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 المقدمة .1

 

ي س�اسة كو�سل�س 
وط تعاقد�ة تتسم   تق�ن ا ل�ش ام مصالح كل طرف وفق� الخاصة بالموردين باح�ت

بالشفاف�ة تم التفاوض عليها �شكل عادل. و�ي �ستند إ� ثالث ركائز: الحوار، وال�فاءة المهن�ة، 
ا�ات   امات. نحن �س� جاهدين لبناء عالقات ط��لة األجل مع موردينا ُبغ�ة تأس�س �ش ن ام االل�ت واح�ت

. تتسم عمل�ة التعاقد لدينا  مسم�ح بها ق ن ا بح�ث تعود بالنفع ع� الطرفني ا وأخالق��
�
انون

وعة تتصل باألعمال عند اخت�ار الموردين.    بالموضوع�ة، إذ ال �ستخدم سوى معاي�ي م�ش

كائنا و�يئتنا،  ام تجاە بعضنا اآلخر وتجاە عمالئنا و�ش اهة وموضوع�ة واح�ت ن ي كو�سل�س نعمل ب�ن
نحن �ن

ء من جميع موردينا.   ي . وننتظر نفس ال�ش ن ن مسؤولني م بالوفاء بواجباتنا كمواطنني ن  ونل�ت
 

ام بمبادئ مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموّرد الماثلة، والتأ�د  ن مون بمبادئ   نتوقع من موردينا االل�ت ن ن من الباطن لديهم �ل�ت من أن الموردين والمقاولني
ي مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموّرد الماثلة. 

 مماثلة لتلك الواردة �ن

 لمن تكون مدّونة قواعد السلوك الخاصة بالموّرد؟   .1.1

، من ا ي تحد�د توقعاتنا، كحد أدىن
د �ن ن من  يتمثل الغرض من مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمورِّ كات التابعة لهم والمقاولني لموردين وموظفيهم وال�ش

كاء األعمال اآلخ��ن (�شار إليهم بوج كاء المشار�ــــع االستثمار�ة و�ش ن و�ش ن والوسطاء واالستشار�ني ن والممثلني ن والبائعني ه عام باسم  الباطن والموزعني
 ").  موردينا"

امات التعاق ن ن واالل�ت ن ع� الموردين التمسك بمبادئنا األساس�ة واالمتثال لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالموّرد باإلضافة إ� امتثالهم العام للقوانني د�ة، يتعني
مة مع  الماثلة. وقد يؤدي التقاعس عن االمتثال لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالموّرد الماثلة إ� إنهاء جميع األعمال و/أو العالقات التعاق د�ة الم�ب

 أي حقوق أخرى قد تتمتع بها كو�سل�س.  كو�سل�س دون اإلخالل ب

امهم بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالموّرد الماثلة ع� ن كة كو�سل�س بالتدقيق �شأن ال�ت ن  ُيتوقع من الموردين، حال الطلب، أن �سمحوا ل�ش النحو المبني
ي القسم 

 . 1.5أدناە �ن

 أسس مدّونة قواعد السلوك الخاصة بالموّرد  .1.2

�عات الدول�ة والوطن�ة، كما أنها تدعم وتتسق مع االتفاق العال�ي  ترتكز مدونة قواعد الس اماتنا تجاە تع��ز االستدامة والت�ش ن لوك ع� ق�منا الجوه��ة وال�ت
 لألمم المتحدة باإلضافة إ� المبادئ التوجيه�ة األخالق�ة الدول�ة األخرى.  

ا ألع� المست��ات األخالق�ة وتنف�ذ   األعمال بط��قة مسؤولة ومستدامة، ونتوقع انتهاج موردينا نفس األسلوب.  ُتلزمنا ق�منا بالعمل وفق�
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 اإلبالغ عن سوء السلوك  .1.3

ن أو الئحة سار�ة ع� عالقاتك مع كو�سل� س، ف�مكنك  إذا نما إ� علمك حدوث موقف قد ينطوي ع� مخالفة لمّدونة قواعد السلوك الماثلة أو أي قوانني
كة كو�سل�س. اإلبالغ عنها من خالل قناة   التنبيهات الجماع�ة الخاصة ��ش

 

 نظام قناة التنبيهات

ن ع� اإلبالغ عن أي سلوك �عتقدون أنه مخالف لمدونة قواعد السلوك   �شّجع الموظفني
ي كو�سل�س. و�جب اإلبالغ عن أي  

