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4
ا+ادة ا3و> :ا+قدمة
4
أعدت "سياسة السلوك ا+ه  -/ .والق 2/ا3خ6قية" لfgكة إم آي إس STدف التوافق مع ا+ادة السادسة والogنون )(٨٦
من s43ة حوuة الvfgت الصادرة من هيئة سوق yTوجب قرار ر:R (٢٠١٧-١٦-٨) {Rر . /
 ١٤٣٨ / ٥ / ١٦هـ ،ا+وافق / ١٣
 ٢٠١٧ / ٢م .
4
انشأ :.هذه السياسة y/:TWان من gكة إم آي إس 3نظمة ا+علومات TؤيRا وال  -/ Rتنص ع "الر:/دة  / .تطو /سوق
4
أنظمة ا+علومات والتقنية vول gكة مساة عامة T / .ال أنظمة ا+علومات من خ6ل تقد /خدمات متقدمة تعزز
تنافسية ا+ملكة  / .ا+ؤgات الدولية" ،ورسالRا "أن تكون gكة رائدة  / .تقد /خدمات أنظمة ا+علومات لعمS46ا
بكفاءة ودقة وتطبيق أفضل ا+عاي Q/والتقنيات ا8لية والدولية ب كفاءة وحرص وإحم" ،وقيمها اOTوهر ية ا+تمث R
4
 / .الكفاءة ،التعاون ،ا+سؤولية ،التطو /وا3Wبداع .وال  -/ Rتعت QTا3ساس الذي تستس ¤Rم.ا قواعد السلوك ا+ه .-/ .
4
تعمل الfgكة ع غرس أية الكفاءة وال Q. .اهة وا3مانة كق¦ 2/مة  / .خدمات الfgكة وموظف/ا وتتوقع من ¨Tيع من
4
ً
يعمل لصاOها الت©ف وفقا لق 2/الfgكة وإطارها ا3خ ، / R 6والعمل بش تعاو  / .مع العم6ء وأ®اب ا+صلحة
داخل الfgكة وخار°Tا sTيث يكون أداء العمل  ²:Tالfgكة.
´
R
تؤمن الfgكة 3W:Tبداع وsدي نف³ا وا3خر sT / 3W µ. /اد أفر وحلول جديدة ومبتكرة وتس¶ للتغ Q/ا+ستمر والتقدم
والتطور  / .ا8Tال.
.
R
R
إذ تو ºهذه القواعد Tتمعه مسؤوليات وواجبات الfgكة sTاه ا+وظف  ¼. /ومسؤوليات وواجبات ا+وظف sT ¼. /اه
4
R
الfgكة و sTاه ½ من S4vgا و¾S46ا وا+تعامل  ¼. /م¿ا وا8Tتمع ال  -/ Rتعمل معه STدف الوصول إ> أ Áا3هداف .
ا+ادة الثانية:نطاق تطبيق السياسة:
R
مع مراعاة ت fgيعات ا+ملكة العر بية السعودية ال  Âs -/ Rالت©فات والع6قات ا+نظمة للتعامل ب  ¼. /الfgكة وا3خر µ. /
4
4
4
وما هو منصوص ومقرر  / .نظام الfgكة ا3ساس واللوا والسياسات الداخلية للfgكة  / R :Rهذه القواعد مÄ R Ãا
R
دون أن sل لها.
4
تنطبق هذه السياسة ع أعضاء Tلس إدارة gكة ا+عمر 3نظمة ا+علومات وأعضاء اللجان ا+نبثقة من ا8Tلس
وأعضاء ا8Tالس ا+د µ. / /ومدراء الfgكة التنفيذي  ¼. /وع vفة العامل  / . ¼. /الfgكة والذ  µ. /يت©فون نيابة ع.ا أو
y/ثلوS.ا لدى الغ.Q/
يبدأ نطاق ا3ل Q. Rام STذه القواعد من :Rر . /
 ا3لتحاق :Tلfgكة سواء vن ع QTالتعاقد أو yTباgة العمل أو التÉيف أو
4
التعي  ¼. /وs/ 3ول من ا3ل Q. Rام STذه القواعد البعثات الدراسة والتدر يبية وا3Wجازات :TنواËا أو التÉيف :Tلعمل
خارج ا+ملكة أو داخلها .
4
وتتطلع gكة ا+عمر 3نظمة ا+علومات للعمل مع ا+نشأت والvfgت اoR+ث  Rقواعد سلوÎا ا+ه  -/ .مع قواعدها
ومبادS4ا.

