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 صداراتاإل

  االعتمادتاريخ  االعتماد المراجعة عداداإل صداراإلتاريخ  صداررقم اإل

 25/12/2019 اإلدارةمجلس  اللجنة التنفيذية التمّيز المؤسسي 01/11/2019 األول

 نبذة عن اإلصدار األول

 . الممارسات في الجمعيات المماثلة أفضلعلى  االعتمادتم عداد هذه السياسة عند إ

 

 

 تنبيه: 

في رقم اإلصدار مع ما هو منشور في املكتبة االلكترونية املطابقة ، ويعتد فقط بالنسخ الورقية إلكترونيا  إن هذه الوثيقة مراقبة 
 سياسات واإلجراءات.لل

 على األكثر. االعتماد( شهرا  على تاريخ 36يجب حتديث هذه الوثيقة بعد مضي )
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 المصطلحات:

 

 

 

 

 

 صطلحالم المعنى

 السياسة سياسة

 جمعيةال جمعية بر الوالدين )أبرار(

 الجمعية العمومية العمومية لجمعية بر الوالدين أبرارالجمعية 

 اإلدارةمجلس  مجلس إدارة جمعية بر الوالدين )أبرار(

 النطاق نطاق تطبيق السياسة أو الملتزمين بهذه السياسة

 المستفيدين ن من خدمات الجمعية المستفيدو

الشركاء والمانحين والمتبرعين والموردين وجميع 

 الجمعية ومرتبطة مصالحهم بهاالمتعاملين مع 

 أصحاب المصلحة
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 مقدمة

بطرق التعامل مع الشركاء والمنفذين للخدمات المقدمة  التعريف علىهذه السياسة  تقوم

 بالخدمات العمالء ثقة تعزيز مع بها وااللتزام المسئولية، روح تنمية إطار تحت تندرج والتي ،للجمعية

 صورة. بشتى الفساد على مكافحةالجمعية، والعمل  تقدمها التي

 النطاق

 ومن لهم عالقات تعاقدية وتطوعيةتحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين 

 .خاصة وفقا  لألنظمة سياساتويستثنى من ذلك من تصدر لهم  الجمعية،في 

 البيان

  :اختيار المورد والمراقبة -أ

  ار شركائهعند اختيا السياسةالمبادئ المنصوص عليها في هذه  الجمعيةطبق تيجب أن 

 . اومورديه

  ينوالمقاول يننظم لمراقبة مدى امتثال المورد الجمعيةيجب أن يكون لدى. 

 األعمال:نزاهة  -ب

  االنطباعصنع  أو-يحظر على الشركاء المنفذين تقديم أو دفع أو طلب أو قبول أي شيء 

وأنشطة  المتعلقة بأي من أعمال اإلجراءاتعلى القرارات أو  الئقبشكل غير  للتأثير-بذلك 

 . الجمعية

  الفاسدة  األنشطةلمنع  واإلجراءاتالعمليات فحص على  الجمعية داومتيجب أن

 .واكتشافها

  :المنافسة الشريفة -ت

  الشركاء المنفذين أعمالهم بما يتوافق مع قواعد المنافسة الشريفة الجمعية و جريتيجب أن

 . االحتكارمكافحة نظام المنافسة السعودي، سعيا لوبما يتوافق مع  والقوية

  االعالناتالعادلة بما في ذلك  األعمالالمنفذين ممارسات  الشركاءو الجمعيةعلى يجب 

 .الدقيقة والحقيقية



 
 

الثالثة واألطراف المنفذين الشركاء مع التعامل سياسة  

 إلكترونيا  نسخة مراقبة  نوع النسخة  التعديلرقم  األول  رقم اإلصدار

 25/12/2019 االعتمادتاريخ   تاريخ التعديل 01/11/2019 تاريخ اإلصدار

ز المؤسسي أعدها  اإلدارةمجلس  اعتمدها اللجنة التنفيذية راجعها إدارة التمي 

 

حة
صف

6ال
 

 

 األعمال: سجالتدقة  -ث

   للمنشآت غير المعايير المحاسبية  وفقالمالية  والسجالتتتطابق الدفاتر تتقيد ويجب أن

 .الهادفة للربح الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  كاملة ودقيقة من جميع الجوانب المادية. السجالتيجب أن تكون 

   والمدفوعات الفعلية.  المعامالتمقروءة وواضحة وتعكس  السجالتيجب أن تكون 

  الدفاترفي ومقيدة مسجلة  غيرأموال أي  نالجمعية والشركاء المنفذو ستخدمت أاليجب. 

