Supplier Code of Conduct
قواعد السلوك الخاصة بالموردين
We expect you as our supplier to support, embrace and enact the following ESG standards, which are
based on the ten principles of the United Nations Global Compact initiative, the United Nations Guiding
Principles on Business and Human Rights, the International Labour Organization, Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work:
Environment
• You comply with all applicable environmental, health and safety regulations.
• You promote the safe and environmentally sound development, manufacturing, transport, use
and disposal of your products .
• You ensure by using appropriate management systems that product quality and safety meet
the applicable requirements.
• You protect your employees’ and neighbors’ life and health, as well as the general public at
large against hazards inherent in your processes and products.
• You use resources efficiently, apply energy-efficient and environmentally friendly technologies
and reduce waste, as well as emissions to air, water and soil.
• You minimize your negative impact on biodiversity, climate change and water scarcity.
Social
• You support the protection of internationally proclaimed human rights, fight forced labor
(including modern slavery and human trafficking) and child labor
• You uphold the freedom of association and the right to collective bargaining in accordance with
applicable laws.
• You treat your employees with respect and provide a workplace free of harassment or abuse
of any kind, harsh and inhumane treatment, unlawful practices or discrimination.
• You enable your employees and other stakeholders to report concerns or potentially unlawful
practices at the workplace.
• You comply with minimum wages and working hours in accordance with local laws, and ensure
compensation of a living wage according to local living conditions.
Governance
• You abide by all applicable national and international trade laws and regulations including but
not limited to antitrust, trade controls, and sanction regimes.
• You consider business integrity as the basis of business relationships.
• You prohibit all types of bribery, corruption and money laundering.
• You forbid gifts to private or public officials that aim to influence business decisions or otherwise
encourage them to act contrary to their obligations.
• You respect the privacy and confidential information of all your employees and business
partners as well as protect data and intellectual property from misuse.
• You implement an appropriate Compliance Management System, which facilitates compliance
with applicable laws, regulations, and standards.
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Ensuring the principles of sustainable development in our supply chain is important to us. You may
acknowledge the principles stated above or demonstrate your commitment via compliance with your
own code of conduct or company policies that embrace these standards. MBCC Group reserves the
right to conduct audits or assessments to ensure your compliance and will take appropriate steps
regarding our relationship with you if there is a reason for concern. MBCC group reserves the right to
discontinue any relationship for non-adherence to international principles, failure to correct violations,
or displaying patterns of non-compliance with these standards.

YOU are part of our supply chain – We count on your commitment!

For further details and information please visit: www.mbcc-group.com/supplier-code-of-conduct

 والتي تستند إلى المبادئ العشرة لمبادرة الميثاق العالمي لألمم المتحدة،  التاليةESG توقع منك كمورد لنا أن تدعم وتبني وتطبق معايير
 واإلعالن بشأن المبادئ والحقوق،  ومنظمة العمل الدولية،  والمبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان،
:األساسية في العمل
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بيئة
•أن تلتزم بجميع اللوائح البيئية والصحية والسالمة المعمول بها.
•أنت تعزز تطوير منتجاتك وتصنيعها ونقلها واستخدامها والتخلص منها بطريقة آمنة وسليمة بيئيا.
•تضمن باستخدام نظم إدارة مناسبة أن جودة المنتج وسالمته تفي بالمتطلبات السارية.
•أنت تحمي حياة وصحة موظفيك وجيرانك  ،فضال عن عامة الناس عموما ضد المخاطر الكامنة في عملياتك ومنتجاتك.
• استخدام الموارد بكفاءة  ،وتطبيق تقنيات موفرة للطاقة وصديقة للبيئة وتقليل النفايات  ،وكذلك االنبعاثات في الهواء والماء والتربة.
•تقلل من تأثيرك السلبي على التنوع البيولوجي وتغير المناخ وندرة المياه.
اجتماعي
•أنت تدعم حماية حقوق اإلنسان المعلنة دوليا  ،وتحارب السخرة (بما في ذلك العبودية الحديثة واالتجار بالبشر) وعمل األطفال
•أنت تتمسك بحرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية وفقا للقوانين المعمول بها.
•تعامل موظفيك باحترام وتوفر مكان عمل خا ٍل من المضايقات أو اإلساءات من أي نوع  ،والمعاملة القاسية والالإنسانية  ،والممارسات
غير القانونية أو التمييز.
• أنت تمكن موظفيك وأصحاب المصلحة اآلخرين من اإلبالغ عن المخاوف أو الممارسات غير القانونية المحتملة في مكان العمل.
•أنت تلتزم بالحد األدنى لألجور وساعات العمل وفقا للقوانين المحلية  ،وتضمن تعويض أجر المعيشة وفقا لظروف المعيشة المحلية.
اداري  /حكمي
•أنت تلتزم بجميع القوانين واللوائح التجارية الوطنية والدولية المعمول بها  ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  ،مكافحة االحتكار
والضوابط التجارية وأنظمة العقوبات.
•تعتبر نزاهة العمل أساس عالقات العمل.
•أنت تحظر جميع أنواع الرشوة والفساد وغسيل األموال.
• تحظر تقديم الهدايا إلى المسؤولين الخاصين أو العموميين بهدف التأثير على قرارات العمل أو تشجيعهم على التصرف بما يتعارض
مع التزاماتهم.
•أنت تحترم ال خصوصية والمعلومات السرية لجميع موظفيك وشركائك في العمل وكذلك حماية البيانات والملكية الفكرية من سوء
االستخدام.
•تطبيق نظام إدارة االمتثال المناسب  ،الذي يسهل االمتثال للقوانين واللوائح والمعايير المعمول بها.
إن ضمان مبادئ التنمية المستدامة في سلسلة التوريد الخاصة بنا أمر مهم بالنسبة لنا .يمكنك االعتراف بالمبادئ المذكورة أعاله أو إظهار
التزامك من خالل االمتثال لقواعد السلوك الخاصة بك أو سياسات الشركة التي تتبنى هذه المعايير .تحتفظ مجموعة  MBCCبالحق في
إجراء عمليات تدقيق أو تقييمات لضمان االمتثال الخاص بك وسوف تتخذ الخطوات المناسبة فيما يتعلق بعالقتنا معك إذا كان هناك سبب
للقلق .تحتفظ مجموعة  MBCCبالحق في وقف أي عالقة لعدم االلتزام بالمبادئ الدولية  ،أو عدم تصحيح االنتهاكات  ،أو عرض أنماط
عدم االمتثال لهذه المعايير.
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أنت جزء من سلسلة التوريد لدينا  -نحن نعتمد على التزامك!

لمزيد من التفاصيل والمعلومات  ،يرجى زيارة www.mbcc-group.com/supplier-code-of-conduct