4
ا+ادة الثالثة :هدف سياسة السلوك ا+ه  -/ .والق 2/ا3خ6قية:
4
4
4
SRدف سياسة السلوك ا+ه  -/ .والق 2/ا3خ6قية لfgكة ا+عمر 3نظمة ا+علومات إ> توضيح ا+عاي Q/ا+هنية ا3خ6قية
ا+تبعة  / .بيئة ¾ل الfgكة وRسيخ قيمها ومبادS4ا ا+تمث  / . Rالكفاءة والتعاون وا+سؤولية والتطو /وا3Wبداع .
4
ا+ادة الرابعة :قواعد السلوك ا+ه  -/ .والق 2/ا3خ6قية:
ً
أو:3ع6قة ال fgكة مع ا+وظف :¼. /
4
.
 .1تل Q. Rم gكة ا+عمر 3نظمة ا+علومات yTعام ¨T Rيع ا+وظف  ¼. /ع أS.م  Óأساس sTاح الfgكة ،ومعام  RاOTميع
:TحQRام وكرامة وثقة وعدل والس ¶/إ> توطيد الع6قة مع ا+وظف  ¼. /وتطبيق الت fgيعات العمالية فs. / o/ص الع6قة
بي.ا وب ¨T ¼. /يع ا+وظف v ¼. /لQRقية والبد3ت والتدر يب وغQ/ه.
R
 .2معام ¨T Rيع العامل  / . ¼. /الfgكة yTساواة ¨T / .يع حقوÕم ومستحقاSRم دون أي تفرقة أو yRي  ،Q. /مع مراعاة
4
ا+وظف ا+تم  / . Q. /الQRقيات والبد3ت و  / .ا+م Q. /ات ا3خرى ال  -/ Rتقررها الfgكة.
4
ً
R
 .3تل Q. Rم وتت¿د الfgكة :Tداء vمل اOقوق الوظيفية والتعاقدية sTاه ا+وظف  ¼. /وفقا للعقد اQT+م مع وضع  / .ع ¼. /
ا3عتبار الت fgيعات العمالية.
4
 .4ال Q. Rام الfgكة O:Tد ا3ق Öلساعات العمل حس oTهو منصوص عليه  / .الت fgيعات العمالية.
´
 .5مراعاة الfgكة 3راء واقQRاحات ا+وظف  ¼. /ووض¿ا  / .ع  ¼. /ا3عتبار ،وسؤال ا+وظف  ¼. /عن ما ينق×م لتحقيق
ا+ز يد من التقدم والنجاح.
.
 .6تل Q. Rم الfgكة 3:Tمتناع عن ½ ما هو من شأنه عرق  Rأداء ¾ل ا+وظف وواجباته أو التدخل  /خصوصياته أو
إجباره ع أداء ¾ بطر يقة غ Q/قانونية.
 .7تتح الfgكة +:Tعام  Rا+رنة مع موظف/ا بfgط ا 3يؤ gع س Q/العمل.
 .8قيام الfgكة بتنظT 2/ا ÚÛودورات تدر يبية لÜوظف  ¼. /لتطو /وتنمية ¦اراSRم.

 .9ال Q. Rام الfgكة :TحQRام حقوق ا3نسان وفقا للت fgيعات الوطنية وا3تفاقيات الدولية.
ً
ً
 .10احQRام الfgكة OTميع ما هو متعلق sTقوق ا3نسان ليا ودوليا وتطبيقه.
ً
:gنيا :ا3ل Q. Rامات الوظيفية:
 .1يل Q. Rم ا+وظف Ý.:TWار العدل وا3حQRام  / .تعام6ته ا+تص  Rبعمل الfgكة yTا يتفق مع الق 2/وقواعد السلوك ا+ه .-/ .
4
.
sT / .2ب ع ا+وظف ا3ط6ع ع لوا وسياسات الfgكة الداخلية وÕمها وا3ل Q. Rام STا.
sT / .3ب ع /ا+وظف أداء واجباته الوظيفية ع /أ Rوجه وبدقه وبfعة Þ.ن فQRة زمنية معقو ،ßRوتكريس الوقت
4
ال  / .واOTهد 3داء ¾ .
4
4
 .4يل Q. Rم ا+وظف :Tن يضع  / .نصب عينيه مصلحة الfgكة ¨T / .يع ا+هام وا¾3ال ووض¿ا فوق ½ اعتبار.
R
 .5يل Q. Rم ا+وظف :Tلق 2/اOTوهر ية للfgكة والعمل ع sقيق رؤية ورسا ßRالfgكة.

