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 رسالة من إدارة المشتریات

 
تلتـــزم شـــركة محطـــة بوابـــة البحـــر األحمـــر المحـــدودة بالحفـــاظ علـــى معـــاییر أخالقیـــة عالیـــة فـــي جمیـــع أنشـــطتها وممارســـاتها التجاریـــة 

 وعملیاتها.
 

المحــدودة الــدخول فــي عمــل تجــاري مــع مــوردین ومــوفري خدمــة یتشــاركون معهــا فــي نفــس  تترقــب شــركة محطــة بوابــة البحــر األحمــر
 االعتقاد المتمثل في تعزیز أعلى معاییر أخالقیات العمل التجاري واألمانة والعدل والنزاهة في جمیع األوقات.

 
تجاریــة عادلـة وتنافســیة، مـن المهــم أن نـدرك أنــه مـن أجــل تعزیـز أخالقیــات عمـل أفضــل وإلجـراء العمــل التجـاري باســتخدام ممارسـات 

یشــعر جمیــع المــوردین ومــوفري الخدمــة بالثقــة فــي عدالــة وشــفافیة العملیــة. لهــذا الســبب قمنــا بتحدیــد المســئولیات األخالقیــة الخاصــة 
 ").المدونةقواعد سلوك المورد (ُیشار إلیها فیما بعد بــ"مدونة  بالموردین وموفري الخدمة التابعین لنا في

 
دد المدونة سیاسة لجمیع الموردین وموفري الخدمة الحالیین والمحتملین الذین یجرون أو یرغبون في إجراء عمـل تجـاري مـع شـركة تح

محطــة بوابــة البحــر األحمــر المحــدودة. ســوف نمــر فــي العــالم الحقیقــي بمواقــف ســوف تختبــر قرارنــا ونزاهتنــا، وفــي مثــل هــذه المواقــف 
معالجــة المســائل األخالقیــة قبــل اتخــاذ اإلجــراء. تعكــس المدونــة التزامنــا بــأداء العمــل التجــاري بأســلوب یمكــن أن تهــدینا المدونــة إلــى 

مناسب من الناحیة األخالقیة والقانونیة والبیئة واالجتماعیة ومن ناحیة األمان، وتتطلب من كل الموردین وموفري الخدمة التـابعین لنـا 
 مشاركتنا في هذا االلتزام وٕاثباته.

 
المتعلقـة بـاألداء مـن قبـل جمیـع المـوردین  شركة محطة بوابة البحر األحمـر المحـدودةف المدونة إلى النص على معاییر وتوقعات تهد

ومـوفري الخدمــة التــابعین لهــا بشـأن النزاهــة واألخــالق والخصوصــیة والتعـامالت العادلــة وتضــارب المصــالح. عـالوة علــى ذلــك، تعتبــر 
 ه عملیاتنا وممارستنا التجاریة.المدونة بمثابة إطار في توجی

 
نعتقد أن جمیع الموردین وموفري الخدمة الحالیین والمحتملین التابعین لنا سوف یقدرون مجهودنا وسوف یدعموننا في تعزیـز ممارسـة 

 العمل الشفافة والعادلة من خالل تبني هذه المدونة وااللتزام بها.
 
 

 اسم الشخص
 رئیس المشتریات
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 ة تطبیق المدون

علــى جمیــع موردیهــا ومــوفري الخدمــة التــابعین لهــا  –بــدون اســتثناء  –تســري مدونــة قواعــد ســلوك المــورد الحالیــة فــي جمیــع األوقــات 
ارجـع إلـى  –"). یجب أن یوقع جمیع الموردین الحالیین والمحتملین على أقـرار الموردینالحالیین والمحتملین (ُیشار إلیهم مجتمعین بـــ"

 یفید بأنهم قد قرءوا وأدركوا ووافقوا على االلتزام بمدونة قواعد سلوك للمورد. –الملحق رقم أ 
 

