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أ - اختيار المورد والم�اقبة:

يجب أن يكون لـــدى الشركاء نظم لمراقـــــــــــبة مـــــــــدى امتثال الموردين والمقاوليــــــن -2

يجب أن تطبق الجمعية المبادئ المنصوص عليها في هذه السياسة عند اختيار شركائهم1-

ومــــــــورديــــــــهــــم

البــــــــيــــــــان

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافه العاملين ومن لهــــم عالقات تعاقديــــة

وتطوعيه في الجمعية، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم سياسات خاصـــة وفقًا لألنظمـــة

النــــطـــــــــاق

تتمثل هذه السياسة التعريف بالمبادئ واالداب واألخالق اإلسالمية المنبع األساس لسلوك

الفرد، ونشر القيم، مع تعزيز القيم المهنية واألخالقية في عالقة الموظــــف مــــــع زمالئـــه

ورؤسائه، والتي تندرج تحت إطار تنمية روح المسئولية ، وااللتزام بها مع تعزيز ثقه العمالء

بالخدمات التي تقدمها الجمعية، والعمــــل علـــــى مكافحــــه الفســـــاد بشتـــــى صـــــوره

مــــقـــدمــــــة



يجب توفير سبل الحماية من االتصال غير المرخص به و/أو نشر المعلومات

التــــــي تـــــــــــم الحصــــــــــول عليــــــــــــــــهـــا
-3

يجب أن يعملوا على منع فقدان أو إساءة استخدام أو سرقة أو الوصـــــول غيـــــر المناســـب

للملكيــــــــــة الفكريــــــة والمعلومـــــــات الســــــــــــرية أو كشفهــــــــا أو تغييـــــرهـــــــا
-2

،يجب أن تحمي الجمعية والشركاء المنفذين حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السريــــــة1-

والتي تشمل أي معلومات شخصية يتــــــــم جمعهــــا أو تخزينهـــــــا أو معالجتــــــــــــــها 

ج - حماية المعلومات:

يجب أال تستخدم الجمعية والشركاء المنفذين أي أموال غير مسجلة ومقيدة فــــي الدفاتر -4

يجب أن تكون السجالت مقروءة وواضحــة وتعكـــــس المعامـــــالت والمدفوعات الفعليـــة -3

يجــــب أن تكــــــون السجالت كاملـــــة ودقيقة مـــــــــن جميــــــع الجوانــــــب الماديـــــــة -2
يجب ان تتقيد وتتطابق الدفاتر والسجالت المالية وفق معايير ومبادئ المحاسبــــة العــــام1-

ث - دقة سجالت األعمال:

يجب أن تستخدم والجمعيـــــة الشركاء المنفذيــــــن ممارســـــات األعمـــــال العادلــــــــة

بمــــــــا   ذلــــــــك االعالنــــــــات الدقـــيـــقــــــة والحــقــيقــيـــــــة
-2

يجب أن تجري الجمعية والشركاء المنفذين أعمالهم بما يتوافق مـــــع قواعــــد المنافســــة1-

الشريفة والقوية وبما يتوافق مع نظام المنافسة السعـودي، سعيــــا لمكافحـــــة االحتـــكار

ت - المنافسة الش��فة:
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يجب أن يداوم الشركاء على العمليـــات واإلجراءات لمنع األنشطة الفاســــدة واكتشافهـــا -2

 تحظر على الشركاء المنفذين تقديم أو دفع أو طلب أو قبول أي شيء -أو صنع االنطباع بذلك1-

 للتأثير بشكل غير الئق على القرارات أو اإلجراءات المتعلقة بأي من أعمال وأنشطه الجمعية   

ب - ن�اهة األعمال:
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aytam-muhail.org/indx2.php  
االتصـــــــــال باألسفـــــــل ... ومن ثـــــــم اإلبالغ عـــــــــن المخـــــــــــاوف إلدارة الجمعيــــــــة

أي فرد أو جهة تعرف أو تشك أن أحد شركاء الجمعية أو من يعمل نيابة عنها قد اشتـــــــرك

في أعمال أو أنشطه تنتهك قواعد السلوك المهنية، يجب أن يفصح عما لديه عبــــر رابــــــط

تقديــم الشكاوى فــــــــي الموقع الجمعــــــية

استقبال الشكاوى واإلفصاح عن المخاوف يديرها فريق متخصص، حيث يمكن الحفــــــــــاظ3-

 .على سرية هويدك (بقدرما يسمح به النظـــام)

يجب على الشركاء المنفذين إن تبين لهم بأن موظفًا لدى الجمعية أو أي شخص يعمل نيابة1-

عنها قد اشترك فــي ســـــــــلوك غير نظامـــــــي أو غير ألثق ، إبالغ إدارة الجمعيـــــــــــة فورا

د - إبداء المخاوف:

يجب أن يمتثل الشركاء المنفدين لجميع ضوابط االستيراد والتصدير والعقوبات المعمــــول1-

بهــــــــا وغيــــــــــــرها مــــــــــن األنظمـــــــة ذات العالقــــــة االمتثـــــــــــال األمــــــثــــــــــل

خ - االم�ثال للضوابط التجا��ة:

يجب امتثال الشركاء المنفذين لكل مطلبات االحتفاظ بالسجالت الي تضعها الجهـات ذات

العالقة وكذلك تلك المنصوص عليها فـــي أي اتفاقيـــــــة موقعـــــة مـــــــــــع الجمعيـــــة 
-3

يجب أن تكون الوثائق أو البيانات ذات الصلة بالمواد/المنتجات التي يتم القيام بها، أصلية

ودقيقة ومقروءة ومراقبة وقابلة لالستعادة وآمنه بحيث ال يمكن التالعب بها بشكل مقصود

أو غيــــــر مقصــــــود وال يمكـــــــن فقدهـــــا

-2

يجب أن يضمن الشركاء المنفذين المشاركين في عملية اإلمداد بالمواد/المنتجات واختبارها1-

وتغليفها واالمتثال للمتطلبات الخاصه بلوائح ضمان الجودة وممارسة التصنيع والمختبريـــة

 المناسبـــــــة المسجـــــل بهـــــا المنتجـــــــات

ح - جوده المنتج:
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اعتماد مجلس اإلدارة

اعمد مجلس إدارة الجمعية  في االجتماع ( )  في دورته  (  ) هذه السياسة في 00/00/0000  

وتحل هذه السياسة محل جميع سياسات التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثــــة

الموضـــــوعـــة سابقــــــــة

الم�اجــــــــع

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطه الجمعية وعلى جميع العاملين الذدن يعملون تحـــت إدارة

واشراف الجمعية االطالع على األنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السياسة واإللمـــــــام بها

والتوقيع عليها، وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفيــة

وعلى إدارة الموارد التنفيذية نشر الوعى بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي واخالقيات الوظيفة

وتزويد جميع اإلدارات واألقســـــــــــام بنســـخــــــــه منـــــــــــــهـــا

المسؤوليات
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