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 سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثة

 : مقدمة

اآلداب واألخالق اإلسالمٌة المنبع األساس لسلوك تتمثل هذه السٌاسة التعرٌف بالمبادئ و
زمالئه ع تعزٌز القٌم المهنٌة واألخالقٌة فً عالقة الموظف مع م ، القٌم ، ونشر الفرد

 ثقة تعزٌز مع بها وااللتزام ، المسئولٌة روح تنمٌة إطار تحت تندرج والتً ، رؤسائهو
 صورة. بشتى الفساد ، والعمل على مكافحة الجمعٌة تقدمها التً بالخدمات العمالء

 : النطاق

 وتطوعٌة ومن لهم عالقات تعاقدٌةعلى كافة العاملٌن تحدد هذه السٌاسة المسؤولٌات العامة 
 .خاصة وفقاً لألنظمة سٌاساتوٌستثنى من ذلك من تصدر لهم  ، الجمعٌةفً 

 : البٌان

  :اختيار المورد والمراقبة - أ

  عند اختٌار  السٌاسةالمبادئ المنصوص علٌها فً هذه  الجمعٌةطبق تٌجب أن
 شركائهم وموردٌهم. 

 ٌنوالمقاول ٌنمتثال الموردإون لدى الشركاء نظم لمراقبة مدى ٌجب أن ٌك. 

 األعمال:نزاهة  - ب

  صنع  أو-ٌحظر على الشركاء المنفذٌن تقدٌم أو دفع أو طلب أو قبول أي شًء
أي المتعلقة ب اإلجراءاتعلى القرارات أو  الئقبشكل غٌر  للتأثٌر-بذلك  االنطباع

 . وأنشطة الجمعٌة من أعمال

  الفاسدة واكتشافها األنشطةلمنع  واإلجراءاتالشركاء على العملٌات  ٌداومٌجب أن. 

 

  :المنافسة الشريفة - ت

  الشركاء المنفذٌن أعمالهم بما ٌتوافق مع قواعد المنافسة الجمعٌة و جريتٌجب أن
 . االحتكارمكافحة سعٌا ل،  نظام المنافسة السعوديالشرٌفة والقوٌة وبما ٌتوافق مع 

  العادلة بما فً ذلك  األعمالالمنفذٌن ممارسات  الشركاءو الجمعٌة ستخدمت أنٌجب
 .الدقٌقة والحقٌقٌة عالناتاإل

 األعمال: سجالتدقة  - ث

   مبادئ المحاسبة معاٌٌر و وفقالمالٌة  والسجالتتتطابق الدفاتر تتقٌد وٌجب أن
 .عامال

  كاملة ودقٌقة من جمٌع الجوانب المادٌة. السجالتٌجب أن تكون 

   والمدفوعات الفعلٌة.  المعامالتمقروءة وواضحة وتعكس  السجالتٌجب أن تكون 
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  فً ومقٌدة مسجلة  غٌر أموالأي  الجمعٌة والشركاء المنفذٌن ستخدمت أالٌجب
 .الدفاتر

  :حماية المعلومات - ج

  الملكٌة الفكرٌة والمعلومات الشركاء المنفذٌن حقوق الجمعٌة وحمً تٌجب أن
 .والتً تشمل أي معلومات شخصٌة ٌتم جمعها أو تخزٌنها أو معالجتها ، السرٌة

  أو الوصول غٌر المناسب  ةأو إساءة استخدام أو سرق فقدانٌجب أن ٌعملوا على منع
 لملكٌة الفكرٌة والمعلومات السرٌة أو كشفها أو تغٌٌرها. ل

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

 :جودة المنتج - ح

   بالمواد/المنتجات  اإلمدادٌجب أن ٌضمن الشركاء المنفذٌن المشاركٌن فً عملٌة
وممارسة ، الجودة ضمان للمتطلبات الخاصة بلوائح  واالمتثال، واختبارها وتغلٌفها 

  .لمسجل بها المنتجاتا المناسبةالمختبرٌة والتصنٌع 

 ٌجب أن تكون الوثائق أو البٌانات ذات الصلة بالمواد/المنتجات التً ٌتم القٌام بها  ،
ٌمكن  الوآمنة بحٌث ،  لالستعادةوقابلة ، ومراقبة ، ومقروءة ، ودقٌقة ، أصلٌة 
 ٌمكن فقدها.  وال، بها بشكل مقصود أو غٌر مقصود  التالعب

  التً تضعها الجهات  بالسجالت االحتفاظلكل متطلبات  المنفذٌن الشركاء متثالإٌجب
 الجمعٌة. وكذلك تلك المنصوص علٌها فً أي اتفاقٌة موقعة مع،  ذات العالقة

 :للضوابط التجارية متثالاإل - خ

   والتصدٌر والعقوبات  االستٌرادٌجب أن ٌمتثل الشركاء المنفذٌن لجمٌع ضوابط
 األمثل. متثالاإل ذات العالقة األنظمةالمعمول بها وغٌرها من 

 :إبداء المخاوف - د

  لدى الجمعٌة أو أي شخص  اً بأن موظف إن تبٌن لهمٌجب على الشركاء المنفذٌن
 إدارة الجمعٌة ، إبالغ الئقأو غٌر  نظامًقد اشترك فً سلوك غٌر ٌعمل نٌابة عنها 

 .فوراً 

 ٌعمل نٌابة عنها قد من أو  الجمعٌة شك أن أحد شركاءتعرف أو ت جهةفرد أو  أي
، ٌجب أن ٌفصح عما لدٌه  المهنٌة السلوك تنتهك قواعد أعمال أو أنشطةاشترك فً 

ومن ثم  https://www.qm.org.saالجمعٌة  الموقع عبر رابط تقدٌم الشكاوى فً

 .الجمعٌةإلدارة عن المخاوف  اإلبالغ

 حٌث ٌمكن  ، متخصصعن المخاوف ٌدٌرها فرٌق  حواإلفصا استقبال الشكاوى
 به النظام(.بقدر ما ٌسمح )الحفاظ على سرٌة هوٌتك 

 : لمسؤولياتا

ٌعملون تحت إدارة الذٌن  العاملٌنوعلى جمٌع ،  أنشطة الجمعٌةتطبق هذه السٌاسة ضمن 
 واإللمام بها،  السٌاسةوعلى هذه ،  ماالطالع على األنظمة المتعلقة بعملهواشراف الجمعٌة 

الوظٌفٌة.  مومسؤولٌاته م، وااللتزام بما ورد فٌها من أحكام عند أداء واجباته والتوقٌع علٌها

https://www.qm.org.sa/
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واخالقٌات ، نشر الوعً بثقافة ومبادئ السلوك الوظٌفً  التنفٌذٌةوعلى إدارة الموارد 
 .هابنسخة من واألقسام وتزوٌد جمٌع اإلدارات، الوظٌفة 

 التوقٌع :                البعاديبن عبدالرحمن  أحمدرئٌس مجلس االدارة : 

 : المراجع

وتحل  ،هذه السٌاسة  م28/22/2222( فً 2) ه رقماعتمد مجلس إدارة الجمعٌة فً اجتماع
  .الموضوعة سابقاً  قواعد السلوكت هذه السٌاسة محل جمٌع سٌاسا


