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المقدمة

تلتزم تیناریس ش.م .وشركاتھا الفرعیة ("تیناریس" ببناء ثقافة مؤسسیة من الشفافیة والنزاھة
على أساس السلوك األخالقي واالمتثال للقانون .تعكس مدونة قواعد السلوك لتیناریس (المتوفرة مثل ھذه
(http://www.tenaris.com/en/AboutUs/CodeofConduct.aspx
على الثقافة ،وتلھم وتوجھ سلوكیات جمیع موظفي تیناریس على جمیع المستویات.
تدرك تیناریس بأن المستویات العالیة من النزاھة والشفافیة ال یمكن تحقیقھا إال من خالل وضع قواعد
مشتركة بین موظفیھا والمسؤولین والمدراء ولكن أیضا بین األطراف الثالثة التي تتعامل معھا الشركة
أثناء سیر العمل .وبما أن االلتزام واالمتثال لھذه القواعد المشتركة من قبل موردي تیناریس أصبح
أساسیا لتأمین أھداف تیناریس وتحقیق توقعاتھا بالنسبة إلى السلوك األخالقي والشفاف والشرعي ،فقد
وضعت تیناریس مدونة قواعد السلوك للموردین التي یتم تطبیقھا من قبل الموردین وموظفیھم المعنیین،
ومسؤولیھم والمدراء أو الممثلین المفوضین ،بدون استثناء ،في جمیع التعامالت والمعامالت التي تخص
تیناریس.
وسوف یُؤخذ االمتثال الواجب والمستمر بما یتفق مع أحكام مدونة قواعد السلوك للموردین بالنسبة
الختیار الموردین واالحتفاظ بھم وتقییمھم في االعتبار .یتحمل المورد المسؤولیة ویطبق المبادئ
المنصوص علیھا في مدونة قواعد سلوك الموردین ھذه حتى في العالقات مع الموردین من الباطن
الذین یعملون معھم للدرجة التي یشاركون بھا بأي شكل من األشكال في المعامالت أو التعامل مع
تیناریس.
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یلتزم الموردون في أي حال من األحوال بأي أمر أو طلب أو تعلیمات قد تتعلق بخرق أو انتھاك
ألحكام مدونة قواعد سلوك الموردین ھذه.
وبالنسبة لمدونة قواعد سلوك الموردین ھذه ،یشمل "الموردون" أي شخص أو كیان یؤدي أي
خدمات أو یورد أي بضائع إلى تیناریس أو الشركات التابعة لھا ،سواء تصرف أو لم یتصرف نیابة
عن تیناریس أو الشركات التابعة لھا ،بما في ذلك ولكن دون قصر على الموردین أو مزودي الخدمة
من أیة درجة والوكالء والوسطاء التجاریین والمستشارین والموزعین والتجار أو غیرھم من
المتعاقدین.
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التوقعات وااللتزامات
 .Iتعارض املصالح
یجب عىل املوردین تجنب أي تعامل مع موظف يف تیناریس ،قد یتعارض تعاملھ ،أو یبدو أنھ
یتعارض مع مصلحة تیناریس.
عىل سبیل املثال ،یجب عىل املوردین عدم توظیف أو غیر ذلك تقدیم املدفوعات إىل أي موظف يف
رشكة تیناریس خالل أي صفقة بین املورد وتیناریس .إذا كان ملوظف املورد عالقة أرسیة (مثل
كونھ زوجا أو والدا أو أخا أو أختا  ،جدا ،طفال ،حفیدا ،حموا أو حامه ،الخ) ملوظف يف رشكة
تیناریس ،أو إذا كان ملوظف املورد أي عالقة أخرى مع موظف يف رشكة تیناریس قد متثل تضاربا
يف املصالح ،فینبغي للمورد الكشف عن مثل ھذه الظروف لتیناریس.
یجب اإلفصاح بشكل كامل وكتابة عن أي تضارب يف املصالح قد ینخرط فیھ موظف يف رشكة
تیناریس .للكشف عن أي تضارب يف املصالح ،یجب عىل املوردین االتصال مبنطقة التعاقد املعنیة
مع تیناریس.
