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  سياسة التعامل مع الشركاء املنفذين واألطراف الثالثة

 : مقدمة

*$�() ھ&ه ا����� ا�$#�"!  �����دئ وا�داب وا���ق ا������ ا����� ا���س ���ك ا���د و��� 

ورؤ��,+ وا�$1 *�=رج *;: إط�ر ا�4�5 �� *#6"6 ا�4�5 ا�����3 وا���/�� 12 �0/� ا���ظ! �� ز��,+ 

*���� روح ا��G���� وا�F$6ام  �5D 6"6#* �� �3 ا�#��ء  ��B=��ت ا�$1 *5=��3 ا�@�#�� وا�#�) 0�? 

 . �2�K;� ا���د  �$? J�رة

 : النطاق

 12 ��0�M*43 �0/�ت *#�/="� و� Nو� N����#�2 ا��O ?�0 ���#و���ت ا�P*;=د ھ&ه ا����� ا��

$(�? �N ذ�T* N� U=ر �43 �����ت ���J و��Q�R� ً�52ا�@�#�� و" . 

 : البيان

 : ا�$��ر ا���رد وا���ا/��  -١

 . "@_ أن *�M\ ا�@�#�� ا����دئ ا���T�ص 0���3 12 ھ&ه ا����� �0= ا�$��ر �O�Z,43 و��رد"43  -

- Nوا���5و�� N"رد�4 ���ا/�� �=ى ا�$(�ل ا��Q� ء�Oن �=ى ا����K" أن _@". 

 : �6اھ� ا���0ل  -٢

��$��De - أو ��J ا��M�Fع  &��Q;"- U 0�? ا����Oء ا����&"N *5="4 أو د�2 أو ط�_ أو /��ل أي 1Zء  - 

 . �F ��g (K,\ 0�? ا��5ارات أو ا��fاءات ا��$#�e  �5ي �N أ��0ل وأ���M ا�@�#��

 .ة واO$���32"@_ أن "=اوم ا����Oء 0�? ا�#����ت وا��fاءات ���� ا����M ا����=  -

  

 :ا����2� ا���"��  -٣

"@_ أن *@�ي ا�@�#�� وا����Oء ا����&"N أ43���0  �� "$�ا2\ �� /�ا0= ا����2� ا���"�� وا�5�"�  - 

 .و �� "$�ا�Q� �� \2م ا����2� ا�#�دي، �#�� ��2�K;� ا�K$iFر

ا����&"N ���ر��ت ا���0ل ا�#�د��  �� 12 ذ�U ا����0ت ا�=/��5 "@_ أن *$B=م ا�@�#�� ا����Oء   -

  .وا�;��5�5

 :د/� �@�ت ا���0ل   -٤

 ."@_ أن *$�5= و*$�M \ ا�=�2*� وا�@�ت ا������ و2\ �#�"�� و���دئ ا��;���� ا�#�م -

 ."@_ أن *K�ن ا�@�ت ��O�� ود/����f N� �5 ا�@�ا�_ ا���د"�  -

@�ت ��5وءة وواm;� و*#lK ا��#���ت وا��=2��0ت ا��#���"@_ أن *K�ن ا� -. 

@�� و��5=ة 12 ا�=�2*�  - � ��g ال�أي أ� N"&ء ا�����Oم ا�@�#�� وا���=B$* Fأ _@".  

  

 



  

 

 

��
��

2
 

  

  :��i"� ا��#����ت -٥

 "@_ أن *;�1 ا�@�#�� وا����Oء ا����&"5i N�ق ا�����K ا���K"� وا��#����ت  -

 ،�"� .وا�$1 *��) أي �#����ت �f 4$" ��TBZ#�3 أو *6B"��3 أو �#��@$�3ا�

-  �"�Kا�� ��K���� _ا����� ��g ل�J�ام أو ��/� أو ا�=B$ا 0�? ��� 52=ان أو إ��ءة ا��أن "#�� _@"

 .وا��#����ت ا��"� أو �3��O أو *���oھ�

  .#����ت ا�$1 *4 ا�;T�ل 0���3أو ��� ا��/"@_ *���2 ��) ا�;��"� �N ا�T*Fل ��g ا����p  + و  -

