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   مدونة قواعد السلوك للموردين

    

    

    

   

   

   

   

  

   

  رسالة الرئيس التنفيذي إلى املوردين 

   

  عزيز ي املورد، 

   

إننا في الشركة املتقدمة للبتروكيماويات نلتزم بالحفاظ على املعايير األخالقية العالية في أداء أعمالنا 

رك مًعا في مسؤولية تنفيذ معايير سلوك الشركة املدرجة في "مدونة قواعد السلوك ،ونحن نتشا

  للموردين". 

   

ويتمثل الغرض من مدونة قواعد السلوك هذه في ضمان وفائنا بالتزاماتنا األخالقية تجاه شركتنا 

مع الشركة وأصحاب املصلحة، حيث تحدد هذه املدونة املبادئ العامة ملمارسة األعمال التجارية 

  املتقدمة، والتي تشكل الركيزة األساس لسياسات وإرشادات الشركة املتقدمة للبتروكيماويات. 
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وتشترط الشركة املتقدمة على جميع موردي السلع أو الخدمات االمتثال ملدونة قواعد السلوك 

هات الخارجية باالسترشاد هذه، ونتوقع منكم  إبالغ جميع ا ألفراد املعنيين واملقاولين من الباطن والج

  بها في تعامالتهم الشركة املتقدمة .

   

ونحن إذ نقدر كثيًرا تعاونكم والتزامكم بتنفيذ مدونة  قواعد السلوك هذه، نتطلع إلى تنفيذ  

  أعمالناجحة مع مؤسستكم  املحترمة .

    

    

الرئيس  فهد بن سالم املطرفي

الشركة املتقدمة  التنفيذي

الغرض من املدونة  للبتروكيماويات

  ونطاقها 

تصف مدونة قواعد سلوك املوردين هذه )"املدونة"( املعايير  واملبادئ التي تنطبق على الشركة 

ي شار إليها فيما يلي بـ "املتقدمة" و"نحن  املتقدمة للبتروكيماويات والشركات التابعة لها، والتي 

لكيانات الذين يقومو ن بتوريد البضائع  والخدمات إلى "و"الشركة"، وكذلك جميع األفراد وا

يشار إليهم فيما يلي بـ" املوردين"( وموظفيهم ومديريهم وممثليهم ومقاوليهم من  املتقدمة )والذين 

  الباطن عند التعامل أو إجراء األعمال املتقدمة  .

   

لها واالمتثال لجميع القوانين واللوائح السارية ونحن نتوقع من املوردين االلتزام بهذه املدونة  والتصرف وفًقا 

  على البضائع  والخدمات املقدمة. 

   

وفي حين أنه من غير املمكن تغطية جميع املواقف التي تنطبق عليها املدونة، فمن الضرور ي أن تكو 

واملهنية  ن جميع اإلجراءات وعالقات العمل على أساس اإلنصاف واألمانة والنزاهة واالحترام والسرية

.  
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ويتعين على  املوردين إبالغ هذه التوقعات إلى موظفيهم ومديريهم ومورديهم وشركائهم في األعمال 

الذين قد يقدمو ن بضائع  أو خدمات إلى الشركة املتقدمة ، ويجب على املوردين تلبية هذه 

  املتطلبات في كٍل من املجاالت التالية: 

   

   واألنظمةاالمتثال للقوانين  .1

يجب على املوردين االمتثال لجميع القوانين واللوائح املعمو ل بها، سواء داخل اململكة 

  العربيةالسعودية أو خارجها. 

   

   األساس التعاقدي .2

يجب على املوردين ت زويد الشركة املتقدمة بالبضائع  و / أو الخدمات بناًء  على أمر الشراء 

على املورد تقديم أي بضائع أو خدمات بناًء  على اتفاق شفهي أو   املنفذ أو العقد فقط، ويحظر

  افتراض .

   

   البيئة والصحة والسالمة .3

يجب على املوردين العمل على امتداد سلسلة التوريد بأكملها بطريقة تمكن املتقدمة من تقليل 

  املعمو ل بها .األثر البيئي املتبادل مع االمتثال لجميع القوانين واللوائح البيئية 

   

ويجب على املوردين تبني أفضل املمارسات الصناعية التي تتوافق مع جميع قوانين ولوائح  

  الصحةوالسالمة املعمو ل بها للحفاظ على صحة وسالمة القو ى العاملة بأكملها .

