
 مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمزودین

طرفا تعد أنها كما البیئة. وحمایة والعمال اإلنسان حقوق باحترام خاص وجه على وتتعهد األعمال تنفیذ عند المعاییر بأعلى Air Liquide مجموعة                        تلتزم
المجموعة ووقعت الفساد. مكافحة و والبیئة الدولیة العمل ومعاییر اإلنسان حقوق العشرة التأسیسیة مبادؤه تشمل الذي المتحدة لألمم العالمي االتفاق على                       ُموّقعا
أداء بتحسین علیها الموقعون ویلتزم الكیمیائیة المواد منتجي لرابطات الدولي المجلس علیها یشرف التي المسؤولة للرعایة العالمي المیثاق مبادرة على                      أیضا

 الصناعة الكیمیائیة العالمیة في مجاالت الصحة والسالمة وحمایة البیئة.
 
لهم، التابعة والكیانات وفروعهم األم، وشركاتهم معها، المتعاملین المزودین كافة من Air Liquide تتوقع لدیها، المعتمدة العمل ولمبادئ االلتزامات لهذه                      وطبًقا
لمجموعة منتمیة شركة مع عمل عالقة لدیه كیان أو شخص وأي معهم، المتعاملین الـباطـن من والمقاولـیـن وموّردیهـم ال، أم المؤقـتـیـن سـواء                       ومـوظفـیهم،

  Air Liquide، والمشار إلیهم الحًقا باسم " المزودین  "، أن یمتثلوا للمبادئ المبینة في "مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمزودین".
 

 االمتثال للقوانین واللوائح

  یوافق موردو Air Liquide على االمتثال دون استثناء لكافة القوانین واللوائح والمعاهدات الدولیة الساریة المفعول، والسیما تلك المتعلقة بالمجاالت التالیة:
 حقوق اإلنسان والحقوق االجتماعیة وحقوق العمال،-
 احترام البیئة،-
 الممارسة األخالقیة لألعمال ویشمل ذلك االمتثال لقوانین مكافحة الفساد والمنافسة المشروعة وقواعد التجارة العالمیة،-
 حمایة األصول، بما في ذلك المعلومات والبیانات.-
- 

 حقوق اإلنسان والحقوق االجتماعیة وحقوق العمال

  طبًقا لمبادئ االتفاق العالمي، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ومنظمة العمل الدولیة، والمبادئ األخالقیة الخاصة بها، تطلب Air Liquide من مزودیها:
 دعم واحترام حمایة حقوق اإلنسان المعترف بها عالمًیا،●
 التأكد من عدم التواطؤ في انتهاكات حقوق اإلنسان،●
  تأیید حریة تشكیل المنظمات واالعتراف فعلیا بحق التفاوض الجماعي،●
 المساهمة في القضاء على كافة أشكال العمل القسري واإلجباري بما في ذلك العمل غیر الطوعي في السجن،●
وذلك● اإلجباري التمدرس سن عن للعمل بها المسموح الدنیا السن أو بالعمل االلتحاق سن تقل أال یجب األطفال، لعمل الفعلي اإللغاء في                        المساهمة

 بموجب القوانین الساریة المفعول (سن الخامسة عشر بصفة عامة)،
 المساهمة في القضاء على التمییز في التوظیف والمهنة،●
 ضمان بیئة عمل خالیة من كافة أشكال التحرش لجمیع الموظفین.●

 

Air مزودو یـوافـق الشخـصیة، لسالمـتهم انـتهـاكـات أیـة من وخالـیة وصحیـة آمنة بـیئـة في العمل في الموظفین لحـق نظرا العمل: موقع في والسالمة                        الصحة
  Liquide على تطبیق القوانین واللوائح التي تهدف إلى حمایة صحة وسالمة موظفیهم، وضمان سالمة طواقم العمل التابعة لـ Air Liquide في منشآتهم.

اقتفاء على موّرد كل یوافق كما االقتضاء. عند الصحة إلدارة نظام أو المهنیة والسالمة الصحة مجال في مستدامة سیاسة وتطبیق وضع على المزودون                         یوافق
 الحوادث المؤدیة إلى ضیاع وقت العمل وتنفیذ كافة اإلجراءات الضروریة لتقلیص عددها.

 
 احترام البیئة

في الطبیعیة الموارد على والحفاظ البیئة احترام على وحریص مستدام عالم تشكیل في المساهمة على COP21 اتفاقیة بموجب جاهدًة Air Liquide                       تعمل
 الوقت ذاته.

المخاطر وتحدید المفعول الساریة البیئة حمایة لقوانین االمتثال عبر Air Liquide والتزامات جهود في یساهموا أن مزودیها من Air Liquide تتوقع                       ولذلك
  المجتمعیة والبیئة على مستواهم.