 االلتزام بالقوانین والقواعد واللوائح:
ینبغــي أن یلتــزم المــوردون بلــوائح الشــركات وقــوانین الزكــاة وضــریبة الــدخل الصــادرة عــن إدارة الزكــاة وضــریبة الــدخل. یجــب أن یلتــزم 

والقواعـد واللـوائح ســاریة المفعـول المنصـوص علیهـا فـي وثــائق واتفاقیـات المشـتریات سـاریة المفعـول، ویجــب  المـوردون بجمیـع القـوانین
علیهم كذلك االلتزام بقواعد الصحة والسالمة واألمان أو التوجیهات الصادرة عن إدارة الصحة والسـالمة واألمـن والبیئـة التابعـة لشـركة 

 تلك الصادرة عن سلطات میناء جدة اإلسالمي.أو  محطة بوابة البحر األحمر المحدودة
 

 البیئة ومكان العمل والصحة والسالمة:
یجـــب أن یكـــون المـــوردین مســـئولین عـــن ضـــمان أن مـــرافقهم مصـــممة ویـــتم تشـــغیلها بشـــكل آمـــن بمـــا یتفـــق مـــع السیاســـات الحكومیـــة 

ال تمثــل مخــاطر غیــر الزمــة علــى البیئــة أو  وسیاســات حمایــة البیئــة الصــناعیة المحــددة، ویجــب كــذلك أن یضــمون أن تلــك المرافــق
العامة بشكل عام. عالوة على ذلك، یجب أن یكون الموردین مسئولین عن الحفـاظ علـى بیئـات عمـل آمنـة ونظیفـة وصـحیة مـن أجـل 

لسالمة واألمن جمیع موظفیهم. عندما یتواجد الموردون في مباني میناء جدة اإلسالمي، یجب أن یكونوا مسئولین عن االلتزام بقواعد ا
أو مینـاء جـدة اإلسـالمي ویجـب أن یتبعـون التعلیمـات الصـادرة  شـركة محطـة بوابـة البحـر األحمـر المحـدودةوالتوجیهات الصـادرة عـن 

عــن هیئــات األمــن وغیــرهم مــن المــوظفین التــابعین ألي مــن الهیئــات الحكومیــة. نتوقــع أن المــوردین التــابعین لنــا ســوف یلتزمــوا بقــانون 
 عودي بما في ذلك األحكام والمتطلبات ذات الصلة بالسعودة وتدریب المواطنین السعودیین من الشباب المحلي.العمل الس

 
 ممارسات العمل األخالقیة:

وموردیهــا أعمــالهم بمــا یتفــق مــع أعلــى معــاییر الســلوك األخالقــي. مــن  شــركة محطــة بوابــة البحــر األحمــر المحــدودةیجــب أن تــؤدي 
 وردین بهذه المتطلبات في كل من المجاالت التالیة:المتوقع أن یلتزم الم

 
 الممارسات التجاریة العادلة:

ال یجـوز أن یشــارك المـوردین فــي عطـاءات تواطؤیــة أو تمییـز لألســعار أو ممارسـات تجاریــة مقاومـة للتنــافس أو مقاومـة لالحتكــار أو 
ومـوظفیهم إبـداء الممارسـات غیـر األخالقیـة أو المشـتبه فیهـا غیرها مـن الممارسـات التجاریـة غیـر العادلـة. یجـب أن یتجنـب المـوردین 

شــركة محطــة بوابــة البحــر األحمــر فــي العالقــات أو التصــرفات أو االتصــاالت المتعلقــة بالعالقــات التجاریــة الحالیــة أو المقترحــة مــع 
 .المحدودة

 
بأي طریقة  شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودةلال یجوز للموردین تشجیع أو استغالل الموظفین الحالیین أو السابقین التابعین 

تـــؤدي إلـــى قیـــام أولئـــك المـــوظفین باإلفصـــاح عـــن أو تـــوفیر أي معلومـــات ســـریة أو ملكیـــة أو غیرهـــا مـــن المعلومـــات المقیـــدة التـــي تـــم 
اریـة الحالیـة أو المقترحـة للتأثیر على المعـامالت التج شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودةالحصول علیها في حین العمل لدى 

