سياسة أصحاب المصالح و شركاء األعمال
Stakeholder / Business Partner Code of Conduct

    .١مقدمة
١.١

1. Introduction
Purpose

الغرض

1.1

تضــع شــركة الميــاه الوطنيــة سياســات وإجــراءات واضحــة

National Water Company sets out clear policies and

مــن شــأنها تنظيــم عالقتهــا مــع أصحــاب المصالــح ،ومــن

procedures that organize its relationship with stakeholders

بينهــم المورديــن والمقاوليــن واالستشــاريين ،إلــخ .وذلــك

including suppliers, contractors, consultants, etc. to protect

حــد
لحمايــة حقــوق الشــركة وأصحــاب المصالــح علــى
ٍ

the rights of the Company and stakeholders. The relevant

ســواء .تُ مثــل األنظمــة واللوائــح والعقــود ذات الصلــة

laws, regulations, and contracts constitute the basis upon

األســاس الــذي تُ حــدد بموجبــه حقــوق أصحــاب المصالــح

which the rights and obligations of stakeholders are

والتزاماتهــم .تهــدف ،عــن طريــق وضــع تلــك السياســة ،إلــى

determined. NWC, through this policy aims at clarifying

المشــار إليهــا
توضيــح حقــوق أصحــاب المصالــح وواجباتهــم ُ

such rights and obligations of stakeholders and any

إضافـ ٍـة إلــى مــا يترتــب مــن آثــار علــى التقصيــر فــي أدائهــا.

consequences of any shortcomings in their performance.

كمــا تُ حــدد الشــركة طــرق حــل النزاعــات التــي قــد تنشــأ

The Company also sets out the methods of resolving the

بيــن شــركة الميــاه الوطنيــة وأصحــاب المصالــح لحمايــة

disputes that may arise between NWC and stakeholders,

حــد ســواء.
حقوقهــم علــى ٍ

٢.١
.

to protect their rights.

1.2         Applicability

التطبيق

أتُ طبــق هــذه السياســة علــى أي مســألة تتعلــق

This policy applies to any matter, which is

بأعمــال الشــركة وال تتعلــق باألفعــال الخاصــة ألي

related to NWC’s business and does not relate

a.

to private acts of an individual not connected to

فــرد ال تربطــه صلــة بأعمــال الشــركة .وهــي تعــد

the business of NWC. It is an extension of NWC’s

ً
ـدادا لسياســة قواعــد الســلوك المهنــي والقيــم
امتـ

Code of Conduct and Ethics Policy. It is applicable

األخالقيــة .كمــا تســري هــذه السياســة علــى جميــع

to all stakeholders such as suppliers, vendors,

أصحــاب المصالــح مثــل المورديــن واالستشــاريين

consultants, business associates, and contractors

ُ
وشــركاء األعمــال والمقاوليــن الذيــن يعملــون

working for or associated with NWC, and seeking

مــع الشــركة والذيــن يســعون لتقديــم الســلع أو

to provide goods, services, or personnel to NWC
or which are currently parties to agreements for

الخدمــات أو الموظفيــن للشــركة أو الذيــن هــم

such purposes with NWC or one of its contractors.

ً
حاليــا فــي مثــل هــذه االتفاقيــات مــع
أطــراف

In the event of a conflict between this policy and

الشــركة أو أحــد المتعاقديــن معهــا.

any NWC solicitation documents or applicable

 .بفــي حــال وجــود تعــارض بيــن هــذه السياســة

agreements and contracts, the terms of NWC’s

واالتفاقيــات والعقــود ،تســود شــروط االتفاقيــات

applicable solicitation documents or agreements
will prevail.

المعــول بهــا.
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b.

2. Legal Obligation

   .٢االلتزامات القانونية
يجــب علــى شــركاء األعمال االلتــزام باألنظمة واللوائح الســارية

The Business Partners shall comply with the laws,

والعقــود واالتفاقيــات المبرمــة وسياســات الشــركة طــوال

regulations, contracts and agreements concluded,

مــدة التعاقــد .فــي حالــة وجــود تعــارض بيــن الوثائــق القانونية

and company’s policy applicable in the course of our

وفقــا لترتيــب األولويــة
آنفــاُ ،يراعــى تطبيــق الوثائــق ً
المذكــورة ً

relationship. In the event of a conflict between these

حســب األســبقية .فــي حــال وجــود تعارض بيــن هذه السياســة

legal documents, the supreme document and the one

واالتفاقيــات والعقــود ،تســود شــروط االتفاقيات المعــول بها.

following the previous one shall be taken.

