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 Nouryonمدونة قواعد السلوك لشركاء األعمال في 
 

نحن نطمح لألعلى،  " للنمو والنجاح وھو مدرج في قیم شركتنا: Nouryonیعتبر سلوك العمل األخالقي عنصًرا أساسیًا في إستراتیجیة 
وبالمثل، نتوقع من جمیع شركائنا في العمل االمتثال لكل القوانین واللوائح المعمول بھا،    نبلغ أھدافنا، ونقوم بعملنا بشكل صحیح". 

دید، نتوقع  على وجھ التح وتجسید المبادئ األخالقیة اإلرشادیة الواردة في مدونة قواعد سلوك الشركاء في العمل الراھنة في كل األوقات. 
  من شركائنا في العمل: 

 
یجب أن یكون شركاء األعمال على درایة بكل القوانین واللوائح المعمول بھا في البلدان التي   .االمتثال للقوانین المعمول بھا  .1

یعملون فیھا واالمتثال لھا، بما في ذلك، عند االقتضاء، قوانین مكافحة الفساد واللوائح الجمركیة وقوانین مراقبة الصادرات  
عادل وقوانین الخصوصیة، وقوانین العمل والتوظیف المحلیة ومعاییر والتجارة والمنافسة وقوانین مكافحة االحتكار والتعامل ال

 العمل العادل الدولیة. 
 

ال یجوز لشركاء األعمال استخدام النقود أو الھدایا أو غیرھا من أشكال المكافآت للحصول على   : إجراء األعمال بشكل أخالقي .2
بأي شيء ذي قیمة (بما في ذلك الوجبات   Nouryonد موظفي عمل أو المحافظة علیھ.  یُحظر أیًضا على شركاء األعمال تزوی 

یجوز لموظفي   أو الھدایا أو وسائل الترفیھ) من أجل الحصول على عمل أو المحافظة علیھ أو التأثیر في قرار یتعلق باألعمال.
Nouryon  فق مع سیاسة وجبات  یورو)، ولكن فقط في حال كانت تتوا 50قبول مجامالت العمل ذات القیمة االسمیة (أقل من

یجب على شركاء األعمال االحتفاظ بدفاتر وسجالت دقیقة لكل   . Nouryonالطعام والھدایا والترفیھ في العمل في شركة 
 الوجبات والھدایا والترفیھ والمدفوعات ذات الصلة. 

 
یتعین على شركاء األعمال االمتثال، في كل األوقات، لقوانین مناھضة المنافسة / مكافحة   :تجنب السلوك المناھض للمنافسة  .3

االحتكار المعمول بھا، بما في ذلك عدم مشاركة المعلومات الحساسة تجاریًا غیر الضروریة لشریك العمل أو أطراف ثالثة مع  
Nouryon . 

 
یجب   ئة عمل تتسم باالحترام والشمولیة خالیة من التمییز والتحرش.یجب على شركاء األعمال إنشاء بی  :احترام حقوق اإلنسان  .4

علیھم أیًضا الحرص على االمتثال لكل قوانین العمل والتوظیف المحلیة المعمول بھا، ومعاییر العمل العادل الدولیة، وعلى أال  
  بالبشر. تسمح سالسل التورید الخاصة بھم أو تسھل عمل األطفال أو العمل القسري أو االتجار 

 
یتعین على شركاء األعمال توفیر بیئة عمل آمنة ونظیفة وصحیة تستخدم تدابیر معقولة للوقایة من   :توفیر بیئة عمل آمنة  .5

 اإلصابات المھنیة وحوادث السالمة. 
 

ق أفضل  یلتزم شركاء األعمال بكل القوانین واللوائح البیئیة المعمول بھا، ویبذلون قصارى جھدھم لتطبی  :حمایة البیئة  .6
سیضمن شركاء األعمال، إلى أقصى حد ممكن، أن یتم الحصول على المواد الخام   الممارسات ومعاییر الصناعة لحمایة البیئة. 

 بطریقة تقلل قدر اإلمكان من النفایات وقطع األشجار واآلثار السلبیة األخرى على البیئة والمجتمعات المحلیة. 
 

لالمتثال للقوانین واللوائح المتعلقة   Nouryonسیلتزم شركاء األعمال ویتعاونون مع حاجة  :  االلتزام بمعاییر التورید المسؤول  .7
سیتبع شركاء األعمال أیًضا أفضل   بالمعادن المؤججة للنزاعات والعبودیة الحدیثة ومبادرات التورید المسؤولة األخرى. 

حیثما أمكن، ومن أجل الحصول على المواد الخام  الممارسات للبحث والتطویر، مثل تجنب إجراء التجارب على الحیوانات  
  EcoVadisسنقوم بقیاس االستدامة وأداء التورید األخالقي لموردینا من خالل نقاط  .زیت النخیل المعرضة للخطر مثل

درجة أو أقل   45قد یُطلب من الموردین الذین حصلوا على  .EcoVadisسیتم تتبع النتائج في لوحة معلومات  الخاصة بھم. 
 یم خطط تحسین إلثبات تحسین ممارسات االستدامة واألخالق في مجال التورید لدیھم. تقد EcoVadisوالذین لیس لدیھم درجة 

 
یتعین على شركاء األعمال اتخاذ الخطوات المناسبة لحمایة المعلومات السریة أو المملوكة لشركة   : إدارة المعلومات وحمایتھا .8

Nouryon .بما في ذلك معلومات الموظفین وبیانات العمالء والملكیة الفكریة واألسرار التجاریة ، 
 

الھویة لإلبالغ عن االنتھاكات المحتملة   سیوفر شركاء األعمال للموظفین واألطراف الثالثة قناة مجھولة : اإلبالغ عن المخاوف .9
للقانون أو اللوائح أو السیاسة أو ھذه المدونة.  یحظر شركاء األعمال أي انتقام ضد الموظفین أو األطراف الثالثة الذین یثیرون  

 مخاوفھم بحسن نیة. 
 

نحن نقدم أرقام   .SpeakUpاإلبالغ لدینا ! لھذه المدونة إلى نظام   Nouryonیجب توجیھ أي مخاوف بشأن شریك في العمل أو امتثال 
  للحصول على مزید من المعلومات. اإللكتروني SpeakUpموقع ! یرجى زیارة  دولة وبلغات متعددة. 36ھواتف مجانیة في 

 
 أو:   nouryoncompliance@nouryon.comمباشرةً على  Nouryonیمكنك أیًضا إرسال برید إلكتروني إلى فریق االمتثال في 

 

https://www.nouryon.com/globalassets/nouryon/4.-company/4.-sustainability/downloads/nouryon---rspo-statement-2021.pdf
https://ecovadis.com/
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/74611/index.html
mailto:nouryoncompliance@nouryon.com
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Nouryon   
 كبیر مسؤولي االمتثال  عنایة:

100 Matsonford Road 
Building 5, Suite 550 

Radnor, PA 19087 
الوالیات المتحدة األمریكیة 



 

  

 

 


