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 مقدمة 

نؤمنن   ب  حن 
البيئ  التأثير  من  الحد  ه    ،أن  عمالنا  وسالمة  صحة  ن  وتأمير لالستدامة  رؤية  وخلق 

اتيجيات عمل تخلق قيمة طويلة األجل لمساهمينا. ن ا أنه من خالل التعاون مع المنظمات   ؤمناسير
ً
أيض

وباستخدام المحلية  المستدامةنم   والسلطات  األعمال  بال   ،اذج  المستقبل.    تشكيل 
ن
ف إىل سننجح  ضافة 

ن واللوائح المعمول بها.  ،ذلك  نجد أنه من المهم أن تتوافق أنشطتنا وعالقاتنا التجارية مع القوانير

العمال  وحقوق  العمل  بظروف  ا 
ً
ايد ن مير اهتماًما  يظهرون  األخرى  األطراف  من  وعدد  عمالئنا  ألن  نظًرا 

امنا المستمر بتعزيز عالقا افحومكوالبيئة   ن فقد قررنا إضفاء الطابع   ،تنا مع موردينا ة الفساد وكجزء من الير

 قواعد لزيادة الشفافية وتسليط الضوء عىل توقعاتنا. المن خالل مجموعة من الرسم  عىل مجموعتنا 

بنا  الخاصة  القواعد  مجموعة  من    ،تشكل  مهًما  جزًءا  الموردين  سلوك  قواعد  معن او تعمدونة  موردينا   نا 

  الحوار المستمر مع 
ن
 . همونجدها عنرًصا طبيعًيا ف

 شروط عامة: 

 . Cementirمجموعة   احتياجاتتنطبق مدونة قواعد سلوك الموردين هذه عىل جميع موردي 

موردينا   من  نتوقعها    
الئر االمتثال  لمتطلبات  األدنن  الخاصة ستشكل  الحد  السلوك  قواعد  مدونة 

 بالموردين. 

المستند  ر فل و تفعي   يتم   هذا 
ن
المنصوص عليها ف المعايير   من 

األدنن الحد  تعاقدي  ض  من   ونتوقعبشكل 

 مورديهم باستمرار. إذعان موردينا مراقبة امتثالهم و 

 االخالق، الشفافية، االنصاف، المهنية 

  أي تعامالت تجارية 
ن
ا  ،ف الوالء والنصاف والشفافية والكفاءة وتوجه  ض بغ   ،لسوقيجب مراعاة مبادئ 

 أهمية الصفقة ذات الصلة. نظر عن لا

أنت  تجري  ها    
الئر والمفاوضات  والمعامالت  الجراءات  جميع  تستند  أن  أ  ،يجب  سلوك إىل    ،عم وبشكل 

  تنفيذ واجباتهم اليومية إىل أعىل درجات الدقة
ن
عية  ،واكتمال وشفافية المعلومات ،موظفيك ف من  ،والشر

وفق اللوائح والجراءات الداخلية  ت المحاسبية  لسجال وح ودقة ار ووضالجوهالمضمون و حيث الشكل و 

 المعمول بها. 

ن  للين واالمتثال  النية  حسن  لمبدأ  الكامل  ام  االحير الحكم   ،اهة مع  استقاللية  بمبدأ  ام  ن االلير عليك  يجب 

  المعاملة. الذي من شأنه أن وغياب المصالح التجارية أو المالية 
ن
 يؤدي إىل عدم المساواة ف
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ام وال  لوككيجب أن يقوم س  المتبادل. تعاون عىل االحير

ن بسبب العمر أو العرق     أو ال أو الجنسية أو الرأي  تحظر جميع أشكال التميير
نوع السياس  أو المعتقد الديئن

 أو الجنس أو الصحة. 

