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كــلـمــة
الـرئـيـس الـمـديـر الـعــام

تســلك مجموعــة التجــاري وفــا بنــك منحــى مســتداما للنمــو، مســتجيبة فــي اآلن ذاتــه لرهانــات التنميــة املســتدامة 
ــة  ــدة كاف ــة لفائ ــة للمجموع ــج سياســة للمســؤولية املجتمعي ــن خــالل نه ــة وم ــات سلســلة القيم ــة حلق ــددة طيل املح

ــا. مكوناته

ويقوم نهج املجموعة حول املحاور األربعة التالية :
- مواكبة تطوير اقتصاد مستدام ؛

- احترام البيئة والقضاء على التغير املناخي ؛
- ضمان قيادة مثالية لألعمال والعالقات مع مختلف مكونات محيطها ؛

- االلتزام تجاه املجتمعات واملجتمع املدني. 

ويعتبــر تطبيــق مبــادئ املســؤولية املجتمعيــة للمؤسســات فــي سلســلة التمويــن مــن بــني االلتزامــات الرئيســية التــي 
تتبناهــا سياســة املســؤولية املجتمعيــة للتجــاري وفــا بنــك. 

وبالفعــل، تضطلــع الوظيفــة املكلفــة باملشــتريات بــدور أساســي فــي إعــداد سياســة املســؤولية املجتمعيــة للمجموعــة 
وتســهر علــى انتقــاء ســلع وخدمــات يتــم إنتاجهــا وتزويدهــا مــع احتــرام املعاييــر البيئيــة واالجتماعيــة واألخالقيــات 

املهنيــة. كمــا تحــرص علــى إبــرام عالقــات محترمــة ومتوازنــة ومســتدامة مــع املورديــن.

في هذا الصدد، تم وضع وقيادة نهج للمشتريات املستدامة يستجيب :
- لسياسة املسؤولية املجتمعية للتجاري وفا بنك ؛

ــة  ــة بوظيف ــدور والصالحيــات واألهــداف املتعلق ــذي يحــدد ال ــاق مشــتريات املجموعــة ال -  مليث
املشــتريات ؛

- ملدونة أخالقيات املشتريات التي تنظم األعراف واملمارسات املهنية في مجال املشتريات.

مــن خــالل هــذا امليثــاق، تهــدف مجموعــة التجــاري وفــا بنــك ملشــاركة املورديــن )الفعليــني واملفترضــني( املبــادئ التــي 
تنظــم املشــتريات املســؤولة لــدى التجــاري وفــا بنــك وكــذا التأكــد مــن انخراطهــم فــي هــذا النهــج.

ويطبق هذا امليثاق على جميع موردي التجاري وفا بنك والشركات التابعة له.

ومــن خــالل االنخــراط فــي هــذا امليثــاق، يلتــزم املــورد باحتــرام وتنفيــذ كافــة املبــادئ املعروضــة عليــه، مــع مراعــاة 
التشــريعات الوطنيــة واملقتضيــات التعاقديــة.
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I- وظيفة الـمشتريات ومنـاهجها 

1   تنظيم وظيفة املشتريات

تهــدف وظيفــة مشــتريات املجموعــة للتحكــم األمثــل فــي نفقــات املجموعــة، مــع الســهر علــى تطبيــق املســاطر 
ــى  ــكاز عل ــات العــروض الجــاري بهــا العمــل مــع االرت ــة وطلب ــة بمناهــج االستشــارة االنتقائي ــة املتعلق الداخلي

أجهــزة للحكامــة، وذلــك فــي إطــار احتــرام اتخــاذ القــرارات بشــكل جماعــي.

وتضطلع وظيفة مشتريات املجموعة باألدوار التالية :
•�� التأكــد مــن دقــة االلتــزام بالنفقــات بالنســبة لالحتياجــات املعبــر عنهــا مــن طــرف الهيئــات وإمكانيــة تجميعهــا 
بغيــة الوصــول التفــاق إطــار علــى مســتوى املجموعــة، وتوفــر اعتمــاد ميزانيــة مصــادق عليهــا، طبقــا 

