قواعد سلوك املو ّردين

معلومات حول هذه القواعد
الغرض
وفقًا لهدفنا املتمثل يف تقديم حلول املواد لحياة أفضل ،تعد قواعد سلوك املوردين لدى ( Sibelcoالقواعد) امتدادًا لقواعد السلوك املستدام يف رشكة  Sibelcoوالتي متثل التزامنا بتنظيم أنشطتنا عىل نحو
مستدام ومسؤول.
تتوقع رشكة  Sibelcoمن جميع مو ّرديها ومقاويل الباطن لديها مشاركة املبادئ األربعة غري القابلة للتفاوض (املبادئ األساسية) الواردة ضمن هذه القواعد واحرتامها وااللتزام بها ،كام تتوقع منهم العمل بهذه
مهم فيام يخص عملية اختيار املو ّردين وتقيمهم ،حيث إن االمتثال للمبادئ األساسية هو رشط أسايس للعمل مع .Sibelco
املبادئ يف سلسلة التوريد .تتضمن القواعد مكونًا ً

الغرض
تحدد املبادئ األساسية األربعة للقواعد املتطلبات الالزمة للمو ّرد الذي تتعامل معه رشكة  ،Sibelcoمبا يف ذلك املؤسسات الرئيسية أو الفرعية أو املنتسبة .تقع عىل عاتق املو ّرد مسؤولية النرش والتثقيف ومامرسة
االجتهاد فيام يتعلق بالتحقق من امتثال هذه القواعد ملوظفيها ووكالئها ومورديها ذوي املستوى الفرعي عند االقتضاء.

 2018رياني

02

األركان األربعة للقواعد
 .1الصحة والسالمة والجودة
مكان عمل آمن وصحي:
االمتثال للقوانني واللوائح السارية فيام يتعلق بالصحة والسالمة املهنية وذلك يف البلدان املعنية التي
تعمل بها.
سالمة العمليات:
االمتثال للقوانني واللوائح ومعايري السالمة السارية فيام يتعلق بإدارة عمليات اإلنتاج والحفاظ عليها
وذلك يف البلدان املعنية التي تعمل بها.
سالمة املنتجات:
االمتثال للقوانني واللوائح السارية فيام يتعلق بسالمة املنتجات (مبا يف ذلك متطلبات وضع العالمات
ومعالجة املنتجات) وذلك يف البلدان املعنية التي تعمل بها .يجب عىل املو ّردين تقديم الوثائق
املعمول بها التي تحتوي عىل جميع املعلومات املتعلقة بالسالمة (مثل ،معلومات املنتج وصفحات
بيانات السالمة ،وما إىل ذلك).
متطلبات الجودة:
توفري منتجات وخدمات عالية الجودة وآمنة وفعالة مبا يتوافق مع القوانني واللوائح السارية ومعايري
الجودة أو املتطلبات واملعايري املتفق عليها مبوجب عقد يف البلدان املعنية التي تعمل بها.

 .2حقوق اإلنسان ومعايري العاملة
األجور وساعات العمل:
االمتثال ملعايري الحد األدىن لألجور وساعات العمل والقوانني واللوائح السارية يف البلدان املعنية التي
تعمل بها.

حظر التمييز:
املعاملة املتساوية والعادلة تجاه جميع املوظفني عن طريق توفري بيئة عمل من شأنها أن تحظر
جميع أشكال التمييز غري القانوين.
حظر العمل الجربي:
حظر أي نوع من أنواع العمل الجربي ،مبا يف ذلك العمل الجربي يف السجون والعمل بالسخرة
والعمل املرتهن والعمل االستعبادي أو أي شكل من أشكال اإلتجار باألشخاص أو العقاب الجسدي
أو االعتداء وذلك وفقًا للقوانني واللوائح السارية يف البلدان التي تعمل بها.
حظر عمل األطفال:
االمتثال ملتطلبات الحد األدىن للسن املنصوص عليها مبوجب القوانني واللوائح السارية يف البلدان
التي تعمل بها.