وعة   ،الرشاوى ة و / أو من خالل أطراف ثالث  ،الطلبات  ،التواطؤ   ،الخدمات غير المشر الفراج عن   ،ة مباشر

 دون استثناء.  ة لك أو لآلخرين ممنوعةشخصي منافع 

يجب عليك   ،ت قيمة اقتصادية تتعلق بنا عند إجراء معاملة تنطوي عىل أموال أو سلع أو عنارص أخرى ذا

 مما يسمح لنا بالتحقق من هذه المعامالت.  ،تقديم األدلة المناسبة 

  حالة الشك أو 
ن
   ف

ن
 تصال المحلية. ال بجهة اال التصيرجى ا ،لمدونةوضيح لهذه امزيد من التالرغبة ف

 

 ل األموال ومكافحة الرشوة يالمنافسة وغس

المنا ام  احير نعتيى  االقتصادينحن  النظام  تطوير    
ن
ف أساسية  أداة  جميع   ،فسة  تمتثل  أن  يجب  وبالتاىل  

و  األورونى   واالتحاد  الوطنية  المنافسة  لقواعد  الموردين  يعمل لاالمنافسة  أنشطة    
الئر البلدان    

ن
ف دولية 

 الموردون. فيها 

مجموعة   م  ن ع   Cementirتلير يجب  التجارية.  المعامالت  جميع    
ن
ف الفساد  عىل  بالقضاء  ىل بالكامل 

   
القانونن أو غير  الالئق  الدفع غير  أشكال  أي شكل من  أو  الرشوة  الفساد مثل    

ن
ف االنخراط  الموردين عدم 

  ذلك 
ن
از أو  ال أو ل األمو ياالحتيال الماىل  أو غس تحت أي ظرف من الظروف بما ف ن  مدفوعات التسهيل.  االبير

الموردون قادرين عىل الفصاح لمجموعة     عن مصا  Cementirيجب أن يكون 
ن
المنشأ األولية )بما ف در 

من   Cementir Group. قد تطلب  Cementirذلك بلد المنشأ( المرتبطة بالمواد الموردة إىل مجموعة  

تسهيل تقييم امتثال سلسلة التوريد بغرض  هم  اصة بسلسلة التوريد الختحديد أصل  نة  معيمواد  موردي  

 األولية. 

 مل حقوق االنسان ومعايير الع

م مجموعة   ن مل األمم المتحدة والمبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية بتنفيذ إطار ع  Cementirتلير

سل   
ن
ف األساسية  المبادئ  بهذه  والتمسك  النسان  اال وحقوق  و  سلة  بنا   التموينمداد  نحن الخاصة   .

م ن ا بإدارة أعمالنا بما يتماسر مع الم ون أملير
ً
  العالن العيض

ن
الم  لحقوق النسان بادئ المنصوص عليها ف

ن من أي نوع. ILOومنظمة العمل الدولية ) ام كرامة الفرد دون تميير
 ( القائمة عىل احير

م  ونتوقع  الدولية  المعايير  هذه    
تبئن النسانشجع موردينا عىل  ام حقوق  احير منهم    

ن
ف لموظفيهم  كان ن 

لتغطية وت   ،العمل المصممة  المبادئ  هذه  بهم.  الخاصة  القيمة  سلسلة  ضمن  النسان  حقوق  عزيز 

ا عىل
ً
ن تنطبق أيض .  الموظفير  العمال المتعاقدين وأي عمال ليس لديهم عقد عمل رسم 
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ية   البشر الموارد  افية  احير أن  يدركوا  أن  واألمانتوقع من موردينا  والوالء    
بالت والتفانن والشعور  عاون ه  نة 

  يعمل فيها الموردون. قيم أساسي
  جميع البلدان الئر

ن
 ة ف

ن نفس الفرص  منح جميع الموظفير
ُ
حظر تمامً   ،يجب أن ي

ُ
ا أي شكل من أشكال إساءة استخدام منصب وي

  هذا السياق أي سلوكيات مثل طلب أو التشسلطةأو  
ن
  إساءة االستخدام ف

جيع عىل تقديم خدمات . تعئن

 آخر ومهنيته واستقالليته.  زايا أخرى ترصن بكرامة فرد زايا شخصية أو مأو م

الوطنية والدولية اللوائح  لما تنص عليه  ا 
ً
طل   ،وفق

ُ
  سلوك غير ي

ن
الموردين االمتناع عن االنخراط ف ب من 

باألفراد  ضار    
الحرص   ،مثل  ،قانونن ال  المثال  سبيل  المرتكب   ،عىل  األشخاص الجرائم  ضد  وعمالة   ،ة 

