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 مقدمة

ونشر القٌم مع تعزٌز القٌم تتمثل هذه السٌاسة التعرٌف بالمبادئ واآلداب واألخالق اإلسالمٌة المنبع األساس لسلوك الفرد 

المهنٌة واألخالقٌة فً عالقة الموظف مع زمالئه ورؤسائه والتً تندرج تحت إطار تنمٌة روح المسئولٌة وااللتزام بها مع 

 . تعزٌز ثقة العمالء بالخدمات التً تقدمها الجمعٌة والعمل على مكافحة الفساد بشتى صورة

 النطاق

العامة على كافة العاملٌن ومن لهم عالقات تعاقدٌة وتطوعٌة فً الجمعٌة وٌستثنى من ذلك من تحدد هذه السٌاسة المسؤولٌات 

 . تصدر لهم سٌاسات خاصة وفقاً لألنظمة

 البيان

 : اختٌار المورد والمراقبة .1

 ٌجب أن تطبق الجمعٌة المبادئ المنصوص علٌها فً هذه السٌاسة عند اختٌار شركائهم وموردٌهم . 

 ى الشركاء نظم لمراقبة مدى امتثال الموردٌن والمقاولٌنٌجب أن ٌكون لد. 

 : نزاهة األعمال .0

  للتأثٌر بشكل غٌر الئق -أو صنع االنطباع بذلك -ٌحظر على الشركاء المنفذٌن تقدٌم أو دفع أو طلب أو قبول أي شًء

 .على القرارات أو اإلجراءات المتعلقة بأي من أعمال وأنشطة الجمعٌة

  الشركاء على العملٌات واإلجراءات لمنع األنشطة الفاسدة واكتشافهاٌجب أن ٌداوم. 

 :المنافسة الشرٌفة .3

  ٌجب أن تجري الجمعٌة والشركاء المنفذٌن أعمالهم بما ٌتوافق مع قواعد المنافسة الشرٌفة والقوٌة وبما ٌتوافق مع

 .نظام المنافسة السعودي، سعٌا لمكافحة االحتكار

 الشركاء المنفذٌن ممارسات األعمال العادلة بما فً ذلك اإلعالنات الدقٌقة والحقٌقٌة ٌجب أن تستخدم والجمعٌة. 

 :دقة سجالت األعمال .4

 ٌجب أن تتقٌد وتتطابق الدفاتر والسجالت المالٌة وفق معاٌٌر ومبادئ المحاسبة العام. 

 ٌجب أن تكون السجالت كاملة ودقٌقة من جمٌع الجوانب المادٌة. 

 ت مقروءة وواححة وتعكس المعامالت والمدفوعات الفعلٌةٌجب أن تكون السجال. 

 ٌجب أال تستخدم الجمعٌة والشركاء المنفذٌن أي أموال غٌر مسجلة ومقٌدة فً الدفاتر. 

 :حماٌة المعلومات .5

 ٌجب أن تحمً الجمعٌة والشركاء المنفذٌن حقوق الملكٌة الفكرٌة والمعلومات 

 ٌ تم جمعها أو تخزٌنها أو معالجتهاالسرٌة، والتً تشمل أي معلومات شخصٌة. 

  ٌجب أن ٌعملوا على منع فقدان أو إساءة استخدام أو سرقة أو الوصول غٌر المناسب للملكٌة الفكرٌة والمعلومات

 .السرٌة أو كشفها أو تغٌٌرها

 ٌجب توفٌر سبل الحماٌة من االتصال غٌر المرخص به و/أو نشر المعلومات التً تم الحصول علٌها. 

 :المنتججودة  .6

  ٌجب أن ٌحمن الشركاء المنفذٌن المشاركٌن فً عملٌة اإلمداد بالمواد/المنتجات واختبارها وتغلٌفها واالمتثال

 .للمتطلبات الخاصة بلوائح حمان الجودة وممارسة التصنٌع والمختبرٌة المناسبة المسجل بها المنتجات

 نتجات التً ٌتم القٌام بها أصلٌة ودقٌقة ومقروءة ومراقبة ٌجب أن تكون الوثائق أو البٌانات ذات الصلة بالمواد/الم

 .وقابلة لالستعادة وآمنة بحٌث ال ٌمكن التالعب بها بشكل مقصود أو غٌر مقصود وال ٌمكن فقدها

  ٌجب امتثال الشركاء المنفذٌن لكل متطلبات االحتفاظ بالسجالت التً تحعها الجهات ذات العالقة وكذلك تلك

 .ً أي اتفاقٌة موقعة مع الجمعٌةالمنصوص علٌها ف
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 :االمتثال للحوابط التجارٌة .7

ٌجب أن ٌمتثل الشركاء المنفذٌن لجمٌع حوابط االستٌراد والتصدٌر والعقوبات المعمول بها وغٌرها من األنظمة ذات العالقة 

 .االمتثال األمثل

 :إبداء المخاوف .8

  ًلدى الجمعٌة أو أي شخص ٌعمل نٌابة عنها قد اشترك فً سلوك ٌجب على الشركاء المنفذٌن إن تبٌن لهم بأن موظفا

 .غٌر نظامً أو غٌر الئق، إبالغ إدارة الجمعٌة فوراً 

  أي فرد أو جهة تعرف أو تشك أن أحد شركاء الجمعٌة أو من ٌعمل نٌابة عنها قد اشترك فً أعمال أو أنشطة تنتهك

ومن ثم اإلبالغ   ط تقدٌم الشكاوى فً الموقع التابع للجمعٌةقواعد السلوك المهنٌة ٌجب أن ٌفصح عما لدٌه عبر راب

 .عن المخاوف إلدارة الجمعٌة

  استقبال الشكاوى واإلفصاح عن المخاوف ٌدٌرها فرٌق متخصص، حٌث ٌمكن الحفاظ على سرٌة هوٌتك )بقدر ما

 .)ٌسمح به النظام

 

 المسؤوليات :

لعاملٌن الذٌن ٌعملون تحت إدارة وإشراف الجمعٌة االطالع على تطبق هذه السٌاسة حمن أنشطة الجمعٌة وعلى جمٌع ا

 األنظمة المتعلقة بعملهم وعلى هذه السٌاسة واإللمام بها

 .والتوقٌع علٌها، وااللتزام بما ورد فٌها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولٌاتهم الوظٌفٌة

 لوك الوظٌفً واخالقٌات الوظٌفةوعلى إدارة الموارد التنفٌذٌة نشر الوعً بثقافة ومبادئ الس

 .وتزوٌد جمٌع اإلدارات واألقسام بنسخة منها
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