
 
 
 
 

 "الخاصة بالموردین السلوكمدونة قواعد "
 
 :ةــدمـقـم
 

على غرار "مدونة قواعد األخالق وحسن السلوك الخاصة بالمجموعة"، فإن ھذه المدونة 
تعتبر ھذه المدونة كذلك مبتكرة ومھیكلة، إذ إنھا تتألف من المكرسة للعالقات مع الموردین، 

مبادئ أساسیة لإلنصاف والوضوح في العالقات / المعامالت بین مجموعة إنفیستوراما 
 وكل من موردیھا. وشركاتھا الفرعیة

 
یجدر التذكیر أن جودة األداء والتمیز مطلوبین من الموردین بغیة إرضاء الزبون، أي 

شروط عقد الشراكة المبرم بین تأكد من أن والشركات التابعة لھا، وكذلك الإنفیستوراما 
 من الطرفین. االطرفین المتعاقدین (الزبون والمورد) قد تم احترامھ

ویجب الحرص، من جھة أخرى، على أن تبقى العالقات المھنیة القائمة بین وكالء 
ضویة في مجموعة إنفیستوراما المشتریات أو االستیراد التابعین للشركات الفرعیة المن

وشركائھا، سلیمة وخالیة من أي تضارب في المصالح وتدخل ضمن عبارة "رابح + 
 رابح".

 
من أجل االنخراط ضمن استراتیجیة تعود بالربح على فریق الزبون والمورد، ندعوا 

أن  المسؤولین عن المشتریات واالستیراد التابعین لمختلف شركات مجموعة إنفیستوراما
یطبقوا في عالقاتھم / معامالتھم مع الموردین، المفاھیم المتعلقة بالمبادئ الخمسة التالیة 

 المعنیة بقواعد األخالق وحسن السلوك:
 
 
 
 
 



 
 

 "ألخالققواعد االمبادئ الخمسة األساسیة ل"
 

 .المبدأ األول: االحترام التام للقوانین والمفاھیم المنظمة لعالقات الموردین
تنظم مجموعة إنفیستوراما عالقاتھا التجاریة وممارساتھا المھنیة باستقامة وتنتظر من موردیھا أن 

 أخالقیات المھنةالصارم للقوانین الدولیة والوطنیة والمحلیة، وكذا قواعد حترام الیسھروا على ا
 المتعلقة باألنشطة التي یزاولونھا.

وال یقوم الموردون بأي شكل من أشكال التمییز، وخصوصا فیما یتعلق بشروط البیع والتسلیم 
  الخدمة بعد البیع. وكذا كیفیات

یعمل الموردون على االحترام الصارم للمقتضیات القانونیة الجاري بھا العمل، والمنظمة 
 لمشروع ومھندسھ).للعالقات بین الزبناء والموردین أو مناولیھم في األعمال (صاحب ا

 
 المبدأ الثاني: التصرف بإنصاف وشفافیة ودون تحیز

مجموعة إنفیستوراما على الجودة فیما یخص عالقاتھا مع الموردین. التابعة لتحرص الشركات 
والتعامل معھا بموضوعیة  وفي ھذا الصدد، یتم اختیار جمیع موردي الشركات التابعة للمجموعة

احترام إطار لممارسات التجاریة الشفافة غیر التمییزیة وفي وإنصاف وإخالص في إطار ا
 .االلتزامات

الشركات المذكورة، وإنجاز  على غرارعلى الموردین احترام المبادئ األخالقیة نفسھا  یتعین
  صفقاتھم التجاریة بكل نزاھة وإنصاف.

قد یطرأ على  تطوربأي التي تربطھ عالقة شراكة بھا، مورد إخبار الشركات  كما ینبغي على كل
على عدم السقوط في وضعیة تبعیة اقتصادیة إزاء  الحرصالھیكل التنظیمي، وذلك عن طریق 

 إنفیستوراما.
 

 السریة.ضمان المبدأ الثالث: 
كما یتم لفت انتباھھم بصفة خاصة إلى یجب على الموردین احترام سریة المعلومات المتبادلة، 

مس بقواعد المنافسة الحرة التي من شأن نقلھا أن ی لمعلوماتجمیع اسریة ضرورة الحفاظ على 
القانونیة الجاري بھا العمل. وتسمى ھذه  للمقتضیاتوذلك طبقا  ،وغیر التمییزیة الشریفةو

  المعلومات "المعلومات الحساسة تجاریا".
 لتابعینالموردین من طرف األجراء ایعتبر الكشف عن المعرفة التقنیة الخاصة ببطبیعة الحال، 

   .إنفیستورما ممنوعا ةمجموعالتابعة لللشركات 



وعلیھ، ینبغي على الموردین أن یتخذوا إزاء أجرائھم ومناولیھم، وكذا أي شخص مادي أو 
التدابیر، وخصوصا  كافةمعنوي یقومون بتفویضھ، في إطار إعداد أو تنفیذ العالقة التجاریة، 

 في ھذا اإلطار. تصل إلى علمھمالمعلومات التي قد  سریةفرض احترام التعاقدیة منھا، من أجل 
 

 أي خوض في تضارب المصالحالمبدأ الرابع: االمتناع عن 
 یجب تفادي أي ألفة أو عالقة شخصیة بین المورد واألشخاص المشاركین في عملیة الشراء.

أن یخبر خطرا محتمال أو واضحا من مخاطر تضارب المصالح، یتعین علیھ عندما یواجھ المورد 
 بذلك مخاطبھ في الشركة المعنیة باألمر.

 
 المبدأ الخامس: رفض القیام بأي عمل غیر مشروع من قبیل تقدیم ھدایا أو توجیھ دعوات

یمنع على المورد أن یقدم لمن یتعامل معھ في إحدى شركات المجموعة مبالغ مالیة أو امتیازات 
 بشكل شخصي.عینیة أو خدمات من شأن األجیر أن یستفید منھا 

كما یمنع علیھ أن یقدم لمخاطبیھ داخل المجموعة، ھدایا أو یوجھ لھم دعوات أو امتیازات أخرى 
 من شأنھا أن تؤثر على القرارات المرتبطة بعملیة الشراء الجاریة أو المستقبلیة.

بھذه  الموظفین المعنیینبشكل منھجي رفض أیة ھدایا أو دعوات من قبل وفي ھذا الصدد، سیتم 
  استشارة جاریة.عند تقدیمھا من طرف مورد في خضم الشركات 

 
 غــیـبلـتـال

بذل قصارى جھودھم للتأكد من أن المبادئ الواردة في مدونة قواعد ین یتعین على المورد
 ھذه قد تم تبلیغھا لجمیع المساعدین وكافة سلسالت اإلمدادات التابعة لھم. األخالق وحسن السلوك

 
 التبلیغ عن المخالفاتقنوات 
تم ارتكابھ أو على وشك أن یرتكب داخل  مشینكل شریك یبلغ إلى علمھ أي سلوك نھیب ب

فروعھا، أن یبلغ قسم االفتحاص الداخلي، وذلك عن طریق مجموعة إنفیستوراما أو إحدى 
 القنوات التالیة:

 
 ، ش.م.عنوان البرید: إنفستوراما •

 التدقیق الداخليقسم                    
 تسنیم بالزا                   

 طنجة -تقاطع شارع عبد هللا كنون و زنقة أبي جریر طبري                    
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 من االثنین إلى الجمعة خالل ساعات العمل (من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء)

 
 