 والمواد الباحية عن األطفال.   ،شر واالتجار بالب  ،األطفال 

العمل لحماية ظروف  الحالية  والدولية  الوطنية  يعات  للتشر ا 
ً
وفق أنشطتهم  تنفيذ  الموردين   ، يجب عىل 

ام الكرامة الشخصية    تدعم سالمة وصحة العمال داخل مكان العمل   ،واحير
من خالل وترسيخ الثقافة الئر

  تهدف إىل تعزيز الوع  من مخاطر 
 سلوك الفردي. ومسؤوليات ال  توزي    ع المعلومات الكافية الئر

 

 حماية واالفصاح عن المعلومات ال

  
ة الئر  ه  بالنسبة لنا مورد أساس  يجب حمايته. اكتسبناها نحن الخيى

اتنا الفنية وال    ،كنولوجية والتجارية ت لذلك ال يجوز للموردين الفصاح عن أي معلومات تتعلق بخيى
ً
فضال

ا بموجب عن أي معلومات أخرى غير عامة تتعلق ب
ً
  يكون فيها هذا الكشف مطلوب

نا باستثناء الحاالت الئر

األخرىالقانو  التنظيمية  األحكام  أو  عىل  ،ن   
ً
رصاحة النص  يتم  حيثما  االتفاقيات أو  خالل  من  ذلك   

امات الشية ب ن  د إنهاء عالقة العمل بيننا. عالتعاقدية معنا. يجب أن تستمر الير

منا  بيانات شخصية  أي  الموردون  تلقر  بها   ،إذا  المعمول  ن  القوانير االمتثال لجميع  الموردين  فيجب عىل 

 . اناتالبيتلك مارسات الرائدة لحماية شية البيانات طوال دورة حياة والم

 

 Cementir Holdingمجموعة  عالقة الموردين بموظفي 

 تجارية المهنية بيننا. النريد ضمان العالقات 

األخرىلذلك المزايا  أو  الهدايا  تقديم  عن  االمتناع  الموردين  عىل  يجب  القيمة   ،،  ذات  تلك  باستثناء 

ا لممارسات العمل العادية
ً
  المجموع  ،المتواضعة أو وفق

 ة. لموظقن

     ،عىل ذلك  عالوة
ن موظقن يث ح  ،Cementir Groupال يجوز للموردين تقديم عرض عمل و / أو تعيير

 يمكن فهم ذلك عىل أنه تأثير غير الئق عىل عالقتنا المهنية. 
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قادرين  وموظفونا  الموردون  يكون  عليها حيث  والحفاظ  مفتوحة  عمل  بيئة  بتهيئة  ا 
ً
أيض مون  ن ملير نحن 

بش  المخاوف  إثارة  السلو عىل  المرغوب  أن  غير  أو    
القانونن أو غير    

ر
األخالف غير  فيه  المشتبه  أو  الفعىل   ك 

 فيه. 

ه من السلوك غير المرغوب فيه ندنحن     وغير
  باكتشاف ومنع السلوك غير القانونن

ام الحقيقر ن رك أن االلير

 ودون خوف البالغ عن مخاوفهم بحرية    ،مثل موظفينا   ،يجب أن يتضمن آلية يمكن بموجبها للموردين 

لذلك التخويف.  أو  االنتقام  إرسال  ،من  الموردين عىل  تقارير عن    ،ةمع أقىص ضمان للشي  ،يتم تشجيع 

  موقع مجموعة 
ن
  أو غير المرغوب فيه من خالل ملء نموذج الويب ف

  Cementirالسلوك غير القانونن

 

(https://www.cementirholding.com/en/governance/ethics-and-compliance) 

  

:  أو عن طريق إرسال بريد عادي  إىل العنوان التاىل 

Cementir Holding, Internal Audit, Corso Francia 200, 00191 Rome, Italy. 