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 .IIالھدایا والوجبات والرتفیھ
یجب عىل املوردین عدم تقدیم أي ھدیة  ،1رحالت ،وجبات أو ترفیھ إىل موظف تیناریس يف أي
موقف قد یؤثر ،أو یبدو أنھ یؤثر عىل أي قرار للموظف فیام یتعلق باملوردین .إىل الحد الذي
تستحقھ الظروف ،یجوز للموردین تقدیم ھدایا متواضعة ،وجبات الطعام أو الرتفیھ ملوظفي تیناریس
إذا كانت ال تنتھك أي قانون وھي:
 غیر النقد وما یعادلھ مبا یتفق مع املامرسات التجاریة العرفیة وسیاسة رشكة املورد -غیر متكررة أو مكلفة

"1الھدایا" تعني أي يشء ذي قیمة ویشمل عىل سبیل املثال ال الحرص أي مصلحة أو معروف (مثل منح اإلذن باستخدام املركبات أو التسھیالت) ،سواء كانت نقدیة أو
ما یعادلھا ،الھدایا ،السفر ،اإلقامة ،الوجبات ،الرتفیھ ،الرشاوي ،القروض ،املكافآت ،تقدیم التسھیالت أو الخدمات بأقل من التكلفة الكاملة ،التوظیف ،اإلبقاء عىل
الخدمات أو أیة میزة أخرى أو فائدة من أي نوع كانت (سواء كانت ھذه املیزة تشكل أو مشتقة من أموال الرشكة أو أصولھا ،أو أموال شخصیة أو أموال طرف ثالث أو
أصولھ).
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 .IIIالرشوة والعموالت
ال ینبغي للموردین االنخراط يف أي شكل من أشكال الرشوة التجاریة أو مخطط العموالت أو تقدیم
عىل خالف ذلك أي حافز ألي موظف يف تیناریس أو عائلة املوظف يف تیناریس أو أصدقائھ من
أجل الحصول أو االحتفاظ بالعمل مع تیناریس.
یجب عىل املوردین االمتثال لقوانین مكافحة الرشوة املعمول بھا يف البلد الذي أبرم فیھ االتفاق
 .املعني ،نُفذ أو ُمنح ،وكذلك جمیع القوانین املحلیة التي تتعامل مع رشوة املسؤولین 2
فیام یتعلق بأي معاملة تخص تصنیع أو توزیع أو تسلیم السلع أو الخدمات لتیناریس ،أو التي تخص
تیناریس بأي شكل خالف ذلك ،ال یجب عىل املورد نقل أي يشء ذي قیمة ،بصورة مبارشة أو غیر
مبارشة ،إىل أي مسؤول عام أو موظف أو رشكة یسطر علیھا املوظف الحكومي ،أو حزب سیايس،

" 2مسؤول عام" یعني (أ) أي مسؤول أو موظف أو أي شخص ،سواء كان منتخبا أو معینا ،یشغل منصبا ترشیعیا ،إداریا أو قضائیا أو یمثل أو ینوب عن أي دولة أو حكومة
أو منظمة دولیة عامة (عىل سبیل املثال البنك الدويل أو األمم املتحدة) ،أي قسم أو إدارة أو وزارة أو وكالة أو فرع حكومي (یشمل املؤسسات ،الكیانات األخرى اململوكة ،الخاضعة
لإلدارة أو التي یتم تشغیلھا بغرض الربح) لھذه السلطة الحكومیة أو (ب) أي حزب سیايس أو مسؤول حزيب أو مرشح ملنصب عام .تشمل املؤسسات أو الكیانات املامثلة "التي
تخضع" إلدارة الدولة أو البلد أي كیان بغض النظر عن شكلھ القانوين ،والذي متارس الدولة أو الحكومة علیھ نفوذا سائدا سواء بشكل مبارش أو غیر مبارش .وتعترب ھذه ھي
الحالة ،ضمن حاالت أخرى ،عندما تستحوذ الدولة أو الحكومة عىل غالبیة رأس مال الكیان ،وتدیر غالبیة األصوات املرتبطة باألسھم التي یصدرھا ھذا الكیان أو تستطیع الدولة
تعیین غالبیة أعضاء الھیئة اإلداریة أو اإلرشافیة أو مجلس إدارة ھذا الكیان" .مسؤول عام" یتضمن أیضا طفل أو زوج أو أحد الوالدین أو أحد األقارب لھذا املسؤول العام.
