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 الهدف       1

 وقدراتهم  ومهاراتهم، معارفهم،تلتزم كلية الخوارزمي الدولية بشدة بتنوع القوى العاملة وتوظيف وترقية الموظفين بناًء على        

 أن توظيف األقارب أو العالقات الوثيقة يمكن أن يكون له تأثير سلبي داخل مكان كلية الخوارزمي الدولية وإمكاناتهم. تدرك        

 العمل بسبب تضارب المصالح )الفعلي أو المتصور( أو المعاملة المتحيزة.        

 

 من تضارب المصالح المحتمل الذي يمكن أن يحدث عندما يعمل أفراد األسرة أو االتصاالت    تقليلالغرض من هذه السياسة هو ال       

 للتوظيف والترقية في مثل هذه الحاالت. ال تهدف السياسة إلى ثني الموظفين كلية الخوارزمي الدولية الوثيقة معًا ووضع نهج        

 . كلية الخوارزمي الدولية ئف الشاغرة المعلن عنها فيعن إحالة المرشحين األكفاء المحتملين إلى الوظا       

 

 المجال     2

 .تنطبق هذه السياسة على جميع الموظفين والمتقدمين لكلية الخوارزمي الدولية         

   بالحق في الموافقة وتحديد أي شروط وظروف واستثناءات و / أو إضافات تتعلق بهذه كلية الخوارزمي الدولية تحتفظ         

   السياسة التي تتطلبها الظروف، على النحو الذي يحدده ويوافق عليه الرئيس.        

 

         بيان السياسة             3

 إلى ردع توظيف األقارب أو العالقات الوثيقة من أجل تقليل احتمالية كلية الخوارزمي الدولية تسعى  ،بموجب هذه السياسة        

 التأثير السلبي على اإلنتاجية و / أو األداء من خالل زيادة اإلمكانات )الفعلية أو المتصورة( لتضارب المصالح والمعاملة          

 التفضيلية في بيئة العمل.        

       

 :   ال يجوز ألفراد األسرة أدناه،وما لم يتم منح موافقة محددة بموجب اإلجراء  عام،شكل ب       

  مديرال  مشاركة أو القسم نفس في العمل ▪

 أي عالقة إبالغ بينهما   هملدي ▪

   شريًكا ال يكون اإلشراف على العمليات التي ستؤثر على أحد أفراد األسرة )على سبيل المثال، موظفو الموارد البشرية  ▪

 ( يوجد به موظف من طرفه تجاريًا أو مدير عالقات الموظفين أو مشرف تعويضات على أي قسم

 .فرد من أفراد األسرةثر بشكل مباشر على التي ستؤمكافأة المشاركة في أي قرار تأديبي أو   ▪

 هذه السياسة:       

 . عند تعيين الموظفين أو ترقيتهم أو نقلهمفرضها  يتم ▪

 يتم فرضه عند التعامل مع شركات خارجية، سواء كبائعين أو عمالء أو مقدمي خدمة ال يقصد منه تثبيط الموظفين عن   ▪

 كلية الخوارزمي الدولية.  المرشحين األكفاء المحتملين إلى الوظائف الشاغرة المعلن عنها في إحالة  

 

 االجراء      4

 .أدناه 6تشجيع جميع الموظفين على تجنب إحالة المرشحين المرتبطين بهم وفقًا للتعريفات الواردة في القسم  يتم  1.4

   سيتأكد مسؤول الموارد البشرية من أن جميع المتقدمين الناجحين يكملون نموذج إعالن العالقة الشخصية في الملحق قبل   2.4

 . المحتمل ليس له عالقة بأي موظف حالي في كلية الخوارزمي الدوليةإصدار عرض العمل وسيؤكد أن المرشح        

 أدناه إذا كان قيد الدراسة بسبب المعرفة والمهارات  6يجب أن تتم الموافقة على توظيف قريب مقرب كما هو محدد في القسم   3.4

 . KHCوالخبرة والقدرات الفريدة من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة        

 أعاله في أقسام المالية  المشار اليه      4.3 ما تضمنه المحور يُسمح بأي اعتبار خاص أو مرونة فيما يتعلق بالسياسة بموجبال   4.4

 . والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات وأي قسم آخر يتعامل مع المعلومات السرية والحساسة       

 أدناه في نفس القسم، ما لم يتم السماح بذلك على وجه التحديد والموافقة    6محدد في القسم يجب أال يعمل األقارب على النحو ال  5.4

 . أعاله 4.3عليه وفقًا لـ         

ينبغي تعيين أي شخص أو ترقيته بحيث يتم تعيينه في منصب إشرافي / إداري لقريب )لتجنب أي عالقة إشرافية مع قريب  ال  6.4

 . أو الخالفات على شروط األسرة( باالنحيازقد يؤدي إلى اتهام 
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 ، سيضمن قسم الموارد البشرية أال بالكلية بموظف حاليعلى أحد يكون مرتبطا متقدم للوظيفة اختيار  يقعفي حاالت نادرة جًدا     7.4

 . قريب لتجنب أي تضارب )فعلي أو متصور( في المصالحوجود هذا الموظف  / اتخاذ القرار  التوظيف تتضمن مقابلة        

 القة جديدة  فهم أن العالقات األسرية يمكن أن تتغير خالل فترة العمل. إذا كانت هناك عتوتكلية الخوارزمي الدولية تدرك    8.4

 زواج موظف أو زواج عائلي يؤدي إلى عالقة عم / عم / ابنة أخت / ابن أخ(، أبلغ عن   ،تنتهك السياسة )على سبيل المثال        

 لموارد البشرية في أقرب وقت ممكن. سيعمل قسم الموارد البشرية مع الموظف وأفراد العائلة لالتغيير أو التغيير المحتمل         

 .والمدير )المديرين( إليجاد حل ال ينتهك السياسة        

 . يجب على الموظفين الذين لديهم مخاوف بشأن العالقات وهذه السياسة االتصال بقسم الموارد البشرية    9.4

 

  المسؤوليات      5

 

 االمتثال والمراقبة والمراجعة   1.5

 :  مسؤول عنكلية الخوارزمي الدولية  في  البشرية  الموارد قسم ❖

 تلك السياسة واإلجراءات.  اتباع ومراقبة  كلية الخوارزمي الدولية داخل واالمتثال التنفيذ ▪

 وزارة التربية   /مفوضية االعتماد األكاديمياالمتثال المناسب للتشريعات اإلماراتية ولوائح دائرة التعليم والمعرفة /  ▪
 كلية الخوارزمي الدولية.  وسياسات والتعليم   

 . القضايا الناشئة وأبيئة السياسات المتغيرة  وأالتنفيذ، على ضوء المراجعة والتحديث  ▪
 مسؤولية كلية الخوارزمي الدولية في تتولى لجنة التوظيف  ❖

 . دراسي فصل كل في البشرية   الموارد قسم  يصدره الذي الجديد التوظيف تقرير مراجعة ▪
 4.3القابضة في الحاالت االستثنائية التي تندرج تحت  شركة الخوارزمي إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة  ستشارةتقديم اال ▪

 . أعاله
بشأن اإلجراءات التي يجب اتخاذها في الحاالت التي  الخوارزمي القابضة إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة ستشارة تقديم اال ▪

 .تأديبي إجراء التخاذداع  هناك كان  إذا  ما ذلك في بماويتم اكتشافها  عالقة غير معلنةالتكون فيها 
 كلية الخوارزمي الدولية.  إجراءات مع يتماشى بما السياسة لهذه السنوية المراجعة في المشاركة ▪
▪  

 االبالغ    2.5

 مسؤول عن تقديم التقارير السنوية إلى مجلس الكلية حول حاالت تنفيذ  كلية الخوارزمي الولية قسم الموارد البشرية في          

 1.5المحور  هذه السياسة، على النحو المبين في       

 

 إدارة السجالت   3.5

 الموارد البشرية هي المسؤولة عن االحتفاظ بالسجالت المتعلقة بهذه السياسة، وال سيما نموذج إعالن العالقة الشخصية  قسم          

