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 قدمةم

ذنشللملذاسملل   تتمثللهذهلللسذاسة الللرذاستاملبللئذواآلدللاواذخاقواإلذخايةللملنذا لللملس رذاآلكدللفذايلللا ذسةلل   ذاس للملو ذخ

كم للرذتخ ذتسلفذتايبليذاسملل  ذاآل ك لرذخايةمل  للرذاذومل لرذاآل الللئذسلفذئسمل لللذختنللا ل ذخاسلل ذتكل ت ذ لل ذ  لاتذ

ذفحللرذاس ةللاوةللل س ر ذخاتستلليا ذعللاذسللفذتايبلليذ مللرذاسامللملتذواهلل ساعذاسلل ذتملل س اذااما للر ذخاسامللهذو لل ذس ااآل

 .ص تسذوشىتذ

 النطاق

تثىنذسلنذ  وذهلسذاسة الرذاآلةؤخس اعذاسااسرذو  ذكافرذاسااس نيذخسنذهل ذومل اعذتاا  برذختط و رذاذااما ر ذخبة

 .ية خاصة وفقاً لألنظمةوظيف ذسكذسنذتص تذهل ذل الاعذل   

 البيان

ذتضمنذااما رذخاسااس نيذعاذخكهذساذبتدا اذو  ذح ةذاتستيا ذول:

 أوالً: النزاهة:   

 استملففذونذكهذساذخيهذوشملفذاس ال  ر. .1

 ختص صذخ  ذاسامهذيواتذاس اجداعذاس ال   ر.ذ .2

 اسامهذةات ذخ  ذاسامهذسىتذساذ  بذذسكذخفمًاذآلص حرذااما ر. .3

 ااما رذاس ذبامهذعاذخغابت ا.ذة سرذأه افذ .4

 ا آلا ذواينظمرذخاس  ا حذختطد م اذوخنذجتاخئذأخذامهال.ذ .5

 استح يذواسزناهرذاذأيذ م قذتمسيذبشات ذف لذأخذوو ىذ ضا  ر. .6

 اختاذذا جملاتاعذاسملمس رذسضمانذلملبرذاآلا  ساعذاسشخص رذسآلةملبن.ذ .7

 رذخوخنذمت  ي.ت ةيذاآل ض و رذاذتصملفاتلذسنذةمللذاسامهذحب اوب .8

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ



 

ذ

 ثانياً: الواجبات تجاه المستفيدين والعمالء:    

 احتملا ذحم    ذخسملاواةذسصاحل  ذوخنذالتثكاتذخاستااسهذسا  ذحبةنذخسدا ر. .1

 اسةايذس ةبذ متلذوربذاسزناهر. .2

 استجاخإلذسا  ذخفقذاسة   ذاسة   ذاذكهذايومالذمباذبت قذسفذاينظمرذخاستا  ماع. .3

  ا قذخاآلا  ساعذاسشخص رذوةملبرذتاسرذخفمًاذسألنظمرذخاستا  ماع.استااسهذسفذاس  .4

 .اتستكاعذونذأيذومهذبؤ ملذل دًاذو  ذاسثمرذاس ال   ر .5

 ثالثاً: المحظورات العامة:

خذأحيظللملذو لل ذاساللاس نيذ لللاتةذالللتامالذاسةلل طرذاس ال   للرذخالللتلمللذاسك لل ذ ذومدلل لذأخذ  للبذاسمل لل ةذ .1

 و   اذاذنظا ذس افحرذاسمل  ة.ذاتت اإلذأيذص تةذسنذاسص تذاآلكص ص

 حيظملذو  ذاسااس نيذاستيخبملذأخذأيذص تةذسنذص تة.ذ .2

 حيظملذو  ذاسااس نيذاامفذونيذخال  تنيذخمماتلرذأةملىذوخنذاحلص لذو  ذس افمرذسةدمرذولسك.ذ .3

 حيظملذو  ذاسااس نيذات تملا ذاذاسش اخىذااماو رذأخذتففذ  اخىذك  برذض ذأ خاصذأخذج اع.ذ .4