 .6يل Q. Rم ا+وظف :Tلت©ف بطر يقة S/. .ة وyTصداقية.
 .7يل Q. Rم ا+وظف بعدم استغ6ل منصبه أو واجباته لتحقيق مصا âومزا. g :/
ãصية ،و  / .حال ارتبه s/ق للfgكة
إقامة العقوبة عليه.
g.
R
 .8يل Q. Rم ا+وظف بعدم استغ6ل أوقات العمل الرäية بغرض sقيق أغراض خارجية أو ãصية.
4
ً . g ً .R
ãصيا ،وsT / 3وز لÜوظف تفويض ا+همات
 .9يل Q. Rم ا+وظف :Tداء ¾  Rوواجباته ويكون ال Q. Rامه بذلك الQاما
ً
ا+وRèه إليه إ> الغ ،Q/ما éيكن هناك تفويض مكتو :Tمن رئيسه ا+با.g
4
 .10يل Q. Rم ا+وظف O:Tفاظ ع äعة ومظهر gكة ا+عمر 3نظمة ا+علومات.
ً
 .11يل Q. Rم ا+وظف O:Tضور إ> مقر ¾  / .بداية ساعة الدوام ا8ددة وأن يكون متواجدا خ6ل ساعات العمل
ا8ددة لتنفيذ واجباته ا+هنية.
sT / .12ب ع ا+وظف مساعدة مرؤوسيه وزم6ئه وغ ÓQ/من ا+وظف  ¼. /وذلك لتطو /ا+عرفة والكفاءة وا+هارة وتبادل
اQTO.ات.
4
 .13يل Q. Rم ا+وظف +:Tهنية وا+وضوعية اثناء :Rديته لواجبات العمل.
4
 .14يل Q. Rم ا+وظف :Tلتقيد :Tوامر وتوج/ات وتعلo/ت ا+رجع ا+با gوفق التسلسل ا3Wداري.
R
 .15يل Q. Rم ا+وظف :Tلتقيد :Tلتسلسل ا3Wداري وعدم sTاوز ا+د /ا+با.g
ً
s/ .16تفظ العامل sTقة  / .التوجه للجهات القضائية /وsق لÜوظف التظ ìإدار :/داخل ا+نشأة.
 .17يل Q. Rم ا+وظف :TWتباع قوان  ¼.ا+نافسة الصادر +:Tرسوم ا+ل íر) {Rم (٢٥/و:Rر . /
١٤٢٥ / ٥ / ٤هـ .

/
/
4
.
R
4
.
R
 .18ال Q. Rام ا+وظف بنظام مîة غسل ا3موال وs3ته التنفيذية الصادر +:Tرسوم ا+ل í/ر{ ) م ( ٣١/و :ر٥ / ١١ :/
١٤٣٣ /هـ.
 ©.s/ .19ع ¨Tيع ا+وظف  ¼. /قبول الرشوات أو تقدy/ها وتعرف الرشوة بــ "½ ما يدفعه ا3Wنسان ليأخذ ما ليس من
حقه ،أو ليRرب STا من حق عليه"
 ©.s/ .20ع ¨Tيع ا+وظف  ¼. /وعائSR6م قبول أو طلب اÄداsT T :/ميع أنواËا من متعامل مع الfgكة.
4
 .21يل Q. Rم ا+وظف 3:Tمانة العÜية .
4
 .22يل Q. Rم ا+وظف 8:Tافظة ع  ية ا+علومات اO.اصة :Tلfgكة ،وعدم ا3Wفصاح ع.ا 3ي من vن إ 3اذا أذن Äم
3W:Tفصاح كتابًة من إدارة الfgكة أو اذا vنت ا34نظمة والقوان  ¼. /تقت .
 Öذلك.
/
4
 .23ال Q. Rام ا+وظف 3:T ¼. /متثال مع ¨Tيع قوان  ¼. /وا3نظمة البيئية.
:gلثا:ال Q. Rامات أعضاء Tلس ا3Wدارة و ا3Wدارة التنفيذية:
 .1يل Q. Rم ا+سؤول s. T ¼. /لق بيئة ¾ل ®ية وأمنة ونظيفة وجذابة ومشجعة OTميع ا+وظف .¼. /

