
       
 

 للعالم االزدھارالتزامنا تجاه المساعدة في تحقیق 
ام الغذاء العالمي یجب أن تكون إن الھدف الذي تسعى إلیھ كارغیل ھو توفیر التغذیة للعالم بطریقة آمنة ومسؤولة ومستدامة. وإننا ندرك أن سالسل التورید التي تدعم نظ

مدونة قواعد  الموازنة بین احتیاجات الحاضر واحتیاجات األجیال المستقبلیة. یمكننا تحقیق ھدفنا فقط بالعمل الوثیق مع شركائنا من الموردین. وتوضحبمعنى  -مستدامة 
 ة أخالقیة ووفقًا للقوانین المعمول بھا.مدى ما نأملھ من المزارعین والمنتجین والمصنعین وغیرھم من العمل سویًا على تحقیق ھذا الھدف؛ بطریقالسلوك الخاصة بالموردین 

 
 مبادئنا التوجیھیة

عین مدونة قواعد السلوك تطبق مبادئ كارغیل التوجیھیة السبعة على جمیع موظفینا؛ فھي تضع بوجھ عام األساس الذي ترتكز علیھ عملیات التشغیل التي نجریھا. وتست
ادئ نفسھا. إننا نعتقد أن ھذا االلتزام المشترك بالسلوك األخالقي والنزاھة ھو أساس قوي لبناء عالقات تجاریة موثوقة الخاصة بالموردین بشركائنا الموردین في دعم ھذه المب

 تخلق قیمة مشتركة.
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 بالقانون االلتزام .1 . االحتفاظ بسجالت دقیقة وصادقة3

 
 

 مدونة قواعد السلوك الخاصة بموردي شركة كارغیل

 .المتبادلة والمساءلة والشفافیة الثقة أساس على قائمة تجاریة لعالقات نسعى
 نتوقع من شركائنا الموردین:

 التنافس بطریقة نزیھة وأخالقیة فیما یتعلق بأعمال كارغیل •

عدم عرض أو قبول رشاوى أو عموالت أو ھدایا غیر مناسبة أو ضیافة أو غیر  •
 ذلك من الحوافز غیر المالئمة فیما لھ صلة بأعمال كارغیل

لترتیبات األخرى مع تجنب تضارب المصالح بالنسبة إلى المصالح المالیة أو با •
 موظفینا والتي قد تعتبر غیر مالئمة

العمل مع موردیھم على تعزیز سلوك تجاري یتفق مع المبادئ الواردة في  •
 ھذه المدونة

 

نعمل مع شركاء الموردین الذین یشاركوننا رغبتنا في بناء عالقات تجاریة. وھذا 
 یتطلب اتصاالت صادقة، واحترام متبادل، والوفاء بااللتزامات.

 من شركائنا الموردین:نتوقع 

 مشاركتنا التزامنا بالقیام باألعمال بأمانة وشفافیة •

احترام التزامات العمل وإدارة األحداث غیر المتوقعة بطریقة استباقیة ومنفتحة  •
 وفي الوقت المناسب

 

 . النزاھة في تنفیذ العمل2

 العمل التزامات احترام .4 

 

بوصفنا شركة مسؤولة، نتوقع من شركائنا الموردین العالمیین أن یشاركونا 
 التزامنا باتباع القانون.

 نتوقع من شركائنا الموردین:
 التي تنطبق علیھم وعلى أعمالھم وااللتزام بھا معرفة القوانین •

 التعامل مع المتطلبات القانونیة كحد أدنى من المعاییر •

إبالغ شركة كارغیل بأیة مشكالت ملموسة متعلقة بالبضائع والخدمات التي  •
خاصة المشكالت المتعلقة بالصحة والسالمة. فذلك یساعد كارغیل —یوردوھا

 عامة.في االمتثال إلى اللوائح ال

نتوقع من شركائنا الموردین االحتفاظ بسجالت دقیقة وصادقة. فھذا یساعدنا 
ة وفي عرض المعلومات الصحیحة في اتخاذ قرارات أعمال تتسم بالمسؤولی
 في الوقت المناسب ألصحاب المصلحة.

