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אנו מודים לך על מחויבותך בבניית מערכת  לבין ספקיה. Intelבלב מאמצינו לבסס עסקים מוצלחים נמצאת הבנייה של מערכות יחסים חזקות בין 

לממש את יעדי הארגון לשנה זו, במיוחד לאור האתגרים המתמשכים וחסרי התקדים בהתמודדות עם מגפת הקורונה  Intel-היחסים בינינו ועל עזרתך ל

(COVID-19.העולמית )  

 
בנוסף להקפדה  גם בזמנים קשים אלו, אנו מצפים שעסקים יתנהלו תוך הקפדה על מקצועיות ויושרה ללא פשרות, כדי להבטיח הצלחה של כל הצדדים.

קוד ההתנהגות של האמנה לניהול  , אנו מצפים מכל ספקינו לפעול על פי Intelשל  קוד ההתנהגותוב  תנאי המדיניות לספקיםה בעל העמיד

  .  להלן חלק מהציפיות שלנו:1( RBAעסקים אחראי )

 
  והימנעות מניגודי ענייניםניהול עסקים ביושר ובאמינות, יחס הוגן לכל המעורבים  •

 פעולה בהתאם ללשון ולרוח החוק •

 Intelעקרונות זכויות האדם הגלובליות של ציות ל •

לעובדים זמניים   ציפיותו )הנספח בנושא אבטחת מידע( ISAציות למחויבויות הנוגעות לפרטיות, סודיות, גישה ואבטחה של נתונים, כגון  •

  שעובדים מרחוק

דשות ציות למדיניות ולנהלים בנושאי סביבה, גהות ובטיחות, שחשובים היום יותר מתמיד מאחר שהשמירה על בטיחות העובדים שלנו בסביבות עבודה ח •
 ומתפתחות נמצאת בראש סדר העדיפויות שלנו.

  ציות לכל התקנות בנושא סביבה וכימיקלים •

ו/או דוח  CDPידי דיווח וחשיפה ציבוריים באמצעות -ובלית, ושקיפות בכל הקשור לביצועים עלהבטחת אחריות סביבתית במסגרת הפעילות המקומית הגל •

 אחריות חברתית תאגידי

שתעזור להתכונן לבלתי צפוי ולהקטין למינימום את ההשפעה של ההפרעות לעסקים, כמו נגיף הקורונה  תוכנית יציבה להמשכיות עסקיתשמירה על  •

(COVID-19 .) 

 ים בארה"בעבור ספקים שחלק מעובדיהם שוהים עם ויזות באתר ההנחיות בנושא הגירה לעובדים זמניים הנשלחים לארה"בהבנת  •

ידי אזרחי צפון קוריאה -איסור על סחר בבני אדם או עבודות כפייה, כמו עבודה בכפוף לחוב, עבדות או קשירה בחוזה נצלני, לרבות עבודה שמתבצעת על •

 יאנג בסיןʼאו עבודה שמקורה במחוז שינג

o  חשוב לוודא שחברתIntel לא מקבלת מוצרים או שירותים שיוצרו במחוז שינג'יאנג בסין 

o 2021בינואר  1-החל מ ,Intel  מרחיבה את הדרישות שלה בנושא כוח עבודה ואוסרת על שימוש בכל צורה של עבודת כפייה של אסירים בשרשרת

דרישות אלה הן מעבר לקוד ההתנהגות של  יו.האספקה, וזאת על מנת ליישר קו עם ההתמקדות בצדק חברתי ועם הציפיות המשתנות בעקבות
  האיגוד לאחריות עסקית, המאפשר עבודה בהתנדבות ושאינה נצלנית של אסירים.

 2ידי דיווח דרגה -והפגנת מחויבות למיקור מקיף על תי של ספקיםבנושא גיוון חבר Intelמדיניות של ציות ל •

העקרונות המנחים של האו"ם בדבר עסקים וזכויות אדם  שילוב שיטות עבודה מומלצות שמקורן בתקנים בינלאומיים מוכרים, כולל  •
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) הנחיות הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי לחברות ו

   (operation and Development Guidelines for Multinational Enterprises-Organization for Economic Coלאומיות )-רב

 

אנו מצפים מכל הספקים המנהלים  .Intelי אינה רואה בעין יפה הענקת מתנות של ספקים לעובד Intel-בתקופה זו בשנה אנו גם מזכירים לכל ספקינו ש

 .מניעת שחיתויותו מתנותאו בשמה לציית למדיניותנו בנושא  Intelעסקים עם 

 

אנו מבקשים מספקינו להעלות כל חשש  , אשר תסייע בתרומה להצלחתנו ההדדית.Intelנודה לך על הקפדתך המתמשכת על עמידה בציפיות של 

כלי הקשור לבטיחות מוצר או לבטיחות במקום העבודה, וכל הפרה פוטנציאלית או חשש להפרה של קוד ההתנהגות שלנו וציפיות אחרות, דרך 
 Intel. ה וציות של הדיווח בנושאי אתיק

 

אנו מודים לך על מאמציך לעמוד ביעדים העסקיים לשנה זו, על  .Intelלקבלת מידע נוסף על המדיניות והקודים לספקים אנא פנה לנציגך בחברת 

 שמירת בטיחות ובריאות העובדים תוך התמודדות עם מגפה גלובלית, ועל מחויבותך המתמשכת לשמירה על יושרה ללא פשרות.

 
  ברכה,ב

              
Dr. Randhir Thakurסמנכ"ל שרשרת אספקה ,    

 
 קוד ההתנהגות שלRBA  אנו מצפים מספקינו לוודא שגם   זמינים בשפות שונות כדי לעזור לספקים לעמוד בציפיות. הדרכותו  מגוון משאבים מקווניםו 6.0גרסה

 אלו ובתנאים אחרים של החוזה.     ניתן לערוך את הביקורות כדי לאמת עמידה בציפיות ידי העברת מסרים, הערכות וביקורות.- , עלRBAהספקים שלהם יקפידו על קוד ההתנהגות של 
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