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 قواعد سلوك الموردین

") بعالقات عالمیة مع عمالء الفوالذ ومواد البناء والمعدات Klöcknerوشركاتھا الفرعیة ("  Klöckner & Co SEتحتفظ شركة 
الخدمات التقنیة وموردیھا وُمنتجیھا، ومع شركات الخدمات اللوجستیة ومقدمي الخدمات األخرى. إننا نعتبر الموردین/التجار ومقدمي 

الذین نتعامل معھم ("المورد" أو "الموردون") شركاء أساسیین. ولھذا، فنحن نتوقع منھم أن یحافظوا على االلتزامات نفسھا تجاه  
 القوانین واالستدامة والقیم األخالقیة التي نتمّسك بھا. 

ء والتخزین والعملیات التشغیلیة أو الخدمات  إن مفھومنا في االستدامة الشاملة یجمع بین كل عناصر سلسلة القیمة: ما بین الشرا
المختلفة، وھذا یشمل التحسین المستمر لعملیات التشغیل. یتوسم فینا عمالؤنا أن نبذل ھذه الجھود نحو االستدامة واالمتثال للقوانین 

 م یعتمدون على ذلك ("قواعد السلوك")، وھ Klöckner & Co SEالمحلیة والقیم األخالقیة المنصوص علیھا في قواعد سلوك 

، أن تراجع وتعتمد تطلعاتنا المتعلقة بحقوق اإلنسان على النحو Klöcknerوفي ھذا الصدد، نطلب منك، بوصفك مورًدا قدیًرا لدى 
ي )، وأخالقیات البیئة والعمل، وأن تقّر بفھمك إیاھا وامتثالك لھا بالتوقیع فIIIأ ( 217المنصوص علیھ في قرار األمم المتحدة رقم 

 نھایة ھذه الوثیقة.
 
 

 حقوق اإلنسان والعّمال 
 

موردیھا أن یحددوا االنتھاكات والمخاطر المحتملة لحقوق اإلنسان في عملیاتھم وفي سالسل القیمة، وأن یتخذوا   Klöcknerتحّث 
للتحسین المالئم ومراجعتھا وتحدیثھا عند اإلجراءات/التدابیر المناسبة للقضاء على تلك المخاطر أو الحد منھا. وال بد من تطبیق خطط 

شھًرا على األقل. ھذا شرط إلزامي على كل الموردین الملَزمین قانونًا بموجب قانون بلد اإلقامة أو بلد العمل أو   12الضرورة، وكل 
لتشغیل أو في سلسلة  بموجب الئحة أو توجیھ من االتحاد األوروبي ینص على مراجعة مخاطر انتھاكات حقوق اإلنسان في عملیات ا

 القیمة أو في جزء منھا، وتقییم تلك المخاطر والقضاء علیھا.
 

، نلتمس من موردینا أن یحترموا الحقوق األساسیة، وحقوق اإلنسان بالتحدید، وأن یمتثلوا لھا. عالوة على ذلك، نلتمس Klöcknerفي 
العمل الدولیة، مع مراعاة القوانین واللوائح المعمول بھا التي  من موردینا أن یحیطوا علًما بمعاییر العمل التي أصدرتھا منظمة

 تصدرھا الدول والسلطات المحلیة المختلفة. 

a(  على الموردین أّال یستخدموا أي نوع من أنواع العمالة اإللزامیة. وھذا یشمل على سبیل المثال ال الحصر، العمل
 وأي شكل آخر من أشكال "العبودیة الحدیثة". باإلكراه أو بعقود طویلة األجل أو بالسخرة أو بالسجن،

b(   على الموردین أال یستخدموا أي نوع من أنواع عمالة األطفال. بموجب قواعد السلوك، "الطفل" ھو أي شخص یقل
لثًا)  عاًما؛ (ثانیًا) العمر األدنى المطلوب إلكمال التعلیم اإللزامي في بلد جھة التصنیع؛ (ثا )15(عمرة عن: (أوًال) خمسة عشر 

 العمر األدنى المطلوب للتوظیف في البلد المعنّي، أیھا أكبر.

