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 هذا امليثاق هو ملحق ملبادئ ال�سلوك والعمل 

يف جمموعة �سان غوبان.

 This document is a supplement to the general Principles 
of Conduct and Action of the Saint-Gobain Group.



 ميثاق املوردين 

ملجموعة �سان غوبان

Saint-Gobain Group 
Suppliers Charter

بعد اأن وقعت على امليثاق العاملي للأمم املتحدة، ومنذ 

العام 2003، اأعلنت �سان غوبان ر�سميا جمموعة من القيم 

من خلل املبادئ العامة لل�سلوك والعمل التي تطبق على 

جميع موظفيها يف جميع اأنحاء العامل.

 وبذلك اأكدت املجموعة عزمها و م�سوؤوليتها على العمل من 

اأجل منو الأعمال التجارية. 

بالتايل، فاإن متطلبات التنمية القت�سادية و الجتماعية 

والبيئية للتنمية امل�ستدامة ت�سكل اإحدى العنا�رص الأ�سا�سية 

يف ا�سرتاتيجية  جمموعة �سان غوبان.

من اأجل القيام بذلك، قررت �سان غوبان دعوة مورديها 

للم�ساركة يف هذه العملية �سمن جمال عملهم اأو نفوذهم.

هذا هو الغر�ض من هذا امليثاق الذي تطلب �سان غوبان 

دعم مورديها له.
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 ومدى التزام املوردين يف هذا املجال هو واحد من 

العوامل احلا�سمة يف اختيار املوردين. لذلك حتر�ض 

جمموعة �سان غوبان على التاأكد من فهم املوردين الكامل 

ملحتويات هذا امليثاق .

هذا امليثاق ي�سكل جزءا ل يتجزاأ من الوثائق التي ت�ستند 

عليها �سان غوبان لدعم م�ساوراتها، وهي جزء من الوثائق 

التعاقدية التي تعتمدها �سان غوبان. 

 قد تتخذ اإدارات امل�سرتيات يف جمموعة �سان غوبان 

 يف ظل ظروف معينة التدابري التي تراها �رصورية 

 ل�سمان الإمتثال الكامل للميثاق، ل �سيما عن طريق 

 اإر�سال اأو اإجراء اإ�ستبيانات، والقيام بعمليات تدقيق 

 حمددة على املوردين و مقاويل �سان غوبان من الباطن 

يف اأماكن عملهم.

 وتتوقع جمموعة �سان جوبان من املوردين واملقاولني 

من الباطن العاملني معها، اأن يحر�سوا على اأن يكون 

دون واملقاولون من الباطن اخلا�سني بهم، يقدمون 
ّ
املور

الدعم الكامل للمبادئ املف�سلة يف هذا امليثاق اأي�سا.

Having signed up to the UN’s Global Compact, 
the Group has, since 2003, formalized its values 
through the General Principles of Conduct and 
Action applicable to all employees worldwide, and 
in doing so, confirmed its resolve to work towards 
responsible business growth.
Accordingly, the economic, social and environmental 
requirements of sustainable development are 
fundamental elements in the strategy of the Saint-
Gobain Group.
For this reason, Saint-Gobain has decided to invite 
its suppliers to take part in this process within their 
own sphere of action or influence.
This is the purpose of the present Charter which 
Saint-Gobain asks its suppliers to support.
Their level of commitment in this domain is one 
of the deciding factors in selecting suppliers and 
Saint-Gobain will make sure that suppliers fully 
understand the Charter’s contents.
This Charter is an integral part of the documentation 
handed out by the Saint-Gobain in support of its 
consultations and is intended to be included in the 
contractual documents.
The Purchasing Departments of Saint-Gobain Group 
entities may be led, under certain circumstances,  
to take the measures they deem necessary  
to ensure full compliance with the Charter, notably  
by sending out questionnaires or conducting  
or having conducted specific audits at the suppliers’ 

and sub-contractors’ premises.
The Saint-Gobain Group expects its suppliers 
and sub-contractors to be mindful that their own 
suppliers and sub-contractors enable them to fully 
support the principles detailed in this Charter.
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احرتام احلق يف التنمية

Respect the right to development

ي�سمن املوردون ملوظفيهم م�ستوى لئق من املعي�سة، 

 وي�ساركون قدر الإمكان يف تطوير البلد التي 

يعملون فيها، والعمل مع جميع اأنواع ال�رصكات وفقا 

لهذا امليثاق. 

Suppliers guarantee their employees  
a decent standard of living.
They participate as much as possible  
in the development of the country they operate  
in and work with all types of companies  
in compliance with this charter.

