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الخاصة السلوك قواعد  
  بالموردین 

 
 
 
 
 

 
 

كات التابعة لها (ُ�شار إليها .CBRE Group, Incمجموعة  ي ذلك كل قسم من أقسامها ووحدات أعمالها وفروعها وال�ش
مجتمعة  ، بما �ف

كة  CBREباسم " اهة و�ما يتوافق مع خطاب القانون وروحه. و�اعتبارها �ش ف ا ب�جراء األعمال بأع� درجات ال�ف ا راسخ� ام� ف م ال�ت ف ")، تل�ت
كة  كة مسؤولة، تدعم �ش ي هذا المجال و�ش

كة   CBREرائدة �ف .  CBREأع� معاي�ي األخالق�ات وسلوك�ات العمل حيثما تعمل �ش
ا للمن  كة  و�صفتك مورد� كة CBREتجات و/أو الخدمات ل�ش ا بالغ األهم�ة لنجاح �ش كتك ("المورد") تلعب دور� . ل�ي  CBRE، فإن �ش

كة  كة  CBREتقدم �ش من المورد االمتثال لهذە المدونة لقواعد سلوك الموردين   CBREخدمات فائقة بط��قة مسؤولة، تتطلب �ش
 (هذە "المدونة"). 

 
كة تحدد هذە المدونة متطلبات السلوك بالنسبة لمورديها. ل�س المقصود من هذە    CBRE�ات األخالق�ة والتجار�ة األساس�ة ل�ش

ي �جب ع� المورد اتباعها، بل �ي نظرة عامة عال�ة المستوى ع� تلك   المدونة أن تكون قائمة شاملة بجميع المتطلبات الئت
ي هذە المدون 

ف واللوائح والتوجيهات  المتطلبات األساس�ة. جميع اإلشارات المرجع�ة الواردة �ف ي جميع القوانني " تعئف ف ة إ� "القوانني
 والقواعد والمراس�م واألوامر الحكوم�ة المعمول بها. 

 
كاء األعمال  يتحمل المورد مسؤول�ة التأ�د من فهم مدي��ه ومسؤول�ه وموظف�ه ووكالئه وممثل�ه ومورد�ه ومقاول�ه من الباطن و�ش

كة اآلخ��ن للمتطلبات المنصوص عليها  ي هذە المدونة واالمتثال لها. س�قوم المورد ع� الفور ب�خطار �ش
ا بأي انتهاك    CBRE�ف كتاب��

ي ذلك، ع� سب�ل المثال ال الح�، األ�شطة غ�ي القانون�ة أو انتها�ات حقوق اإل�سان. 
 معروف أو مشتبه به لهذە المدونة، بما �ف

 
 مكافحة الرشوة / الفساد 

ي ذلك،   �جب أن يتنافس المورد �شكل
ء ذي ق�مة (بما �ف ي

ا أي �ش صارم ع� أساس مزا�ا منتجاته وخدماته. �جب أال �قدم المورد أبد�
، بقصد أو ب تأث�ي  ع� سب�ل المثال ال الح�، الهدا�ا التجار�ة أو المجامالت) أو �عد بها أو �أذن بها أو �قدمها، �شكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش

ي ذلك، ع 
أو مورد من فئة أع� أو مورد من   CBREأو موظف  CBRE� سب�ل المثال ال الح�، عم�ل أي شخص �حث ع� ذلك (بما �ف

كة  ة تجار�ة غ�ي عادلة ل�ش ف هم.  و�ناًء ع� ذلك، �متثل المورد،   CBREفئة فرع�ة) ع� التخ�ي عن واجباته وتوف�ي م�ي أو المورد أو غ�ي
ف المتعلقة بمكافحة الفساد ومكافحة غسل األموال ومنع   وس�جعل موظف�ه وممثل�ه ومقاول�ه من الباطن، �متثلون لجميع القوانني

