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This supplier code of conduct established a policy for all current and potential 

STC SOLUTIONS Suppliers. STC SOLUTIONS Suppliers include Vendors, 

Manufacturers and Contractors who are registered with STC SOLUTIONS and 

seeking to provide goods and services to STC solutions. 

           

# 
The Contents 

 
 المحتويات

Page No. 

 رقم الصفحة

1 Supplier Code of Conduct 3 قواعد سلوك المورد 

1.1 
Compliance with Laws, Codes, and 

Regulations 

ز والقواعد  ام بالقواني  ز االلت 
 واألنظمة

3 

1.2 
Environmental, Health, and Safety 

Practices 
الممارسات الخاصة بالبيئة 

 والصحة والسالمة
3 

1.3 Working Hours 4 ساعات العمل 

1.4 Favorite Products 4 المنتجات المفضلة 

1.5 Saudization & Jobs Localization ز الوظائف  4 السعودة وتوطي 

1.6 Deliverables Quality 4 جودة التسليمات 

1.7 Ethical Business Practices ي األعمال
 4 الممارسات األخالقية فز

1.7.1 Protecting Integrity & Anti-Corruption اهة و مكافحة الفساد ز  5 حماية التز

1.7.2 Child Labour 5 تشغيل األطفال 

1.7.3 Forced Labour 5 اإلجبار عىل العمل 

1.7.4 Diversity & No Discrimination  ز  5 التنوع وعدم التميت 

1.7.5 Fair Trade Practices 5 الممارسات التجارية العادلة 

1.7.6 Ethical Sourcing 5 المصادر ذات المعايت  األخالقية 

1.7.7 Relationships and Communications 6 العالقات والتواصل 

1.7.8 Declaration of Interests 7 اإلفصاح عن  المصالح 

1.7.9 Bribery, Brokerage and Fraud 7 الرشوة و العموالت و االحتيال 

1.7.10 Gifts, Gratuities and Hospitality 8 الهدايا واالكراميات والضيافة 

1.8 Monitoring and Compliance ام ز  8 المراقبة وااللت 

1.9 Confidentiality 9 الرسية 

1.10 Applicability 10 التطبيق 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3 | P a g e  
 

1. Supplier Code of Conduct 
 

 دقواعد سلوك المور  .1
 

1.1     Compliance with Laws, Codes, and Regulations 1.1    ز والقواعد واألنظمة ام بالقواني  ز  االلت 

STC SOLUTIONS Supplier shall comply with all 
applicable laws, codes, and regulations as set forth in 
the documents relevant to contracting, or regulating 

its relations with STC SOLUTIONS. 

 
ام االتصاالت السعودية حلول مورديجب عىل  ز  االلت 

ي 
ز والقواعد واألنظمة كما هي موضحة فز بجميع القواني 

اء ذات الصلة بالتعاقد أو  وثائق وعقود أو اتفاقيات الرسر
 . االتصاالت السعودية حلول الوثائق المنظمة لعالقته بـ

 

1.2     Environmental, Health, and Safety Practices 
الممارسات الخاصة بالبيئة والصحة       1.2

 والسالمة. 
It is the responsibility of the Supplier to ensure 

compliance with environmental regulation, health 
and safety codes, implementing its businesses in a 

manner, which will not endanger themselves or 
others. In addition, he shall promote sound public 

health and hygienic practices. 

اممسؤولية التأكد من  ردالمو يقع عىل عاتق  ز  االلت 
بالسياسات العامة ذات العالقة بمجال حماية البيئة 

وأنظمة الصحة والسالمة وأداء أعماله وواجباته بطريقة 
ال تعرضه أو تعرض اآلخرين للخطر ، وتعزيز الصحة 

 العامة والنظافة الصحية . 

The Supplier shall provide its employees with a safe 
and healthy workplace and should implement 

effective programs to improve the working 
environment. 

أن يوفر لمنسوبيه أماكن عمل صحية  المورديجب عىل 
وآمنة، وعليه تطبيق برامج فعالة لتطوير بيئة العمل 

 وتحسينها. 

The Supplier shall implement a health & safety 
system, it's recommended to apply Occupational 
Health and Safety Management Systems ("OHSAS 
18001") or ISO 45001 or similar or any equivalent 

standard or system. 

تطبيق نظام إلدارة الصحة والسالمة،  الموردويجب عىل 
يوىص بتطبيق برنامج إدارة الصحة والسالمة المهنية و 

OHSAS 18001  أو المواصفة القياسيةISO 45001  أو
ئ أو مماثل ألحدهما.   أي مواصفة أو نظام مكافز

The Supplier shall do his best endeavors to adopt an 
environmental management system that conforms 

ISO 14001 or similar standard. This will include 
among other aspects develop and use products or 

services that feature low energy consumption 
throughout the entire life-cycle 

ي نظام لإلدارة  الموردكما أن عىل 
 لتبنز

ً
أن يسىع جاهدا

 للمواصفات القياسية 
ً
البيئية يكون مطابقا

(ISO14001 أو ما يماثلها ، و يشمل ذلك جوانب )
أخرى من بينها استخدام وتطوير المنتجات أو الخدمات 
ز باالستهالك المنخفض للطاقة أثناء كامل دورة  ي تتمت 

الن 
 حياة المنتج أو الخدمة. 