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من أجل الحصول عىل أي فائدة أو میزة غیر الئقة (عىل سبیل املثال ،ما یتعلق بالتصاریح
 .التنظیمیة ،والجامرك ،أو اإلجراءات القضائیة والترشیعیة) وال إىل أي شخص عادي 3
یجب عىل املوردین االحتفاظ بحسابات مكتوبة وحدیثة ودقیقة لجمیع الدفعات (مبا يف ذلك جمیع
الھدایا والوجبات والرتفیھ أو أي يشء آخر ذي قیمة) مقدم بالنیابة عن تیناریس ،أو من األموال
املقدمة من تیناریس .یجب عىل املوردین تقدیم نسخة من ھذه الحاسبات إىل تیناریس بناء عىل
طلبھا.

 .IVالحسابات والسجالت التجاریة
إن املعلومات الدقیقة واملوثوقة والسجالت مھمة جدا من أجل اإلیفاء بااللتزامات القانونیة ،املالیة
واإلداریة لتیناریس ،وھي رضوریة ليك تعكس بنزاھة معامالت تیناریس .یجب أن یحتفظ املورد
بسجالت دقیقة لجمیع األمور املتعلقة بأعاملھ مع تیناریس .ویشمل ھذا التسجیل الصحیح والفوري
والكامل لجمیع املرصوفات واملدفوعات وتوفیر األدلة والوثائق الداعمة .یجب عىل املوردین عدم
إعاقة أو تأخیر أو االنسحاب أو منع تیناریس من معالجة أیة وثائق محاسبیة عىل النحو الالئق ويف
الوقت املناسب .یعترب أي تغییر أو تالعب بأي وثیقة بالطریقة التي قد تؤثر عىل التسجیل الشفاف
والدقیق انتھاكا خطیرا.

" 3مسؤول خاص" ھو (أ) أي شخصیة طبیعیة من أي جنسیة أو مواطنة یكون موظفا أو ممثال عن مؤسسة أو رشكة تضامن أو اتحاد أو كیان قانوين آخر منظم أو قائم طبقا
لقوانین أي بلد سواء ھذا الكیان یھدف إىل الربحیة أو ال یھدف إلیھا ،ومعھ تنوي تیناریس إنجاز األعامل؛ (ب) وأي طفل ،أحد الزوجین ،أحد الوالدین ،أو أحد أقارب ھذا الشخص.
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 .Vاستخدام أصول تیناریس
عندما یتطلب أداء الخدمات ،تورید السلع أو أداء الواجبات استخدام ممتلكات تیناریس الخاصة،
التوریدات واملعدات وغیرھا من األصول ،فیجب عىل املوردین فعل ذلك بطریقة مسؤولة وضامن
أن یتم استخدام أي من ھذه األصول يف األغراض املخصصة لھا ومن قبل األشخاص املرخص لھم
بذلك.
یجب عىل املوردین حامیة واستخدام ممتلكات تیناریس وغیرھا من األصول املادیة وغیر املادیة
مبسؤولیة .یجب عىل املوردین عدم استخدام أي عالمة تجاریة أو أي ملكیة فكریة أخرى إال بإذن كتايب رصیح من رشكة
تیناریس.

 .VIاستخدام املوارد التكنولوجیة
عندما یتطلب أداء الخدمات ،تورید السلع أو أداء الواجبات استخدام معدات تیناریس ،واألنظمة
واألجھزة التكنولوجیة ،ال یجوز للموردین فعل ذلك ألغراض أخرى غیر تلك األغراض التي تصرح
بھا تیناریس أو التي ترتبط بشكل مباشر بتنفیذ أغراض االتفاقیة ذات الصلة.
سوف یتم إبالغ الموردین الذین یشغِّلون موارد تكنولوجیة لتیناریس بشأن القیود على المستخدمین،
ویتعین علیھم عدم انتھاك اتفاقیات الترخیص أو فعل أي شيء یمس مسؤولیة تیناریس أو یعرضھا
إلى المسؤولیة أمام أي طرف آخر أو سلطة حكومیة.
