م ًعا نجعل الحياة

أفضل

مدونة قواعد سلوك موردي شركة SC Johnson

التزامنا
رسالة من رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي للشركة

عملت  SC Johnsonألكثر من  125عامًا لجعل الحياة أفضل لألسر في جميع أنحاء العالم .ونستطيع
القيام بذلك من خالل االبتكار وجودة منتجاتنا ،والمسؤولية البيئية واالجتماعية التي توجّ ه أعمالنا ،واألثر
اإليجابي الذي نسعى لتحقيقه في المجتمعات التي نعمل فيها.
ويعتبر التزامنا بالنزاهة في جميع معامالتنا وأنشطتنا التجارية أمرً ا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف .كما أن دعم حقوق اإلنسان وااللتزام بالقوانين
واللوائح تعتبر أمورً ا غير قابلة للتفاوض بالنسبة لشركة .SC Johnson
بصفتنا شركة عائلية ،ال يوجد شيء أكثر أهمية لدينا من معاملة الناس بعدل واحترام ،واالرتقاء إلى مستوى توقعات األجيال القادمة .فنحن
نسير على هدى مبادئنا ونتوقع من موردي شركة  SC Johnsonمشاركة هذا االلتزام للقيام بكل ما هو صواب.

اتش .فيسك جونسون ،الرئيس والمدير التنفيذي

من هي SC Johnson؟
نحن شركة عائلية تقوم بتوظيف األفراد على مستوى العالم وتبيع المنتجات في كل بلدان العالم تقريبًا .تتضمن عالماتنا التجارية الموثوقة ® GLADEو® KIWIو®! OFFو
® PLEDGEو® RAIDو® SCRUBBING BUBBLESو® SHOUTو® WINDEXو® ZIPLOCفي الواليات المتحدة وخارجها ،باإلضافة إلى ® AUTANو
® TANAو® BAMAو® BAYGONو® BRISEو® KABIKILLERو® KLEARو® MR. MUSCLEو® RIDSECTخارج الواليات المتحدة.
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معًا نجعل الحياة أفضل
مدونة قواعد سلوك موردي شركة SC Johnson

تعمل  SC Johnsonكل يوم إلنتاج منتجات مبتكرة وعالية الجودة
تجعل الحياة أفضل لألسر .ونسعى جاهدين لتحقيق التميز والتحسين
المستمر في مكان العمل .ونعمل بجد لدعم مسؤوليتنا تجاه البيئة
والمجتمعات التي نعمل فيها.
باعتبارنا شركة وطنية عالمية رائدة ،فإننا ملتزمون بتوصيل هذه

الرسالة مع االرتقاء إلى مستوى المبادئ الموجودة في قسم هذا ما نؤمن
به الذي يوضح التزامنا بمساعدة كل مكان تعمل فيه الشركة على أن
يكون مكا ًنا أفضل ألننا نتواجد به( .اقرأ قسم هذا ما نؤمن به على الموقع
).www.scjohnson.com/principles

هدف مدونة قواعد سلوك الموردين هذه
تؤمن  SC Johnsonبالعمل على جعل كل مكان تعمل به أفضل ألنها تتواجد
به .أينما نعمل ،نحن ملتزمون باحترام الناس ودعم حقوق اإلنسان العالمية،
وااللتزام بالقوانين واللوائح المحلية ،والمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعاتنا ،وتقليل
تأثيرنا على البيئة.
تسترشد عملياتنا في جميع أنحاء العالم بهذه المبادئ ونتوقع من موردينا ،وجهات
التصنيع المتعاقدة معنا ،والمقاولين ،والبائعين ،وأي جهات أخرى تربطها بنا
عالقات تجارية ،وموفري السلع أو الخدمات ،إجماالً" ،الموردين" مشاركة هذه
األخالقيات وااللتزام.
تحدد مدونة قواعد سلوك الموردين أو "المدونة" هذه المتطلبات المطلوبة من
موردي شركة  ،SC Johnsonونطلب من جميع موردينا االلتزام بها .وتحدد
المدونة أيضًا طموحات موردينا الذين يعملون معنا على المدى الطويل .نحتفظ بحق
إنهاء أي عقود وعالقات تجارية مع أي مورّ د ال يفي بمتطلبات هذه المدونة.
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نبذة عن مدونة قواعد سلوك موردي شركة SC Johnson