 

  إىل 
ونن  : الحسابات المخصصة لنا  أو إرسال بريد اليكير

whistleblowing@cementirholding.it أو ethicscommittee@cementirholding.it  

 

ة كافية لتحديد األشخاص ة من أجل توفير معلومات داعم االنتهاكات المزعومصيل  بالتفتوضيح  ال يجب  

  
ن
ن والمخالفات. سيتم إجراء االستالم والتحليل والبدء ف لتحقق من قبل رئيس التدقيق الداخىل  ا المتورطير

كة   . Cementir Holdingلشر

 والسالمة والبيئة ية الصحة احم

ب الموردون  م  ن يلير أن  اجتماعًيا حسم  يجب  مسؤولة  بطريقة  البيئة  ،بالترصف  قيم  ام  احير اليجابية   مع 

ام ثق ،ومكان عمل صح  وآمن   . دونر  افات وتقاليد كل بلد يعمل فيه المو وبالتاىل  ضمان احير

، حيث أن هذه األنشطة لها تأثير ال مفر منه عىل المناطق  جوهريةالعالقة مع القليم ه  أحد الجوانب ال

السبب  لهذا  المتع  ،المحيطة.  القضايا  إىل  االنتباه  الموردين  عىل    يجب 
ن
ف واالنبعاثات  المناخ  بتغير  لقة 

الجوي.  اال   الغالف  إدارة  الموردون كيفية  يعرف  أن  المتوقع  تغير ن من  آثار  من  األعمال  وحماية  بعاثات 

 المناخ وحماية صحة العمال وسالمتهم. 

عىل   Cementir Groupتشجع   المتاحة  المهنية  والسالمة  للصحة  المجموعة  سياسة  اعتماد 

www.cementirholding.com   .من قبل مورديها وعمالئها 

https://www.cementirholding.com/en/governance/ethics-and-compliance
mailto:whistleblowing@cementirholding.it
mailto:ethicscommittee@cementirholding.it
http://www.cementirholding.com/
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 بة الداخلية وإدارة المخاطر نظام الرقا

المخاطر   وإدارة  الداخلية  للرقابة  مناسب  نظام  عىل  والحفاظ  تعزيز  عليك  من  باعتباره  يجب  مجموعة 

ورية أو المفيدة لتوجيه وإدارة ومراقبة ن   األدوات الرصن أنشطة األعمال من أجل ضمان االمتثال ألي قوانير

كة الشر أصولو   وإجراءات  عمليو ،  ها لحماية  محاسبية لدارة  بيانات  ولتوفير  وفعالية  بكفاءة  كة  الشر ات 

 ومالية دقيقة وكاملة بهدف إضافة قيمة لجميع أصحاب المصلحة. 

 

 المراقبة واإلجراءات العالجية

  
ن
اء لدينا لضمان وضع مدونة قو   نحن نشارك بنشاط مع موردينا ف ا من أنشطة الشر

ً
اعد  مرحلة مبكرة جد

 ومتابعتها باستمرار.  سلوك الموردين هذه موضع التنفيذ 

قواعد  لمدونة  االمتثال  من  للتحقق  الموردين  موقع    
ن
ف ُمعلنة  تدقيق  عمليات  إجراء    

ن
ف بالحق  نحتفظ 

المعلومات والوثائق ذات الصلة والمطلوبة  سلوك الموردين هذه. يجب عىل الموردين توفير الوصول إىل  

وسيتم   ،لتدقيق من خالل اتفاقيات مكتوبةامراجعة. تتم حماية شية جميع أنشطة  بشكل معقول أثناء ال

 التعامل مع جميع المعلومات والنتائج بشية. 

 نقوم بما يلي:   ،في حالة عدم المطابقة

العم  لعالقة  المبكر  النهاء    
ن
ف بالحق  تحتفظ  األساسية •  المبادئ  ينتهك بشكل جوهري  أي مورد  مع  ل 

 لموردين لقواعد سلوك ا

خ تنفيذ  الموردين  من  سيتطلب  وسي ط•  المتطلبات  مع  يتماسر  أدائهم  لجعل  الفور  عىل  العمل  تم ط 

كتوفير    للموردين لتحديد الحلول المطلوبة بشكل مشير
 . الدعم الفئن

  إجراء تدقيق متابعة للتحقن•  
ن
ق من تنفيذ الجراءات العالجية المقررة. إذا لم يتم تنفيذ حتفظ بالحق ف

  إنهاء عالقة العمل مبكًرا.  فإننا نحتفظ  ،ت التصحيحيةمثل هذه الجراءا
ن
 بالحق ف

يات لدينا ألي أسئلة أو تعليقات عامة عىل ظف المسئول  بالمو يرجى االتصال     قسم المشير
ن
الخاص بك ف

 المدونة. 


