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ENKA مدّونة قواعد سلوك املجّهزين

5    6 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

وراء كل نشاط ومرشوع تقوم به رشكة ENKA توجد قيم 
مؤسسية تحدد طريقة مامرسة األعامل التجارية وتدعم ثقافة 

العمل ورؤيته ويتم تبنيها من قبل جميع موظفي الرشكة.

الثقة: عالقة مفتوحة مع موظفينا تقوم عىل الثقة املتبادلة 
واالحرتام والنجاح.

االلتزام: االلتزام الصارم بالجودة والصحة والسالمة والبيئة.

التضامن: مشاركة النجاح والوقوف مًعا يف مواجهة الفشل.

الشمولية: إرشاك أصحاب املصلحة يف عملياتنا وآليات صنع القرار 
لدينا وليس استبعاد أي من أصحاب املصلحة عىل أساس التمييز 

أو التحيز.

النزاهة: العمل وفًقا للقوانني واللوائح ذات الصلة والقيم املهنية 
املقبولة دوليًا يف جميع عملياتنا دون استثناء.

الخربة املبتكرة: التميز واالبتكار والتطوير هي أولوياتنا.

اإلدارة: إدراك مسؤوليتنا من خالل ادارة كافة مراحل أنشطتنا 
والوفاء بجميع متطلبات هذه املسؤولية خالل فرتة العمر 

االفرتايض لكافة الجوانب مبا يف ذلك الجوانب االجتامعية والبيئية 
واالقتصادية.

االستدامة: نهج االستدامة املؤسسية الذي ينقل الوعي 
باملسؤوليات االقتصادية والبيئية واالجتامعية تجاه أصحاب 

املصلحة الداخليني والخارجيني.

الشفافية: تبني موقف واضح فيام يتعلق بقراراتنا وأنشطتنا التي 
تؤثر عىل البيئة واملجتمع واالقتصاد وضامن التواصل الصادق 

تصميم وبناء وتقديم مشاريع بناء آمنة وعالية الجودة والواضح مع أصحاب املصلحة. 
وذات جدوى من حيث الكلفة لزبائننا يف املوعد املحدد مع 

توفري عاملة ذات كفاءة عالية وتطور مهني ملوظفي رشكة 
.ENKA

رؤيتنا
أن نكون من أفضل الرشكات الهندسية واإلنشائية وأكرثها ابتكاراً والتي تقدم 

خدماتها عىل الصعيد العاملي.

مهمتنا

قيمنا
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مقدمة

تعد مدونة قواعد السلوك املهني دليالً عىل التزام رشكة ENKA بتنفيذ عملياتها يف جميع 
أنحاء العامل وفًقا ألعىل معايري أخالقيات العمل حيث تعتمد مرشكة ENKA مصممة عىل 
االمتثال ألرفع املعايري األخالقية دعامً ملستقبٍل واعد يف أثناء تنفيذها للمشاريع العاملية 

التي تتوالها. ورشكة ENKA هي إحدى املوقعني عىل امليثاق العاملي لألمم املتحدة، وقد 
تعّهدت بااللتزام بالترصف وفقاً للمبادئ العرش املعرّفة يف هذا اإلطار. 

تهدف رشكة ENKA إىل توسيع اهتاممها عىل كامل نطاق سلسلة القيم الخاصة بها. 
وتبعاً لذلك فإنها تتوقع نفس املستوى من الحساسية والعناية من جميع مجهزيها 

ومقاوليها الثانويني ومستشاريها ومزودي الخدمة وممثليها وكافة رشكاء العمل اآلخرين 
)والذين سيُشار إليهم فيام ييل بـ »املجهزين«(.

تتطلع رشكة ENKA إىل امتثال كل مجهزيها للمبادئ العرش الخاصة بـ امليثاق العاملي 
لألمم املتحدة وفقرات إعالن األمم املتحدة العاملي لحقوق اإلنسان وإعالن منظمة 

العمل الدويل بشأن املبادئ والحقوق األساسية للعمل التي تتعلق بعامل األعامل. ولبلوغ 
هذه الغاية فإن رشكة ENKA تطلب من كافة مجهزيها التقيّد بالقواعد املنصوص عليها 

يف مدّونة قواعد سلوك املجّهزين. حيث سيقع عىل عاتق كل املجهزين الذين يقيمون 
عالقات عمل مع رشكة ENKA والرشكات التابعة لها مسؤولية ضامن فهم رشكاتهم 

وموظفيهم ومجهزيهم ومقاوليهم الثانويني لهذه القواعد والترصف وفقاً لها.