For further information, Supplier may refer to the 
International Organization for Standardization ISO 

website http://www.iso.org or the British Standards 
Institution BSI Group http://www.bsigroup.com. 

الرجوع إىل المواقع  للموردولمزيد من المعلومات ، يمكن 
ونية لمنظمة المقاييس الدولية    ISOاإللكت 

http://www.iso.org  أو هيئة المواصفات
يطانية   BSI groupوالمقاييس التر

http://www.bsigroup.com  . 
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1.3     Working Hours 1.3 ساعات العمل 
 

Supplier’s staff working hours, including overtime, 
shall not exceed the maximum set by Labour Law. 

ي يكلف فيها 
 المورديجب أن ال تزيد ساعات العمل الن 

عمالته بما فيها ساعات العمل اإلضافية عما هو مقرر 
 بنظام العمل. 

The Supplier shall also grant to its employees the 
right to paid leave as per Saudi Labour Law. 

م  ز ز معه إجازات  الموردكما يلت  أيضا بمنح العاملي 
 لما هو مقرر بنظام العمل السعوديمدفوعة األجر 

ً
 . وفقا

 

1.4     Favorite Products 
 المنتجات المفضلة     1.4

 

The Supplier shall give a preference to the national 
origin products or services subject to the Favoring 

National Products Rules. 

مراعاة أن تكون األولوية للمنتجات  المورديجب عىل 
 لقواعد 

ً
/المحىلي وفقا ي

والخدمات ذات المنشأ الوطنز
 تفضيل المنتجات الوطنية. 

 

1.5     Saudization & Jobs Localization 
ز الوظائف    1.5  السعودة وتوطي 

 

The Supplier shall always substantiate his compliant 
with Saudization and Jobs Localization project in 
Saudi Arabia along with all its relevant decisions, 
regulations, initiatives and policies that aims to 

appoint qualified Saudis in suitable jobs. 

هن وباستمرار امتثاله لمتطلبات  المورديجب عىل  أن يتر
ي المملكة العربية 

ز الوظائف فز وع توطي  السعودة ومرسر
وع من أنظمة  السعودية بكل ما يتضمنه ذلك المرسر

ز  وقرارات ومبادرات وسياسات تهدف إلحالل السعوديي 
ي الوظائف المناسبة. 

ز فز  المؤهلي 

STC SOLUTIONS expects an effective contribution 
from Supplier towards Saudi labour placement in 

which he exceeds minimum requirements by 
creating real, featured and high profile jobs for 

Saudis by offering advanced & high efficiency training 
programs and assigning various important roles 

within Supplier’s organization, In line with national 
duty and social responsibility. 

 الموردأن يسهم  االتصاالت السعودية حلولوتتوقع 
ز بحيث يفوق  ي برامج إحالل السعوديي 

وبشكل فاعل فز
ي تكوين 

 من خالل اإلسهام فز
ً
حدود المطلوب نظاما

ز يتخللها  ة ومتقدمة للسعوديي  ز وظائف حقيقية ومتمت 
امج تدريبية عالية الكفاءة، وأن تسند إليهم أدوار هامة بر 

ومتعددة ضمن منظمته، وذلك من منطلق الواجب 
ي والمسؤولية االجتماعية. 

 الوطنز
 

1.6     Deliverables Quality 
 جودة التسليمات     1.6

 
The Supplier shall consider that STC SOLUTIONS is 

seriously keen to acquire products or/and services in 
a manner and level that guarantee the best 
conformity with accepted quality standards. 

Therefore, Supplier is expected to demonstrate his 
compliance with quality requirements for any 

submitted bids, as he is requested to comply with the 
same for the implementation progress reports. 

 

 االتصاالت السعودية حلولأن يراعي أن  المورديجب عىل 
حريصة بشدة عىل أن تحصل عىل الخدمات و/أو السلع 
بمستوى وأسلوب يضمنان المطابقة ألفضل معايت  

المورد فإن المأمول من ومواصفات الجودة المقبولة. لذا 
مطابقته لمتطلبات الجودة ضمن عروضه  هو برهنة

المقدمة، وهذا المطلب ينطبق كذلك عىل تقارير تقدم 
 التنفيذ. 

 

1.7 Ethical Business Practices 1.7     ي األعمال
 الممارسات األخالقية فز

STC SOLUTIONS and its suppliers shall conduct their 
businesses in accordance with the highest standards 

ومورديها ممارسة  االتصاالت السعودية حلولعىل 
، ويتوقع من  ي

أعمالهم وفق أعىل معايت  السلوك األخالف 
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of ethical behavior. Supplier is expected to conform 
to these requirements in each of the following areas: 

ي كل من المجاالت  المورد
ام بهذه المتطلبات فز ز االلت 
 التالية: 

 
1.7.1 Protecting Integrity & Anti-Corruption 

 
اهة و مكافحة الفسا    1.7.1 ز  دحماية التز

The Supplier shall prevent and fight all forms of 
corruption, extortion, embezzlement, and improper 

advantage. 

