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 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته...

 السادة الموردين : 

 

في أطار السعي لبناء عالقة تعتمد على الثقة المتبادلة وحسن التعامل وبناء عالقات تددو  ممدد طليدل ت دمن الن دا  

قلاعدد ل ميع امطداا  فد ب بندل الدبالد يعتدن بملتدم ملتدن  فدي ممارادتم امعمدام بديرفع المعداييا اموالقيدة والقاتلتيدة   و  دد  

والقداارات اات الصدلة  واللدلاح  بامتظمدة والقدلاتين  االلتدنا  ل الحصلم على  لبالد السللك المهني واموالقي لملردي بنل ا

والتعليمددات الداوليددة للبندل والتددي تتددمل وال تقتصددا وكافددة السيااددات واءادااءات   والمتبعدة فددي المملمددة العابيدة السددعلدية 

معيدارا   بهدذ  القلاعدد يتخذ بندل الدبالد مدن االلتدنا  واد  ايااة التعامل مدع الهددايا  و مدوتة السللك المهني واموالقيعلى 

و  ايددا  واادتيعاك كدل مدا اداء بهدا مدن معداييا ومبدادي الملرد   لذلل ي ب قااءة  ذ  القلاعدد  اوتيارفي التف يل ضمن إاااءات 

بهدذ  القلاعدد والعمدل بهدا وأب اءقاار وااللتنا  بها كلتها شاطا  رحيسا  للمتاركة في أي منافدسة  وكذلل تيمل إبدال  منسدلبيم  

 تملب مطبقة على ال ميع .

 

 نتطلع إلى أن نتلقى استجابتكم كما نتطلع لعالقة دائمة ومزدهرة معكم وتقبلوا أطيب التحية .

 

 

 

 

 عام قطاع الخدمات اإلدارية والممتلكات مدير

 

 

 

 م/ معتز بن عبدالعزيز كردي
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 مقدمة: 

كمددا يلتدن  بامتظمددة والقدلاتين واللددلاح   والقدداارات اات يلتدن  بنددل الدبالد بدديعلى معدداييا الننا دة والمعدداييا اموالقيدة و القاتلتيددة 

الصددلة والمتبعددة فددي المملمددة العابيددة السددعلدية   وكافددة السيااددات واءاددااءات والتعليمددات الداوليددة للبنددل والتددي تتددمل وال 

فدي تيسديا أعمالدم ويتلقدع ويطالدب بندل الدبالد ك المهني واموالقي و ايااة التعامل مدع الهددايا   تقتصا على مدوتة السلل

وأب يمدلب لمدلردي البندل بقلاعدد السدللك المهندي واموالقدي االقاار والملافقة على االلتدنا   ممن كل من يمارس امعمام مع

في  ذا التيب وملتدنمين بهدا المعملم بها  ت المتار إليها أعال  و امتظمة والللاح  والسيااات واالاااءاال ميع مدركين ل ميع 

. 

المصدال   و علدى  دذا النحدل يتعدين  تعارض مطلقا  مع أي ت اوز لقلاعد  يتهاوب والثقة  ي أااس عالقتنا   كما أب بنل البالد ال 

الننا ددة والصددد  فددي اميددع لقلاعددد علددى اميددع مددلكفي بنددل الددبالد ومددلكفي المددلردين المتعدداملين معددم أب يتصددافلا وفقددا  

 اموقات .
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 رقم الصفحة                                                                                                                                     :المحتويات

  موردي بنك البالد ل المهني واألخالقيقواعد السلوك: 

 4 ...................................................................د .................القلاتين والقلاع,االلتنا  بامتظمة 

 4 ...........................................................................المماراات الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة

 4 ...........................................................................................................المااقبة وااللتنا  

 5 .........................................................................................المماراات االوالقية في العمل

 7 ت المف لة .........................................................................................................المنت ا

 7 الدة التسليمات ............................................................................................................

