
 

 Hapag-Lloyd  شركة مورديلسلوك المدونة قواعد 
 

 

 

 2 من 1 صفحة 2022نوفمبر 

 

على  البحري    والنقل   الرائدة في مجال الشحن العالمية  واحدة من الشركات  "(  Hapag-Lloyd" بـفيما يلي  الحقًا  المشار إليها  ) Hapag-Lloyd AGتعد شركة  

 . تمتد عبر سلسلة النقل بأكملهامجموعة مشتركة من القيم والمبادئ التي توافر  ة على العالمي يتطلب تركيزنا ؛ وعاًما 170يزيد عن   مدار ما

يتعين على جميع   ،"مدونة قواعد سلوك الموردين"( معايير إلزاميةالمشار إليها الحقًا فيما يلي بـ  )  Hapag-Lloyd  شركة  موردي لسلوك  ال تحدد مدونة قواعد  

من مورديها االمتثال لها عند   Hapag-Lloydتنتظر  تحدد الحد األدنى من التوقعات التي  ، باإلضافة إلى أنها  (على النحو الُمبين أدناه)االلتزام بها    الموردين

والسعي من أجل التحسين المستمر في    ،وتجاوزها ،هذه المتطلباتلتحقيق  ؛بذل الجهد اإلضافيجميع مورديها على  Hapag-Lloyd شركة. وتحث هاالتعامل مع

 . تغطيهاجميع المجاالت التي 

 لشركات التابعة لها. لأو  ،Hapag-Lloydلشركة أو منتجات  ،يتولى تقديم خدماتأو كيان قانوني  ،: أي شخصعلى أنه  المورديُعّرف وألغراض التفسير هنا، 

-Hapagوالمناسبة لكل طرف وفقًا لمدونة    ، في العالقة التعاقديةقبول المصالح المحددة بوضوح  على  ومورديها    Hapag-Lloyd  شركة  العالقات بين  تقوم

Lloyd    متطلبات مدونة  ين تعكس  الخاصة بالمورد  هذه  مدونة قواعد السلوكالعمل؛ مع العلم أن    ألخالقياتالشاملةHapag-Lloyd    العمل   ألخالقياتالشاملة ،  

 ها. االلتزام ب  أيًضا من مورديهاتنتظر  التي  بالمبادئ التالية Hapag-Lloyd شركة والتزام

 : من مورديها االمتثال لها Hapag-Lloyd تنتظر شركة الحد األدنى من المعايير التي 
 

 وحقوق العمل   ،حقوق اإلنسان

 

 والتفاعل مع الموظفين وشركاء األعمال:  ،أساس جميع األنشطة التجارية ستكون أنهاوالتأكيد على   ،المبادئ التاليةااللتزام بالمحافظة على  المورديتعين على 

 واالمتثال للوائح العالمية / المحلية التي تحمي حقوق اإلنسان  ،حماية حقوق اإلنسان •

 حفظ شخصية الفرد وكرامته  •

 احترام المشاركة العادلة والتعاونية  •

 والنزاهة  ،والمسؤولية الشخصية  ،والوالء ،والصدق ،المهنية •

أو االنتماء إلى منظمة    ، أو األيديولوجية  ،أو الهوية الجنسية  ، أو اإلعاقة  ، النوعأو    ،أو العمر   ،أو الدين  ، على أساس الخلفية العرقيةأو تفرقة    حظر أي تمييز •

 أو نقابية ،أو دينية ،سياسية

 لقوانين المحلية نص عليه الما ت أو اإلجباري وفقًا  ،القصريأو العمل  ، عمل األطفال وأ ،ظروف العمل غير الالئقةب عدم السماح  •

 االمتثال للحد األقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في القوانين المحلية المعمول بها •

 على النطاق الوطني المعمول به  لألجور القانوني مع مراعاة الحد األدنى  ،لجميع الموظفين مقابل مادي عادلتوفير  •

 الستدامة البيئية ا

 

 ر المناخ. ومكافحة تغي   ،وحماية البيئة الطبيعية ،في رحلتها إلحداث تأثير مستدام من خالل أنشطتها التجارية Hapag-Lloyd  شركة  مشاركةالمورد  يجب على 

 احترام البيئة   •

 الحتباس الحراري المسببة ل  غازاتالالحد من انبعاثات  •

 وتقليلها ،استخدام موارد المواد الخامالمبذولة للحد من الجهود  •

 واإلدارة اآلمنة للنفايات   ،المواد السامةاستخدام من خالل الحد من  ؛حماية النظم البيئية •

 

 متثال للقوانين واللوائح ذات الصلةالا

لقواعد واللوائح المحلية  االمتثال لب كذلك يلتزم ؛ كما المطبقة على جميع أنشطته التجارية ، التزامه بجميع القوانين واللوائح ذات الصلة  التأكيد على المورد  يتعين على

 تلك المتعلقة بما يلي:  -على سبيل المثال ال الحصر   -  والوطنية والدولية المعمول بها، بما في ذلك 

 المنافسة  •

 وفرض العقوبات ،إجراءات الحظر التجاري •

 الفساد •

 الرشوة  •

 غسيل األموال  •

 والبيئية ،االستدامة االجتماعية •

  



 

 Hapag-Lloyd  شركة مورديلسلوك المدونة قواعد 
 

 

 

 2 من 2 صفحة 2022نوفمبر 

 

 الفســاد مناهضة ومنع 

-Hapagتتسامح  لن  ف  ،؛ وعليهمن مورديها  هنفس  األمروتتوقع    ،على تحقيق أعلى المعايير األخالقية في جميع معامالتها التجاريةعازمة    Hapag-Lloydشركة  