يلتــزم شــركاء األعمــال بمســؤوليتهم عــن التأكــد مــن أن كافــة

Business Partners are responsible of ensuring that all

العامليــن لديهــم ،إضافـ ًـة إلــى شــركاء األعمــال الذيــن يقومون

those employed by them, together with Business Partners

بإشــراكهم لتولــي تنفيــذ األعمــال بالنيابــة عــن الشــركة،

they engage to undertake work on the company’s behalf,

جيــدا ويلتزمــون بهــا .تأمــل شــركة
يفهمــون هــذه السياســة
ً

understand and comply with this Code. NWC expects you

الميــاه الوطنيــة من شــركاء األعمال وضــع سياســات وإجراءات

to have suitable policies and procedures in place to ensure

مناســبة لضمــان هــذا االلتــزام .بصفتكــم أحــد شــركاء أعمــال

such compliance. As our Business Partner, you undertake

شــركة الميــاه الوطنيــة  ،فإنكم تتعهدون بضمــان تعميم كافة

to ensure that the practices and principles outlined in this

المحــددة فــي هــذه السياســة وفــي
الممارســات والمبــادئ ُ

policy and our NWC Code are disseminated throughout

سياســة قواعــد الســلوك الخاصــة  سلســلة اإلمــداد الخاصــة

your supply chain and to evaluate your supply chain, as

بكــم وتقييــم سلســلة التوريــد الخاصــة بكــم ،حســب االقتضــاء،

appropriate, to assess and ensure compliance with the

وتقييــم االلتــزام بالمبــادئ الــواردة فــي هــذه السياســة وفــي

principles in this policy and the NWC Code of Conduct.

سياســة قواعــد الســلوك المهنــي الخاصــة بالشــركة.

    .٣القرارات األخالقية
.

3. Ethical Decisions

أيلتــزم شــركاء األعمــال وموظفيهــم والعامليــن

Business partners, their employees, and those
working for them must at all times comply with
the following:

دائمــا بمــا يأتــي:
لديهــم
ً
-التصــرف بأمانــة ومهنيــة وحياديــة وعــدم الســماح

a.

-	 Act with honesty, professionalism and fairness and

باالنحيــاز أو التحامــل وتجــاوز المعاييــر؛

not allow prejudice or bias to override these standards

-عــدم تقديــم معلومــات زائفــة أو ُمضللــة أو خادعــة.

-	 Not providing the company with false, misleading

للشــركة؛

or deceptive information

دائمــا بطريقــة قانونيــة ،ومراعــاة األنظمــة
التصــرفً

-	 Always act in a legal manner, and comply with

والتشــريعات واالتفاقيــات والعقــود والسياســات

the law, legislations, agreements, contracts and

الالزمــة عندمــا يتطلــب األمــر ذلــك؛

policies when it is necessary to implement them

-أداء االلتزامــات التعاقديــة والقانونيــة بكفــاءة وعنايــة

-	 Performing contractual and legal obligations

مــع الحفــاظ علــى مســتوى الكفــاءة المتفــق عليــه مــع

efficiently and diligently while keeping the level

الشــركة وعــدم االحتجــاج باإلخفــاق فــي الوصــول إلــى

of competence agreed upon with the company and

تلــك الكفــاءة بمبــررات غيــر قانونيــة.

not invoking the inability to reach that competency
with illegal justifications

-اإلفصــاح عــن القضايــا المتعلقــة بتعــارض المصالــح

-	 Disclosing and dealing with conflict of interest issues

وفقــا لألنظمــة واالتفاقيــات والعقود
والتعامــل معهــا
ً

in accordance with laws, agreements and contracts

المبرمــة مــع الشــركة وسياســاتها.
ُ

concluded with the company and its policies
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-طلــب المشــورة مــن الشــركة بالطــرق الرســمية فــي

-	 Formally seeking advice from the company in
the event that the business partner has a state

حالــة حــدوث غمــوض أو تعــارض أو تناقــض لــدى شــركاء

of ambiguity, contradiction, or inconsistency in

األعمــال فيمــا يتعلــق بفهــم نــص أو توجيــه أو اتفاقيــة

understanding a text, directive or agreement to

لتنفيــذ واجباتــه والتزاماتــه القانونيــة وانتظــار الحصــول

implement his legal duties and await obtaining an

علــى رد رســمي مــن الشــركة بذلــك.

official response from the company

-عــدم اإلعــان عــن الخدمــات أو األعمــال التجاريــة أو

-	 Not to advertise in an illegal, erroneous, deceptive,

الســلع التــي ُيقدمهــا شــركاء األعمــال إلــى الشــركة

or misleading manner about the services, business,

بطريقــة غيــر قانونيــة أو خاطئــة ،أو تتســم بالخــداع أو

or goods that the business partner provides to the
company.