 8 ........................................................................................................................الساية 

 9 ....................................................................................................................... التطبيق

 10 ار ..........................................................................................................................إقا
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 : والقواعدالقوانين ,األنظمة ب االلتزام -1

نا  ب ميدع دددااللتتحت أي مسمى الد ددل البدبنمع   مقاوم   متعهد   منود ودمة   و أي متعامل ملرد أي ي ب على 

حة فددي وئدداحق واتفاقيددات التددااء اات الصددلة بالتعاقددد أو دددددلاعد كمددا  ددي ملضددددوالقواللددلاح  لاتين ددددالقامتظمددة و

 بنل البالد.  فياللئاحق المنظمة لعالقتم 

 

 الممارسات الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة : -2

 وأتظمة  العالقة بم ام حماية البيئة اات التيكد من االلتنا  بالسيااات العامة مسئللية يتحمل الملرد

 بطايقة ال تعاض اآلواين للخطا. والسالمة وأداء أعمالم ووااباتم الصحة

 ليا ددلتطعالة ددديق باامج فدد  وعليم تطبنةددحية وآمدددن عمل صددديم أماكددلمنسلبا ددلرد أب يلفدددي ب على الم

 .مل وتحسينهاددالعة ددبيئ

  ويلصدددى بتطبددديق باتددامددج إدارة الصدددحة ة ددالمدددوالسحة ددا  ءدارة الصدديق تظددبدددلرد تطددلى المدب عددي

 .تظدددددا  ممددافئ أو مدمدائددل أو ISO 45001والسددددالمة 

 ISO      من المعللمات يممن للملرد الاالع إلى الملاقع اءلمتاوتية للمنظمة الدولية للتقييس ولمنيد

http://www.ios.org  مؤاسة للملاصفات والمقاييس البايطاتية أوBSI group   http://www.bsigroup.com  

 

 المراقبة وااللتزام : -3

التقيد بما ااتماارية ومااقبة  القلاعد لبات  ذ دديا ومتطدبمعايوالتنا  منسلبيم  التنامم مسئلليةيتحمل الملرد 

لرة دورية ددبصوتدقيق ات ددية وفحلصددعات داولد  ويتعين إاااء ماااابهالخاصة عمل ددطة الدددددددأتت ومااقبة. ااء بم

اييا ددددديم بمعدديكد من إبال  ملكفددالتئلال  عن ددتبا الملرد مسدداتها  كما يعدواشتااط القلاعدبهذ   اب االلتنا ددددددل م

والتيكد بيتها ال تنتهل  دديمات ملكفددللك وتصافددا مسئلليةلرد الدددمل المددما يتحددك مه  لها ددوفه القلاعد ذ  

ى المدلرد أب دوعل تاكة بين بنل البالد وملرديم دمت مسئللية القلاعدويعد تنفيذ  ذ   .القلاعدبهذ  ما ورد 

ال  دي عنها تعارض مصددة التي قد ينتدلدة والمدحتدمديدالدددلادث الحديدع الحددددمدالد عن ادلرة اداية لبنل البدصدتدف وبديم

لق دلرد أو البنل  فيما يتعدالم ملكفل بما في الل  ا دداتب أي طدي أو تدليسي من ادللك غيا أوالقداالت ادوح

 اتفساراتا كما يتعين على الملردين التعاوب مع بنل البالد في أي . نلدة بالبداصداوالت ودااء أو مقدبيي أعمام ش

أو تنطلي  تدليسيماالت اابقة أو حالية أو محتملة تنطلي على اللكيات غيا أوالقية أو دحدعلق بددأو تحقيقات تت

 يتعلق بيي من أعمام بنل البالد .ارض في المصال  فيما دعلى تع

  

http://www.ios.org/
http://www.bsigroup.com/
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 الممارسات االخالقية في العمل : -4

ويتلقع من   اموالقيالمهني و السللك قلاعد على بنل البالد وملرديم مماراة أعماله  وفق أرفع معاييا 

 بات في كل من الم االت التالية :الملرد االلتنا  بهذ  المتطل

 

 الممارسات التجارية العادلة :  4.1

المنافسة أو  بيصلم اعار تميينية أو مماراات مخلة أأو  تيمايمعلى الملردين عد  التلرط في عطاءات 