ــة ؛ ــات االســتراتيجية للمجموع للتوجه
•�� الحــرص بــأال تعتــرض املجموعــة مخاطــر تتعلــق باملورديــن، مــع التأكــد مــن فعاليــة مناهــج االعتمــاد واختيــار 
املورديــن، مــن خــالل إيــالء عنايــة خاصــة للمورديــن الذيــن يحققــون رقــم معامــالت مهــم مــع املجموعــة ممــا 

يجعلهــم تحــت مخاطــر التبعيــة وأولئــك الذيــن يتــم االســتعانة لديهــم بخدمــات خارجيــة ؛

•�� الســهر، اعتمــادا علــى كفــاءات االستشــارة القانونيــة للمجموعــة، علــى أن تحافــظ العقــود املطلــوب إبرامهــا 
مــع مختلــف الهيئــات علــى مصالــح املجموعــة وتكــون مطابقــة للمفاوضــات و تحــدث آليــات للتحفيــز والزجــر 

ارتباطــا باألهــداف املحــددة علــى مســتوى الجــودة واملخاطــر ؛

•�� تأطيــر وتوحيــد احتياجــات مختلــف الهيئــات، مــن خــالل وضــع معاييــر لخصوصيــات الخدمــات وضمــان 
تناســق املنتجــات املســتعملة، بهــدف ترشــيد النفقــات وضمــان مســتوى عــال مــن الجــودة. 



2   منـاهج الـمشتـريات

في إطار مناهج املشتريات، تلتزم هيئة مشتريات املجموعة بما يلي :
•�تشكيل دليل ملوردي املجموعة، تبعا لعرض السوق ؛

•�وضع دليل للمنتجات والخدمات تبعا الحتياجات املجموعة ؛
•��تصنيــف املورديــن حســب فئــات االحتياجــات والخدمــات، وفــق مؤشــرات للمردوديــة تعبــر عــن جــودة الخدمــة 

وكلفــة ومســتوى املخاطــر ؛
•�مواكبة املستعملني لتحديد خصائص املنتجات والخدمات بشكل مفصل ؛

ــة  ــن والشــركات التابع ــوب استشــارتهم بتشــاور مــع اآلمري ــن املطل ــاء املوردي ــات عــروض وانتق •�� إجــراء طلب
ــات العــروض ؛ ــة بطلب املعني

•�تنظيم جلسات منح الصفقات أو اختيار املوردين ؛
•�إعداد العقود مع املوردين وضمان تتبعها وتجديدها.

يلتزم التجاري وفا بنك بالتوفر على مكلفني باملشتريات :
•�مكونني على صعيد تقنيات مهن املشتريات ؛

ــؤدي  ــة مــن شــأنها أن ت ــة وضعي ــب أي ــة مــع تجن ــاد واملوضوعي ــات والحي ــرام األخالقي ــا باحت •�� ملتزمــني كلي
ــح ؛ ــارض املصال لتع

•�� مكلفــني بضمــان منافســة حــرة ونزيهــة كضمــان للفعاليــة علــى أســاس القواعــد التاليــة : ولــوج حــر لطلبــات 
العــروض، املســاواة فــي معاملــة املرشــحني وشــفافية و تأريــخ املســاطر، ومراعــاة التكلفــة اإلجماليــة.

وتطبق نفس املبادئ على املشتريات التي تمت عن طريق التفويض للغير.

3   اإلشراف على العالقة مع املوردين
يتولــى الفاعلــون فــي وظيفــة املشــتريات واملكلفــون باملشــتريات واملانحــون واملســتعملون مهمــة جماعيــة : جــودة 

العالقــة مــع املورديــن.
ــة واملحاســبية تجــاه  ــة واملالي ــة التجاري ــع مراحــل العالق ــة املشــتريات باإلشــراف أو تنســيق جمي ــوم وظيف تق

ــا مــن خــالل : مورديه
•�تنشيط العالقة بني الزبون واملورد بشكل مبني على االحترام املتبادل،

•�وضع الوسائل الفعالة من أجل ضمان وتتبع املوردين،
•�التواصل بشأن سياستها للمشتريات بأكبر قدر ممكن من الشفافية،

•�تفضيل الحل التفاوضي لحل النزاعات التجارية.
ــع املؤشــرات املرتبطــة  ــاق وتتب ــذ هــذا امليث ــر وظيفــة املشــتريات وتنســق مخططــات النشــاط املناســبة لتنفي تدي

ــد االقتضــاء.  ــة عن و األنشــطة التصحيحي
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II- الـتـزامات الـمـوردين 