م  ز از  المورديلت  ز بأن يمنع ويحارب كل أشكال الفساد واالبت 
وعة.   واالختالس وطرق الكسب الغت  مرسر

In addition, Supplier shall strictly adhere to all 
regulations and directions that fall under the 

umbrella of National Strategy for Protecting Integrity 
and Combating Corruption sponsored by the 

National Anti-Corruption Commission (Nazaha). 
 

أن يمتثل وبشكل  الموردباإلضافة إىل ما سبق، فإن عىل 
صارم للتنظيمات والتعليمات المنطوية تحت مظلة 
اهة ومكافحة الفساد  ز اتيجية الوطنية لحماية التز االست 

ي ترعاها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد )
 (. نزاهةالن 

 

1.7.2 Child Labour 
 

 تشغيل األطفال     1.7.2

Child labour is strictly prohibited. In addition, the 
Supplier shall always adhere to the restrictions over 

the employment of minors. 
 

م  ز دائما  المورد يحظر وبشدة تشغيل األطفال، ويلت 
 بالقيود المفروضة عىل تشغيل األحداث. 

1.7.3 Forced Labour 
 

 اإلجبار عىل العمل     1.7.3

The Supplier shall not use any form of forced or 
compulsory labour. All work must be voluntary and 

the Workers must not be required to lodge deposits, 
or to be enforced to sign Promissory Notes as a 

condition of employment. 
 

م  ز لعمل بعدم استخدام أي شكل من أشكال ا المورد يلت 
 
ً
، يجب أن يكون العمل لديه طواعية ي أو اإللزامي الجتر
 ويجب أال يطلب من العمال تقديم ودائع أو 

ً
واختيارا

ط للتوظيف.   إجبارهم عىل توقيع سندات ديون كرسر
 

1.7.4     Diversity & No Discrimination 
ز      1.7.4  التنوع وعدم التميت 

 

The Supplier shall fight all forms of discrimination. It 
shall promote equal opportunities of all employees. 

 

م  ز ز وتعزيز مبدأ تكافؤ  المورد يلت  بمحاربة أشكال التميت 
ز   لديه. الفرص لجميع العاملي 

 

1.7.5     Fair Trade Practices 
 الممارسات التجارية العادلة    1.7.5

 

Suppliers shall refrain from involving in collusive 
bidding, price discrimination, anti-competitive, anti-

trust, or other unfair trade practices. 

ي المنافسات المنطوية 
عىل الموردين تجنب الوقوع فز

ي عطاءات 
ية أو  تآمريهعىل تواطؤ فز ز أو أسعار تميت 

ممارسات مخلة بأصول المنافسة أو احتكارية أو غت  ذلك 
 من الممارسات التجارية غت  العادلة. 

 
1.7.6     Ethical Sourcing 1.7.6    المصادر ذات المعايت  األخالقية 

Suppliers shall diligently prefer sourcing goods or 
services from third parties that meet, as a minimum, 

country of origin standards for health and safety, 
working hours, pay, employment conditions and  

environmental protection. 

عىل الموردين الحرص عىل تفضيل البضائع والخدمات 
ي بلد 

المقدمة من األطراف األخرى الذين تتوفر لديهم وفز
، المعايت  المتعلقة بالصحة والسالمة  منشأهم،

بحد أدنز
وط التوظيف وحماية  وساعات العمل واألجور وشر

 البيئة. 
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1.7.7     Relationships and Communications 
 العالقات والتواصل   1.7.7

 
STC SOLUTIONS policies require that all transactions 
to be conducted fairly, honestly, and with integrity, 
according to the highest ethical standards. Abuse or 
violation of these respective policies are considered 

dishonesty. 

أن يتم  االتصاالت السعودية حلولتتطلب سياسات 
وفق  وأمينة ونزيــهةإجراء جميع المعامالت بصورة عادلة 

 أعىل المعايت  األخالقية. وتعتتر إساءة استخدام
 باألمانة. 

ً
 أو انتهاك تلك السياسات إخالال

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 STC SOLUTIONS. 

الظهور مجرد  ولو تجنب ومنسوبيهم وعىل الموردين 
ي مجال العالقات  بمظهر 

ي فز
غت  الئق أو  غت  أخالف 

واإلجراءات واالتصاالت المتعلقة بعالقات العمل القائمة 
حة مع   . االتصاالت السعودية حلولحاليا أو المقت 

 

STC SOLUTIONS deems that derogatory things as a 
conflict of interest and improper business practice 
for current or former STC SOLUTIONS personnel to 

utilize any confidential or proprietary business, 
technical, or other information obtained while in the 

service of STC SOLUTIONS to influence STC 
SOLUTIONS’s existing or proposed commercial 

transactions for the purpose of gaining a personal 
commercial advantage, or benefitting any third party, 

or to otherwise damage STC SOLUTIONS, whether 
during or after leaving employment by STC 

SOLUTIONS. 