توضح مدونة قواعد سلوك موردي شركة  SC Johnsonتوقعات الشركة من مورديها في المجاالت الرئيسية األربعة:

الصحة والسالمة والبيئة

حقوق اإلنسان والعمل

االستدامة

أخالقيات العمل

الركائز الرئيسية األربعة
إلنشاء هذه المدونة ،قامت شركة  SC Johnsonبمراجعة المبادئ الواردة في
المعايير والمبادئ التوجيهية المعترف بها وأخذها بعين االعتبار ،بما في ذلك:
•	المدونة المرجعية لبرنامج االمتثال االجتماعي العالمي –
http://www.gscpnet.com/working-plan/step-1reference-code.html

لقد دخلنا في شراكة مع منظمة تبادل البيانات األخالقية للموردين ( )SEDEXللتعرف
على المخاطر االجتماعية واألخالقية وتقييمها وإدارتها في سلسلة التوريد لدينا .ونعتزم
التركيز على الجوانب ذات المخاطر الكبيرة والجوانب ذات المزايا الكبيرة .وسنعمل
بالتعاون مع موردينا لتخفيف هذه المخاطر.

1-

•	إعالن منظمة العمل الدولية لعام  1998بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل –
www.ilo.org/declaration/
n

•	الميثاق العالمي لألمم المتحدة – www.unglobalcompact.org/

إذا أخفق أحد المورّ دين في االلتزام بأي جانب من جوانب المدونة ،يجب أن يخبر هذا
المورّ د شركة  SC Johnsonعلى الفور بهذا االنتهاك ويقوم بتنفيذ اإلجراءات
التصحيحية الفورية .وتحتفظ شركة  SC Johnsonبحق إنهاء أي عقود وعالقات
تجارية مع أي مورّ د ال يفي بمتطلبات هذه المدونة.

g

•	اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة –
www.un.org/en/documents/udhr/
r

إننا ندعم جهود تلك المنظمات التي تسعى إلى تحسين ظروف العمل والبيئة ،ونشجع
موردينا على تعزيز هذه المعايير نفسها.
ً
عضوا في  AIM-Progressوبرنامج االمتثال االجتماعي
تعد SC Johnson
العالمي ( ،)GSCPوهي برامج تعاون بين كبرى شركات السلع االستهالكية تعمل على
تنسيق أنشطة سلسلة التوريد وتقليل التأثير على الموردين.

تابع في الصفحة التالية.
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نبذة عن مدونة قواعد سلوك موردي شركة SC Johnson

(تابع)

التوقعات
يجب أن يلتزم جميع موردي شركة  SC Johnsonبمدونة قواعد سلوك موردي شركة
 .SC Johnsonإننا ندرك أن الموردين قد يكون لديهم قواعد سلوك خاصة بهم،
لكننا نتوقع من الموردين أن يتأكدوا من نشر مدونة قواعد سلوك موردي شركة
 ،SC Johnsonومن االلتزام بها في جميع أنحاء سلسلة التوريد الخاصة بهم.
نتوقع أن يحافظ موردو شركة  SC Johnsonعلى أعلى معايير السلوك ،بما يتماشى
مع أخالقيات شركة  SC Johnsonوالتزامها ،وأن يسعوا لتحقيق أفضل الممارسات
والتحسينات المستمرة في المجاالت التي تتناولها الركائز األربعة.
وهذا يعني ما يلي:
•	يجب أن يلتزم موردو شركة  SC Johnsonبجميع القوانين واللوائح  -سوا ًء
القوانين التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي أو التي سيتم سنها/تعديلها في المستقبل  -التي
تسري على العمليات الخاصة بهم.
•	إذا قامت المدونة بإنشاء معايير سلوك أعلى من اللوائح والقوانين المعمول بها أو أكثر
تقيي ًدا منها ،فلن يكون االلتزام بتلك القوانين واللوائح كافيًا ،ويجب على الموردين
االلتزام بالمدونة إضافة لذلك.
•	إذا تم إبرام عقد مكتوب بين شركة  SC Johnsonوأحد الموردين بشروط تحتوي
على أحكام أكثر تحدي ًدا ،فال يُقصد من المدونة أن تحل محل تلك األحكام .في حالة
الوصول إلى الحد الذي يحدث فيه أي تعارض بين هذه المدونة وأي حكم آخر من أحكام
عقد معين ،تكون األولوية لحكم العقد.