القسم 1

مقدمة
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القسم 2

مدونة قواعد سلوك 
املجهزين

يجب عىل مجهزي رشكة ENKA إضافة إىل موظفيهم ومقاوليهم 
الثانويني ومجهزيهم – االلتزام بالترصف مبقىض القواعد املنصوص 

عليها أعاله

االمتثال القانوين  .1.2

إّن ُمجهزي رشكة ENKA مسؤولون عن فهم وتطبيق القوانني 
واللوائح الوطنية والدولية ترشيعاتها السارية عليهم وعىل أعاملهم 

فضالً عن االمتثال الكامل للمتطلبات التعاقدية املربمة معهم.

التقيد بالرشوط واإلجراءات  .2.2

إّن مجهزي رشكة  ENKA ملزمون باالذعان لكافة السياسات 
الخاصة بالرشكة وباملشاريع مشفوعًة بالخطط املرتبطة بعملياتهم 

– ال سيام تلك التي تخّص االستدامة والصّحة والسالمة والبيئة 
املهنيّة والجودة وأمن املعلومات.

حقوق االنسان وحقوق املوظفني   .3.2

تتوىل رشكة ENKA تنفيذ كافة نشاطاتها مبا يتامىش مع حقوق 
اإلنسان، وتتوقع إبداء نفس الرعاية من جميع األطراف التي 
تعمل معها. ال تتسامح رشكة ENKA مع أّي انتهاٍك لحقوق 

اإلنسان قد يحصل أثناء النشاطات. وبناءاً عىل ذلك، تطالب رشكة 
ENKA مجّهزيها مبا ييل:

عدم استخدام عاملة األطفال، واالمتثال التام للقواعد التي وضعتها 	 
منظمة العمل الدويل بشأن توظيف العامل اليافعني؛

عدم االنخراط بأي مامرسات أعامٍل تتعارض مع حقوق اإلنسان، مبا يف 	 
ذلك - ودون االقتصار عىل – املعاملة غري املقبولة مثل العمل القرسي 

أو اإلجباري أو العمل غري املسّجل أو العمل االستعبادي أو االستغالل أو 
العقاب الجسدي أو أّي نوٍع من أنواع الرق الحديث واالتجار بالبرش؛

عدم تعريض موظفيهم ألّي شكٍل من أشكال التمييز )عىل أساس العرق 	 
أو الدين أو اللغة أو اللون أو الجنس أو امليل الجنيس أو العجز وما إىل 

ذلك(؛ 

عدم تطبيق أو السامح بتطبيق العقاب البدين أو اإلساءة العقلية أو 	 
الجسدية أو الجنسية أو اللفظية؛ أو السلوك التأديبي الشديد أو املُهني 

أو سوء املعاملة؛ 

عدم دفع ما يقّل عن الحّد األدىن من األجور – الذي يحّدده القانون – 	 
ملوظفيهم، بل عليهم وضع سلٍم عادٍل لرواتب موظفيهم؛

االمتثال للقوانني فيام يخص ساعات العمل وحقوق املوظفني يف الدولة 	 
التي يعملون فيها؛ 

احرتام حقوق موظفيهم يف تشكيل نقابات مستقلة أو االنضامم إىل مثل 	 
تلك النقابات أو تنظيمها. 

صحة وسالمة املوظفني  .4.2

املجهزون ُملزمون بتزويد موظفيهم ببيئة عمٍل تم اتخاذ كافة 
االحتياطات فيها من حيث الصحة والسالمة املهنية. ويف هذا 
السياق ينبغي عليهم اتخاذ كل ما يلزم من احتياطاٍت وتوفري 

كافة املعدات الرضورية بشكٍل كامٍل. ويتعنّي عىل كافة املجهزين 
االمتثال الكامل لإلجراءات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية يف 
املنشآت ومواقع البناء املُدارة من قبل رشكة ENKA والرشكات 

التابعة لها، عالوًة عن اتخاذ التدابري الالزمة ملنع وقوع أّي حوادٍث 
والتقيّد بها. 

:ENKA ومتاشياً مع هذا، عىل مجهزي رشكة

تدريب موظفيهم عىل الشؤون املتعلقة بالصحة والسالمة والبيئة 	 
واإلرشاف عليهم تحت كل الظروف. 

بذل أفضل الجهود لإلسهام يف تحقيق أهداف رشكة ENKA الخاصة 	 
بالصحة والسالمة والبيئة وعدم وقوع حوادٍث.