أنه من األمور  لسعودية حلولاالتصاالت اوتعتتر 
المستهجنة و من قبيل تعارض المصالح وممارسات 

األعمال غت  السليمة قيام موظفيها الحاليون والسابقون 
باستغالل أية معلومات شية أو خاضعة لحقوق ملكية، 
سواء كانت تجارية أو فنية أو غت  ذلك من المعلومات 

ي االتص
االت مما يحصلون عليه أثناء الخدمة فز

السعودية، بهدف التأثت  عىل الصفقات التجارية القائمة 
حة  ة  لالتصاالت السعودية حلولأو المقت  ز لكسب مت 

ار  تجارية شخصية أو إفادة أي طرف آخر أو اإلضز
بأي وجه آخر، سواء أثناء  االتصاالت السعودية حلولب

أو بعد انتهاء  االتصاالت السعودية حلولتوظيفهم لدى 
 خدمتهم. 

 

Suppliers shall not solicit, encourage or attempt to 
utilize current or former STC SOLUTIONS employees 

in any manner which might cause them to disclose or 
provide any confidential, proprietary, trade secret/s 

or other restricted information obtained while 
employed by STC SOLUTIONS to influence STC 
SOLUTIONS’s existing or proposed or potential 

commercial transactions for the purpose of gaining a 
commercial advantage. 

وعىل الموردين أال يجتذبوا أو يشجعوا أو يحاولوا أن 
ي 
الت االتصايستفيدوا من أي موظف حاىلي أو سابق فز

ي أو يقدم أي  السعودية حلول
بأية طريقة قد تجعله يفشر

كة أو   أو مادة مملوكة للرسر
ً
 تجاريا

ً
معلومات أو يكشف شا

ي حصل عليها 
غت  ذلك من المعلومات المحظورة الن 

ي 
ي  االتصاالت السعودية حلولأثناء عمله فز

بغرض التأثت  فز
حة أو المحتمل ة مع المعامالت التجارية الحالية أو المقت 

ة تجارية.  االتصاالت السعودية حلول ز  للحصول عىل مت 
 

STC SOLUTIONS will take appropriate measures to 
detect any such improper business practices and will 

take appropriate action against current or former 
employees and Suppliers who violate these 

restrictions. Suppliers are expected to cooperate 
with STC SOLUTIONS investigations and provide 

reasonable assistance as requested. 

ي استخداملالتصاالت السعودية حلول 
التدابت   الحق فز

وعة من  المناسبة الكتشاف أي ممارسات عمل غت  مرسر
هذا القبيل، كما ستتخذ اإلجراءات المناسبة بحق 

ز والموردين الذين ينتهكون  ز والسابقي  ز الحاليي  الموظفي 
من الموردين التعاون مع التحقيقات  القيود، ويتوقعهذه 

ي تجريــها 
وتقديم  االتصاالت السعودية حلولالن 

 المساعدة المعقولة عىل النحو المطلوب. 
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1.7.8     Declaration of Interests 1.7.8    اإلفصاح عن  المصالح 

The Supplier shall guarantee accuracy and validity of 
all furnished information pertaining to the 
declaration of interests subject to the STC 

SOLUTIONS Conflict of Interests Policy. Supplier has 
to promptly declare to the STC SOLUTIONS any 

current and/or potential incidents, circumstances, 
changes in legal status, changes in control, 

relationships that may have any effect to the 
declaration whether direct or indirect. Supplier shall 
be aware that STC SOLUTIONS adopts Zero Tolerance 

policy towards any omitting or hiding information 
regardless to the excuse like indirect effect or 

ignorance. 

ي يقدمها  المورد يضمن 
صحة وسالمة جميع البيانات الن 

 لسياسة تعارض 
ً
بخصوص اإلفصاح عن المصالح خضوعا

ي 
أن  المورد ، وعىل االتصاالت السعودية حلول المصالح فز

 عن ما هو واقع أو محتمل  من حوادث أو 
ً
يفصح فورا

ات طرأت أو تطرأ عىل الملكيات أو األوضاع  ظروف أو تغت 
القانونية أو العالقات مما قد يكون له أثر عىل اإلفصاح 
ي 
 أو غت  مباشر ، وينبىعز

ً
ا المقدم سواء كان ذلك التأثت  مباشر

ال تتسامح  االتصاالت السعودية حلولأن يىعي المورد بأن 
البتة مع صور إغفال أو إخفاء المعلومات بعذر الجهل أو 

 عدم التأثت  المباشر أو ما شابه . 

1.7.9     Bribery, Brokerage and Fraud 
 الرشوة و العموالت و االحتيال    1.7.9

 

No funds, assets, services, privileges, or any other 
benefits shall be paid, rendered, loaned, or promised 
for payment or otherwise dispersed by Suppliers or 

their representatives as bribes, “kickbacks”, or other 
payments or inducements designed to influence or 

compromise the judgment or conduct of STC 
SOLUTIONS or its representatives. 

