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مقدمة
تتمثل هذه السياسة التعريف باملبادئ واآلداب واألخالق اإلسالمية املنبع األساس لسلوك الفرد، ونشر القيم، مع تعزيز 
القيــم املهنيــة واألخالقيــة فــي عالقــة املوظــف مــع زمالئــه ورؤســائه، والتــي تنــدرج تحــت إطــار تنميــة روح املســئولية، وااللتــزام 

بهــا مــع تعزيــز ثقــة العمــالء بالخدمــات التــي تقدمهــا الجمعيــة، والعمــل علــى مكافحــة الفســاد بشــتى صورة.
النطاق

تحــدد هــذه السياســة املســؤوليات العامــة علــى كافــة العامليــن ومــن لهــم عالقــات تعاقديــة وتطوعيــة فــي الجمعيــة ويســتثنى 
 لألنظمــة.

ً
مــن ذلــك مــن تصــدر لهــم سياســات خاصــة وفقــا

البيان
اختيار المورد والمراقبة: 

يجــب أن تطبــق الجمعيــة المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي هــذه السياســة عنــد اختيــار شــركائهم 
ومورديهم. 

يجب أن يكون لدى الشركاء نظم لمراقبة مدى امتثال الموردين والمقاولين.

نزاهة األعمال:
يحظــر علــى الشــركاء المنفذيــن تقديــم أو دفــع أو طلــب أو قبــول أي شــيء -أو صنــع االنطبــاع 
ــال  ــن أعم ــأي م ــة ب ــراءات المتعلق ــرارات أو اإلج ــى الق ــق عل ــر الئ ــكل غي ــر بش ــك -للتأثي بذل

ــة.  وأنشــطة الجمعي
يجب أن يداوم الشركاء على العمليات واإلجراءات لمنع األنشطة الفاسدة واكتشافها.

ج- المنافسة الشريفة: 
ــة  ــد المنافس ــع قواع ــق م ــا يتواف ــم بم ــن أعماله ــة والشــركاء المنفذي يجــب أن تجــري الجمعي

ــكار.  ــة الســعودي، ســعيا لمكافحــة االحت ــع نظــام المنافس ــق م ــا يتواف ــة وبم الشــريفة والقوي
ــة بمــا فــي ذلــك  ــة الشــركاء المنفذيــن ممارســات األعمــال العادل يجــب أن تســتخدم والجمعي

ــة. ــة والحقيقي ــات الدقيق االعالن
دقة سجالت األعمال:

 يجب أن تتقيد وتتطابق الدفاتر والسجالت المالية وفق معايير ومبادئ المحاسبة العام.
يجب أن تكون السجالت كاملة ودقيقة من جميع الجوانب المادية.

 يجب أن تكون السجالت مقروءة وواضحة وتعكس المعامالت والمدفوعات الفعلية. 
يجب أال تستخدم الجمعية والشركاء المنفذين أي أموال غير مسجلة ومقيدة في الدفاتر.

حماية المعلومات: 
يجــب أن تحمــي الجمعيــة والشــركاء المنفذيــن حقــوق الملكيــة الفكريــة والمعلومــات الســرية، 

والتــي تشــمل أي معلومــات شــخصية يتــم جمعهــا أو تخزينهــا أو معالجتهــا.
يجــب أن يعملــوا علــى منــع فقــدان أو إســاءة اســتخدام أو ســرقة أو الوصــول غيــر المناســب للملكية 

الفكريــة والمعلومــات الســرية أو كشــفها أو تغييرها. 
ــم  ــي ت ــه و/أو نشــر المعلومــات الت ــر المرخــص ب ــة مــن االتصــال غي ــر ســبل الحماي يجــب توفي

ــا. الحصــول عليه
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جودة المنتج:
 يجــب أن يضمــن الشــركاء المنفذيــن المشــاركين في عمليــة اإلمــداد بالمواد/المنتجــات واختبارها 
وتغليفهــا واالمتثــال للمتطلبــات الخاصــة بلوائــح ضمــان الجــودة وممارســة التصنيــع والمختبريــة 

المناســبة المســجل بهــا المنتجــات. 
يجــب أن تكــون الوثائــق أو البيانــات ذات الصلــة بالمواد/المنتجــات التــي يتــم القيــام بهــا، أصليــة 
ودقيقــة ومقــروءة ومراقبــة وقابلــة لالســتعادة وآمنــة بحيــث ال يمكــن التالعــب بهــا بشــكل مقصــود 

أو غيــر مقصــود وال يمكــن فقدهــا. 
يجــب امتثــال الشــركاء المنفذيــن لــكل متطلبــات االحتفــاظ بالســجالت التــي تضعهــا الجهــات 

ذات العالقــة وكذلــك تلــك المنصــوص عليهــا فــي أي اتفاقيــة موقعــة مــع الجمعيــة.
االمتثال للضوابط التجارية:

 يجــب أن يمتثــل الشــركاء المنفذيــن لجميــع ضوابــط االســتيراد والتصديــر والعقوبــات المعمــول 
بهــا وغيرهــا مــن األنظمــة ذات العالقــة االمتثــال األمثــل.

إبداء المخاوف:
 لــدى الجمعيــة أو أي شــخص يعمــل نيابــة عنهــا قــد اشــترك فــي ســلوك 

ً
يجــب علــى الشــركاء املنفذيــن إن تبيــن لهــم بــأن موظفــا

.
ً
غيــر نظامــي أو غيــر الئــق، إبــالغ إدارة الجمعيــة فــورا

أي فرد أو جهة تعرف أو تشك أن أحد شركاء الجمعية أو من يعمل نيابة عنها قد اشترك في أعمال أو أنشطة تنتهك قواعد 
.www الســلوك املهنيــة، يجــب أن يفصــح عمــا لديــه عبــر رابــط تقديــم الشــكاوى فــي البوابــة الجمعيــة اإللكترونيــة للجمعيــة

sa.rheumatism  ومن ثم اإلبالغ عن املخاوف إلدارة الجمعية.
اســتقبال الشــكاوى واإلفصــاح عــن املخــاوف يديرهــا فريــق متخصــص، حيــث يمكــن الحفــاظ علــى ســرية هويتــك )بقــدر مــا 

يســمح بــه النظــام(.

المسؤوليات:
تطبــق هــذه السياســة ضمــن أنشــطة الجمعيــة وعلــى جميــع العامليــن الذيــن يعملــون تحــت إدارة 
واشــراف الجمعيــة االطــالع علــى األنظمــة المتعلقــة بعملهــم وعلــى هــذه السياســة واإللمــام بهــا 
والتوقيــع عليهــا، وااللتــزام بمــا ورد فيهــا مــن أحــكام عنــد أداء واجباتهــم ومســؤولياتهم الوظيفيــة. 
وعلــى إدارة المــوارد البشــرية نشــر الوعــي بثقافــة ومبــادئ الســلوك الوظيفــي واخالقيــات الوظيفــة 

وتزويــد جميــع اإلدارات واألقســام بنســخة منهــا.