 بغرض الحصول على میزة تجاریة. شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودةالخاصة ب
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 الرشوة واالحتیال:

ال یجوز دفع أي مبالغ أو أصول مالیة أو خـدمات أو امتیـازات أو مزایـا أو تقـدیمها أو التعهـد بـدفعها أو نشـرها بخـالف ذلـك مـن قبـل 
أو  شــركة محطــة بوابــة البحــر األحمــر المحــدودةم كرشــاوى أو غیرهــا مــن الــدفعات للتــأثیر علــى حكــم أو تصــرف المــوردین أو ممثلــیه

 ممثلیها أو الوصول لحل وسط بشأنه.
 

 الهدایا واإلكرامیات والضیافة:
ون علـیهم هـدایا أو موظفیهـا أو یعرضـ شـركة محطـة بوابـة البحـر األحمـر المحـدودةال یجوز للموردین أو موظفیهم أن یعرضـون علـى 

أو إكرامیات أو ضـیافة إال إذا كانـت ذات قیمـة رمزیـة ومتسـقة مـع ممارسـات العمـل العرفیـة. توصـف الهـدایا الرمزیـة بأنهـا هـدایا ذات 
طبیعة عامة وبقیمة منخفضة بما فـي ذلـك تلـك البنـود مثـل األقـالم والقبعـات والقمصـان وأكـواب القهـوة المنقـوش علیهـا الشـعار. سـوف 

 ممارسة العمل العرفي فیما یتعلق بالضیافة على قبول ضیافة العمل ووجبات العمل المعقولة.تشمل 
 

 الخصوصیة:
شــركة محطــة بوابــة البحــر كجــزء مــن عملیــة الســعي إلــى تــوفیر البضــائع أو الخــدمات أو المــوظفین (بمــا فــي ذلــك المستشــارین) إلــى 

ملكیة أو سریة.  شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودةأو مواد تعتبرها ، یجوز للموردین الدخول على معلومات األحمر المحدودة
یجــب أن یلتــزم المــوردون فــي جمیــع األحــوال بالتزامــات الخصوصــیة المنصــوص علیهــا فــي الطلــب الســاري المفعــول الخــاص بتقــدیم 

شـركة محطـة بوابـة البحـر األحمـر اسطة وببن العروض أو الدعوة للمناقصة أو غیرها من مستندات االلتماس أو االتفاقیات المبرمة بو 
 والمورد.   المحدودة
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 المورد سلوك قواعد مدونة إقرار

 ملحق رقم "أ"
الخاصـة بشـركة محطـة بوابـة البحـر األحمـر المحـدودة التوقیـع أدنـاه وٕاعـادة  المـورد سـلوك قواعد مدونةنرجو من سیادتكم بمجرد قراءة 

 دى شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة.هذا اإلقرار إلى إدارة المشتریات ل
 

ونـدرك أن شـركة محطـة بوابـة البحـر األحمـر المحـدودة ملتزمـة بـأعلى المعـاییر األخالقیـة  المـورد سلوك قواعد مدونة ُنقر بأننا قد قرأنا
التـي  –ردین ومـوفري الخدمـة والقانونیة في إجراء عملها التجـاري. تطلـب شـركة محطـة بوابـة البحـر األحمـر المحـدودة مـن جمیـع المـو 

أن یقـــرون ویوافقـــون علـــى االلتـــزام بالسیاســـات والمبـــادئ  –تجــرى شـــركة محطـــة بوابـــة البحـــر األحمـــر المحـــدودة أعمـــال تجاریــة معهـــا 
 المنصوص علیها في مدونة قواعد سلوك المورد المرفقة.