التضليــل.

4. Integrity and Ethical Business Practices

   .٤النزاهة والممارسات التجارية األخالقية

NWC aims to deal with our Business Partners with

تســعى شــركة الميــاه الوطنيــة للتعامــل مــع شــركاء األعمــال
بــكل نزاهــة وشــفافية وحســن نيــة وتتوقــع منهــم االلتــزام

integrity and in good faith and expect them to

باألنظمــة والتشــريعات الســارية والعقــود واالتفاقيــات المبرمة

adhere to laws, legislations, concluded contracts

وسياســات الشــركة .تُ عــد الرشــوة والفســاد مــن العوامــل

and agreements, and company’s policy. Bribery and

الهدامــة للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تخلــق ســاحة

corruption damage economic and social development,

غيــر متكافئــة وتُ عــد مــن الممارســات غيــر القانونيــة بموجــب

create an uneven playing field and are illegal under both

التشــريعات المحليــة والدوليــة المعنيــة بمكافحــة الرشــوة

local and international anti-bribery and anti-corruption

ومحاربــة الفســاد لــن ُيســمح بإرتــكاب تلــك الممارســات بــأي
ـة كانــت داخــل شــركة الميــاه الوطنيــة ولــن يتــم التســامح
طريقـ ٍ

legislation. Such practices will not be tolerated in any

مــع مرتكبيهــا ،إذ أن الشــركة تســعى جاهــدة إلرســاء المعاييــر

form within NWC, as NWC strives to instil the highest

األخالقيــة علــى كافــة األصعــدة والمســتويات فــي عملياتهــا

ethical standards at all levels of our operations.

التشــغيلية

Business Partners are expected to conform to these

تأمــل الشــركة مــن شــركاء األعمــال االلتــزام بهــذه المتطلبــات

requirements in each of the following areas:

فــي كل مــن المجــاالت اآلتيــة:

a.     Fair Trade Practices

أ     -الممارسات التجارية العادلة
ال يجــوز للمورديــن االنخــراط فــي عطــاءات تواطؤيــة ،أو

Suppliers shall not engage in collusive bidding, price,

تســعير ،أو تمييــز ،أو ممارســات مناهضــة للمنافســة ،أو

discrimination, anti-competitive, antitrust, or other
unfair trade practices.

غيرهــا مــن الممارســات التجاريــة غيــر العادلــة.

ً
وفقا للقواعد األخالقية
ب     -التوريد

b.     Ethical Sourcing
Suppliers shall source goods or services from third

يلتــزم المــوردون بتوريــد الســلع أو الخدمــات التــي ُحصــل

parties that meet as a minimum, country of origin

عليهــا مــن جهــات خارجيــة تفــي بالحــد األدنى مــن معايير

بلــد المنشــأ للحفــاظ علــى الصحــة والســامة ،وســاعات

standards for health and safety, working hours, pay,

العمــل ،واألجــور ،وشــروط التوظيــف وحمايــة البيئــة.

employment conditions and environmental protection.

c.     Relation and Communications

ج     -العالقات واالتصاالت
يلتــزم المــوردون ومنســوبوهم بتجنــب الممارســات غيــر

Suppliers and their personnel shall avoid unethical or

األخالقيــة أو المســاومة فــي العالقــات أو اإلجــراءات

compromising practices in relationships, actions, or

أو االتصــاالت المتعلقــة بالعالقــات التجاريــة القائمــة أو

communications with regard to existing or proposed
business relationships with NWC.

