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  إىل حد كبري إىل الثقة التي تبثها لدى Mersen يُعزى تطور مجموعة

  كافة األطراف الفاعلة - وباألخص موظفيها وعمالئها ومورديها والبنوك

التي تتعامل معها واملساهمني فيها.

 ويؤكد ميثاق السلوك واألخالقيات عىل التزامنا كمجموعة وكأفراد يف 

 سبيل إرساء أسس هذه الثقة والعمل عىل تطويرها. ومن الرضوري أن

 تتم مشاركة ميثاق السلوك واألخالقيات عىل أوسع نطاق ممكن يك

 يتبنى الجميع قيمنا األساسية: التميز والتعاون والوعي بالناس واملرونة

  وروح املبادرة والرشاكة مع عمالئنا. هذه القيم تشكل أهمية بالغة

لتطورنا كمجموعة.

 ،Mersen يطبق ميثاق السلوك واألخالقيات عىل كل موظف يف رشكة

 بغض النظر عن منصبه، وكذلك عىل املديرين واملسؤولني. وعليه، فأنا

  أعول عليكم فرًدا فرًدا لالمتثال لهذا امليثاق والتعريف به لدى الرشكاء

التجاريني، ال سيام املوردين، يك يلتزموا باحرتامه بدورهم.

Luc Themelin 
الرئيس التنفيذي

واللجنة التنفيذية للمجموعة

Christophe Bommier

رئيس املجموعة للتكنولوجيا

Eric Guajioty

 نائب رئيس املجموعة للمواد
املتقدمة

Gilles Boisseau 

 نائب رئيس املجموعةللطاقة
الكهربائية

Jean-Philippe 
Fournier 

 نائب رئيس املجموعة للتميز
  التشغييل

Didier Muller

 نائب رئيس املجموعة
 ملنطقة آسيا وأمريكا

 الالتينية

Thomas Baumgartner

املدير املايل

Thomas Farkas

 نائب رئيس املجموعة
 لالسرتاتيجية وعمليات

االندماج واالستحواذ

Estelle Legrand

 نائب رئيس املجموعة
للموارد البرشية
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املحتويات
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ميثاق السلوك واألخالقيات

التزاماتنا تجاه موظفينا 

التزاماتنا تجاه األطراف املعنية يف املجموعة

التزاماتنا تجاه املجتمع

قامئة القواعد واإلجراءات األساسية

رشكة  من املوقعني عىل امليثاق العاملي 
لألمم املتحدة منذ عام 

1

2

3

4

5

6



6

1.
رشكة Mersen من 

 املوقعني عىل امليثاق 
 العاملي لألمم املتحدة منذ

عام 2009
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حقوق اإلنسان
  املبدأ رقم 1: يتعني عىل الرشكات تقديم الدعم واحرتام حامية حقوق اإلنسان

املعلنة عىل الصعيد الدويل

املبدأ رقم 2: التأكد من عدم ضلوعها يف انتهاكات لحقوق اإلنسان.

العاملة
 املبدأ رقم 3: يتعني عىل الرشكات منارصة الحرية النقابية واالعرتاف الفعال بحق

التفاوض الجامعي؛

املبدأ رقم 4: القضاء عىل جميع أشكال العمل القرصي واإلجباري؛

املبدأ رقم 5: اإللغاء الفعيل لعمل األطفال؛ و

املبدأ رقم 6: القضاء عىل التمييز يف التوظيف والحصول عىل املهن.

البيئة
املبدأ رقم 7: يتعني عىل الرشكات اعتامد نهج احرتازي إزاء التحديات البيئية؛

املبدأ رقم 8: اتخاذ مبادرات لتوسيع نطاق املسؤولية البيئية؛ و

املبدأ رقم 9: التشجيع عىل تطوير ونرش التقنيات املوالية للبيئة

مكافحة الفساد
  املبدأ رقم 10: يتعني عىل الرشكات مكافحة جميع مظاهر الفساد، مبا يف ذلك

االبتزاز والرشوة.

WE SUPPORT



 من هم املعنيون مبيثاق السلوك
واألخالقيات؟

 ينطبق ميثاق السلوك واألخالقيات عىل جميع املوظفني واملسؤولني واملديرين
وكذلك الرشكات التابعة لها يف جميع أنحاء Mersen العاملني داخل مجموعة

العامل. 