إيقاف العمل وإعالم وحدة رشكة ENKA ذات الصلة يف حال نشوء 	 
وضعٍ قد يفرض مخاطرًة ما عىل املوظفني أو البيئة. 

تحمل مسؤولية توفري بيئة عمل آمنة ملوظفيهم مع األخذ بكل التدابري 	 
األمنية الالزمة بهذا الشأن.

مدونة قواعد سلوك 
املجهزين
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ENKA مدونة السلوك املهني لرشكة

ضامن أن تكون قرارات األعامل املُتّخذة من 	 
موظفيهم أثناء عملهم تتوافق مع مصالح 

الرشكة وليس مع مصالحهم الخاصة. 

تحايش الحاالت التي قد تؤدي إىل تضارٍب يف 	 
املصالح أو التي قد ينجم عنها ظهور تضارب 

املصالح، مع اتخاذ التدابري الرضورية.

إبالغ رشكة ENKA يف حال وجود أّي مصلحًة 	 
شخصيّة قد تنشأ عن عالقات األعامل. 

منع موظفيها من تقديم الهدايا أو الدعوات 	 
أو املزايا األخرى ملوظفي رشكة ENKA أو 

لألطراف الثالثة مستغلني مناصبهم. ال تشمل 
هذه القاعدة الهدايا أو الرتفيه ذو القيمة 

الرمزية والتي متتثل للقوانني ولقواعد السلوك 
.ENKA التجاري الخاص بـ رشكة

منع غسيل األموال ومتويل اإلرهاب

ال يجوز ملجهزي رشكة ENKA املشاركة 
بشكل مبارش أو غري مبارش يف نشاطات 

غسيل األموال أو متويل اإلرهاب، وعليهم 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة تبعاً لذلك.

ضوابط التجارة

ينبغي عىل مجهزي رشكة ENKA الحرص 
عىل امتثال معامالتهم ملتطلبات جميع 

تراخيص التصدير واللوائح التنظيمية 
السارية. حيث أن املجهزين الذين ينقلون 
أو يستخدمون البضائع الخاضعة لضوابط 

أو عقوبات االسترياد والتصدير مسؤولون 
عن فهم واتباع ما يرتبط من قوانني 

ولوائح وقواعد الرشكات. عىل املجهزين 
االلتزام واالمتثال للعقوبات وقيود التصدير 
والعقوبات االقتصادية واملقاطقات وقوانني 

الحظر التي كثرياً ما تتغري.

حامية املعلومات الشخصية 
والخصوصية

يتعنّي عىل كافة املجهزين ضامن تجهيز 
وتخزين البيانات الشخصية – التي يتم 
 ENKA مشاركتها معهم من قبل رشكة

بسبب عالقتهم التجارية – وفقاً للقانون، 
واتخاذ التدابري األمنية الالزمة مع االمتثال 

للمبادئ واألسس واإلجراءات املنصوص 
عليها يف جميع الترشيعات السارية 

املتعلقة بخصوصية البيانات. ويتوجب عىل 
املجهزين – لغرض ضامن حامية املعلومات 
الشخصية – قبول وتويل التزامات تعاقدية 

معيّنة متعلقة بهذا البند يف االتفاقيات 
.ENKA املراد إبرامها مع رشكة

أمن املعلومات

يف حال وصول مجهزي رشكة ENKA إىل 
 ،ENKA أي معلوماٍت رسيٍّة خاصٍة بـ رشكة

ينبغي تنبيههم واتخاذ االحتياطات 
الرضورية مقّدماً لحامية املعلومات الرسيّة 

وامللكية الخاصة بـ رشكة ENKA أثناء 
العمل وخارجه عىل حدٍّ سواء.

مينع منعاً باتاً عىل املجهزين استخدام 
معلومات رشكة ENKA الرسيّة ملصلحتهم 

الخاصة أو ملصالح أفراٍد أو مؤسساٍت 
آخرين غري أنفسهم. 