بطریقة بهم الخاصة التورید وسلسلة أنشطتهم وهیكلة البیولوجي، والتنوع الطبیعیة الموارد على الحفاظ على Air Liquide مزودو یوافق سبق، ما على                       وبناًء
المنتجات تحسین إلى المستمر سعیهم طریق عن وذلك والنفایات...)، ثة الُملوِّ المواد وانبعاث الدفیئة (الغازات البیئة على السلبیة اآلثار تقلیص أو تفادي                       تتیح

  والعملیات الصناعیة والخدمات بهدف جعلها صدیقة أكثر للبیئة.
 

 الممارسة األخالقیة لألعمال
 

ومصالـح الخاصة مـصالحهم بین تـضارب فـیـها یـحـدث وضعیـة أیـة یـتفـادوا أن شـركـاتها مـوظـفي من Air Liquide تـتـوقـع المصالح: تضارب                     تفادي
مصالح الوضعیة هذه في لدیه تكون قد أنه بما المصالح، في تضارًبا ذاته، الوقت في منافس أو مورد أو عمیل لصالح الموظف عمل ویشكل .Air Liquide                          
موظفي مع المباشر تعاملهم أثناء تاما احتراما المبادئ هذه یحترموا أن موّردیها من Air Liquide تتوقع ولذلك الشركات. تلك في هامة مباشرة غیر أو                          مباشرة

.Air Liquide 
 
أیة أو المالیة المزایا ذلك في (بما شكلها كان مهما مبررة غیر مزایا أیة تقدیم أو عرض أو منح Air Liquide شركات موظفي على ُیحظر الرشوة: من                             الوقایة
بغرض وذلك بلد، أي في حكومیة وكالة أو جهة إلى ینتمي ممثٍل أو موظف أو شخص إلى وساطة، على بناًء أو مباشرة بطریقة سواء أخرى)، قّیمة                            أشیاء
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Air Liquide شركات من شركة تكون مفاوضات أیة نتیجة على التأثیر أو التجاریة األعمال تصریف أثناء امتیاز أي نیل أو تفضیلیة معاملة من                         االستفادة
 طرفا فیها.

موّرد. أي من مالیة مكافأة أو سداد أي قبول أو موّرد لصالح مالیة مكافأة أو سداد أي عرض Air Liquide موظفي من موظف ألي یمكن ال ذلك، عن                              وفضال
العالمة صورة تعزیز هو منها الوحید الغرض یكون أن على منه، أخذها أو موّرد ألي تقدیمها یتم التي المزایا أو الدعوات أو الهدایا فقط ُتقبل أن                            ویمكن
القوانین تنتهك وأال األعمال، مجال في علیها المتعارف الممارسات مع ومنسجمة اسمیة قیمة لها تكون أن ینبغي كما جیدة. عمل عالقات على والحفاظ                         التجاریة

 أو اللوائح المعمول بها في البلد المعني.

تنفیذ على یوافقون كما لها. یمتثلون وموّردیهم معهم المتعاملین الباطن من المقاولین وجعل المبادئ لهذه االمتثال على Air Liquide شركات مزودو                       یوافق
لتوعیة حمالت وتنظیم علیها، وتعاقب الفاسدة الممارسات تحظر داخلیة قواعد وضع ذلك ویشمل منها، والوقایة الرشوة عن الكشف إلى یهدف امتثال                       برنامج

 الموظفین، وإنشاء األنظمة المناسبة في مجال التقییم بواسطة المتدخلین الخارجیین والمراقبة.
 
والحظر التصدیر مراقبة عملیات ذلك في بما بها، المعمول الدولیة التجارة لقواعد یمتثلوا أن مزودیها من Air Liquide تتوقع الدولیة: التجارة لقواعد                        االمتثال
مزودیها Air Liquide تطالب خدمات. أو منتجات من یوّردونه ما تصدیر إعادة أو تصدیر على فرضها یتم أن یمكن قیود أیة عن ُیفصحوا وأن                          والعقوبات،
هذه تعدیل یتم لكي ما، طلبیة استالم عند أو ما عقد على التوقیع أثناء وذلك الخدمة، أو المستلمة البضاعة من التصدیر للوائح خاضع جزء أي یحددوا                            بأن

 المعلومات في حال تغییر لوائح التصدیر أو التصنیفات، وأن یزّودوا Air Liquide بكافة المعلومات المتعلقة بلوائح التصدیر الساریة المفعول.

لصالح الُموّردة المنتجات صناعة في المستخدمة المعادن ببعض یتعلق فیما اإلمكان، حدود في المسئولیة، سلسلة واقتفاء المصدر تحدید على امزودیها                      یوافق
 Air Liquide مثل التانتالوم والقصدیر والتنجستن والذهب. وینبغي أن ُتعرض إجراءات المراقبة هذه على Air Liquide بناًء على طلب منها.

 
في الشریفة والمنافسة التجارة مجال في المفعول الساریة القوانین تاما احتراما یحترموا بأن موّردیها كافة Air Liquide تطالب المنافسة: لقوانین                      االمتثال

  البلدان التي یعملون فیها. وتحظر هذه القوانین بصفة عامة أیة تفاهمات أو مناورات من شأنها الحد من المنافسة المشروعة  أو التجارة أو تشویههما.