ن واللوائح المعمول بها �ن أو الس�اسات أو القوانني
كة كو�سل�س، إذ أنها خدمة مشكالت محتملة من خالل قناة التنبيهات الخا  صة ��ش

ن بجميع اللغات.   �قدمها شخص من الغ�ي بح�ث تكون متاحة للموظفني

 للحصول ع� تفاص�ل االتصال.   11ُير�ب الرج�ع إ� الصفحة 

 

ن المحل�ة وس�اسة كو�سل�س و�ستوجب   سوف تتعامل كو�سل�س مع جميع التقار�ر �شكل �ي إ� أق� حد ممكن ومناسب، بما يتما�ش مع القوانني
ن المعمول بها.   ي جميع التقار�ر ع� الفور و�شكل شامل، بما يتفق مع القوانني

 إجراء تحقيق شامل. كما سيتم التحقيق �ن

ي كو�سل�س
ا �ن ن واللوائح المعمول بها.  بصفتك مورد�  ، من المتوقع أن ُتطبق نظام إبالغ مناسب داخل مؤسستك يتوافق مع القوانني

 مكافحة االنتقام .1.4

ن أ و لوائح  ال تمارس كو�سل�س أي سلوك انتقا�ي ضد أي شخص يث�ي مخاوف بحسن ن�ة �شأن مخالفة محتملة لمّدونة قواعد السلوك الماثلة أو أي قوانني
 معمول بها.  

 ه.  و�المثل، �جب أال تحاول االنتقام أو تتغا�ن عن فعل االنتقام تجاە أي شخص �قوم، بحسن ن�ة، باإلبالغ عن سوء سلوك محتمل أو تم ا�تشاف

 التدقيق .1.5

ص له من ِقبل كو�سل�س) بالتحقق من االمتثال لمتطلبات مدّونة قو  كة كو�سل�س (أو أي شخص من الغ�ي مرخَّ اعد السلوك  �جب أن �سمح الموّرد ل�ش
ي االعتبار 

ا. و�جب األخذ �ن ور�� عند إجراء أي   الماثلة من خالل المناقشة أو اإلفصاح عن المعلومات أو تدقيق عمل�ات الموّرد، إذا رأت كو�سل�س ذلك �ن
امات القانون�ة والتعاقد�ة ل ن ي العمل�ات الهادئة، بح�ث ال يتعارض مع االل�ت

 لموّرد. تدقيق من هذا القب�ل مصلحة الموّرد �ن

ي �ستلزم اإلصالح أو التحس ا لمدّونة قواعد السلوك الماثلة، فستحدد كو�سل�س المسائل الئت . وعندئذ �جب  إذا ا�تشفت كو�سل�س أن الموّرد ال �عمل وفق� ن ني
ي إلغاء الطلبات المعلقة  ع� الموّرد اتخاذ اإلجراءات التصح�ح�ة ع� الفور وتقد�م أدلة كاف�ة ع� إجراء التحسينات. ومع ذلك، تحتفظ كو�سل�

س بالحق �ن
ي حالة حدوث إخالل جوهري بمدّونة قواعد السلوك الماثلة أو إحجا 

م الموّرد عن اتخاذ  و/أو وقف الطلبات المستقبل�ة و/أو إنهاء العقد الرئ��ي مع الموّرد �ن
ن كو�سل�س والموّرد، الذي   م بني ا ال يتجزأ منه (كملحق أو  اإلجراءات التصح�ح�ة. إذا اشتمل العقد الرئ��ي الم�ب تعد مدّونة قواعد السلوك الماثلة جزء�

ن أن مخالفة مدّونة قواعد السلوك الماثلة قد تعت�ب مخالف ة جوه��ة للعقد مرجع)، ع� قواعد إنهاء مستقلة، فمن المسلم به رغم ذلك من ِقبل كال الطرفني
كة كو�سل�س إنهاء العقد الرئ��ي  ، و�التا�ي �حق ل�ش  . الرئ��ي

ي مدّونة قواعد السلوك الماثلة وإل 
جراء عمل�ات  ع� نحو مماثل، �جب عل�ك تقي�م سلسلة التور�د الخاصة بك لضمان االمتثال للمبادئ المنصوص عليها �ن

ي إطار إجراءات أعمالك أو حالما تطلب كو�سل�س ذلك. 
 التدقيق لسلسلة التور�د الخاصة بك �ن

