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Supplier Code of Conduct 
 
The provisions of this Code of Conduct set forth the JRF’s 
expectations for all suppliers that are registered with the JRF or 
with whom it does business.  
Suppliers should comply with all of JRF’s internal policies and 
regulations. 
 
The JRF expects that these principles apply to suppliers and 
their employees, parent, subsidiary or affiliate entities, and 
subcontractors. The JRF expects suppliers to ensure that this 
Code of Conduct is communicated to their employees, parent, 
subsidiary and affiliated entities as well as any subcontractors, 
and that it is done in the local language and in a manner that is 
understood by all.  

 
Every Supplier is expected to meet these standards in 
connection with the operations of its business. Suppliers should 
establish and enforce policies which comply and align with the 
expectations of this Supplier Code of Conduct. Suppliers are 
also expected to apply comparable standards downstream in 
their own supply chains. 
 
Suppliers are expected to be aware of, understand and build 
processes to comply with applicable laws in jurisdictions where 
it operates or conducts business. Where the provisions of law 
and this Supplier Code address the same subject, to the extent 
legally permitted, Suppliers should apply the provision which 
furthers the intent of this Supplier Code to the greater degree. 
 
A Supplier’s contract with the JRF may contain provisions 
addressing some of these same issues. Nothing in this Supplier 
Code is meant to replace stricter provisions in any particular 
contract. 
 
Violations of this Supplier Code are taken seriously and should 
be reported upon discovery by the Supplier. Any violation of 
this Supplier Code may result in any of the following, or other, 
similar actions: asking the Supplier to audit its own organization 
or its supply chain and to report on its findings; recommending 
or requiring corrective-action plans; or remove the Supplier 
from JRF preferred supplier list. In some cases, the contract 
with the Supplier may be terminated.  
 

 مدونة سلوك الموردين
 

أحكام مدونة قواعد السـلوك هذە توقعات مؤسـسـة نهر األردن لجميع الموردين تحدد 
ن لدى المؤسسة أو الذين تتعامل معهم.   المسجلني

 
 الداخل�ة.  ها لوائح و  مؤسسة نهر األردنب ع� الموردين االمتثال لجميع س�اسات �ج

 
 

وظفيهم، هـــــذە المبـــــادئ ع� الموردين ومتتوقع مؤســـــــــــــــســـــــــــــــــــة نهر األردن أن تنطبق 
كاتوال من الباطن. وتتوقع مؤسسة تعاقدين ، والملها  التابعة جميع ال��انات و األم   �ش

لســـــــــــــــلوك هـــذە إ� موظفيهم، نهر األردن أن �ضـــــــــــــــمن الموردون إبالغ مـــدونـــة قواعـــد ا
كاتهمو  ن الباطن، ، وكذلك إ� أي من المتعاقدين ملها  التابعة ل��اناتاجميع األم، و  �ش

 وأن يتم ذلك باللغة المحل�ة و�ط��قة �فهمها الجميع. 
 
 
 

ض ي  طبيقتين موردالكـــــل   من �ف�ت
ع� هـــــذە المعـــــاي�ي ف�مـــــا يتعلق بـــــأعمـــــالهـــــا. و�نب�ن

تتوافق مع توقعات هذە المدونة. ومن المتوقع  ســـ�اســـات لو اإلمتثال لموردين وضـــع ا
ي سالسل التور�د الخاصة بهم. 

 أ�ضا أن �طبق الموردون معاي�ي مماثلة �ن
 
 
 
 

ع
َّ
دين أن �كونوا ع�  ُيتوق ن و وضـــــــــــــــع اجراءات  درا�ـــة و فهممن المورِّ االمتثـــال للقوانني

أحكام  أن ح�ث. و التابعة ألما�ن إدارة أعمالهم  القضـــــائ�ة بموجب الســـــلطاتالمطبقة 
القدر المســـــــــــــــم�ح به قانونا، ومدونة الموردين هذە نفس الموضـــــــــــــــ�ع، بتتناول القانون 

ي 
.  ما  تطبيقلموردين ع� اينب�ن  �عزز القصد من مدونة الموردين هذە بدرجة أ��ب

 
 
 

بعض هذە لها نفس مضـــــــمون المورد مع مؤســـــــســـــــة األردن ع� أحكام قد �حتوي عقد 
ي مدونة الموردين هذە ما ُ�قصـــــــــــد  ال يوجد ب�د أنه . القضـــــــــــا�ا 

به أن �حل محل أحكام  �ن
.  أخرى ن ي أي عقد معني

 �ن
 
 