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

4
يل Q. Rم ا+سؤول :T ¼. /ختيار ا+وظف  ¼. /بعناية ودقة وذلك لÜحافظة ع ا+نشأة وتطورها ،وا3خذ بع  ¼. /ا3عتبار
متطلبات الfgكة  / .ا+وارد الب fgية.
4
4
يل Q. Rم أعضاء Tلس ا3Wدارة وكبار التنفيذي sT T ¼. /ميع ا3نظمة واللوا والتعلo/ت ذات الص . R
ال Q. Rام ا+سؤول  ¼. /بد ïثقافة ا3ل Q. Rام من خ6ل التأ كد من أن ¨Tيع موظ  ¤/ .الfgكة اطلعوا واستوعبوا السياسات
4
واللوا ا3Wلزامية.
ال Q. Rام ا+سؤول  ¼. /بتوف Q/فرص لÜوظف  ¼. /لÜشاركة بتقد /اقQRاحاSRم وآراS4م ا+تعلقة بتحس  ¼. /وتطو /الfgكة.
4
يل Q. Rم ¨Tيع ا+سؤول  ¼. /بتقد /مصلحة gكة ا+عمر 3نظمة ا+علومات ع¨T /يع مصاOهم الشخصية ½ / .
4
ا3حوال.
R
ا3ل Q. Rام ببذل واج  -/ Tالعناية والو3ء sTاه الfgكة.
ا3ل Q. Rام ببذل ½ اOTهود ال6زمة و½ ما من شأنه صون مصا âالfgكة وتنميRا وتعظ 2/قيمRا.
ا3ل Q. Rام بعدم استغ6ل منصبه وذلك لتحقيق مصا âخاصة و . g
ãصية متعلقة به أو للغ ،Q/وق© استخدام
4
R
.
أصول الfgكة ومواردها ع sقيق أغراض الfgكة وأهداÕا وعدم استغ6ل تلك ا3صول أو ا+وارد لتحقيق
مصا âخاصة لشخصه أو لغQ/ه.

4
 .10ع عضو ا8Tلس yRثيل ¨Tيع ا+سا  / . ¼. /الfgكة وا3ل Q. Rام بتحقيق مصلحة gكة ا+عمر 3نظمة ا+علومات
´
.
R
وا+سا  ¼. /وأ®اب ا+صا âا3خر  µ. /وحقوÕم وليس مصلحة ا8Tموعة ال  -/ Rانتخبته îسب.
ا+ادة اO.امسة:عدم ا3ل Q. Rام STذه السياسة:
4
sT /ب ع Tلس ا3Wدارة و¨Tيع منسو g / Tكة ا+عمر 3نظمة ا+علومات ا3ل Q. Rام التام sT Tميع ا3حم الواردة / .
R
هذه السياسة ،و  / .حال .الفة ذلك سوف تقوم الfgكة s. :Tاذ ا3Wجراءات التأديبية ال6زمة وا+ناسبة yTا  / .ذلك
4
R
إمنية الفصل من العمل وا s.اذ إجراءات قانونية 3ي انRاك +ا ورد  / .هذه السياسة.
ا+ادة السادسة:ا3Wب6غ عن ا+مارسات ا8.الفة:
sT /ب ع ¨Tيع ا+وظف  ¼. /ا3Wب6غ عن ا+مارسات ا8.الفة Äذه السياسة او يعتقدون S.:Tا غ Q/أخ6قية او .الفة
ً
لقوان  ¼. /وأنظمة ا+ملكة فورا yTجرد عÜهم بذلك لÜرجع ا+با gاو الشخص ا+ناسب  / .إدارة ا+وارد الب fgية و / .
حال عدم التجاوب فإنه 3W:Tمن تصعيدها إ> أع ا+ستو:/ت  / .الfgكة.
ا+ادة السابعة :مراجعة وتعديل السياسة:
4
R
ع Tلس ا3Wدارة مراجعة وتطو /قواعد السلوك ا+ه  -/ .ال y -/ Rثل قg 2/كة ا+عمر 3نظمة ا+علومات وغQ/ها من
السياسات وا3Wجراءات الداخلية yTا يل  -/ Tحاجات الfgكة ويتفق مع أفضل ا+مارسات.