ذساللاس نيذ للفذاس  للا قذأخذاسا كللاعذأخذاآلا  سللاعذاسشخصلل رذوللنذأيذ للخصذ تذأنذت لل نذاحيظللملذو لل ذا .5

 .  اتذنظاسيذخضمنذستط داعذاسامهذاسضملختبر

رذخاس ذاسةملبحيظملذو  ذاسااس نيذافشاتذاآلا  ساعذاسةملبرذأخذاس  ا قذأخذاآلةتك اعذاس ذ مهذ اوفذايمه رذخ .6

ذلذصملاحرواسامل رذاستاا  برذسا  ذساملذب نذاس شئذوك اذسةم حًاذحصهذو   اذوةدبذخال  تلذحىتذوا ذانت اتذ

 مب جبذاينظمر.

حيظملذو  ذاسااس نيذا فصا ذس لا هذا ومل ذوأيذس اة رذأخذتا  قذأخذتصملبحذاذس ض واعذتئاس ذ  ذاس تالرذ .7

 أخذاستحم ق ذأخذوربذأيذسنذخلا هذاست اصهذاتجتماوي.

ذ

ذ



 

 

للل  رذحيظللملذو لل ذاساللاس نيذت ج لللذأيذسللنذاسكملل ذأخذاس لل  ذ  ذاآلم  للرذأخذأيذح  سللرذةاتج للر ذوللربذأيذخ .8

 سنذخلا هذا ومل ذاس اة  رذأخذاهاتج ر.

خذاساللاس نيذاصلل اتذأخذنشللملذأخذاست   للفذو لل ذأيذةطاوللاعذأخذو للانذبكللاه ذل الللرذاآلم  للرذأ حيظللملذو لل  .9

ذ.بتااتضذسفذأنظمت اذاسة ال رذخسصاحل ا

 عاً: الهدايا واالمتيازاتراب

خذحيظللملذو لل ذاساللاس نيذ دلل لذاهلدللاعذأخذاتست للائاعذأخذاهلل ساعذاسلل ذتاللملضذو لل   ذوشلل هذسدا للملذأ .1

 غريذسدا ملذأخذأيذس يةذب  نذهلاذتأ ريًاذو  ذنياهتل.

حيظللملذو لل ذاساللاس نيذ دلل لذأيذت للملأذأخذه بللرذأخذجللا يةذسللنذأيذج للاعذةاتج للرذوخنذاحلصلل لذو لل ذ .2

 نذاا رذاآلشملفر.س افمرذتمس رذس

ذحيظللملذو لل ذاساللاس نيذ دلل لذأيذتةلل  ملعذأخذةصلل ساعذو لل ذاآلشللتملباعذاهاصللرذسللنذاآللل توبنذاسلللبنذ .3

 س ب  ذسااسملعذسفذااما ر.

رذحيظللملذو لل ذاساللاس نيذالللتخ ا ذأيذسا  سللرذحصلل  اذو   للاذحب لل ذوم  لل ذس حصلل لذو لل ذة سللرذأخذسااس لل .4

 .ةاصرذسنذأيذج ر

 :خامساً: استخدام التقنية   

استمك للرذاسلل ذحب ئتلللذخو لل ةذذو لل ذاساللاس نيذاختللاذذ  للفذاتجللملاتاعذاسملئسللرذس محافظللرذو لل ذايج للية .1

 و  ل.

 ينذولسك.ب تي ذاسااس نيذوا  ذ م هذوملاسجذأخذتطد ماعذو  ذاتج يةذ تذوا ذاستكة قذسفذاسمة ذاآلاذ .2

ذا  سللاعذس ةلل ذسللنذضللمنب تللي ذاساللاس نيذوالل  ذالللتخ ا ذايج لليةذ تذيغللملاضذاساملله ذخولل  ذختلليبنذسذ .3

 اسامه.