وهو يحدد قواعد السلوك األخالقي املطبقة عىل املجموعة وموظفيها ومديريها
ومسؤوليها، فيام يتعلق باألطراف املعنية. 

تعكس هذه القواعد قيم املجموعة والتزاماتها، والتي تتجاوز التقيد الصارم
بالقوانني واللوائح. 

يلتزم جميع املوظفني واملديرين واملسؤولني يف Mersen باحرتام قوانني ولوائح
البلدان التي تعمل املجموعة داخلها. وتوىل اهتامًما خاًصا للترشيعات الخاصة 

بكل من العمل واملنافسة ومكافحة الفساد وغسل األموال. 

 ومع ذلك، فإن قواعد السلوك يف ميثاق السلوك واألخالقيات الخاص باملجموعة
ا املتطلبات  تتجاوز ذلك: فهي تعكس القيم وااللتزامات التي تتجاوز أحيانً
 القانونية يف بعض البلدان. عىل وجه الخصوص، هذا هو الحال مع السالمة

 والنظافة والتنوع واالحرتام املتبادل وتنمية املهارات. ويف هذا الصدد، يف حال
ا وميثاق السلوك  ظهور تعارض بني الترشيعات أو األعراف املعمول بها محليً
  واألخالقيات، ترجح األحكام األكرث رصامة، ما مل يؤدي ذلك إىل انتهاك اللوائح

املحلية.

 وسيتم التحقيق بشكل جّدي يف أي خرق لبميثاق السلوك واألخالقيات وميكن
 أن يؤدي إىل إجراءات تأديبية، ويف بعض الحاالت، إىل إجراءات قانونية مثل

  الغرامات أو السجن، وفًقا للقوانني واللوائح املعمول بها يف الرشكة ويف البلد
املعن.

 ميثاق السلوك
واألخالقيات 2.
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التدريب عرب اإلنرتنت عىل السلوك املناسب
تقدم Mersen ملوظفيها وحدة التعلم اإللكرتوين املكرس لألخالقيات 

 التي تشمل معايري املجموعة فيام يتعلق باألخالقيات. وهذه الوحدة إلزامية 
 لجميع موظفي املجموعة، وتشكل جزًءا من جدول التدريب لجميع املنضمني

  الجدد. قد يؤدي عدم إكامل وحدة التعلم اإللكرتوين إىل عدم دفع تعويض متغري
للموظف املعني.

يتوفر ميثاق السلوك واألخالقيات باللغات األكرث استخداًما يف املجموعة حتى يتمكن أكرب عدد ممكن
من املوظفني من قراءتها بلغتهم األم. 

  وتعترب النسخة الفرنسية من هذا امليثاق النسخة املرجعية يف فرنسا، فيام تشكل النسخة اإلنجليزية
املرجع للبلدان األخرى.

تجدون ميثاق السلوك واألخالقيات عىل املوقع اإللكرتوين الخاص برشك Mersen والشبكة
الداخلية )اإلنرتانت( الخاصة باملجموعة.
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 من يجب االتصال به يف حالة وجود
استفسار؟

  إذا كانت تجول يف خاطرك أي أسئلة حول كيفية تطبيق املبادئ املنصوص عليها
  يف ميثاق السلوك واألخالقيات هذ، فيمكنك االتصال مبديرك املبارش أو قسم املوارد

البرشية.

 يتوفر خط ساخن لإلبالغ عن املخالفات منذ نهاية عام 2017، ما يتيح ألي فرد
يرغب يف إبالغ املجموعة عن مشكلة بفعل ذلك بطريقة آمنة ودون الكشف عن

هويته. 

 صدر إجراء بشأن استخدام الخط الساخن واملُبلغني يف عام 2019. يصف عملية
Mersen معالجة التقارير والضامنات املعمول بها للمبلغني عن املخالفات. تلتزم

لّغني عن املخالفات الذين يترصفون    بضامن عدم اتخاذ أي تدابري تأديبية ضد املُب
بحسن نية.

  تم اعتامد رئيس قسم االمتثال ونائب رئيس املجموعة للموارد البرشية لتلقي
هذه التقارير ومطلوب منهام التعامل معها بالعناية الواجبة.

