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: 
ً
  مقدمة: أوال

لسلوك الفرد،   ونشر  ،املنبع األساس لسلوك الفرد  اإلسالميةاسة التعرف باملبادئ واآلداب واألخالق يتتمثل هذه الس 

تندرج تحت إطار تنمية روح   يتلوا ورؤسائه،املوظف مع زمالئه   عالقة يف واالخالقية يةاملهن  يمالق يز مع تعز  القيم،  ونشر 

تقدمها الجمعية والعمل على مكافحة الفساد بشتى صورة  يبالخدمات الت   الءثقة العم يز ، وااللتزام بها مع تعز يةاملسئول   

 :النطاق:
ً
 ثانيا

ستثنى من  يالجمعية و  يه فيوتطوع يةالعاملين ومن لهم عالقات تعاقدة  اسة املسؤوليات العامة على كافيتحدد هذه الس 

لألنظمة  ذلك من تصدر لهم سياسات خاصة وفقا  

 :اختيار املورد واملراقبة : 
ً
 ثالثا

 هم يار شركائهم ومورد ياسة عند اختي هذه الس يها فية املبادئ املنصوص عليتطبق الجمع   يجب ان (1

 .املوردين واملقاولون   ملراقبة مدى امتثال نظم يجب ان يكون لدى الشركاء (2

 : نزاهة األعمال  :
ً
 رابعا

بشكل غير   للتأثير  بذلكأو صنع االنطباع -تقدم أو دفع أو طلب أو قبول أي ش ي  بحظر على الشركاء املنفذين ي (1

  .املتعلقة بأي من أعمال او أنشطة  الجمعيةالقرارات أو اإلجراءات على   - الئق 

  .واإلجراءات ملنع األنشطة الفاسدة واكتشافها العملياتداوم الشركاء على  يجب أن ي (2

 : املنافسة الشريفة  :
ً
 خامسا

توافق  ية وبما يفة والقو يتوافق مع قواعد املنافسة الشر والشركاء املنفذين أعمالهم بما   ةيجب أن تجري الجمعي (1

 يمع نظام املنافسة السعودي سع
 
 . ملكافحة االحتكار  ا

ذلك االعالنات الدقيقة   فية الشركاء املنفذين ممارسات األعمال العادلة بما يأن تستخدم والجمعجب ي (2

 ة يوالحقيق
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: دقة سجالت األعمال .
ً
 سادسا

 .  جب أن تتقد وتتطابق الدفاتر والسجالت املالية وفق معايير ومبادئ املحاسبة العامي (1

 . ع الجوانب املادةيجب أن تكون السجالت كاملة ودقيقه من جم ي (2

 .  ةيجب أن تكون السجالت مقروءة وواضحة وتعكس املعامالت واملدفوعات الفعلي (3

 . الدفاتر   ييجب أال تستخدم الجمعية والشركاء املنفذين أي أموال غير مسجلة ومقيدة ف (4

 :حماية املعلومات : 
ً
 سابعا

السرية ،  والتي تشمل أي  ة واملعلومات ية الفكر ية والشركاء املنفذين حقوق امللكيالجمع يجب أن تحم ي (1

  .ة تم جمعها أو تخزنها أو معالجتهايمعلومات شخص 

ة  ية الفكر ير املناسب للملكيغالعملوا على منع فقدان أو إساءة استخدام أو سرقة أو الوصول يجب أن ي (2

 واملعلومات السرية أو كشفها أو تغييرها 

 .املعلومات التي تم الحصول عليهاأو نشر  ا ر املرخص بهية من االتصال غيجب توفر سبل الحماي (3

 

 :جودة املنتج : 
ً
 ثامنا

فها واالمتثال  ية اإلمداد باملواد/املنتجات واختبارها وتغليعمل ي ضمن الشركاء املنفذين املشاركين فيأن  جبي (1

  . ة املناسبة املسجل بها املنتجاتيع املختبر يللمتطلبات الخاصة بلوائح ضمان الجودة وممارسة التصن

ة ومقروءة يقة ودقيأصل ام بهايتم القي ات الصلة باملواد/املنتجات الت  جب أن تكون الوثائق أو البيانات ذي (2

  .مكن فقدها ي ر مقصود واال ي مكن التالعب بها بشكل مقصود أو غال يث  يبح امنةومراقبة وقابلة الستعادة 

وكذلك تلك   العالقةتضعها الجهات ذات  ي املنفذين لكل متطلبات االحتفاظ بالسجالت الت  جب امتثال الشركاء ي (3

 
 
ية ياملنصوص عل  أي اتفاقية موقعة مع الجمع 

 
 ها ف

 

 

 

: 
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 :االمتثال للضوابط التجارية : 
ً
 تاسعا

رها من األنظمة ذات  ير والعقوبات املعمول بها وغيع ضوابط االسترداد والتصديجب أن يمتثل الشركاء املنفذين لجمي

.  االمتثال األمثل العالقة  

 :إبداء املخاوف  : 
ً
 عاشرا

 لدى الجمعية أو أي شخص عمل ناب عنها قد اشترك ف (1
 
  ي يجب على الشركاء املنفذين إن تبين لهم بأن موظفا

 .  ة فوراير الئق ، إبالغ إدارة الجمعيأو غ   ير نظاميسلوك غ

أعمال أو أنشطة تنتهك   ية أو من عمل ناب عنها قد اشترك فيشركاء الجمعأي فرد أو جهة تعرف أو تشك أن أحد  (2

  www.zahra.org.sa املوقع الجمعية  يفصح عما لديه عبر رابط تقدم الشكاوى فيجب أن  ي قواعد السلوك املهنية  

 ومن ثم االبالغ عن املخاوف إلدارة الجمعية     info@zahra.org.sa  د الكترونييأو ارسال بر   

ها فريق متخصص حثى يمكن الحفاظ على سرية هويتك بقدر ما  ر يى واإلفصاح عن املخاوف يداستقبال الشكاو  (3

 .  يسمح به النظام

 

 الحادي عشر : املسؤوليات  : 

ية اال ع العاملين الذين يعملو ية وعلى جميضمن أنشطة الجمعاسة يتطبق هذه الس ع  طال ن تحت إدارة وإشراف الجمع 

ها من أحكام عند أداء واجباتهم  ياسة واإلملام بها ، وااللتزام بما ورد فيعلى األنظمة املتعلقة بعملهم وعلى هذه الس

.  ة يومسؤولياتهم الوظيف  

 

 

..  انتهى  

 

اللجنة التنفيذية   رئيس نائب اعتماد  

عامر بنمحمدبنتسعاد  
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