
 

 

 التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثة سياسة 

 

 مقدمة 

و  بالمبادئ  التعريف  السياسة  هذه  لسلوك تتمثل  األساس  المنبع  اإلسالمية  واألخالق  اآلداب 
  ، رؤسائهزمالئه و ع تعزيز القيم المهنية واألخالقية في عالقة الموظف مع  م  القيم،  ، ونشرالفرد
 بالخدمات   العمالء  ثقة   تعزيز   مع  بها  وااللتزام  المسئولية،  روح  تنمية  إطار  تحت  تندرج   والتي
 . صورة بشتى الفساد الجمعية، والعمل على مكافحة تقدمها التي

 النطاق 

  وتطوعية   ومن لهم عالقات تعاقديةعلى كافة العاملين  تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة  
 .خاصة وفقاً لألنظمة سياساتويستثنى من ذلك من تصدر لهم   الجمعية،في 

 البيان 

   :اختيار المورد والمراقبة  -أ

عند اختيار شركائهم    السياسةالمبادئ المنصوص عليها في هذه    الجمعيةطبق  ت يجب أن   •
 ومورديهم.  

 .ينوالمقاول ين يجب أن يكون لدى الشركاء نظم لمراقبة مدى امتثال المورد •
 األعمال: نزاهة  - ب

  االنطباع صنع    أو-يحظر على الشركاء المنفذين تقديم أو دفع أو طلب أو قبول أي شيء   •
 المتعلقة بأي من أعمال  اإلجراءاتعلى القرارات أو    الئقبشكل غير    للتأثير-بذلك  

 .  وأنشطة الجمعية

 . الفاسدة واكتشافها األنشطةلمنع  واإلجراءاتالشركاء على العمليات  يداوميجب أن   •
   :المنافسة الشريفة  - ت

أن   • و   جريت يجب  المنافسة  الجمعية  قواعد  يتوافق مع  بما  أعمالهم  المنفذين  الشركاء 
 .  االحتكارمكافحة نظام المنافسة السعودي، سعيا لالشريفة والقوية وبما يتوافق مع 

العادلة بما في ذلك    األعمالالمنفذين ممارسات    الشركاء  والجمعية  ستخدمت   أنيجب   •
 .الدقيقة والحقيقية االعالنات

 األعمال:  سجالتدقة  - ث

 . عامالمبادئ المحاسبة  معايير و  وفقالمالية    والسجالتتتطابق الدفاتر  تتقيد ويجب أن    •
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 كاملة ودقيقة من جميع الجوانب المادية.  السجالت يجب أن تكون  •

 والمدفوعات الفعلية.   المعامالتمقروءة وواضحة وتعكس  السجالتيجب أن تكون   •

 .الدفاترفي  ومقيدة  مسجلة    غير  أموال أي    الجمعية والشركاء المنفذين  ستخدمت   أاليجب   •
   :حماية المعلومات  -ج

 الشركاء المنفذين حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السرية،الجمعية وحمي  تيجب أن   •
 .والتي تشمل أي معلومات شخصية يتم جمعها أو تخزينها أو معالجتها

أو الوصول غير المناسب  ةأو إساءة استخدام أو سرق فقدانيجب أن يعملوا على منع  •
 لملكية الفكرية والمعلومات السرية أو كشفها أو تغييرها.  ل

غير المرخص به و/أو نشر المعلومات التي تم   االتصالتوفير سبل الحماية من    يجب  •
 عليها.الحصول 

 : جودة المنتج  -ح

عملية    • في  المشاركين  المنفذين  الشركاء  يضمن  أن  بالمواد/المنتجات   اإلمداديجب 
وتغليفها   بلوائح    واالمتثالواختبارها  الخاصة  وممارسة ضمان  للمتطلبات  الجودة 

  .المسجل بها المنتجات المناسبةالمختبرية و التصنيع 

ا • البيانات ذات الصلة بالمواد/المنتجات  القيام بها،  يجب أن تكون الوثائق أو  لتي يتم 
بها    التالعبيمكن    ال وآمنة بحيث    لالستعادةأصلية ودقيقة ومقروءة ومراقبة وقابلة  

 يمكن فقدها.  والبشكل مقصود أو غير مقصود 

التي تضعها الجهات   بالسجالت  االحتفاظلكل متطلبات    المنفذين   الشركاء  امتثال يجب   •
 الجمعية. اتفاقية موقعة معوكذلك تلك المنصوص عليها في أي   ذات العالقة

 : للضوابط التجارية  االمتثال -خ

ضوابط    • لجميع  المنفذين  الشركاء  يمتثل  أن  والعقوبات    االستيراديجب  والتصدير 
 األمثل.  االمتثال األنظمة ذات العالقةالمعمول بها وغيرها من 

 : إبداء المخاوف  -د

ً بأن موظف إن تبين لهميجب على الشركاء المنفذين  • لدى الجمعية أو أي شخص يعمل   ا
 . فوراً  إدارة الجمعية الئق، إبالغأو غير  نظاميقد اشترك في سلوك غير  نيابة عنها 

يعمل نيابة عنها قد  من  أو  الجمعية شك أن أحد شركاءت عرف أو ت   جهةفرد أو  أي •
، يجب أن يفصح عما لديه  المهنية  السلوك تنتهك قواعد أعمال أو أنشطةاشترك في 
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 . الجمعيةإلدارة عن المخاوف  اإلبالغومن ثم  •

حيث يمكن الحفاظ    متخصص،عن المخاوف يديرها فريق    حواإلفصا  استقبال الشكاوى •
 به النظام(. يسمح   بقدر ما) على سرية هويتك 

     لمسؤولياتا

يعملون تحت إدارة واشراف  الذين    العاملينوعلى جميع    أنشطة الجمعيةتطبق هذه السياسة ضمن  

 ،  والتوقيع عليها واإللمام بها السياسةوعلى هذه  ماالطالع على األنظمة المتعلقة بعملهالجمعية 
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