اإلعالم ووسائل التواصل االجتامعي

إّن املجهزين ُمطالبون باالمتناع عن إبداء 
أي تعليقاٍت أو مشاركة معلوماٍت أو وثائٍق 

بخصوص رشكة ENKA أو ما ميكن أن 
يُعزى للرشكة عرب القنوات اإلعالمية أو 

وسائط التواصل االجتامعي سواء كانت 
إيجابيًة أو سلبيًة. ال يجوز للمجهزين 

مشاركة أي معلوماٍت رسيٍّة أو اسرتاتيجيٍة 
أو وثائٍق أو صوٍر – مبا يف ذلك األرسار 

التجارية لـ رشكة ENKA – عىل وسائط 
اإلعالم الشخصية وحساباتهم الشبكية؛ 

ويب عليهم تجنب الترصيحات واملواقف 
 ENKA التي تحط من قدر خدمات رشكة
وعمالئها ومورديها ومنافسيها؛ كذلك يجب 

عليهم أاّل يردو عىل أسئلة وسائل اإلعالم 
 ENKA أو املؤسسات األخرى بشأن رشكة

أو اإلدالء بأّي بياناٍت بالنيابة عن رشكة 
ENKA. عىل املجّهزين التشاور مع قسم 
اتصاالت الرشكات والحصوول عىل موافقة 

خطيّة قبل تقديم أي بياناٍت بخصوص 
ENKA األعامل التي يقومون بها مع رشكة

أو الرشكات التابعة لها.

إدارة اآلثار البيئية واالجتامعية  .5.2

ترتقب رشكة ENKA من مجهزيها االمتثال 
للقوانني والترشيعات واملعايري الدولية 

السارية من حيث حامية البيئة واملساءلة 
االجتامعية. ووفقاً لهذا عىل مجهزي رشكة 

ENKA ما ييل: 

اتخاذ كل التدابري لتجنب وقوع أّي رضٍر 	 
للبيئة. 

الحصول عىل ما يلزم لعملياتهم من تصاريٍح 	 
بيئيٍة واجتامعيٍة أو مصادقاٍت أو تراخيٍص 

بيئيٍة أو اجتامعيٍة، والحفاظ عليها. 

اإليفاء مبسؤولياتهم الناشئة عن خطط 	 
 .ENKA وإجراءات رشكة

تقييم التأثريات البيئية واالجتامعية الناجمة 	 
عن األعامل التي يتولونها ووضع األهداف 

واإلجراءات للحد منها.

الحرص عىل تقليص استخدام املوارد الطبيعية 	 
والتلوث.

القيام بدراساٍت للتقليل من اآلثار املرتتبة عىل 	 
استخدامهم للامء والكربون.

إعطاء األفضلية للمامرسات املراعية للبيئة 	 
واملامرسات املستدامة قدر اإلمكان؛ وبالتايل 

االمتثال لُنظُم إصدار الشهادات الصادرة 
عن )مجلس اإلرشاف عىل الغابات ومجلس 
اإلرشاف البحري( أو العالمات اإليكولوجية 

)الرخصة البيئية(.

الحفاظ عىل نظام إدارة بيئي يعطي األولية 	 
لحامية الحياة الطبيعية والنباتات والحيوانات 

واألجناس املهددة باالنقراض.

تحديد املخاطر التي تهدد حقوق االنسان 	 
من أنشطتهم عىل السكان املحليني، واتخاذ 

التدابري الرضورية ملنع انتهاكات حقوق 
اإلنسان، وتحديد قنوات االتصال لإلبالغ عن 

االنتهاكات املحتملة وتوخي العناية الالزمة يف 
حل مثل تلك اإلشعارات. 

نزاهة وأخالقيات األعامل  .6.2

تعمل رشكة ENKA – متاشياً مع نهجها 
اإلداري املسؤول – عىل اإليفاء باملتطلبات 
القانونية للدول التي تعمل فيها كام تُنّفذ 
برامج صارمة لألخالقيات واالمتثال لضامن 
امتثالها القانوين. ووفقاً لهذا الربنامج فإن 

رشكة ENKA تتوقع من مجّهزيها أن 
يكفلوا االمتثال القانوين مع اتخاذ التدابري 

الالزمة للحفاظ عليه.

مكافحة الرشوة والفساد

تحظر رشكة ENKA كل أشكال الرشوة 
والفساد يف عملياتها. ال يجوز ملجهزي رشكة 
ENKA قبول أو إعطاء أو طلب الرشاوى؛ 

وعليهم االمتناع عن أّي سلوٍك يثري شبهة 
الفساد – مبا يف ذلك املبالغ املدفوعة 

لتسهيل األعامل؛ إضافًة إىل الحرص عىل 
كون جميع املبالغ التي يسددونها أو 

الهدايا التي مينحونها تتوافق مع القانون. 

