
باستمرار، فإننا لن 
ننتهك المعايري



مقدمة

تلزتم شركة INEOS بالعمل كشركة ذات مسؤولية مؤسسية وباالمتثال 
ل مهمتنا  لجميع القوانني المحلية والوطنية والدولية ذات الصلة. وحيث تتمثَّ

ن أداءنا باستمرار، فإننا لن ننتهك  في أن نكون أحد رّواد  صناعتنا وأن نحسِّ
المعايري المتعلقة بالبيئة أو الصحة أو السالمة ألي سبب من األسباب في 

سبيل تحقيق ذلك.

ديها االمتثال للقوانني السارية وااللزتام  تطلب شركة INEOS من مورِّ
 )ESG( ا بالمعايري البيئية واالجتماعية ومعايري الحوكمة المعرتف بها دوليًّ

،  بما في ذلك تلك المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا 
وكذلك سياسة السالمة والصحة والبيئة الخاصة بنا.

ص مدونة قواعد  د وُتلخِّ ومن أجل مساعدتنا في الحفاظ على الزتامنا، ُتحدِّ
دينا وكياناتهم الفرعية  دين  )SCoC( هذه ما نطلبه من مورِّ سلوك المورِّ

والتابعة ومقاوليهم من الباطن وكذلك مقاولي شركاء أعمالهم اآلخرين 
ووكالئهم، بصرف النظر عن مواقعهم أو خلفياتهم، فيما يتعلق بالجوانب 

التالية:

   الصحة والسالمة
   الحماية البيئية

   ممارسات العمل وحقوق اإلنسان
   األخالقيات والممارسات التجارية العادلة

دي شركة INEOS وجزًءا من سلسلة التوريد الخاصة بنا،  بصفتكم أحد مورِّ
دة  فإننا نطلب منكم تنفيذ عملكم على نحٍو يتسق مع القيم والمبادئ الُمحدَّ

دين هذه واالمتثال تماًما لجميع القوانني  في مدونة قواعد سلوك المورِّ
ديكم ونظرائكم وفًقا لذلك. واللوائح السارية وكذلك اختياركم مورِّ

دين العمل لصالح شركة INEOS  أو معها، فإنهم  وبموجب قبول المورِّ
دين هذه. وتحتفظ  بذلك يلزتمون  باالمتثال  لمدونة قواعد سلوك المورِّ

شركة INEOS بالحق في إجراء تدقيقات وتقييمات من أجل التحقق من 
دين هذه.  امتثالكم لمدونة قواعد سلوك المورِّ

دين هذه أو  قد يؤدي السلوك غري المتسق مع مدونة قواعد سلوك المورِّ
المخالف لها إلى وقف العمل مع شركة INEOS أو إنهائه. ويمكنم اإلبالغ 
دين هذه  مباشرًة عن أي سلوك غري متسق مع مدونة قواعد سلوك المورِّ
أو مخالف لها إلى جهة االتصال  الخاصة بكم لدى شركة INEOS أو اإلبالغ 

 بشكل سري عرب الربيد اإللكرتوني :
procurement.feedback@ineos.com 

ل مهمتنا في أن نكون  وحيث تتمثَّ
ن أداءنا  أحد رّواد  صناعتنا وأن نحسِّ
باستمرار، فإننا لن ننتهك المعايري 

المتعلقة بالبيئة أو الصحة أو السالمة 
ألي سبب من األسباب في سبيل 

تحقيق ذلك.

mailto:procurement.feedback@ineos.com


الصحة والسالمة

تمثل الصحة والسالمة أمرين في غاية األهمية بالنسبة لشركة INEOS. ومن 
دين توفري بيئة عمل آمنة والحفاظ عليها والتشجيع  ثم، يتعني على المورِّ

على الممارسات السليمة فيما يتعلق بالصحة والسالمة.

الصحة المهنية والسالمة ومنع األخطار
 يجب توفري بيئة عمل آمنة وصحية لجميع الموظفني والمقاولني في 

 الموقع بما يتسق مع القوانني واللوائح السارية بهدف إتاحة بيئة عمل
 خالية من الحوادث واإلصابات والوقاية من التعرض لألمراض المتعلقة

.بالمهن والمشكالت الصحية المرتبطة بأنشطتها

إدارة الطوارئ
دين تحديد مواقف الطوارئ المحتملة   يتعني على المورِّ

دين، فيما يتعلق بكل موقف  وتقييمها؛ كما يتعني على المورِّ
ل من  طوارئ، وضع  خطط طوارئ وإجراءات استجابة ُتقلِّ

