اصول رفتار شریک تجارتی
شفافیت اقتصادی و ارزش های مشترک ما
در خدمات نفت جهانی ))” ،(World Fuel Services (“WFSاعتقاد ما شدیدا ً بر این است که دستیابی به نتایج ،فقط به اندازۀ خود همان
نتایج ،مهم است WFS .متعهد به پایبندی با روحیۀ تمامی قوانین و مقررات قابل اجرا و انجام رفتار اخالقی در هر زمان می باشد .هر
زمانیکه با  WFSو یا به نمایندگی از آن کار می نماییم ،ما از فراهم کننده گان ،قراردادیان و نمایندگان خویش و همچنان از کارمندان،
قراردادیان فرعی و نمایندگان که به نمایندگی از آنها کار می نمایند (به صورت جمعی "شرکای تجارتی") تقاضا می نماییم تا این تعهد را
عملی نموده و از این معیارها و ارزش ها پیروی نمایند .هر زمانیکه ما درک کردیم که شرکای تجارتی ما ،توقعات ما را برآورده نمی
سازند ،در آنصورت ما اقدامات مناسب بشمول قطع روابط تجارتی را مد نظر خواهیم گرفت.

قوانین ضد-فساد
شرکای تجارتی باید قوانین و مقررات ضد-فساد را در ارتباط به کار آنها با  WFSرعایت نمایند ،که شامل قانون شیوه های فساد خارجی
ایاالت متحده امریکا ) (U.S. Foreign Corrupt Practices Actو قانون رشوه خواری بریتانیا ) (U.K. Bribery Actمی باشند ،اما
محدود به آن نیست  .شرکای تجارتی نه باید هرگز بطور مستقیم یا غیرمستقیم هیچگونه پرداخت ،تحفه ،وعده و یا دیگر مزایای غیرقانونی را
انجام ،پیشکش یا اجازه دهد .تمامی معامالت تجارتی باید به صورت شفاف انجام گردند و بشکلی دقیق در کتاب ها و اسناد شریک تجارتی
انعکاس یابند.

قوانین تجارتی
شرکای تجارتی ما باید تحریم های اقتصادی ،تحریم های ممنوعیت و دیگر محدودیت های تجارتی (بطور جمعی "قوانین تجارتی") مربوط به
کار آنها با  WFSرا رعایت نمایند .این قوانین تجارتی شامل محدودیت های تجارتی هستند که توسط دفتر کنترول دارایی های خارجی وزارت
خزانه داری ایاالت متحده امریکا )،"OFAC"( (U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control
بشمول فهرست افراد خاص مشخص شده و بالک شده امریکا ) ،)"SDN List" (Specially Designated Nationals Listوزارت خارجه
امریکا ) ،(U.S. Department of Stateشورای امنیت ملل متحد ) ،(United Nations Security Councilاتحادیۀ اروپا و خزانه داری
علیا حضرت ملکه بریتانیا اداره یا اعمال ) (Her Majesty’s Treasuryمی شوند ،اما محدود به آن نیست.

قوانین ضدانحصار و رقابت
این پالیسی  WFSاست که با احترام کامل به تمامی قوانین قابل اجرا ضدانحصار و رقابت؛ قوانین شیوه های تجارت؛ بطور مثال قوانین و
مقررات که با انحصارها ،رقابت غیرعادالنه ،محدودیت تجارت و رقابت و تضمین روابط مناسب با رقبا و مشتریان سروکار دارند (در
جمع "قوانین ضدانحصار و رقابت") در تمامی بازارها با قوت رقابت نماید .شرکای تجارتی باید تمامی قوانین قابل اجرا ضدانحصار و
رقابت را رعایت نمایند و هرگز نه باید دست به گرفتن یا تالش برای گرفتن فایدۀ نامناسب از هر یک از شخص ثالث از طریق دستکاری،
پنهان کاری ،سوء استفاده از اطالعات محدود شده ،برخورد ناعادالنه و یا هر گونه عمل دیگری که ممکن است بطور غیرعادالنه بر
رقابت اثر بگذارد همچون ثابت نمودن قیمت یا تخصیص بازار ،بزنند.