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یجب التعامل مع الموارد التكنولوجیة لتیناریس وفقا للقوانین المعمول بھا وسیاسات تیناریس.
تحتفظ تیناریس بالحق في مراقبة استخدام مواردھا التكنولوجیة الخاصة بالمعلومات في أي وقت
وبدون إشعار ،ومن ث َم االطالع على الملفات والوثائق ،والسجالت ،وقواعد البیانات ،والرسائل
اإللكترونیة أو مراجعتھا أو نسخھا أو استعادتھا بما في ذلك الرسائل اإللكترونیة ،والنشاط على
اإلنترنت ،وأیة معلومات أخرى یتم جمعھا من خالل استخدام موارد المعلومات التكنولوجیة في
تیناریس .وبناء على ذلك ،یجب أن ال یتوقع مستخدمو موارد المعلومات التكنولوجیة في تیناریس
التمتع بأیة خصوصیة تتعلق بالمعلومات أو االتصاالت التي تتم أو تُبث أو تُخزن في موارد
المعلومات التكنولوجیة في تیناریس.
المعلومات والبیانات المخزنة في مقرات تیناریس وموارد تكنولوجیا المعلومات (بما في ذلك أجھزة
الكمبیوتر الخاصة بتیناریس) تخص تیناریس .وبناء علیھ ،یجوز لتیناریس أن تختار تقدیم ھذه
المعلومات إلى الجھات التنظیمیة أو أطراف ثالثة إذا كان ذلك ضروریا أو مستحسنا.
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 .VIIحمایة المعلومات .االستخدام المشروع
یجب على الموردین الحفاظ على سریة جمیع المعلومات التي یطلعون علیھا من أجل أداء عملھم
والخدمات أو تورید البضائع إلى تیناریس ،حتى لو لم یتم تصنیف ھذه المعلومات أو لم تتعلق تحدیدا
بتیناریس والعمل على الحیلولة دون إساءة استخدامھا ،أو سرقتھا ،أو االحتیال بھا ،أو اإلفشاء غیر
المناسب لھا.
وفي جمیع الحاالت ،یجب على الموردین استخدام المعلومات التي یتلقونھا أو التي قد تكون لدیھم
القدرة على الوصول إلیھا بطریقة مشروعة ،بغرض محدد تم الكشف عنھا أو استالمھا أو االطالع
علیھا وبما یتفق مع القوانین المعمول بھا (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر ،اللوائح الخاصة
بمكافحة االحتكار ،حمایة المستھلكین ،وخصوصیة البیانات ،الخ) .لن تتھاون تیناریس مع إساءة
االستخدام ،أو االستخدام غیر األمین ،غیر المرخص ،أو غیر المشروع أو غیر الالئق ألي من
المعلومات ،حتى إذ جلبت نفس الفوائد أو غیر ذلك من ممیزات إلى تیناریس.
یجب على الموردین بذل العنایة الواجبة في التعامل ،والمناقشة ،أو نقل المعلومات الحساسة أو
السریة التي یمكن أن تؤثر على تیناریس وموظفیھا وعمالئھا ،ومجتمع األعمال ،وجمھورھا العام.
یتحمل الموردون المسؤولیة المباشرة عن اتخاذ الخطوات الضروریة لتأمین معلومات تیناریس من
أي ضرر أو ضیاع لضمان حیازتھا اآلمنة .یمكن أن یؤثر إفشاء المعلومات المالیة على تصرفات
المساھمین والمستثمرین المحتملین وربما ینتھك قوانین األوراق المالیة .مسؤولیة الموردین للحفاظ
على سریة معلومات تیناریس واإلبقاء علیھا سریة ھو التزام مستمر حتى بعد التعیین أو التعاقد مع
تیناریس.
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 .VIIIالتداول استنادًا إىل
معلومات داخلیة
إذا كان املوردون مدركین ملواد أو معلومات غیر عامة متعلقة بتیناریس أو أعاملھا ،فال یجوز لھم
رشاء أو بیع أو التداول بخالف ذلك يف األوراق املالیة لرشكة تیناریس أو أي رشكة تتداول مع
تیناریس أو االنخراط يف أي عمل آخر لالستفادة من تلك املعلومات.