ي تو  ي جميع البلدان الئت
ي و�سه�له)، �ف �ئب ي ذلك التهرب ال�ف

�كة  االحت�ال وأي ج��مة مال�ة أخرى (بما �ف كة تابعة أو �ش فر فيها أي �ش
، وأي بلدان أخرى �دير فيها المورد أعماله.   للمورد منتجات أو خدمات، �شكل مبا�ش أو غ�ي مبا�ش

 

 الممارسات التجار�ة غ�ي العادلة 
ي لمكافحة المنافسة أو أي ممارسة تجار�ة خادعة ألي سبب من األسباب

ي أي سلوك غ�ي قانويف
، سواء ن�ابة  �جب أال �شارك المورد �ف

كة  ي العطاءات أو إصالح األسعار أو تقد�م أو   CBREعن �ش
ا بالتالعب �ف ا لذلك، �جب أال �قوم المورد مطلق� أو المورد أو غ�ي ذلك. وفق�

ي ذلك، ع� سب�ل المثال ال الح�، األ  CBREتبادل المعلومات الحساسة المتعلقة بالتنافس للعمالء أو 
هم (بما �ف سعار  أو المورد أو غ�ي

ا االمتناع عن إساءة استخدام قوته السوق�ة ،   CBREوالتكلفة والب�انات الفن�ة) مع مناف�ي  أو مناف�ي المورد. �جب ع� المورد أ�ض�
�ة، أو   ف ي ممارسات التسع�ي المتغولة أو التمي�ي

سواء لمصلحته أو لصالح اآلخ��ن، من خالل رفض التعامل �شكل عادل، أو االنخراط �ف
ي ممارسات  تكي�ف بيع 

ي تكت�كات مسيئة مماثلة. �جب أال ينخرط المورد �ف أو توف�ي منتج أو خدمة مع منتج أو خدمة أخرى، أو تبئف

متطلبات  المدونة  ھذه تحدد   
األخالقي  السلوك  

لشركة  األساسي  والتجاري  
CBRE  لموردیھا 
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كة  ا بأي   CBREسوق�ة خادعة أو غ�ي عادلة أخرى، سواء ن�ابة عن �ش هم. عالوة ع� ذلك، �جب أال �قوم المورد أبد� أو المورد أو غ�ي
كة  تح��فات تتعلق بمنتجات أو خدمات ا بتش��ه سمعة مناف�ي   CBRE�ش هم. و�المثل، �جب أال �قوم المورد أبد� أو المورد أو غ�ي

كة   أو مناف�ي المورد، أو منتجاتهم أو خدماتهم.  CBRE�ش
 

كة  سوء سلوك ال�ش
ي  أي  وال�ة قضائ�ة تنطبق ع� المورد و   /أو أي من CBRE �جب ع� المورد اإلفصاح لـ

 عن  أي  عق��ة أو حظر  أو تقي�د حكو�ي  �ف
 .سالسل التور�د الخاصة  به

 
 أمن المعلومات وص�انة السجالت 

ي يتعامل معها أو �عالجها بط��قة أخرى من خالل تنف�ذ التداب�ي   �جب ع� المورد حما�ة المعلومات ال��ة والمل��ة والشخص�ة الئت
ي ذل

ي أو غ�ي  الفن�ة والتنظ�م�ة المناسبة لضمان مستوى من األمان مناسب لمنع، بما �ف
ك ع� سب�ل المثال ال الح�، التدم�ي العر�ف

ي أو الفقدان أو التغي�ي أو ال�شف عن أو الوصول إ� هذە المعلومات ("خرق الب�انات"). �جب ع� المورد  
الم�ح به أو غ�ي القانويف

ف من الباطن اآلخ��ن الذين �ضمنون نفس المستوى من األمن الف  اك الموردين والمقاولني . فقط إ�ش ي والتنظ��ي  ئف
 

كة  ر له، إخطار �ش ي حدوث خرق للب�انات ألي   CBRE�جب ع� المورد، دون تأخ�ي ال م�ب
إذا تعرضت أو اشتبهت �شكل معقول �ف