c(   على الموردین أن یحترموا التنوع الثقافي واألخالقي والدیني، وأن یلتزموا بمبادئ المساواة، بصرف النظر عن
الجنسیة أو الدین، أو أي  الدین أو النوع أو العمر أو األصل أو اللون أو اإلعاقة أو الجنسیة أو التوجھ الجنسي أو الھویة 

 خصائص أو أنشطة مصونة أخرى.

d(   على الموردین أن یتعاملوا مع موظفیھم باحترام وإكرام. وبناًء علیھ، یجب على الموردین أال یعّرضوا الموظف
التمییز غیر ألي مضایقة جسدیة أو جنسیة أو لفظیة أو ألي شكل آخر من أشكال المضایقة أو اإلكراه أو اإلساءة أو 

 المشروع.
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e(  فيKlöckner نلتمس من الموردین أن یحترموا حقوق موظفیھم إلى أقصى حد تسمح بھ القوانین الوطنیة المعمول ،
بھا، وأن یشّكلوا مجلًسا للعمال أو وحدة (اتحاد) تفاوض جماعي، أو أي شكل آخر من أشكال تمثیل الموظفین، وأن یشاركوا 

 الجماعي. في التفاوض 

f(  على الموردین أن یلتزموا تمام االلتزام بكل القوانین الساریة فیما یتعلق بأوقات العمل، وعلیھم أن یدفعوا للموظفین
ما ال یقل عن الحد األدنى من األجور، وأن یقدموا لھم أدنى حد من االستحقاقات، على النحو الذي تنص علیھ القوانین المحلیة  

القوانین المحلیة الساریة، على الموردین أن یدفعوا الحد األدنى من األجور واالستحقاقات بما یتفق مع الساریة. في حال غیاب 
 ممارسات المجال السائدة في موقعھم.

g(   على الموردین أن یمتثلوا لكل القوانین واألنظمة واللوائح الساریة بشأن الصحة والسالمة والرفاھیة، وعلیھم أن یوفروا
 لموظفیھم. على الموردین أن یُِعّدوا ویطبّقوا برامج فعالة للتشجیع على ما سبق ذكره.مكان عمل آمنًا 

 
 

 معادن مناطق النزاع 

ل بشكل مباشر أو غیر مباشر مجموعات  Klöcknerتلتمس  من كل موردیھا أن یبذلوا الجھود المعقولة لتجنب استخدام مواد خام تمّوِ
تانتالیات - سلعًا تحتوي على الكولمبایت Klöcknerمسلحة تنتھك حقوق اإلنسان في منتجاتھم. یُمنَع على كل الموردین أن یوردوا إلى 

لفرامیت أو القصدیر أو التنجستن أو التانتالوم أو الذھب ("معادن مناطق النزاع") التي حصلوا أو  (الكولتان) أو الكاسیتریت أو الفو 
من البرلمان والمجلس األوروبي، وحسب  2017/821یحصلون علیھا من دول النزاع حسب التعریف الوارد في الالئحة (األوروبیة) 

من قانون دود فرانك إلصالح وول ستریت وحمایة المستھلك،  1502تعدیالتھا من وقت آلخر، وحسب التعریف الوارد في البند 
 وتعدیالتھ من وقت آلخر ("الدول المحظورة").

) عند إبرام أي طلبات أو compliance@kloeckner.comكتابة (عبر البرید اإللكتروني:  Klöcknerعلى الموردین أن یبلغوا 
بما إذا كانت تلك السلع تحتوي على معادن مناطق نزاع أم ال. ویتضمن ھذا اإلخطار تحدید معدن  Klöcknerعقود لبیع سلع إلى  

ل عن صھره. وإذا كان منشأ معدن منطقة النزاع في بلد محظور، فعلى المورد أن یؤكد أن منطقة النزاع وبلد المنشأ واسم المسؤو
عملیة شراء ھذا المعدن لم تمّول أو تنفع بشكل مباشر أو غیر مباشر مجموعة مسلحة في البالد المحظورة، وأن یوضح األساس الذي  

 استند إلیھ في ھذا التأكید.

لتقدیرھا الخاص، بحقھا في فسخ أو إنھاء أي طلب أو عقد یخص السلع التي تحتوي على معادن مناطق ، وفقًا Klöcknerتحتفظ 
 النزاع.
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 البیئة   
  

على الموردین أن یبذلوا جھودھم في تخفیف تأثیر عملیاتھم في البیئة، وأن یعملوا بما یتماشى مع القوانین واألنظمة واألوامر  
 الساریة، كحد أدنى. 

