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 قواعد سلوك المورد

 نظرة عامة
تلتزم شركة كابوت لتسییر اعمالھا على نحو نزیھ ووفقا ألعلى المعاییر األخالقیة. ودعماً  لھذا االلتزام ، طبقت كابوت معاییر األخالق واالمتثال 

 العالمیة( المعاییر) وتتوقع من موردیھا االتفاق مع المعاییر. أھم المبادئ التي وردت فى المعاییر تشمل ما یلي.

 واإلكرامیات الھدایا 
موظفي كابوت أبد لن یطلبوا ، یلتمسوا او یتلقوا ھدایا شخصیة ، معروف ، ترفیھ او خدمات من أي من الموردین الحالیین او المستقبلین وذلك 

لتوفیر معاملة فردیة تفضیلیة للتسعیر ، الشروط او القروض او لتأمین فرصة عمل محددة أو للحصول على معاملة خاصة. النقدیة او مایعادلھا 
 ال تعطى او ٌتقبل كھدایا.

 االئقة غیر المدفوعات 
 بل�د كل فى ایضا ومحظورة ، مالئمة لیست المستقبل فى او الحالیین الموردین من بأي المشروعة غیر المدفوعات وجمیع رشاوى عموالت ، رشاوى
 .مؤساساتھا او لكابوت الئقة غیر مدفوعات باتاً  منعاً  یمنع. بھا عمل لدیھا كابوت

 والتمییز العمل ممارسات 
 ف�ى الف�رص تك�افؤ وتحت�رم الق�یم ٌتق�در ك�ابوت. العم�ل وس�اعات التعویض�ات بش�أن العالمی�ة او المحلی�ة العم�ل لق�وانین االمتث�ال الم�وردین م�ن مطلوب

 .السخرة ممارسات أو االطفال عمل ، القانوني غیر الُعمالي التمییز یمارس مورد أى مع تتسامح لن كابوت. التوظیف

 البیئیة المسؤولیة 
تلتزم كابوت إلدارة عملیاتنا باالمتثال الكامل للقوانین واألذون الحكومیة المعمول بھا. نحن ندیر مصانعنا برعایة ثابتھ للمجتمعات التى نعمل فیھا 

 ونسعى للحد من األثر البیئى لعملیاتنا. كابوت تتوقع من موردیھا تقاسم نفس ھذه القیم.

 السالمة 
كابوت تعمل بجد لضمان سالمة عملیاتنا لجمیع الموظفین بما فى ذلك المقاولین والزوار. ونحن نعتقد اعتقاداً  راسخاً  بأن جمیع اإلصابات یمكن 

الوقایة منھا ونكرس وقتاً  كبیراً  ومجھود لضمان عدم اصابة احد. كابوت تتوقع من موردیھا تنفیذ برامج قویة إلدارة السالمة وااللتزام بمفھوم 
 التحسین المستمر من حیث صلتھ بسالمة األداء. 

تحتفظ كابوت بحق إنھاء عالقاتھا التجاریة مع أي طرف ینتھك المبادئ المذكورة أعاله.المعاییر متاحة على موقع كابوت اإللكترونى فى 
 ."About Cabot - Code of Business Ethics" تحت عنوان  cabotcorp.com
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