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 في اف اس جلوبال

 قواعد السلوك الخاصة بالموردين مدونة 
 

 1.0اإلصدار  
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 مذكرة إصدار الوثيقة

 .2021أغسطس  1اعتباًرا من  في اف اس جلوباللالستخدام في  ،1.0قواعد سلوك الموردين اإلصدار لمدونة ال هذه تم إصدار

 . في اف اس جلوبال مجموعةءات مراقبة المستندات الخاصة بيخضع هذا المستند إلجرا

 . VFS Championsنسخة إلكترونية من أحدث إصدار من هذا المستند متاحة على 

 في اف اس جلوبالواالمتثال والشؤون القانونية، مجموعة  المخاطررئيس إدارة : انشأ من قبل

 في اف اس جلوبال الرئيس التنفيذي لمجموعة : تمت المراجعة والموافقة عليها من قبل

يجب عدم نسخ هذا المستند كليًا .  والتكراريحظر الوصول غير المصرح به والنسخ  .  خاضع للرقابة  المستند  اهذ  2021©  

في اف  لمجموعة  واالمتثال والشؤون القانونية    رئيس إدارة المخاطر أو جزئيًا بأي وسيلة، دون الحصول على إذن كتابي من  

 . اس جلوبال
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 قائمة المراجعة

 

  /تعديل  /إضافة )نوع التغيير 

 ( حذف

 

 منطق التغيير

 

 رقم الجزء 

 

 وصف المراجعة 

 

 المراجعة تاريخ 

 

 رقم االصدار 
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 :الهدف .1

نتسامح مطلقًا مع وفقًا لذلك، ال  .  بمعايير عالية من السلوك األخالقي واالمتثال للقوانين واللوائح  في اف اس جلوبالتلتزم  

السلوك واألنشطة التجارية غير القانونية وغير األخالقية، بما في ذلك الرشوة والفساد والتهرب الضريبي والعمل القسري  

 . وغيرها من انتهاكات حقوق اإلنسان

عل يجب  والتي  التجارية،  األعمال  بممارسة  الخاصة  مبادئنا  بنا  الخاصة  الموردين  سلوك  قواعد  مدونة  كمورد تحدد  يك 

 . في اف اس جلوبالااللتزام بها، كجزء من الترتيبات التعاقدية الخاصة بك مع 

 :المسؤولية والتنفيذ .2

في   القانونية  والشؤون  واالمتثال  المخاطر  إدارة  جلوبال   مجموعةرئيس  اس  اف  قواعد    Group  في  مدونة  مالك  هو 
واالمتثال والشؤون   رئيس إدارة المخاطرافقة خطية من  سيتم إجراء أي تغييرات على السياسة بمو.  سلوك الموردين هذه

 .في اف اس جلوبالمجموعة لالقانونية 

 : االنطباق /األهلية  .3

والمقاولين    في اف اس جلوبالعلى جميع موردي  هذه    في اف اس جلوبالتنطبق مدونة قواعد السلوك الخاصة بموردي  

 . في اف اس جلوبالمن الباطن المشاركين في تقديم السلع أو الخدمات إلى 

 : االمتثال للقوانين والمعايير األخالقية .4

يجب عليك االمتثال لجميع القوانين واللوائح الدولية والمحلية التي تنطبق على عملك في البلدان التي تعمل فيها، بما في  
الح  ال  المثال  سبيل  على  والضرائب :  صرذلك  والتوظيف  اإلنسان  وحقوق  والفساد  والرشوة  والسرية  البيانات  حماية 

 .االحتكاروالتمويل والبيئة والصحة والسالمة والمنافسة ومكافحة 

 :يجب أن تجري عملك بطريقة أخالقية ومسؤولة وشفافة من خالل 

 أو الرشاوى؛ وى قضاء المصالحرشاحظر جميع أشكال الرشوة والفساد، بما في ذلك مدفوعات التسهيل أو  •

 ؛انيابة عنهبالأو  شركتكتعمل لصالح  أخرىتنفيذ اإلجراءات المصممة لمنع الرشوة والفساد في عملك ومن قبل أطراف   •

يجب أال يقدموا أو يتلقوا ضيافة أو ترفيًها مفرًطا أو غير مناسب، ويجوز لهم فقط تقديم    VFSن موظفي  قاعدة أ  احترام •
بقصد    VFSيجب عدم تقديم الهدايا أو الترفيه أو الضيافة أو تقديمها إلى موظفي  .  الهدايا ذات القيمة المتواضعةوقبول  

