
سياسة التعامل مع الشركاء

الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده أما بعد :.
 مقدمة

تتمثل هذه السياسة  التريفةب لالمدةاوا دابواا داق ةإلس ايسةإللي  المألدةس اقسةا  لسةد و ال ةيو د مةي ال ةي  لةس 
درؤسةةا   دالتةةة  تألةةةإرا تتةةي  رةةةار تألميةةة  رد  ترزفةةز ال ةةةي  الموأليةةة  داق إلاليةة  مةةة  عإلزةةة  الم  ةة  لةةةس  لإل ةةة  

المسئ لي  دااللتزام بوا لس ترزفز ثق  الرمةإل  لالدةإلاا التة  تقةإلوا الةموية  دالرمةل عدةة للامتة  ال سةاو لمةتة 
 . ص رة 
النطاق

تتةةةإو هةةةذه السياسةةة  المسةةةةدلياا الرالةةة  عدةةةة لامةةة  الرةةةالد و دلةةةو لوةةة  عإلزةةةاا ترازإ ةةة  دت   يةةة  مةةة  الةمويةةة  
 تثألة لو ذلك لو تصإر لو  سياساا  اص  دمقًا لأل ظم  .دفس

 البيان
: اختيار المورد والمراقبة 

 ةب أن ت بق الةموي  المداوا المألص ص عد وا م  هذه السياس  عألإ ا تيار شيلا و  دل رويو  . .1
  ةب أن  ل ن لإى الميلا   ظ  لمياالد  لإى التثال الم رويو دالمقادل و . .2

: نزاهة األعمال 

-أد صةةألس اال  دةةال بةةذلك - تظةةي عدةةة المةةيلا  المأل ةةذيو تقةةإ   أد ومةةس أد ردةةب أد زبةة ل أ  شةة    .1
 لدتأث ي لملل غ ي ال ق عدة القياراا أد ايجيا اا المتردق  لأ  لو أعمال دأ م   الةموي  .

  ةب أن يإادم الميلا  عدة الرمدياا دايجيا اا لمألس اق م   ال اسإة داكتماموا . .2
المنافسة الشريفة :

 ةب أن تةةي  الةموية  دالمةيلا  المأل ةذيو أعمةالو  لمةا يت امةق لةس ز اعةإ المألامسة  المةيف   دالق فة  د مةا  .1
 يت امق لس  ظام المألامس  السر و  ، سويا لملامت  االحتكار .

الإاليقةة    ةةةب أن تسةةتدإم الةمويةة  المةةيلا  المأل ةةذيو لمارسةةاا اقعمةةال الراولةة  لمةةا مةة  ذلةةك ايعإل ةةاا .2
 دالت ي ي  .



دقة سجالت األعمال :

  ةب أن تتق إ دتت ابق الإماتي دالسةإلا المالي  دمق لراي ي دلداوا المتاسد  الرام . .1
  ةب أن تك ن السةإلا لالد  دواليق  لو جميس الة ا ب الماو   . .2
  ةب أن تك ن السةإلا لقيد ة دداضت  دترلس المرالإلا دالمإم عاا ال ردي  . .3
 ةب أال تستدإم الةموي  دالميلا  المأل ذيو أ  أل ال غ ي لسةد  دلق إة م  الإماتي . .4

حماية المعلومات :

 ةب أن تتم  الةموي  دالميلا  المأل ذيو حقة س المدكية  ال كيفة  دالمرد لةاا السةيف  ، دالتة  تمةمل أ  .1
 لرد لاا شدصي  يت  جمروا أد تدزفألوا أد لرالةتوا .

ة لألةةس مقةإان أد  سةةا ة اسةتدإام أد سةةيز  أد ال صة ل غ ةةي المألاسةب لدمدكيةة  ال كيفةة   ةةب أن  رمدةة ا عدة .2
 دالمرد لاا السيف  أد لم وا أد تغ  يها .