   

   حقو ق اإلنسان والعمال .4

إنصاف ونزاهة، وال يجو ز يجب على املوردين معاملة جميع العمال باحترام ومساواة و  .أ

للموردين اللجوء إلى العقاب أو أي شكل آخر من أشكال اإلكراه الجسدي أو النفس ي أو 

التحرش الجنس ي أو االعتداء الجنس ي أو اإلساءة اللفظية أو التهديد بأي معاملة من هذا 

  القبيل .
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ملة لديهم، ويشمل ذلك على يجب على املوردين تبني التنوع واملساواة في معاملة القوى  العا .ب

  سبيل املثال ال الحصر التوظيف واألجو ر وساعات العمل وظروف العمل. 

يمارس املوردو ن أنشطتهم بطريقة تحترم حقو ق اإلنسان، بما في ذلك على سبيل املثال ال  .ج

  الحصر ما يلي: 

  االمتناع عن استخدام عمالة من األطفال  •

  القسرية  أو املساجين أو الخاضعين للعمل اإلجبار ي  االمتناع عن  استخدام العمالة •

  عدم تحصيل رسوم االستقدام من العمال    •

االمتثال لجميع القوانين واللوائح املعمو ل بها بشأن حرية تكوين الجمعيات  •

  والتفاوضالجماعي 

ز أو توفير مكان عمل آمن وصحي تتوفر فيه متطلبات السالمة ، وعدم  التسامح  مع التميي •

  التحرش أو االنتقام 

  االمتثال لجميع القوانين واللوائح املعمو ل بها بشأن ساعات العمل  •

  تقديم أجو ر ومزايا تلبي املعايير القانونية الوطنية. أو تتجاو زها  •

   

يحظر على املوردين الذين يتعاملو ن مع املتقدمة، وال يجو ز لهم، استخدام العبودية أو  

ي من أي نوع بما في ذلك العمالة من املساجين  أو املجبرين على أداء  الدي العمل القسر 

ون.  ويجب على املوردين عدم االنخراط في االتجار بالبشر، ويجب أال يلجأوا إلى  اإليذاء 

  الجسدي أو النفس ي أو التهديد بالعنف أو غيره من أشكال اإلكراه الجسدي أو العقلي .

   

   الفساد وعدم التسامح مع األنشطة االحتياليةمكافحة االحتيال و  .5

يجب على املوردين تنفيذ األعمال وفًقا ألعلى املعايير واملمارسات األخالقية التي تنطبق على 

أعمالهم وصناعتهم، كما يجب عليهم مطالبة الغير بنفس االمتثال في كامل امتداد  سلسلة 

ائح والتشريعات واملوافقات الحكومية التوريد الخاصة بهم،  وفيما يتعلق بجميع اللو 

  واملعاهدات الدولية ذات الصلة .
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ويجب دائًما تحقيق االمتثال للمتطلبات التشريعية الوطنية والدولية. كما يجب على املوردين 

  تطبيق  سياسة عدم التسامح مطلًقا فيما يتعلق باملخالفات لحظر األنشطة االحتيالية. 

   

ل أو أصو ل أو خدمات أو امتيازات أو مزايا أو تقديمها أو إقراضها أو الوعد ال يجوز دفع أي أموا

بدفعها أو تقديمها بطريقة أخر ى من قبل املوردين أو ممثليهم كرشاو ى أو عموالت أو 

مدفوعات أو حوافز أخر ى مصممة للتأثير على حكم أو سلوك الشركة املتقدمة أو ممثليها أو 

  املساومة بشأنه .

   

   وانين املنافسةق .6

تنافس الشركة املتقدمة بنجاح محلًيا ودولًيا مع االمتثال الكامل لجميع قوانين املنافسة املعمول 

  بها. 

ويحظر تماًما أي تبادل مباشر أو غير مباشر للمعلومات بين املنافسين. ويجب على املورد في 

م إجراء أي اتفاق أو تفاهم أو جميع األوقات أن يتفهم  تطبيق هذه القوانين وااللتزام بعد

  مناقشة أو معلومات تتعلق بالشركة املتقدمة .

   

   املعلومات السرية  وحقوق امللكية الفكرية .7

تلتزم الشركة املتقدمة باحت رام وحماية خصوصية األفراد والتعامل مع املعلومات الشخصية 

مع  معلومات املوظفين والعمالء  بمسؤولية وفًقا للقوانين املعمو ل بها.  وتتعامل املتقدمة

  وأصحاب املصلحة واألطراف األخر ى ذات الصلة بمنتهى العناية والسرية .