 إدارة الموارد المستدامة  .1

موردیھا أن یحددوا التأثیرات والمخاطر المحتملة على البیئة في عملیاتھم وفي سالسل القیمة المضافة، وأن   Klöcknerتحّث 
یتخذوا اإلجراءات/التدابیر المناسبة للقضاء على تلك التأثیرات/المخاطر أو الحد منھا. وال بد من تطبیق خطط للتحسین  

شھًرا على األقل. ھذا شرط إلزامي على كل الموردین الملَزمین قانونًا  12مراجعتھا وتحدیثھا عند الضرورة، وكل المالئم و
بموجب قانون بلد اإلقامة أو بلد العمل أو بموجب الئحة أو توجیھ من االتحاد األوروبي ینص على مراجعة مخاطر التأثیرات 

 في سلسلة القیمة أو في جزء منھا، باإلضافة إلى تقییمھا والقضاء علیھا والحد منھا. السلبیة على البیئة في عملیات التشغیل أو 

 كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وانبعاثات الغازات الدفیئة ونقاء الھواء .2

ثات   الموردون الذین نتعامل معھم على علم بمصادر الطاقة الحالیة التي یستخدمونھا، ویبحثون عن فرص تقلیل انبعاثات ملّوِ
 الھواء والغازات الدفیئة على نحو مطلق. 

 
ثات الھواء والغازات الدفیئة في سالسل  القیمة لدیھم على  یبذل الموردون الذین نتعامل معھم جھوًدا دائمة لتقلیل انبعاثات ملّوِ

 نحو مطلق، ویدعمون أھداف "اتفاق باریس للمناخ". 

 اإلدارة المسؤولة للمواد الكیمیائیة .3

یستخدم الموردون الذین نتعامل معھم مواد كیمیائیة تم شراؤھا وتخزینھا ونقلھا والتعامل معھا واستخدامھا بطرق تتماشى مع  
 لعاملین وسالمتھم وتحافظ على البیئة.  المتطلبات القانونیة، وبطریقة تحافظ على صحة ا

 استھالك المیاه وتصریف میاه الصرف  .4

عندما یستخدم الموردون الذین نتعامل معھم المیاه في عملیاتھم التشغیلیة، فإنھم یبحثون عن فرص لتقلیل استھالك المیاه 
 وتصریف میاه الصرف بطریقة تحافظ على البیئة، ویستغلون تلك الفرص.  

 النفایات  .5

خّزن الموردون الذین نتعامل معھم النفایات ویتعاملون معھا وینقلونھا ویتخلصون منھا بطریقة تتماشى مع كل المتطلبات  ی
ن   القانونیة الساریة، وبطریقة تحافظ على صحة العاملین وسالمتھم، وتحافظ على البیئة. ال تُدفَن النفایات في الموقع. تُخزَّ

 الخطرة في أماكن منفصلة.   النفایات الخطرة والنفایات غیر
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 النزاھة وأخالقیات العمل   
  

من موردیھا أن یدیروا أعمالھم وفقًا لمعاییر أخالقیة عالیة. كشرط أدنى، على المورد أن یدیر أعمالھ بما یتفق   Klöcknerتلتمس 
مع كل القوانین واألنظمة واللوائح الساریة المتعلقة بأخالقیات العمل، والمتعلقة بالتعامل مع الرشوة وغیرھا من السلوكیات 

 المحظورة.

مالھم بطریقة نزیھة وأخالقیة. إننا ال نتسامح مع الرشوة وال مع ممارسات العمل الفاسدة  على الموردین أن یدیروا أع
وال غسیل األموال. نلتمس من موّردینا أن یمتثلوا لممارسات المنافسة العادلة، وھذا یشمل االمتثال لكل قوانین ولوائح  

لى الصادرات وال سیما اللوائح والتشریعات التي مكافحة االحتكار واللوائح والتشریعات الساریة فیما یخص الرقابة ع
 یسنّھا االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة وسویسرا والوالیات المتحدة األمریكیة.