ن  .2  االمتثال للقوانني

 

ي مدوّ 
�عات الوطن�ة واللوائح واالتفاق�ات الدول�ة السار�ة ذات الصلة بالمجاالت المذكورة �ن نة قواعد السلوك  �جب أن �ظل الموردين ع� علم بأحدث الت�ش

ي مدّونة ق
امهم بها. وعندما تكون المتطلبات الواردة �ن ن ورة ال�ت واعد السلوك الماثلة أ��� �امة الماثلة والواجبة التطبيق ع� عمل�ات الموّرد، فضً� عن �ن
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ن  ي حالة وجود تناقض فع�ي أو محتمل بني
ي مدّونة قواعد السلوك الماثلة. و�ن

ن المحل�ة، �جب تطبيق المتطلبات المنصوص عليها �ن مدّونة قواعد من القوانني
ن واللوائح المعمول بها، �جب ع� الموردين إخطار كو�سل�س بذلك.   السلوك الماثلة والقوانني

 صحة والسالمة والرفاه�ة ال .3

 

ي عدم وق�ع أي حوادث عمل لموظفينا ومقاولينا  
م عند إجراء أعمالنا برؤ�تنا المتمثلة �ن ن نحن نل�ت

ي جميع جوانب أعمالنا، فإننا نح�ي  
وموردينا وعمالئنا. ومن خالل دمج اعتبارات الصحة والسالمة �ن

ا و�نتاج�ة متسارعة، ونحف ا مستدام� ز االمتثال لجميع اللوائح المعمول بها، موظفينا، ونحقق نمو�
ي توسع نطاق القدرة المستدامة لعالمنا.   ونطور التقن�ات الئت

ن الصحة والسالمة والحّد من تعّرض العمال لمخاطر   �جب ع� موردينا االمتثال لجميع قوانني
ي ذ

لك  الصحة والسالمة المحتملة، وذلك من خالل تطبيق األنظمة والضوابط المناسبة بما �ن
ضوابط التصم�م والضوابط الهندس�ة واإلدار�ة المالئمة والص�انة الوقائ�ة و�جراءات العمل اآلمنة 
وسهولة اإلبالغ وقنوات التواصل والدعم والمراقبة الفّعالة لهذە األنظمة والضوابط. و�جب عليهم  

 التكل�ف بالمسؤول�ة عن مسائل الصحة والسالمة داخل مؤسساتهم. 

ن بيئة عمل صح�ة وآمنة ولتدر�ب جميع القوى العاملة لديهم  ُيتوقع من مورد ينا التعاون معنا لتأمني
ا ل�ي يتمكنوا من العمل بأمان. و�جب ع� الموردين ضمان اإلدراك التام لمتطلبات  ا مناسب� ن اآلخ��ن من الغ�ي تدر�ب� الموقع عند ال��ارة. واألشخاص المعنيني

ن لدى موردينا  ا ع� صحتهم وسالمتهم. �جب أن يتمتع الموظفني ا وجس�م�
�
ا وش�ك ي رفض وضع ما داخل العمل إذا رأوا أنه إ� حد معقول �مثل خطر�

 بالحق �ن

ن الصحة والسالمة، والذي يؤثر أو قد يؤثر ع� عمل�اتهم ي حالة حدوث إخالل أو شبهة إخالل بقوانني
مع كو�سل�س   �جب ع� موردينا إخطارنا ع� الفور �ن

ي أما�ن العمل أو مدّونة قواعد 
ي تقع �ن ا إخطارنا ع� الفور بجميع حوادث الصحة والسالمة ذات الصلة بمواقع مشار�عنا والئت   السلوك الماثلة. كما �جب أ�ض�

 الخاصة بنا.  

 ظروف العمل العادلة .4

 

ام والحماسة وتمتعهم بفرص متكافئة وظروف   ن ي كو�سل�س نهدف إ� تح�ي الموظفون باالل�ت
نحن �ن

ي جميع أنحاء المؤسسة، و�شمالن  
عمل عادلة. إن التن�ع والمساواة من المجاالت ذات األول��ة �ن

  . ي
ن والتطور الوظ��ن ء من عمل�ات التوظ�ف إ� حوارات الموظفني ي

 كل �ش

مون بتوف�ي فرص  ن متكافئة بغض النظر عن العرق أو الساللة أو األصل القو�ي أو الدين أو   نحن مل�ت
المعتقد أو الجنس أو التوجه الجن�ي أو اله��ة الجنس�ة أو التعب�ي الجن�ي أو العمر أو اإلعاقة أو  