ترغــب مجموعــة التجــاري وفــا بنــك أن تجعــل مــن مورديهــا مســاهمن فاعلــن فــي تحقيــق طموحاتهــا 
علــى مســتوى املســؤولية املجتمعيــة. تنتظــر املجموعــة مــن املورديــن الذيــن تتعامــل معهــم بــأن 

يشــاركوها نفــس االلتزامــات تجــاه التنميــة املســتدامة ويحترمــون املبــادئ التاليــة :

1   احترام القوانن والقواعد التنظيمية 
يطبــق املــورد القوانــني الجــاري بهــا العمــل فــي الــدول التــي يمــارس بهــا نشــاطه ويحتــرم القواعــد الدوليــة التــي 

نصــت عليهــا األمــم املتحــدة وخصوصــا :
•�مبادئ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ؛

•�االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية ؛
•�املبادئ الرئيسية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية تجاه الشركات متعددة الجنسيات.

ويلتزم املورد بالحصول على التزام مماثل من طرف ممونيه و املتعهدين أو املوزعني الذين يعمل معهم.

2   األخالقيات والواجبات املهنية
يقود املورد أنشطته طبقا ملبادئ النزاهة والشرف واملساواة وكذا القواعد املطبقة في مجال املنافسة. 

وهكــذا، يمتنــع املــورد عــن املشــاركة فــي تفاهمــات لتحديــد األســعار وعمومــا فــي كل ممارســة غيــر نزيهــة تعيــق 
مبــادئ املنافســة العادلــة، ال ســيما تلــك الراميــة الســتبعاد منافــس فــي الســوق أو منــع ولــوج منافســني جــدد 

للســوق بطــرق غيــر مشــروعة.
يلتــزم املنافــس بعــدم املشــاركة بــأي طريقــة كانــت فــي وضعيــة تعــارض املصالــح وفــي أي تصــرف للفســاد 

املالــي أو االبتــزاز أو تحويــل األمــوال وال فــي عمليــات لدفــع رشــاوي. 
ــا كان أو  ــاز آخــر، عيني ــا أو دعــوات أو أي امتي ــراح أو عــرض هداي ــع املــورد عــن اقت فــي هــذا الصــدد، يمتن
نقديــا، لفائــدة مســتخدمني فــي املجموعــة وألقاربهــم، بغيــة احتــرام االســتقاللية التــي يجــب أن تميــز مختلــف 

املراحــل التــي تمــر منهــا املشــتريات.
ويجــب التبليــغ عــن أي ســلوك مخالــف لهــذه القواعــد ملصلحــة أخالقيــات املجموعــة، عبــر بريدهــا اإللكترونــي: 
ــر  ــق األم ــراء تقصــي ســري، ســواء تعل ــا إج ــي ســتتولى بدوره Deontologie@attijariwafa.com الت

بشــكوك أو وقائــع حــول مســتخدم بمجموعــة التجــاري وفــا بنــك أو أحــد املورديــن.



3   السرية وامللكية الفكرية 
يجــب علــى املــورد احتــرام ســرية املعلومــات املحصلــة التــي تنــدرج ضمــن ملكيــة مجموعــة التجــاري وفابنــك. 
ويتعهــد بعــدم تســريب أيــة معلومــة غيــر عموميــة يكــون قــد توصــل بهــا لصالــح الغيــر بــدون موافقــة مســبقة 

وكتابيــة مــن طــرف املجموعــة.
ــن  ــي تتضم ــة والت ــة الفكري ــوق امللكي ــة بحق ــة بخصــوص املطالب ــني املطبق ــد بالقوان ــورد التقي ــى امل ــب عل ويج

الحمايــة ضــد تســريب املعلومــات والبــراءات وحقــوق املؤلــف والعالمــات التجاريــة املســجلة.

