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II Dave Gitlin رسالة من

 في Carrier، نطالب جميع موظفينا وكل من نتعامل معه باألداء المتميز 
والنزاهة العالية،

فمن غير المقبول أبًدا التنازل عن قيمنا أو نزاهتنا لتحقيق أهداف أعمالنا.

نحن شركة تتصرف دائًما بالصورة السليمة.

ال استثناءات.

Dave

Carrier ،رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام
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4 القوة من خالل القيم

نحن متنوعون ويوحدنا هدف مشترك 
وقيم مشتركة.

إننا نسعى الستحداث وسائل جديدة 
ومتميزة وتطوير تلك الوسائل للحفاظ 

على سالمة األشخاص وراحتهم 
وتطورهم.

 نكتسب القوة من خالل االندماج 
ونحققها بالتميز ونواصل تنميتها من 
خالل االبتكار باإلضافة إلى معاملة 

اآلخرين باحترام والعمل بنزاهة في كل 
ما نقوم به.

نجاح شركتنا مبني على اإلخالص في العمل. وإننا نحترم ونقدر بعضنا البعض كأفراد ونعترف بأنه 
ال يمكننا أن نبلغ أقصى إمكاناتنا إال بالعمل معًا. كما نعمل على مدار الساعة وحول العالم، وقد تختلف 

الظروف والتحديات التي نواجهها؛ إال أن قيمنا األساسية ثابتة ال تتغير. وتطالبنا القيم الخاصة بنا بالعمل 
بشفافية وعدم اللجوء إلى الكذب أو الغش أو السرقة أو أي شكٍل آخر من أشكال الخداع. 

قيمنا تربطنا جميعًا وتمدنا بالتوجيه والدعم. فهي تحدد هويتنا وما نمثله والكيفية التي نتبعها في إجراء 
األعمال. وفي بيئة األعمال الديناميكية المعقدة، حيث تزداد الضغوطات وتكون التحديات فريدة من نوعها، 

تعمل قيمنا على جعل األمور واضحة ومتسقة وتربطنا جميعًا معًا. وتساعدنا قيمنا على تحقيق مستويات 
عالية من الجودة والسالمة واألداء التي يتوقعها منا عمالؤنا ويستحقونها. فهي توجهنا حتى ولو لم تكن 

هناك قاعدة مطبقة. وباختصار، توحدنا قيمنا أثناء القيام بأعمالنا.

نحن نجعل الحياة العصرية ممكنة
تدعم أعمالنا العالمية صناعات أنظمة البناء.

قيمنا قيمكم
ُجمعت مدونة األخالقيات العالمية بفضل إسهامات اآلالف من الموظفين. فهي تعتمد على الجهد المبذول 

على مستوى المؤسسة لفهم ثقافتنا والقيم التي نستند إليها في العمل بشكٍل أفضل. 

ال ندرك فقط أهمية تحقيق أهدافنا بالطريقة الصحيحة، ولكن نحرص أيًضا على االلتزام بتطبيق هذا في 
واقعنا اليومي. ولهذا تعكس مدونة األخالقيات العالمية هذا االلتزام وتعززه.

االندماج
نسعى جاهدين لخلق بيئة يشعر الجميع فيها 

باالندماج، بغض النظر عن اختالفاتنا.

النزاهة
الصدق والمسؤولية واألخالقيات تتصدر قائمة 

أولوياتنا. 

التميز
نقوم بذلك وفقًا لمزايا خدماتنا ومنتجاتنا، بإصرار 

وتنفيذ ال تشوبه شائبة.

االبتكار
إننا نسعى باستمرار إلى التطوير والتحسين 

والنمو بطريقة مستدامة.

االحترام
نعامل اآلخرين بالطريقة التي نريدهم أن يعاملونا 

بها.
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تمثل مدونة األخالقيات أحد المراجع 
العملية التي تساعدنا على حماية أعمالنا 
ودفعها لألمام باإلضافة إلى تطوير أدائنا 

الفردي.

وضع القيم موضع التنفيذ

تعتبر مدونة األخالقيات مرجع لنا جميعًا. فهي عبارة عن مدونة أخالقيات عالمية وتنطبق على كل 
مدرائنا ومسؤولينا وموظفينا وكذلك ممثلي شركتنا وفروعها والشركات التابعة لنا في جميع أنحاء العالم. 