ء نفسه.  ي م موردونا بفعل ال�ش ن  الحالة الزوج�ة أو العائل�ة أو أي خاص�ة أخرى. و�جب أن �ل�ت

موردونا ع� درا�ة بأي مسائل تؤثر ع� حقوق اإل�سان يتسببون فيها أو �ساهمون  �جب أن �كون 
ن عليهم التعامل معها. إن   ة بعمل�اتهم أو منتجاتهم أو خدماتهم، كما يتعني ي حدوثها أو ترتبط مبا�ش

�ن
ا غ�ي مقبول لدى كو�سل�س. و�المثل، �جب ع� الموردي ي عمالة األطفال أو عمالة القا��ن تعد أمر�

ن العمل ع� منع عمالة األطفال أو عمالة القا��ن �ن
وعة من أجل العمال الشباب.   عمل�اتهم وضمن سلسلة التور�د الخاصة بهم وضمان إرساء ظروف العمل الم�ش

ي 
ا لدى كو�سل�س، �جب عل�ك تنف�ذ اآلىت  : بصفتك مورد�

ي  •
 عمل�اتك. التأ�د من عدم وجود عمالة ق��ة أو إجبار�ة أو غ�ي طوع�ة �ن

ي ح��ة إ�شاء الجمع�ات واالنضمام إ� النقابات والمفاوضات الجماع�ة.  •
ن �ن ام حق الموظفني  إقرار واح�ت

ي أي حال يتم حسابه بالرج�ع إ� الدخل ا  •
ي أو حسب معاي�ي الصناعة (أيهما أع�)، و�ن

لذي  دفع أجرة المع�شة، أي الحد األدىن لألجور القانوىن
ي المجتمع.  �حتاجه الفرد لتلب�ة االحت

 �اجات المع�ش�ة األساس�ة والمشاركة ال�املة �ن
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ي يتم دفعه حسب   •
ن واالتفاق�ات الجماع�ة السار�ة، وأن مقابل العمل اإلضا�ن ضمان أن ساعات العمل غ�ي مبالغ فيها بما يتوافق مع القوانني

ن واالتفاق�ات.  ا لتلك القوانني  األصول وفق�

ا لهذە القواعد،  التأ�د أن جميع مدونات قواعد  • السلوك والس�اسات األخرى موضحة كتابة، وأن أي إجراءات أو تداب�ي تأديب�ة يتم اتخاذها وفق�
 وأن يتم تدو�ن الس�اسات كتابة. 

ي مراعاة حقوق اإل�سان لتجنب اآلثار السلب�ة المحتملة ومعالجتها.  •
ام جميع حقوق اإل�سان و�ذل العنا�ة الواجبة �ن  اح�ت

ن  .5   العن�ي أو التحرش مكافحة التمي�ي

 

ام ال�رامة الشخص�ة والخصوص�ة والحقوق الخاصة بكل موظف، و�جب أال يتسامحوا مع أي تحرش أو إ�ذاء جسدي أو نف�ي يتم  �جب  ع� موردينا اح�ت
ا أو ق���  ا أو بط��قة غ�ي لفظ�ة. كما �جب عليهم منع أي سلوك ولغة واتصال جسدي �عت�ب جنس�� ا أو  التعب�ي عنه لفظ�� ا أو �عت�ب مسيئ� ا أو �مثل تهد�د�

ا.    استغالل��

، ع� أساس العمر أو الجنس  ي ي أو سلئب ة التوظ�ف، سواء ع�ب سلوك إ�جاىب ي أثناء ف�ت
ن الجائر عند التوظ�ف أو �ن م موردونا بعدم التمي�ي ن �ة أو الِعرق أو الدين  �ل�ت

جب القانون أو اتفاق�ات منظمة  أو المعتقدات الس�اس�ة أو التوجه الجن�ي أو اله��ة أو التعب�ي الجن�ي أو القدرة الجسد�ة أو أي صفة أخرى محم�ة بمو 
 العمل الدول�ة.  

 المناخ والبيئة  .6

 

ا ط��ل األمد. فنحن مقتنعون بأن نمونا  ام� ن كة كو�سل�س ُتعد ال�ت إن التنم�ة المستدامة بالنسبة ل�ش
ي نعمل فيها، وأنه ال   ي األما�ن الئت

ا بجودة ظروف المع�شة �ن ا وث�ق� وقدرتنا التنافس�ة مرتبطان ارتباط�
 �مكن أن تكون هناك تنم�ة اقتصاد�ة مستدامة دون مراعاة للبيئة. 