 .IXحقوق امللكیة الفكریة
یجب املوردین حامیة وصیانة واحرتام حقوق امللكیة الفكریة لرشكة تیناریس .تشمل امللكیة الفكریة عىل
سبیل املثال ال الحرص الخطط والنظم واإلجراءات واملنھجیات والدورات والتقاریر والتوقعات أو
الرسومات التي یمكن االطالع علیھا من قبل املوردین يف سیاق األعامل التجاریة مع تیناریس.
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 .Xاإلبالغ عن سوء السلوك
املوردون الذین یعتقدون بأن موظف تیناریس ،أو أي شخص آخر یترصف بالنیابة عن تیناریس ،أو
أي من موظفي املورد أو ممثلیھ أو أي من املقاولین من الباطن للمورد ذي الصلة بالخدمات أو
التورید إىل تیناریس ،شارك يف سلوك غیر رشعي أو غیر الئق أو أي سلوك یشكل انتھاكا محتمال
لھذه املدونة فیجب إبالغ تیناریس عن ھذه الحالة.
یمكن إرسال البالغات عرب:
www.compliance-line.com
لن تتأثر عالقة املورد مع تیناریس بسبب اإلبالغ الصادق الذي یتعلق بسوء سلوك.

 .XIاالمتثال للقوانین.
یتحمل املوردون املسؤولیة عن ضامن فھم مدیریھم ومسؤولیھم وموظفیھم واملتعاقدین معھم من
الباطن أو ممثلیھم أو وكالء عنھم وامتثالھم للوائح واالتفاقیات املعمول بھا ،وكذلك الترشیعات
اإلقلیمیة والوطنیة ،إىل الحد واجب التطبیق عىل االتفاق ذي الصلة أو العالقة التجاریة.
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 .XIIااللتزام بضوابط التجارة
یجب أن تكون معامالت املوردین مع تیناریس يف جمیع األوقات متوافقة متاما مع جمیع العقوبات
االقتصادیة ذات الصلة والقوانین للرقابة عىل الصادرات واللوائح ،عىل سبیل املثال ال الحرص جمیع
العقوبات االقتصادیة وأنظمة الرقابة عىل الصادرات التي تنطبق عىل تیناریس ،عىل سبیل املثال ال
الحرص أنظمة األمم املتحدة ،الوالیات املتحدة األمریكیة ،واالتحاد األورويب.
أثناء تنفیذ االتفاق ذي الصلة أو أي املعاملة ذات الصلة تلتزم تیناریس بعدم إرشاك أو إدخال أي
طرف ،بشكل مبارش أو غیر مبارش ،یكون محظورا ،خاضعا لعقوبات ،أو محدد من قبل األمم املتحدة
والوالیات املتحدة ،أو أنظمة عقوبات االتحاد األورويب ،مبا يف ذلك عىل سبیل املثال ال الحرص
األطراف عىل قامئة الرعایا املعنیین واألشخاص املحظورین من قبل مكتب وزارة الخزانة األمریكیة
ملراقبة األصول الخارجیة أو أي كیان مملوك أو خاضع لسیطرة ھذا الطرف املحظور ،أو املعاقب،
أو املحدد.
یجب عىل املورد ،وبطریقة مبارشة أو غیر مبارشة ،عدم بیع أو توفیر أو تصدیر أو إعادة تصدیر
أو نقل أو تحویل أو قرض أو تأجیر  ،أو التنازل  ،أو اإلبراء أو التخلص من أي معدات ،أو منتجات
أو خدمات أو برمجیات أو تكنولوجیا یكون قد تلقاھا مبوجب ھذا االتفاق ذي الصلة أو من أجل أداء
أي صفقة مع رشكة تیناریس أو عن طریق أي شخص أو كیان أو جھة أو ألي استخدام تحظره
القوانین واللوائح املعمول بھا يف أي والیة قضائیة دون الحصول عىل إذن مسبق من السلطات
الحكومیة املختصة عىل النحو الذي تنص علیھ جمیع تلك القوانین واللوائح.