المحتملــة مــع شــركة الميــاه الوطنيــة.
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يلتــزم المــوردون باالمتنــاع عــن محاولــة جــذب موظفــي

Suppliers shall not solicit, encourage or attempt to utilize

شــركة الميــاه الوطنيــة الحالييــن أو الســابقين أو تشــجيعهم

current or former NWC employees in any manner, which

أو محاولــة اســتخدامهم بــأي طريقــة كانــت لإلفصــاح عــن

might cause them to disclose or provide any confidential,

أي معلومــات ســرية أو معلومــات خاصــة أو أســرار تجاريــة

proprietary, trade secret/s or other restricted information

أو غيرهــا مــن المعلومــات المقيــدة التــي حصلــوا عليهــا

obtained while employed by NWC to influence NWC’s

أثنــاء العمــل لــدى شــركة الميــاه الوطنيــة أو تقديمهــا للتأثيــر

existing, proposed, or potential commercial transactions

علــى المعامــات التجاريــة الحاليــة لشــركة الميــاه الوطنيــة أو

for the purpose of gaining a commercial advantage.

معامالتهــا المســتقبلية أو المحتملــة الكتســاب مزايــا تجاريــة.
تلتــزم شــركة الميــاه الوطنيــة ببــذل قصــارى جهدهــا للكشــف

NWC will act appropriately to detect any such improper

عــن أي ممارســات تجاريــة غيــر الئقــة واتخــاذ اإلجــراءات

business practices and will take appropriate action

الالزمــة ضــد موظفيهــا ومورديهــا الحاليين أو الســابقين الذين

against current or former employees and Suppliers

ارتكبــوا مثــل تلــك االنتهــاكات .تأمــل شــركة الميــاه الوطنيــة

who violate these restrictions. Suppliers are expected

مــن المورديــن التعــاون معهــا إلجــراء التحقيقــات وتقديــم

to cooperate with NWC investigations and provide

بنــاء علــى طلــب الشــركة.
المســاعدة المعقولــة
ً

reasonable assistance as requested.

يلتــزم المــوردون المفوضــون بالتعامــل مــع العمــاء أو
المورديــن أو أصحــاب المصلحــة اآلخريــن نيابــة عــن شــركة

Suppliers acting on behalf of NWC with customers,

الميــاه الوطنيــة بااللتــزام بسياســة قواعــد الســلوك الخاصــة

suppliers or other NWC stakeholders will adhere to

المشــار إليهــم يحــق
بالشــركة عنــد التعامــل مــع األطــراف ُ

the NWC Code of Conduct when dealing with such

لشــركة الميــاه الوطنيــة فــرض عقوبــة علــى المورديــن

parties. Suppliers who breach this trust relationship

وفقــا لسياســات
المشــار إليهــا،
ً
الذيــن ينتهكــون عالقــة الثقــة ُ

will be reprimanded according to NWC procurement

وإجــراءات الشــراء الخاصــة بالشــركة ،والتــي يمكــن أن تــؤدي

policies and procedures, which could also ultimately

أيضــا فــي النهايــة إلــى وضعهــم فــي القوائــم ســوداء أو
ً

lead to blacklisting and or legal implications.

تحمــل أي آثــار قانونيــة تترتــب عليهــا.

d.     Bribery, Kickbacks and Fraud

د     -الرشاوى والعموالت واالحتيال
يلتــزم المــوردون أو ممثليهــم المفوضيــن باالمتنــاع عــن

No funds, assets, services, privileges, or any other

دفــع أي مبالــغ ماليــة أو تقديــم أي ممتلــكات أو خدمــات

benefits shall be paid, rendered, loaned, or promised

أو امتيــازات أو أي مزايــا أخــرى أو إقــراض أو الوعــد بســداد

for payment or otherwise dispersed by Suppliers or

أي مبالــغ ماليــة فــي صــورة رشــاوى أو عمــوالت أو أي

their representatives as bribes, “kickbacks”, or other

مدفوعــات أو إغــراءات أخــرى ســواء كانــت تؤثــر علــى

payments or inducements wither influencing or non-

قــرارات شــركة الميــاه الوطنيــة أو ممثليهــا المفوضيــن

influencing on the judgment or conduct of NWC or its
representatives.

