
 ليزي هي مجموعة صناعية عا�ية متخصصة � تصنيع حلول تركيب ومكونات ذات قيمة مضافة عالية للصناعات
 الفضائية وصناعة السيارات والصناعات الطبية. وتعت� ع�قة ليزي مع مورديها عن�ا أساسيا � نجاح ال كة. وتتوقع
 ليزي منهم ا�متثال الصارم للقوان� واللوائح ا�عمول بها � البلدان التي توجد فيها أو تلك التي تلبي فيها احتياجات

 ليزي. والغرض من هذا ا�يثاق هو التعب¨ عن إنتظارات ليزي من مورديها. ومن خ�ل الوفاء بال وط ا�نصوص عليها
 أدناه، تلتزم ليزي بتطوير ²اكة طويلة ا°مد مع مورديها وتوف¨ الفرص لزيادة ع�قات العمل مع جميع ال كات

.التابعة لها � جميع أنحاء العا¸ لض·ن النجاح ا�تبادل ع¶ ا�دى الطويل

 يدرك ا�وردون الذين يعملون مع ا°قسام ا�ختلفة التابعة ل كة ليزي حساسية منتجاتها وتطبيقاتها �
̈ان والسيارات والطب، ويتحّملون مسؤولياتهم ويكتتبون تأمينا مع ²كات معروفة بي«ها ،مجا�ت الط

 تغطي جميع التكاليف ا�با²ة وغ¨ ا�با²ة � حالة انقطاع إمداداتها وخدماتها، وكذلك أي عواقب مالية
Âا�ستخدم النها Ãجميع أنحاء سلسلة التوريد إ �.

ا�سؤوليات والتأم�

 ينطبق ميثاق ا�ورد �جموعة ليزي ع¶ ا�جموعة وع¶ أقسامها الث�ثة                          و
   و                  بدون Æييز. ويجب أن تطبّق أفضل ال وط التي   

       Éنحها مورّد �وقع من مواقع ليزي دون Æييز ع¶ أي موقع للمجموعة بغض النظر عن القسم التابع له  
مورديهم         ع¶  ا�وردين  قبل  من  ا�يثاق  هذا  متطلبات  توزيع  ويجب  تواجده.  موقع  .أو 
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ا�سؤولية ا�جت·عية لل كات

 يجب ع¶ موردي ليزي احÌام مبادئ                  و                        وصيغه· ا�ستقبلية والسعي

البيئة ع¶  أثرهم  لتقليل  مقاربة  تبني  عليهم  يجب  ذلك،   Ãإ وباÏضافة  الشهادت�.  هات�  ع¶  الحصول   Ãإ 
 من ب� أشياء أخرى: استخدام ا�واد ا�عاد تدويرها والحد من النفايات والحد من استه�ك الطاقة واستخدام

 الطاقة ا�تجددة، وما إÃ ذلك). وتتوقع ²كة ليزي ع¶ وجه الخصوص من مورديها تعزيز تنمية القدرات
.الب ية وتصميم منتجات صديقة للبيئة وا�لتزام بقانون معادن بؤر النزاع

 ك· يجب ع¶ ا�وردين أيًضا تطبيق ا�بادئ الع ة ل�نامج ا�تفاق العا�ي لÒمم ا�تحدة (ا�سؤولية
.ا�جت·عية لل كات

ولض·ن واجبها � اليقظة ومنع ا�اطر ا�رتبطة بأحد هذه ا�بادئ، وهو مكافحة الفساد، تتوقع ²كة

 ليزي من مورديها تطبيق مدونة السلوك �كافحة الفساد واستخدام منظومة التبليغ. وقد وضعت هذه        

.ا°دوات رهن إشارة أصحاب ا�صلحة الداخلي� والخارجي� ع¶ موقع ليزي تحت قسم ا°خ�قيات

(

(

 OHSAS 18001 ISO 14001



،يجب ع¶ ا�وردين احÌام جميع التزاماتهم التعاقدية (مثل متطلبات الجودة أو مواعيد التسليم أو ا�نتهاء

  الخ) ويجب أن يشاركوا � عملية التحس� ا�ستمر لتحقيق التميز التشغيØ � جميع ا�جا�ت (الصحة
.(... ،والس�مة والبيئة والجودة واÚجال والخدمات والقدرة التنافسية

  وا�بتكار عن� أساÛ لتعزيز ميزتنا التنافسية، وتريد ليزي أن تدمج مورديها � مبادرات ا�بتكار
ا�شÌكة ا�ربحة للجميع

        

Øا°داء التشغي

 يجب ع¶ ا�وردين التعامل بشكل م�ئم مع ا�علومات الحساسة وال«ية والح�ية والشخصية ويجب

 أن يحÌموا الت يعات السارية في· يتعلق بحقوق ا�لكية الفكرية والقوان� الوطنية والدولية السارية في·

يتعلق بح·ية البيانات الشخصية

ح·ية ا�علومات

.يجب ع¶ ا�وردين التأكد من وضع جميع التداب¨ ال�زمة للحفاظ ع¶ صورة ليزي 

        

الحفاظ ع¶ صورة ليزي

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

إدارة ا�خاطر
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 للم�حة الجوية و                     للسيارات
        

شهادات الجودة

        ا�قدمة التي تؤثر بشكل مبا² ع¶ امتثال ا�نتجات ا�صنعة من قبل ليزي، ستطلب شهادات

IATF 16949

EN 9100

ISO 9001 من وجهة نظر الجودة، تعت� شهادة                هي الحد ا°دã ا�نتظر. وبالنسبة للمنتجات والخدمات
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