•	يجب أن يظل الموردون أيضًا على اطالع بأفضل الممارسات .نتوقع أنه في السعي
لتحقيق أفضل الممارسات والتحسين المستمر ،ستتطور توقعات وممارسات األعمال
الخاصة بشركة  SC Johnsonتماشيًا مع ظروف السوق المتغيرة ،وممارسات
الصناعة والعوامل األخرى ذات الصلة .ونتوقع من الموردين االلتزام بأحدث إصدار من
المدونة تم نشره عبر اإلنترنت أو تم تسليمه للموردين بشكل مباشر.
•	يجب أن يحتفظ الموردون بجميع الوثائق والسجالت الالزمة إلثبات االلتزام بالمعايير
الواردة في المدونة ،وأن يتم توفير هذه الوثائق والسجالت لشركة  SC Johnsonأو
مراجعي الشركة المعينين بنا ًء على طلبها.
•	يجب أن يخضع الموردون لعمليات المراجعة أو التفتيش بواسطة موظفي
شركة  SC Johnsonو/أو الجهات الخارجية المستقلة ،والتي تغطي ممارسات
العمل والتوظيف وغيرها من األمور التي تناولتها المدونة ،بإشعار مسبق أو
بدون إشعار مسبق.
•	يجب أن يقوم الموردون بنا ًء على الطلب ،باعتماد التزامهم بهذه المدونة
من شركة .SC Johnson
•	يجب أن يلتزم الموردون بجميع سياسات التوريد الحالية والمستقبلية الخاصة بشركة
 .SC Johnsonانظر صفحة .8

هل لديك مخاوف؟
يعتبر دعم حقوق اإلنسان وااللتزام بالقوانين واللوائح أمرً ا أساسيًا بالنسبة لشركة  .SC Johnsonإذا كان لديك أي مخاوف بشأن أحد موردي شركة  SC Johnsonفيما
يتعلق باألمور التي تتناولها هذه المدونة ،فإن الخطوة األولى التي يُفضل القيام بها هي االتصال بأحد المسؤولين في شركة .SC Johnson
ولكن إذا كنت تفضل إبالغ شركة  SC Johnsonبهذا التخوف دون الكشف عن هويتك ألي سبب من األسباب ،يمكنك القيام بذلك من خالل االتصال بالخط الساخن لألخالقيات
وااللتزام .سيقوم أحد موظفي الخط الساخن لدى جهة خارجية بالرد على مكالمتك ،وسيقوم أحد المحاورين بتوثيق تفاصيل حالة اإلبالغ الخاصة بك .الخط الساخن لإلبالغ متوفر
على مدار  24ساعة طيلة أيام األسبوع ،ويتسم بالسرية .وسيتم توجيه القضايا التي يتم اإلبالغ عنها إلى اإلدارة القانونية بشركة  SC Johnsonللمتابعة.
•	إلجراء المكالمات في الواليات المتحدة أو كندا ،يمكنك االتصال بالخط الساخن لألخالقيات وااللتزام على الرقم .877-883-6676
•	إلجراء المكالمات خارج الواليات المتحدة أو كندا ،انتقل إلى  www.scjohnson.com/SupplyChainTransparencyلمعرفة الرقم الخاص بالدولة.
الرجاء مالحظة أن الخط الساخن لألخالقيات وااللتزام مخصص فقط لإلبالغ عن المخاوف المتعلقة بالمتطلبات والتوقعات المبينة في هذه المدونة .فإذا أردت اإلبالغ عن أي أمور
أخرى ،الرجاء استخدام وسائل اتصالك المعتادة بالشركة .الخط الساخن مخصص فقط لإلبالغ عن القضايا المتعلقة بالمدونة.
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معاييرنا