كة  كة  CBREمعلومات يتم التعامل معها أو معالجتها بط��قة أخرى بواسطة المورد ن�ابة عن �ش ، بغض النظر عن  CBREأو عمالء �ش
كة  أو عمالئها جميع المعلومات المطل��ة �شكل معقول   CBREتقي�م المورد لتأث�ي هذا االنتهاك أو خطورته. �جب أن يوفر المورد ل�ش

امات بموجب القانون المعمول به.  ف ي هذا االنتهاك و�صالحه وضمان االمتثال لجميع االل�ت
ي التحقيق �ف

 للمساعدة �ف
 

و تح��ف  يتوقع من الموردين إ�شاء سجالت كاملة ودق�قة والحفاظ عليها لضمان المساءلة، وعدم تغي�ي أو حذف أي سجل إلخفاء أ
ا للقانون المعمول به.   المعلومات أو الحدث أو المعاملة الموثقة. �جب االحتفاظ بالسجالت وحذفها وفق�

 

 خصوص�ة الب�انات 
ف ولوائح حما�ة الب�انات والخصوص�ة وأمن المعلومات المعمول بها (�شار إليها مجتمعة باسم   �جب ع� المورد االمتثال لجميع قوانني

ف حما�ة ال ي تتم معالجتها ن�ابة عن  "قوانني ف المتعلقة بالمعلومات الئت ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح�، تلك القوانني
ب�انات") بما �ف

كة  كة  CBRE�ش كة  CBREأو عمالء �ش ي �ش
ي انتهاك   CBREأو موظ�ف

أو موردين آخ��ن، و�جب أال تقدم أي خدمة بط��قة تتسبب �ف
كة  ف حما�ة الب�انات المعمول CBRE�ش  بها.   لقوانني

 
كة  ي   CBRE�جب ع� المورد إخطار �ش

ف أو اللوائح المعمول بها لدى المورد �ف ع� الفور إذا كان لدى المورد سبب لالعتقاد بأن القوانني
) تمنع المورد من، أو من   ي القانون الحا�ي

ات �ف ي تعمل بها أو تقدم فيها خدمات (سواء كانت موجودة أو نت�جة لتغي�ي البلدان الئت
كة المحتمل  وط عقد المورد مع �ش ف حما�ة الب�انات المعمول بها أو �ش ي كب�ي ع� امتثال المورد لقوانني  . CBREأن �كون لها تأث�ي سلئب

 

 تضارب المصالح 
ا لتضارب المصالح عند إجراء معامالت تجار�ة   ي تع�ي مظهر� �جب ع� المورد تجنب جميع حاالت تضارب المصالح أو المواقف الئت

كة   كة .  CBREمع �ش ف   CBRE�جب ع� المورد إبالغ �ش ي المصالح بني
ع� الفور بأي حاالت تنطوي ع� تضارب فع�ي أو ظاهري �ف

كة  ي قرار تجاري أو اخت�ار المورد. و�المثل، ال �جوز  CBREمصالح المورد ومصالح �ش
ة �ف ، مثل المصلحة الشخص�ة أو المال�ة المبا�ش

كة  ي مسبق من �ش كة CBREللمورد، دون إخطار كتايب ي أي عالقة تجار�ة مع أي مدير أو موظف أو ممثل ل�ش
ي قد   CBRE، الدخول �ف والئت

كة  اماته االئتمان�ة تجاە �ش ف  أو مصالحها.  CBREتؤدي إ� تعارض مع ال�ت
 

 العمل 
ام بق�مة جميع األشخاص واح�ت  ف ي �عمل فيها، واالل�ت ي البلدان الئت

ف المعمول بها �ف امهم. المورد  �جب ع� المورد اتباع جميع القوانني
ي اإلعالن العال�ي لحقوق اإل�سان الصادر عن األمم  