ال يجوز للموردين أو ممثليهم دفع أو تقديم أو إعارة أو 
 صورة منمنفعة أخرى بأية  أيالوعد بدفع أو الرصف أو 

الصور ألي أموال أو أصول أو خدمات أو مزايا أو فوائد 
العمولة " أو غت  ذلك من عىل سبيل الرشوة أو "

ي تستهدف التأثت  عىل أو 
المدفوعات أو اإلغراءات الن 

 أو االتصاالت السعودية حلولإضعاف أحكام أو سلوك 
 ممثليها. 

 

Nominal gifts are described as gifts of a general 
nature having a low value, including such items as 

logo Inscribed pens, caps and shirts. Customary 
business practice in terms of hospitality would 
include the acceptance of reasonable business 

entertainment and business meals. Gifts, gratuities, 
and hospitality offered or extended by Suppliers to 

STC SOLUTIONS personnel that exceed nominal value 
or reasonable hospitality are forbidden according to 
STC SOLUTIONS Work Behaviors & Ethics Charter and 

reportable under internal policies and regulations. 
This policy does not apply to things available to the 

general public 

ال يجوز للموردين وموظفيهم عرض أو تقديم أي هدايا أو 
أو  االتصاالت السعودية حلولإكراميات أو ضيافة إىل 

موظفيها إال ما كان منها ذو قيمة رمزية ويتماشر مع 
الممارسات التجارية المعتادة ، وتوصف الهدايا الرمزية 
بأنها الهدايا ذات القيمة المادية المنخفضة عموًما، مثل 
 ،
ً
ط أن تحمل شعارا األقالم والقبعات والقمصان برسر

وتشمل ممارسات العمل المتعارف عليها فيما يتعلق 
افة ، قبول مستوى معقول من الوجبات المرتبطة بالضي

باألعمال، أما الهدايا واإلكراميات والضيافة المعروضة أو 
ي 
االتصاالت السعودية المقدمة من الموردين إىل موظفز

ي تتجاوز القيمة الرمزية أو الضيافة المعقولة  حلول
والن 

  لميثاق سلوكيات 
ً
فتندرج ضمن ما هو محظور طبقا

كة وأخالقيات ا ي شر
 االتصاالت السعودية حلوللعمل فز

وهي مما يجب اإلبالغ عنه بموجب األنظمة الداخلية 
لالتصاالت السعودية حلول، علًما بأن هذه السياسة ال 

 تنطبق عىل األشياء المتاحة للعامة. 
For the avoidance of any doubt, STC SOLUTIONS pays 
or adequately reimburse its employees’ for business 
expenses, and provides all business needs including 

stationary and calendars, therefore, Suppliers are not 

تدفع  االتصاالت السعودية حلولوإزالة ألي لبس، فإن 
لموظفيها أو تعوضهم بشكل كاف عن النفقات المرتبطة 
ي ذلك األدوات 

بالعمل، وتؤمن لهم كل مستلزماته بما فز
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required or requested to provide anything nor to 
incur or reimburse business expenses for STC 

SOLUTIONS employees whatever the justifications. 
 

المكتبية والتقاويم، وليس عىل الموردين أن يقدموا أي 
ي 
ء كان وال أن يتكبدوا أو يعوضوا موظفز ي

االتصاالت شر

رات.  السعودية حلول  عن أي نفقات مهما كانت المتر

1.7.10 Employment 
 

 التوظيف 1.7.10

The Supplier shall not hire any STC SOLUTIONS 
employees unless a period of three (3) years 

completed from the date of the termination or expiry 
of his/her contract. 

 

كة االتصاالت  للمورد ال يحق  ي شر
توظيف احد من موظفز

ي ثالث سنوات من تاريــــخ 
او  انتهاءحلول مالم تنقضز

كة االتصاالت حلول.   إنهاء عقده مع شر

1.8 Monitoring and Compliance 
 

ام     1.8 ز  المراقبة وااللت 

The Supplier assumes the responsibility for 
complying with the standards and requirements of 

this Policy and to monitor its own business activities. 
Supplier shall conduct periodic internal reviews, 

inspections, and audits to ensure their compliance 
with this Policy and its applicable requirements. 

Additionally, the Supplier is responsible for ensuring 
that the standards and requirements of this Code are 
communicated and understood by its personnel and 

subcontractors working on or in support of STC 
SOLUTIONS projects, jobs, contracts, agreements, 

and orders. Supplier will be held liable for the 
conduct and actions of its employees and 

subcontractors. 
 

ام بمعايت  ومتطلبات هذه  المورد يتحمل  ز
مسئولية االلت 

ز عليه  السياسة ومراقبة أنشطة العمل الخاصة به، ويتعي 
إجراء مراجعات داخلية وفحوصات وتدقيقات بصورة 

اطاتها ، كما  السياسةبهذه   االلتزامدورية لضمان  واشت 
 عن التأكد من إبالغ موظفيه و 

ً
يعتتر المورد مسئوال

ي متعاقديه بالباطن الع
ز فز أو الذين يقدمون  -املي 

أو  االتصاالت السعودية حلولمشاريــــع  –المساندة إىل 
أعمالها أو مقاوالتها أو اتفاقياتها أو أوامرها بمعايت  

اطات هذه السياسة وفهمهم لها، كما يتحمل المورد  واشت 
المسؤولية عن سلوك وترصفات موظفيه و متعاقديه 

 بالباطن. 