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 .XIIIاملعادن من مناطق
الرصاع
یقر املورد ویدرك أن تیناریس ،كرشكة مساھمة عامة تقدم التقاریر إىل لجنة االوراق املالیة والبورصات
تخضع للامدة  1502من قانون اإلصالح لوول سرتیت وحامیة املستھلك ،واملعروف أیضا ("("،SEC
باسم قانون دود فرانك
ومبوجب قاعدة املعادن من مناطق الرصاع ،یتعین عىل تیناریس تقدیم تقاریر عىل أساس سنوي
والكشف عن املعلومات عىل موقعھا اإللكرتوين واملتعلقة باستخدام ھذه املعادن من مناطق
الرصاع يف منتجاتھا (طبقا لتعریف ھذا املصطلح املحدد يف ھذه الوثیقة) والتي تنشأ من جمھوریة
الكونغو الدیمقراطیة أو البلدان املجاورة مثل أنغوال وبوروندي وجمھوریة أفریقیا الوسطى
وجمھوریة الكونغو ورواندا وجنوب السودان وتنزانیا وأوغندا ،وزامبیا (و"والدول املغطاة")؛ ويف
بعض الحاالت ،اتخاذ إجراءات العنایة الواجبة (بنفسھا أو من خالل مقاول من الباطن) لتحدید مصدر
املعادن من مناطق الرصاع.
"املعادن من مناطق الرصاع" تعني الكوملبیت-تنتاالیت (أو الكولتان) وحجر القصدیر والذھب
والولفرامیت ومشتقاتھا ،التنتالوم والقصدیر والتنغسنت وأي معادن أخرى أو مشتقاتھا التي تحددھا
وزارة الخارجیة األمریكیة أو أي سلطة مختصة أخرى ،والتي متول الرصاع يف جمھوریة الكونغو
الدیمقراطیة أو الدول املجاورة.
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یتعین عىل املورد بأن یضمن ویتعھد لتیناریس بأن أي من املنتجات أو املواد املسلمة إىل
تیناریس لن تحتوي عىل معادن من مناطق الرصاع قادمة من بلد خاضع للحظر .ومن وقت آلخر
وبالقدر الالزم ،قد یتعین عىل تیناریس أن تطلب من املوردین توفیر الوثائق واملعلومات ،وغیرھا
من األدلة عىل دقة تنفیذ التعھدات والضامنات املذكورة أعاله والتي قد تطلبھا تیناریس من وقت
آلخر.
تتوقع تیناریس من املوردین إبالغھا فورا وكتابة إذا منا إىل علمھم أو لدیھم سبب یحملھم عىل
االعتقاد بأن التعھد املذكور أعاله غیر صحیح فیام یتعلق بأي منتجات أو أجزاء أو مواد تم تسلیمھا

 .XIVالصحة والسالمة
یلتزم موردو تیناریس ومقاولوھا من الباطن بتوفیر بیئة عمل آمنة وصحیة ملنع وقوع الحوادث
واإلصابات الصحیة الناشئة عن أو املرتبطة بالعمل أو التي تحدث أثناء العمل أو نتیجة لتشغیل
مرافق العمل.
وباإلضافة إىل ذلك ،یتعین أي ممثل للمورد الذي یقوم بتوفیر الخدمات يف املوقع يف منشأة تیناریس
االلتزام بجمیع معاییر الصحة والسالمة الساریة يف تیناریس.
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 .XVالعمل وحقوق اإلنسان
تلتزم تیناریس بإجراء جمیع عملیاتھا بطریقة تتسق مع مبادئ حقوق اإلنسان التي تنطبق عىل
األعامل ومبوجب اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .وتتوقع تیناریس من موردیھا االلتزام بنفس
املعاییر.
( )ILOیلتزم املوردون بالعمل وفقا للمبادئ املنصوص علیھا يف إعالن منظمة العمل الدولیة
الخاص باملبادئ والحقوق األساسیة يف العمل .وتشمل ھذه املبادئ حظر تشغیل األطفال والعمل
القرسي والسلوك التمییزي فضال عن االعرتاف بالحق يف الحریة النقابیة والتفاوض الجامعي.