ميكنك أيًضا العثور عىل اإلجراء عىل الشبكة الداخلية )اإلنرتانت( الخاصة
باملجموعة. 

ميكن استخدام قناتني لإلبالغ عن املشكالت: 

بالنسبة إىل املوظفني الداخليني، يتوفر عنوان بريد إلكرتوين مخصص: 
ethics@mersen.com

بالنسبة إىل األطراف املعنية الداخلية والخارجية، يتوفر منوذج اتصال عىل املوقع اإللكرتوين للمجموعة.

 أي شخص يبلغ عن مخاوف بحسن نية لن يتعرض ألعامل انتقامية. نتعهد
  بضامن الحفاظ عىل رسية ترصفات أيٍّ من هؤالء األشخاص ومراجعة جميع

السلوكيات غري الالئقة يف أرسع وقت ممكن.

 ميثاق السلوك واألخالقيات



11



12



 يعتمد مرشوع رشكتنا أوالً وقبل كل يشء عىل الرجال والنساء الذين

يعملون لصالح الرشكة، الذين يتمتعون بالخربة واملوهبة لتطوير

أعاملنا وإيجاد حلول مبتكرة. متثل معرفتهم وخربتهم أمثن ما لدينا - 

رأساملنا البرشي.

ا من هذا االعتقاد األسايس، نسعى جاهدين لتطوير فرقنا مع   انطالقً

السعي الدؤوب لضامن سالمتهم وأمنهم وتطورهم الشخيص.

  نتوقع من جميع املوظفني الحفاظ عىل موقف مسؤول، بغض النظر

عن وضعهم أو مناصبهم داخل املؤسسة.

ويف هذا الشأن، تلتزم "املجموعة" باملبادئ اآلتية:

الصحة والسالمة والنظافة
 • تتعهد املجموعة بتوفري أفضل بيئة عمل ممكنة للحفاظ عىل رفاهية الجميع

وصحتهم وسالمتهم يف مواقعها. 
  تتعهد املجموعة بتوفري أفضل بيئة عمل ممكنة للحفاظ عىل رفاهية الجميع

  وصحتهم وسالمتهم يف مواقعها. ويتعهد هؤالء األفراد بااللتزام بجميع إرشادات
وإجراءات الصحة والسالمة والنظافة الخاصة "باملجموعة".

 • تتعهد "املجموعة" بضامن أن تكون سياستها الخاصة بالصحة والسالمة
 والنظافة مألوفة ومفهومة من جانب الجميع ويتم تطبيقها بغض النظر عن 

 التزامات األعامل وااللتزامات التجارية واملالية. لهذا، تعتمد "املجموعة" عىل التزام
اإلدارة بتعزيز السالمة يف مواقعها من خالل الدورات التدريبية وتحليل

 املخاطر عىل وجه الخصوص. 

 التزاماتنا تجاه 
موظفينا 3.
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 • يتعهد املوظفون واملديرون واملسؤولون بتنبيه اإلدارة التنفيذية أو مسؤول 
  الصحة والسالمة والنظافة باملجموعة عىل الفور بأي أمور ذات صلة قد يكونوا 

عىل علم بها.

 • الصحة والسالمة والنظافة ضمن أولويات "املجموعة" ويجب أن تقدم عىل
غريها يف جميع املواقف وبغض النظر عن االحتياجات امللحة.

املضايقة والتحرش
 • ال تتسامح "املجموعة" مع أي سلوك أو إجراء أو ترصف غري محرتم أو مهني

 وتتعهد بحامية املوظفني من جميع أشكال املضايقة والرتهيب والعنف - سواء 
 كانت ذات طبيعة جسدية أو نفسية أو جنسية. يتعهد املوظفون واملديرون
 واملسؤولون بدعم وتعزيز التزام "املجموعة" مبكان عمل خاٍل من املضايقات

وإظهار االحرتام لآلخرين. تم إضفاء الطابع الرسمي عىل هذا االلتزام يف "سياسة
املجموعة ملكافحة املضايقة" املتوفرة عىل اإلنرتانت. 