إلحداث أي نوع من التأثیر. أي   Klöcknerعلى الموردین أن یمتنعوا عن تقدیم أي دعوات أو ھدایا إلى موظفي 
أو األطراف المعنیة یجب أن تكون معقولة ومناسبة من حیث الغرض والتصمیم  دعوات أو ھدایا تُقدَّم إلى موظفینا

والمالءمة االجتماعیة؛ أي ال بد أن تكون ذات قیمة مالیة معتبرة، وأن تكون ضمن العرف التجاري المحلي المعتاد. 
على أي میزات غیر نلتمس أیًضا من موردینا االمتناع عن أن یطلبوا من موظفینا أو األطراف المعنیة الحصول 

 مالئمة. 

 یجب على الموردین أن یتجنبوا أي شكل من أشكال تضارب المصلحة الذي قد یؤثر سلبًا في العالقات التجاریة. 

 
 االمتثال

من موردیھا أن یتفقوا على كل المبادئ والمتطلبات المذكورة في قواعد السلوك مع الموردین من الباطن والموردین  Klöcknerتلتمس 
 على نحو ُمِلزم ومتبادل، وأن یضعوا ھذا في حسبانھم عند اختیار الموردین والموردین من الباطن. 

ت االمتثال لقواعد السلوك. وال بد من إتاحة ھذه الوثائق لشركة على الموردین أن یحتفظوا بالوثائق الضروریة على نحو معقول إلثبا 
Klöckner   .بموجب طلب كتابي مسبق 

إذا طرأت أي مسائل تتعلق باألخالقیات أو االمتثال القانوني وكانت تستدعي التساؤل أو التخوف، فإن الموردین یتحملون مسؤولیة 
 . Klöcknerرفعھا إلى 

 203 49+على الرقم:  Klöckner & Coلإلبالغ عن المخاوف، یمكن للموردین أن یتواصلوا مع مكتب االمتثال المؤسسي في 
. یتولى مكتب االمتثال المؤسسي َمھمة التأكد من تسویة compliance@kloeckner.comأو بإرسال برید إلكتروني إلى:  3072119

لى  كل المسائل المتعلقة باألخالقیات أو باالمتثال أو بكلیھما، والتي أُبِلغ عنھا من خالل أي قنوات متاحة للموردین في قواعد السلوك، ع
 اإلنصاف وعلى المستوى المالئم من المؤسسة.وجھ السرعة و

" والذي یحمي ھویة المبلّغ متاح على مدار الساعة، من أي  Let Us Knowعالوة على ذلك، فإن نظام اإلبالغ المستقل والسري لدینا " 
-http://www.kloeckner.com/en/letمكان في العالم. الموقع اإللكتروني متوفر بعدة لغات ویمكن الوصول إلیھ عبر الرابط: 

us know.html. 
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في حالة التقصیر الواضح من المورد في االلتزام بالمبادئ أو الشروط المنصوص علیھا في قواعد السلوك أو في حالة رفضھ تطبیق  
عد السلوك أو تخفیف ذلك التقصیر، بعد التدابیر المالئمة للقضاء على تقصیره في االلتزام بالمبادئ والشروط المنصوص علیھا في قوا 

 تحتفظ بحقھا في فسخ أي عقود مع المورد لھذا السبب.  Klöcknerإمھالھ فترة سماح معقولة، فإن 
 

 إقرار المورد

أقِّر، أنا الموقّع أدناه، بموجب ھذه الوثیقة نیابةً عن الشركة ("المورد") بأن توقیعي على ھذه الوثیقة یعني أنني أقِّر وأعترف 
، وتعدیالتھا من وقت آلخر (النسخة Klöckner & Co SEوأمتثل لكل األحكام والمبادئ الواردة في قواعد سلوك الموردین في  

الموق على  متاحة  لشركة  الحالیة  اإللكتروني   Klöckner & Co SE|    االمتثال  Klöckner & Co SEع 
)(kloeckner.com  إلى جانب أي التزامات تعاقدیة أبرمتھا مع شركة ،(Klöckner .أو شركاتھا التابعة 

 
 
 

    المكان والتاریخ:
 
 
 

    المورد: اسم 
 
 
 

 اسم (أسماء) ووظائف 
ضین بالتوقیع (طباعةً):       المفوَّ

 
ضین بالتوقیع   توقیع المفوَّ

ضون بالتوقیع:      المفوَّ
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