   

ويلتزم املوردو ن الذين لديهم حق االطالع على بيانات املوظفين باحترام سرية  هذه البيانات  

استخدام هذه البيانات وعدم الكشف عنها ألي موظفين غير  مصرح لهم أو غيرهم، ويجب عليهم 

  فقط ألغراض العمل املشروعة التي تتعلق بالشركة املتقدمة. 

   

  ويجب على املوردين احترام ما يلي:  

  املعلومات السرية الخاصة بالشركة املتقدمة  أو أطراف ثالثة . •
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 الحفاظ على املعلومات الخاضعة لحقوق امللكية الفكرية للشركة  املتقدمة أو غيرها من •

  املعلومات السرية وحمايتها من اإلفشاء غير املقصود أو املتعمد .

عدم الطلب من موظفي الشركة املتقدمة الحاليين أو السابقين أو  تشجيعهم  أو حثهم على  •

  الكشف عن أي معلومات سرية ومملوكة ألي غرض .

فصاح غير املصرح به يتفهم املورد ويقر بأن الشركة املتقدمة تعتبر أي انتهاك  للسرية أو اإل  •

عناملعلومات الخاضعة للملكية الفكرية أو املعلومات السرية أو الخاصة أو املواد على أنه  

  أمر خطير للغاية   ويشكل سبًبا الستبعاد املورد أو إنهاء العالقة معه. 

   

   تعارض املصالح .8

األعمال بطريقة  كجزء من التزام الشركة املتقدمة بالشفافية، يجب على املورد إجراء

تتسمباالنفتاح والشفافية  وأعلى درجات النزاهة،  ويجب على املوردين تجنب املواقف التي تؤدي 

إلى تعارض فعلي ومحتمل وظاهر ي بين مصالحهم ومصالح الشركة املتقدمة، ويجب أن 

حاالت  يفصحوا على الفو ر ملسؤول االمتثال في الشركة، من خالل قناة االتصال أدناه، عن أي

  تعارض للمصالح .

   

ويجب على املوردين التواصل بشكل عادل وصادق وشفاف مع الشركة املتقدمة، ويجب على  

املوردين اإلفصاح على الفو ر وبشكل استباقي إلى الشركة املتقدمة عن أي  مصالح أو ظروف 

تقدمة، بما في تتعارض بالفعل أو قد تتسبب في ظهو ر تعارض مع املصالح العليا للشركة امل

ذلك، على سبيل املثال، أي عالقات شخصية أو مالية أو عائلية قد تكو ن للموردين أو موظفيهم 

مع أي موظف في الشركة املتقدمة، ويجب على املوردين أن يتعاونوا مع الشركة املتقدمة في إدارة 

  أي تعارض في املصالح. 

   

   التدا ول استناًدا إلى معلومات داخلية .9

صفتك مورًدا، قد يكو ن لديك حق االط الع على معلومات  ومواد عن الشركة املتقدمة أو ب

غيرها من الشركات مما يكون مصنًفا على أنها معلومات ليست لالطالع العام، واململكة العربية 
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السعودية والعديد من الدو ل األخر ى لديها قوانين بشأن التداول استناًدا إلى معلومات 

وهي تقيد تداو ل األسهم العادية أو غيرها من األوراق املالية واألنشطة األخر ى من قبل  داخلية،

  أي شخص لديه معرفة باملعلومات املادية غير املتاحة لالطالع العام .

   

ي عد استخدام املعلومات الداخلية فيما يتعلق بشراء أو بيع األوراق املالي، بما في ذلك  و 

ن الذين قد يتخذو ن قراًرا استثمارًيا بناًء  على هذه املعلومات، أمًرا غير "استبعاد  "اآلخري

ا  ألحكام هذه املدونة، وغير قانوني، بغض النظر عما إذا كانت املعلومات تتعلق 
ً
أخالقي، وانتهاك

  بالشركة املتقدمة أو شركة أخر ى .

   

   الهدايا ومجامالت األعمال .10

وانين مكافحة الرشوة داخل اململكة العربية السعودية وخا رجها. يجب على املوردين االمتثال لق

وللشركة املتقدمة أيًضا قواعد صارمة فيما يتعلق بسياسات الهدايا، والتي تمنع املوردين من 

ينظر إليه على أنه محاولة للتأثير  تقديم أي هدية أو وجبات أو  ترفيه ملوظف في الشركة مما  قد 

  باألعمال.  على القرارات الخاصة

   

   األمن السيبراني .11

تطبق الشركة املتقدمة جميع السياسات واللوائح وفًقا لتعليمات الهيئة الوطنية لألمن 

  السيبراني .