“Suppliers operate  
in compliance  

with this charter” 

 “اإن املوردين يعملون 
مبقت�ضى هذا امليثاق”

5/5
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حقوق املوظف 

 Employee rights

 فيما يتعلق بعلقة املوظفني باملوردين واملقاولني 

من الباطن، فيجب اأن تنطبق مع اللوائح والقواعد 

القانونية املعمول بها يف الدول التي يعملون فيها، 

وكذلك املعايري التي و�سعتها منظمة العمل الدولية 

ب�ساأن حقوق العمال  وخا�سة يف جمال ال�سمان 

 الجتماعي، و�ساعات العمل وظروفه، والتعوي�ض، 

واحلق مبمار�سة حريتهم يف التجمع والتنظيم.

اإن املوردين واملقاولني من الباطن يتعهدون وعلى 

وجه اخل�سو�ض، بعدم اللجوء، باأي �سكل من الأ�سكال 

�سواء ب�سكل مبا�رص اأو غري مبا�رص من خلل املوردين و 

املقاولني من الباطن اخلا�سني بهم اإىل الأمور التالية:

< عمل ال�سخرة اأو العمل الق�رصي.

< عمالة الأطفال .

واأخريا، التاأكد من اأن ممار�سة عملهم خالية من اأي �سكل 

من اأ�سكال التمييز يف العمل.

Regarding relations with their own staff, suppliers 
and subcontractors comply with the legal rules  
and regulations applicable in the countries 
where they operate as well as the norms set 
out by the International Labour Organization 
concerning workers’ rights, especially in the area 
of social security, working hours and conditions, 
compensation and when it comes to exercising 
freedom of association.
In particular, suppliers and subcontractors undertake 
not to resort in any way, shape or form, either 
directly or through their own subcontractors or 
suppliers,
> to forced or mandatory labour,
> to child labour.
Finally, they make sure that their working practices 
are free from any form of job discrimination.

“Suppliers comply  
with the norms set out  

by the International  
Labour Organization”

 “اإن املوردين يعملون 
 مبقت�ضى املعايري 

 التي و�ضعتها منظمة 

العمل الدولية.”

6/67/7
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ال�سحة وال�سلمة املهنية

Occupational health and safety

 ي�سعى املوردون واملقاولون من الباطن اإىل اتخاذ 

اخلطوات اللزمة ل�سمان ال�سحة وال�سلمة املهنية،

 ويف ن�ساطاتهم، يقومون بتنفيذ �سيا�سة تهدف اإىل حتديد 

ومنع املخاطر التي توؤثر على �سحة و�سلمة:

< املوظفني الذين لديهم دوام كامل اأو موؤقت،

< موظفي عملئهم وم�ستخدمي منتجاتهم

 < موظفي  مورديهم واملقاولني من الباطن 

)بدوام كامل اأو موؤقت(،

< املجتمعات املحلية املحيطة بهم ومرافقها. 

كما ويقومون باإبلغ جمموعة �سان غوبان عن جميع 

التدخلت التي قد حتدث على مواقع املجموعة وكافة 

الأخطار اأو املخاطر املرتبطة مبنتجاتهم.

واأخريا، يقومون بالتاأكد من اأن موظفيهم ميتثلون امتثال 

تاما للأنظمة ومعايري �سان غوبان لل�سحة، والنظافة 

ومعايري ال�سلمة عند العمل على مواقع �سان غوبان.

كما و يقومون باإبلغ �سان غوبان عن اأي حادث اأو عن اأي 

خلل طارئ يف تطبيق املعايري اللزمة.

Suppliers and subcontractors endeavour to take the 
necessary steps to ensure occupational health and 
safety.
For their own activities, they implement a policy 
aimed at identifying and preventing health and 
safety risks affecting:
> their full-time and temporary members of staff,
> their customers’ employees and the users of their 
products,
> their own suppliers and subcontractors’ employees 
(temporary and full-time),
> the communities surrounding their facilities.
They inform the Saint-Gobain Group of any 
hazards or risks associated with their products or 
interventions on Saint-Gobain sites.
Finally, they make sure that their employees fully  
comply with both regulations and Saint-Gobain 
Health and Safety standards when called  
out to work on Saint-Gobain sites.  
They inform Saint-Gobain of any incidents  
or non-conformities occurring.

8/89/9

“Suppliers inform the Saint-Gobain 
Group of any hazards or risks 

associated with their products  
or interventions”

 “ينبغي على املوردين اإعالم جمموعة 
�ضان غوبان عن كافة الأخطار اأو املخاطر 

املرتبطة مبنتجاتهم وعن جميع التدخالت 

التي قد حتدث على مواقع املجموعة.”

World Class Purchasing



اللتزام البيئي

Environmental commitment

يقوم املوردون واملقاولون من الباطن بتنفيذ �سيا�سات 

اإدارية لتح�سني عمليات الت�سنيع، التي تهدف اإىل احلد من 

الب�سمة البيئية يف جميع مراحل دورة حياة املنتجات 

التي يوفرونها.

على وجه اخل�سو�ض، فاإنهم ي�سعون يف كافة 

اخت�سا�ساتهم اإىل:

< احلد من  تاأثريها على النظم الإيكولوجية والتنوع 

البيولوجي.