4   حماية البيئة

يلتــزم املــورد بخفــض تأثيــر أنشــطته علــى البيئــة. ويجــب عليــه التقيــد كحــد أدنــى بجميــع القوانــني واألنظمــة 
البيئيــة املعمــول بهــا فــي الــدول التــي يمــارس بهــا نشــاطه وتقديــم الحجــة التــي تثبــت اعتمــاده تدابيــر كفيلــة 

بالتقليــص مــن التأثيــر البيئــي لنشــاطه ضمــن مســار للتحســن املســتمر.
يقــوم املــورد ببــذل قصــارى الجهــود مــن أجــل وضــع نظــام للتدبيــر البيئــي والحصــول علــى شــهادة تصديــق 

معتمــدة دوليــا مثــل معيــار إيــزو 14001.
ويلتــزم املــورد علــى الخصــوص باملحافظــة علــى املــوارد الطبيعيــة )مــاء، مــواد أوليــة( والنظــام البيئــي وحمايــة 

الطبيعــة والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي.
فــي مختلــف مراحــل الصنــع والنقــل وإحــداث املوقــع وتســويق املنتجــات والخدمــات والتخلــص مــن النفايــات، 

يســهر املــورد علــى :
•�القضاء على مصادر التلوث الناجمة عن نشاطه أو التقليص منها ؛

•�خفض استهالك الطاقة ؛
•�تجنب استخدام مواد خطيرة أو التقليل منها ؛
•�النهوض بتدوير النفايات وإعادة استعمالها ؛

•�الحد من اإلضرار بالجوار .
يتعــني علــى املــورد تقديــم حلــول » مســؤولة بيئيــا « مــع إبــراز عرضــه التجــاري والخصائــص املرتبطــة بمحيــط 

الخدمــات واملنتوجــات التــي يقــوم ببيعهــا. 
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5   احترام القوانن والقواعد التنظيمية 
يجب على املوردين االلتزام باحترام املبادئ األساسية التالية :

•�حرية تكوين الجمعيات وحق التفاوض الجماعي :
يلتــزم املــورد باحتــرام مبــادئ حريــة تكويــن الجمعيــات واحتــرام الحــق النقابــي والتفــاوض الجماعــي 

لالتفاقيــة C87 ملنظمــة العمــل الدوليــة، مــع احتــرام القوانــني املحليــة.
•�اللجوء للعمل اإلجباري أو اإللزامي :

ــي  ــه ف ــم تعريف ــا ت ــي كم ــاري أو اإللزام ــل اإلجب ــن األحــوال للعم ــأي حــال م ــدم اللجــوء ب ــورد بع ــزم امل يلت
االتفاقيتــني 29 و 105 ملنظمــة العمــل الدوليــة. 

•�العمل غير القانوني :
يلتــزم املــورد بعــدم اللجــوء للعمــل الســري و الوفــاء بااللتزامــات فــي مجــال التصريــح و األداء لــدى الســلطات 

اإلداريــة واالجتماعيــة والضريبيــة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الــدول املعنيــة.
•�تشغيل األطفال واملراهقن : 

يلتــزم املــورد بعــدم تشــغيل أشــخاص ليــس لديهــم الســن القانونــي كمــا تــم تحديــده فــي االتفاقيتــني 
األساســيتني 138 و 182 ملنظمــة العمــل الدوليــة. وال يجــوز أن يقــل الســن األدنــى للقبــول فــي العمــل عــن 
ســن نهايــة التمــدرس اإلجبــاري، أي 15 ســنة أو 14 ســنة فــي حــال كان قانــون الدولــة يرخــص بذلــك. وفــي 

جميــع األحــوال، يمنــع إســناد أعمــال خطيــرة للشــباب أقــل مــن 18 ســنة.
•�عدد ساعات العمل : 

تحــدد مــدة العمــل املقبولــة مــن طــرف املجموعــة مــن خــالل قوانني الــدول التي يمــارس فيها املوردون نشــاطهم.
•�األجور : 

يحتــرم املــورد القوانــني املحليــة فــي مجــال الحــد األدنــى لألجــور ويلتــزم بدفــع أجــور املســتخدمني بكيفيــة 
منتظمــة.