ن البيئ�ة، وخلق وتنف�ذ والحفاظ ع� نهج قائم ع�   �جب ع� موردينا االمتثال لجميع القوانني
ي ناجم عن أ�شطتهم ومنتجاتهم وخدماتهم.   ي سلئب  المخاطر لتقل�ل أو الحّد من أي تأث�ي بيئئ

وارد بكفاءة وضمان التحكم التشغ��ي المالئم للحّد من اآلثار البيئ�ة �جب ع� موردينا استخدام الم
 الضارة.  

از�ة حال �شوء سبب لالعتقاد بأن أي إجراء قد ��ن بالبيئة أو بالصحة العامة والس�ي لتط��ر تقن�ات صد�قة للبيئة  �جب ع� موردينا اتخاذ تداب�ي اح�ت
ي منتجاتهم وعمل�اتهم وتصم�ماتهم وا 

 خت�ار المواد. ودعمها �ن

 : ي
ا لدى كو�سل�س، �جب عل�ك تنف�ذ اآلىت  بصفتك مورد�

اف ع� االمتثال ومعالجة المسائل البيئ�ة األخرى والتأ�د أن موظف�ك لديهم المعرفة والموارد  • التكل�ف داخل مؤسستك بمسؤول�ة اإل�ش
 المناسبة ذات الصلة بمراقبة المسائل البيئ�ة. 

ي نماذج األعمال وتصم�م المنتجات والعمل�ات الخاصة بك. الس�ي لتع��ز  •
 التعم�م وتحسينه �ن

 وفق�  •
ً
ي واإلبالغ عنها للجهات المعن�ة وتدو�ن أي إجراءات أو تداب�ي تأديب�ة كتابة ا التعامل مع المخالفات والشكاوى البيئ�ة �شكل منه�ب

ن والس�اسات المعمول بها.    للقوانني

 

 والممتل�ات والمعدات حما�ة األصول  .7
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ي العد�د من األشكال المختلفة 
ي أصول كو�سل�س �ن

ي ذلك   - تأىت
ون�ة والمال�ة وحئت األشكال غ�ي الملموسة. ونحن نتوقع من الجميع، بما �ن الماد�ة واإلل��ت

كة كو�سل�س أ  و عالمتنا التجار�ة أو حئت منشأة أو مبئن تابع لنا. موردينا، االهتمام بأصولنا ع� النحو المالئم سواء كانت جهاز كمبيوتر محمول مملوك ل�ش

كة كو�سل�س وأشخاص آخ��ن إ  ن فيها. ال �ستخدم الموردون األصول المملوكة ل�ش ال  من المتوقع أن �حافظ موردونا ع� أصول كو�سل�س والمساهمني
ي �قة األصول. 

 عندما يتم الت��ــــح بذلك ع� نحو مناسب، كما �جب أال يتسامحوا �ن

 ��ةال .8

 

ي إطار اتخاذ قرارات  
نحن مثلنا مثل جميع المؤسسات نعتمد ع� استخدام المعلومات وتبادلها �ن

أعمالنا وممارسة أ�شطتنا اليوم�ة، وسوف نتبادل المعلومات مع موردينا. ونحتاج إ� التأ�د من 
تعلق األمر  ق�امنا ب��شاء هذە المعلومات واستخدامها �شكل مسؤول وحمايتها، ال س�ما عندما ي

ا   9.5بب�انات مثل التفاص�ل الشخص�ة (بموجب القسم  أدناە) والمعلومات الحساسة تجار��
 سواء كانت تخصنا أو تخص اآلخ��ن.    -والمل��ة الفك��ة 

ن فيها، واتخاذ  كة كو�سل�س والمساهمني ام المعلومات ال��ة المتعلقة ��ش نتوقع من موردينا اح�ت
المعقولة لمنع ال�شف عن المعلومات ال��ة ألي شخص ال �حتاج إ� االطالع ع�  جميع التداب�ي 

ي ذلك. 
 هذە المعلومات أثناء عمله أو له الحق �ن

 أخالق�ات األعمال .9

 

