سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثة
بجمعية طيبة النسائية للتنمية االجتماعية
مقدمة
تتمثل ىذه السياسة التعريف ابدلبادئ واآلداب واألخالق اإلسالمية ادلنبع األساس لسلوك الفرد ،ونشر القيم ،مع تعزيز القيم
ادلهنية واألخالقية يف عالقة ادلوظف مع زمالئو ورؤسائو ،واليت تندرج حتت إطار تنمية روح ادلسئولية  ،وااللتزام هبا مع تعزيز ثقة
العمالء ابخلدمات اليت تقدمها اجلمعية ،والعمل على مكافحة الفساد بشىت صورة.
النطاق :
حتدد ىذه السياسة ادلسؤوليات العامة على كافة العاملني ومن ذلم عالقات تعاقدية وتطوعية يف اجلمعية ،ويستثٌت من ذلك من
تصدر ذلم سياسات خاصة وفقاً لألنظمة.
البيان :
أ -اختيار املورد واملراقبة:

 جيب أن تطبق اجلمعية ادلبادئ ادلنصوص عليها يف ىذه السياسة عند اختيار شركائهم ومورديهم.
 جيب أن يكون لدى الشركاء نظم دلراقبة مدى امتثال ادلوردين وادلقاولني.

ب -نزاهة األعمال:

 حيظر على الشركاء ادلنفذين تقدمي أو دفع أو طلب أو قبول أي شيء -أو صنع االنطباع بذلك -للتأثري بشكل غري
الئق على القرارات أو اإلجراءات ادلتعلقة أبي من أعمال وأنشطة اجلمعية.

 جيب أن يداوم الشركاء على العمليات واإلجراءات دلنع األنشطة الفاسدة واكتشافها.
ت -املنافسة الشريفة:

 جيب أن جتري اجلمعية والشركاء ادلنفذين أعماذلم مبا يتوافق مع قواعد ادلنافسة الشريفة والقوية ومبا يتوافق مع نظام
ادلنافسة السعودي ،سعيا دلكافحة االحتكار.
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 جيب أن تستخدم واجلمعية الشركاء ادلنفذين ممارسات األعمال العادلة مبا يف ذلك اإلعالانت الدقيقة واحلقيقية.
ث -دقة سجالت األعمال:

 جيب أن تتقيد وتتطابق الدفاتر والسجالت ادلالية وفق معايري ومبادئ احملاسبة العام.
 جيب أن تكون السجالت كاملة ودقيقة من مجيع اجلوانب ادلادية.
 جيب أن تكون السجالت مقروءة وواضحة وتعكس ادلعامالت وادلدفوعات الفعلية.

 جيب أال تستخدم اجلمعية والشركاء ادلنفذين أي أموال غري مسجلة ومقيدة يف الدفاتر.
ج -محاية املعلومات:

 جيب أن حتمي اجلمعية والشركاء ادلنفذين حقوق ادللكية الفكرية وادلعلومات السرية ،واليت تشمل أي معلومات شخصية
يتم مجعها أو ختزينها أو معاجلتها.
 جيب أن يعملوا على منع فقدان أو إساءة استخدام أو سرقة أو الوصول غري ادلناسب للملكية الفكرية وادلعلومات
السرية أو كشفها أو تغيريىا.
 جيب توفري سبل احلماية من االتصال غري ادلرخص بو و/أو نشر ادلعلومات اليت مت احلصول عليها.

ح -جودة املنتج:
 جيب أن يضمن الشركاء ادلنفذين ادلشاركني يف عملية اإلمداد ابدلواد/ادلنتجات واختبارىا وتغليفها واالمتثال للمتطلبات
اخلاصة بلوائح ضمان اجلودة وممارسة التصنيع وادلختيرية ادلناسبة ادلسجل هبا ادلنتجات .

 جيب أن تكون الواثئق أو البياانت ذات الصلة ابدلواد/ادلنتجات اليت يتم القيام هبا ،أصلية ودقيقة ومقروءة ومراقبة وقابلة
لالستعادة وآمنة حبيث ال ميكن التالعب هبا بشكل مقصود أو غري مقصود وال ميكن فقدىا.

 جيب امتثال الشركاء ادلنفذين لكل متطلبات االحتفاظ ابلسجالت اليت تضعها اجلهات ذات العالقة وكذلك تلك
ادلنصوص عليها يف أي اتفاقية موقعة مع اجلمعية.
خ -االمتثال للضوابط التجارية:

 جيب أن ميتثل الشركاء ادلنفذين جلميع ضوابط االسترياد والتصدير والعقوابت ادلعمول هبا وغريىا من األنظمة ذات
العالقة االمتثال األمثل.
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د -إبداء املخاوف:

 جيب على الشركاء ادلنفذين إن تبني ذلم أبن موظفاً لدى اجلمعية أو أي شخص يعمل نيابة عنها قد اشًتك يف سلوك
غري نظامي أو غري الئق ،إبالغ إدارة اجلمعية فوراً.
 أي فرد أو جهة تعرف أو تشك أن أحد شركاء اجلمعية أو من يعمل نيابة عنها قد اشًتك يف أعمال أو أنشطة تنتهك

قواعد السلوك ادلهنية ،جيب أن يفصح عما لديو عير رابط االتصال التايل  0503314638ومن مث اإلبالغ عن
ادلخاوف إلدارة اجلمعية.
 استقبال الشكاوي دون اإلفصاح عن ادلخاوف يديرىا فريق متخصص ،حيث ميكن احلفاظ على سرية ىويتك (بقدر
ما يسمح بو النظام).
املسؤوليات
تطبق ىذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع العاملني الذين يعملون حتت إدارة وإشراف اجلمعية االطالع على األنظمة
ادلتعلقة بعملهم وعلى ىذه السياسة واإلدلام هبا والتوقيع عليها ،وااللتزام مبا ورد فيها من أحكام عند أداء واجباهتم ومسؤولياهتم
الوظيفية .وعلى إدارة ادلوارد التنفيذية نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة وتزويد مجيع اإلدارات
واألقسام بنسخة منها.
املراجع
اعتمد رللس إدارة اجلمعية يف االجتماع (

) ىذه السياسة يف 9102/ /م  .وحتل ىذه السياسة زلل

) يف دورتو (

مجيع سياسات قواعد السلوك ادلوضوعة سابقا.
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