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 س�اسة التعامل 

كاء المنفذين  مع ال�ش

 واألطراف الثالثة  

 



 

 

 

 المحت��ات 

 مقدمة 

 النطاق -
 الب�ان  -
 اخت�ار المورد والمراقبة -أ 

 األعمال نزاهة  -ب
�فة  -ت  المنافسة ال�ش
 األعمال دقة سجالت  -ث
 حما�ة المعلومات  -ج
 جودة المنتج -ح
 االمتثال للضوابط التجار�ة -خ
 المخاوف  إبداء -د 

 
 المسؤول�ات -
 اإلدارة اعتماد مجلس  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 مقدمة: 

ي  تتمثل هذە الس�اسة
التع��ف بالمبادئ واآلداب واألخالق اإلسالم�ة المنبع األساس لسلوك الفرد ، و��ش  �ف

ي عالقة الموظف مع زمالئه و 
ي تندرج تحت   رؤسائه،  الق�م ، مع تع��ز الق�م المهن�ة واألخالق�ة �ف  إطار واليت

ي تقدمها  ؤول�ةتنم�ة روح المس ام بها مع تع��ز ثقة العمالء بالخدمات اليت ف الجمع�ة والعمل ع�  ، واالل�ت
 مكافحة الفساد �شيت صورە. 

 

 النطاق : 
ي  

ف ومن لهم عالقات تعاقد�ة وتطوع�ة �ف تحدد هذە الس�اسة المسئول�ات العامة ع� كافة العاملني
 لألنظمة 

�
 . الجمع�ة ، و�ستثيف من ذلك من تصدر لهم س�اسات خاصة وفقا

 

 الب�ان : 
 اخت�ار المورد والمراقبة :  -أ 

كائهم ومورديهم .  أن�جب  • ي هذە الس�اسة عند اخت�ار �ش
 تطبق الجمع�ة المبادئ المنصوص عليها �ف

ف .  • كاء نظم لمراقبة مدى امتثال الموردين والمقاولني  �جب أن �كون لدى ال�ش
 

 نزاهة االعمال :  -ب
كاء المنفذين تقد�م • ء  أو طلب  أو دفع   أو  �حظر ع� ال�ش ي

 -باع بذلك صنع االنط أو  –قبول أي �ش
 للتأث�ي �شكل غ�ي الئق ع� القرارات أو اإلجراءات المتعلقة بأي من أعمال وأ�شطة الجمع�ة . 

كاء ع� العمل�ات واإلجراءات لمنع األ�شطة الفاسدة وا�تشافها .  •  �جب أن �داوم ال�ش
 

�فة :  -ت  المنافسة ال�ش
كاء المنفذين أعمالهم بما يت • �فة �جب أن تجري الجمع�ة وال�ش وافق مع قواعد المنافسة ال�ش

 لمكافحة االحتكار. 
�
 والق��ة و�ما يتوافق مع نظام المنافسة السعودي سع�ا

كاء المنفذين ممارسات  • ي ذلك اإلعالنات   األعمال�جب أن �ستخدم الجمع�ة وال�ش
العادلة بما �ف

 .  الدق�قة والحق�ق�ة
 

 دقة سجالت االعمال :  -ث
 وتتطابق الدفاتر والسجالت المال�ة وفق معاي�ي ومبادئ المحاسبة العام . �جب أن تتق�د  •
 �جب أن تكون السجالت كاملة ودق�قة من جميع الجوانب المال�ة .  •
 �جب أن تكون السجالت مقروءة وواضحة وتعكس المعامالت والمدفوعات الفعل�ة .  •
ي الدفاتر .  أال �جب  •

كاء المنفذين أي أموال غ�ي مسجلة ومق�دة �ف  �ستخدم الجمع�ة وال�ش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 حما�ة المعلومات :  -ج
ي   • كاء المنفذين حقوق المل��ة الفك��ة والمعلومات ال��ة واليت �جب أن تح�ي الجمع�ة وال�ش

 �شمل أي معلومات شخص�ة يتم جمعها أو تخ��نها أو معالجتها . 
أو إساءة استخدام أو �قة أو الوصول غ�ي المناسب للمل��ة   فقدان�جب أن �عملوا ع� منع  •

ها .   الفك��ة والمعلومات ال��ة أو كشفها أو تغي�ي
ي تم الحصول  • �جب توف�ي سبل الحما�ة من االتصال غ�ي المرخص به و أو ��ش المعلومات اليت

 عليها . 
 