حقوق اإلنسان والعمل
من األمور األساسية في مبادئ هذا ما نؤمن به الخاصة بشركة  SC Johnsonاالعتقاد
الذي ذكره هربرت جونسون األب عام  1927أن "التعامل الودي مع األفراد هو الشيء
الدائم الوحيد في أي عمل تجاري .وهو المادة الوحيدة .والباقي هو مجرد ظل".
ويدفعنا ذلك إلى التعامل بنزاهة في جميع األوقات واحترام كرامة كل شخص كإنسان
يستحق المعادلة العادلة وتكافؤ الفرص.
نتوقع أن يشاركنا موردونا هذه األخالقيات وأن يقوموا بتعزيز أفضل الممارسات والتحسين
المستمر في:
•	االعتراف بحقوق األفراد
•	األجور والمزايا
•	ظروف العمل
•	عدم التمييز في كل جوانب العمل

متطلباتنا
نريد المتطلبات التالية من موردينا:
االلتزام بالقوانين
يُتوقع من الموردين االلتزام بجميع اللوائح والقوانين الوطنية و/أو المحلية المعمول بها فيما
يتعلق بحقوق اإلنسان والعمالة والتوظيف.
حظر التمييز والمضايقة وسوء المعاملة
يحظر على الموردين التمييز في العمل  -بما في ذلك التوظيف ،واألجور ،والترقيات،
واالنضباط ،وإنهاء الخدمة أو التقاعد  -على أساس العرق

أو الطائفة أو الجنس أو الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي أو اللون أو األصل القومي أو
السن أو اإلعاقة العقلية أو البدنية أو الظروف الصحية أو المرض أو الحمل أو الدين أو
عضوية االتحادات أو الحالة االجتماعية أو الخبرة والتمرس أو اآلراء السياسية واالنتماءات
السياسية .ال يجوز أن يتعرض أي موظف ألي نوع من أنواع المضايقات الجسدية أو
الجنسية أو النفسية أو اللفظية أو سوء المعاملة من قبل موظف آخر أو أي شخص يقوم
بدور الوكيل للمورد.
حظر العمل القسري
يحظر على الموردين استخدام العمل القسري أو االتجار بالبشر بأي شكل من األشكال -
مثل السجن أو العبودية أو السخرة أو االحتجاز أو غير ذلك.
حظر عمالة األطفال
يجب أن يلتزم الموردون بالحد األدنى الوطني لسن التوظيف ،وسن إتمام التعليم اإللزامي
أو أي استثناء محدد آخر ،وينبغي أال يقوموا بتوظيف أي شخص يقل عمره عن  15عامًا.
إذا تم تحديد الحد األدنى المحلي للسن ليكون  14عامًا وف ًقا الستثناءات منظمة العمل الدولية
في الدول النامية ،يجوز قبول هذا السن األقل .ولكن يجب مناقشة هذا االستثناء تحدي ًدا مع
شركة  SC Johnsonوالحصول على موافقة منها.
الحرية النقابية
يجب أن يعترف الموردون بحقوق العمال ،على النحو الذي يسمح به القانون المحلي ،في
االنضمام للنقابات العمالية التي يختارونها أو تكوين النقابات ،وفي المفاوضات الجماعية.
وحيثما يكون الموظفون م َّ
ُمثلين بنقابة معترف بها قانو ًنا أو ممثل للموظفين ،سيعمل
الموردون وف ًقا للقوانين المحلية.
االلتزام باألجور وساعات العمل
• األجور والمزايا – يجب على الموردين الوفاء بقيم األجور المقررة وفق القانون
والمزايا الخاصة بكل موظف أو تجاوزها .يجب على الموردين ،قبل االتفاق مع
الموظفين على العمل ،تقديم معلومات مكتوبة وواضحة لكل موظف بشأن ظروف
العمل ،وال يجوز االقتطاع من أجر العامل بسبب المخالفات التأديبية.
• ساعات العمل – يجب على الموردين االلتزام بساعات العمل وفترات الراحة التي ينص
ً
كامل وف ًقا
عليها القانون ،وعدم تطبيق العمل اإلضافي إال عندما يُعطى كل موظف أجره
للقانون المحلي ،وتطبيق العمل اإلضافي بمسؤولية مع إبالغ كل موظف في وقت التعاقد
ً
شرطا من شروط العمل.
عندما يكون العمل اإلضافي اإللزامي
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معاييرنا

الصحة والسالمة والبيئة
تعتبر السالمة أولوية غير قابلة للتفاوض بالنسبة لشركة ،SC Johnson
ونتوقع أن يكون األمر كذلك بالنسبة لجميع موردينا.