Lloyd    ممارسات غير  يقبل بأي  ال  على أنه  يؤكد المورد  . ويجب أن  أو نتيجة لفعل أو امتناع عن فعلا،  ا أو خاص  مع أي شكل من أشكال الفساد، سواء كان عام

 أو الشركاء التجاريون.  ،أو الرشوة التي يقوم بها الموظفون ،أو االبتزاز ،التي تتسم بالفسادأو  ،أخالقية

لسياسة   األساسية  المعايير  تشكل  التي  التالية  بالمبادئ  دراية  المورد على  يكون  أن  تنطبق    ،لفسادالمناهضة    Hapag-Lloydيجب  موظفي  والتي  على جميع 

Hapag-Lloyd نفقات لممثلي  الأو    ، ضيافةال  أي صورة من صور   أو   ، يجوز تقديم أي هدايا  ؛ فالHapag-Lloyd،    أو غير    ، يمكن اعتبارها غير معقولةوالتي

 المعامالت التجارية المحتملة. متناسبة مع 

الهبات الصغيرة المقبولة   تلك  باستثناء هدايا،أو تقديم أي  ،أو تلقي ،أو قبول ،خدمات  الحصول على طلب   Hapag-Lloydيُحظر على موظفي : الهدايا ❖

-Hapagأو ما يعادلها من قبل موظفي    ،يُحظر تماًما قبول الهدايا النقدية؛ كما  في سياق العمل المعتادالذين يتعاملون معهم    األفراد أولئك  ا من  محلي  

Lloyd. 
 

فقط بقبول الدعوات إلى  لهم  كضيوف لشركاء األعمال، يُسمح    ؛ ولكن طلب دعوات من شركاء األعمال  Hapag-Lloydال يُسمح لموظفي  الضيافة:   ❖

 . وتخدم المسار الطبيعي للعمل ، ا مشروًعاغداء العمل إذا كانت الدعوة طوعية، وتدعم غرًضا تجاري  إلى أو  ،الفعاليات
 

 . Hapag-Lloydال يجوز لشركاء األعمال تحمل تكاليف إقامة موظفي : السفرنفقات وتكاليف  ❖
 

أو    ،أو التجار  ،أو أي مزايا مالية أخرى من الموردين  ، أو قروض  ، أو قبول مدفوعات  ،طلب Hapag-Lloydيُحظر على موظفي  :  االمتيازات المالية ❖

 . العمالء لتحقيق منفعة شخصية 

 

 . يه مماثلة مطبقة على موظف وقواعد أن هناك إرشادات ويؤكد على  ، المورديقر و

 تضارب المصــالح 

اإلضرار  ؤدي إلى ت قد والتي   ،Hapag-Lloyd شركةالمواقف التي يكون فيها تضارب في المصالح بين المورد و يتخذ ما يلزم لمنع أنه  علىويؤكد  ،يقر المورد

 . Hapag-Lloydشركة ب 

 االمتثال نظام إدارة  

أو مدونة قواعد    ،ولديه نظام إدارة امتثال مناسب لتمكين االلتزام بمدونة قواعد السلوك هذه  ،أن لديه إجراءات معمول بها لضمان االمتثال القانونيب الموّرد  يقر  

Hapag-مدونة  اإللكتروني )  Lloyd-Hapagع  على موقالشاملة ألخالقيات العمل    Lloyd-Hapagيمكن العثور على مدونة  و  الخاصة بالمورد. نظيرتها  السلوك  

loydL    الخاص بشركة  لإلبالغ عن المخالفات   ؛الخط الساخنتتوفر أيًضا معلومات االتصال التفصيلية التي تشير إلى    ؛ كما (العمل  ألخالقيات الشاملة  -Hapag

Lloyd،  االمتثال مخالفاتالذي يوفر إمكانية اإلبالغ المجهول عن . 

 

في حالة حدوث    المتطلبات األكثر صرامة.تلك  ن يلتزم دائًما ب ، وعندئٍذ يتعين على المورد أااللتزام التعاقديبموجب  تكون هناك متطلبات سلوك أكثر صرامة    قد

،  عالقة العمل مع المورد على الفورفسخ  بالحق في تحتفظ   Hapag-Lloyd  فإن شركة   هذه،انتهاكات جسيمة للمبادئ المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك 

 االتفاقية من قبل المورد.  / بمثابة خرق للعقد هذه  لموردلالسلوك  لمدونة قواعدقد يُعتبر االنتهاك الجسيم و  ؛ على سبيل المثال ال الحصروذلك 

 

 

 إقرار المورد 
 

 أو )ب(:   ،سواء )أ( ؛يرجى التوقيع باإلقرار على أي من الخيارين التاليين

 . Hapag-Lloydأقر بموجبه أنا المورد الموقع أدناه بااللتزام بما هو وارد في مدونة قواعد السلوك هذه الخاصة بشركة  ( أ)

 

 المكان، التاريخ 

 

 والتوقيع    ،اسم الشركة
 ل بالتوقيع(خو  )يتم التوقيع بمعرفة المُ 

 أو  

 هذه.  Hapag-Lloyd شركة  مورديلسلوك الرد متوافقة مع مدونة قواعد أن مدونة قواعد سلوك الموب  ،أقر بموجبه أنا المورد الموقع أدناه ( ب )

______________________________ 
 المكان، التاريخ 

______________________________ 
 والتوقيع    ،اسم الشركة

ل )يتم التوقيع بمعرفة   بالتوقيع(الُمخو 
 

https://www.hapag-lloyd.com/en/about-us/compliance/global-code-of-ethics.html
https://www.hapag-lloyd.com/en/about-us/compliance/global-code-of-ethics.html
https://www.hapag-lloyd.com/en/about-us/compliance/whistleblower-hotline.html