 مكافحة الفساد والرشوة  .9.1

ا جميع أشكال الفساد والرشوة. و�جب   اهة. و�حظر تمام� ن ا ألع� مستوى من ال�ن م بأداء أعمالنا طبق� ن ن  نل�ت ع� موردينا إجراء األعمال والتأ�د أن جميع العاملني
اهة، وكذلك عدم التسامح مع أي شكل من أشكال الرشوة أو الفساد.  ن ي سالسل التور�د الخاصة بهم �مارسون أعمالهم ب�ن

 �ن

 : ي
ا لدى كو�سل�س، �جب عل�ك تنف�ذ اآلىت  بصفتك مورد�

عدم طلب رشاوى أو قبولها أو دفعها أو عرضها أو السماح بها، سواء �شكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش وتحت أي ظرف من الظروف. وهذا �شمل   •
ن  ن العموميني ي ذلك الموظفني

ي كو�سل�س (بما �ن
وع أو رشوة موظف أو عم�ل أو مسؤول عام �ن عدم الس�ي الستخدام النفوذ ع� نحو غ�ي م�ش

 د أو ك�ان آخر.  األجانب) أو أي فر 

 عدم عرض مدفوعات الت�س�ي أو سدادها، أو السماح لآلخ��ن بعرض تلك المدفوعات أو سدادها ن�ابة عنك.   •

إرساء أنظمة وضوابط و�جراءات واضحة لتحد�د مخاطر الفساد والرشوة داخل األعمال وسالسل التور�د الخاصة بك، واتخاذ جميع   •
ن جملة أش�اء أخرى) التدر�ب المالئم، وقنوات التواصل  اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث الفسا د أو الرشوة. ستشمل التداب�ي الوقائ�ة (من بني

 واإلبالغ الواضحة، والرصد الفّعال لألنظمة والضوابط. 

 الض�افة والهدا�ا .9.2

وع�  ا غ�ي م�ش � ي قد تؤثر تأث�ي ن أو نوفر الض�افة أو الهدا�ا الئت وع  -ا نحن ال نطلب أو نقبل أو نعرض أو نج�ي ا من مظاهر التأث�ي غ�ي الم�ش ئ مظهر� ع�   -أو تن�ش
 قرارات أعمالنا أو قرارات عمالئنا أو اآلخ��ن الذين نعمل معهم. 

 : ي
ا لدى كو�سل�س، �جب عل�ك تنف�ذ اآلىت  بصفتك مورد�

ا  • وع� ا غ�ي م�ش � ي قد تؤثر تأث�ي وع ع� قرارات أعمالك أو   -عدم تقد�م أو قبول الض�افة أو الهدا�ا الئت ا من مظاهر التأث�ي غ�ي الم�ش ئ مظهر� أو تن�ش
 قرارات كو�سل�س.  
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فة أو التسل�ة باهظة الثمن  عدم دفع تكال�ف السفر أو اإلقامة لممث�ي كو�سل�س عندما �قومون ب��ارتك، وعدم تقد�م الهدا�ا أو خدمات الض�ا  •
ة.  و�ات العاد�ة معقولة التكلفة ف�ما يتعلق بفعال�ات األعمال مبا�ش  لهم، باستثناء تقد�م األطعمة والم�ش

 المنافسة العادلة  .9.3

ي السوق بأقل األسعار. ول
ا �ن ها ابتكار� ا سل�مة. ف�ي تضمن توفر أفضل المنتجات والخدمات وأ���

�
�ي تتنافس كو�سل�س منافسة  تخلق المنافسة العادلة سوق

وعة ون��ــهة، فإننا نراقب عمل�اتنا باستمرار وال نتسامح مع السلوك المناهض للمنافسة.    م�ش
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 : ي
ا لدى كو�سل�س، �جب عل�ك تنف�ذ اآلىت  بصفتك مورد�

ي سالسل التور�د الخاصة بك،   •
ن مكافحة االحتكار، وضمان االمتثال �ن ام المنافسة العادلة وقوانني وعدم إبرام أي اتفاق�ة تتعلق بتثب�ت  اح�ت

 األسعار أو الحصة السوق�ة. 

