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 الفرد، ونشرلسلوك  دا  واخألقا  اسإسقايية املبب  اخأسا اآلتتمثل هذه السياسة التعريف باملبادئ و

 إطار حتت تبدرج واليت ،هرؤسائزيقائه وقة املوفف ي    تعزيز القيم املهبية واخألقاقية يف عقاي القيم،

اجلمعية، والعمل على  تقديها اليت باخلديات العمقاء ثقة عزيزت ي  بها وااللتزام املسئولية، روح تبمية

 صورة. بشتى الفساد يكافحة

يف  وعيةوين هلم عقاقات تعاقدية وتطلني حتدد هذه السياسة املسؤوليات العاية على كافة العاي

 .لاصة وفقًا لألنظمة اساتسيويستثبى ين ذلك ين تصدر هلم  اجلمعية،

  :التيار املورد واملراقبة -أ

  ار شركائهم عبد التي السياسةها يف هذه املبادئ املبصوص علي اجلمعيةطبق تجيب أن

 ويورديهم. 

 نيواملقاول يناملورد جيب أن يكون لدى الشركاء نظم ملراقبة يدى ايتثال. 

 اخأعمال:نزاهة  - 

 بذلك  النطباعاصب   أو-و قبول أي شيء حيظر على الشركاء املبفذين تقديم أو دف  أو طلب أ

 . وأنشطة اجلمعية الاملتعلقة بأي ين أعم اسإجراءات على القرارات أو الئقبشكل غري  للتأثري-

  سدة واكتشافهاالفا اخأنشطةملب   اسإجراءاتوالشركاء على العمليات  يداومجيب أن. 

  :املبافسة الشريفة -ت

  فسة الشريفة عماهلم مبا يتوافق ي  قواعد املباالشركاء املبفذين أاجلمعية و ريجتجيب أن

 . راالحتكاكافحة لسعودي، سعيا ملنظام املبافسة اوالقوية ومبا يتوافق ي  
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  االعقاناتة مبا يف ذلك العادل اخأعمالذين ممارسات املبف الشركاء واجلمعية ستخدمت أنجيب 

 .الدقيقة واحلقيقية

 اخأعمال: سجقاتدقة  -ث

   عامالدئ احملاسبة يبايعايري و وفقاملالية  توالسجقاتتطابق الدفاتر تتقيد وجيب أن. 

  اجلوانب املادية.كايلة ودقيقة ين مجي السجقاتجيب أن تكون   

   لية. واملدفوعات الفع املعايقاتس يقروءة وواضحة وتعك السجقاتجيب أن تكون 

  الدفاتر يفويقيدة يسجلة  غري أيوالي أ اجلمعية والشركاء املبفذين ستخدمت أالجيب. 

  :محاية املعلويات -ج

  واليت  لسرية،قو  امللكية الفكرية واملعلويات االشركاء املبفذين حاجلمعية ومي حتجيب أن

 .عاجلتهاتشمل أي يعلويات شخصية يتم مجعها أو ختزيبها أو ي

   لملكية لملباسب أو الوصول غري ا ةستخدام أو سرقأو إساءة ا فقدانجيب أن يعملوا على يب

  الفكرية واملعلويات السرية أو كشفها أو تغيريها.

 يت مت احلصول  املرل  به وأأو نشر املعلويات الغري االتصالتوفري سبل احلماية ين  جيب

 عليها.

 :جودة املبتج -ح

  جات والتبارها باملوادأاملبت اسإيدادلية جيب أن يضمن الشركاء املبفذين املشاركني يف عم

املختربية و اجلودة وممارسة التصبي ضمان ئح للمتطلبات اخلاصة بلوا الوااليتثوتغليفها 

  .املسجل بها املبتجات املباسبة

 ها، أصلية ودقيقة وادأاملبتجات اليت يتم القيام بجيب أن تكون الوثائق أو البيانات ذات الصلة بامل

كل يقصود أو غري بش بها التقاعبميكن  اليبة حبيث وآ لقاستعادةويقروءة ويراقبة وقابلة 

 ميكن فقدها.  واليقصود 

  ذات ضعها اجلهات اليت ت بالسجقات االحتفافات لكل يتطلب املبفذين الشركاء ايتثالجيب
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 اجلمعية. ية يوقعة ي وكذلك تلك املبصوص عليها يف أي اتفاق العقاقة

 :للضوابط التجارية االيتثال -خ

   ت املعمول بها والتصدير والعقوبا السترياداجيب أن ميتثل الشركاء املبفذين جلمي  ضوابط

 اخأيثل. الااليتث اخأنظمة ذات العقاقةوغريها ين 

 :إبداء املخاوف -د

  قد عمل نيابة عبها لدى اجلمعية أو أي شخ  ي ًاأن يوففب إن تبني هلمجيب على الشركاء املبفذين

 .فورًا إدارة اجلمعية قاغالئق، إبأو غري  نظايياشرتك يف سلوك غري 

 أعمال د اشرتك يف يعمل نيابة عبها قين أو  اجلمعية شك أن أحد شركاءتعرف أو ت جهةفرد أو  أي

 املوق  عرب رابط تقديم الشكاوى يفيه ، جيب أن يفصح عما لداملهبية السلوك تبتهك قواعد أو أنشطة

 .اجلمعيةدارة سإعن املخاوف  اسإبقاغوين ثم  https://mudilfber.org.saاجلمعية 

 لى سرية حيث ميكن احلفاف ع يتخص ،ا فريق عن املخاوف يديره حواسإفصا استقبال الشكاوى

 به البظام(.بقدر يا يسمح )هويتك 

واشراف اجلمعية  يعملون حتت إدارةالذين  لعايلنياتطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجي  

، وااللتزام مبا ورد فيها ين   عليهاوالتوقي واسإملام بها السياسةذه وعلى ه ماالطقاع على اخأنظمة املتعلقة بعمله

نشر الوعي بثقافة ويبادئ  يةالتبفيذفية. وعلى إدارة املوارد الوفي مويسؤولياته مأحكام عبد أداء واجباته

.هاببسخة يب واخأقسام تالسلوك الوفيفي والقاقيات الوفيفة وتزويد مجي  اسإدارا

ة باملظيلف يف اجتماع جبمعية الرب اخأهلي طراف الثالثةالتعايل ي  الشركاء املبفذين واخأمت اعتماد سياسة 

 .م 2019أ 11أ  21املوافق  خلميس ااملبعقدة يوم  التاسعةجملس اسإدارة جبلسته 
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