ا+ادة الثامنة:ضبط الوثيقة:
اعoRد السياسة
ا3Wدارة ا+عنية:

صاحب الص6حية:
التوصيات:
التوقيع
:Rر . /
 ا3WعoRد:

ملحق )أ(
4
ت¿د :Tتباع قواعد السلوك والق 2/ا3خ6قية وا8افظة ع ال fية:
ً
4
نظرا 3ط6ع موظ  ¤/ .الfgكة وإدرا Îم ل6ساليب وا+مارسات وا3Wجراءات ال  -/ RتدST /ا الfgكة أ¾اÄا
ً
ع الصعيد التق  -/ .أو ا3Wداري وحفظا O.طط الfgكة وTاTها ومستنداSRا ي 2Rت¿د vفة موظف/ا
:TWتباع قواعد السلوك وا8افظة ع ال fية ا+بنية أد:.ه
إنه  / .هذا اليوم  .................أوافق أ ................................... :.ع احQRام ومراعاة الfgوط ا+بينة
أد:.ه،
R
R
R
.R
ST òا .
و:Tلتوقيع ع /هذه ا3Wتفاقية أsمل ا+سئولية الم ل ما يQتب ع /عدم الQا /
4
4
4
 -1التعامل :TWستمرار مع ا3خر  µ. /بصدق وأمانة ومراعاة ا3ساليب وا+بادئ ا3خ6قية  / .إدارة وتسي Q/شؤون
الfgكة .
 -2مراعاة مبادئ السلوك ا+ه  -/ .وا3Wبتعاد عن ½ ما y/س gف وكرامة الوظيفة داخل العمل وخارجه .
4
4
 -3تكريس الوقت واOTهد 3داء العمل واOرص ع عدم إضاعة وقت ا3خر . µ. /

.
 -4التعاون مع الزم6ء  / .العمل ع الوجه الذي يؤدي إ> حسن س Q/العمل وإ sTاز ا+هام  / .أوقاSRا ا8ددة
yTا ي ôgoRمع أهداف الfgكة .
ً
g
R
R
 õانطباعا حسنا.
 -5ا3Wهoم +:Tظهر الشخ /
 Öالعام yTا يعكس انoءك للfكة ويع /
 -6الو3ء للfgكة صفة مطلوب التحST /ا من قبل ا3Wدارة وا+وظف  ،¼. /لذا عليك öرسة صفة الو3ء والت©ف
ً
داy4ا من أجل مصلحة الfgكة v / .فة ع6قات العمل yTا  / .ذلك الع6قات مع العم6ء واOTهات اOكومية
ً
والرؤساء والزم6ء من العامل  ،¼. /وإط6ع ا3Wدارة العليا ع أي ت©ف ت6حظه  öينعكس سلبا ع الfgكة.
 -7عدم قبول رشوة أو أي إغرء ¦ما vن نوعه أو شÉه لتحقيق أي غرض مثل Rسية عقد أو إعطائه
معلومات أو ح -Rهدا ،:/وإذا عرضت عليك رشوة أو أي إغراء أخر من أي نوع فإن عليك ا3Wب6غ عن
ً
ذلك فورا إ> مد/ك ا+با gأو ا+د /ا+سؤول.
 -8عدم استغ6ل السلطة الوظيفية من أجل sRقيق مسب . g
ãصية ¦ما vن نوËا.
ً
 -9التأ كد من إخطار ا3Wدارة العليا فورا عن أية حا3ت تضارب فع /أو تمل لÜصاâ
وال  -/ Rقد تكون أنت ع عST ìا  ،ويشمل ذلك :
أyR -ل÷ أو أحد أفراد عائلتك حصة مالية هامة  / .أي مfgوع خار y/ øT/ارس العمل أو يس¶ إ> öرسة
¾ل مع الfgكة أو يعمل عل التنافس م¿ا .
ّ
4
.
.
g
:
 ùأخر  /أي مfوع خار y/ øT/ارس العمل .
ي
ئ
ر
ر
و
د
ي
ب¾ -لك uوظف  /الfgكة أو قيامك T
/
R
أو يس¶ إ> öرسة ¾ل مع الfgكة أو يكون  / .تنافس م¿ا مبا gأو غ Q/مبا gمن أجل sقيق أهداف
.g
ãصية .
R
ت -قيامك yTهمة äسار أو وكيل أو ûثل أو وسيط أخر +صلحة طرف :gلث ¾ / .ليات sTار ية
تتعلق :Tلfgكة أو yTصاOها .
 -10ال Q. Rام الدقة وا3Wنصاف  / .تقييد vفة العمليات ا+الية اO.اصة :Tلfgكة وSRvgا التابعة
ً
طبقا لÜعاي Q/ا8اسبية ا+تعارف عل/ا  ،و¨اية ûتلت الfgكة وا8افظة عل/ا
4
ً
طبقا للسياسات وا3Wجراءات ال  -/ RوضعRا ا3Wدارة والتأ كد من استخدام تلك ا3صول أو ا+وجودات
4
ع /الوجه ا3مثل وأن السج6ت والتقار /ا+الية والتشغيلية دقيقة vم  Rوموثوقة وغ Q/مضل . R
 -11ا8افظة ع أار العمل وع ا+علومات ال  -/ Rتتطلع عل/ا أو تصل إليك  ÂsTوظيفتك ،
ً
4
وأ 3تنقل إ> أي طرف أخر خارج الfgكة معلومات غ Q/منشورة إ 3إذا vن ذلك جزءا من ا3داء العادي
ً
لواجبات الوظيفة أو vن م©حا لك بذلك من ا3Wدارة العليا .
4
4 ً .g
 -12عدم ا3حتفاظ لنفسك
ãصيا :Tية نسخ أوراق العمل 3ي سبب vن yTا يتعارض مع أ¾ال الfgكة .