ذايج لليةذب تللي ذاساللاس نيذواآلحافظللرذو لل ذسا  سللاعذاسلل ة لذاهاصللرذعلل ذخاآلا  سللاعذاسةللملبرذاآل جلل وةذاذذ .4

 اهاصذع .
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 :سادساً: التعامل مع االنترنت   

شللد رذو لل ذاساللاس نيذاسلللبنذتتلل افملذسلل ب  ذ س ان للرذاس صلل لذ  ذ للد رذاتنتملنلل ذاتستلليا ذوالللتخ ا ذاس .1

 غملاضذاسامه.ي

ذ

 

 ب تي ذاسااس نيذوشملخطذخستط داعذحم نذاآل   رذاس  ملبرذس رباسجذخاآل  اع.ذ .2

 جد للاذب تللي ذاساللاس نيذوالل  ذ م للهذأيذسلل اوذ  للرذوللاقواإلذخايوللملافذأخذأيذنشللاطذغللريذنظللاسيذباا للبذمبذ .3

 .سملت دل
 

لذتتا للقذوايومللاذب تللي ذاساللاس نيذاسلللبنذةصللصذهللل ذوملبلل ذاس تللملخ ذولل  ذالللتخ اسلذ نشللاتذتلللا هذت .4

ذاآلك  رذع  ذخو  ذفتحذأيذتلاسرذسنذسص تذغريذساملخفذ تذوا ذاستكة قذسفذاسمة ذاآلاينذولسك

 سابعاً: مكافحة الفساد:

ب تلللي ذاسالللاس نيذأنذب صلللح اذةط لللاذس جما لللرذولللنذأيذحاسلللرذتالللاتضذسصلللا ذحاسلللرذأخذ تم لللر ذخأنذتذ .1

 لل ذتملللل لذأيذوملل ذب لل نذأحلل ذا ملوا لللذ للملفذبشللات ذاذأيذ للملاتذبللؤ ملذوشلل هذسدا للملذأخذغللريذسدا للملذو

 .ف ل

سلل ذبط للفذبت جللبذو لل ذاساللاس نيذا وللمللذةط للاذس مةلل ذاآلاللينذوللنذأيذجتللاخئذسألنظمللرذخاستا  مللاعذاسكافلللةذا .2

 وذو   للاذةللمللذوم للل ذخاوللمللذاا للاعذاآلختصللرذوللنذأيذفةللاوذو لل ذولللذأ كللاتذخال  تلللذخذسللكذاذلللد هذج لل

ذ.س افحرذاس ةاو

 :ام الجهة للموظفثامناً: التز     

ذعللاذو لل ذا واتةذاستك  لبللرذاذااما للرذنشللملذهلللسذاسة الللرذاذس  ا للاذاتس تللملخ  ذختاملبللئذاساللاس ني .1

 خ وملغ  ذوأنلذجيبذو    ذاتستيا ذوأح اس ا.

لاللل رذو لل ذا واتةذاستك  لبللرذاذااما للرذي لللرذو لللرذومللهذلسكللرذخصللح رذس اللاس نيذت لل ذاآلتط دللاعذاي .2

 .ختطد قذاينظمرذخاس  ا حذخاسمملاتاعذوا اسرذخ نصافذوخنذمت  ييواتذوم    ذ

 
ذ

ذ
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 المسؤوليات  

 للرذتطدللقذهلللسذاسة الللرذضللمنذأنشللطرذااما للرذخو لل ذ  للفذاساللاس نيذاسلللبنذبام لل نذ لل ذ واتةذخا للملافذااما

ف  للاذذاذختوا ذمبللات للملعذو لل ذاينظمللرذاآلتا مللرذوام  لل ذخو لل ذهلللسذاسة الللرذخا آلللا ذعللاذخاست   للفذو   للا ذخاتستللي

ذافللرخاجدللاي ذخسةللؤخس اي ذاس ال   للر.ذخو لل ذ واتةذاآللل اتوذاسدشللملبرذنشللملذاسلل ويذوثمسللنذأح للا ذوكلل ذأواتذ

  اس ال  يذخاةمل  اعذاس ال  رذختيخب ذ  فذا واتاعذخاي ةا ذوكةخرذسكل.ذخسداواذاسة   

ذ

 

 مجلس اإلدارة  اعتماد
 

فقذ../...ذاآل ا.ذ/ذاآلكام ةذوتاتبخذ4ذت  ذاجتماعذجم سذا واتةذجب ةتلذاك  ذذجبما رذ  او ذاسة   ل الرذذاوتماومتذ

  ...../ذ....../ذ....

  

 