 التأثير على الموظف؛ 

قد تم ترخيصها مسبقًا   في اف اس جلوبال التأكد من أن أي هدايا أو ترفيه أو ضيافة مقدمة أو مقدمة فيما يتعلق بأعمال   •
يجب أن تكون أي من هذه الهدايا أو  .  في اف اس جلوبالويتم إبالغها بشكل كامل ودقيق إلى    في اف اس جلوبالمن قبل  

وسائل الترفيه أو الضيافة متواضعة ومناسبة وغير معروضة أو مقدمة بقصد التأثير على المتلقي أو الحصول على ميزة 
 .غير الئقة

 والتنظيمية   الفنية  التدابيروضع  و  الضرائب؛  دفع  من  بالتهر  في  اآلخرين  مساعدة   وعدم   عملك  في  الضريبي  التهرب  منع •
ول  المناسبة السرية  المعلومات  جميع  والشخصية  المعلومات  حماية  الفكرية  الملكية  بيانات  ذلك  في  بما  بالعمل،  المتعلقة 

قبل   من  لك  المقدمة  بنا،  جلوبال الخاصة  اس  اف  غير  /و  في  الوصول  ولمنع  المعنيين،  التجاريين  شركائنا  قبل  من  أو 
 المصرح به أو الفقد العرضي أو التدمير لهذه البيانات؛
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أنها غير تنافسية، بما في ذلك تثبيت األسعار والتالعب بالعطاءات والمشاركة    تجنب الممارسات التي قد يُنظر إليها على  •
 في الكارتالت وتبادل معلومات التسعير مع المنافسين؛

تجنب تضارب المصالح، واإلفصاح لنا عن أي حاالت تضارب مصالح محتمل أو فعلي فيما يتعلق بعملك وأنشطتك مع   •
أو    في اف اس جلوباللح مالية أو مصالح أخرى قد تكون لديك مع أحد موظفي  ، بما في ذلك أي مصافي اف اس جلوبال

 أحد أفراد أسرته المقربين؛ 

الحصول عليها في سياق   • تم  استخدام أي معلومات سرية  أو تمكين   في اف اس جلوبالمع    العملعدم  للتداول  كأساس 
 اآلخرين من التداول في األسهم أو األوراق المالية ألي شركة؛ 

 .مستندات وسجالت عمل دقيقة وكاملة واالحتفاظ بها، وفقًا للقوانين واللوائح المحلية والدولية المناسبة ضمان وجود •

 :الصحة والسالمة والبيئة .5

 :عملك، بما في ذلك عن طريقليجب أن توفر لعمالك بيئة عمل آمنة وصحية، وأن تقلل التأثير البيئي 

 الحصول على جميع التراخيص والتصاريح المناسبة المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة والحفاظ عليها؛ •

 رب؛مياه الشمع تزويد العاملين لديك بمرافق نظيفة يمكن الوصول إليها بشكل معقول  •

الخطرة  • النفايات  تأثير  ذلك  في  بما  والسالمة،  الصحة  حوادث  ومنع  وتقليل  وإدارة  لتحديد  استباقية  منهجية  نهج  تنفيذ 
 وملوثات الهواء المفرطة؛

 االمتثال لجميع التشريعات واللوائح البيئية المعمول بها، بما في ذلك التعامل مع المواد الخطرة والخطرة؛ و •

 . بيئية وبرنامج إدارة بيئية فعال يتناسب مع حجم وطبيعة عملكتنفيذ سياسة  •

 

 :العمل وحقوق اإلنسان .6

 : يجب عليك احترام المعايير الدولية لحقوق اإلنسان واالمتثال لها بما في ذلك

و  عدم استخدام أي شكل من أشكال العمل الجبري أو العبودية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر العمل القسري أ •
العمل بالسخرة أو السجن إيواؤهم أو تجنيدهم أو نقلهم أو . )االستعبادي أو  الطوعي نقل األفراد أو  العمل غير  يشمل 

ذلك  في  يتحكم  آخر  شخص  إلى  الدفع  طريق  عن  أو  االحتيال  أو  االختطاف  أو  باإلكراه  التهديد  أو  بالقوة  توظيفهم 
 ؛ (الشخص