 .مماراات الت ارية غيا العادلةأو غيا الل من ال احتمارية

 

 : التجاوب مع دعوات البنك 4.2

 إراام ب اورة المناقصة في المتاركة في رغبته  عد  حام في عند تلايم دعلات للملردين ي ب عليه 

 .المستقبلية المناقصات عن ابالغه  في البنل ااتماار ل ماب المتاركة عن اعتذار وطاك

 

 المصادر االخالقية للسلع والخدمات:  4.3

على الملردين حام الب ب احعه  وودماته  من أطاا  اواى أب تتلفا فيها كحد ادتى معاييا البلد المنتي 

 المتعلقة بالصحة والسالمة وااعات العمل وامالر وشاوط التلكيف وحماية البيئة .

 

 العالقات و  االتصاالت : 4.4

تتطددلب مدوتة قلاعد السللك المهني واالوالقي لبنل البالد أب يتد  إادااء ادمدددديع المدعامدددددالت بدصددلرة 

وتعتدبا إاداءة ااتخدا  أو اتتهداك أي من قلاعد وأوالقديات  عادلدددة وتنيهددة وفق أعلى المعداييا امودالقية 

مخدالفة لألمداتدة  بهذا القلاعد الخاصة بالملردين  العدمل اللاردة بالمدوتة المتار اليها أعال   وما  ل وارد

ددي فدي مد دام وعلى الملردين ومنسدددلبيهد  ت ددنب ولدل مدد دداد الظدهدددلر بمظدددها غيا الحدق أو غديدا أوالقد

العددالقددات واءاددددددااءات واالتصاالت المتعلقة بعالقات العمل القاحمة حاليا أو المقتاحة مع بنل البالد. 

ويعتدبا بنل البالد أتم من قبديل تعدارض المدصدال  ومدماراددات امعمدام غيا السدليمدة قيا  ملكفديم الحدداليين 

للمات ااية أو وداضدعة لحقدل  ملمية  ادلاء كاتدت ت دداريدة أو فندية أو غيا الدل والسابقدين باادتغدالم أية مع

  بهد  التيئديا على الصفقات الت داريددة ليم أئناء الخدمدة في بنل البالدمن المعدللمات مما يحصللب ع

وا أو اءضداار ببندل البدددالد القاحدمة أو المقتاحة لبندل البدالد لمدسب مينة ت داريدة شخدصية أو إفادة أي طدا  ا

وعلى الملردين أب ال ي تذبلا أو يت علا و  أو  بعد اتتهاء أو إتهاء ودمته . بيي وادم آوا الاء أئناء تلكيفه 

يحاوللا أب يستفيدوا من أي ملكدف حالي أو اابق في بندل البالد بيية طايقة قد ت علم يفتي أو يقد  أي 

التي حصدل  يا  أو مدادة مدمللكة للبنل أو غيا الل من المعللمات المحظلرةمعللمات أو يمتف ااا  ت ار

بدغاض التيئيا في الددمعامدالت الت دارية الدحالية أو المقدتاحة أو المحتملة مع بنل البالد علديها أئدناء عملم 

 للحصلم على مينة ت ارية.
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 النزاهة ومكافحة االحتيال والفساد: 4.4

باالمتثام للقلاتين  لتن  التناما  تاما  يقي  الننا ة والتفافية وممافحة الفساد  و ُيعلي بنل البالد من

والمعاييا المحاابية وضلابط المحاابة الداولية ومماراات التدقيق المعملم بها  والللاح  وامتظمة 

بها من قبل وااللتنا  طبقها والفساد ويحاص على توايااات البنل وضلابطم المتعلقة بممافحة االحتيام 

فعلى الملرد أب يلتن  بممافحة كافة أشمام  ملكفيم والمتعاملين معم وملرديم كل فيما يخصم.كافة 

ال ي دلز للملرديدن أو ممثدليه  دفع أو تقدي  ف .متاوعةالفساد و  االبتناز و  االوتالس وطا  المسب غيا ال