ي تقد�م العروض أو أي آل�ات أخرى   •
ي العروض أو المناقصات التكم�ل�ة أو التناوب �ن

ي التالعب بالعروض عن ط��ق التواطؤ �ن
عدم المشاركة �ن

ي حاالت تقد�م العطاءات. 
 تحد من المنافسة العادلة �ن

 تضارب المصالح  .9.4

ي 
ا �ن ي المصالح والت�ف واتخاذ القرارات بما �صب دائم�

وع �ن ي الحفاظ ع� سمعتنا، �جب علينا تجنب التضارب غ�ي الم�ش
مصلحة رّب كجزء من واجبنا �ن

. �مكن أن ن ينبع من   العمل. �حدث "تضارب المصالح" عندما تتعارض مصالحنا الشخص�ة أو يبدو أنها تتعارض مع قدرتنا ع� أداء وظائفنا دون تح�ي
�ة أو المساهمات الس�اس�ة أو عالقات الرعا�ة التجار�ة أو العالقات الشخص�ة.  عات الخ�ي  الض�افة والهدا�ا أو الت�ب

ي صفقاتهم التجار�ة. 
 نطلب من موردينا الت�ف ع� نهج كو�سل�س وتجنب تضارب المصالح �ن

مة مع كو�سل�س.  نطلب من موردينا إبالغ كو�سل�س عن أي موقف تذكرە بح�ث �شكل أ ي إطار صفقاتك الم�ب
ي المصالح �ن

ا �ن  و من المحتمل أن �شكل تضار��

 )GDPRالالئحة العامة لحما�ة الب�انات (  .9.5

ا لتحقيق أغر  ور�� ا و�ن وع� ن حما�ة الب�انات واستخدام الب�انات الشخص�ة فقط عندما �كون ذلك م�ش اض األعمال  �جب ع� موردينا االمتثال لجميع قوانني
و   عة. الم�ش

 : ي
ا لدى كو�سل�س، �جب عل�ك تنف�ذ اآلىت  بصفتك مورد�

ي تنص ع� حما�ة المعلومات الشخص�ة ونقلها والوصول إليها وتخ��نها. وهذا �شمل ع�   • ن واألوامر التوجيه�ة الئت ضمان االمتثال للقوانني
ي  ي الالئحة العامة لحما�ة الب�انات (الئحة االتحاد األوروىب

 ).  679/ 2016وجه الخصوص تلك المعاي�ي المعمول بها والمنصوص عليها �ن

ون�ة واإلدار�ة والماد�ة والتقن�ة المالئمة �شأن خصوص�ة الب�انات وأمنها عند التعامل مع أي شكل من أشكال  التأ�د دائم�  • ا من الضوابط اإلل��ت
ي ذلك ع� سب

ن واللوائح المعمول بها عند استخدام الب�انات الشخص�ة بأي شكل (بما �ن ا لجميع القوانني �ل  الب�انات الشخص�ة، واالمتثال أ�ض�
 ال الح� معالجة الب�انات الشخص�ة ونقلها وتخ��نها وحفظها و�سج�لها وحذفها).  المثال 

كة كو�سل�س أو ب�انات موظفيها.  ن السار�ة �شأن ب�انات �ش  �جب ع� موردينا إبالغنا عن أي إخالل أو شبهة إخالل بأي قانون من القوانني

 العق��ات -االمتثال التجاري  .9.6

اد والتصدير والتجارة المحل�ة للسلع والخدمات وكذلك العق��ات الدول�ة والممارسات التجار�ة المق�دة. �شمل االمتثال التجاري  ي تحكم االست�ي  اللوائح الئت

ي ذلك القيود التجار�ة أو 
ن واللوائح المعمول بها، بما �ن ا لجميع القوانني ا كامً� بممارسة أعمالها وفق� ام� ن م مجموعة كو�سل�س ال�ت ن االقتصاد�ة أو العق��ات    تل�ت

ن آلخر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة و/أو االتحاد األو  ي �فرضها أو �ديرها أو ينفذها من حني ي و/أو أي سلطات  المال�ة أو عمل�ات الحظر التجاري الئت روىب
ي تعمل فيها كو�سل�س.  ي البلدان الئت

ي �ن
 وطن�ة وفوق وطن�ة أخرى لها اختصاص قضاىئ

 
ن واللوائح. نتوقع من موردينا االمتث ا (وضمان امتثال سالسل التور�د الخاصة بهم) لجميع هذە القوانني  ال أ�ض�

ا لدى كو�سل�س، �جب عل�ك    باإلضافة لذلك، بصفتك مورد�

ن الذين تعمل معهم • ن المستف�دين الحق�قيني ن وأنك تتح� بالشفاف�ة �شأن المال�ني   اإلدراك بأن كو�سل�س بحاجة إ� معرفة أطرافها الخارجيني
 كو�سل�س. 