 جودة المنتج :   -ح
ي عمل�ة �جب أن �ضمن  •

ف �ف كاء المنفذين المشاركني بالمواد / المنتجات واختبارها   اإلمداد ال�ش
�ة   و  وتغل�فها واالمتثال للمتطلبات الخاصة باللوائح ضمان الجودة وممارسة التصنيع والمخت�ب

 المناسبة المسجل بها المنتجات . 
ي  • يتم الق�ام بها ، أصل�ة  �جب أن تكون الوثائق أو الب�انات ذات الصلة بالمواد/ المنتجات اليت

ودق�قة ومقروءة ومراقبة وقابلة لالستعادة وآمنة بح�ث ال �مكن التالعب بها �شكل مقصود أو غ�ي 
 مقصود وال �مكن فقدها . 

ي تضعها الجهات ذات  • كاء المنفذين ل�ل متطلبات االحتفاظ بالسجالت اليت �جب امتثال ال�ش
ي أي 

 . اتفاق�ة موقعة مع الجمع�ة العالقة وكذلك تلك المنصوص عليها �ف
 

 االمتثال للضوابط التجار�ة :  -خ
اد والتصدير والعق��ات المعمول بها   • كاء المنفذين لجميع ضوابط االست�ي �جب أن �متثل ال�ش

ها من األنظمة ذات العالقة االمتثال األمثل .   وغ�ي
 

 المخاوف :  إبداء -د
 لدى الجمع�ة أو أي شخص �عمل ن�ابة عنها   •

�
ف لهم بأن موظفا كاء المنفذين إن تبني �جب ع� ال�ش

ي سلوك غ�ي نظا�ي أو غ�ي الئق ، 
ك �ف . إقد اش�ت  بالغ إدارة الجمع�ة فورا�

ي أعمال   •
ك �ف كاء الجمع�ة أو من �عمل ن�ابة عنها قد اش�ت أي فرد أو جهة تعرف أو �شك أن أحد �ش

ي أو أ�شطة تنته
ك قواعد السلوك المهن�ة ، �جب أن �فصح عما لد�ه ع�ب رابط تقد�م الشكاوى �ف

ي  إرسالأو ) www.mahabbah.org.sa( موقع الجمع�ة 
ويف  إ� ب��د ال��ت

)info@mahabbah.org.sa(  اإلبالغ عن المخاوف إلدارة الجمع�ة . ومن ثم 
استقبال الشكاوى واالفصاح عن المخاوف �ديرها ف��ق متخصص ، ح�ث �مكن الحفاظ ع�  •

 ��ة ه��تك ( بقدر ما �سمح له النظام )  
 
 
 
 
 

http://www.mahabbah.org.sa/
mailto:info@mahabbah.org.sa


 

 
 
 

 المسئول�ات : 
ف الذين �عملون تحت إدارة ذتطبق ه ە الس�اسة ضمن أ�شطة الجمع�ة وع� جميع العاملني

بها والتوقيع  و اإللمامالجمع�ة االطالع ع� األنظمة المتعلقة بعملهم وع� هذە الس�اسة  افو��ش 
ام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسئول�اتهم الوظ�ف�ة . وع� إدارة   ف عليها واالل�ت

ي 
و�د جميع الوظ�فة وتز  و أخالق�اتالموارد التنف�ذ�ة ��ش الو�ي بثقافة ومبادئ السلوك الوظ��ف

 اإلدارات واالقسام بنسخة منها . 
 

 اعتماد مجلس اإلدارة: 

في اجتماع مجلس اإلدارة الرابع   واألطراف الثالثة   سیاسة التعامل مع الشركاء المنفذین تم اعتماد 
  الئحة محل أي  الالئحة وتحل ھذه   2021/ 12/ 21في دورتھ األولى المنعقد بتاریخ  2021لعام 

 سابقة. 

 