The implementation of this Policy is a shared 
responsibility between STC SOLUTIONS and its 

suppliers. Supplier are required  to promptly and 
confidentially disclose to STC SOLUTIONS, all current 

and potential incidents which give rise to the 
appearance of conflicts of interest and instances of 

unethical or fraudulent behavior by any party, 
including Supplier employees or STC SOLUTIONS 

employees, related to any STC SOLUTIONS 
procurement or contracts business. Suppliers are to 
cooperate with STC SOLUTIONS in any inquiries or 

investigations pertaining to past, current, or potential 
instances of unethical or fraudulent behavior or 

conflicts of interest related to any STC SOLUTIONS 
business activity. 

 

ز  كة بي  ويعد تنفيذ هذه السياسة مسؤولية مشت 
أن  المورد ومورديها، وعىل  االتصاالت السعودية حلول

يكشف لالتصاالت السعودية عىل وجه الرسعة، وبصورة 
ي قد 

شية، عن جميع الحوادث الحالية والمحتملة الن 
ي أو 

ينشأ عنها تعارض مصالح وحاالت سلوك غت  أخالف 
ي ذلك موظفو المورد 

تدليشي من جانب أي طرف، بما فز
، فيما يتعلق بأي االتصاالت السعودية حلولأو موظفو 
االتصاالت السعودية اء أو مقاوالت خاصة بأعمال شر 

ز عىل الموردين التعاون مع حلول االتصاالت ، كما يتعي 

ي أي استفسارات أو تحقيقات تتعلق  السعودية حلول
فز

بحاالت سابقة أو حالية أو محتملة تنطوي عىل 
أو تنطوي عىل تعارض  تدليسيهسلوكيات غت  أخالقية أو 

ي المصالح فيما يتعلق بأي م
االتصاالت ن أعمال فز

 . السعودية حلول

Suppliers are required to promptly notify STC 
SOLUTIONS when they become aware of any actual 
or potential violation of this Policy and to propose 

corrective plans regarding such violation. In addition, 

عىل  االتصاالت السعودية حلولوعىل الموردين إخطار 
وجه الرسعة فور علمهم بأي انتهاك فعىلي أو محتمل 

احات بخطط تصحيحية لهذه  لهذه السياسة وتقديم اقت 
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Supplier employees that become aware of violations 
of this Policy are required to promptly notify STC 

SOLUTIONS. 

ي الموردين الذين تصل ال
ز عىل موظفز مخالفات، كما يتعي 

االتصاالت إىل علمهم انتهاكات لهذه السياسة إبالغ 

 بذلك.  السعودية حلول
 

Potential or actual violations to this Policy or other 
ethical irregularities are to be reported directly to the 

whistleblowing email: All-Purchasing@stcs.com.sa 

ي إبالغ 
ة  االتصاالت السعودية حلولوينبىعز مباشر

 السياسةباالنتهاكات المحتملة أو الفعلية لهذه 
يد  وبالمخالفات األخالقية األخرى عن طريق التر

ي المخصص للبالغات: 
ونز -Allاإللكت 

Purchasing@stcs.com.sa 

Suppliers shall maintain appropriate records to 
substantiate compliance with the terms and 

conditions of this Policy and to provide such evidence 
to STC SOLUTIONS upon request. STC SOLUTIONS or 
its designated representatives may be engaged in 
periodic monitoring activities to confirm suppliers’ 

compliance with this Policy. These monitoring 
activities may include on-site facilities inspections, 
using questionnaires, review of publicly available 
information, or any other measures necessary to 
assess Supplier compliance with this Policy. Such 

monitoring activities may be performed in addition 
to any audit rights, which may be set forth in any 

agreement/contract with STC SOLUTIONS. STC 
SOLUTIONS will use supplier performance 

assessment as a major factor in selecting bidders, the 
administration of contracts and procurements, or to 

possibly restrict Supplier access to new STC 
SOLUTIONS business opportunities. 

 

وعىل الموردين االحتفاظ بسجالت مناسبة إلثبات 
وط وأحكام هذه السياسة وت امهم برسر ز قديم هذه الت 

عند طلبها، ويمكن  االتصاالت السعودية حلولاألدلة إىل 
لالتصاالت السعودية حلول أو ممثلوها المعنيون 

ام  ز ي أنشطة المراقبة الدورية للتأكد من الت 
المشاركة فز

الموردين بهذه السياسة، وهذه األنشطة يمكن أن 
تتضمن عمليات تفتيش ميدانية للمرافق واستخدام 

بيان ومراجعة المعلومات المتاحة للجمهور نماذج االست
ام المورد بهذه  ز أو  غت  ذلك من التدابت  الالزمة لتقييم الت 
السياسة، ويجوز تنفيذ هذه األنشطة باإلضافة إىل أي 
حقوق تدقيق أخرى يمكن أن تنص عليها اتفاقية أو عقد 

م مع  ، وسوف تستخدم االتصاالت السعودية حلولمتر
تقييمات أداء الموردين كأحد  ية حلولاالتصاالت السعود

ي إدارة 
ز وفز ي اختيار المتنافسي 

العوامل المؤثرة فز
ي منع الموردين من 

اء وربما فز المقاوالت وأعمال الرسر
االتصاالت السعودية الحصول عىل فرص عمل أخرى مع 

 . حلول

Based on the assessment of information made 
available to STC SOLUTIONS, then STC SOLUTIONS 
reserves the right (in addition to all other legal and 
contractual remedies) to disqualify any potential 

Supplier or to suspend or terminate any relationship 
with a current Supplier which STC SOLUTIONS has 

been found to be in violation with this Policy, without 
liability towards STC SOLUTIONS. 