4
 -13عدم öرسة أي ¾ل خارج الfgكة :Tجر أو بدون أجر سواء أثناء ساعات العمل أو خار°Tا
 / .حال vن يتعارض مع أ¾ال الfgكة ،و  / .حال وجود أي تعارض sT /ب ع ا+وظف
4
ا3Wفصاح عن هذه ا¾3ال +د/ه ا+با gاو إدارة ا+وارد الب fgية O ،ماية ا+وظف أ¾ال الfgكة .
4
 -14مراعاة vفة القوان  ¼. /وا3نظمة ا+عمول STا  / .ا+ملكة العر بية السعودية وغQ/ها من القوان  ¼. /ا8لية للبلدان
4
ا3خرى ال  -/ Rتقوم الfgكة ف/ا بعمليات تتعلق بعملها .
R
 -15عدم إفشاء ¨Tيع ا+علومات ال fية واO.اصة ال s -/ Rصل عل/ا خ6ل ¾لك،
وتشمل هذه ا+علومات بش خاص :
أ¨T-يع ا+علومات ا+تعلقة بعمل الfgكة او SRvgا التابعة  / .ا+شار يع ا+شQRكة.
ب -بيا:.ت ومعلومات ا+وظف  ¼. /ورواتTم و¾وSR3م ومفأSRم .
ت -الQTا ÚÛواO.طط وا+شار يع .
4
4
ث – ¨Tيع ا+علومات ذات الطبيعة التملكية ال  -/ Rتتلقاها الfgكة من ا3طراف ا3خرى yTوجب gوط اتفاقية
 ية .
و3W:Tضافة إ> ذلك فإن  -/ .أوافق ع أن :
) (1مصطلح " معلومات  ية " يع ¨T -/ .يع ا+ستندات والبيا:.ت ال yR -/ Rلýا إم آي إس
4
و¨Tيع ا+علومات وا+عرفة واQTO.ة وا+ستندات ال  -/ Rتتلقاها من ا3طراف
yTوجـب اتفاقية  يـة أو اتفاقيـات خاصـة .
.
) (2فQRة ا8افظة ع ا+علومات ا+ذكورة ) / .أ( )ب( أع6ه ¨. þ/س سنوات من Rك العمل  /الfgكة.
ً
) (3لن تف g
 ùا+علومات ال fية إ> أي طرف :gلث دون موافقة ا3Wدارة العليا للfgكة ا+سبقــة خطيــا.
/
4
4
) (4إن مسؤولي  -/ Rعن كoRن ا+علومات ال fية ا+تلقاة من ا3طراف ا3خرى تعـادل مسؤوليـة ا3Wدارة فـي gكـة إم
آي إس .
) / . (5حا ßRانRاء خدم  -/ Rسأعيد إ> الfgكة ¨Tيع ا+علومات ا+كتوبة لدي .
4
4
) (6إن أي خروق لfgوط هذه ا3تفاقية s. /ضع 3حم ا3نظمة ا+عمول STا  / .الfgكة
4
وأقبل بتطبيق النظام حسب ما نصت علية مواد وزارة العمل والداخلية وغQ/ها من ا3نظمة ذات الع6قة.
4
4
.
أقر :Tن  -/ .قرأت وÕمت gوط هذه ا3Wتفاقية وبتوقي ¶/عل/ا أت¿د 3:Tل Q. Rام 3:Tحم الواردة STا.
ا................................................ : ²3
R
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