ي قائمة عق��ات أو قد   •
ي قد تكون مدرجة �ن ن الئت ي مراقبة البلدان و/أو األطراف الخارجيني

اإلدراك والمالحظة أن كو�سل�س تتح� بال�قظة �ن
ي بلد خاضع للعق��ات. 

كة ذات صلة تقع �ن  يوجد لديها �ش

ن    ولوائح معمول بها أو بمدّونة قواعد السلوك الماثلة. �جب ع� موردينا إبالغنا عن أي إخالل أو شبهة إخالل بأي قوانني
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 مكافحة غس�ل األموال .9.7

وعة لدعم األ�شطة اإلجرام وعة، أو عند استخدام األموال الم�ش ي معامالت تجار�ة م�ش
ي  �حدث غس�ل األموال عندما يتم إخفاء عائدات ج��مة �ن �ة، والئت

 �شمل اإلرهاب.  

ن مكافحة غس�ل األموال المعمول ا لجميع قوانني ي أي شكل من أشكال غس�ل األموال، و�جب أن �متثلوا دائم�
 بها.   �جب ع� موردينا عدم االنخراط �ن

 
 : ي

ا لدى كو�سل�س، �جب عل�ك تنف�ذ اآلىت  بصفتك مورد�

ي  •
كائك �ن  األعمال. اتباع أي متطلبات عنا�ة واجبة تحددها كو�سل�س ف�ما يتعلق ��ش

 التأ�د أن معامالتك التجار�ة ال تنطوي ع� ا�تساب أو استخدام أو اإلبقاء ع� عائدات مال�ة أو ممتل�ات مكتسبة من عائدات الج��مة.  •

مة مع كو�سل�س.  • ي عمل�ة غس�ل أموال تتعلق بصفقة م�ب
ا مقابً� متورط �ن

�
ي أن طرف

ا، إذا كان لد�ك علم أو شك �ن  اإلبالغ فور�

ن المعمول بها. التدو�ن و  • ا للقوانني كة والوضع الما�ي واألداء وفق�  اإلفصاح �شفاف�ة ودقة عن تفاص�ل األ�شطة التجار�ة وه�كل ال�ش
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 جهات االتصال الخاصة باإلبالغ .10

 

 

 المستشار العام للمجموعة:   
 إ�مان��ل كوشارد 

emmanuelle.cochard@consolis.com 

 

كة كو�سل�س:  ون�ة لقناة التنبيهات الخاصة ��ش  المواقع اإلل��ت

• https://consolis.ethicspoint.com   (ي المالئم لسطح المكتب
وىن  (الموقع اإلل��ت

• https://consolismobile.ethicspoint.com   (ي المالئم للهاتف المحمول
وىن  (الموقع اإلل��ت

كة كو�سل�س:   أرقام هواتف قناة التنبيهات الخاصة ��ش

 629 044  8000إستون�ا:   1م�: انظر ملحوظة  56  06  83  80الدنمارك:  

 1803960  0800ألمان�ا:   36  55  98  805 0فر�سا:   416154  0800:   فنلندا 

 80205327التف�ا:  1401897  0800إندون�س�ا:   80088550المجر: 

و�ــــج:  0232878 0800هولندا:   435 30  800 8ليتوان�ا:    80062435ال�ن

 900876288إسبان�ا:  421 890  0800رومان�ا:   800005047بولندا: 

  2تو�س: انظر ملحوظة  15 00 088-020الس��د:  

 

(هاتف خلوي لجميع أنحاء م�). لالتصال  0200-2510-02(خارج القاهرة)،   0200-2510-02(القاهرة)،  0200- 2510: لالتصال بم�: 1ملحوظة 
�ة:   ن  4904-979 844ال��ــــع باللغة اإلنجل�ي

. اطلب تغي�ي الخط أو استقبال مكالمة باتجاە الوال�ات المتحدة ع� الرقم الوار  2ملحوظة  ي ي بك من خط خار�ب
د : تو�س: اتصل بالمشغل المح�ي المعئنّ

�ة. لالتصال ال��ــــع:  أدناە. سيتم قبول جميع المكالما  ن   1+ت العكس�ة أو المكالمات المستقبلة من قبل مركز االتصال باستخدام رسالة آل�ة باللغة اإلنجل�ي
704-526-1125 

mailto:emmanuelle.cochard@consolis.com
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