  :حماية المعلومات -ج

  ن حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السرية،والشركاء المنفذالجمعية وحمي تيجب أن 

 .والتي تشمل أي معلومات شخصية يتم جمعها أو تخزينها أو معالجتها

  أو الوصول غير المناسب  ةأو إساءة استخدام أو سرق فقدانيجب أن يعملوا على منع

 لملكية الفكرية والمعلومات السرية أو كشفها أو تغييرها. ل

 غير المرخص به و/أو نشر المعلومات التي تم الحصول  االتصالتوفير سبل الحماية من  يجب

 عليها.

 :جودة المنتج -ح

  بالمواد/المنتجات واختبارها  اإلمدادن المشاركين في عملية ويجب أن يضمن الشركاء المنفذ

المختبرية والجودة وممارسة التصنيع ضمان للمتطلبات الخاصة بلوائح  واالمتثالوتغليفها 

  .المسجل بها المنتجات المناسبة

  يجب أن تكون الوثائق أو البيانات ذات الصلة بالمواد/المنتجات التي يتم القيام بها، أصلية

بها بشكل  التالعبيمكن  الوآمنة بحيث  لالستعادة ودقيقة ومقروءة ومراقبة وقابلة

 يمكن فقدها.  والمقصود أو غير مقصود 

  ذات التي تضعها الجهات  بالسجالت االحتفاظلكل متطلبات  المنفذين الشركاء امتثاليجب

 الجمعية. وكذلك تلك المنصوص عليها في أي اتفاقية موقعة مع العالقة
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 :للضوابط التجارية االمتثال -خ

  والتصدير والعقوبات المعمول بها  االستيرادن لجميع ضوابط ويجب أن يمتثل الشركاء المنفذ

 األمثل. االمتثال األنظمة ذات العالقةوغيرها من 

 :إبداء المخاوف -د

  لدى الجمعية أو أي شخص يعمل نيابة  ا  بأن موظف إن تبين لهميجب على الشركاء المنفذين

 .فورا   إدارة الجمعية الئق، إبالغأو غير  نظاميقد اشترك في سلوك غير عنها 

 يعمل نيابة عنها قد اشترك في من أو  الجمعية شك أن أحد شركاءتعرف أو ت جهةفرد أو  أي

 عبر ايقونة ، يجب أن يفصح عما لديه المهنية السلوك تنتهك قواعد أعمال أو أنشطة

 .الجمعيةارة إلدعن المخاوف  اإلبالغومن ثم الجمعية  موقع الشكاوى في

 حيث يمكن الحفاظ على  متخصص،عن المخاوف يديرها فريق  حواإلفصا استقبال الشكاوى

 به النظام(.بقدر ما يسمح )سرية هويتك 

 :المسؤوليات

يعملون تحت إدارة الذين  العاملينوعلى جميع ، تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية 

 واإللمام بها السياسةوعلى هذه  مالمتعلقة بعملهاالطالع على األنظمة واشراف الجمعية 

الوظيفية. وعلى  مومسؤولياته م، وااللتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهوالتوقيع عليها

نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي واخالقيات الوظيفة وتزويد  التنفيذيةإدارة الموارد 

 .هامنبنسخة  واألقسام جميع اإلدارات

 :النفاذ

 .اإلدارةتنفذ أحكام هذه السياسة اعتبار من تاريخ اعتمادها من مجلس 

 


