
 سياسة قواعد السلوك
 مقدمة

تتمثل هذه السياسة التعريف بالمبادئ واآلداب واألخالق اإلسالمية المنبع األساس لسلوك الفرد، ونشر القيي،، ميع 
تعزيييز القييي، الم نييية واألخال ييية اييو فالميية المووييس مييع امالييين وج سيياين، والتييو تنيي ج  ت يي    يياج تنمييية جو  

تعزيز ثقة العمالء بالخ مات التو تق م ا الجمعية، والعمل فلى مكاا ة الفساد بشيتى المسئولية، وااللتزام ب ا مع 
 صوجة.
 النطاق

ت يي د هييذه السياسيية المسييلوليات العاميية فلييى ناايية العييامل ت ومييت ل يي، فالمييات تعام  يية وت و ييية اييو الجمعييية، 
 ويستثنى مت ذلك مت تص ج ل ، سياسات سلوك وويفية خاصة واقًا لألنظمة.

 يانالب
 تضمن الجمعية والعاملين بها وكل ما يتبعها على حدة االلتزام بـ:

 أوالً: النزاهة:

 التراع فت نل ما  خل بشرف الوويفة. .1
 تخصيص وم  العمل ألداء الواجبات الوويفية.  .2
 العمل خاج  وم  العمل متى ما  لب ذلك واقًا لمصل ة الجمعية. .3
 ا.خ مة أه اف الجمعية التو  عمل ب ا وغايت   .4
 اإللمام باألنظمة واللوايح وت بيق ا دون تجاوا أو  همال.   .5
 الت لو بالنزاهة او أي ت ق ق جسمو  شاجك فين أو دفوى مضايية.  .6
 اتخاذ اإلجراءات الرسمية لضمان سرية المعلومات الشخصية لآلخريت.   .7
 توخو الموضو ية او تصرااتن مت خالل العمل ب ياد ة ودون تم  ز.   .8

 الواجبات تجاه المستفيدين والعمالء:ثانياً: 

 احترام حقوم ، ومرافاة مصال  ، دون استثناء والتعامل مع ، ب ست ولبامة. .1
 السعو لكسب ثقتن فبر النزاهة. .2
 التجاوب مع ، واق السلوك السلي، او نل األفمال بما يتفق مع األنظمة والتعليمات. .3
 تامة واقًا لألنظمة والتعليمات.التعامل مع الوثايق والمعلومات الشخصية بسرية  .4
 االمتناع فت أي فمل يلثر سلبًا فلى الثقة الوويفية. .5

 



 ثالثاً: الواجبات تجاه الرؤساء والمرؤوسين:

فلى المووس تنف ذ أوامر ج ساين واق هيكلة العميل والتسلسيل اإلداجي، دون مخالفية لألنظمية والتعليميات ميع  .1
 بيان ذلك خ يًا لرييسن فن  ح وثن.

 ى المووس التعامل مع امالين باحترام ولبامة والمساهمة او بناء ب ئة سليمة مع ،.فل .2
 فلى المووس مشاجنة آجاءه بم نية وموضو ية فالية. .3
 المووس معنو بتق  ، المساف ة لزمالين او حل المشاكل التو تواج  ، او مجال العمل.  .4
 نظمة والتعليمات.أن  كون المووس م وة حسنة لزمالين مت ح ث االلتزام باأل  .5
ايييو تنميييية م ييياجات ، فيييت  رييييق التييي جيب  أن  سيييعى الموويييس  ليييى نقيييل الخبيييرات التيييو اكتسيييب ا اليييى اماليييين   .6

 والتعامل مع ، دون تم  ز.
 ثالثاً: المحظورات العامة:

ي   ظر فلى العامل ت  ساءة استعمال السل ة الوويفية واستغالل النفوذ، بقبول أو  ليب الرويوة أو اجتكياب أ .1
 صوجة مت الصوج المنصوص فل  ا او نظام مكاا ة الرووة.

   ظر فلى العامل ت التزوير أو أي صوجة مت صوجة.  .2
   ظر فلى العامل ت الجمع ب ت وويفت ت ومماجسة أخرى دون ال صول فلى موااقة مسبقة بذلك. .3
 أوخاص أو ج ات.  ظر فلى العامل ت االوتراك او الشكاوى الجما ية أو جاع وكاوى ن   ة ض    .4
  ظيير فلييى العييامل ت جمييع الوثييايق أو الع نييات أو المعلومييات الشخصييية فييت أي وييخص  ال أن تكييون اييو   .5

   اج نظامو وضمت مت لبات العمل الضروجية.
  ظيير فلييى العييامل ت  اشيياء المعلومييات السييرية أو الوثييايق أو المسييتن ات التييو ت مييل  ييابع األهمييية والسييرية  .6

سبب وويفتن حتى بع  انت اء العالمة التعام  ة مع ، مال،  كت الكشيس فن يا مسيموحًا بين والتو حصل فل  ا ب
 صراحة بموجب األنظمة.

  ظيير فلييى العييامل ت اإلاصييا  لوسييايل اإلفييالم بييعي م اخليية أو تعل ييق أو تصييريح اييو موضييوفات الااليي    .7
 ت   ال جاسة أو الت ق ق، أو فبر أي مت وسايل التواصل االجتمافو.

ر فليى العيامل ت توجيين أي ميت النقي  أو الليوم  ليى المملكية أو أي حكومية خاججيية، فبير أي وسي لة ميت   ظي  .8
 وسايل اإلفالم ال اخلية أو الخاججية.