تضاد منافع
شرکای تجارتی باید از انواع تضاد منافع واقعی یا درک شده ابا ورزند و تمامی تصامیم تجارتی باید بیطرفانه و بر اساس استدالل سالم
تجارتی باشند .شرکای تجارتی نه باید کاری را ارایه ،فراهم یا درخواست دهد که آن ممکن است کارمند  WFSیا قضاوت یا استقاللیت
مشتری را با خ طر روبرو سازد یا چنین به نظر برسد .شرکای تجارتی نه باید با هیچ یک از آنعده کارمندان  WFSوارد معامله شوند که
همسر ،شریک زندگی یا دیگر اعضای خانواده یا خویشاوندان آنها توسط شریک تجارتی استخدام شده باشند یا دارای منافع مالی قابل
توجهی در دفاتر شرکای تجارتی باشند (غیر از اوراق بهادار معامله شدۀ عمومی) .شرکای تجارتی باید به محض شناسایی چنین تضاد
منافع بالقوه یا واقعی فورا ً به فرد ارتباطی  WFSدر تماس شوند.

محرمیت و امنیت اطالعات
دفتر  WFSمتعهد به حفظ محرمیت هر آن کسی است که شرکای تجارتی ما همرای آنان کار می نماید ،بشمول دیگر شرکای تجارتی،
مشتریان ،مصرف کننده گان و کارمندان .شرکای تجارتی باید تمامی قوانین قابل اجرا محرمیت اطالعات و امنیت معلومات ،الزامات
نظارتی و بهترین شیوه های صنعت زمانیکه معلومات شخصی جمع آوری ،ذخیره ،فرایندسازی ،انتقال و یا به اشتراک گذاشته می شوند،
را رعایت نمایند .همچنان ،شرکای تجارتی باید محرمانه بودن معلومات تمامی ملکیت های  WFSرا حفاظت و نگهداری نمایند و نه باید
آنرا بدون رضایت کتبی  WFSبه شخص سوم افشا سازد و باید مانع سوء استفاده از معلومات شوند ،همچون تجارت سهام در ،WFS
مشتریان آن و یا هم دیگر شرکای تجارتی آنها براساس معلومات محرم مادی.

صحت ،مصوونیت و محیط زیست
 WFSمتعهد به نگهداری صحت و مصوونیت مردم و محیط زیست که ما در آن فعالیت داریم ،می باشد .عالوه بر رعایت تمامی مقررات
قابل اجرا صحت ،مصوونیت و محیط زیست ،از شرکای تجارتی نیز توقع داریم تا اثرات منفی ناشی از فعالیت های خویش را بر جامعه،
محیط زیست و منابع طبیعی به حداقل رسانند و صحت و مصوونیت مردم عام را حفاظت نمایند.

حقوق بشر
شرکای تجارتی باید فعالیت های خویش را با شیوۀ که مطابقت با اعالمیه  2015بریتانیا پیرامون بردگی عصری (UK Modern
) Slavery Actو اعالمیۀ جهانی ملل متحد راجع به حقوق بشر )(United Nations Universal Declaration of Human Rights

داشته باشند ،به راه آندازد ،که شامل :امتناع از به کارگیری کار اجباری یا کودکان کارگر؛ امتناع از تحمل تبعیض ،آزار و اذیت ،سوء
استفاده یا انتقام جویی در محل کار؛ و ارایۀ دستمزد ،مزایا و ساعات کاری که معیارها و مقررات قانونی قابل اجرا را برآورده می سازد و
یا هم فراتر از آن می رود هستند ،اما محدود به آن نمی باشد.

تفتیش سازگاری
شرکای تجارتی باید معلومات دقیق پیرامون فعالیت های تجارتی ،ساختار شرکت ،وضعیت و عملکرد مالی در مطابقت با شرایط قابل اجرا
قراردادی ،مقررات و شیوه های متداول صنعت به  WFSارایه دهند .در صورت نیاز و بنا بر آگاهی معقوالنه WFS ،حق انجام تفتیش را
بخاطر تصدیق سازگاری با اصول رفتار شریک تجارتی ) (Business Partner Code of Conductمحفوظ می دارد .شرکای تجارتی
باید اسناد اصلی و دقیق را بخاطر ثابت ساختن سازگاری حفظ نمایند ،دسترسی و معلومات مورد نیاز به  WFSرا ارایه دهند و بخاطر
بهبود و/یا اصالح نقایص کشف شده در هنگام تفتیش باید با حسن نیت عمل نمایند.