ع� محمل الجد  هذە المورد  بنود و أحكام مدونة ســـلوكأي من ســـوف تؤخذ مخالفة 
ي اإلبالغ عن ا�تشاف 

لمدونة  مخالفةن قبل المورد. وقد يؤدي أي مأي مخالفة  و�نب�ن
هـا من اإلجراءات الممـاثلـة : المورد هـذە إ� اتخـاذ أي إجراء من اإلجراءات التـال�ـة أو غ�ي

أو ســــــــلســــــــلة التور�د الخاصــــــــة به  منظمتهحســــــــابات تدقيق الطلب من المورد مراجعة 
ي توصـــــــــــــــل إليها؛ وتقد�م تق�� خطط عمل تقد�م  أو طلب التوصـــــــــــــــ�ة ر عن النتائج الئت
ي ؛ أو إزالة المور  تصـــــــح�ح�ة

د من قائمة الموردين المفضـــــــلة لدى مؤســـــــســـــــة األردن. و�ن
 بعض الحاالت، قد يتم إنهاء العقد مع المورد. 
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Having reviewed this Code, the supplier agrees to its content 
and intended interpretations, agrees to comply with its 
requirements, and to abide by subsequent amendments to this 
document. 
 

 مفاه�مها  ونة، يوافق ع� محتواها و هذە المدلبنود و أحكام اســـــــــــــــتعرض المورد  و�عد 
ام بالتعد�الت الالحقة لهذە  ن المقصــــــــــــــودة، و�وافق ع� االمتثال لمتطلباتها، وع� االل�ت

 ة. الوث�ق
 
 

 
 

1. INTRODUCTION  
 

1.1. In alignment with JRF core values, this Code commits 
JRF to conducting its business ethically, legally and in a 
manner that is fiscally, environmentally and socially 
responsible, while delivering sustainable value and strong 
financial performance.  In this respect, strict compliance 
with the applicable laws, regulations, policies and 
procedures is required. 

1.2. This Code of Conduct is applicable to any party that 
contracts with JRF to supply goods or services (“Supplier”). 
It outlines JRF’s commitment to principles and standards of 
ethical business conduct and responsibilities to which 
suppliers of goods and services to the JRF are expected to 
adhere.  

 
 

ـــقــم.  1 ــــ ــــ ـــدمــ ــــ ــــ  ة ـــ
 

، هذا القانون �لزم لمؤسسة نهر األردنمع الق�م األساس�ة  أ تماش��  1.1
مؤسسة نهر األردن بتسي�ي أعمالها أخالق�ا وقانون�ا و�ط��قة مسؤولة مال�ا 

ي هذا  تقد�م ق�ملباإلضافة و�يئ�ا واجتماع�ا، 
مستدامة وأداء ما�ي قوي.  و�ن

ن واللوائح والس�اسات واإل  جراءات الصدد، �لزم التق�د الصارم بالقوانني
 المعمول بها. 

 
 
 

تنطبق مدونة قواعد السلوك هذە ع� أي طرف يتعاقد مع مؤسسة نهر  1.2
ام مؤسسة نهر األردن تالسلع أو الخدمات ("المورد"). و األردن لتور�د  ن حدد ال�ت

ي يتوقع  ي لألعمال التجار�ة والمسؤول�ات الئت
بمبادئ ومعاي�ي السلوك األخال�ت

ام بها.  من موردي السلع والخدمات ن  إ� المؤسسة االل�ت
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1.  Human Rights 
 

a.  Basic Human Rights: 
JRF expects its suppliers to support and respect the 
protection of internationally proclaimed human rights 
adopted and ratified by Jordan. and to ensure that they are 
not complicit in human rights abuses 
 
b. Harassment, Harsh or Inhumane Treatment: 
JRF expects the supplier to commit to and fully comply with 
all JRF policies related to child protection and the prevention 
of sexual abuse and exploitation. 
 
JRF expects its suppliers to create and maintain an 
environment that treats all employees with dignity and 
respect and will not use any threats of violence, sexual 
exploitation or abuse, verbal or psychological harassment or 
abuse. No harsh or inhumane treatment coercion or corporal 
punishment of any kind is tolerated, nor is there to be the 
threat of any such treatment or retaliation for reporting 
harassment. 