 ةب ت م ي سبل التما   لو االتصال غ ي المي ص ل  د/أد  مي المرد لاا الت  ت  التص ل عد وا  .3
جودة المنتج :

مةةة  عمديةةة  ايلةةةإاو لالم او/المألتةةةةاا دا تدارهةةةا دتغدي وةةةا  ةةةةب أن   ةةةمو المةةةيلا  المأل ةةةذيو الممةةةارل و  .1
دااللتثال لدمت دداا الداصة  بدة ا ض ضةمان الةة وة دلمارسة  التصةأليس دالمدتبيفة  المألاسةد  المسةةل بوةا 

 المألتةاا .
 ةةةةب أن تكةةة ن ال ثةةةا ق أد البيا ةةةاا ذاا الصةةةد  لالم او/المألتةةةةاا التةةة  يةةةت  ال يةةةام بوةةةا أصةةةدي  دواليقةةة   .2

دلياالد  دزابد  لإلستراوة دآلأل  لت ث ال  ملةو التإلعةب بوةا لمةلل لقصة و أد غ ةي لقصة و دال  دلقيد ة
  ملو مقإها .

 ةةةب التثةةال المةةيلا  المأل ةةذيو لكةةل لت ددةةاا االحت ةةا  لالسةةةإلا التةة  ت ةةروا الةوةةاا ذاا الرإلزةة   .3
 دلذلك تدك المألص ص عد وا م  أ  ات االي  ل زر  لس الةموي  .

ابط التجارية :االمتثال للضو

 ةب أن  متثل الميلا  المأل ذيو لةميس ض الط االسةت ياو دالتصةإيي دالرق  ةاا المرمة ل بوةا دغ يهةا لةو  .1
 اق ظم  ذاا عإلز  االلتثال اقلثل .

إبداء المخاوف :

 ةب عدة المةيلا  المأل ةذيو  ن تبة و لوة  لةأن ل   ةًا لةإى الةموية  أد أ  شةدص  رمةل  يالة  عألوةا زةإ  .1
 م  سد و غ ي  ظال  أد غ ي ال ق ،  لإلغ  وارة الةموي  م رًا .اشتيو 



أ  ميو أد جو  تريف أد تمك أن أحإ شيلا  الةموي  أد لو  رمل  يال  عألوا زإ اشةتيو مة  أعمةال أد  .2
أ م   تألتوك ز اعإ السد و الموألي   ةب أن   صض عما لإ   عبي رالةط تقةإ   المةلادى دلةو ثة  ايلةإلغ 

 ارة الةموي  .عو المدادف يو
اسةةت دال المةةلادى دايمصةةا  عةةو المدةةادف يةةإييها ميفةةق لتدصةةص ، ح ةةث  ملةةو الت ةةا  عدةةة سةةيف   .3

 ه فتك لقإر لا  سمض ل  الألظام
المسةةةدلياا ت بةةق هةةذه السياسةة  ضةةمو أ مةة   الةمويةة  دعدةةة جميةةس الرةةالد و الةةذيو  رمدةة ن تتةةي  وارة  .4

لرمدو  دعدة هذه السياس  دايلمام بوا دالت اليس عد وا ، دإشياف الةموي  االرإلل عدة اق ظم  المتردق  
دااللتزام لما درو م وا لو أحلةام عألةإ أوا  داجدةاتو  دلسةةدلياتو  ال  ي،ية  ، دعدةة  وارة المة ارو التأل  ذ ة  

ال  ي ة  دتزدفةإ جميةس ايواراا داقزسةام بألسةد   دأ إلاليةاا مي ال ع  بثقامة  دلدةاوا السةد و الة  ي   
 لألوا .

الثامنةم  حسب الفقرة  03/02/2021( املنعقد بتاريخ   1املراجع :  مت اعتماد هذه السياسة مبجلس اإلدارة رقم )  

اعتماد رئيس مجلس اإلدارة    المدير التنفيذي     
ثاني بن مسهوج العنزي    محمد قعيران العنزي  


