
تزاول أكزونوبل أعمالها بناء على مبادؤها األساسية التي تتمثل في السالمة النزاهة واالستدامة، 
ونتوقع من شركاؤها التجاريين، مثل الموردين، الموزعين والوكالء انتهاج نفس السلوك . توضح 
مجموعة القوانين هذه المبادئ األساسية وتحدد ما تتوقعه أكزونوبل، كما تبين ما تدافع عنه .

السالمة النزاهةاالستدامة

االلتزام

املتوقع من رشكاؤنا التجاريني االلتزام بكافة القوانني واللوائح املطبقة 
عىل األعامل التجارية التي ميارسونها لصالح أكزونوبل . فمن املتوقع 

منهم تطبيق املبادئ املنصوص عليهاة يف هذه املدونة أو تطبيق مبادئ 
مساوية لها . اذا كان أي جزء من هذه املدونة غري واضح ، عليهم 

االتصال بأكزونوبل للتوضيح، اذ أن عدم االلتزام بهذه املدونة قد يؤدي 
اىل اتخاذ اجراءات تشمل انهاء العالقة التجارية .

نأكد التزامنا بالمبادئ األساسية الموجودة في هذه المدونة
االسم 

اسم الشركة    

التوقيع

السالمة
سالمة األشخاص

يجب أن تتوفر السالمة يف مكان العمل الذي يقدمه رشكاؤنا، وال بد من 
توعية املوظفني واملتعاقدون بقواعد السالمة مع اصدار التوجيهات اليهم 

لتطبيقها يف كافة األوقات أثناء التواجد يف مكان العمل أو عند زيارة 
العمالء له أو السفر . هناك عملية قامئة الدارة الحوادث املتعلقة 

بالسالمة .

سالمة العملية
من املهم لرشكاؤنا تقييم ومراقبة املخاطر التشغيلية، االصابات، النفايات 

أو األذى الناتج من أنشطتهم التي يؤدونها لنا، مثل البحوث، التصنيع 
والنقل وذلك بطريقة منهجية . يتعني عىل موظفيهم ومقاوليهم اتباع 

اجراءات السالمة كام يجب االبالغ عن مخاطر وحوداث السالمة 
والسيطرة عليها فورا.

سالمة املنتج
يكون عىل رشكاؤنا االلتزام بلوائح سالمة املنتج ووضع البطاقات الالصقة 

عىل املنتجات بطريقة صحيحة والتعريف مبتطلبات تداول املنتجات . 
يجب حامية األشخاص املعرضني للمنتجات املصنوعة واملوردة ألكزونوبل 

من التعرض للمواد الخطرة . ان املنتجات املوردة ألكزونوبل، واملواد 
الخام املستخدمة يف تصنيع هذه املنتجات تويف بكافة الرشوط التنظيمية 

للمنتجات .

الرشيك التجاري
مدونة قوانني السلوك



النزاهة
األمانة يف السلوك التجاري

نتوقع من كافة رشكاؤنا مزاولة األعامل بطريقة عادلة وبنزاهة . فال يجوز 
لهم تقديم، عرض أو املوافقة عىل رشاوي، أو القيام بأي نوع املامرسات 

التجارية غري األخالقية . كذلك ال يجوز لهم تقديم مدفوعات للتسهيل. ال 
يجوز أن يتأثر القيام بأي عملية تجارية مع أو من أجل أكزونوبل، أو قبول 

رشوط وأحكام معينة، بالهدايا أو وسائل الرتفيه . ال يجوز لرشكاؤنا أن 
يعرضوا عىل موظفي أكزونوبل هدايا أو ترفيه بأكرث من القيمة البسيطة . 
فال يجوز لهم تقديم مبالغ نقدية أو معادالت نقدية مثل بطاقات الهدايا 

ملوظفينا.
املنافسة العادلة

يتوجب عىل رشكاؤنا التنافس بطريقة عادلة وااللتزام بقواين املنافسة 
وقانون مكافحة االحتكار. فال يجوز لهم ابرام اتفاقيات أو القيام مبامرسات 