 
 ق بموجــب هــذه الوثیقــة علــى االلتــزام بممارســات ومبــادئ مدونــةوأوافــ –نیابــة عــن .....................................  –أتعهــد أنــا 

الخاصـــة بشـــركة محطـــة بوابـــة البحـــر األحمـــر المحـــدودة وضـــمان أن المـــوظفین والمســـئولین والمـــدیرین والـــوكالء  المـــورد ســـلوك قواعـــد
المبــادئ وســوف یلتزمــون بهــا فــي عملیــة والممثلــین التــابعین لــــ ........................................ علــى درایــة بتلــك السیاســات و 

إعــداد وتقــدیم العطــاءات والعــروض مــن أجــل عمــل شــركة محطــة بوابــة البحــر األحمــر المحــدودة ولتــوفیر البضــائع والخــدمات لشــركة 
دودة مـن محطة بوابة البحر األحمر المحـدودة وأثنـاء أداء وٕادارة جمیـع االتفاقیـات المبرمـة مـع شـركة محطـة بوابـة البحـر األحمـر المحـ

 أجل تلك األغراض.
 

 المــورد ســلوك قواعــد مدونــةأتعهــد عــالوة علــى ذلــك بــأنني لــدى صــالحیة الموافقــة نیابــة عــن ....................... علــى االلتــزام ب
أو الخاصة بشركة محطة بوابة البحر األحمـر المحـدودة. أدرك أن أي عـدم التـزام بمدونـة قواعـد سـلوك المـورد سـوف ینـتج عنـه إنهـاء 

 عدد تجدید العقد وعالقة العمل القائمة.
 

 : التوقیع
 
 

 : المسمي الوظیفي
 
 

 : التاریخ
 
 

 : الموقع
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Message from the Procurement Department 
 

Red Sea Gateway Terminal Company Limited (RSGT) (the Company) is committed to 
maintaining high ethical standards in all of its activities, business practices and 
operations.  

 

RSGT expects to engage in business with suppliers and service providers who share a 
similar belief of promoting the highest standards of business ethics, honesty, fairness 
and integrity at all times. 

 

We understand that, for promoting better business ethics and to conduct business using 
fair and competitive business practices, it is essential that all suppliers and services 
providers feel confident in the fairness and transparency of the process, this is why we 
have codified the ethical responsibilities of our suppliers and service providers in the 
Supplier Code of Conduct (‘the Code’).  

 

The Code establishes a policy for all current and potential suppliers and service 
providers who are doing, or who wish to do business with RSGT. In the real world, we 
will come across situations that will test our judgment and integrity. In such a situation, 
the Code can guide us to address ethical questions before taking action. It reflects our 
commitment to conducting business in an ethical, legal, safe, and environmentally and 
socially responsible manner, and requires each of our suppliers and service providers to 
share and demonstrate this commitment. 

 

The Code is intended to set out RSGT’s standards and expectations of conduct by all its 
suppliers and service providers with regards to integrity, ethics, confidentiality, fair 
dealings and conflicts of interest and acts as a framework in guiding our operations and 
business practices. 

 
We believe that all our existing and potential suppliers and service providers will 
appreciate our effort and support us in promoting transparent and fair business 
practices by adopting and complying with the Code. 

 
 

 

Name of the person 

Head of Procurement 
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APPLICATION OF THE CODE 
This Supplier Code of Conduct applies at all times, without exception, to all its current and potential suppliers and 
service providers (collectively referred to as ‘Suppliers’).  All current and potential Suppliers must sign an 
acknowledgement, refer Schedule A, that they have read, understood and agree to comply with the Supplier Code of 
Conduct. 

COMPLIANCE WITH LAWS, RULES AND REGULATIONS  
Suppliers should comply with Regulations for Companies and laws for zakat and income tax as issued by the 
Department of Zakat and Income Tax.   Suppliers must comply with all applicable laws, rules, and regulations as set 
forth in applicable procurement documents and agreements and with the health, safety and security rules or guidelines 
as issued by RSGT’s Health Safety Security Environment department and by Jeddah Islamic Port authorities.  