 الضرر على الحياة والبيئة والممتلكات إلى أدنى حد ممكن،
.وتنفيذها

النظافة الصحية والغذاء والمسكن 
دون للموظفني والمقاولني في الموقع أماكن ر المورِّ  ُيوفِّ

 إقامة نظيفة صحًيا و سهلة الوصول على نحو معقول
 باإلضافة إلى، حيثما ينطبق، مهاجع وغرف تناول طعام

 .ومرافق تحضري طعام وتخزين نظيفة وآمنة

التواصل والتدريب
 يجب أن يكون الموظفون والمقاولون في الموقع على علم
 كاٍف بمسائل الصحة والسالمة باإلضافة إلى تلقييهم التدريب
 المناسب بلغتهم اإلقليمية لتقليل المخاطر المتعلقة بالصحة

.والسالمة إلى أدنى حد ممكن

قواعد إنقاذ الحياة
دون وغريهم ممن يعملون بالنيابة عنهم لقواعد  يمتثل المورِّ

.INEOS )www.ineos إنقاذ الحياةالسبعة الخاصة بشركة
com)  عند عملهم في األماكن التابعة لشركة INEOS.



الحماية البيئية

دينا االمتثال لجميع قوانني البيئة ولوائحها السارية وإدارة  نحن نطلب من مورِّ
دين تحديد  أعمالهم بطريقة ُتحافظ على الموارد. ومن ثم، يتعني على المورِّ
المخاطر واآلثار البيئية لدورة حياة منتجاتهم خالل عمليات إنتاجها وتوزيعها 

ونقلها.

كفاءة استخدام الموارد
دين تخفيض استهالكهم للطاقة والمياه والموارد   ييتعني على المورِّ

.الطبيعية من خالل تطبيق تدابري الحفظ واإلحالل

إدارة مياه الصرف واالنبعاثات الجوية
دين تطبيق نهج تنظيمي لتحديد مياه الصرف واالنبعاثات  يتعني على المورِّ

.الجوية الناتجة عن عملياتهم وكذلك للسيطرة عليها والحد منها

التخلص من النفايات
دين تطبيق نهج تنظيمي لتحديد المواد الخطرة وغري  يتعني على المورِّ

ص منهما وإدارتهما على نحو  الخطرة وإدارتهما وخفضهما أو التخلُّ
.مسؤول

منع التلوث
دين تقليل استهالكهم للمواد الخطرة إلى أدنى حد  يتعني على المورِّ

.ممكن من خالل تطبيق تدابري الخفض/ اإلحالل ومنع التلوث

المناول اآلمنة للمواد
دين تطبيق ُنُظٍم من شأنها ضمان مناولةجميع المواد  يتعني على المورِّ

 .واستخدامها وتخزينها ونقلها والتخلص منها بشكل آمن

التصاريح
دين الحصول على جميع التصاريح البيئية المطلوبة  يتعني على المورِّ

.والحفاظ عليها واالمتثال لها

المخاطر المتعلقة بالسالمة والصحة على المقيمني المحليني
موا  أثر أنشطتهم، بما في ذلك نقل البضائع، دين أن ُيقيِّ  يتعني على المورِّ

.على المقيمني المحليني بشكل منهجي ومنتظم



ممارسات العمل وحقوق اإلنسان

تؤمن شركة INEOS بأن جميع الموظفني يستحقون العمل في مكان عمل عادل وأخالقي كما يجب 
دين الحفاظ على أعلى معايري حقوق اإلنسان. أن ُيعاملوا بكرامة واحرتام. ومن ثم، يتعني على المورِّ

مناهضة التميزي والمضايقة واالنتهاك
دن التميزي ضد أي موظف على أساس العرق أو اللون أو الدين أو النوع الجنسانيُ  حظر على المورِّ

 أو العمر أو األصل القومي أو االجتماعي أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الوضع
 االجتماعي أو اإلعاقة أو االنتماء السياسي أو العضوية النقابية في التعيني وغريها من ممارسات
 التوظيف، مثل الراتب والرتقيات والمكافآت والحصول على التدريب وإنهاء العمل والتقاعد. ويتعني
دين توفري مكان عمل خاٍل من المضايقة والعقاب البدني و اإلكراه واالنتهاك. كما ُيحظر  على المورِّ

.أيًضا القيام بأي تهديد أو أي شكل آخر من ِأشكال الرتهيب

حظر العمل القسري واالتجار بالبشر
دين ضمان أداءجميع األعمال بشكل طوعي. كما يتعني تحرير عقود العمل بحيث  يتعني على المورِّ