 

٦- s$دة ا����f: 

ا���$@�ت وا�$��رھ� و*o����3 /"@_ أن "N�t ا����Oء ا����&"N ا����رN�O 12 �0��� ا��=اد  ����اد  -

 �3  (@وا�F$(�ل ���$M���ت ا��J�B  ��ا,��m uن ا�@�دة و���ر�� ا�$���T وا��B$��"� ا������� ا��

 .ا���$@�ت

-  �K* اد"@_ أن����  ��Tأو ا������ت ذات ا� \,�D�ود/��5 /ن ا� ���Jا���$@�ت ا�$1 "$4 ا���5م  �3 أ

 Fد و�T5� ��g د أو�T5� (K�  �3  _0�$ا� NK�" F v�;  و��5وءة و��ا/�� و/� �� ���$#�دة وآ���

 ."�NK 52=ھ�

-  3#t* 1$ت ا��@� ا�@�3ت ذات ا�#�/� وU�&O "@_ ا�$�)ل ا����Oء ا����&"M$� (K� N���ت اiF$��ظ  ��

 .*�U ا���T�ص 0���3 12 أي ا*��/�� ��/#� �� ا�@�#��

 :ا�F$(�ل ��t�ا y ا�$@�ر"� -٧

-   N� ھ���gل  �3 و�ت ا��#�� �وا�#5 �"=T$اد وا���$�Fا y ا�m ���@� N"&ء ا�����Oأن "�$() ا��� _@"

 .ا����Q ذات ا�#�/� ا�F$(�ل ا��()

  

  

 :���Bوفإ =اء ا -٨

-  =/ �3�0 � ��� (�#" pBZ ظ��ً �=ى ا�@�#�� أو أي�ن �e  43� N��* إن N"&ء ا�����O0�? ا��� _@"

 .اZ$�ك 12 ���ك 1��Q� ��g أو F ��g,\، إ �غ إدارة ا�@�#�� 2�راً 

-  (�#" N� ء ا�@�#�� أو�O�Z =iأن أ U�* �3 *#�ف أوf ك 12 أ��0ل أو أي �2د أو�$Z�3�0 /= ا � ���

أ��U3$�* �M /�ا0= ا���ك ا�����3 "@_ أن "�uT ��0 �="+ ��0 را y *5="4 ا���Kوى 12 ا���/� ا�$� � 

��#�@�� com.gmail@٣٥٥٧٧k ��#�@وف �دارة ا��Bا�� N0 4 ا� �غD Nو�. 

-  U$"�ا�;��ظ 0�? ��"� ھ NK�" v�i ،pTB$� \"�2 وف "="�ھ��Bا�� N0 ح�T2وى وا��Kا�$��5ل ا��

 .) 5=ر �� "�u  + ا���Qم (
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  ا��Pو���ت 

*�M\ ھ&ه ا����� N�m أ���M ا�@�#�� و���f ?�0 ا�#����N ا�&"N "#���ن *;: إدارة وإ�Zاف 

وا�$�/�� 0���3، وا�F$6ام  �? ھ&ه ا����� وا����م  �3ا�@�#�� اFط�ع 0�? ا����Q ا��$#��5  #��43 و0

 . �� ورد N� �3�2 أ�Kiم �0= أداء وا��f*43 و�Pو���*43 ا��ظ����

و*6و"=  ��/��ت ا��ظ���أو0�? إدارة ا���ارد ا�$���&"� ��� ا��10  (�2�5 و���دئ ا���ك ا��ظ��1 و

�3�� �B .���f ا�دارات وا�/�م  �

 

  ملراجعا
 هـ ٦/٥/١٤٤١م بتاريخ  ٢٠٢٠لعام )  ١( اعتمد جملس إدارة اجلمعية هذه السياسة يف االجتماع رقم 

 اعتماد جملس اإلدارة

م ٢٠٢٠لعام )  ١( باجلمعية يف اجتماع جملس اإلدارة جبلسته  رقم  التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الثالثةمت اعتماد 

 .هـ٦/٥/١٤٤١بتاريخ  

 

  

 

 