يكون فيها تأثري تقييدي عىل املنافسة . مثل تحديد السعر، توزيع السوق أو 
سوء استعامل الوضع املهيمن . ال يجوز لهم عرض تقديم منتجات أو 

خدمات اىل أو بالنيابة عن اكزونوبل بطريقة مضللة.
الضوابط التجارية

من الرضوري جدا التزام رشكاؤنا بلوائح مراقبة الصادرات املطبقة عىل 
أعاملهم ، وتقديم معلومات دقيقة صحيحة عنها اىل الجامرك والسلطات 

األخرى عند الحاجة . فال بد لهم من تعريف وادارة القيود التجارية املنطبقة 
عىل أعاملهم معنا مبا يف ذلك املتعلقة بدول وجهات خاضعة لعقوبات.

امللكية الفكرية واملعلومات الرسية.
نتوقع من رشكاؤنا احرتام حقوق امللكية الفكرية مبا فيها حقوق امللكية 

الفكرية ألكزونوبل. ال بد من وجود تدابري مناسبة للحيلولة دون االفصاح أو 
االستخدام غري املرصح به ملعلومات أكزونوبل الرسية املتوفرة لهم.

البيانات الشخصية
يتعني عىل رشكاؤنا حامية البيانات الشخصية التي تخص موظفي أكزونوبل 

واستخدام هذه البيانات ألغراض األعامل التجارية الرشعية واملرصح بها 
فقط. يجب أن يكون واضحا منهم متى وكيف يحصلون عىل البيانات 

الشخصية وكيفية استخدامها وتبادلها. كام عليهم اتخاذ االجراءات األمنية 
املناسبة لحامية البيانات .

تعارض املصلحة
ال يجوز للقرارات التي يتخذها موظفي رشكاؤنا ميا يتعلق بعمليات 

أكزونوبل التجارية أن تتأثر مبصالح شخصية أو خاصة . وال يجوز تسخري 
عالقات شخصية أو عالقات صداقة مع موظفي اكزونوبل للتأثري عىل القرار 

الذي يتخذه املوظف يف العمل التجاري . اذا كان أي موظف ميت بصلة ألي 
موظف يف أكزونوبل، وأن ذلك قد يشكل تعارض مصلحة محتمل يف عملية 
أو عالقة تجارية، يكون عىل رشكاؤنا االفصاح عن تلك الحقيقة اىل اكزونوبل 

أو التأكد من قيام موظف أكزونوبل بذلك، وال يجوز لرشكاؤنا تقديم دعم 
مايل او آخر اىل أحزاب سياسية للتأثري عىل عمليات مع أكزونوبل أو 

ألكزونوبل . 
تداول األسهم

ال يجوز لرشكاؤنا تداول األسهم أو تشجيع آخرين عىل القيام بذلك 
باستخدام معلومات رسية تلقوها من أكزونوبل.  

موارد الرشكة
حال استخدام أو الوصول اىل موارد أكزونوبل مبا يف ذلك أشخاص، نظم، 

شبكات ومرافق، يكون عىل رشكاؤنا استخدام هذه املوارد بطريقة صحيحة 
طبقا لتعليامت اكزونوبل ولغرضها التجاري املقصود ال غري. 

االحتفاظ بسجالت
نتوقع من رشكاؤنا االحتفاظ بسجالت صحيحة ، كاملة وحديثة بشأن 

عملياتهم مع اكزونوبل، ويجب االحتفاظ بتلك السجالت طبقا للقوانني 
السائدة.

منع االحتيال
يجب أن يتوفر لدى رشكاؤنا ضوابط داخلية يكون تصميمها لرصد، منع 

ومواجهة االحتيال وغسيل األموال. يجب تدوين العمليات بطريقة صحيحة 
واخضاعها للمراجعة، كام يجب ابالغنا فورا عن أي احتيال محتمل قد يكون 

له أثر عىل أكزونوبل . 
االتصاالت الصحيحة

ان النواصل معنا وتزيدنا باملعلومات الصحيحة والحقيقية يف وقتها ذات 
أهمية بالغة لبناء عالقة وطيدة . وال يجوز لرشكاؤنا االفصاح عن معلوماتنا 

الرسية بدون ترصيح، كام يجب عليهم الحرص عىل االتصاالت التجارية 
والتأكد من وفاؤها مبعايري عالية . ال يجوز لرشكاؤنا اصدار نرشات صحفية 

عنا، عن منتجاتنا أو عالقتنا التجارية بدون موافقتنا.