استخدا • أو  األطفال  عمالة  مع  التسامح  وجه  عدم  على  ولكن  بها  المعمول  واللوائح  للقوانين  وفقًا  منها  االستفادة  أو  مها 
بالعمل  االلتحاق  لسن  األدنى  بالحد  المتعلقة  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقية  الطفل  لحقوق  المتحدة  األمم  اتفاقية  التحديد 

(C138)وثائق الهوية والسفر الصادرة عن الحكومة للعمال؛  زعدم حج ؛ 

التمييز ضد أي عامل على أساس العمر أو اإلعاقة أو العرق أو الجنس أو الحالة االجتماعية أو األصل القومي أو  عدم   •
بموجب   المحمية  الحاالت  أو غيرها من  النقابية  العضوية  أو  الجنسي  التوجه  أو  الدين  أو  العرق  أو  السياسي  االنتماء 

 ؛ التوظيف أو أي عمل آخر ممارسات أثناء القوانين الوطنية أو المحلية المعمول بها،

مع • والمضايقات  اإلساءة  من  خاٍل  عمل  مكان  إخضاع  توفير  ذلك   عدم  في  بما  إنسانية  غير  أو  قاسية  لمعاملة  العمال 
 التحرش النفسي واإلكراه الجسدي والعقلي والتحرش الجنسي؛

 التأكد من أن جميع عقود العمال تحدد بوضوح شروط العمل بلغة يفهمها العامل؛ •
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العمل اإلضافية التي   تعويض جميع الموظفين بشكل عادل ووفقًا للوائح األجور المحلية، وتعويض العمال عن ساعات •
 يتم أداؤها بالمعدالت القانونية؛ و

ضمان أال تتجاوز ساعات العمل الحد األقصى لساعات العمل التي تسمح بها القوانين الوطنية والمحلية المعمول بها،  •
 . مع حصول العمال على يوم عطلة واحد على األقل كل سبعة أيام باستثناء الحاالت غير العادية أو الطارئة

 : ةراقبالم .7

أن يشارك جميع موردينا والمقاولين من الباطن القيم والمبادئ الواردة في مدونة قواعد سلوك    في اف اس جلوبالتتوقع  
 . الموردين هذه، وأن يكون لدى موردينا والمقاولين من الباطن نفس التوقعات لسلسلة التوريد الخاصة بهم

الموردين   امتثال  ونقيم  الباطن  سنراجع  المقاولين من  أو  أي من موردينا  تدقيق  في  بالحق  هذه، ونحتفظ  السلوك  لقواعد 
 . قد يؤدي عدم االمتثال لمثل هذا التدقيق إلى إنهاء عالقتنا مع المورد. لتأكيد االمتثال لمدونة قواعد السلوك

قبل   من  للعقد  ماديًا  انتهاًكا  المدونة  لهذه  المورد  امتثال  عدم  هذه  .  الموردسيعتبر  لمتطلبات  الموردين  مخالفة  حالة  في 
في بالحق  نحتفظ  )المدونة،  أو  (  1:  تصحيحية  إجراءات  بعالقة  (  2)؛  إصالحيةطلب  مرتبطة  اتفاقية  أي   تجاريةإنهاء 

حقوق وأخرى متاحة بموجب القانون    عالجاتأو التعويضات أو أي    بمقابل األضرارالمطالبة  (  3)حسب االقتضاء؛ و  
 . ألي عدم امتثال للمدونة اإلنصاف

للمورد المطالبة بتعويض أو أي   المدونة، لن يحق  اتفاقية أو عالقة عمل نتيجة عدم االمتثال لهذه  إنهاء   أتعاب في حالة 
اس جلوبال إضافية من   اف  أطراف  في  اتفاقيات مع  أو  تنفيذها  تم  أنشطة  أي  النظر عن  قبل    أخرى ، بغض  إبرامها  تم 

 اإلنهاء. 

 : ةحقوق اإلدار .8

هذه في أي    مدونة قواعد السلوك  لتغيير أو سحب أو تعديل  الحصريةالسلطة التقديرية    في اف اس جلوبال تمتلك إدارة  
 .مسبق وقت دون إشعار أو إجراء

نهائيًا   في اف اس جلوبال  إدارة  يعتبر قرار.  في اف اس جلوبال  إلى إدارةحصريًا  هذه    مدونة قواعد السلوكتفسير  يرجع  
 .وملزًما

 