 .3االمتثال القانوين واملامرسات التجارية األخالقية
االمتثال القانوين:
االمتثال لجميع القوانني واللوائح واالتفاقيات التعاقدية السارية باإلضافة إىل املعايري املعرتف بها دول ًيا
مبا يف ذلك ،عىل سبيل املثال ال الحرص :حظر الفساد والرشوة وتضارب املصالح واملنافسة ومكافحة
االحتكار باإلضافة إىل الرسية وامللكية الفكرية واالمتثال للتجارة الدولية وإصدار الرتاخيص والتصاريح
والرضائب وحامية البيانات والخصوصية.
املامرسات التجارية األخالقية:
التمسك بأعىل املعايري التجارية األخالقية من خالل تنظيم أعاملهم بطريقة مسؤولة ومستدامة
والترصف بنزاهة وفقًا لهذه القواعد .كام يشمل هذا أيضً ا رضورة اإلبالغ عن أي انتهاك ملحوظ
للقواعد.

 .4الحامية البيئية
االمتثال لجميع القوانني واللوائح واملعايري السارية واملتعلقة بحامية البيئة والحفاظ عليها.
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التطبيق يف العقود والطلبات
يعد اإلقرار بالقواعد وقبولها وااللتزام بها رش ًطا أساس ًيا لكل التزام تشرتك فيه  Sibelcoمع مو ّردينا.
بديل عن أحكام أي التزام بني رشكة  Sibelcoومو ّرديها.
ال تنشئ القواعد أو االلتزام بها أي حقوق استفادة من جانب املو ّرد .ت ُعد املبادئ األساسية للقواعد إضافة وليست ً

معايري املراقبة
تحتفظ رشكة  Sibelcoبالحق يف التحقق من االمتثال للقواعد عىل النحو التايل:
•التقييم الذايت :قد تطلب رشكة  Sibelcoمن مو ّرديها إكامل التقييم الذايت بغرض تقييم مدى امتثالهم.
•عمليات التدقيق :يجب عىل املو ّرد منح رشكة  Sibelcoالحق يف إجراء التدقيق (الجودة واألمان واالمتثال ،وما إىل ذلك) .حيث ميكن إجراء هذه العمليات عن طريق رشكة  Sibelcoأو أي جهة خارجية
معتمدة للترصف بالنيابة عن رشكة .Sibelco
•تقييامت الجهات الخارجية :قد تطلب رشكة  Sibelcoتقديم معلومات سطح املكتب من جانب أحد الجهات الخارجية ،عىل سبيل املثال ،مز ّود البيانات ،وذلك بشأن التزام املو ّردين وأدائهم فيام يتعلق بهذه
املبادئ.
•الشهادات/الترصيحات :قد تطلب رشكة  Sibelcoمن املو ّردين تقديم إحدى الشهادات أو الترصيحات التي تؤكد التزامهم بهذه املبادئ.

االمتثال
تعرتف رشكة  Sibelcoأن الوصول إىل املبادئ الراسخة لهذه القواعد يُعد عملية ديناميكية كام تشجع املو ّردين عىل التحسني املستمر .إذا انتهك امل ّورد هذه املبادئ ومل يتمكن من التوصل إىل خطة تحسني أو فشل يف
تنفيذها ،فإن رشكة  Sibelcoتحتفظ حينها بالحق يف إعادة تقييم مسألة استمرارية العمل مع املو ّرد.
يجب عىل املو ّردين (وبدورهم سلسلة التوريد الخاصة بهم) اإلبالغ عىل الفور عن أي سلوك يتعارض مع هذه القواعد أو مع القوانني واللوائح السارية باستخدام خط املساعدة األخالقي
(بريد إلكرتوين.)ethicalhelpline@sibelco.com :

التواصل
ميكن للمو ّردين التواصل مع جهة االتصال املسؤولة عن سلسلة التوريد واملشرتيات يف رشكة .Sibelco
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