متطلباتنا
نريد المتطلبات التالية من موردينا:
يجب أن يلتزم الموردون بجميع اللوائح والقوانين الوطنية و/أو المحلية المعمول بها فيما
يتعلق بسالمة العمال وحمايتهم.
من المتوقع أيضًا أن يكون لدى الموردين نظام إلدارة الصحة والسالمة والبيئة قيد التنفيذ
وأن يقوم هذا النظام باتخاذ خطوات كافية لمنع الحوادث واإلصابات ،بما في ذلك:
•	إجراء عمليات التحليل والتحقيق والتصحيح في الوقت المناسب ألي إصابة أو خطأ
خطير ،بما في ذلك اتخاذ اإلجراءات لمنع التكرار في المستقبل.
•	تحديد قائد ذي خبرة إلدارة الصحة والسالمة والبيئة يقوم باإلشراف على التدريب،
وتوثيق تحليالت السالمة ،وتوفير معدات الحماية الشخصية الكافية للموظفين.
•	االحتفاظ بسجل موثق بإجمالي معدالت الحوادث ،بما يتفق عمومًا مع تعريف هيئة إدارة
السالمة والصحة المهنية  OSHAاألمريكية.
•	وضع نظام إدارة نفايات يعمل على تجنب تلوث الغالف الجوي والتربة و/أو المياه.

طموحاتنا
باإلضافة إلى ذلكُ ،يتوقع من الموردين ما يلي:
•	أن يكون لديهم برنامج صحة مهنية قيد التنفيذ يعمل بشكل مستمر على تحسين ظروف
العمل للموظفين لدى المورّ د ،ويهدف إلى تقليل اإلصابات والحاالت الطبية التي تحدث
في العمل.
•	تقديم رؤية يتم نشرها على نطاق واسع بشأن مسؤولية المورّ د عن صحة موظفيه
وسالمتهم ،فضالً عن اإلدارة البيئية فيما يتعلق بالعمليات الخاصة به.
•	المراقبة والرقابة والعمل لتقليل النفايات الناتجة عن العمليات الخاصة بالمورّ د
واالنبعاثات وتأثيرات هذه العمليات.

إن أحد تطلعاتنا األكثر أهمية هو العمل بأمان في جميع
أنحاء العالم في كل ثانية من كل يوم ،ونتوقع من كل مورّ د
مشاركة هذا التطلع.
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معاييرنا

االستدامة
إن حماية البيئة في شركة  SC Johnsonهو التزام مستمر .فنحن نعمل كل يوم إلنشاء
منتجات مميزة ،واستخدام موارد أقل ،وضمان قدر أقل من النفايات ،وخدمة الصالح العام.
ونتوقع نفس الشيء من موردينا ،ونلتزم بالعمل معهم لمساعدتهم على تقليل أي تأثيرات
سلبية على البيئة تنشأ عن عملياتهم.

متطلباتنا
نريد المتطلبات التالية من موردينا:
االلتزام بالقوانين
يجب على الموردين االلتزام باللوائح والقوانين ذات الصلة في البلدان التي يعملون بها
وتلبية المعايير الدولية لحماية البيئة أو تجاوز هذه المعايير.
• حظر محتويات المنتجات المحظورة أو المقيدة – يجب على الموردين تنفيذ برامج
لضمان عدم احتواء المنتجات على مواد محظورة أو مقيدة وف ًقا لتوجيهات الحكومات
المحلية أو شركة .SC Johnson
• االحتفاظ بالتصاريح البيئية ومتطلبات اإلبالغ  -يجب على الموردين الحصول على
جميع السجالت والتصاريح البيئية الالزمة واالحتفاظ بها وتحديثها  -مثل مراقبة التفريغ
 واتباع المتطلبات التشغيلية ومتطلبات اإلبالغ الخاصة بهذه التصاريح.إدارة المواد الخطرة بشكل مالئم
يجب على الموردين تحديد المواد الكيميائية وغيرها من المواد وإدارتها والتي قد تشكل
خطرً ا إذا تم إطالقها في البيئة؛ وضمان تقديم التدريب الكافي للعاملين؛ وضمان سالمة
التعامل والحركة والتخزين وإعادة االستخدام؛ وااللتزام باللوائح والقوانين المعمول بها فيما
يتعلق بالتصنيف من أجل إعادة التدوير والتخلص من هذه المواد.