وتصرفاتهــم ،أو ال تؤثــر عليهــا.
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5. Health, Safety, Security & Environment

    .٥الصحة والسالمة واألمن والبيئة
تعــد الصحــة والســامة واألمــن مــن صميــم األنشــطة

Health, Safety and Security are at the heart of NWC’s

التزامــا
التجاريــة لشــركة الميــاه الوطنيــة وتلتــزم الشــركة
ً

business activities and we are fully committed to
protecting the environments in which we operate,

تامــا بحمايــة البيئــات التــي تعمــل فيهــا ،إذ أنهــا تُ ــدرك
ً

recognizing as we do the benefits of being a socially

اجتماعيــا .تتجســد اإلدارة
جيـ ًـدا مزايــا كونهــا منظمــة رائــدة
ً

responsible organization. The stringent management

الحصيفــة كجــزء ال يتجــزأ مــن ثقافــة شــركة الميــاه الوطنيــة

of these areas is embedded within NWC’s culture and

والطريقــة التــي نديــر بهــا عملياتنــا.

the way in which we conduct our operations.

ـخا بــأن ممارســات
تؤمــن شــركة الميــاه الوطنيــة إيمانً ــا راسـ ً

NWC believes that good HSSE practices should be a

الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة الجيــدة مــا هــي إال

collective effort and expect it’s Business Partners

جماعيــا وتتوقــع مــن شــركاء أعمالهــا ضمــان الرقابــة
جهـ ًـدا
ً

to ensure the rigorous oversight of relevant HSSE

الصارمــة علــى معاييــر الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة

through:

ذات الصلــة عــن طريــق مــا يأتــي:

.

considerations

أالســعي إلــى حمايــة صحــة أولئــك الذيــن يعملــون

Seeking to protect the health and maintain the

معهــم ولديهــم ،والحفــاظ علــى ســامتهم وأمنهــم

safety and security of those that work for and

وفقــا للتشــريعات ولوائــح الصحــة والســامة واألمــن
ً

with you, in accordance with applicable legislation,

والبيئــة العالميــة والممارســات الصناعيــة المقبولــة

global HSSE regulations and accepted industry

المرعيــة؛

a.

;practice

 .بالتأكــد مــن امتالكهــم لسياســات وإجــراءات فعالــة في

Ensuring you have effective HSSE policies and

مجــال الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة وتعميــم تلــك

procedures in place that your employees are

السياســات واإلجــراءات وتعريفهــا إلــى موظفيهم؛

b.

;aware of

 .ت التأكــد مــن حصــول منســوبيهم علــى التدريــب الكافــي

Ensuring that those who work for and with you

إضافــة إلــى تزويدهــم بالمعــدات الالزمــة ألداء
ٍ

are adequately trained and provided with the

مهامهــم بأمــان؛

;necessary equipment to safely perform their role
Recognizing that those who work for and with you

 .ثاالعتــراف بحــق منســوبيهم والتزامهــم بالتوقــف عــن
العمــل غيــر اآلمــن.

c.

d.

have a right and an obligation to stop unsafe work; and

 .ج تنفيــذ عملياتهــم بطريقــة مســؤولة مــن الناحيــة البيئيــة

Conducting your operations in an environmentally

ووفقــا للتشــريعات البيئيــة والممارســات الصناعيــة
ً

responsible manner and in accordance with applicable

المقبولــة المرعيــة.

environmental legislations and accepted industry
practices.

6

e.

6. Communication of Non-Compliance

    .٦اإلبالغ عن عدم االلتزام
يلتــزم جميــع شــركاء العمــل بإخطــار شــركة الميــاه

All the Business Partners must notify us
immediately:

الوطنيــة علــى الفــور فــي الحــاالت اآلتيــة:
.

أإذا فشــل أحــد شــركاء العمــل أو أي مــن شــركاء العمــل

should you, or any of your Business Partners

المشــاركين معــه فــي العمــل نيابـ ًـة عــن الشــركة فــي
ُ

engaged to work on our behalf, fail to comply with

االمتثــال لهــذه السياســة أو قواعــد الســلوك المهنــي

; this policy or NWC Code

 .بإذا تلقــى أحــد شــركاء األعمــال أو أي مــن شــركاء

should you, or any of your Business Partners

لشــركة الميــاه الوطنيــة؛
إشــعارا
نيابــة عــن الشــركة
المشــاركين معــه
ً
ً
األعمــال ُ

a.

b.

engaged to work on our behalf, receive notification

ُيفيــد ارتــكاب أي مخالفــات تتعلــق بأعمــال شــركة
الميــاه الوطنيــة ،ســواء فيمــا يتعلــق بهــذه السياســة

of any allegation of wrongdoing relating to NWC
business, whether in respect of this policy, NWC