 حقوق اإل�سان       .1
 
 حقوق اإل�سان األساس�ة:     . أ 

ام و بـــدعم موردوهـــا �قوم وتتوقع مؤســـــــــــــــســـــــــــــــــة نهر األردن أن  حمـــا�ـــة حقوق  اح�ت
ي اعتمدها األر   الئت

�
 رطهمدق عليها. وضــــــمان عدم تو ادن وصــــــاإل�ســــــان المعلنة دول�ا

ي 
 حقوق اإل�سانل انتها�ات�ن
 
 

 التحرش أو المعاملة القاس�ة أو الالإ�سان�ة:    ب. 
م المورد بجميع ســـ�اســـات المؤســـســـة المتعلقة  ن وتتوقع مؤســـســـة نهر األردن أن �ل�ت

ن وأن �متثل امتثاال كامال لها. بحما�ة الطفل ومنع االعتداء   واالستغالل الجنسيني
 
 

 تعاملعمل تهيئة بيئة  ا�شاء و  وتتوقع مؤسسة نهر األردن أن �عمل موردوها ع�
ن  ام  جميع الموظفني أي تهـــــد�ـــــد بـــــالعنف أو �ســـــــــــــــمح بـــــال بح�ـــــث ، بكرامـــــة واح�ت

النفس�ة. االستغالل الجن�ي أو اإلساءة الجنس�ة أو التحرش أو اإلساءة اللفظ�ة أو 
 من أي ن�ع من المعاملة الق

�
ة،  اس�ة أو الالإ�سان�وال ُ�سمح بأي إ�راە أو عقاب بدن�ا

ي حال اإل قام أو انتقاس�ة  تهد�د بأي معاملةبال سمحكما ال �
 مضا�قات. بالغ عن �ن

2.  Environment 
 

JRF expects its suppliers to have an effective environmental 
policy and to comply with existing legislation and regulations 
regarding the protection of the environment. Suppliers should 
wherever possible support a precautionary approach to 
environmental matters, undertake initiatives to promote 
greater environmental responsibility and encourage the 
diffusion of environmentally friendly technologies 
implementing sound life-cycle practices. 
 

 ةــــــئــــ�ــالب    . 2        
 

 فعالة وأن �متثلوا ســـة بيئ�ة تتوقع مؤســـســـة نهر األردن أن �كون لدى مورديها ســـ�ا
�عــــات  ي للموردين أن واللوائح للتـ�ــــــــــــــش

القــــائمــــة ف�مــــا يتعلق بحمــــا�ــــة البيئــــة. و�نب�ن
ي عموا، حيثمــــا أمكن، اتبــــاع نهج �ــــد ازيي  إزاء المســــــــــــــــــائــــل البيئ�ــــة، وأن يتخــــذوا اح�ت

مبادرات لتع��ز ز�ادة المســـــــــؤول�ة البيئ�ة، وأن �شـــــــــجعوا ع� �ـ�ــــــــش التكنولوج�ات 
ي دورة الح�اة. 

ي تنفذ ممارسات سل�مة �ن  الصد�قة للبيئة الئت
 

3.  Integrity, ethics, and anti-corruption 
 

a. Business integrity 
Supplier shall not engage in any illegal or unethical behavior. 
Supplier is expected to uphold standards of fair business 
practices. Supplier shall endeavor to maintain its own 
confidential process to enable employees and contractors to 
report incidents of unethical behavior. 
 
 
 

اهة  .     3             ن  واألخالق ومكافحة الفسادال�ن
 
 نزاهة األعمال.    أ 

. ومن المتوقع أن  ي
ي أو غ�ي أخال�ت

ي أي سـلوك غ�ي قانوين
ال �جوز للمورد أن �شـارك �ن

م المورد بمعـــاي�ي الممـــارســـــــــــــــــات التجـــار�ـــة العـــادلـــة. �جـــب ع� المورد الســــــــــــــ�ي  ن  �ل�ت
ن لإلبالغ  للحفــاظ ع� عمل�ــة ��ــة خــاصــــــــــــــــة بــه ن والمقــاولني ن الموظفني عن لتمكني

 . ي
 حوادث السلوك غ�ي األخال�ت
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b. Corruption / bribery / financial crimes 
Supplier shall neither make bribes nor accept them, nor 
induce or permit any other party to make or receive bribes on 
its behalf nor cause other parties, including JRF violate any 
applicable anti-corruption or anti-bribery laws when working 
on behalf of or with the other parties including JRF. 
Supplier shall use reasonable practices to prevent bribery in 
all forms and shall support efforts to fight corruption. Supplier 
shall not engage in or assist any third party with any money 
laundering, terrorist financing or other financial crime 
activities. 
 