تتوقّع رشكة ENKA من مجهزيها 
حفظ سجالٍت ومستنداٍت مالمئٍة بشأن 

الدفعات التي يقومون بها ووضع آليات 
الضبط الالزمة يف الرشكة للحّد من الرشوة 

والفساد.

منع السلوك املنايف لقواعد املنافسة 

تُشّجع رشكة ENKA املنافسة العادلة 
والقوية يف عملياتها، وتتواصل مع السلطات 

العامة يف الدول التي تعمل بها بطريقٍة 
شفافٍة ووفقاً لقوانني املنافسة العادلة يف 
تلك الدول. ويف هذا السياق يتوجب عىل 

:ENKA مجهزي رشكة

الترصف طبقاً لقوانني املنافسة ذات الصلة يف 	 
الدول التي يقعون فيها. 

تجنب إبرام صفقات غري سليمة مع املنافسني 	 
أو القيام بسلوٍك قد يعطي انطباعاً خاطئاً. 

تجنب استغالل مركزهم يف األسواق التي 	 
يعملون بها، وتحايش تثبيت األسعار والتالعب 
بالعطاءات وما مياثل ذلك من سلوكيات ذات 

أثٍر سلبيٍّ عىل املنافسة. 

الحد من تضارب املصالح

تتوقع رشكة ENKA من مجهزيها اتخاذ 
التدابري الالزمة ملنع تضارب املصالح. 

ومتاشياً مع هذا يجب عىل مجهزي رشكة 
ENKA ما ييل:

مدونة قواعد سلوك 
املجهزين
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النزاعات عىل املعادن

كام جاء يف امللحق الثاين إلرشادات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن 
العناية الواجبة لسالسل اإلمداد املسؤولة باملعادن من املناطق املتأثرة بالرصاعات 

واملناطق الشديدة الخطورة، فإّن عىل موردي املؤسسة ضامن عدم إمدادهم باملنتجات 
التي تحتوي عىل معادن من املناطق املتأثرة بالرصاع مام قد ينجم عن متويٍل أو فائدٍة 

مبارشٍة أو غري مبارشٍة للجامعات املسلحة والتسبب بانتهاكات لحقوق اإلنسان. ويُتوقع 
من املوردين أن ميارسوا العناية الواجبة فيام يتعلق بسالسل توريدهم للمعادن وفقا 

للتوصيات املبينة يف إرشادات العناية الواجبة الخاصة مبنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي.

تقع عىل عاتق املجّهزين مسؤولية اتخاذ التدابري الالزمة للحد من استخدام التانتاليوم 
والقصدير والتنغسنت والذهب...إلخ التي يتم الحصول عليها من املناطق املتأثرة 

بالرصاعات واملناطق شديدة الخطورة؛ إذ أنهم مطالبون بالحصول عىل تلك املعادن فقط 
من منشآت الصهر واملصايف الخاضعة للتدقيق والبعيدة عن النزاعات. إذا كان منتٌج ما أو 
مادُة ما تحتوي عىل معادن نزاعات، يجب عىل املجهز توفري الشفافية الالزمة بشأن كامل 

سلسلة التوريد – مبا يف ذلك منشآت املعالجة الصناعية – عند الطلب.

مدونة قواعد سلوك 
املجهزين
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القسم 3

اإلجراءات الواجب اتباعها 
يف حال انتهاك مدونة 

السلوك

اإلجراءات الواجب اتباعها يف حال انتهاك 
مدونة السلوك

تُطالب رشكة ENKA كافة مجهزيها فهم مدّونة قواعد سلوك املجهزين والترصف وفقاً لذلك. ولدى رشكة ENKA الحق بأن تطلب 
معلومات ووثائق بشكل دوري من مجهزيها وإجراء عمليات تدقيق ميدانية أو خارج املوقع للتأكّد من االمتثال لـ مدّونة قواعد سلوك 

املجهزين. 

كام يُقّر املجهزون بحّق رشكة ENKA يف هذه الطلبات وعمليات التفتيش.

يجوز لرشكة ENKA طلب معلومات ووثائق من املجهزين وإجراء عمليات التدقيق مع إخطار أو بدونه لغرض رصد االمتثال للقاعد 
املنصوص عليها يف هذه الوثيقة عند حصول انتهاٍك أو نتيجًة إلخطاٍر صحيٍح. املجهزون ملزمون بتقديم كل الوثائق ذات الصلة التي 

تطلبها رشكة ENKA خالل يومني عىل أبعد تقدير. 

