
 

 

، الفرداآلداب واألخالق اإلسالمية املنبع األساس لسلوك تتمثل هذه السياسة التعريف باملبادئ و

 تندرج والتي ،رؤسائهزمالئه وع تعزيز القيم املهنية واألخالقية يف عالقة املوظف مع م القيم، ونرش

اجلمعية،  تقدمها التي باخلدمات العمالء ثقة تعزيز مع هبا وااللتزام املسئولية، روح تنمية إطار حتت

 .صورة بشتى الفساد والعمل عىل مكافحة

يف  وتطوعية ومن هلم عالقات تعاقديةعىل كافة العاملني حتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة 

 .خاصة وفقًا لألنظمة سياساتويستثنى من ذلك من تصدر هلم  اجلمعية،

 

  عند اختيار رشكائهم  السياسةاملبادئ املنصوص عليها يف هذه  اجلمعيةطبق تجيب أن

 وموردهيم. 

 نيواملقاول ينجيب أن يكون لدى الرشكاء نظم ملراقبة مدى امتثال املورد. 
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  االنطباعصنع  أو-حيظر عىل الرشكاء املنفذين تقديم أو دفع أو طلب أو قبول أي يشء 

وأنشطة  املتعلقة بأي من أعامل اإلجراءاتعىل القرارات أو  الئقبشكل غري  للتأثري-بذلك 

 . اجلمعية

  الفاسدة واكتشافها األنشطةملنع  واإلجراءاتالرشكاء عىل العمليات  يداومجيب أن. 

 

  الرشكاء املنفذين أعامهلم بام يتوافق مع قواعد املنافسة الرشيفة اجلمعية و ريجتجيب أن

 . االحتكاركافحة نظام املنافسة السعودي، سعيا ملوالقوية وبام يتوافق مع 

  االعالناتالعادلة بام يف ذلك  األعاملاملنفذين ممارسات  الرشكاء واجلمعية ستخدمت أنجيب 

 .واحلقيقية الدقيقة

 

   عامالمبادئ املحاسبة معايري و وفقاملالية  والسجالتتتطابق الدفاتر تتقيد وجيب أن. 

  كاملة ودقيقة من مجيع اجلوانب املادية. السجالتجيب أن تكون 

   واملدفوعات الفعلية.  املعامالتمقروءة وواضحة وتعكس  السجالتجيب أن تكون 

  الدفاتريف ومقيدة مسجلة  غري أموالأي  اجلمعية والرشكاء املنفذين ستخدمت أالجيب. 

 

  والتي  الرشكاء املنفذين حقوق امللكية الفكرية واملعلومات الرسية،اجلمعية ومي حتجيب أن

 .تشمل أي معلومات شخصية يتم مجعها أو ختزينها أو معاجلتها

  لملكية لأو الوصول غري املناسب  ةأو إساءة استخدام أو رسق فقدانجيب أن يعملوا عىل منع

 الفكرية واملعلومات الرسية أو كشفها أو تغيريها. 

 غري املرخص به و/أو نرش املعلومات التي تم احلصول  االتصالتوفري سبل احلامية من  جيب

 عليها.

 

   باملواد/املنتجات واختبارها  مداداإلجيب أن يضمن الرشكاء املنفذين املشاركني يف عملية



 3 

املختربية واجلودة وممارسة التصنيع ضامن للمتطلبات اخلاصة بلوائح  واالمتثالوتغليفها 

  .املسجل هبا املنتجات املناسبة

  جيب أن تكون الوثائق أو البيانات ذات الصلة باملواد/املنتجات التي يتم القيام هبا، أصلية

هبا بشكل  التالعبيمكن  الوآمنة بحيث  لالستعادةقابلة ودقيقة ومقروءة ومراقبة و

 يمكن فقدها.  والمقصود أو غري مقصود 

  ذات التي تضعها اجلهات  بالسجالت االحتفاظلكل متطلبات  املنفذين الرشكاء امتثالجيب

 اجلمعية. وكذلك تلك املنصوص عليها يف أي اتفاقية موقعة مع العالقة

 

   والتصدير والعقوبات املعمول هبا  االستريادجيب أن يمتثل الرشكاء املنفذين جلميع ضوابط

 األمثل. االمتثال األنظمة ذات العالقةوغريها من 

 

  لدى اجلمعية أو أي شخص يعمل نيابة  اً بأن موظف إن تبني هلمجيب عىل الرشكاء املنفذين

 .فوراً  إدارة اجلمعية الئق، إبالغأو غري  نظاميقد اشرتك يف سلوك غري عنها 

 يعمل نيابة عنها قد اشرتك يف من أو  اجلمعية شك أن أحد رشكاءتعرف أو ت جهةفرد أو  أي

عرب رابط تقديم ، جيب أن يفصح عام لديه املهنية السلوك تنتهك قواعد أعامل أو أنشطة

إلدارة عن املخاوف  اإلبالغومن ثم  https://dnpo.org.saاجلمعية  املوقع الشكاوى يف

 .اجلمعية

 حيث يمكن احلفاظ  متخصص،عن املخاوف يديرها فريق  حواإلفصا استقبال الشكاوى

 به النظام(.بقدر ما يسمح )عىل رسية هويتك 

يعملون حتت إدارة وارشاف الذين  العاملنيوعىل مجيع  أنشطة اجلمعيةتطبق هذه السياسة ضمن 

، والتوقيع عليها واإلملام هبا السياسةوعىل هذه  ماالطالع عىل األنظمة املتعلقة بعملهاجلمعية 

https://dnpo.org.sa/
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الوظيفية. وعىل إدارة املوارد  مومسؤولياهت موااللتزام بام ورد فيها من أحكام عند أداء واجباهت

 نرش الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي واخالقيات الوظيفة وتزويد مجيع اإلدارات التنفيذية

 .هابنسخة من واألقسام

.  00/00/0000  هذه السياسة يف ( يف دورته )      (      ) اعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتامع 

 ة سابقا. املوضوع قواعد السلوكت وحتل هذه السياسة حمل مجيع سياسا


