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 ثة السياسة التعامل مع الشركاء المنفذين واألطراف الث

 مقدمة

تتمثل هذه السياسةية التيف ب لسلمدس و آلاا او آلاالق ا االةي ماة الم دأل االةيسل لسيلفر النف  آللقيف القا   

تيز ز القا  المه اة آلاالق قاة في ع قة المفظب مأل زم ئه آلرؤةيييسئه آلالتي ت درح تإط ر سر ت ماة  مأل 

رآلح المسييييةفلاية آلاملتزا  لهيس مأل تيز ز عقية اليم م ليسلتيدميسم التي تقيدمهيس ال مياية آلاليميل عل  م يسفإية  

  النسس  لقت  صفرة

 

 النطاق

 ة اليسملان آلمن له  ع قسم تيسقد ة آلتطفعاة في ال مياة تإد  هذه الساسةة المسؤآللاسم اليسمة عل  كسف

 . آل ستث   من ذلك من تصدر له  ةاسةسم قسصة آلفقسً لأللظمة

 

 البيان

 

 :آلالمفاقدة اقتاسر المفر  1-

  ب أن تطدق ال مياة المدس و الم صفص علاهس في هذه الساسةة ع د اقتاسر شفكسئه   •

 . آلمفر  ه 

 .لظ  لمفاقدة مدى امتثسل المفر  ن آلالمقسآللان  ب أن   فن لدى القفكسم   •

 

 :األعمالنزاهة 2- 

أآل ص أل املطدسع لذلك - إظف عل  القفكسم الم نذ ن تقد   أآل  فأل أآل  لب أآل قدفل أي شيم  •

 .للتأعاف لق ل غاف مئق عل  القفارام أآل االجفامام المتيلقة لأي من أعمسل آلألقطة ال مياة

 .القفكسم عل  اليملاسم آلاالجفامام لم أل االلقطة النسةدة آلاكتقسفهس  ب أن  داآل   •

  

 :المنافسة الشريفة 3- 

  ب أن ت في ال مياة آلالقفكسم الم نذ ن أعمسله  لمس  تفافق مأل قفاعد الم سفسة القف نة آلالقف ة   •

 .آللمس  تفافق مأل لظس  الم سفسة السيف ي، ةياس لم سفإة امحت سر

ل مياة القفكسم الم نذ ن ممسرةسم االعمسل اليس لة لمس في ذلك االع لسم   ب أن تستتد  آلا •

 .الدقاقة آلالإقاقاة

 :دقة سجالت األعمال 4- 

 .  ب أن تتقاد آلتتطسلق الدفستف آلالس  م المسلاة آلفق ميس اف آلمدس و المإسةدة اليس  •

 .  ب أن ت فن الس  م كسملة آل قاقة من جماأل ال فالب المس  ة •

 .ت فن الس  م مقفآلمة آلآلاضإة آلتي س الميسم م آلالمدففعسم النيلاة  ب أن  •

 .  ب أم تستتد  ال مياة آلالقفكسم الم نذ ن أي أمفال غاف مس لة آلمقادة في الدفستف •

 :حماية المعلومات - 5

   ب أن تإمي ال مياة آلالقفكسم الم نذ ن حقفا المل اة الن ف ة آلالميلفمسم  •

 .يلفمسم شتصاة  ت  جميهس أآل تتز  هس أآل ميسل تهسالسف ة، آلالتي تقمل أي م •

  ب أن  يملفا عل  م أل فقدان أآل رةسمة اةتتدا  أآل ةفقة أآل الفصفل غاف الم سةب للمل اة  •

 .الن ف ة آلالميلفمسم السف ة أآل كقنهس أآل تغاافهس
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    ب تففاف ةدل الإمس ة من امتصسل غاف المفقص له /أآل لقف الميلفمسم التي ت  الإصفل •

 .علاهس

 

 

 :جودة المنتج - 6

  ب أن  ضمن القفكسم الم نذ ن المقسركان في عملاة االمدا  لسلمفا /الم ت سم آلاقتدسرهس   •

آلتغلانهس آلاممتثسل للمتطلدسم التسصة للفائح ضمسن ال ف ة آلممسرةة التص األ آلالمتتدف ة  

 .الم سةدة المس ل لهس الم ت سم 

الداسلسم ذام الصلة لسلمفا /الم ت سم التي  ت  القاس  لهس أصلاة آل قاقة    ب أن ت فن الفعسئق أآل  •

آلمقفآلمة آلمفاقدة آلقسللة ل ةتيس ة آلآم ة لإاث م  م ن الت عب لهس لق ل مقصف  أآل غاف 

 .مقصف  آلم  م ن فقدهس

الي قة    ب امتثسل القفكسم الم نذ ن ل ل متطلدسم امحتنسظ لسلس  م التي تضيهس ال هسم ذام  •

 .آلكذلك تلك الم صفص علاهس في أي اتنسقاة مفقية مأل ال مياة

 :االمتثال للضوابط التجارية7-

  ب أن  متثل القفكسم الم نذ ن ل ماأل ضفالط امةتافا  آلالتصد ف آلاليقفلسم الميمفل لهس   •

 .آلغافهس من االلظمة ذام الي قة اممتثسل االمثل

 :إبداء المخاوف 8-

الم نذ ن رن تدان له  لأن مفظنسً لدى ال مياة أآل أي شتص  يمل لاسلة ع هس     ب عل  القفكسم •

 .قد اشتفر في ةلفر غاف لظسمي أآل غاف مئق، رل غ ر ارة ال مياة ففراً 

أي فف  أآل جهة تيفف أآل تقك أن أحد شفكسم ال مياة أآل من  يمل لاسلة ع هس قد اشتفر في  •

ه اة   ب أن  نصح عمس لد ه عدف رالط تقد   الق سآلى  أعمسل أآل ألقطة ت تهك قفاعد السلفر الم

 .آلمن ع  االل غ عن المتسآلف ال ارة ال مياة في المفقأل التسلأل لل مياة

اةتقدسل الق سآلى آلاالفصسح عن المتسآلف  د فهس فف ق متتصص، حاث  م ن الإنسظ عل  ةف ة   •

 .هف تك )لقدر مس  سمح له ال ظس (

 المسؤوليات 

ضمن ألقطة ال مياة آلعل  جماأل اليسملان الذ ن  يملفن تإط ر ارة آلرشفاف ال مياة  تطدق هذه الساسةة

آلالتفقاأل علاهس، آلاملتزا  لمس آلر   ام  ع عل  االلظمة المتيلقة ليمله  آلعل  هذه الساسةة آلااللمس  لهس

ة لقف الفعي لثقسفة  آلعل  ر ارة المفار  الت ناذ .فاهس من أح س  ع د أ ام آلاجدسته  آلمسؤآللاسته  الفظاناة

 .آلتزآل د جماأل اال ارام آلاالقسس  ل ستة م هس آلمدس و السلفر الفظاني آلاق قاسم الفظانة

 ةسلقس.  
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