 

ا إىل تقييم المعلومات المتاحة لـ 
ً
االتصاالت واستناد

، فإنها تحتفظ بالحق )باإلضافة إىل السعودية حلول
ي إلغاء أو جميع الحقوق القانونية والتع

اقدية األخرى( فز
تعليق تأهيل أي مورد محتمل أو إنهاء أية عالقة بمورد 

مخالفته لهذه  االتصاالت السعودية حلولتكتشف 
امات عليها .  السياسة ز تب عىل ذلك أي الت   ودون أن يت 

1.9     Confidentiality 
 

 الرسية    1.9

As part of the contract/agreement implementation 
or in preparation to enter a contract or agreement, 
Supplier may gain access to information or material, 

which STC SOLUTIONS deems to be proprietary or 
confidential. Suppliers, in all instances, shall comply 

with the confidentiality undertakings and obligations 
of which are set forth in the relevant document such 

، خالل تنفيذه لعقد أو اتفاقية أو المورد قد يحصل 
 للتوصل إىل التعاقد، عىل معلومات أو مواد 

ً
تمهيدا

ها  ضمن ملكيتها  االتصاالت السعودية حلولتعتتر
ي جميع الحاالت، اال

ام الخاصة أو شية فعىل المورد، فز ز لت 
ي الوثيقة 

امات الرسية المنصوص عليها فز ز بتعهدات والت 
اح أو عطاء أو  ذات الصلة الخاصة بالدعوة لتقديم اقت 
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as request for proposal, invitation to bid, other 
solicitation document, or agreements by and 

between STC SOLUTIONS and the Supplier. 
 

مة  ي االتفاقية المتر
ها من وثائق طلب العروض أو فز غت 

ز   و المورد.  االتصاالت السعودية حلولبي 

STC SOLUTIONS considers  any breach of 
confidentiality and unauthorized disclosure or use of 

proprietary or confidential information as a very 
serious matter and reserves the right (without 

prejudice to all other legal or contractual 
remedies)the Supplier shall bear all the damages 

caused by his action including but not limited  
disqualify any potential Supplier or to terminate any 

relationship with a current Supplier if STC SOLUTIONS  
make sure that the supplier violated the obligations 

of confidentiality. 
 

أي خرق للرسية أو  االتصاالت السعودية حلولوتعتتر 
إفشاء غت  مرصح به أو استخدام المعلومات المملوكة لها 
 بالغ الخطورة وهي تحتفظ 

ً
أو المعلومات الرسية أمرا

بجدية بحقها ) مع عدم اإلخالل بالحقوق القانونية 
ي 
الرجوع عىل المورد  والتعاقدية األخرى للمعالجة( فز

تبة عىل هذ السلوك أو ا ار المت  لترصف بما بجميع األضز
ي ذلك عىل سيبيل لمثال ال الحرص إلغاء تأهيل أي مورد 

فز
محتمل أو إنهاء أي عالقة قائمة لها بأي مورد حاىلي 

كة مخالفة المورد ال امات المحافظة عندما يثبت للرسر ز لت 
 عىل الرسية. 

All advertising, press releases, or printed matter that 
refers to STC SOLUTIONS or existing/potential 

Supplier’s relationship with STC SOLUTIONS must be 
approved by the STC SOLUTIONS Corporate 

Communications' prior to publication or any other 
use. 

 

وبالنسبة لجميع المواد اإلعالنية أو البيانات الصحفية أو 
ي تشت  إىل 

أو  السعودية حلولاالتصاالت المطبوعات الن 
ز  إىل عالقة قائمة أو محتملة مع أحد الموردين بها، فيتعي 

الموافقة عليها من قبل اإلدارة العامة للشئون 
ها أو استخدامها بأي شكل آخر.  اإلعالمية   قبل نرسر

Additional written consent by Procurement and 
Support Services Vice President is required to be 

obtained prior to any attempt to, mention, publicize   
or announce potential or concluded 

agreement/contract or any procurement related 
matters. 