تكافؤ الفرص - التنوع
 • تتعهد "املجموعة" بعدم التمييز ضد أي شخص ألي سبب من األسباب وتوفري

 فرص متكافئة للجميع فيام يتعلق بالتوظيف والتدريب واألجور واملهامت
 والرتقيات وفًقا للمهارات والكفاءات الفردية. يتعهد املوظفون واملديرون

  واملسؤولون بدعم وتعزيز التزام "املجموعة" بالتنوع وتكافؤ الفرص واالمتناع عن
االنخراط يف أي شكل من أشكال السلوك التمييزي.

 • تتعهد "املجموعة" بضامن أن تكون سياسة التنوع الخاصة بها معروفة جيًدا
 ومفهومة من جانب الجميع وأن يتم دمجها يف سياسات املوارد البرشية الخاصة

 بها. ويف هذا الشأن، تجتمع لجنة التنوع، التي تضم العديد من أعضاء اللجنة
  التنفيذية، بانتظام التخاذ قرار بشأن اإلجراءات ذات األولوية، ومشاركة أفضل

املامرسات وتعزيزها وتقديم اقرتاحات إىل اللجنة التنفيذية.

الخصوصية
 • تتعهد "املجموعة" بالحفاظ عىل خصوصية جميع املوظفني وعىل وجه

 الخصوص الحفاظ عىل رسية جميع املعلومات الشخصية. يتعهد املوظفون واملد
  واملسؤولون بدعم وتعزيز التزام املجموعة بالخصوصية وكذلك احرتام خصوصية

املديرون.
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 التزاماتنا تجاه موظفينا 



بيئة العمل
 • تلتزم "املجموعة" بتعزيز بيئة العمل التي تؤدي إىل تحقيق التوازن الجيد بني

  العمل والحياة. وهذا االلتزام منصوص عليه يف مواثيق "املجموعة" )املوازنة بني
الحياة املهنية والحياة العملية، العمل عن بُعد(.

تطوير املهارات
 • وضعت املجموعة سياسة موارد برشية موجهة نحو التطوير املستمر

  للمهارات. و يُرتجم هذا برؤيةاسترشافية للوظائف والتغيريات الالزمة للسامح 
ملجموعة Mersen بالحفاظ عىل هذه امليزة املميزة.
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 العالقات مع عمالئنا وموردينا
ومنافسينا

ا حول مجايل خربة بارزين تتبوأ فيهام   تتمحور أنشطة Mersen حاليً

 "املجموعة" مراكزًا رائدة عىل املستوى العاملي. من خالل االعتامد عىل 

  مجاالت الخربة هذه، نقوم بتصميم حلول مبتكرة موجهة الحتياجات

  عمالئنا من أجل تحسني أدائهم الصناعي.

ومن ثمَّ فإن مجموعة Mersen ملتزمة بإرساء أسس الثقة يف عمالئها.

ويف هذا الشأن، تتعهد "املجموعة" وموظفوها ومديروها ومسؤولوها

باالمتثال للمبادئ اآلتية: 

املنافسة
 • للعمل وفًقا لجميع جوانب لوائح املنافسة الرشيفة ووفًقا للقوانني املعمول

  بها: وتحديًدا عدم إفشاء معلومات حول األسعار أو العروض التجارية مع 
منافسينا أو إبرام اتفاقيات بشأن مشاركة األسواق أو العمالء.

 التزاماتنا تجاه
 األطراف املعنية يف

املجموعة

4.
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الفساد
 • عدم السامح بأي عمليات دفع أموال مبارشة أو غري مبارشة ألطراف خارجية أو

 أي مزايا عينية أخرى )مثل الخدمات أو اإلجازات أو الوسائل الرتفيهية أو السلع( 
 لغرض تأمني أو الحفاظ عىل عقد أو أي ميزة تجارية أخرى. ويجب عىل املوظفني

واملديرين واملسؤولني التأكد من أن رشكائنا التجاريني والوسطاء عىل علم بهذه
املعايري ويتعهدون بدعمها. 

 • عدم التامس أو قبول أي أموال أو مزايا عينية )مثل الهبات أو الدعوات( بشكل
مبارش أو غري مبارش، إال إذا كانت ذات قيمة رمزية. وعىل أي حال، يجب أن ترصح 

اإلدارة بأي قبول للدعوات أو الهبات )باستثناء غداء الع(. 

غسل األموال
 • عدم السامح بأي عمليات دفع أموال لوكالء أو مستلمني مجهولني، أو إىل أي

أطراف ال عالقة لها باملعاملة األساسية.