ومقاطعة العمالء، أو األقالیم أو األسواق القتسام المتنافسین بین والتواطؤ المناقصة، بعملیات والتالعب األسعار، لتحدید االتفاقات خاص بشكل تحظُر أنها                      كما
أو العمالء أو المنافسین عن حّساسة تجاریة معلومات تبادل أیًضا وُیحظر وجیه. سبب دون متساویة غیر بصورة معهم التعامل أو الموّردین أو العمالء                         بعض

  الموّردین، أو اإلفصاح عنها.
 حمایة األصول

 

فضال الفكریة، الملكیة مجال في المفعول الساریة الدولیة والمعاهدات الوطنیة القوانین كافة یحترموا بأن موّردیها Air Liquide تطالب الفكریة: الملكیة                      حمایة
 عن حقوق الملكیة الفكریة الخاصة بـ Air Liquide واألطراف األخرى.

AIR الـتـجـاریة العـالمـة استعـمـال أو Air Liquide مع تعامـلـهم عن اإلعالن للموردیـن یـمـكـن ال التـجـاریـة: عالمـاتـها أو Air Liquide اسـم                      استعمال
یمتثل أن ینبغي كما .Air Liquide من مسبقة كتابیة موافقة على یحصلوا لم ما ،Air Liquide لـ مملوكة أخرى تجاریة عالمات أیة أو LIQUIDE                        

 الموردون لكافة التعلیمات والتوجیهات ذات الصلة عندما ُتقّدم لهم هذه الموافقة.

ال المثال سبیل على ذلك ویشمل للجمهور، المتاحة غیر والبیانات المعلومات سریة باحترام موردیها Air Liquide تطالب والبیانات: المعلومات                     حمایة
من یستلمونها استراتیجیة تجاریة أو فنیة أو مالیة وثائق أو بیانات ألیة التامة السریة على والحفاظ المفعول، السـاریـة االتفاقیات عن اإلفـصاح عدم                        الحصر،
حمایة مستوى توفیر مع Air Liquide معلومات بحمایة خاص وجه على Air Liquide موّردو ویلتزم العام. لالستعمال مشاًعا تكون وال Air Liquide                      
اتخاذ عبر باألفراد، متعلقة شخصیة أو مهنیة أو اسمیة معلومات أیة حمایة تتم أن ینبغي المنوال نفس وعلى .Air Liquide لـ بالنسبة المعلومات لقیمة                          مناسب
شركاء یقدمها التي المعلومات على السریة واجب یسري كما والدولیة. المحلیة القوانین على وبناًء عنها، اإلفصاح أو تغییرها لمنع الضروریة االحتیاطات                       كافة
سالمة و/أو سریة على یؤثر أن شأنه من حادث بأي تأخیر أي ودون بسرعة Air Liquide الموّرد ُیبلغ أن یجب سریة. بطریقة Air Liquide عمالء                           أو
و الموّرد بین الـعـمـل عـالقـات إنـهـاء تم وإن حتى المـفـعول ساریـة الواجـبـات هذه تـبـقى عـمـالئـها. أو شـركائها أو Air Liquide بـ الخاصة                       المعـلومـات

.Air Liquide 
 
والمعدات. المنشآت مثل متناولهم في Air Liquide تضعها التي والموارد األصول حمایة مسئولیة Air Liquide موّردو یتحمل والموارد: األصول                     حمایة
أخرى ألغراض استعمالها یمكن وال .Air Liquide تحدده الذي المجال وضمن منها المتوخاة لألغراض طبًقا والموارد األصول هذه استعمال یتم أن                       ینبغي

 دون موافقة مسبقة من Air Liquide. كما یتحمل كل موّرد مسئولیة حمایة أصول وموارد Air Liquide من التدهور أو الغش أو الفقدان أو السرقة.

 
 االمتثال لمدونة قواعد السلوك الخاصة بموّردي  Air Liquide والتدقیق

قواعد مدونة في المتضمنة والمفاهیم للمبادئ باالمتثال معهم المتعاملین والمقاولین موّردیهم بـدورهـم یـطالـبوا بأن الموّردیـن على یـنـبغي الشـك،                    لـتفـادي
Air Liquide السلوك الخاصة بموردي 

أو استبیان على بناًء أي تختارها، التي الطریقة حسب وذلك هذه، السلوك قواعد مدونة في المبینة للقواعد موّرد كل امتثال من التأكد بحق Air Liquide                           تحتفظ
إظهار ذلك في بما المجال، هذا في ودقیقة شاملة معلومات تقدیم موّردیها من Air Liquide تتوقع بتنفیذه. آخر طرفا تكلف أو Air Liquide تنفذه                          تدقیق

 وثائقها، والسّیما الوثائق المالیة ذات الصلة.

المتعلقة تلك والسّیما هذه، السلوك قواعد مدونة بنود ألحد یمتثل ال موّرد أي مع العمل عالقات إنهاء بحق بمفردها، تقدیرها على بناًء ،Air Liquide                          تحتفظ
 بالواجبات في مجال مكافحة الرشوة.
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