 الذي سيتم االحتفاظ به في مكتب إدارة الموارد البشرية على النحو التالي:          

 التقاضي المعلق أو قيد التنفيذ(نسخة ورقية: خمس سنوات على األقل )أطول إذا لزم األمر بسبب  ▪

 نسخة إلكترونية: فترة غير محددة ▪
 

 التعاريف      6

   :علىيشتمل مصطلح "األقارب" في هذه السياسة       

 ، األم، األطفال، األشقاء )اإلخوة / األخوات، اإلخوة غير األشقاء / األخوات( األب ▪

 األصهار )األب / األم / األخ / األخت(  ▪

 عم، عمة(، ابن أخ، ابنة أخت   :أشقاء الوالدين )على سبيل المثال  ▪

 الجد / الجدة / الحفيد   ▪

 الزوج )الزوجة / الزوج(  ▪

 م / العمة(أبناء الع -أبناء العم )الدرجة األولى  ▪

 .األشخاص اآلخرون المرتبطون بشكل وثيق والذين سيتم النظر إليهم على أساس كل حالة على حدة ▪
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 الوثائق ذات الصلة    7

 سياسة الموارد البشرية بكلية الخوارزمي الدولية        

 دليل موظفي كل الخوارزمي الدولية        

 

 ردود الفعل        8

  president@kic.ac.aeيمكن لموظفي الكلية والطالب تقديم مالحظات حول هذا المستند عن طريق البريد اإللكتروني       

  

                                                الموافقة وتفاصيل المراجعة       9

 التفاصيل  الموافقة والمراجعة  

 الرئيس سلطة الموافقة  

 مجلس الكلية  لجنة استشارية لسلطة الموافقة  

 قسم الموارد البشرية  المدير

 2021يناير  تاريخ المراجعة القادمة 

 
 التفاصيل  تاريخ الموافقة / التعديل 

 2020الربيع  االعتماد األصلية والتاريخ سلطة 

 نطبق ي ال سلطة التعديل والتاريخ 
 ال ينطبق     مالحظات

 

 المالحق    10
   إقرار العالقة الشخصيةاستمارة        
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 استمارة إقرار العالقة الشخصية                           

 
  التاريخ:  

  الموظفاسم صاحب الطلب/ 
  تاريخ االنضمام

 
 ال يُسمح بتوظيف األقارب بشكل عام اال في حالة ان التعيين يجلب مهارات أو معرفة تماشياً مع سياسة كلية الخوارزمي الدولية، 

قبل  كلية الخوارزمي الدولية اإلعالن عن حقيقة أن لديهم أقارب يعملون في  للعمل ويطلب من المتقدمينلكلية فريدة مطلوبة من قبل ا

   األقارب هم: بدء عملهم.

 األم، األطفال، األشقاء )اإلخوة / األخوات، اإلخوة غير األشقاء / األخوات(  ،األب ▪

 األصهار )األب / األم / األخ / األخت(   ▪

 أشقاء الوالدين )مثل العم، العمة(، ابن األخ، ابنة األخت   ▪

 الجد / الجدة / الحفيد   ▪

 الزوج )الزوجة / الزوج(   ▪

 أبناء العم / العمة(  -أبناء العم )الدرجة األولى  ▪

 أشخاص آخرون على صلة وثيقة ▪

 

 ، حسب االقتضاء2أو شطبه وقراءة القسم  1يرجى إما إكمال القسم 

بأن واحًدا أو أكثر من أقاربي كما هو محدد أعاله موظف في كلية الخوارزمي الدولية وأنني قد أدرجت   أقر       1

 أدناه.تفاصيلهم 

 

 القسم العالقة المسمى الوظيفي االسم 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 ألنه لم يتم توظيف أي من أقربائي المقربين كما هو موضح أعاله في كلية الخوارزمي    1القسم  مألأقر بأنني لم أ      2

 الدولية.        

 

 صحيحة وكاملة.  2أو اإلعالن الذي قدمته في القسم  1أقر بموجبه أن المعلومات الواردة في القسم 

 

 

 

 

 ------------------------------ التاريخ  ------------------------------------------- صاحب الطلب / الموظفامضاء 