تقیم تیناریس وتحرتم الثقافات والتقالید يف املجتمعات التي تعمل فیھا ،وتسعى لتضع يف اعتبارھا
الصحة والسالمة والبیئة وحقوق اإلنسان والرفاه االقتصادي لتلك املجتمعات يف جمیع عملیاتھا،
وتتوقع من موردیھا بأن یسعوا بجد ملتابعة واحرتام وتعزیز ھذه القیم يف جمیع التعامالت
واملعامالت مع تیناریس.
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 .XVIالتمییز و التحرش
تلتزم رشكة تیناریس بخلق ودعم بیئة العمل التي فیھا لكل موظف الفرصة من أجل النمو والتطویر
واملساھمة الكاملة يف نجاح تیناریس .يف ھذا الصدد ،لن تتھاون تیناریس
مع التحرش واملضایقة والرتھیب أو التمییز من أي موظف.
یجب عىل املوردین عدم تعریض أي شخص للتمییز يف العمل ،مبا يف ذلك التمییز يف التوظیف
والراتب واملزایا ،والرتقیة ،واالنضباط ،إنھاء الخدمة أو التقاعد ،عىل أساس الجنس أو العرق أو
الدین أو السن أو اإلعاقة أو التوجھ الجنيس أو الجنسیة أو الرأي السیايس ،أو االجتامعي أو األصل
العرقي.
یتعین عىل موردي تیناریس ومقاولیھا من الباطن معاملة املوظفین باحرتام وكرامة .ال یجوز بأن
یتعرض أي موظف للتحرش البدين أو الجنيس أو النفيس أو إساءة املعاملة وھو ملزم بتجنب جمیع
أشكال املضایقات غیر القانونیة.
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 .XVIIالبیئة
تھدف تیناریس إىل تحقیق التحسین املستمر يف األداء البیئي ،وتركیز الجھود عىل الجوانب التي
یكون لھا أكرب األثر عىل مواقع التصنیع ومكاتب التوزیع الكبیرة .تسعى تیناریس إىل تحقیق
االمتثال وتنتظر من جمیع املوردین االمتثال لروح ونص القوانین البیئیة واللوائح واجبة التطبیق
يف ھذا الشأن .وعند غیاب ھذه القوانین یجب عىل املوردین إلزام أنفسھم مبعاییر عالیة والئقة.
یجب أن یسعى املوردون بجدیة لزیادة اآلثار اإلیجابیة والحد من األثر السلبي لعملیاتھم ولسلسلة
التورید عىل البیئة واملجتمع من خالل وضع الخطط البیئیة التي تركز عىل التأثیرات الھامة عىل
البیئة.
یجب أن یكون نطاق ھذه الخطط البیئیة مناسبا فیام یتعلق بطبیعة أعامل املوردین واملخاطر
املرتبطة بھا.

 .XVIIIتقییم املوردین ومراقبتھم
إن القبول واالمتثال املستمر ملدونة قواعد السلوك ھذه ھو جزء ال یتجزأ من إجراءات إدارة وتقییم
تیناریس للموردین .ووفقا للنھج القائم عىل املخاطر لتیناریس ،قد یحق للموردین تقدیم املزید من
االعتامدات املحددة الخاصة بالنزاھة واالمتثال لتدابیر إضافیة للتحقق من االمتثال ملتطلبات مدونة
قواعد السلوك ھذه.
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هذه الوثيقة وكذلك المعلومات أو البيانات الواردة فيها مملوكة حصريا لشركة تيناريس ش.م ،.ولجميع شركاتها الفرعية ولذلك يجب أن تبقى سرية .هذه الوثيقة أو أية معلومات و/
أو البيانات واردة فيها ال يجوز نسخها أو إعادة إنتاجها أو إفشاؤها و/أو البيانات الواردة فيها أو استخدامها و/أو من جانب طرف ثالث ألي غرض بدون الحصول على إذن صريح
ومسبق ومكتوب من تيناريس .سوف تخضع هذه اإلجراءات المحظورة
للمساءلة القضائية إلى أقصى حد يسمح به القانون .جميع الحقوق محفوظة.

