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 مقدمة 

و بالمبادئ  التعریف  السیاسة  ھذه  األساس تتمثل  المنبع  اإلسالمیة  واألخالق  اآلداب 
زمالئھ ع تعزیز القیم المھنیة واألخالقیة في عالقة الموظف مع  م  القیم،  الفرد، ونشرلسلوك  

  العمالء   ثقة   تعزیز  مع  بھا  وااللتزام  المسئولیة،  روح  تنمیة  إطار  تحت   تندرج  والتي  ،رؤسائھو
 صورة. بشتى الفساد مكافحةالجمعیة، والعمل على  تقدمھا التي  بالخدمات 

 النطاق 

العامة   المسؤولیات  السیاسة  العاملین  تحدد ھذه  كافة  تعاقدیةعلى  لھم عالقات   ومن 
 .خاصة وفقاً لألنظمة سیاسات ویستثنى من ذلك من تصدر لھم   الجمعیة،في  وتطوعیة

 البیان

  :اختیار المورد والمراقبة -أ
   عند اختیار شركائھم   السیاسةالمبادئ المنصوص علیھا في ھذه    الجمعیة طبق  تیجب أن

 وموردیھم. 
 ینوالمقاول ینیجب أن یكون لدى الشركاء نظم لمراقبة مدى امتثال المورد. 
 األعمال:نزاھة  -ب
   االنطباع صنع    أو-یحظر على الشركاء المنفذین تقدیم أو دفع أو طلب أو قبول أي شيء  

 المتعلقة بأي من أعمال  اإلجراءات على القرارات أو    الئقبشكل غیر    للتأثیر-بذلك  
 . وأنشطة الجمعیة

  الفاسدة واكتشافھا األنشطةلمنع  واإلجراءات الشركاء على العملیات  یداومیجب أن . 
   :المنافسة الشریفة -ت
   أن المنافسة الجمعیة و  جريتیجب  قواعد  یتوافق مع  بما  أعمالھم  المنفذین  الشركاء 

 . االحتكارمكافحة  نظام المنافسة السعودي، سعیا لالشریفة والقویة وبما یتوافق مع 
   العادلة بما في ذلك   األعمالالمنفذین ممارسات    الشركاءو  الجمعیة  ستخدمت  أن یجب

 .الدقیقة والحقیقیة االعالنات 
 األعمال:  سجالتدقة  -ث
    عامالمبادئ المحاسبة  معاییر و  وفقالمالیة    والسجالت تتطابق الدفاتر  تتقید ویجب أن. 
  كاملة ودقیقة من جمیع الجوانب المادیة.  السجالت یجب أن تكون 
   والمدفوعات الفعلیة.  المعامالت مقروءة وواضحة وتعكس  السجالت یجب أن تكون 
   الدفاترفي  ومقیدة  مسجلة    غیر  أموالأي    الجمعیة والشركاء المنفذین  ستخدمت  أالیجب. 
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  :حمایة المعلومات -ج
   الشركاء المنفذین حقوق الملكیة الفكریة والمعلومات السریة،الجمعیة و حمي  تیجب أن 

 . والتي تشمل أي معلومات شخصیة یتم جمعھا أو تخزینھا أو معالجتھا
   أو الوصول غیر المناسب   ةأو إساءة استخدام أو سرق  فقدانیجب أن یعملوا على منع

 لملكیة الفكریة والمعلومات السریة أو كشفھا أو تغییرھا. ل
  غیر المرخص بھ و/أو نشر المعلومات التي تم   االتصالتوفیر سبل الحمایة من    یجب

 علیھا.الحصول 
 :جودة المنتج -ح
    عملیة في  المشاركین  المنفذین  الشركاء  یضمن  أن  بالمواد/المنتجات    اإلمدادیجب 

وتغلیفھا   بلوائح    واالمتثالواختبارھا  الخاصة  وممارسة  ضمان  للمتطلبات  الجودة 
  .المسجل بھا المنتجات  المناسبةالمختبریة والتصنیع 

   التي یتم القیام بھا، یجب أن تكون الوثائق أو البیانات ذات الصلة بالمواد/المنتجات
بھا   التالعب یمكن    الوآمنة بحیث    لالستعادةأصلیة ودقیقة ومقروءة ومراقبة وقابلة  

 یمكن فقدھا.  والبشكل مقصود أو غیر مقصود 
   التي تضعھا الجھات    بالسجالت   االحتفاظلكل متطلبات    المنفذین  الشركاء  امتثال یجب

 الجمعیة. اتفاقیة موقعة مع وكذلك تلك المنصوص علیھا في أي ذات العالقة 
 : للضوابط التجاریة االمتثال  -خ
    ضوابط لجمیع  المنفذین  الشركاء  یمتثل  أن  والعقوبات   االستیرادیجب  والتصدیر 

 األمثل. االمتثال األنظمة ذات العالقةالمعمول بھا وغیرھا من 
 :إبداء المخاوف -د 

   بأن موظف  إن تبین لھمیجب على الشركاء المنفذین ً لدى الجمعیة أو أي شخص یعمل   ا
ً  إدارة الجمعیة الئق، إبالغأو غیر  نظاميقد اشترك في سلوك غیر نیابة عنھا    .فورا

 یعمل نیابة عنھا قد من  أو   الجمعیة شك أن أحد شركاءتعرف أو  ت  جھةفرد أو    أي
، یجب أن یفصح عما لدیھ المھنیة  السلوك  تنتھك قواعد  أعمال أو أنشطةاشترك في  

في  الشكاوى  تقدیم  رابط  ثم    https://neam.org.saالجمعیة    الموقع  عبر  ومن 
 .الجمعیةإلدارة عن المخاوف  اإلبالغ

 حیث یمكن الحفاظ   متخصص،عن المخاوف یدیرھا فریق    حواإلفصا  استقبال الشكاوى
 بھ النظام). بقدر ما یسمح (على سریة ھویتك 

 لمسؤولیات ا

السیاسة ضمن   الجمعیةتطبق ھذه  یعملون تحت الذین    العاملینوعلى جمیع    أنشطة 
  واإللمام بھا  السیاسةوعلى ھذه    ماالطالع على األنظمة المتعلقة بعملھإدارة واشراف الجمعیة  

الوظیفیة.    مومسؤولیاتھ  م ، وااللتزام بما ورد فیھا من أحكام عند أداء واجباتھوالتوقیع علیھا
نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظیفي واخالقیات الوظیفة   التنفیذیةوعلى إدارة الموارد 

 .ھابنسخة من واألقسام وتزوید جمیع اإلدارات 

 المراجع 
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في  السیاسة    ) ھذهاألولى() في دورتھ  15(اعتمد مجلس إدارة الجمعیة في االجتماع  
سیاسا  .2020/ 06/10 جمیع  محل  السیاسة  ھذه  المنفذین  ت  وتحل  الشركاء  مع  التعامل 

 الموضوعة سابقا.  واألطراف الثالثة