أو سياســة الشــركة لقواعــد الســلوك المهنــي والقيــم

Code or otherwise; and

علمــا بحــدوث أي
 .تفــي حالــة إحاطــة شــركاء األعمــال ً

upon becoming aware of any negative or adverse

األخالقيــة أو غيرهــا مــن السياســات.

c.

publicity concerning your business or any product

دعايــة ســلبية أو مضــادة تتعلــق بأعمالهــا أو أي مــن

or service you provide to us, or any event or

المنتجــات أو الخدمــات التــي ُيقدمهــا لشــركة الميــاه

circumstance related to you or your business that

الوطنيــة ،أو أي حــدث أو ظــرف آخــر يتعلــق بــه أو

could reasonably be expected to cause negative

بأعمالــه مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن يتســبب فــي

or other adverse publicity for us.

حــدوث دعايــة ســلبية أو مضــادة للشــركة.

To report an incident, you may contact NWC

لإلبــاغ عــن حــادث ،يمكنكــم التواصــل مــع شــركة الميــاه

confidentially in one of the following ways:

الوطنيــة فــي ســرية تامــة عبــر إحــدى الطــرق التاليــة:

-	 By sending an email to whistleblower@nwc.

-إرســال بريــد إلكترونــي علــى الرابــط التالــي:

com.sa

w h i st l e b l owe r @ nwc . co m . s a
-رفــع تقريــر من خــال إدارة عالقــات المورديــن «،»VRM

-	 By filing a report through the VRM Relations

الكائنــة فــي المركــز الرئيســي لشــركة الميــاه الوطنية.

department, located at NWC headquarters.

لــن تتهــاون شــركة الميــاه الوطنيــة فــي اتخــاذ اإلجــراءات

NWC will not tolerate any retaliation against

القانونيــة ضــد هــؤالء الذيــن يقومــون بإجــراءات انتقاميــة

those who make a report in good faith for alleged

المبلغيــن بحســن نيــة عــن ارتــكاب المخالفــات وتأمــل
تجــاه ُ

wrongdoing and we expect our Business Partners
to adopt a similar approach.

الشــركة مــن شــركاء أعمالهــا االلتــزام بنفــس النهــج.
ُيعــد اإلخفــاق فــي االلتــزام بهــذه السياســة أو التشــريع

Failure to adhere to this Code and/or applicable

المعمــول بــه ،أو كليهمــا بمثابــة خــرق جوهــري لالتفاقيــة

Legislation may be considered a material breach of

ســببا إلنهــاء عالقــة
المبرمــة مــع شــركاء العمــل وتُ عــد
ً
ُ

our agreement with you and considered grounds

الشــركة التجاريــة معهــم بــدون تعويــض  .

for us to terminate our business relationship with
you without compensation.
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    .٧التحقيق أو العناية الواجبة لألطراف الخارجية

7. Investigation or Third Party Due Diligence

تبــذل شــركة الميــاه الوطنيــة العنايــة الواجبــة تجــاه كافــة

NWC takes each report or communication seriously,

التقاريــر أو البالغــات التــي تُ رفــع إليهــا ،بغــض النظــر عــن آليــة

no matter how it is received. NWC procedures are

تلقيهــاُ .صممــت سياســة وإجــراءات شــركة الميــاه الوطنيــة

designed to promptly review and resolve each issue.

لمراجعــة كل مشــكلة وحلهــا علــى الفــور .تأمــل الشــركة

All Business Partners are expected to participate

مــن جميــع شــركاء األعمــال المشــاركة بصــدق ونزاهــة فــي

fully, honestly and completely in any investigation

التحقيقــات التــي تجريهــا .تحــذر الشــركة مــن عــدم الصــدق

an

فــي التحقيقــات الــذي يــؤدي فــي النهايــة إلــى اتخــاذ

in

untruthful

Being

NWC.

by

conducted

investigation can ultimately lead to disciplinary and/

إجــراءات تأديبيــة أو قانونيــة ،أو كليهمــا ،قــد تصــل إلــى

or legal action, up to and including termination of the

إنهــاء العقــد.

contract.