م بالمعاي�ي المنصوص عليها �ف ف ي عمل�اته وس�ل�ت
ام حقوق اإل�سان �ف مسؤول عن اح�ت

ي ذلك ع� سب�ل المثال
ي هذە المدونة ع� جميع العمال، بما �ف

 المتحدة. تنطبق المعاي�ي المنصوص عليها �ف
�ن، وأي ن�ع آخر من عمال المورد. معاي�ي العمل المعمول  ال الح�، العمالة  ف المبا�ش المؤقتة، المهاج��ن، الطالب، العقود، الموظفني

 :  بها �ي
 

ي مكان العمل ولن يتغا�ف عنه.  عمالة األطفال .1
ي لألطفال أو استغاللهم �ف

ي التوظ�ف غ�ي القانويف
. لن ينخرط المورد �ف
م المورد بمكافحة استغالل األطفال ف ، و�التا�ي �حظر أي استخدام لعمالة األطفال مع أي مقدم خدمة أو مورد أو أي  �ل�ت

ا بهذا االستغالل والتعاون مع سلطات إنفاذ  ترتيبات أخرى خاصة بطرف ثالث. س�عمل المورد ع� ز�ادة الو�ي داخل��
 القانون لمعالجة أي حاالت من هذا القب�ل �صبح المورد ع� درا�ة بها. 



بالموردين  الخاصة السلوك قواعد  

   
 
 
3 CBRE PROCUREMENT  ©102022 CBRE, INC. 

 

. باالتجار بال .2 ي العمل التطو�ي
ا العمل    ب�ش والعبود�ة والحق �ف م المورد ح��ة اخت�ار جميع األشخاص و�حظر تمام� س�ح�ت

ي تتغا�ف أو   ك مع المنظمات أو ال��انات الئت الق�ي أو اإللزا�ي أو الحبس ألي موظف. لن يتعامل المورد أو يتسامح أو �ش�ت
م المورد بال ف ي ممارسة إ�راە أو فرض العمل مع ح��ة اخت�ار ضئ�لة أو معدومة. س�ل�ت

مبادئ التوجيه�ة لألمم  �شارك �ف
المتحدة �شأن األعمال التجار�ة وحقوق اإل�سان وس�عمل ع� ز�ادة الو�ي لدى موظف�ه بمسؤول�ة المورد لحما�ة حقوق  

ي تلفت انتباە المورد.   اإل�سان. سيتعاون المورد مع جهات إنفاذ القانون لمعالجة مثل هذە الحاالت الئت
 

ف  .3 ف والتمي�ي كة  . تتوقع الح��ة ضد التح�ي اتباع أع� معاي�ي المساواة والتن�ع والشمول، وس�ستثمر المورد �شكل   CBRE�ش
ا من   ام جميع األفراد، وأن �كون ع� سب�ل المثال ال الح� خال�� ي فيها. س�ضمن المورد أن مكان عمله �عزز اح�ت

استبا�ت
ف بناًء ع� حالة الشخص مثل العرق أو اللون أو الدين أو  األصل القو�ي أو الجنس أو الميول الجنس�ة أو  المضا�قة والتمي�ي

ي �حميها القانون.   ها من الخصائص الئت ة أو الحالة العسك��ة أو غ�ي اله��ة الجنسان�ة أو العمر أو اإلعاقة أو الحنكة والخ�ب
ور�ة لتع��ز هذە المساواة والتن�ع والشمول، وتع��ز بيئة خال�ة من    س�ضمن المورد وجود س�اسات وممارسات �ف

 المضا�قات واالنتقام. 
 

ي    ساعات العمل واألجور.  .4 ي �دفعها المورد لموظف�ه والساعات الئت ي تتعامل مع األجور الئت ف الئت م المورد بجميع القوانني ف �ل�ت
�عملون فيها. حسب االقتضاء، سيتم تحد�د س�اسة المورد �شكل أ��ب ع� المستوى اإلقل��ي والقطري لمنع استغالل  

ام مساهمات  القوى العاملة المح  ف معاي�ي العمل واح�ت ا لتحسني ي �س� جاهد�
م المورد بأن �كون صاحب عمل أخال�ت ف ل�ة. �ل�ت

 موظف�ه ومكافأتهم �شكل عادل. 
 