c. Gifts, entertainment, and hospitality: 
Supplier shall not offer, accept or solicit any gifts, 
entertainment, or hospitality whereby there is reason to 
believe, or a reasonable and informed third party would likely 
conclude, that there may be intent to improperly influence 
decisions or impair objectivity related to its business dealings. 
 
d. Protecting Information: 
Suppliers should protect the confidential information of JRF. 
Suppliers who have been given access to confidential 
information as part of the business relationship should not 
share this information with anyone unless authorized to do so 
by JRF. Suppliers should not trade in securities, or encourage 
others to do so, based on confidential information received in 
the course of providing services to or acting on behalf of JRF. 
If a supplier believes it has been given access to JRF’s or any 
other third party’s confidential information in error, the 
supplier should immediately notify its contact at JRF and 
refrain from further distribution of the information. Similarly, 
a supplier should not share with anyone at JRF information 
related to any other company if the supplier is under a 
contractual or legal obligation not to share the information. 
 
e. Conflict of interest & Post employment restrictions: 
Supplier shall not allow bias, conflict of interest, or 
inappropriate influence of others to override its professional 
judgments and responsibilities. Supplier shall voluntarily 
declare any such conflicts involving JRF personnel. 
 
Post-employment restrictions may apply to JRF staff in service 
and former JRF staff members who participated in the 
procurement process, if such persons had prior professional 
dealings with suppliers. JRF suppliers are expected to refrain 

 الفساد / الرشوة / الجرائم المال�ة ب. 
ال �جوز للمورد تقد�م رشاوى أو قبولها، أو حث أو السماح ألي طرف آخر لتقد�م 

ي 
ي رشـــــــــــــــاوى ن�ابة عنه أو التســـــــــــــــبب �ن

ن مكافحة  من أي يتم إنتهاك أن أو تل�ت قوانني
ي أأو مع أطراف  هن�ابة عنبالالفســــــاد أو الرشــــــوة المعمول بها عند العمل 

خرى بما �ن
 ذلك مؤسسة نهر األردن. 

د أن �ستخدم ممارسات لمو ع� ا أشكالها، وأن �دعم لمنع الرشوة بجميع  راجحةرِّ
ي مكافحة الفساد. ال �جوز للمورد أل هادفةالجهود ال

أي طرف  أو �ساعد  ن �شارك �ن
ي أو أي أ ثالث ي أي أ�شــــطة غســــل أموال أو تم��ل إرهايب

�شــــطة أخرى من أ�شــــطة �ن
 الجرائم المال�ة. 

 
 
 

ف�ه والض�افة:       ج.   الهدا�ا وال�ت
يوجد ال �جوز للمورد أن �قدم أو �قبل أو �طلب أي هدا�ا أو ترف�ه أو ض�افة ح�ث 

جيح ســــــبب لالعتقاد ، أو  أنه قد �كون هناك ن�ة  طرف ثالث�ســــــتنتج و العلم لأ ال�ت
أو إعاقة الموضــــــــــوع�ة المتعلقة بتعامالته �شــــــــــكل غ�ي صــــــــــحيح ه قراراتع�  للتأث�ي 

 التجار�ة. 
 
 

 حما�ة المعلومات:       د. 
. نهر األردنمؤســـــــــــســـــــــــةلخاصـــــــــــة ب�جب ع� الموردين حما�ة المعلومات الـ�ــــــــــ�ة ا

ي 
الوصــــــــــــــول إ� المعلومات  تمكينهم و الســــــــــــــماح لهم منللموردين الذين تم  و�نب�ن

ە المعلومات مع أي شــــخص هذ الـ�ـــ�ة كجزء من العالقة التجار�ة أن ال �شــــاركون
ي ع� ال لهم ن غ�ي الم�حم

دين أال ُيتاجروا من قبل مؤسسة نهر األردن. و�نب�ن مورِّ
ي ال

ا ع�  ن ع� الق�ـــام بـــذلـــكالمـــال�ـــة أو أن �شـــــــــــــــجعوا اآلخ�� ســـــــــــــــنـــدات�ن معتمـــد�
أو أثناء تقد�م الخدمات إ� مؤسـسـة نهر األردن  حاصـل عليها المعلومات ال�ـ�ة ال

ي حــال أنالتـ�ــــــــــــــف بــالن�ــابــة عنهــا. 
منحــه حق بــالخطــأ أنــه قــد تم  قــد اعتالمورد  �ن