يلتزم املورد بمكافأة الساعات اإلضافية طبقا لألسعار املحددة من طرف القوانني املعمول بها.
•�التمييز : 

ــورد بعــدم  ــزم امل ــة، يلت ــة C111 ملنظمــة العمــل الدولي وفــق الشــروط املنصــوص عليهــا مــن طــرف االتفاقي
التمييــز بــني األشــخاص تبعــا ألعمارهــم أو لجنســهم أو ملعتقدهــم الدينــي أو آلرائهــم السياســية أو ألصولهــم 
االجتماعيــة أو العرقيــة أو إلعاقتهــم أو لحالتهــم األســرية أو لجنســيتهم أو ألســمائهم أو ملظهرهــم الفيزيائــي. 
ــم 100 حــول املســاواة  ــات األساســية رق ــا لالتفاقي ــي املعامــالت والفــرص طبق ــز املســاواة ف ويجــب تحفي
فــي األجــور بــني الرجــال والنســاء بالنســبة لألعمــال مــن نفــس القيمــة واالتفاقيــات  األساســية رقــم 111 

املتعلقــة بعــدم التمييــز ملنظمــة العمــل الدوليــة.
•�الصحة والسالمة : 

يلتــزم املــورد بالتصريــح بكافــة املســتخدمني لــدى منظمــات االحتيــاط االجتماعــي و نهــج سياســة للصحــة 
والســالمة ممــا يضمــن وســطا آمنــا وســليما لعمــل املســتخدمني واإلبقــاء علــى محيــط تصــان فيــه كرامــة 

ــة(. ــم 155 و 120 ملنظمــة العمــل الدولي ــات رق األشــخاص )االتفاقي
يجــب علــى املــورد اتخــاذ تدابيــر بغيــة الحــد مــن حــوادث الشــغل وعمليــات اســتباقية فــي مجــال النظافــة 

والصحــة. وعليــه تقييــم املخاطــر املتعلقــة بنشــاطه ووضــع مخططــات للوقايــة منهــا. 
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III- الـتـزامات التجاري وفا بنك 

ترغــب مجموعــة التجــاري وفــا بنــك فــي تطويــر العالقــات مــع مورديهــا التــي تقوم علــى الثقــة واالحترام 
املتبــادل ومشــاركتها ممارســات نزيهــة وعادلــة، مــع إقامــة عالقــات مســتدامة ومتوازنــة. وهكــذا، تلتــزم 

املجموعــة باحتــرام املبــادئ التالية :

1   املساواة في التعامل والشفافية 
ــع، فــي  ــؤ الفــرص للجمي ــادئ تكاف ــح مب ــرام وتمن ــك مورديهــا بنزاهــة واحت ــا بن تعامــل مجموعــة التجــاري وف
ــرق  ــز ط ــر شــفافة ومحــددة مســبقا. وتحف ــا ملعايي ــة تبع ــة حيادي ــم بطريق ــي تت ــن  والت ــاء املوردي مراحــل انتق
الشــراء املعتمــدة منافســة حقيقيــة بــني املورديــن كمــا تتبنــى املجموعــة فــي معالجتهــا للملفــات مبــدأ املســاواة 

ــة. ــي تحددهــا االستشــارة االنتقائي ــم الت ــر التحكي بالنظــر ملعايي
وتلتزم املجموعة بضمان تواصل واضح ومتناسق ليتوفر كل مورد على نفس املستوى من املعلومات.

2   آجال األداء
تلتــزم مجموعــة التجــاري وفــا بنــك بتســديد مســتحقات املــورد طبقــا للقانــون املعمــول بــه فــي الدولــة التــي يمــارس 

بها نشــاطه.
تبــذل املجموعــة قصــارى جهدهــا لتتبــع وتقليــص آجــال أداء املورديــن، مــا وراء اإلطــار التنظيمــي، مــن خــالل 

وضــع حلــول مبتكــرة تســمح مثــال بتقليــص مســارات اإلصــدار واملصادقــة علــى الفواتيــر.

3   التبعية املتبادلة 
تســعى مجموعــة التجــاري وفــا بنــك لتجنــب أيــة تبعيــة اقتصاديــة قــد تهــدد املجموعــة أو أحــد مورديهــا. وفــي هــذا 
الصــدد، فهــي تلتــزم بــأن تتوخــى الحــذر واليقظــة حيــال مخاطــر التبعيــة املتبادلــة مــع املورديــن واتخــاذ تدابيــر 

للمقاربــة مــن أجــل رصــد وتتبــع املخاطــر والحــد منهــا.
كما تدعو مورديها لتنويع زبنائهم بشكل دائم بغية تجنب أية تبعية اقتصادية ملحوظة.

ويتــم فــك االرتبــاط بــني املجموعــة وأحــد مورديهــا بشــكل اســتباقي وتدريجــي مــع مراعــاة أقدميــة العالقــة مــع 
املؤسســة عنــد اإلقتضــاء ملســتوى التبعيــة وإمكانيــات التنويــع و التكيــف.