 • عدم قبول مدفوعات من مصادر مشكوك فيها.

تضارب املصالح
 • يجب عىل املوظفني اإلعالن عن أي موقف ينتج عنه تضارب مصالح إلدارتهم

التنفيذية. كام يجب عليهم االمتناع عن االستثامر أو الحصول عىل حصص 
Mersen مبارشة يف األعامل التجارية وهي عمالء أو منافسني أو موردي

 دون موافقة كتابية مسبقة من اإلدارة أو الرئيس التنفيذي. ال يغطي هذا الرشط 
 رشاء األسهم يف الرشكات الرشيكة يف األسواق املالية وفًقا للقواعد املعمول بها.
 وإىل أقىص حد ممكن، من األفضل عدم الدخول يف اتفاقيات مع الرشكات التي

 يكون للموظف أو مسؤول الرشكة أو أقربائهم املقربني )الوالدين، األصدقاء(
 مصالح من املحتمل أن تؤثر يف موضوعيتهم ووالئهم. ومع ذلك، قد تشارك هذه

  الرشكات يف املناقصات، ويف هذه الحالة يجب االلتزام بقواعد معينة تضمن
موضوعية واستقاللية القرار النهايئ.
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 التزاماتنا تجاه األطراف املعنية يف املجموعة



رسية املعلومات
  • عدم الكشف عن أي معلومات من األطراف املعنية أو استخدامها دون إذن
 مسبق. قد تكون هذه املعلومات محمية مبوجب اتفاقيات الرسية أو حقوق

امللكية الفكرية )براءات االخرتاع والعالمات التجارية وما إىل ذلك( التي تقيد حق
"املجموعة" يف استخدامها. 

اختيار املوردين
 • عدم مواصلة التعامل مع أي مورد ال ميتثل لهذا امليثاق بشكٍل متكرر، ال سيام

 املبادئ العرشة للميثاق العاملي لألمم املتحدة و/أو توجيهات منظمة التعاون
 والتنمية املتعلقة ببذل العناية الواجبة لضامن التحيل بحس املسؤولية يف
 سالسل توريد املعادن من املناطق املترضرة من النزاعات واملناطق شـديدة

 الخطورة. إذا كان امتثال املورد موضع شك، فيجب إجراء تدقيق. يجب إرسال
  مدقق داخيل أو خارجي إىل املورد ملراجعة مامرساته االجتامعية والبيئية

والُعاّملية.
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 العالقات مع املساهمني والرشكاء
املاليني يف مجموعتنا

  يشتمل رأس مال  عىل الحصص اململوكة من قبل

  مستثمرين أفراد أو مؤسسات. بالتايل، فإن املعلومات التي تنرشها 

 املجموعة قد يكون لها قيمة عظيمة بالنسبة ألولئك املستثمرين

ا ذات قيمة األفراد. وقد تكون املعلومات الصادرة عن املجموعة خارجيً

كبرية لهؤالء املساهمني والرشكاء املاليني. 

عىل كل موظف أن يدرك عىل املستوى الفردي مدى املسؤولية التي 

يضطلع بها بخصوص نزاهة تلك املعلومات وصحتها. 

  ويف هذا الشأن، تتعهد "املجموعة" وموظفوها ومديروها ومسؤولوها

باالمتثال للمبادئ اآلتية:

العرض العادل
 • تزويد الجميع مبعلومات صحيحة ودقيقة ومعروضة بشكل عادل والتأكد من

متتع املساهمني بإمكانية متساوية للوصول إىل املعلومات. 

موثوقية البيانات املالية
 • لتسجيل جميع األصول والخصوم واإليرادات واملرصوفات واملعامالت األخرى

 لرشكات املجموعة يف دفاترها ويف بياناتها املالية وإدارتها وفًقا للترشيعات
 املحاسبية املعمول بها. يجب أن تعكس هذه املعلومات املالية بدقة حسابات
  وأصول رشكات املجموعة وأن تضمن عدم إنشاء أو االحتفاظ بأموال غري مفصح

عنها أو أصول غري مسجلة.
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 التزاماتنا تجاه األطراف املعنية يف املجموعة



التداول بناء عىل معلومات داخلية
 • تقوم "املجموعة" بإبالغ املوظفني بشكل منتظم - ال سيام أولئك الذين يتمتعون

 بإمكانية الوصول إىل املعلومات الداخلية املتعلقة باملجموعة - بشأن حظر
 اإلفصاح عن هذه املعلومات وتداول األوراق املالية التابعة لـ  حتى يتم
 اإلفصاح عنها للجميع، وفقاً لنظام سوء االستخدام يف السوق الصادر عن االتحاد

 األورويب. ويف هذا الشأن، يتم إخطار املطلعني عن طريق خطاب بالعقوبات
 املطبقة عىل التداول بناء عىل معلومات داخلية واإلفصاح غري القانوين عن
  املعلومات الداخلية. يلتزم املوظفون واملديرون واملسؤولون املعنيون بهذه

القواعد.

  أي شخص ميلك معلومة داخلية مهام كانت طبيعتها وسواء بشكل دائم أو
 "متقطع هو "مصدر مطلع".

املعلومات الداخلية هي املعلومات التي مل يتم اإلعالن عنها والتي من املحتمل
أن يستخدمها املستثمر املالئم عند اتخاذ قرارات االستثامر. 
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حامية األصول

 الهدف الذي تسعى إليه  من امتالك األصول هو متكني كل

 موظف من املساهمة يف تحقيق أهدافها. وعىل املوظفني واملسؤولني

  واملديرين بالتايل أن يساعدوا عىل حفظ ملكية املجموعة وحاميتها من

أي رضر أو رسقة أو اختالس.

  ويف هذا الشأن، تتعهد "املجموعة" وموظفوها ومديروها ومسؤولوها

باالمتثال للمبادئ اآلتية:

الرسية وحامية الخربة
 • تجب املحافظة عىل رسية املعلومات املتعلقة بامللكية الفكرية واملعارف

 والخربات واملشاريع واإلنتاج واملوظفني والبيانات التجارية، حيث أن اإلفصاح عنها
 يرض مبصالح املجموعة. ال ينبغي اإلفصاح عن هذه املعلومات ألطراف خارجية

  دون اتفاقية رسية موقعة مصدق عليها من جانب إدارة الشؤون القانونية
للمجموعة.

 • جميع املعلومات و/أو وثائق العمل املتعلقة بالعمليات اليومية أو املشاريع
 الداخلية للمجموعة والتي مل ترصح اإلدارة بنرشها أو الكشف عنها أُعدت فقط

 بغرض االستخدام الداخيل ويحظر نرشها خارج إطار املجموعة. يجب أيًضا تخزين
 هذه املعلومات بطريقة آمنة وإعادتها بواسطة املوظفني واملديرين واملسؤولني

 يف الوقت الذي يغادرون فيه املجموعة. عند مغادرة "املجموعة"، عىل املوظف أو
 املسؤول أو املدير إعادة املعلومات أو املستندات، وعدم أخذ أي نسخ بأي شكل
من األشكال دون موافقة رصيحة من اإلدارة، وإال قد يؤدي أي خرق املوظف أو

املسؤول أو املدير لهذه األحكام إىل املالحقة الجنائية. 
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سمعة املجموعة 
 • يتعهد كل من املوظفني واملسؤولني واملديرين بوضع مصالح املجموعة فوق كل

 اعتبار وضامن عدم وجود لبس بني أرائهم و مصالحهم الشخصية و كذلك آراء
. تحديًدا عند استخدام وسائل التواصل االجتامعي، يجب عىل ومصالح 

املوظفني احرتام امليثاق ذي الصلة. 

استخدام أصول الرشكة
 • يجب استخدام معدات رشكة  وفًقا إلرشادات وسياسات السالمة

  الخاصة باملجموعة ويجب عدم استخدامها ألي أغراض غري قانونية أو ألي غرض 
ال عالقة له بأنشطتها التجارية.
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 نسعى جاهدين للعمل كرشكة مسؤولة صالحة، مع مراعاة االهتاممات

  االجتامعية والبيئية واالقتصادية يف أنشطتنا وتعامالتنا مع أطراف

خارجية.

  يتعهد جميع موظفينا بالترصف وفًقا لذلك، مع مراعاة مصالح جميع

األطراف املعنية.

ويف هذا الشأن، تتعهد املجموعة وموظفوها ومديروها ومسؤولوها

باالمتثال للمبادئ اآلتية. 

البيئة
 • تلتزم  بتقليل األثر البيئي الناتج عن مواقع التصنيع التابعة لها. لقد

 تعهدنا بعدم تقديم أي تنازالت عندما يتعلق األمر بالقضايا البيئية، بغض النظر
 عن اآلثار التجارية واملالية. عالوة عىل االمتثال للوائح البيئية املعمول بها، فقد

 تعهدنا بتقليل أثر جميع مرافق اإلنتاج لدينا والتأكد من أن كل منها تحافظ
 عىل مجتمعاتها وبيئتها. تعتمد اسرتاتيجيتنا البيئية عىل االمتثال التنظيمي

  واالستخدام املسؤول للموارد ومراعاة تغري املناخ والتحكم يف جميع أنواع
االنبعاثات وتقليل النفايات.
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املجتمعات واملناطق املحلية
 • تسعى  جاهدة لتأدية دور يف الحياة االجتامعية والثقافية للمناطق

 التي منارس فيها أعاملنا، من خالل املساهامت املالية و / أو املادية ملختلف 
 املؤسسات التي تهدف إىل تعزيز مثل هذه األنشطة، وتقديم املساعدة

  للمؤسسات الداعمة للمشاريع مبا يتامىش مع قيمنا واملتعلقة بأهداف الرشكة
وأهدافها - ضمن الحدود التي تحددها سياسة "التربع والرعاية" الخاصة بنا.

دافع الرضائب املسؤول
 • تسعى املجموعة جاهدة للعمل بطريقة مثالية يف جميع املعامالت الرضيبية،

 وتهتم بشكل خاص باالمتثال لجميع القوانني واللوائح الرضيبية الوطنية 
 والدولية املعمول بها. تم تصميم السياسة الرضيبية للمجموعة لتكون مسؤولة
، مع املساعدة أيًضا يف الحفاظ  وفعالة، مبا يتامىش مع أعامل واسرتاتيجية 

  عىل القيمة املحققة للمجموعة ومساهميها. ال تشارك  يف معامالت
مدفوعة برضائب بحتة أو تستند إىل ترتيبات رضيبية مصطنعة.

الحياد السيايس
 • ال تقدم املجموعة مساهامت مالية ألحزاب سياسية أو شخصيات أو مؤسسات

 سياسية. ومع ذلك، يحق لكل موظف املشاركة يف األنشطة السياسية بصفته
  الشخصية، إىل الحد الذي يتضح فيه أن أنشطته ال متثل املجموعة بأي حال من

األحوال.
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 قامئة القواعد
واإلجراءات األساسية 6.

متوفرة عىل الشبكة الداخلية )اإلنرتانت( للمجموعة

  - إجراءات نظام اإلبالغ عن املخالفات
)الفرنسية - اإلنجليزية(

االلتزامات تجاه موظفينا
 - سياسة مكافحة املضايقة والتحرش

)الفرنسية - اإلنجليزية(

 - سياسة لتوفري إدماج أفضل لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
ا( )ستتوفر قريبً

 - املوازنة بني الحياة املهنية والحياة العملية
)الفرنسية - اإلنجليزية(

 - ميثاق العمل عن بُعد
)الفرنسية - اإلنجليزية(

التزاماتنا تجاه األطراف املعنية
 - سياسة الهبات والضيافة

)الفرنسية واإلنجليزية والصينية(

 - إجراءات تضارب املصالح
)الفرنسية - اإلنجليزية(

التزاماتنا تجاه املجتمع
- االلتزام البيئي

) لغة(
 - سياسة التربعات والرعاية

)الفرنسية - اإلنجليزية(
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متوفر عىل املوقع اإللكرتوين للمجموعة وشبكتها الداخلية
)اإلنرتانت(

  - سياسة حقوق اإلنسان
)الفرنسية - اإلنجليزية - الصينية - اإلسبانية(

التزاماتنا تجاه األطراف املعنية
   - ميثاق السلوك واألخالقيات ملكافحة الفساد

)الفرنسية - اإلنجليزية(

 - ميثاق الرشاء لسلسلة التوريد املستدامة
)الفرنسية واإلنجليزية والصينية واألملانية واإلسبانية(
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