طرف وصـــــــول هذة المعلومات ا� أو الـ�ــــــ�ة  الوصـــــــول إ� معلومات المؤســـــــســـــــة 
ي  ضــــــابط االرتباطورد أن �خطر ع� الفور ، �جب ع� المثالث آخر 

 المؤســــــســــــة�ن
ي للمورد أن يتقاســــم مع المعلومات. و�المثل، ال  �ـ�ـــش الم��د منواالمتناع عن 

 ينب�ن
كة أخرى إذا كان  ي مؤســـــــســـــــة نهر األردن المعلومات المتعلقة بأي �ش

أي شـــــــخص �ن
م ���ة المعلومات و عدم تبادلها المورد  ن ام تعاقدي أو قانمل�ت ن ي بموجب ال�ت

 . وين
 
 
 

 : ما بعد انتهاء خدمات الموظفارب المصالح وقيود تض ه. 
ن أو تضـــــــارب  ع� المصـــــــالح أو التأث�ي غ�ي المناســـــــب ال �جوز للمورد الســـــــماح للتح�ي

آلخ��ن لتجاوز أحكامه ومســــــــــــــؤول�اته المهن�ة. �جب ع� المورد أن �علن طواع�ة ا
ي ذلك عن أي نزاعات من هذا القب�ل 

ي المؤسسة. بما �ن
 موظ�ن

 
 

ي مؤســـــــســـــــة نهر 
ن وقد تنطبق قيود ما بعد انتهاء الخدمة ع� موظ�ن األردن العاملني

ي مؤســــــــــســــــــــة نهر األ
ن �ن ن الســــــــــابقني ي الخدمة وع� الموظفني

ي �ن
ردن الذين شــــــــــاركوا �ن

�اتعمل�ة ا ي حال ، لمشــــ�ت
قد تعاملوا مع الموردين. وُ�توقع من موردي مؤســــســــة �ن
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 ـــانــدةـــــــســمـــات الـــــــــــــــدمـــقــطــاع الـخـ

 ــــاتـــــــــــتـر�ـــشــــــة الـمــــــــــــــاســـــــــــــــســيــ مدونة

from offering employment to any such person for a period of 
one year following separation from service. 

لمدة ســنة ما تم ذكرە ألي شــخص من  الخدماتهر األردن أن �متنعوا عن تقد�م ن
 واحدة بعد انتهاء الخدمة. 

4.  Reporting Suspected Violations 
 

JRF is committed to the highest possible standards of 
openness, probity and accountability. In line with that 
commitment JRF expects Suppliers having serious concerns 
about any aspect of JRF's work to come forward and voice 
those concerns.  
 
To report questionable behavior or a possible violation of this 
Supplier Code, you are encouraged to work with JRF’s 
Institutional Development Department in resolving your 
concern, either by email (cii@jrf.org.jo),  
phone ( +962 6 5933211 ext.216 ), fax ( +962 6 5933210 ), 
complaints/suggestions boxes located in JRF centers, or in 
person to the Institutional Development Senior Manager. 

 اإلبالغ عن االنتها�ات المشتبه بها.       4
 

م مؤســــــــــــــســــــــــــــة نهر األردن بأع� معاي�ي االنفتاح و  ن اهة والمســــــــــــــاءلة الممكنة. تل�ت ن ال�ن
ا اوتم ام تتوقع مؤســـــــــــــســـــــــــــة نهر األردن أن يتقدم الموردون الذين  شـــــــــــــ�� ن مع هذا االل�ت

عن باإلفصـــاح  عمل المؤســـســـةلديهم مخاوف جد�ة �شـــأن أي جانب من جوانب 
 تلك المخاوف. 

 
 

فــإننــا هــاك محتمــل لمــدونــة المورد هــذە، لإلبالغ عن ســـــــــــــــلوك مشـــــــــــــــكوك ف�ــه أو انت
ي مؤســـــــســـــــة نهر األردن  ع� العمل مع إدارة التط��ر  �شـــــــجعك

حل لالمؤســـــــ�ـــــــي �ن
ي  ،مشكلة ال

وين �د اإلل��ت الهاتف  أو عن ط��ق )cii@jrf.org.jo( إما عن ط��ق ال�ب
)+962 6 5933211 ext.216 صـــناديق أو ، ) 5933210 6 962+(فا�س) أو ال

ي مرا�ز مؤســســة نهر األردن، أو 
احات الموجودة �ن �ة شــخصــبصــفة الشــكاوى/االق�ت

 . رئ��ي إ� مدير التط��ر المؤس�ي ال
 

 


