاً اذلكٌلت م العاملٌن اعدم تإمٌل ارامج أو تتاٌزاا على ابجه ة  ب اعد التاسٌإل ما  .0

 .ٌلت م العاملٌن اعدم استقدام االجه ة  ب الغرام العمل، وعدم تق ٌن معلوماا لٌسا من ضمن العمل .3

 .ٌلت م العاملٌن االمإافظة على معلوماا الدقول القاصة اهم والمعلوماا السرٌة الموجودة فً االجه ة القاص اهم .4
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 :سادساً: التعامل ما اباتراا

 .ن الذٌن تتوافر لدٌهم  مكااٌة الوصول  لى  اكة اباتراا ابلت ام ااستقدام ال اكة الغرام العملعلى العاملٌ .1

 .ٌلت م العاملٌن ا روت ومتتلااا إزوإل الملكٌة الركرٌة للارامج والملراا .0

 .كاهٌلت م العاملٌن اعدم تإمٌل أي مواد مقلة اااداو واالعرا  أو أي ا ات غٌر اظامً ٌعاقو اموجاها مرت .3

ٌلت م العاملٌن الذٌن قصص لهم ارٌد الكترواً عدم استقدامه ما اء رسائل ب تتعلإل ااالعمال الماووتة اهفم، وعفدم  .4

 .فتح أي رسالة من مصدر غٌر معرو   ب اعد التاسٌإل ما الزسم المعاً اذلك

 :سااعاً: مكافإة الرساد

تعفارم مصفالح إالفة أو مإتملفة وأن ب ٌ فارك ففً أي قفرار ٌلت م العاملٌن أن ٌرصإوا قتٌا للجمعٌة عن أي إالة  .1

 .ٌؤثر ا كل ماا ر أو غٌر ماا ر على ترسٌه أي عزد ٌكون أإد أقراائه تر  فٌه

ٌتوجو على العاملٌن امااغ قتٌفا للزسفم المعافً عفن أي تجفاو  لألاظمفة والتعلٌمفاا الااففذة التفً ٌتلفا علٌهفا قفال  .0

 .عن أي فساد علم اه أثااء وظٌرته وذلك فً ساٌل جهود مكافإة الرسادعمله، و ااغ الجهاا المقتصة 

 :ثامااً: الت ام الجهة للموظ 

على امدارة التارٌذٌة فً الجمعٌة ا ر هذه السٌاسة فً موقعها ابلكترواً وتعرٌف  العفاملٌن اهفا و ااغهفم اأافه ٌجفو  .1

 .علٌهم ابلت ام اأإكامها

ٌة تهٌئة اٌئة عمل آماة وصإٌة للعاملٌن تلاً المتتلااا االساسٌة الداء عملهم، وتتاٌإل على امدارة التارٌذٌة فً الجمع .0

 .االاظمة واللوائح والزراراا اعدالة و اصا  دون تمٌٌ 

 

  :المسؤوليات

تتافإل هفذه السٌاسفة ضفمن أا فتة الجمعٌفة وعلفى جمٌفا العفاملٌن الفذٌن ٌعملفون تإفا  دارة و  فرا  الجمعٌفة ابتفاع علفى 

ظمة المتعلزة اعملهم وعلى هذه السٌاسة واملمام اها والتوقٌا علٌهفا، وابلتف ام امفا ورد فٌهفا مفن أإكفام عافد أداء واجافاتهم االا

 .ومسؤولٌاتهم الوظٌرٌة

وعلى  دارة الموارد الا رٌة ا ر الوعً اثزافة وماادو السلوك الوظٌرً وأقاقٌاا الوظٌرة وت وٌفد جمٌفا امداراا واالقسفام 

 .ة ماهاااسق
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