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 ، املـــممــلكة العـــربـــيـــة الـــســعــوديــة13244الرياض 

�فيه � للمتعاقدين مع الهئىة العامة للن�  قواعد السلوك املهئنئي

� أداء ٜحميع أعمالها، ولهذا تحرص الهئىة ع�ئ العمل م         ئي � �ن ئي � واألخال�� �فيه" الهئىة" بتطبيق قواعد السلوك املهئنئي م الهئىة العامة للن� �ن ع من يطبق تلن�
ام بها سيودي ا�ئ عدم التعامل مع املتعاقدين. وايمان �ن م بها بشكل مسئ��ر ودأىم كما ان عدم االلن� �ن �ه هذه هذه القواعد من املتعاقدين ويلن� ا بأهئي

ام بتطبيق القواعد اآلتية ع�ئ وٜحه ا��نصوص �ن  : القواعد ترغب الهئىة من ٜحميع املتعاقدين االلن�
 املرعية: األنظمة

ام  �ن � اململكة العربية السعودية. -االلن� ئي � ممارسه أعمالهم بتطبيق ما هو ساٍر� ومعمول به من أنظمة ولوأىح وقرارات �ن ئي  �ن
 :البئىة والصحة والسالمة واالمن

ام بتطبيق األنظمة واللوأىح والقرارات السارية ذات العالقة بمٜحال حماية البئىة واالهئ��ام بالصحة املهنية والسالمة واألمن وذ �ن لك با��فاظ االلن�
�ل ذلك ع�ئ سبيل املثال ال ا��صر م � ٜحميع مواقع العمل وي�� ئي � �ن نن � العمل واملعيشة لكافة العاملني ئي :ع�ئ بئىات آمنة وصحية ونظيفة �ن  ا ي�ئي

 ا��صول ع�ئ التصاريح البئىية الالزمة.
طرة. �ة والتخلص الصحيح من املواد ا��ن  املناولة السلئي

� الصادرة من عملياتهم. � معاملة النواتحج ئي  املراقبة واملتابعة واملسٔىولية �ن
� أٜحهزة ومعدات السالمة الكافية.  تقديم التدريبات الالزمة ملوظفيهم وتوفني

 � ئي مون بقواعد الصحة والسالمة �ن �ن �هم للخطر. أداء مهامهم وأعمالهم وبطريقة الالتأكد من أن موظفيهم يلن�  تعرضهم أو تعرض غني
� األعمال: يي  املمارسات األخالقية �ن

اهة ومكافحة الفساد: �ن  النن
� ام بالتنافس بشكل عادل للحصول ع�ئ أعمال الهئىة دون القيام بدفع رشوة أو مقابل ما�ئي �ن � حكمها، واالمتثال  االلن� ئي أو تسهيالت أو ما �ن

� ترعاها الهئىة الوطنية ملكافحة  اهة ومكافحة الفساد الئ�ئي �ن �اتيٜحية الوطنية ��ماية النن �ات املنضوية تحت مظلة االسن� �ات والتعلئي الفساد للتنظئي
 .(نزاهة)

 حماية املعلومات:
� قد حص ام بمعاملة ٜحميع املعلومات املتعلقة بأعماله والئ�ئي �ن ل عليها أو توصل إليها نتيٜحة تعامله مع الهئىة بسرية تامة، وعدم اإلفصاح عنها االلن�

 او استخدامها أو ال��اح باستخدامها ألي غرض كان عدا ما هو مرتبط بتنفيذ االعمال املتفق عليها. 
 ممارسات التوظيف العادلة:

� اململكة و ئي ام بتطبيق ٜحميع انظمة ولوأىح العمل املعمول بها �ن �ن �ام موظفيه وكفالة حقوقهم اإلنسانية األساسيةااللن�   احن�
 التحرش:

 تهئىة بئىة عمل خالية من التحرشات واملضايقات.
 اإلٜحبار ع�ي العمل:

ام بتطبيق  �ن ٜن�ي ٔاو اإللزامي، ويٜحب ٔان يكون العمل لديه طواعية واختيارًا. وااللن� ام بعدم استخدام أي شكل من أشكال العمل ا��ٜ �ن األنظمة االلن�
� مٜحال التوظيف وكذلك شروط العمل واملزايا واالٜحور وساعات العمل.الئ�  ئي � �ن �ن � تمنع عمل األطفال والقصر والئ��يني  ئي

:  االمتثال لقواعد السلوك املهئنئي
� اتخاذ اإلٜحراءات ا ئي امهم بهذه القواعد، وتحتفظ الهئىة با��ق �ن �ن ام باالحتفاظ باملستندات والوثأىق ذات الصلة من أٜحل إظهار الن� �ن الزمة كفحص لااللن�

ام بهذه القواعد. �ن �ان االلن� � أو مراٜحعة املستندات والوثأىق ل�ن  وتفتيش منشآت اإلنتاحج
 � ام بهذه القواعد والئ�ئي �ن تحددها من املتوقع أن يقوم املتعاقدين باتخاذ اإلٜحراءات التصحيحية الضرورية الفورية من أٜحل تصحيح أي حالة عدم الن�

� إنهاء ئي  العالقة التعاقدية مع املتعاقد الذي خالف هذه القواعد. الهئىة، مع احتفاظها با��ق �ن
 

 ___________________________                      اال�� 

 ___________________________  امل��ى الوظيفي  

 ___________________________                   الشركة

 ___________________________                   التوقيع

 ___________________________                    التاريخ
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