ف المتعلقة بح��ة تك��ن الجمع�ات  ح��ة تك��ن الجمع�ات .5 م بجميع القوانني ف ف و�ل�ت م المورد حقوق الموظفني . �ح�ت
 والتفاوضات الجماع�ة. 

 

 الصحة والسالمة  
ي إطارها وأن يتبع جميع المتطلبات  

ي �مارس أعماله �ف ف ولوائح الصحة والسالمة المعمول بها الئت م المورد بجميع قوانني ف �جب أن �ل�ت
كة  كة  CBREبموجب أنظمة إدارة السالمة لعم�ل �ش ي جميع ممارسات العمل   CBREأو ل�ش

ي ذلك التسج�ل واإلبالغ والتحقيق �ف
(بما �ف

ي مكان العمل). �جب ع� المورد الحد من حدوث  غ�ي ا 
آلمنة والحوادث والوقائغ واألحداث الوش�كة واألمراض المهن�ة وتقار�ر العنف �ف

اإلصابات واألمراض المرتبطة بالعمل من خالل القضاء ع� أو الحد من تعرض العمال لمخاطر الصحة والسالمة المحتملة من خالل  
ي المناطق المحددة المسم�ح بها.   أنظمة وممارسات عمل آمنة. 

ي موقع العمل، �جب أال �دخن عمال المورد إال �ف
 أثناء تواجدك �ف

 
 البيئة واالستدامة 

ي إطارها أعماله؛ كما �جب عل�ه اتباع جميع    
ي �مارس �ف ف واللوائح البيئ�ة المعمول بها الئت �جب ع� المورد االمتثال لجميع القوانني

كة  كة   CBREالمتطلبات بموجب أنظمة اإلدارة البيئ�ة لعم�ل �ش  . .  CBREأو ل�ش
 

ي تعزز االستخدام الفعال للموارد و    الطاقة، باإلضافة إ� حلول الطاقة النظ�فة والمنخفضة، مع إدراك أنه  سيبحث المورد عن الفرص الئت
  �جب القضاء ع� اآلثار الضارة ع� المجتمع والبيئة والموارد الطب�ع�ة أو تقل�لها إ� الحد األديف لحما�ة صحة وسالمة التأث�ي العام

. و�شمل ذلك استخدام معدات موفرة للطاقة كجزء من خدماتها. �ج ي ب ع� المورد، عند االقتضاء، التأ�د من التخلص من  والبيئئ
و�ــــج للمنتجات الصد�قة للبيئة واستخدامها؛   جميع النفا�ات �شكل صحيح؛ وتنف�ذ مخططات مناسبة إلعادة تدو�ر النفا�ات؛ وال�ت

 وتنف�ذ إجراءات ق��ة لالستجابة لحاالت الطوارئ واستخدامها  
 

عليها واإلبالغ عنها والتحقيق فيها وتنف�ذها لجميع الحوادث والوقائع البيئ�ة كما هو مطلوب    �جب ع� المورد �سج�ل الضوابط المتفق 
كة  ف المعمول بها وأنظمة اإلدارة البيئ�ة لعم�ل �ش كة   CBREبموجب القوانني  .  CBREأو ل�ش

 
 استخدام المخدرات وال�حول 

كة  ي س�اسة مكان العمل   CBRE�جب أن �متثل المورد ألحكام االستخدام العال�ي للمخدرات وال�حول لدى �ش
�ف

)https://bit.ly/3ubL6M1( كة ي �ش
ي تنطبق ع� "موظ�ف  " ع� النحو المحدد والمنصوص عل�ه فيها. CBREالئت

 
 الهدا�ا واإل�رام�ات 

كة   ي من أي مدير أو موظف أو ممثل ل�ش
أي هد�ة أو ترف�ه أو أي خدمة أخرى ذات ق�مة ماد�ة أو أي    CBREال �جوز للمورد إعطاء أو تل�ت

https://bit.ly/3ubL6M1)
https://bit.ly/3ubL6M1)
https://bit.ly/3ubL6M1)
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ة تجار�ة غ�ي عادلة   ف ي عن واجباته وتوف�ي م�ي
عمولة أو رسوم أو خصم، بقصد أو بفعل تأث�ي أي شخص �حث ع� ذلك من أجل التغا�ف

