طُاطت الخعامل مع
الشسواء اإلاىفرًً وألاطساف الثالثت
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ملدمت :
جخمثل هره الظُاطت الخعسٍف باإلابادئ وآلاداب وألازالق ؤلاطالمُت اإلاىبع ألاطاض لظلىن الفسد،
ووشس اللُم ،مع حعصٍص اللُم اإلاهىُت وألازالكُت في عالكت اإلاىعف مع شمالئه وزؤطائه ،والتي جىدزج جدذ
ئطاز جىمُت زوح اإلاظئىلُت ،والالتزام بها مع حعصٍص زلت العمالء بالخدماث التي جلدمها الجمعُت ،والعمل
على ميافدت الفظاد بشتى صىزة.

الىطاق :
جددد هره الظُاطت اإلاظإولُاث العامت على وافت العاملين ومً لهم عالكاث حعاكدًت وجطىعُت في
ً
الجمعُت ،وَظدثنى مً ذلً مً جصدز لهم طُاطاث زاصت وفلا لألهغمت.

البُان :
أ-ازخُاز اإلاىازد واإلاساكبت:
• ًجب أن جطبم الجمعُت اإلابادئ اإلاىصىص عليها في هره الظُاطت عىد ازخُاز شسوائهم ومىزديهم.
• ًجب أن ًىىن لدي الشسواء هغم إلاساكبت مدي امخثاٌ اإلاىزدًً واإلالاولين.
ب -هصاهت ألاعماٌ:
• ًدغس على الشسواء اإلاىفرًً جلدًم أو دفع أو طلب أو كبىٌ أي ش يء -أو صىع الاهطباع برلً -للخأزير
بشيل ػير الئم على اللسازاث أو ؤلاحساءاث اإلاخعللت بأي مً أعماٌ وأوشطت الجمعُت.
• ًجب أن ًداوم الشسواء على العملُاث وؤلاحساءاث إلاىع ألاوشطت الفاطدة واهدشافها.
ث -اإلاىافظت الشسٍفت:
• ًجب أن ججسي الجمعُت والشسواء اإلاىفرًً أعمالهم بما ًخىافم مع كىاعد اإلاىافظت الشسٍفت واللىٍت
وبما ًخىافم مع هغام اإلاىافظت الظعىدي ،طعُا إلايافدت الاخخياز.
• ًجب أن حظخسدم والجمعُت الشسواء اإلاىفرًً ممازطاث ألاعماٌ العادلت بما في ذلً الاعالهاث الدكُلت
والحلُلُت.
ر -دكت سجالث ألاعماٌ:
• ًجب أن جخلُد وجخطابم الدفاجس والسجالث اإلاالُت وفم معاًير ومبادئ اإلاداطبت العام.
• ًجب أن جىىن السجالث واملت ودكُلت مً حمُع الجىاهب اإلاادًت.
• ًجب أن جىىن السجالث ملسوءة وواضحت وحعىع اإلاعامالث واإلادفىعاث الفعلُت.
• ًجب أال حظخسدم الجمعُت والشسواء اإلاىفرًً أي أمىاٌ ػير مسجلت وملُدة في الدفاجس.
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ج -خماًت اإلاعلىماث:
• ًجب أن جدمي الجمعُت والشسواء اإلاىفرًً خلىق اإلالىُت الفىسٍت واإلاعلىماث الظسٍت ،والتي حشمل أي
معلىماث شخصُت ًخم حمعها أو جسصٍنها أو معالجتها.
• ًجب أن ٌعملىا على مىع فلدان أو ئطاءة اطخسدام أو طسكت أو الىصىٌ ػير اإلاىاطب للملىُت الفىسٍت
واإلاعلىماث الظسٍت أو هشفها أو حؼُيرها.
• ًجب جىفير طبل الحماًت مً الاجصاٌ ػير اإلاسزص به و/أو وشس اإلاعلىماث التي جم الحصىٌ عليها.
ح -حىدة اإلاىخج:
• ًجب أن ًضمً الشسواء اإلاىفرًً اإلاشازهين في عملُت ؤلامداد باإلاىاد/اإلاىخجاث وازخبازها وحؼلُفها
والامخثاٌ للمخطلباث الخاصت بلىائذ ضمان الجىدة وممازطت الخصيُع واإلاسخبرًت اإلاىاطبت اإلاسجل بها
اإلاىخجاث.
• ًجب أن جىىن الىزائم أو البُاهاث ذاث الصلت باإلاىاد/اإلاىخجاث التي ًخم اللُام بها ،أصلُت ودكُلت
وملسوءة ومساكبت وكابلت لالطخعادة وآمىت بدُث ال ًمىً الخالعب بها بشيل ملصىد أو ػير ملصىد وال
ًمىً فلدها.
• ًجب امخثاٌ الشسواء اإلاىفرًً ليل مخطلباث الاخخفاظ بالسجالث التي جضعها الجهاث ذاث العالكت
وهرلً جلً اإلاىصىص عليها في أي اجفاكُت مىكعت مع الجمعُت.
ر -الامخثاٌ للضىابط الخجازٍت:
• ًجب أن ًمخثل الشسواء اإلاىفرًً لجمُع ضىابط الاطخيراد والخصدًس والعلىباث اإلاعمىٌ بها وػيرها مً
ألاهغمت ذاث العالكت الامخثاٌ ألامثل.
د -ئبداء اإلاساوف:
ً
• ًجب على الشسواء اإلاىفرًً ئن جبين لهم بأن مىعفا لدي الجمعُت أو أي شخص ٌعمل هُابت عنها كد
ً
اشترن في طلىن ػير هغامي أو ػير الئم ،ئبالغ ئدازة الجمعُت فىزا.
• أي فسد أو حهت حعسف أو حشً أن أخد شسواء الجمعُت أو مً ٌعمل هُابت عنها كد اشترن في أعماٌ أو
أوشطت جىتهً كىاعد الظلىن اإلاهىُتً ،جب أن ًفصح عما لدًه عبر زابط جلدًم الشياوي في اإلاىكع ومً
زم ؤلابالغ عً اإلاساوف إلدازة الجمعُت .
www.cdb.org.sa
• اطخلباٌ الشياوي وؤلافصاح عً اإلاساوف ًدًسها فسٍم مخسصص ،خُث ًمىً الحفاظ على طسٍت
هىٍخً (بلدز ما ٌظمذ به الىغام).
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اإلاظإولُاث :
جطبم هره الظُاطت ضمً أوشطت الجمعُت وعلى حمُع العاملين الرًً ٌعملىن جدذ ئدازة وئشساف
الجمعُت الاطالع على ألاهغمت اإلاخعللت بعملهم وعلى هره الظُاطت وؤلاإلاام بها والخىكُع عليها ،والالتزام بما
وزد فيها مً أخيام عىد أداء واحباتهم ومظإولُاتهم الىعُفُت .وعلى ئدازة اإلاىازد الخىفُرًت وشس الىعي
بثلافت ومبادئ الظلىن الىعُفي وأزالكُاث الىعُفت وجصوٍد حمُع ؤلادازاث وألاكظام بيسخت منها.
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