  ظييير فليييى العيييامل ت  صييي اج أو نشييير أو التو ييييع فليييى أي خ ابيييات أو بييييان ينييياه  سياسييية المملكييية أو   .9
 يتعاجض مع أنظمت ا السياسية ومصال  ا.

 ً  : الهدايا واالمتيازات:رابعا

  ظر فلى العامل ت مبول ال بات أو االمتيااات أو الخ مات التو تعرض فل  ، بشكل مباور أو غ ر مباور  .1
 أو أي م زة  كون ل ا تعث رًا فلى نزاهتن.

  ظيير فلييى العييامل ت مبييول أي تكييري، أو ه  يية أو جييايزة مييت أي ج ييات خاججييية دون ال صييول فلييى موااقيية  .2
 الج ة المشراة. جسمية مت

  ظير فليى العيامل ت مبيول أي تسيي يالت أو خصيومات فليى المشيتريات الخاصيية ميت الميوجديت اليذيت ليي ي ،   .3
 معامالت مع الجمعية.

  ظر فلى العامل ت استخ ام أي معلومة حصلوا فل  ا ب ك، فمل ، لل صول فلى خ مية أو معاملية خاصية  .4
 مت أي ج ة.

 خامساً: استخدام التقنية:

 التقنية التو ب واتن وف  ة فلين. العامل ت اتخاذ جميع اإلجراءات الالامة للم ااظة فلى األج زةفلى  .1
 يلتزم العامل ت بع م ت م ل برامج أو ت بيقات فلى األج زة  ال بع  التنس ق مع القس، المعنو بذلك.  .2
 معلومات ليس  مت ضمت العمل.يلتزم العامل ت بع م استخ ام األج زة  ال ألغراض العمل، وف م تخزيت   .3
يلتييزم العييامل ت بالم ااظييية فلييى معلومييات الييي خول الخاصيية ب ييي، والمعلومييات السييرية الموجيييودة اييو األج يييزة   .4

 الخاص ب ،
 سادساً: التعامل مع االنترنت:

 فلييى العييامل ت الييذيت تتييواار ليي ي ،  مكانييية الوصييول  لييى وييبكة االنترنيي  االلتييزام باسييتخ ام الشييبكة ألغييراض .1
 العمل.

 يلتزم العامل ت بشروط ومت لبات حقوق الملكية الفكرية للبرامج والملفات.  .2
يلتيييزم العيييامل ت بعييي م ت م يييل أي ميييواد مخلييية بييياآلداب واألفيييراف أو أي نشييياط غ ييير نظيييامو  عاميييب بموجب يييا  .3

 مرتكبن.
األفمييال المنو يية يلتييزم العييامل ت الييذيت خصييص ل يي، برييي  الكترونييو فيي م اسييتخ امن إلنشيياء جسييايل ال تتعلييق ب .4

 ب ،، وف م اتح أي جسالة مت مص ج غ ر معروف  ال بع  التنس ق مع القس، المعنو بذلك.
 



 سابعاً: مكافحة الفساد:

يلتزم العامل ت أن  فص وا خ يا للجمعية فت أي حالة تعياجض مصيالح حالية أو م تملية، وأن ال  شياجك ايو  .1
 ين أي فق   كون أح  أمرباين  رف فين.أي مراج يلثر بشكل مباور أو غ ر مباور فلى ترس

يتوجب فلى العامل ت اإلبالغ خ يا للقس، المعنو فت أي تجاوا لألنظمة والتعليمات النااذة التو   لع فل  ا  .2
خييالل فمليين، و بييالغ الج ييات المختصيية فييت أي اسيياد فليي، بيين أثنيياء وويفتيين وذلييك اييو سييب ل ج ييود مكاا يية 

 الفساد.
 موظف:ثامناً: التزام الجهة لل

فلى اإلداجة التنف ذ ة او الجمعية نشير هيذه السياسية ايو مومع يا االلكترونيو، وتعرييف العيامل ت ب يا و بالغ ي،  .1
 بعنن  جب فل  ، االلتزام بعحكام ا.

فلييى اإلداجة التنف ذ يية اييو الجمعييية ت  ئيية ب ئيية فمييل آمنيية وصيي ية للعييامل ت تلبييو المت لبييات األساسييية ألداء  .2
 األنظمة واللوايح والقراجات بع الة و نصاف دون تم  ز.فمل ،، وت ب ق 

 المسلوليات
ت بيييق هيييذه السياسييية ضيييمت أنشييي ة الجمعيييية وفليييى جمييييع العيييامل ت اليييذيت  عمليييون ت ييي   داجة و ويييراف الجمعيييية 

  يا ميت اال الع فلى األنظمة المتعلقة بعمل ، وفلى هذه السياسة واإللمام ب ا والتو يع فل  ا، وااللتيزام بميا وجد ا
أحكيام فني  أداء واجبيات ، ومسيلوليات ، الوويفيية. وفليى  داجة المييواجد البشيرية نشير اليوفو بثقااية ومبيادئ السييلوك 

 الوويفو وأخال يات الوويفة وتزوي  جميع اإلداجات واألمسام بنسخة من ا.
 

 

 م  حسب الفقرة الثانية عشر 30/02/2021( املنعقد بتاريخ   1املراجع :  مت اعتماد هذه السياسة مبجلس اإلدارة رقم )  
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