اوا بيية صلرة من الصلر مي أملام أو أصلم أو ودمات أو تصا   و الدلعد بدفع أو صددا  أو أي أأو إعارة 

التي تستهد  التيئيا  صلر الفساد  أو غيا الل منأو اءغااءات منايا أو فلاحد على ابيل الاشلة أو العمللة 

 . بنل البالد أو ممثليم اللكياتعلى أو إضعا  أحما  أو 

 

 النزاهة ومكافحة االحتيال والفساد: 4.4

البالد بتمل داح  على تلطيد العالقة وتعنين الثقة بينم وبين عمالحم والمتعاملين معم  دوب بنل يحاص 

تفايط أو تنازم عن االلتنا  بامتظمة والقلاعد القاتلتية ومبادئ وأحما  التايعة اءاالمية ف ال عن قلاعد 

سئللية بتمل واص  ومبادئ السللك المهني واموالقي بتمل عا  ومبادئ اءفصا  والتفافية والم

قبلم أو أوذ أو عاض أو تقدي  أي  -كقاعدة عامة-فلفقا  لسيااة التعامل مع الهدايا لبنل البالد يحظا البنل 

 ديا أو وعدا  بها  إال في حاالت ااتثناحية محدودة ومحددة على ابيل الحصا وبما ال يخالف امتظمة 

 االمية اات الصلة.والقلاعد القاتلتية المنظمة وأحما  التايعة اء

 عامة يحظر على كافة مسئولي وموظفي البنك القيام بما يلي: كقاعدة 

  أي  دية أو اللعد بها. بطايقة مباشاة أو غيا مباشاة أب يطلب أو يقبل لنفسم أو لغيا 

 .أب يقد  أو يسم  بتقدي  أي  دية أو اللعد بها مي شخص  بطايقة مباشاة أو غيا مباشاة 

  وقلاعددد العمددل علددى تفددادي تطبيددق أي مددن القلاعددد أو ال ددلابط أو المتطلبددات المنصددلص عليهددا فددي ايااددة

 كتسديد قيمة الهدية المقدمة إلى الطا  اموا بنفسم.البنل اات الصلة  

 .التماس أو طلب أي تفقات لتااء أي شمل من أشمام الهدايا من أي شخص الاء  طبيعي أو اعتباري 

 )الضوابط واآلليات(: قبول الهداياتثنائية لالحاالت االس

أئنداء  -بصدفاته -لألشدخاص ي دلز قبدلم الهددايا التدي تقدد   كاستثناء من القواعد والضوابط واألحكام العامةة

النيدددارات والمقدددابالت  فدددي الحددداالت التدددي تقت دددي قلاعدددد الم دددامالت والباتلكدددلالت وامعددداا  االاتماعيدددة 

 :محددة أ مها ما يليضلابط والل وفق قبللها  واءاالمية

  أب ال تمددلب الهديددة تقديددة أو بدديي تددلع مددن بددداحل النقددلد مثددل: أامورا  الت اريددة  أو امورا  الماليددة  أو التدديمات

 السياحية  أو بطاقات وشهادات الهدايا  أو القساح  التااحية أو غيا ا(.
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 ة  وأب ال تمدلب الهديدة تظيدا أداء عمدل تظدامي أو غيدا أب ال يملب لمقد  الهديدة مصدلحة شخصدية واصدة أو عامد

لم أو الملكددف بنفسددم أو بلااددطة غيددا  أو ئتظددامي أو االمتندداع عددن عمددل قددا  أو ادديقل  بددم الع ددل أو المسدد

 تظيا إعطاء معللمات رامية حصاية أو ااية.

 وطبيعتهددا وشددملها وقيمتهددا اددلاء مددن حيددا تلعهددا  عافددا  وشدداعا  وتظامددا  تقديمددم  أب تمددلب الهديددة ممددا يقبددل

أالمادية أو المعنلية( في المناابات المقدمة فيها مثل التقاوي  واالانددات والدلالح  والمناادبات التدي تلادم 

 للمسئللين بحم  طبيعة عمله .