كما نشجع الموردين على العمل لتحسين أدائهم البيئي بشكل
مستمر ،واالتجاه نحو إنشاء مقاييس ومستهدفات لتقليل األثر
البيئي ألنشطتهم.

إدارة المعلومات وتوفيرها
يجب على الموردين االحتفاظ بسجالت دقيقة ومفصلة لسلسلة التوريد مع إتاحتها وف ًقا
للطلب .يجب أن تتضمن السجالت المصادر المادية وأي شهادات بيئية حسب مقتضى
الحال.

طموحاتنا
باإلضافة إلى ذلكُ ،يتوقع من الموردين ما يلي:
االلتزام بسياسات التوريد المستدامة لشركة SC Johnson
يجب أن يفهم الموردون سياسات التوريد المستدامة الحالية والمستقبلية لشركة
 SC Johnsonوأن يلتزموا بها .ويشمل ذلك ،وال يقتصر على ،الخطوط التوجيهية
لتوريد اللُب والورق ومواد التعبئة والتغليف وزيت النخيل.
حساب اآلثار البيئية وتقليلها
نشجع الموردين على حساب آثار الكربون والمياه والنفايات باستخدام أساليب مثل مشروع
الكشف عن الكربون  ،CDPوتحديد الجهود الالزمة لتقليل آثارها وتطبيقها.
االلتزام بالتحسين المستمر
نشجع الموردين على العمل لتحسين أدائهم البيئي بشكل مستمر ،واالتجاه نحو إنشاء مقاييس
ومستهدفات لتقليل األثر البيئي ألنشطتهم.
دعم تحقيق األهداف البيئية لشركة SC Johnson
نحن نعمل في شركة  SC Johnsonبشكل مستمر لتحسين تأثيرنا على البيئة .لقد
وضعنا أهدا ًفا بيئية فيما يتعلق بزيادة نسبة المكونات التي لها تأثير أقل على البيئة وصحة
اإلنسان ،وتقليل آثار الكربون ،والحد من النفايات من خالل زيادة استخدام المحتوى المعاد
تدويره بعد االستهالك ،وتقليل استخدام المواد البكر في التعبئة والتغليف .ونشجع موردينا
على المشاركة معنا في تطوير أهدافنا البيئية.
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معاييرنا

أخالقيات العمل
تعمل شركة  SC Johnsonكل يوم لمزاولة أعمالها بطريقة عادلة وأخالقية ،ولوضع
معايير عالية لنزاهة العمل .ونتوقع نفس الشيء من موردينا.
يجب أن يلتزم الموردون بجميع اللوائح والقوانين التي تسري على العمليات أو األنشطة
الخاصة بهم ،سوا ًء على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي.

متطلباتنا
نريد المتطلبات التالية من موردينا:
االلتزام بقوانين مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد ال تقبل شركة ،SC Johnson
تحت أي ظرف من الظروف ،تقديم عموالت أو رشاوى أو أي شكل آخر من أشكال
المدفوعات أو تلقيها والتي تكون غير قانونية بموجب اللوائح أو القوانين المعمول بها  -بما
في ذلك تلك المعروفة باسم "مدفوعات التسهيل" .يجب أن يلتزم الموردون بقانون مكافحة
الممارسات األجنبية الفاسدة األمريكي لعام  ،1977وقانون مكافحة الرشوة في المملكة
المتحدة لعام  2010وجميع اللوائح والقوانين األخرى المعمول بها فيما يخص مكافحة
الرشوة ومكافحة الفساد على المستوى المحلي .وحتى في حالة عدم وجود لوائح أو قوانين
مشابهة ،فإن شركة  SC Johnsonتحظر العموالت والرشاوى أو المدفوعات غير
القانونية المقدمة إلى الموردين أو بواسطتهم.
االلتزام بقوانين مكافحة االحتكار والمنافسة
يجب أن يلتزم الموردون بجميع لوائح وقوانين مكافحة االحتكار والمنافسة التي تسري على
العمليات الخاصة بهم.
وباإلضافة إلى ذلك ،نريد تلبية المتطلبات التالية الخاصة بشركتنا فيما يتعلق
بأخالقيات العمل:
تجنب تضارب المصالح والكشف عنها
يتمثل تعريف تضارب المصالح لدينا بأنه أي حالة تتعلق بأعمالنا تنطوي على إعاقة فعلية
أو ظهور معقول إلعاقة قدرة أي من موظفي شركة  SC Johnsonعلى ممارسة
عمله بموضوعية واستقاللية ،لتحقيق مصلحة الشركة على أفضل وجه .يجب على
الموردين تجنب المواقف التي قد يحدث فيها تضارب مصالح ويجب عليهم إبالغ شركة
 SC Johnsonبأي حالة من حاالت تضارب المصالح.

