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 )الزامل للصناعة( ستثمار الصناعيلالالزامل شركة 

 



 

 ۱من  ۱ 

 

   الزامل محمد عبدهللا التنفيذي، الرئيس من:

 هذه. إن تعامالتنا كافة في الفساد أو الرشوة تجنب لضمان معاً  نعمل أنوعلينا  .أعمالناجميع  في والنزاهة باألمانة نلتزم
 .بذلك نلتزم شركة الزامل لالستثمار الصناعي،  في الموظفين وجميع اإلدارة مجلس جميعاً، ونحن االلتزام هذا من يتجزأ ال جزء السياسة

 والخبراء، االستشاريين، يشملون والذين الخدمات أو السلع موردي من المقدمة الخدمات من باالستفادة السياسة هذه تختص
 باإلضافةأعمالنا. و نجازإل يقدمون لنا الدعم والمساندة الذين األخرى، الثالثة األطراف أو والموردين، والموزعين، والوكالء، والمحامين،

 مع التعامل وأثناء قبل اتباعها الواجب الخطوات السياسة هذه تحدد الشركة، في بها المعمول واإلجراءات السياسات لجميع االمتثال إلى
 ونتائج سالمة على مالئم غير بشكل يؤثر ال الخدمات أو السلع موردي من االستفادة أن من للتأكد وذلك الخدمات أو السلع موردي

 .أخرى تجارية معاملة أي أوالتطبيقات  أو المشتريات

. الخدمات أو السلع مورد خلفية من للتحقق خاص للمعلومات نموذج تعبئة يتم أن الصناعي لالستثمار الزامل شركة تتطلب ۱
 بالبيانات الصحيحة والواضحة وتوقيعه. النموذج تعبئة الخدمات أو لعالس مورد على ويجب

 وجود عدم من للتأكد الخدمات أو السلع مورد لسجلدقيقة  مراجعة إجراء يتم أن الصناعي لالستثمار الزامل شركة تتطلب ۲
 التي الشراء قرارات في سليم غير بشكل التأثير على القدرة له ليس وبالتالي الشركة، عمالء أحد وبين بينه شخصية عالقة
 .العميل يتخذها

 لها سبق التي الشركات إحدىيكون المرجع  أن ويفّضل ،ذلك أمكن إذا موثوق خارجي مصدر من مراجع على الحصول يجب ۳
 .المورد مع تجارياً  التعامل

 األسباب تسجيل يجب كما. بمورد السلع أو الخدمات الخاصة التفاصيل جميع وكذلك الرئيسي العمل وعنوان اسم تسجيل يجب ٤
المعتاد.  عمله إطار ضمنه قبل من المقدمة بالخدمات المتعلقة األخرى والتفاصيل المورد بخدمات االستعانة إلى أدت التي

 فيه يوجد الذي البلد نفس في ليس للمورد الرئيسي العنوان كان حال في وتسجيلها االستفسارات من مزيد على الحصول وينبغي
 .التجاري العمل وأ المشروع

 أو السلع مورد سيقدمها التي الخدمة يحدد واضح خطي اتفاق على الحصول الصناعي لالستثمار الزامل شركة على يجب ٥
 وأنه الرشوة بمكافحة المتعلقة للقوانين يمتثل سوف الخدمات أو السلع مورد بأن تفيد ضمانات االتفاق يتضمن أن. والخدمات
 .الصناعي لالستثمار الزامل بشركة الخاصة بالرشوة التعامل حظر وسياسة المهنية اتباألخالقي ملتزماً  سيكون

 ينبغي فإنه الخدمات، أو السلع مورد بمهام المرتبطة األعمال تنفيذ أجل من مطلوبة رسوم أو تراخيص أي وجود حالة في ٦
 رسمي إيصال على الحصول ينبغي ماك .وتسجيلها المسؤول الموظف أو اإلدارة من الرسوم هذه تفاصيل على الحصول

 .به واالحتفاظ

 حالة وفي. الخدمات أو السلع موردي جميعب الخاصة الدفع شروطعن  االستعالم الصناعي لالستثمار الزامل شركة على يجب ۷
 من مزيد على الحصول فيجب ،يمصرف حسابرقم  أو مقترح ثالث طرف طريق، بل عن مباشرة السداد للمورد عدم

 .وتسجيلها العملية نع التفاصيل

 حدود في هي يطلبها المورد أخرى مبالغ وأية الرسوم كانت إذا فيما النظر الصناعي لالستثمار الزامل شركة على يجب ۸
 .عليها المتفق الرسومدفع تلك  أسباب تسجل أن ويجب. المطلوب العمل بنوع حجم يتعلق فيما المعقول

 تثبت التي الوثائق بكافة االحتفاظ الصناعي لالستثمار الزامل شركة على جبي الخدمات أو السلع مورد مع التعامل خالل ۹
 .المورد مع الرسمية المعامالت

 تقدم تزال ال أنها من للتأكد سنوياً  الخدمات أو للسلع مورد كل مع عقودها بمراجعة الصناعي لالستثمار الزامل شركة تقوم ۱۰
 .الشركة ألعمال الحقيقية القيمة

 واالحتفاظالناتجة عنها  والقرارات التقييماتالمراجعات ونتائج  جميع تسجيل يتم أن الصناعي لالستثمار زاملال شركة تتطلب ۱۱
 .ومراجعتها متابعتها يمكن بحيث بها

 اإلبالغ من ليتمكن الشركةة بالمراجع إدارة مع المباشر للتواصل له الفرصة إتاحة بشأن الخدمات أو السلع مورد إبالغ ينبغي ۱۲
 .والفساد بالرشوة متعلقة مخاوف أية عن

 مطالبه، أو سلوكه حول أو للمورد، المهنية الخلفية حول أو الخدمات، أو السلع مورد حول شكوك أو شبهات وجود حال في
 تقوموس .مجهول باسم ذلك عن اإلبالغ يتم أن ويمكن .ممكن وقت أقرب في القانونية الشئون وإدارة المراجعة إدارة من كل إخطار يرجى
 مورد مع الصحيح بالشكل العالقة وإنهاء االدعاءات جميع حول ودقيق وشامل فوري تحقيق بإجراء الصناعي لالستثمار الزامل شركة
 في حال ثبوتها عليه. الخدمات أو السلع

 عبدهللا محمد الزامل                                                                            - الرئيس التنفيذي
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