ويمكــن للمــورد الــذي يمتلــك احتــكارا تقنيــا أن يشــكل خطــرا علــى تمويــن املجموعــة. لــذا تقــوم مجموعــة 
التجاري وفا بنــك بالبحــث عــن مصــدر ثــان للتمويــن يمكــن أن يســفر عــن توقيــع عــدة عقــود إطــار علــى ســبيل املثــال.

4   العالقة املستدامة / التعاون
تلتــزم مجموعــة التجــاري وفــا بنــك بتطويــر عالقــة مســتدامة مــع مورديهــا، تنــدرج ضمــن منطــق التعــاون بــني 

الطرفــني.
وباعتبارهــا مــن كبــار اآلمريــن بالشــراء، تبــرم املجموعــة عالقــات تعــاون تفضيليــة مــع مورديهــا االســتراتيجيني، 

تتجلــى علــى ســبيل املثــال فــي :
•�تطوير مشترك للمنتجات والخدمات ؛

•�مساعدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة االستراتيجية في الرفع من أداء مقاوالتهم )إنتاج، مشتريات، إلخ( ؛
•�مساعدة املقاوالت الصغيرة جدا في التطور واكتساب الطابع املهني.
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العالقات مع املقاوالت الصغيرة جدا واملقاوالت الصغرى واملتوسطة      5
بصفتــه فاعــال مهمــا فــي تنميــة املجــاالت الترابيــة، تفضــل مجموعــة التجــاري وفــا بنــك اللجــوء للمقــاوالت 

الصغيــرة جــدا واملقــاوالت الصغــرى واملتوســطة.
ويهــدف هــذا املســعى للمســاهمة فــي إبــراز ونمــو شــركاء واعديــن مــن حيــث االبتــكار والتنافســية، نظــرا 
ألهميتهــم فــي التنميــة االقتصاديــة. فــي هــذا الصــدد، تلتــزم املجموعــة بتكييــف ممارســاتها لتســهيل ولــوج 

هــذه املقــاوالت ألســواقها.
وإدراكا مــن املجموعــة بــأن وزنهــا الكبيــر كمصــدر ألوامــر الشــراء فــي نشــاط إحــدى املقــاوالت الصغــرى 
قــد يكــون عامــال للمخاطــر فــي حالــة تطــور كبيــر فــي أحجــام الطلبــات، تواكــب املجموعــة أيضــا العمليــات 

التــي تجريهــا املقــاوالت الصغيــرة واملتوســطة )تنويــع، تطــور دولــي، تحســني املهــارات(. 

6   املسؤولية الترابية
باعتبارهــا فاعــال أساســيا ضمــن املجــاالت الترابيــة التــي تشــتغل بهــا، تعمــل مجموعــة التجــاري وفــا بنــك 

لفائــدة تنميــة هــذه املجــاالت، وتلتــزم بمــا يلــي :
•�بناء عالقات عمل جيدة مع املوردين العاملني في نفس املجال الترابي ؛

•�البحث واملساهمة قدر اإلمكان في تطوير النشاط االقتصادي لهذه املجاالت الترابية.

7   االقتصاد االجتماعي والتضامني
بغيــة الرفــع مــن التأثيــر االجتماعــي ملشــترياتها، تلتــزم مجموعــة التجــاري وفــا بنــك ببــذل مــا فــي وســعها 

مــن أجــل اللجــوء لهيئــات ذات منفعــة اجتماعيــة مثــل :
•�الهيئات التي تنتج منتجات أو خدمات ذات تأثير اجتماعي و/ أو بيئي إيجابي ؛

•�الفاعلون في مجال التجارة العادلة :
•�الجمعيات ذات هدف غير ربحي واملقاوالت االجتماعية. 

8   اللجوء للوساطة
فــي حالــة نــزاع مــع أحــد املورديــن عنــد تنفيــذ العقــد، تلتــزم مجموعــة التجــاري وفــا بنــك باللجــوء للوســاطة 

مــن أجــل التوصــل إلــى تســوية وديــة.
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IV- تنفيذ وتفعيل املبادئ 
يخضــع هــذا امليثــاق لتوقيــع جميــع مــوردي مجموعــة التجــاري وفــا بنــك. ومــن خــالل التوقيــع عليــه، يوافــق 
املــورد علــى مبــادئ امليثــاق ويلتــزم بوضــع منهجيــة للتطــور مــن أجــل االمتثــال ملقتضياتهــا وتبليغهــا للمجموعــة.