حقوق االنسان
يقر رشكاؤنا بالحقوق االنسانية لكافة الناس الواردة يف االعالن العاملي 

لحقوق االنسان ومبادئ األمم املتحدة االرشادية بشأن األعامل التجارية 
وحقوق االنسان، املفروض عىل رشكاؤنا تحمل مسؤولية تفادي التعدي عىل 

حقوق االنسان وتصحيح التأثري، ان وجد، عىل حقوق االنسان نتيجة 
ألنشطة تم القيام بها لنا ونتيجة ملنتجات تم تصنيعها لنا.

عالقات العمل
يجب أن يكون العاملون لدى الرشكاء التجاريون والذين يتم توظيفهم 

واالحتفاظ بهم مناسبون للوظيفة . كام يجب أن يكون رشكاؤنا التجاريون 
ملتزمون بتطبيق مبادئ اعالن منظمة العمل الدولية )ILO( بشأن املبادئ 

األساسية وحقوق العمل. ال يجوز توظيف األشخاص قرسا ضد رغبتهم، 
نقلهم لالستغالل، انخراطهم يف العبودية أو حرمانهم من حقوقهم، كام 

يجب التقيد مبتطلبات الحد األدىن القانوين لسن العمل حسب الوارد يف 
مواثيق منظمة العمل الدولية ويف قوانني دول العمل وعدم توظيف األطفال 

تحت سن 16 عاما.
كذلك يجب عىل رشكاؤنا معاملة األشخاص الذين يتعاملون معهم بكرامة 

واحرتام، وعدم مضايقتهم أو التمييز بينهم سواء عىل أساس الثقافة، 
الجنسية، العرق، الدين، الجنس، امليول السياسية، العجز، االرتباط، امليول 

الجنسية أو السن .
يجب أن تكون ساعات العمل واألجور بااللتزام بالقوانني، عادة ومقبولة، كام 

يجب تعويض ساعات العمل االضافية والسامح بالتمتع باالجازة حسب 
الالزم، واحرتام الحقوق الفردية يف حرية الرأي واالرتباط مبا يف ذلك حق 

التفاوض الجامعي .
البيئة واملجتمع

يتعني عىل رشكاؤنا االلتزام بكافة قواينن البيئة املعنية والتأكد من استصدار 
التصاريح الرضورية، وااللتزام باالستخدام بكفاؤة للمواد الخام، الطاقة 

واملوارد الطبيعية األخرى يف نفس الوقت يقللون فيه اىل الحد األدىن من 
النفايات، االنبعاثات والضجيج. كام يجب عليهم االهتامم باملجتمعات التي 

يعملون فيها واالستامع اىل اهتاممهم. 
التظلم

يكون عىل رشكاؤنا أن يوفروا للعاملني لديهم واألطراف األخرى املعنية آلية 
تقديم شكاوي بشأن خروقات أو خروقات محتملة للقوانني واملبادئ 

املنصوص عليها يف هذه املدونة . وال بد من تداول هذه الشكاوي بطريقة 
عادلة وشفافة، اضافة اىل حامية الرسية ومنع االنتقام ممن يقدمون 

الشكوى. 
التزام املتعاقد من الباطن

يجب توعية أي طرف ينخرط معه رشكاؤنا نيابة عن أكزونوبل أو ألداء عمل 
ملنفعة أكزونوبل باملبادئ الواردة يف هذه املدونة، والزامه مبسؤولية الترصف 

طبقا لها.
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االستدامة

This Code contains general requirements applicable to all business partners of affiliates of the AkzoNobel group. Specific contractual provisions with a higher 
standard supersede these general requirements. If there is a conflict between the law and this Code, the law prevails. © 2015 Akzo Nobel N.V. All rights reserved. 
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