يجب عىل املجّهزين إشعار رشكة ENKA عندما تشهد أو تعلم أو تشتبه بانتهاك للقواعد. اإلبالغ عن أّي قلٍق أو انتهاٍك أو خرٍق محتمٍل 
سيتيح املجال لرشكة ENKA لكشف الحالة املحتملة أو املوجودة ومنعها.

يتعنّي عىل مجّهزي رشكة ENKA الحرص عىل تطبيق إجراء آلية تظلم عادلة ال تسمح بأّي انتقاٍم بحيث ميكن ملوظفيه ومجهزيه اللجوء 
إليه يف حال انتهاك القواعد املبيّنة يف هذه الوثيقة.

يجوز للمجهزين الخط الساخن لألخالقيات الخاص برشكة ENKA أو الربيد االلكرتوين أو االتصال بقسم إدارة سلسلة التوريد أو قسم 
االمتثال واالستدامة املؤسسية لإلبالغ عن أّي حاالٍت أو شبهاٍت لالنتهاك فيام يخص النشاطات املتعلقة برشكة ENKA أو الرشكات 

التابعة لها.

ENKA رقم هاتف الخط الساخن ألخالقيات املهنة يف رشكة

           +90 (212) 376 10 10 

عنوان الربيد اإللكرتوين الخاص ألخالقيات املهنة يف رشكة 

           ethics@enka.com

ميكن الوصول إىل خطENKA  ألخالق املهنة الساخن من 
االثنني إىل الجمعة من الساعة 09:00 إىل الساعة 18:00.

ميكن تقديم التقارير بشكل مجهول إذا رغبت يف ذلك 
وباللغات الرتكية واإلنجليزية والروسية والكازاخستانية.
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اإلجراءات الواجب اتباعها يف حال انتهاك 
مدونة السلوك

ال تتسامح رشكة  ENKA مع االنتقام بأّي ظرٍف من الظروف. وميُنع منعاً باتاً االنتقام من موظفي املجهزين الذين يقومون بتقديم 
البالغات أو يعربون عن قلقهم أو يطلبون الدعم يف حال كونهم يف مأزق أو يتعاونون يف التحقيقات وعمليات التدقيق الجارية أو الذين 

يرفضون املشاركة يف النشاطات املشبوهة أو غري السليمة أو غري العادلة. 

يتحمل املجهزون املسؤولية الكاملة عن االمتثال لـ مدّونة قواعد سلوك املجهزين إضافًة إىل التزامهم مبا هو منصوٌص عليه يف هذه 
الوثيقة، وهم ُمطالبون بالحصول عىل نفس االلتزام من مجهزيهم ومقاوليهم الثانويني.

تحتفظ رشكة ENKA بالحق يف إنهاء العالقة التجارية من طرٍف واحٍد مع أّي مجهٍز ينتهك عمداً السلوكيات املُحّددة يف مدّونة قواعد 
سلوك املجهزين ويف حال الكشف عن عدم امتثاٍل أثناء عمليات التدقيق. عالوًة عىل ذلك، تحتفظ رشكة ENKA بالحق يف طلب تنفيذ 

خطة عمل من ِقبَل املجهزين للقضاء عىل حاالت عدم االمتثال وتنفيذ املتابعات لضامن تنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها يف خطة 
العمل. 

 يجوز لـ رشكة ENKA طلب إيقاف أي موظٍف من موظفي املجهز يترصف بشكٍل غري قانويّن أو غري متسق مع مدّونة قواعد السلوك 
أو إنهاء تعاونه مع املجّهز. إّن أّي انتهاٍك لقواعد رشكة ENKA املرتبطة بحقوق اإلنسان ومكافحة الرشوة والفساد ومدّونة قواعد سلوك 

املجهزين من أّي وحدٍة أو مجهٍز ثانويٍّ تابعٍ للمجهز قد يفيض إىل إنهاء العقد املرُبم مع ذلك املجهز.

يوافق املجهزون – عرب دخولهم بعالقٍة تجاريٍة مع رشكة ENKA – عىل احتفاظ رشكة ENKA بالحق يف إجراء تغيرياٍت من جانٍب واحٍد 
عىل مدّونة قواعد سلوك املجهزين ويقرون بأنهم قادرين عىل الوصول إىل مدّونة قواعد سلوك املجهزين عرب الرابط أدناه وبالتزامهم 

باالمتثال لـ مدّونة قواعد سلوك املجهزين.

    www.enka.com/sustainability/home/ethics-compliance/
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