 

 التنوع وعدم التمييز: 4.4

 يلتن  الملرد بمحاربة أشمام التميين و تعنين مبدأ تمافؤ الفاص ل ميع العاملين لديم .

 

 :اإلجبار على العمل 4.4

يلتن  الملرد بعد  ااتخدا  أي شمل من أشمام العمل اءلنامي أو اءاباري   ي ب يملب العمل لديم طلاعية 

 واوتيارا  و ي ب أال يطلب من العمام تقدي  وداحع أو إابار   على تلقيع اندات ديلب كتاط للتلكيف . 

 

 :اإلفصاح عن المصالح 4.4

لسيااة  واالمة اميع البياتات التي يقدمها بخصلص اءفصا  عن المصال  و لعا  ي من الملرد صحة 

تعارض المصال    في بنل البالد   وعلى الملرد أب يفص  فلرا  عن ما  ل واقع أو محتمل من حلادث أو 

ا على كاو  أو تغياات طاأت أو تطاأ على الملميات أو اموضاع القاتلتية أو العالقات مما قد يملب لم أئ

اءفصا  المقد  الاء كاب الل التيئيا مباشاا  أو غيا مباشا وينبغي أب يعي الملرد بيب بنل البالد ال يتهاوب  

 .البتة مع صلر إغفام أو إوفاء المعللمات بعذر ال هل بامتظمة و الللاح  أو عد  التيئيا المباشا أو ما شابم

 

 المنتجات المفضلة : -4

ب تمدددلب امولليدددة للمنت دددات والخددددمات اات المنتدددي الدددلطني وفقدددا  لقلاعدددد تف ددديل ي دددب علدددى المدددلرد مااعددداة أ

 المنت ات اللطنية .

 

 جودة التسليمات : -4

ي ب على الملرد أب يااعي أب بنل البالد حايص بتدة على أب يحصل على الخدمات أو السلع بمسدتلى وأادللك 

  لدذا فد ب المديملم مدن المدلرد  دل با ندة مطابقتدم  ي مناب المطابقة مف ل معاييا وملاصفات ال لدة المقبللة

 لمتطلبات ال لدة ضمن عاوضم المقدمة   و ذا المطلب ينطبق كذلل على تقاريا تقدي  التنفيذ.
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 :  السرية -4

أي مستندات أو بياتات أو ضمن ما يتملم على ابيل المثام ال الحصا: يتمل مفهل  المعللمات السّاية 

أو بقيلد وضعها البنل لتنظي  الل  بقيلد معللمات غيا معلنة لل مهلر تخص البنل  ومقتاب تبادلها أو تتا ا 

الاء كاتت  ذ  المعللمات أو البياتات أو المستندات ململاة أمادية( وضعها تظا  أو ضلابط أو للاح  ملنمة  

ا ململاة كالمعللمات المستلمة شفهيا   أو المحفلكة في وااحط إلمتاوتية كالمستندات اللرقية وغيا ا  أو غي

 أمستندات إلمتاوتية أو رقمية(.

 

بنل البالد أي وا  للساية أو إفتاء غيا مصا  بم أو ااتخدا  المعللمات الممللكة لم أو المعللمدات السداية يعتبا 

فدي ولدن يتدلاتى البندل عال ة( ددداى للمدددعاقدية امودددلتية والتدددالقاتالم بدالحقل  دددد  اءودددلرة أمع عددغ الخطدداا  بالدأم

لرد دمددفة الدددمخال للبندل ثبت دددالي عنددما يدددالقة قاحمدة لدم بديي مدلرد حدددهاء أي عدددتإمل أو دديل أي ملرد محتدداء تي دإلغ

  . ظة على السايةددمحافددات الددتنامددالل

أو لدى بنك البالد عند تعامله أو اطالعه علةى معلومةات سةرية أن يلتةزم يجب على كل مورد وكل من يعمل لديه 

 بمعايير مهنية وأخالقية عالية تتضمن على األقل ما يلي:

   سّاية أعد  الاتفا   دوب التلقيع علىأو تقدي  أي معللمات اّاية لطا /شخص ما أاتال   أب ال يت