  يتوقع من جميع موردينا االلتزام بهذه السياسات واللوائح.  وعلى ضوء ذلك ، 

   

ني التي يطبقونها على سالسل التوريد ويجب على املوردين التأكد من أن ترتيبات األمن السيبرا 

  الخاصة بهم مناسبة ملتطلبات حماية أصو ل املعلومات املعنية .

   

ويجب أن يشمل ذلك ترتيبات حوكمة  وإدارة مناسبة إلدارة املخاطر ومراقبة االمتثال واإلبالغ  

  واالستجابة بفعالية ألي حوادث .
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الشركة املتقدمة  وغيرها من معايير  األمن السيبراني التي  ويجب على املوردين االمتثال ملعايير 

  يفرضها عمالؤنا، ويمكن استكمال معايير األمن السيبراني باستبيانات لضمان األمن السيبراني .

   

ويجب على املوردين إبالغ الشركة املتقدمة عن  الحوادث األمنية الفعلية أو املشتبه بها، بما في 

  ذلك 

  الوشيكة .(" )"الحوادث 

   

   املراقبة والتنفيذ .12

يتوقع من املوردين االلتزام بأحكام هذه  املدونة   للقيام بأعمال تجارية مع الشركة املتقدمة ،

وجميع القوانين املعمو ل بها، ويجب على املوردين التأكد من أن مؤسستهم قد تم إعدادها بحيث 

  تتوافق مع أحكام  هذه املدونة .

   

قررت الشركة املتقدمة أن أي مورد قد انتهك أحكام هذه  املدونة، فيجوز للشركة املتقدمة، وفًقا  إذا

ن صح  لتقديرها، إنهاء عالقة العمل و / أو مطالبة املورد بتنفيذ اإلجراءات التصحيحية،  وإذا 

ر التوريد باتخاذ  إجراءات تصحيحية ولم يقم بتنفيذها، فيجو ز للشركة املتقدمة  إنهاء أوام

  الحالية، كمايجوز لها إيقاف الطلبات املستقبلية. 

   

  ا إلبالغ فوًرا عن مخالفات االمتثال 

    

يمكن  للموردين أو أي من أصحاب املصلحة في الشركة املتقدمة إبالغ مسؤول االمتثال في 

  الشركة عن أي انتهاك محتمل  ألحكام هذه املدونة إلى: 

عناية:  31961،  الجبيل 11022مة للبتروكيماويات:  ص. ب. عنوان الشركة املتقد .أ

  مسؤول االلتزام بالشركة .أو 

  ب . عن طريق البريد اإللكترإلى :Compliance@advancedpetrochem.com    .ب
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، 0001 –يب أو إل   –يس   السياسة رقم  يب آند   
    11من  10   2022-8-11، التاري خ: 0 –التنقيح رقم 
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  التصنيف  :
 ، 0001 –يب أو إل   

    11من  11   

     

   مدونة قواعد السلوك ملوردي الشركة املتقدمة للبتروكيماويات

    

يجب أن يتم التوقيع على إقرار بمدونة قواعد السلوك من قبل ممثل مفوض للمورد أو فرد يعمل 

كمحاٍم  بالنيابة عن املورد بموجب توكيل رسمي مناسب وفًقا للمتطلبات القانونية  في اململكة 

  العربية السعودية على النحو التالي: 

    

   إقرار

االلتزام بمدونة قواعد السلوك واتخاذ جميع الخطوات املعقولة نقر نحن بموجب هذا ونوافق على 

التي تضمن أن املوظفين واملسؤولين واملديرين ووكالء الشركة على دراية بمدونة قواعد السلوك 

للموردين، ويجب عليهم االلتزام بها في جميع األوقات عند إعداد أو تقديم  العطاءات واملقترحات 

شركة  املتقدمة، عند توريد بضائع وخدمات، وأثناء أداء وإدارة جميع لألعمال ذات الصلة بال

  االتفاقيات املبرمة مع الشركة املتقدمة .

  اسم الشركة:    

  اسم ممثل الشركة:    

التوقيع     

ختم /

  الشركة: 

  التاريخ:    

   

   