عدم موجودیت حقوق شخص-ثالث
اصول رفتار شریک تجارتی هیچ نوع حقوق را به اشخاص ثالث ارایه نمی دهد .هیچ کارمندی از هر شریک تجارتی هیچ نوع حقوق علیه
 WFSرا از روی این اصول رفتار شریک تجارتی نخواهد داشت ،نه هم چنین کارمندانی حق دارند تا  WFSرا وادار به تنفیذ مقررات
این اصول رفتار شریک تجارتی نمایند.

شمارۀ تماس ثبت شکایات و نظریات

 WFSﻻزم ﻣﯽدارد ﮐﮫ رﻓﺗﺎرھﺎی واﻗﻌﯽ ﯾﺎ رﻓﺗﺎرھﺎی ﺑﺎﻟﻘوه ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ ﯾﺎ ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان  ،WFSﺷرﯾﮏ ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ھم ھر ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از آن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﻋﺎﺟل راﭘور ﺷود .ﭼﻧﯾن راﭘورھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﺿوی از ﻣدﯾرﯾت  WFSو ﯾﺎ ﺑﺧش ﺣﻘوﻗﯽ  WFSو ﯾﺎ ھم ذرﯾﻌﮫ ﺗﻣﺎس
ﺑﮫ ﻧﻣﺑر ﺛﺑت ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻧﺎﺷﻧﺎس داده ﺷود .ﻣﯽﺗواﻧﯾد اوﻧﻼﯾن راﭘور دھﯾد و/ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻣﺑر ﺗﻣﺎس راﯾﮕﺎن ﻣﺣﻠﯽ در  www.wfscompliance.comﭘﯾدا ﮐﻧﯾ د.
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تصدیق رضایت شریک تجارتی
به عنوان یکی از شرکت های مسوول ،تنظیم شده و با تجارت عمومی امریکا ،تیم شرکت خدمات نفت جهانی
) (World Fuel Services Corporationهمراه با شرکت های سب سایدی شده و شرکت های وابسته (در مجموع
" ،)" WFSبخاطر به کارگیری معیارهای بلند دقت کافی به فراهم کننده گان ،قراردادیان ،فراهم کننده گان خدمات و دیگر
شرکا (که به آن بعد از این "شرکای تجارتی" گفته می شوند) باالی خود افتخار می نماییم .ما این کار را انجام می دهیم تا
معیارهای بلند سازگاری شرکت خود را نگهداشته باشیم ،از مقررات داخلی و خارجی قابل اجرا پیروی نموده باشیم و
شهرت خویش و شهرت مشتریان و شرکای تجارتی خویش را نیز به طور مشابه حفاظت کرده باشیم.
علی رغم دیگر ضوابط و شرایط که تحت آن  WFSو یک شریک تجارتی ممکن است متعهد شوند ،هر زمانیکه با
 WFSیا به نمایندگی از آن کار می نمایید ،ما از تمامی شرکای تجارتی و همچنان از تمامی کارمندان ،قراردادیان فرعی
و نمایندگان شریک تجارتی که به نمایندگی از آنها کار می نمایند ،توقع می نماییم تا همانند ما تعهد مشابه به اصول
اخالقی را مورد حمایت قرار دهند .ما این الزامات را در اصول رفتار شریک تجارتی خویش خالصه کرده ایم .لطفا ً
توجه داشته باشید که  WFSهر آن زمانیکه شرکای تجارتی ما توقعات سازگاری را برآورده نسازند ،اقدامات مناسب
بشمول قطع روابط تجارتی را روی دست خواهد گرفت.
همینکه اصول رفتار شریک تجارتی  WFSرا مرور کردید ،لطفا ً آن را امضاء نموده و سریعا ً به شخص ارتباطی WFS

برگردانید.
با سپاس فراوان،
تیم جهانی اصول اخالقی (WFS World Ethics Team) WFS
https://www.wfscorp.com/About‐Us/Ethics‐and‐Compliance

به همین وسیله من تایید می دارم که موسسۀ من اصول رفتار شریک تجارتی  WFSرا مرور نموده و آن را کامالً
رعایت خواهد کرد.
نام شریک تجارتی:
نام نماینده:
تخلص نماینده:
ایمیل آدرس نماینده:
امضاء نماینده:

