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 مقدمة 
الفرد،  المنبع األساس لسلوك  بالمبادئ واآلداب واألخالق اإلسالمیة  التعریف  تتمثل ھذه السیاسة 

المھنیة   القیم  القیم، مع تعزیز  الموظف مع زمالئھ ورؤسائھ، والتي ونشر  واألخالقیة في عالقة 

تندرج تحت إطار تنمیة روح المسئولیة، وااللتزام بھا مع تعزیز ثقة العمالء بالخدمات التي تقدمھا 

 الجمعیة، والعمل على مكافحة الفساد بشتى صورة.
 

 النطاق 
م عالقات تعاقدیة وتطوعیة في تحدد ھذه السیاسة المسؤولیات العامة على كافة العاملین ومن لھ

 .الجمعیة، ویستثنى من ذلك من تصدر لھم سیاسات خاصة وفقاً لألنظمة

 

 البیان 
  :اختیار المورد والمراقبة  -أ
 یجب أن تطبق الجمعیة المبادئ المنصوص علیھا في ھذه السیاسة عند اختیار شركائھم وموردیھم.  •

 .ال الموردین والمقاولینیجب أن یكون لدى الشركاء نظم لمراقبة مدى امتث •

 نزاھة األعمال:  - ب
- أو صنع االنطباع بذلك  -یحظر على الشركاء المنفذین تقدیم أو دفع أو طلب أو قبول أي شيء   •

 وأنشطة الجمعیة.   لتأثیر بشكل غیر الئق على القرارات أو اإلجراءات المتعلقة بأي من أعمالل

 واإلجراءات لمنع األنشطة الفاسدة واكتشافھا.یجب أن یداوم الشركاء على العملیات  •

 المنافسة الشریفة:   - ت
یجب أن تجري الجمعیة والشركاء المنفذین أعمالھم بما یتوافق مع قواعد المنافسة الشریفة والقویة   •

 وبما یتوافق مع نظام المنافسة السعودي، سعیا لمكافحة االحتكار.  

المنفذین م • العادلة بما في ذلك االعالنات  یجب أن تستخدم والجمعیة الشركاء  مارسات األعمال 

 .الدقیقة والحقیقیة
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 دقة سجالت األعمال:  - ث
 یجب أن تتقید وتتطابق الدفاتر والسجالت المالیة وفق معاییر ومبادئ المحاسبة العام.   •

 یجب أن تكون السجالت كاملة ودقیقة من جمیع الجوانب المادیة.  •

 ة وتعكس المعامالت والمدفوعات الفعلیة.  یجب أن تكون السجالت مقروءة وواضح  •

 .یجب أال تستخدم الجمعیة والشركاء المنفذین أي أموال غیر مسجلة ومقیدة في الدفاتر •

 حمایة المعلومات:   -ج
والتي تشمل  یجب أن تحمي الجمعیة والشركاء المنفذین حقوق الملكیة الفكریة والمعلومات السریة، •

 خزینھا أو معالجتھا. أي معلومات شخصیة یتم جمعھا أو ت

للملكیة  • المناسب  الوصول غیر  أو  أو سرقة  إساءة استخدام  أو  فقدان  یعملوا على منع  أن  یجب 

 الفكریة والمعلومات السریة أو كشفھا أو تغییرھا.  

یجب توفیر سبل الحمایة من االتصال غیر المرخص بھ و/أو نشر المعلومات التي تم الحصول   •

 علیھا. 

 جودة المنتج:  -ح
واختبارھا    یجب  • بالمواد/المنتجات  اإلمداد  عملیة  في  المشاركین  المنفذین  الشركاء  یضمن  أن 

وتغلیفھا واالمتثال للمتطلبات الخاصة بلوائح ضمان الجودة وممارسة التصنیع والمختبریة المناسبة  

  .المسجل بھا المنتجات

یتم القیام بھا، أصلیة ودقیقة    یجب أن تكون الوثائق أو البیانات ذات الصلة بالمواد/المنتجات التي •

ومقروءة ومراقبة وقابلة لالستعادة وآمنة بحیث ال یمكن التالعب بھا بشكل مقصود أو غیر مقصود  

 وال یمكن فقدھا.  

یجب امتثال الشركاء المنفذین لكل متطلبات االحتفاظ بالسجالت التي تضعھا الجھات ذات العالقة   •

 اقیة موقعة مع الجمعیة.وكذلك تلك المنصوص علیھا في أي اتف 

 االمتثال للضوابط التجاریة:  -خ
بھا   • المعمول  والعقوبات  والتصدیر  االستیراد  لجمیع ضوابط  المنفذین  الشركاء  یمتثل  أن  یجب 

 وغیرھا من األنظمة ذات العالقة االمتثال األمثل. 

 إبداء المخاوف:  -د
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یجب على الشركاء المنفذین إن تبین لھم بأن موظفاً لدى الجمعیة أو أي شخص یعمل نیابة عنھا   •

 نظامي أو غیر الئق، إبالغ إدارة الجمعیة فوراً.قد اشترك في سلوك غیر  

أو من یعمل نیابة عنھا قد اشترك في  الجمعیة أي فرد أو جھة تعرف أو تشك أن أحد شركاء •

السلوك المھنیة، یجب أن یفصح عما لدیھ عبر رابط تقدیم الشكاوى   أعمال أو أنشطة تنتھك قواعد

أو ارسال برید الكتروني         لتحفیظ القرآن الكریم في محافظة األفالج  الخیریة في الموقع الجمعیة

 ومن ثم اإلبالغ عن المخاوف إلدارة الجمعیة. aflajqran@hotmail.com.الى

استقبال الشكاوى واإلفصاح عن المخاوف یدیرھا فریق متخصص، حیث یمكن الحفاظ على سریة   •

 (بقدر ما یسمح بھ النظام).  ھویتك

 

 

 المسؤولیات 
تطبق ھذه السیاسة ضمن أنشطة الجمعیة وعلى جمیع العاملین الذین یعملون تحت إدارة واشراف 

علیھا،  والتوقیع  بھا  واإللمام  السیاسة  ھذه  وعلى  بعملھم  المتعلقة  األنظمة  االطالع على  الجمعیة 

أداء واجباتھم ومسؤولیاتھم الوظیفیة. وعلى إدارة الموارد وااللتزام بما ورد فیھا من أحكام عند  

بثقافة ومبادئ السلوك الوظیفي واخالقیات الوظیفة وتزوید جمیع اإلدارات  التنفیذیة نشر الوعي 

 .واألقسام بنسخة منھا

 

 مجلس اإلدارة اعتماد
 

الثالثة بالجمعیة   المنفذین واألطراف  الشركاء  التعامل مع  الكریم في    تم اعتماد سیاسة  القرآن  لتحفیظ  الخیریة 

 ھـ  ۱٤٤۲/ ۳/۱۲المنعقدة بتاریخ    العادیة   في اجتماع مجلس اإلدارة بجلستھ  محافظة األفالج 

 .    ۱۳/۷/۲۰۲۱الموافق 
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