ENVIRONMENT, WORK PLACE, HEALTH AND SAFETY  
It is the responsibility of Suppliers to assure that its facilities are designed and safely operated in compliance with the 
established government and industry environmental protection policies and that these do not present unnecessary 
risks to the environment or public at large. Further, it is the responsibility of Suppliers to maintain safe, sanitary, and 
healthy working environments for all their employees.  While at the premises of Jeddah Islamic Port, it is the 
responsibility of Suppliers to adhere to safety and security rules and guidelines as issued by RSGT and by Jeddah Islamic 
Port and follow instructions from security and other personnel of any government agencies.  We also expect our 
Suppliers to comply with Saudi Labour Law including the provision and requirements related to Saudiaisation and 
training local young Saudi nationals. 

ETHICAL BUSINESS PRACTICES 
RSGT and its Suppliers shall conduct their businesses in accordance with the highest standards of ethical behaviour. 
Suppliers are expected to conform to these requirements in each of the following areas: 

Fair Trade Practices 
Suppliers shall not engage in collusive bidding, price discrimination, anti-competitive, antitrust, or other unfair trade 
practices. Suppliers and their personnel shall avoid even the appearance of unethical or compromising practices in 
relationships, actions, or communications with regard to existing or proposed business relationships with RSGT.  

Suppliers shall not encourage or utilize current or former RSGT employees in any manner which would cause them to 
disclose or provide any confidential, proprietary, or other restricted information obtained while employed by RSGT to 
influence RSGT’s existing or proposed commercial transactions for the purpose of gaining a commercial advantage. 

Bribery, Kickbacks and Fraud 
No funds, financial assets, services, privileges, or benefits shall be paid, rendered, or promised for payment or 
otherwise dispersed by Suppliers or their representatives as bribes, kickbacks, or other payments to influence or 
compromise the judgment or conduct of RSGT or its representatives. 

Gifts, Gratuities and Hospitality 
Suppliers and their personnel shall not offer or provide RSGT or its personnel with gifts, gratuities, or hospitality unless 
it involves nominal value and is in line with customary business practices. Nominal gifts are described as gifts of a 
general nature having a low value, including such items as logo inscribed pens, caps, shirts, and coffee mugs. Customary 
business practice in terms of hospitality would include the acceptance of reasonable business entertainment and 
business meals. 

Confidentiality 
As part of the process of seeking to provide goods, services, or personnel (including consultants) to RSGT, Suppliers may 
gain access to information or material which RSGT deems to be proprietary or confidential. Suppliers, in all instances, 
shall comply with the obligations of confidentiality which are set forth in the applicable request for proposal, invitation 
to bid, other solicitation document, or agreement by and between RSGT and the Supplier. 
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ACKNOWLEDGEMENT OF SUPPLIER CODE OF CONDUCT  SCHEDULE “A” 

  
Once you have read the RSGT’s Supplier Code of Conduct, please sign below and return it to the Procurement 
Department at RSGT.  

 

We acknowledge that we have read the Supplier Code of Conduct and understand that RSGT is committed to the 
highest ethical and legal standards in the conduct of its business. RSGT requires all suppliers and service providers, with 
which RSGT conducts business, to acknowledge and agree to comply with the policies and principles set forth in the 
attached Supplier Code of Conduct. 

 

I, on behalf of…………………………………………………………………………………………………………., hereby acknowledge and  agree to 
comply with the policies and principles of RSGT’s Supplier Code of Conduct and to ensure that the employees, officers, 
directors, agents, representatives of…………………………………………………………………………………………………………. are aware of 
and shall comply with such policies and principles in the process of preparing and submitting bids and proposals for 
RSGT work, for provision of goods and services to RSGT, and during the performance and administration of all 
agreements entered into with RSGT for such purposes. 

 

I further acknowledge that I have the authority to agree on behalf of……………………………………………………………………. to 
comply with the RSGT’s Supplier Code of Conduct.  I understand that any non-compliance with the Supplier Code of 
Conduct could result in termination or non-renewal of contract and existing business relationship. 

 

 

 

Name: _________________________________ 

 

 

 

Signature: ______________________________ 

 

 

 

Job Title:_______________________________ 

 

 

 

Date: __________________________________ 

 

 

 

Location: _______________________________ 

9 of 9