ــة  ــادئ املبين ــن يتعامــل معهــم للمب ــن الذي ــه ومقدمــي الخدمــات واملتعهدي ــدى مأجوري ــج ل ــزم املــورد بالتروي يلت
ــاق. ــات املنصــوص عليهــا فــي هــذا امليث ــرام كافــة املقتضي ــاه والتأكــد مــن احت أدن

فــي حــال مــا لــم يكــن بوســع املــورد احتــرام بعــض مقتضيــات هــذا امليثــاق، وذلــك لظــروف خاصــة، يتعــني عليــه 
إبــالغ املجموعــة بذلــك وااللتــزام باتخــاذ تدابيــر تصحيحيــة ضمــن أجــل محــدد.

وينتظر من املورد االلتزام بتقديم الوثائق اإلثباتية لتطبيق املبادئ املنصوص عليها أعاله في كل حني.

ويمكــن تقييــم املــورد وافتحاصــه مــن طــرف مجموعــة التجــاري وفــا بنــك أو مــن طــرف مكتــب افتحــاص خارجــي 
توكلــه املقاولــة مــن أجــل التأكــد مــن تطبيــق مبــادئ هــذا امليثــاق.

ــة عــدم املطابقــة اللتزامــات املــورد، يمكــن للتجــاري وفــا بنــك أن يطلــب مــن املــورد اعتمــاد مخطــط  وفــي حال
عمــل تصحيحــي. وفــي حــال تقصيــر فــي أحــد أو مجموعــة مــن مبــادئ امليثــاق، أو فــي حالــة غيــاب تســوية 
لحــاالت عــدم املطابقــة، يمكــن للمجموعــة التخلــي مســبقا عــن التعاقــد مــع املــورد املعنــي، بــل يمكنهــا فســخ 

العقــود الجاريــة التــي تربطهــا بــه.

V- النصوص املرجعية 
املواد الثالثون لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان :
http://www.un.org/fr/documents/udhr/

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية وخصوصا : 
•�االتفاقية رقم 29 : اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري.

•�االتفاقية رقم 87 : اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
•�االتفاقية رقم 98 : اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم واملفاوضة الجماعية.

•�االتفاقية رقم 100 : اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املساواة في األجور.

•�االتفاقية رقم 105 : اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجبري.
•�االتفاقية رقم 111 : اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز )في االستخدام واملهنة(.

•�االتفاقية رقم 138 : اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد األدنى للسن.
•�االتفاقية رقم 155 : اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السالمة والصحة املهنيتني.
•�االتفاقية رقم 182 : اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال.

املبادئ الرئيسية لألمم املتحدة املتعلقة باملقاوالت وحقوق اإلنسان
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Gui dingPrinciplesBusinessHR FR.pdf

املبادئ الرئيسية ملنظمة التعاون والتنمية األوروبية لفائدة الشركات متعددة الجنسيات
http://www.oecd.org/fr/investissement/mne/2011102-fr.pdf 
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VI- الـموافقـة والتـوقيـع 
أنا املوقع أسفله، أؤكد بموجب هذه الوثيقة :

•� أننا توصلنا واطلعنا بشكل كامل على ميثاق مبادئ املشتريات املسؤولة ملجموعة التجاري وفا بنك ؛
•�� أننــا ملتزمــون بتنفيــذ هــذه املبــادئ ونعتبــر عــدم احترامهــا تقصيــرا يخــل بالتزاماتنــا بشــكل يــؤدي حســب 

جســامة التقصيــر لفســخ العقــد ؛
•�أننا سنخبر جميع موردينا املباشرين بهذه املبادئ ونشجعهم على اتباعها.

اسم الشركة : …………………………………………………….......…………………………….............………………………..........………………………………………………

اإلسم العائلي والشخصي ملمثل الشركة : ……………….......……………………………………………………..........………………………………………………

التاريخ�:�…..........……�/�…..........……�/�…..........……...............

توقيع وخاتم الشركة :
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