كة  هم.  أو المورد  CBREل�ش  أو غ�ي
 

 االنتقام  عدم
ي ذلك ع� سب�ل  

ي اإلبالغ عن المخاوف دون خوف من االنتقام بأي شكل من األشكال، بما �ف
�جب أن يتمتع موظفو المورد بالح��ة �ف

و  المثال ال الح�، المخاوف المتعلقة �سالمة مكان العمل، والعمل الق�ي، وقضا�ا األجور والساعات، والفساد، وأي سوء سلوك أ
 انتها�ات محتملة أخرى. 

 

كة    CBREالتحقق من االمتثال ل�ش
كة   أي واجب لمراقبة أو ضمان االمتثال لهذە المدونة. �قر المورد و�وافق ع� أن المورد هو المسؤول الوح�د عن    CBREال تتحمل �ش

كاء األعمال اآلخ��ن. ومع ذلك،    االمتثال ال�امل لهذە المدونة من ِقبل مديري المورد ومسؤول�ه وموظف�ه وممثل�ه ومورد�ه  ومقاول�ه و�ش
كة   ي هذە المدونة عند تقد�م الخدمات أو    CBREس�سمح المورد ل�ش

و/أو ممثليها بتقي�م امتثال المورد للتوقعات المنصوص عليها �ف
كة   المنتجات ل�ش ي لمرا CBREتقد�م 

الم�دايف الفحص  المثال ال الح�،  التقي�مات، ع� سب�ل  المورد ومراجعة  . وقد �شمل هذە  فق 
المورد لهذە   امتثال  ي تثبت  الئت الدفاتر والسجالت والشهادات والتصار�ــــح والوثائق األخرى  ي ذلك 

بما �ف الصلة،  المورد ذات  معلومات 
كة  ي مثل هذە التقي�مات، وس�قوم المورد ع� الفور بتصحيح أي حاالت عدم   CBREالمدونة. كما سيتعاون المورد �شكل كامل مع �ش

�ف
 تثال تم تحد�دها خالل هذە التقي�مات. ام

 
وط العامة  ال�ش

كة   وط أي عقد مورد مع �ش ا من هذە المدونة، ف�جب ع�  CBREإذا تعارضت هذە المدونة مع �ش وط العقد أ��� تقي�د� ، وكانت �ش
ا للعقد.  وط األ��� تقي�د�  المورد االمتثال لل�ش

 
كة   ي ذلك تطب�قها ع� ظروف محددة ف�ما يتعلق بأداء مؤسستك للعمل لصالح �ش

لألسئلة أو المخاوف المتعلقة بهذە المدونة، بما �ف
CBRE كة  .CBRE، أو لإلبالغ عن أي انتها�ات مشتبه بها لهذە المدونة، ير�ب االتصال بممثل �ش

 
ف عن المخالفات   خط المساعدة للمبلغني

كة  ف من الباطن وموظفيهم)  ط�� CBREتوفر �ش ي ذلك الموردين والمقاولني
ف وأصحاب المصلحة (بما �ف قة ��ة ومجهولة اله��ة للموظفني

كة  معاي�ي مدونة سلوك العمل التجاري الخاص  لط�ح األسئلة واإلبالغ عن المخاوف �شأن   ع�ب خط مساعدة األخالق�ات    CBREة ��ش
كة   كة  CBREالخاص ��ش الخاص ��ش األخالق�ات  يتم �شغ�ل خط مساعدة   .CBRE    األسب�ع بواسطة    24ع� مدار أ�ام  ساعة طوال 
EthicsPoint نت كة مستقلة. �مكن العثور ع� أرقام الهواتف العالم�ة المجان�ة وأداة اإلبالغ ع�ب اإلن�ت  . هنا، و�ي �ش
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