تحــث شــركة الميــاه الوطنيــة شــركاء أعمالهــا علــى أن
ُ

NWC expects its Business Partners to have processes

يكــون لديهــم عمليــات وضوابــط متعلقــة باالمتثــال لهــذه

and controls in place to comply with this policy and

السياســة سياســة قواعــد الســلوك المهنــي والقيــم

the NWC Code. Where appropriate, NWC may conduct

األخالقيــة الخاصــة بالشــركة.

risk-based due diligence on Business Partners as

ـتنادا
يحــق لشــركة الميــاه الوطنيــة إجــراء العنايــة الواجبــة اسـ ً

part of assessing its relationship with them. We

إلــى المخاطــر المحتملــة علــى شــركاء األعمــال ضمــن

expect Business Partners to provide complete and

إجــراءات تقييــم عالقتهــا معهــم ،حيثمــا أمكــن ذلــك .تتطلــع

accurate information to facilitate due diligence

الشــركة إلــى تقديــم شــركاء األعمــال لمعلومــات تامــة

efforts undertaken by NWC, where requested. If NWC

ودقيقــة لتســهيل إجــراءات العنايــة الواجبــة التــي تمارســها
شــركة الميــاه الوطنيــة ،متــى ُ
طلــب ذلــك .إذا أقــرت

determines that a Business Partner has breached

شــركة الميــاه الوطنيــة انتهــاك أحــد شــركاء األعمــال لهــذه

this policy, NWC Code or applicable legislations, it

السياســة أو لمدونــة قواعــد الســلوك الخاصــة بالشــركة أو

may require the Business Partner to implement

التشــريعات المرعيــة ،فإنــه يحــق لهــا أن تطلــب مــن هــذا

a remediation plan, or in certain circumstances, it

الشــريك تنفيــذ خطــة إص ــاح ،أو فــي ظــروف معينــة ،يحــق

may suspend or terminate the relationship with the

لهــا تعليــق تنفيــذ عقدهــا مــع هــذا الشــريك أو إنهائــه.

Business Partner.
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     .٨إقرار شركاء األعمال باإلطالع والموافقة

إقرار شركاء األعمال باإلطالع والموافقة
ُأقــر أنــا ،الموقــع أدنــاه نيابــة عــن الشــركة  _________________________________________________________
بموجــب هــذا اإلقــرار ،أننــي اطلعــت.
                                                  [اسم البائع  /المورد  /المصنع  /المقاول]
ـاء علــى ذلــك أتعهــد بقبولهــا وااللتــزام بهــا
علــى كافــة البنــود الــواردة فــي هــذه السياســة وفهمتهــا
ً
فهمــا جيـ ًـدا ،وبنـ ً

وإبالغهــا إلــى جميــع موظفــي __________________________________________________________________
                                                 [اسم البائع  /المورد  /المصنع  /المقاول]
ومســؤوليه ومديريــه ووكالئــه وممثليــه ،وضمــان التزامهــم بهــا ،أثنــاء عمليــة إعــداد العــروض والمناقصــات وتقديمهــا
إلــى شــركة الميــاه الوطنيــة للحصــول علــى مزايــا تقديــم األعمــال وتوريــد الســلع والخدمــات لشــركة الميــاه الوطنيــة،
المبرمــة معهــا فيمــا يتعلــق بهــذا الغــرض.
وكذلــك ،طــوال ُمــدة تنفيــذ جميــع االتفاقيــات ُ

اسم المفوض بالتوقيع

___________________________________________________________

التوقيع

___________________________________________________________

المسمى الوظيفي
ُ

___________________________________________________________

التاريخ

___________________________________________________________

رقم هوية المورد

___________________________________________________________

مصادقة الغرفة التجارية
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8.    Business Partners’ Acknowledgement and Agreement

Business Partners’ Acknowledgement and Agreement
I, the undersigned, acknowledge on behalf of ____________________________________________hereby
[اThe name of the vendor/manufacturer/contractor/sup-contractor]
that I have read and fully understood all the items contained in this policy and ensure that the employees,
officers, directors, agents, representatives of _________________________________________________                                                                                           
[The name of the vendor/manufacturer/contractor/sup-contractor]
are aware of and shall abide by such policies and principles in the process of preparing and submitting
bids and proposals for NWC work, for provision of goods and services to NWC, and during the performance
and administration of all agreements entered into with NWC for such purposes.

Authorized Signatory Name

___________________________________________________________

Signature

___________________________________________________________

Job Title

___________________________________________________________

Date

___________________________________________________________

NWC Vendor ID

___________________________________________________________

Chamber of Commerce
Authentication:
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