 نتوقع من شركائنا الموردین:

االحتفاظ بالدفاتر والسجالت التي تعكس جمیع المعامالت بطریقة دقیقة  •
 وصادقة وفي حینھا

استخدام عملیات التدقیق واالمتثال المطلوبة للجودة فیما یتعلق بالمنتج والغذاء  •
 عالف وصحة العمال وسالمتھم والعمل والعمالةوسالمة األ

الكشف، عند الطلب، عن موقع المنشآت وعن مصدر ومنشأ المواد لتمكین  •
 إمكانیة التتبع

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 الشراكة الموثوقةھدفنا 
ید أن یتعاونوا مع طلباتنا المعقولة إن ھدفنا ھو بناء عالقات قائمة على الثقة مع شركاء موردین ذوي أخالق یلتزمون بھذه المبادئ التوجیھیة السبعة. نتوقع من شركاء التور

رسة الخاصة بنا تقتضي العمل مع الشریك المورد. قد یمكننا المساعدة في تحدید الخاصة بالوصول إلى المعلومات والشھادات و/أو التدقیق. وفي حالة وجود تخوف، فالمما
 قتنا.التحسینات الممكنة. ومع ذلك، عندما ال یمكن تصحیح أمر ما أو في حالة عدم رغبة الشریك المورد في المشاركة، نحتفظ بالحق في إنھاء عال

 تحقیق النجاح المتبادل باإلضافة إلى مساعدة المجتمعات المحلیة والعالم أجمع على االزدھار.نعتقد أنھ بالعمل الوثیق مع شركائنا الموردین یمكننا 
 

نتوقع من شركائنا الموردین حمایة سمعة كارغیل وأیة معلومات أو ممتلكات 
 عھدنا بھا لھم.

 ن:نتوقع من شركائنا الموردی

حمایة أي معلومات سریة خاصة بشركة كارغیل یمكنھم الوصول إلیھا،  •
 بما في ذلك الملكیة الفكریة واألسرار التجاریة والمعلومات المالیة

 حمایة أي ممتلكات تابعة لشركة كارغیل تكون تحت تصرفھم •

 تجنب أي مواقف قد تؤثر سلبًا على مصالحنا أو سمعتنا التجاریة •

  

 
 . معاملة الناس بكرامة واحترام5

 
 . أن یكونوا موظفین عالمیین یتحلون بالمسؤولیة7

 
إذا وجدت أو شككت في أي  .www.cargill.com/supplier-codeلمزید من المعلومات، یرجى زیارة 

دونة الموردین، فیرجى التواصل مع شركة كارغیل مباشرة. یمكنك سلوك أو ممارسة تجاریة تعتقد أنھا قد خالفت م
 اإلبالغ عن مخاوفك أو طلب المساعدة عن طریق:

 االتصال بممثل شركة كارغیل الخاص بك، أو •

االتصال بخط السلوك األخالقي المفتوح بشركة كارغیل. یمكن العثور على تفاصیل االتصال ومعلومات  •
 الموقع اإللكتروني  لغة على 20إضافیة بأكثر من 

https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en. 

إن تواصلك السریع معنا یساعد في منع المشكالت وتصحیح أي مشكلة وقعت بالفعل. إننا نتعامل مع جمیع التقاریر 
 ة نزیھة وسریة قدر اإلمكان.على الفور وبطریق

 األفراد جمیع لسالمة األولویة إعطاء في مساندتنا الموردین شركائنا من نتوقع
 منتجاتنا تقدیم في الجاد وعملھم مواھبھم تساعدنا الذین وكرامتھم، وعافیتھم
 .وخدماتنا

 نتوقع من شركائنا الموردین:

 عملیاتھمتوفیر ظروف عمل آمنة وصحیة لجمیع  •

عدم التورط مطلقًا أو التغاضي عن االتجار بالبشر أو العمل القسري أو  •
 )ILOعمالة األطفال على النحو الذي حددتھ منظمة العمل الدولیة (

 تكوین بیئة عمل شاملة خالیة من المضایقات والتمییز •

 احترام حقوق الموظفین في التنظیم والمفاوضة الجماعیة •

لبات القانونیة الخاصة بالتعویض وظروف العمل أو االلتزام بجمیع المتط •
 االلتزام بما ھو أكثر منھا

 

 آمنة بطریقة العالم تغذیة في لكارغی لمساعدة الموردین شركائنا على االعتماد
 .ومستدامة ومسؤولة

 نتوقع من شركائنا الموردین:

 االلتزام التام بالمعاییر الصارمة لتطویر المنتج والغذاء وسالمة األعالف •

السعي للحد من التأثیر البیئي عن طریق جھود مثل إیقاف إزالة الغابات  •
نفایاتھا واستخدام الموارد والتقلیل من انبعاثات غازات االحتباس الحراري و

 بكفاءة

حمایة موارد المیاه من خالل تقلیل استخدام المیاه في عملیاتھم إلى أدنى  •
حد، وتجنب حدوث تلوث ناتج عن عملیاتھم، والحد من اإلضرار بالموارد 

 المائیة الخاصة بالمجتمعات المحیطة

ارد وحقوق احترام مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنیرة بشأن المو •
 الحیازة الخاصة بمجتمعات السكان األصلیین

العمل مع كارغیل لتنفیذ العملیات المستدامة وتصحیح المشكالت لدفع  •
 التحسین المستمر والقیمة المجتمعیة

 

 وأصولھا كارغیل بشركة الخاصة ماتالمعلو . حمایة6
 ومصالحھا
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