 فصا (.اء

  بملاب التاوط وامحما  الخاصة باتفا  السّاية الذي ت  االتفا  أب يت  التعامل مع المعللمات السّاية

 .عليم

  أب يقاأ وينفذ الملكف/المسئلم الذي يستل  أو يقّد  معللمات اّاية التاوط وامحما  المحّددة في

 .اتفا  السّاية بمل دقة

  وبالنسبة ل ميع الملاد اءعالتية أو البياتات الصحفية أو المطبلعات التي تتيا الى بنل البالد أو الى

عالقة قاحمة أو محتملة مع أحد الملردين بها , فيتعين الملافقة عليها من قبل قطاع التسليق والتلاصل 

التسليق : التابع للبنل قبل تتا ا وااتخدامها بيي شمل آوا . للتلاصل مع قطاع 

Mmarketing@bankalbilad.com  

  

mailto:Mmarketing@bankalbilad.com
mailto:Mmarketing@bankalbilad.com
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 التطبيق : -4

 

لرديم  وال ينبغدي دددعلق بمداطم فيمدا يتدددبالد ويتتددل الدعم بنددبمثابة تمملة و وصف عا  لما يتلق القلاعد تعد  ذ  

دا أحمامهد أحمدا  أودداى أي ات أو العقدلد أو يددالقلاعدد أو االتفاق مدلردين مددذكلرة فدي للكبددديل مي التنامدات  اأب تفس 

قتااحددات أو العطدداءات وغيا ددا مددن وئدداحق طلددب العدداوض أو االتفاقيددات أو المعللمددات الدددعلات لتقدددي  االفددي 

وفي حدام وادلد أي تعددارض  .االلتنامات إضافة إلى تلل  القلاعدالمبامة بين بنل البالد والملرد   حيا تعتبا  ذ  

وأي مددن االتفدددداقيات أو العددددقلد القدددداحمة أو وئدداحق طلددب العدداوض أو المعللمددات  ف تددم يعتددد  القلاعدددبددين  ددذ  

 .العقلد أو اللئاحقاالتفاقيات أو بالتاوط اللاردة في تلل 

 

أو ممثليدم أب ملرديدم أو ملكفيدم البالد أو ليست واضددعة للتنازم   وال يحق لبنل  القلاعداشتااطات ومطالب  ذ  

 القلاعد السللكية للملردين.يقتاحلا أو يلافقلا على أي اللك يتعارض مع 
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 إقرار : -4

 

 / إقامةطاقة امحلامبملاب ب ....................... ال نسية ......................................................... ااقا أت

 ............................................مؤاسة .......... صاحب/بصفتي مديا شاكةو .................رق  ............

..........بمامل طلعي واوتياري وا ليتي ..............وتاريخ ...............المقيدة بالس ل الت اري رق  ......

 معتباة شاعا وتظاما و تؤكد اآلتي:ال

 لملردي بنل البالد و أتعهد بالعمل والتقيد بما ااء  أتم ت  االطالع على قلاعد السللك المهني واموالقي

 بها .

  المهني واموالقي لملردي بنل البالد وتممينه  من  السللكأتم ت  إبال  كافة العاملين لدينا  بقلاعد

االطالع عليها والتيكد من إلمامه  بمل ما ااء بها   كما تؤكد بيب  ذا اءقاار يتمل  الملردين والمتعهدين 

لباطن الذين يت  التنفيذ من والله  في تعامالتنا مع البنل   وتتحمل التاكة/ المؤاسة المذكلرة اعال  من ا

 .على مخالفة ما ااء بهذ  القلاعد كافة المسؤوليات والتبعات التي تتاتب

 

والم ت  التيكد من شخصية وصفة وصالحية الملقع أدتا  تيابة عن التاكة / المؤاسة المذكلرة  والل من 

االطالع على اصل  ليتم ومن والم االطالع على مستندات التاكة / المؤاسة المعنية المقدمة للبنل   

 وقا  بالتلقيع عليها أمامي

 

 

 

 

 

 

 

 الخت                             التلقيع                      المفلض من التاكة                           

                         