نحن نسعى إلى معاملة عمالئنا ومستهلكينا وموردينا وشركائنا
التجاريين اآلخرين بإنصاف ،وبما يتماشى مع الممارسات التجارية
السليمة ،ووف ًقا للوائح والقوانين المعمول بها.
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على سبيل المثال ،يمكن أن يشمل ذلك المواقف التي يكون فيها ألحد موظفي المورد أو
ألحد أفراد عائلة الموظف عالقة عمل أو عالقة عائلية أو أي عالقة أخرى بموظفي شركة
 SC Johnsonيمكن أن تؤثر على عمل الشركة مع هؤالء الموردين ،أو الحاالت التي
يكون فيها ألحد موظفي شركة  SC Johnsonمصلحة مالية أو أي مصلحة أخرى من
أي نوع في العمل الخاص بالمورد ،أو العكس.
االلتزام بسياسة شركة  SC Johnsonالخاصة بالهدايا
نؤمن بالمنافسة العادلة بين موردي شركة  SC Johnsonوأن قرارات العمل السليمة
تستند إلى معايير موضوعية .من أجل ضمان المنافسة العادلة والحفاظ على الموضوعية،
وضعت شركة  SC Johnsonسياسات داخلية صارمة تحظر على موظفي الشركة
قبول أي هدايا أو وسائل ترفيه ،بما في ذلك الوجبات ،من خارج شركاء العمل ،بغض
النظر عن قيمتها .ويجب على الموردين االلتزام بسياسة شركة  SC Johnsonوعدم
تقديم أي هدايا أو أي وسيلة من وسائل الترفيه لموظفي الشركة.
باإلضافة إلى ذلك ،تحظر سياسات شركة  SC Johnsonعلى موظفي الشركة تقديم
الهدايا أو وسائل الترفيه للموردين إال في ظروف عمل محدودة تكون فيها هذه الهدايا أو
وسائل الترفيه ذات قيمة رمزية ،وعندما تكون هذه الهدايا أو وسائل الترفيه أمرً ا متعار ًفا
عليه في العمل ،وعندما ال تتسبب في إلزام المورد بشيء ،وال تنتهك سياسات المورد
واللوائح والقوانين المعمول بها .يحظر على موظفي شركة  SC Johnsonتقديم أي
هدايا أو وسائل ترفيه للتأثير على المورّ د بشكل غير مالئم .يجب على الموردين إخطار
شركة  SC Johnsonبأي سياسات تسري على ممارسات المورّ د فيما يتعلق بقبول
الهدايا ووسائل الترفيه ،وأي انتهاك لهذه السياسات.

مدونة قواعد سلوك الموردين لشركة
Johnson & Son, Inc.
اعتبارً ا من أغسطس 2017

لمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال بمسؤول المشتريات الذي تتواصل معه عادة ،أو:
قسم المشتريات العالمية بشركة SC Johnson
1525 Howe Street
Racine, WI
53403
H

الهاتف262-260-2000 :
موقع الويبwww.scjohnson.com :

يعتبر دعم حقوق اإلنسان وااللتزام بالقوانين واللوائح أمرً ا أساسيًا بالنسبة لشركة  .SC Johnsonإذا كانت لديك أي مخاوف متعلقة بالمتطلبات والتوقعات المبينة في هذه المدونة،
فالرجاء االتصال بالخط الساخن لألخالقيات وااللتزام .بيانات االتصال مبينة في الصفحة .5

