
 األفراد
 تلتزم Synthomer متاًما بضامن التعامل املنصف والالئق واملحرتم مع موظفيها 

وجميع أصحاب املصلحة لديها، ونتوقع من موردينا أن يفعلوا اليشء نفسه.

بصفتك أحد مورّدي Synthomer، يجب عليك ما ييل:

    االلتزام بالحفاظ عىل مكان عمل شامل يخلو من املضايقات والتمييز عىل 
أساس حالة الشخص مثل العرق أو العمر أو الجنس أو التوجه الجنيس أو 

اإلعاقة أو الدين أو أي عوامل أخرى محمية مبوجب القانون.

    عدم التسامح مع التحرش الجنيس أو التخويف أو السلوك العدايئ أو 
العدواين يف مكان العمل، ومنع السلوك العدايئ أو التخويف واإلبالغ عن أي 

.Synthomer حاالت إساءة يف مكان العمل يف مواقع

    التأكد من أن كل موظف يحرض طواعية دون إكراه. وهذا يحظر عىل وجه 
التحديد جميع أشكال العمل العقايب، والعمل بالسخرة، أو غريها من أشكال 

العمل القرسي أو االتجار بالبرش. يجب عىل املورد عدم االنخراط يف أو 
التغايض عن التوظيف أو االستغالل غري القانوين لألطفال يف مكان العمل.

    اإلقرار بحرية املوظفني يف إنشاء أو االنضامم إىل منظمة من اختيارهم، 
وعدم منع العامل من االنضامم إىل مثل هذه املنظامت أو إىل التفاوض 

الجامعي.

    العمل عىل تلبية التوقعات املوضوعة عىل قطاع األعامل من احرتام 
للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان.

مقدمة

تعد مدونة قواعد سلوك املوردين هذه جزًءا من نهج Synthomer يف مامرسة األعامل التجارية، فهي تبني طريقتنا يف العمل سويًا ومع أصحاب املصلحة لدينا. 

إنها تجسد معتقداتنا وقيمنا التي تتمثل يف ثقافة متنوعة ومنفتحة، والعمل بطريقة مسؤولة ومستدامة. إنها وثيقة توضح سياستنا، متت صياغتها من أجل 

موردينا ومن منظورهم، وتتوسع يف بعض تفاصيل مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا، وقيمنا األساسية، وسياسة وإسرتاتيجية املشرتيات املستدامة لدينا. لن تتعامل 

Synthomer إال مع املوردين املسؤولني الذين يلتزمون مبدونة قواعد سلوك املوردين هذه أو بقوانينهم وسياساتهم الخاصة التي تنص عىل معايري مكافئة لهذه 

املدونة.

ُوضعت مدونة قواعد سلوك املوردين هذه لتكون دليالً عمليًا إلرشاد ومساعدة موردينا عىل حامية سمعتنا ودعم قيمنا، وهذا بدوره يساعد أيًضا يف حامية 

سمعة موردينا. إذا مل تكن متأكًدا من كيفية رسيان أحد جوانب املدونة عليك، فرُيجى طلب املساعدة من خالل اإلبالغ عن مخاوفك لجهة االتصال التجارية 

.Synthomer الخاصة بك يف
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السالمة والصحة والبيئة

 تقوم Synthomer بتصنيع مواد كيميائية متخصصة باستخدام عمليات 
تصنيع واسعة النطاق ومعقدة تُستخدم فيها مواد خام خطرة. ونتيجة لذلك، 

فإننا نلتزم بأعىل معايري السالمة والصحة والبيئة يف جميع جوانب العمل، 
ونتوقع من موردينا فعل اليشء نفسه.  

بصفتك أحد موّردي Synthomer، يجب عليك ما ييل:

 Synthomer االلتزام دامئًا مببادئ السالمة والصحة والبيئة الخاصة بـ   
واتباعها، وكذلك القواعد الذهبية العرش عند التواجد يف مواقع 

.Synthomer

    االلتزام بأعىل معايري الصحة والسالمة.

    العمل بفعالية مع Synthomer و/أو الجهات التنظيمية املحلية لضامن 
االمتثال القانوين لجميع لوائح الصحة والسالمة.

    مساعدة Synthomer يف تقليل آثارها البيئية الناتجة عن أنشطتها 
وتقليل استهالك املوارد.



األعامل التجارية  

 تطلب Synthomer من مورديها االلتزام بجميع القوانني واللوائح واملعايري 
املحلية واإلقليمية والدولية املعمول بها يف األسواق التي يعملون فيها. ولذلك، 

يجب علينا اختيار املوردين الذين نعمل معهم بعناية شديدة لضامن مشاركتهم 
التزامنا مبامرسة األعامل التجارية بشكل قانوين وأخالقي.

بصفتك أحد مورّدي Synthomer، يجب عليك ما ييل:

    عدم االنخراط يف أي شكل من أشكال الفساد أو التهرب الرضيبي أو 
الرشوة.

   عدم االنخراط يف مامرسات مناهضة للمنافسة مثل تثبيت األسعار أو 
تخصيص السوق أو إساءة استغالل منصب ذي نفوذ.

   االقتصار عىل استخدام ممتلكات ومعلومات Synthomer ألغراض تجارية 
وحامية رسية معلومات Synthomer الرسية و/أو الحساسة تجاريًا وعدم 

الكشف عنها إال عندما يُسمح بذلك وبطريقة مناسبة.

   التأكد من عدم وجود تعامالت تجارية مع املنظامت أو األفراد أو الدول 
الخاضعة للعقوبات.  

التدقيق وإنهاء االتفاقيات

 من وقت آلخر، قد تطلب Synthomer الوصول إىل مرافق مورديها ملراجعة 
االمتثال ملدونة قواعد سلوك املوردين هذه. إذا مل ميتثل املوردون لقواعد 

سلوك املوردين هذه، فقد تطلب Synthomer من املوردين تنفيذ خطة عمل 
تصحيحية لعالج أي شكل من أشكال عدم االمتثال. إذا تعذرت معالجة عدم 

االمتثال هذا، أو يف حاالت عدم االمتثال الجوهرية أو املستمرة، فيجوز لـ 
Synthomer إنهاء عالقة العمل.

 تعد مدونة قواعد سلوك املوردين هذه ملحقة بالتزامات املورد عىل النحو 
املنصوص عليه يف أي اتفاقيات مكتوبة بني Synthomer واملورد )مبا يف ذلك 

تلك املنصوص عليها يف رشوط وأحكام Synthomer القياسية للرشاء املتاحة عىل 
www.synthomer.com/tc، إىل الحد األقىص الذي تنطبق فيه(.
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