 تكون سهلة الفهم بالنسبة للموظفني ويتعني أن يحظى الموظفون بالحرية في إنهائها بموجب
دين االتجار بالبشر أو استخدام أي شكل من أشكال العمالة  إخطار معقول. وُيحظر على المورِّ

 القسرية أو العمالة المكبلة أو المستعبدة أو المسجونة. وُيحظر على الموظفني تسليم أي من
.وثائق تعريف الهوية الشخصية باعتبار ذلك شرًطا من شروط التوظيف

ر حظر عمل األطفال/الُقصَّ
دين توظيف من تقل أعمارهم عن 15 عاًما أو السن القانوني الساري أيهما كانُ  حظر على المورِّ

دين أن يحددوا لهم موعد  أعلى. وبالنسبة لألشخاص الذين هم دون سن 18عاًما، يتعني على المورِّ
 الحضور ويقوموا بمتابعة صحتهم وظروف عملهم وساعات عملهم وال ُيوظفوهم للقيام

ا أو ُتعيق تعليمهم أو تضرُّ بتطورهم الصحي أو  باألعمال الخطرة أو بطريقة تستغلهم اقتصاديًّ
 البدني أو العقلي أو الروحي أو األخالقي أو االجتماعي. وُتقبل  برامج التلمذة التدريبية في مكان
 العمل المشروعة شريطة توافقها مع المادة )6( أو )7( من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن

.الحد األدنى لسن االستخدام رقم 138

ظروف العمل
دين االلزتام بجميع القوانني و/أو اللوائح و/أو االتفاقيات الجماعية السارية بشأن  يتعني على المورِّ

.ظروف العمل وساعاته، وأيام الراحة، واألجور، والرواتب

حرية تكوين الرابطات والمفاوضة الجماعية
دين - حسبما يسمح القانون – السماح بحرية الموظفني في تكوين الرابطات  يتعني على المورِّ

 مع غريهم ومع المؤسسات اليت يختارونها وكذلك في السعي إلى تمثيلهم بشأن المفاوضة
دين السماح للموظفني بالتعبري عن مخاوفهم بشأن ظروف  الجماعية. كما يتعني على المورِّ

.العمل أو الممارسات غري الشرعية المحتملة دون تعرضهم ألي تهديدات باالنتقام أو المضايقة



األخالقيات والممارسات التجارية العادلة

دينا ممارسة األعمال التجارية بطريقة عادلة وأخالقية  نحن نطلب من مورِّ
مع االمتثال التام للقوانني واللوائح الدولية والوطنية والمحلية السارية 

على عملياتأعمالهم التجارية وذلك جنًبا إلى جنب مع الحصول على جميع 
التصاريح الضرورية.

مكافحة االحتكار والمنافسة
دين االلزتام بقوانني مكافحة االحتكار والمنافسة .يتعني على المورِّ

التجارة الدولية
د بلوائح التجارة الدولية ومراقبة الصادرات فضاًل   يجب على الموردين التقيُّ
 عن االلزتام بعمليات الحظر والعقوبات المفروضة من ِقبل الحكومات أو

.الهيئات الوطنية أو فوق الوطنية

الرشوة والفساد
دين ممارسة أي شكل من أشكال الفساد، بما في ذلك  ُيحظر على المورِّ

 االبزتاز والرشوة أو االرتشاء  وغسيل األموال والتداول  المستِند إلى
.االطالع على معلومات داخلية

الهدايا والرتفيه
دين مراعاة أن موظفي شركة  ال يقدمون INEOS يتعني على المورِّ

ضهم للخطر أو تُيثري شكوًكا  أو يقبلون الهدايا أو الخدمات اليت قد تعرِّ
دين ضمان امتثال الدفعات و  حول حيادية قراراتهم. ويتعني على المورِّ

 الهدايا و االلزتامات األخرى ذات الصلة بالعمالء والمسؤولني الحكوميني
 والمقاولني من الباطن واألطراف األخرى المتعاقدين بالنيابة عنهم

.لقوانني مكافحة الرشوة السارية

تضارب المصالح
دي شركة  اإلفصاح عن معلومات تضاربات INEOS يتعني على مورِّ

دين لشركة .INEOS المصالح المحتملة أو الفعلية باعتبارهم مورِّ

حقوق الملكية الفكرية والسرية
دين اختالس حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركةُ  حظر على المورِّ

INEOS أو استخدامها أو نشرها بأي طريقة ال تتسق مع الزتامهم تجاه 
.INEOS شركة
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