< ال�ستهلك الأمثل للموارد الطبيعية والطاقة.

< خف�ض انبعاثات الغازات امل�سببة للحتبا�ض احلراري 

وامللوثات واملركبات الع�سوية املتطايرة.

<  تقليل كميات النفايات وتطوير حلول لإعادة التدوير.

كما يقومون بتحديد وقيا�ض اجلوانب البيئية لأن�سطتهم، 

 واملنتجات واخلدمات. كما ويقومون بتتبع م�سدر 

 املواد اخلام واملكونات واملواد اللزمة لتقدمي اخلدمات 

اأو توفري العقار.

كما ويجب على موردي �سان غوبان الك�سف عن اأي 

معلومات مطلوبة تتعلق باملنتج لأجل تطبيق ال�سيا�سة 

البيئية للمجموعة ول �سيما من حيث انبعاث الكربون 

وتقييم دورة احلياة.

وعلى املوردين واملقاولني ت�سجيع تطوير وتوزيع 

التكنولوجيات ال�سديقة للبيئة والعمل من اأجل حتقيق 

الأهداف املذكورة اأعله.

Suppliers and subcontractors implement policies 
on managing and improving their manufacturing 
processes, which are designed to limit their 
environmental footprint throughout the life cycle  
of the products they supply. 
In particular, they strive in their respective domains 
to:
> reduce their impact on ecosystems and 
biodiversity,
> optimise consumption of natural resources  
and energy,
> reduce emissions of greenhouse gases, pollutants 
and volatile organic compounds,
> reduce quantities of waste released  
and develop recycling and recovery solutions.
They identify and quantify the significant 
environmental aspects of their activities,  
products and services. They ensure a traceability  
of raw materials, components and materials 
necessary for the provision of services or property.
Suppliers shall be duty-bound to Saint-Gobain to 
disclose any product information required  
for the Group’s Environmental policy to be applied, 
especially in terms of Carbon Footprint and Life 
Cycle Assessment. 
Suppliers and subcontractors encourage  
the development and distribution 
of environmentally-friendly technologies and work 
towards achieving the targets listed above.

“Suppliers limit  
their impact  

on ecosystems  
and biodiversity”

 “يلتزم املوردون باحلد 
 من تاأثريهم على 

 النظم الإيكولوجية والتنوع 

البيولوجي.”

10/1011/11
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المتثال للقانون

Legal compliance commitment

يجري املوردون اأن�سطتهم مع المتثال ال�سارم للمعايري 

القانونية املحلية والدولية املعمول بها. 

خا�ضة:

< رف�ض اأي اأفعال من �ساأنها حتريف اأو تزوير حرية 

املناف�سة يف ال�سوق اأو الولوج اإىل ال�سوق، اأو خرق القواعد 

القانونية املعمول بها ب�ساأن قانون املناف�سة.

< رف�ض اأي �سكل من اأ�سكال الف�ساد الفعال اأو ال�سلبي يف 

املعاملت املحلية اأو الدولية.

< المتناع عن اأي ممار�سات تهدف اإىل اإثارة للهتمام، 

�سواء ب�سكل مبا�رص اأو غري مبا�رص لدى اأي موظف من �سان 

غوبان الذين لديهم علقة جتارية يف تطوير العلقات 

بينهما، �سواء كان �سخ�سيا اأو يف اأي �سكل من الأ�سكال.

ويوافق املوردون على القيام فقط بتاأمني املنتجات التي 

تتوافق مع القوانني واللوائح املحلية والأوروبية والدولية، 

كما هو مطلوب من قبل بلد التوزيع.

على املوردين احلر�ض على اأن املوردين اخلا�سني بهم 

يخولونهم اأن يتقيدوا تقيدا تامًا باملبادئ الواردة يف هذا 

امليثاق.

Suppliers carry on their activities in strict  
compliance with applicable domestic and 
international legal standards.

In particular:
> They reject any actions liable to falsify or distort 
free competition or market access or infringe on the 
applicable legal rules concerning competition law,
> They reject any form of active or passive 
corruption in domestic or international  
transactions,
> They refrain from any practice aimed  
at interesting, either directly or indirectly,  
any Saint-Gobain employee with whom they have  
a business relationship in developing their relations, 
whether personally or in whatever shape or form.

Suppliers agree to provide only products that 
comply with national, European and international 
laws and regulations, as required by the country of 
distribution.

Suppliers have to be mindful that their own suppliers 
allow them to fully adhere to the principles detailed 
in this Charter.

“Suppliers carry on their 
activities in strict compliance 
with applicable domestic and 
international legal standards”

 “ميار�س املوردون اأن�ضطتهم 
مع المتثال ال�ضارم للمعايري 

القانونية املحلية والدولية 

املعمول بها.”
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