 

ي باإلضافة إىل الموافقة المذكورة أعاله الحصول 
وينبىعز

يات والخدمات  عىل موافقة نائب الرئيس للمشت 
ي اإلشارة أو اإلعالن أو إشهار قبل  المساندة 

وع فز الرسر
عقد أو اتفاقية أبرمت أو يجري التحضت  إلبرامها وينطبق 

يات .   ذلك عىل كل ما يتعلق بشئون المشت 

1.10        Applicability 
 

 التطبيق     1.10

This Policy is a general statement of STC SOLUTIONS's 
expectations and requirements with respect to its 
Suppliers. This Policy should not be read in lieu of, 
but a supplement to, any Supplier obligations set 

forth in : 

تعد هذه السياسة بمثابة تكملة ووصف عام لما تتوقعه 
طه فيما يتعلق  االتصاالت السعودية حلول وتشت 

امات  ز فرسر أحكامها كبديل ألي الت 
ُ
ي أن ت

بمورديها، وال ينبىعز
 : ي
 موردين مذكورة فز

a.     requests for proposals, invitations to bid, or 
other solicitation documents, or 

ها من     ()أ  الدعوات لتقديم العروض أو العطاءات وغت 
 أو وثائق طلب المعلومات،

b.      Contracts/Agreements by and between STC 
SOLUTIONS and the Supplier. 

ز  ()ب مة بي  االتصاالت السعودية االتفاقيات/العقود المتر

، حيث تعتتر هذه السياسة إضافة إىل تلك المورد  و  حلول
امات.  ز  االلت 

In the event of any contradiction between this Policy 
and any STC SOLUTIONS solicitation documents or 

applicable agreements, the terms of STC 
SOLUTIONS's applicable solicitation documents or 

contracts/agreements shall prevail. 

ز هذه  ي حال وجود أي تعارض بي 
وأي من  السياسةوفز

االتفاقيات أو العقود القائمة أو وثائق طلب العروض أو 
ي تلك العقود أو 

وط الواردة فز المعلومات، فإنه يعتد بالرسر
 الوثائق. 
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The requirements of this Policy are not subject to 
waiver. Neither STC SOLUTIONS's personnel, nor 

supplier’s personnel or representatives are 
authorized to propose or approve conduct 

inconsistent with this Policy. 

اطات ومطالب هذه  ليست خاضعة  السياسةاشت 
 االتصاالت السعودية حلولللتنازل،  إذ ال يملك موظفو 

حوا أو  مورديهاوال  أو  ممثلوهم أو تابعوهم أن يقت 
مع هذه يوافقوا عىل أي سلوك أو ترصف يتعارض 

        .  السياسة

 
ي 
 2.    االتصاالت السعودية حلولملحق : إقرار بسياسة القواعد السلوكية للمورد فز

2.     Appendix: Acknowledgment of STC SOLUTIONS’s Supplier Code of Conduct           

Acknowledgment of STC SOLUTIONS’s 
Supplier Code of Conduct Policy 

 

ي 
إقرار بسياسة القواعد السلوكية للمورد فز

 االتصاالت السعودية حلول

I on behalf of [The name of the Supplier (as per the trade 
license / CR) ]  hereby acknowledge and agree to abide by 
the policies and principles of STC Solution’s Supplier Code 

of Conduct and to ensure that the employees, officers, 
directors, agents, representatives of [The name of the 

Supplier (as per the trade license / CR) ]   Are aware of and 
shall abide by the principles and process of preparing and 
submitting bids and proposals for STC SOLUTIONS works, 
for provision of goods and services to STC Solutions, and 

during the performance and administration of all 
agreements entered into with STC SOLUTIONS for Such 

Purposes. 

 للرخصة أو 
ً
أقر أنا الموقع أدناه  نيابة عن  [ اسم المورد )طبقا

ام بالسياسات والمبادئ السجل التجاري( ] و  ز أوافق عىل االلت 
ي 
ي القواعد السلوكية للمورد فز

االتصاالت السعودية الواردة فز

ي ومسؤوىلي وأعضاء مجلس إدارة  حلول
وأضمن دراية موظفز

 للرخصة أو السجل 
ً
ووكالء وممثىلي [ اسم المورد )طبقا

ي 
امهم بهذه السياسات والمبادئ فز ز التجاري( ] ووعيهم والت 

تقديم العطاءات والعروض ألعمال االتصاالت  إجراءات 
ي توريد البضائع والخدمات لها وأثناء أداء 

السعودية حلول وفز
مة معها لهذه األغراض  . وإدارة جميع االتفاقيات المتر

 
 
 

Authorized Signatory 
Name: 

  
 
 

 اسم  المفوض بالتوقيع : 

Signature:    : التوقيع 
Job Title:    ي : المسىم

 الوظيفز
Date: 

 
 التاريــــخ :   

IMPORTANT INSTRUCTIONS  : 
 

 إرشادات هامة للتوقيع : 

This Acknowledgment must be signed by either owners or 
individuals acting as an attorney on behalf of the owner 
via an appropriate power of attorney that is consistent 

with the legal requirements. 

يجب أن يوقع هذا اإلقرار من قبل المالك أو من ينوب    -
ي التوقيع عنه قانونيا وأن 

 بموجب تفويض صالح للنيابة فز
 تطلبات القانونية. تتفق صالحياته مع الم
 

STC SOLUTIONS, PO Box 50 Riyadh 11372. 
كة    50صندوق بريد  االتصاالت السعودية حلولشر

 .  11372الرياض
Consignee: Supply chain Director.  .عناية :  مدير سلسلة اإلمداد                     

 


