ميثاق املورد
ليزي هي مجموعة صناعية عاملية متخصصة يف تصنيع حلول تركيب ومكونات ذات قيمة مضافة عالية للصناعات
الفضائية وصناعة السيارات والصناعات الطبية .وتعترب عالقة ليزي مع مورديها عنرصا أساسيا يف نجاح الرشكة .وتتوقع
ليزي منهم االمتثال الصارم للقوانني واللوائح املعمول بها يف البلدان التي توجد فيها أو تلك التي تلبي فيها احتياجات
ليزي .والغرض من هذا امليثاق هو التعبري عن إنتظارات ليزي من مورديها .ومن خالل الوفاء بالرشوط املنصوص عليها
أدناه ،تلتزم ليزي بتطوير رشاكة طويلة األمد مع مورديها وتوفري الفرص لزيادة عالقات العمل مع جميع الرشكات
.التابعة لها يف جميع أنحاء العامل لضامن النجاح املتبادل عىل املدى الطويل

مجال التطبيق

ينطبق ميثاق املورد ملجموعة ليزي عىل املجموعة وعىل أقسامها الثالثة  LISI AEROSPACEو
 LISI AUTOMOTIVEو  LISI MEDICALبدون متييز .ويجب أن تط ّبق أفضل الرشوط التي
مينحها مو ّرد ملوقع من مواقع ليزي دون متييز عىل أي موقع للمجموعة بغض النظر عن القسم التابع له
.أو موقع تواجده .ويجب توزيع متطلبات هذا امليثاق من قبل املوردين عىل مورديهم

املسؤولية االجتامعية للرشكات
يجب عىل موردي ليزي احرتام مبادئ  ISO 14001و  OHSAS 18001وصيغهام املستقبلية والسعي
إىل الحصول عىل هاتني الشهادتني .وباإلضافة إىل ذلك ،يجب عليهم تبني مقاربة لتقليل أثرهم عىل البيئة
(من بني أشياء أخرى :استخدام املواد املعاد تدويرها والحد من النفايات والحد من استهالك الطاقة واستخدام
الطاقة املتجددة ،وما إىل ذلك( .وتتوقع رشكة ليزي عىل وجه الخصوص من مورديها تعزيز تنمية القدرات
.البرشية وتصميم منتجات صديقة للبيئة وااللتزام بقانون معادن بؤر النزاع
كام يجب عىل املوردين أيضً ا تطبيق املبادئ العرشة لربنامج االتفاق العاملي لألمم املتحدة )املسؤولية
.االجتامعية للرشكات (
ولضامن واجبها يف اليقظة ومنع املاطر املرتبطة بأحد هذه املبادئ ،وهو مكافحة الفساد ،تتوقع رشكة
ليزي من مورديها تطبيق مدونة السلوك ملكافحة الفساد واستخدام منظومة التبليغ .وقد وضعت هذه
.األدوات رهن إشارة أصحاب املصلحة الداخليني والخارجيني عىل موقع ليزي تحت قسم األخالقيات

املسؤوليات والتأمني
يدرك املوردون الذين يعملون مع األقسام املختلفة التابعة لرشكة ليزي حساسية منتجاتها وتطبيقاتها يف
،مجاالت الطريان والسيارات والطب ،ويتح ّملون مسؤولياتهم ويكتتبون تأمينا مع رشكات معروفة بيرسها
تغطي جميع التكاليف املبارشة وغري املبارشة يف حالة انقطاع إمداداتها وخدماتها ،وكذلك أي عواقب مالية
.يف جميع أنحاء سلسلة التوريد إىل املستخدم النهايئ

ميثاق املورد

ميثاق املورد
شهادات الجودة

من وجهة نظر الجودة ،تعترب شهادة  ISO 9001هي الحد األدىن املنتظر .وبالنسبة للمنتجات والخدمات
املقدمة التي تؤثر بشكل مبارش عىل امتثال املنتجات املصنعة من قبل ليزي ،ستطلب شهادات EN 9100
للمالحة الجوية و  IATF 16949للسيارات

إدارة املخاطر

يذغت تاءارجإب ًةموعدم اهترادإو اهنم ةياقولاو رطاخملا ديدحت ةيلمع دِّروُملا ىدل نوكي نأ بجي
ةطخ

األداء التشغييل

،يجب عىل املوردين احرتام جميع التزاماتهم التعاقدية )مثل متطلبات الجودة أو مواعيد التسليم أو االنتهاء
الخ( ويجب أن يشاركوا يف عملية التحسني املستمر لتحقيق التميز التشغييل يف جميع املجاالت )الصحة
، ...).والسالمة والبيئة والجودة واآلجال والخدمات والقدرة التنافسية
واالبتكار عنرص أسايس لتعزيز ميزتنا التنافسية ،وتريد ليزي أن تدمج مورديها يف مبادرات االبتكار
املشرتكة املربحة للجميع

الحفاظ عىل صورة ليزي

.يجب عىل املوردين التأكد من وضع جميع التدابري الالزمة للحفاظ عىل صورة ليزي

حامية املعلومات

يجب عىل املوردين التعامل بشكل مالئم مع املعلومات الحساسة والرسية والحرصية والشخصية ويجب
أن يحرتموا الترشيعات السارية فيام يتعلق بحقوق امللكية الفكرية والقوانني الوطنية والدولية السارية فيام
يتعلق بحامية البيانات الشخصية
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إمانويل فياالر

املدير العام لرشكة ليزي

كريستوف ليسنياك

املدير الصناعي ومدير املشرتيات برشكة ليزي