وبصفتها األداة والدليل لتحقيق أهدافنا بالطريقة الصحيحة، فهذه المدونة:

 تتضمن قيمنا األساسية المعمول بها في جميع النواحي كما أنها تذكرنا بأن اتخاذ قراراتنا كل يوم يصبح 	 
أمًرا سهالً عند اتباع قيمنا - االحترام والنزاهة واالندماج واالبتكار والتميز - للقيام بذلك

 تغطي السياسات األساسية والمتطلبات والمسؤوليات التي يجب أن نتبناها	 

 توضح كيف يمكننا طلب المساعدة عند مواجهة مخاوف أو قرارات صعبة	 

 تتطلب منا العمل بأمانة وتجنب جميع أشكال التهرب أو الخداع	 

 باإلضافة إلى أنها تشكل حجر الزاوية في برنامج األخالقيات واالمتثال الخاص بشركتنا	 

تعريف قيم الشركة
االحترام. النزاهة. االندماج. االبتكار. التميز. من خالل تجسيد هذه القيم في كل قرار نتخذه وكل تصرف 

نقوم به، فنحن:

 نعمل على تعزيز ثقافة تشجع على التعاون والنمو المستدام كما نساعد على منع األخطاء الفادحة	 

 نسعى لتحقيق األفضل كما نهدف دائًما لتحقيق النجاح ولكن أبًدا دون المساس بقيمنا 	 

 نعمل على حماية سمعتنا التي اكتسبناها بعد جهد كبير من خالل ممارسة األعمال التجارية بطريقة 	 
أخالقية ومسؤولة من الناحية القانونية، في أي مكان نمارس أنشطتنا فيه 

 نعمل على تقوية عالقاتنا مع الشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة اآلخرين استناًدا إلى مزايا منتجاتنا 	 
وخدماتنا 

 باإلضافة إلى تعزيز قدرتنا على جذب واستبقاء موظفين يشاركوننا معاييرنا العالية ويدركون أن السبب 	 
الحقيقي وراء نجاح األعمال هو في الغالب - ليس سوى - عن طريق القيام بالشيء الصحيح
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6 مسؤولياتنا

يعتمد نجاح شركتنا على التصرفات الفردية التي تصدر عن المديرين والمسؤولين والموظفين والممثلين 
لشركتنا في جميع أنحاء العالم. ولذلك، فكل منا مسؤول بصفة شخصية عن:

 التمسك بالقيم األساسية لشركتنا والتعرف على مدونة األخالقيات الخاصة بالشركة وااللتزام بها	 

 ضمان امتثال أعمالنا بشكٍل كامل لنص القوانين واللوائح المعمول بها وروحها	 

 الوفاء بالتزاماتنا تجاه أصحاب المصلحة لدينا وأن نكون قدوة لغيرنا	 

 اإلبالغ عن أي شيء يُعد أو قد يمثل انتهاًكا للقيم أو القواعد الخاصة بنا	 

اللجوء إلى االنتقام من أي شخص يقوم باإلبالغ عن مخالفات بحسن نية ليس محظوًرا فحسب، بل سيؤدي 
إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.

مسؤوليات خاصة بالقادة والمشرفين
إذا كنا نعمل كقادة للموظفين أو مشرفين عليهم أو كنا نعمل على إدارة شركاء األعمال، يجب علينا أن نكون قدوة لغيرنا باإلضافة إلى:

 خلق بيئة عمل وعالقات أعمال إيجابية، حيث يتم فقط قبول األعمال القانونية واألخالقية التي تعكس قيمنا األساسية	 

 عدم مطالبة أي شخص - سواًء كان أحد الموظفين أو من شركاء األعمال - بالقيام بأي شيء ينتهك المعايير الخاصة بنا	 

  التواصل بانتظام حول أهمية اتباع قواعد شركتنا وسياساتها وإجراءاتها والتمسك بقيمنا - والتأكيد على أن الوسائل تتمتع بنفس 	 
أهمية الغايات

 تحمل مسؤولية السلوكيات واألفعال الخاصة بنا وبموظفينا، وكذا تنفيذ مبادرات االمتثال والتدريب 	 

 توفير التدريب الذي يساعد الموظفين على فهم مسؤولياتهم وتطوير مهارات القيادة لديهم والنهوض بحياتهم المهنية وعالقاتهم بطريقٍة أخالقية	 

 المبادرة في تشجيع الموظفين وشركاء األعمال ودعمهم لإلفصاح عما لديهم من أفكار ومخاوف	 

 االستجابة على الفور وبشكٍل محترم للمخاوف من خالل معالجة الموقف الحالي ومنع حدوث المشكالت المستقبلية أو عن طريق طلب المساعدة	 

 االمتناع في جميع األوقات عن المشاركة في، أو التغاضي عن، أي سلوك قد ينتهك القوانين المعمول بها أو مدونة األخالقيات هذه	 

عدم االشتراك مطلقًا في أي عمل انتقامي أو التساهل معه	 

 يمكن لمسألة النجاح، وليس الفشل وحده، من وقٍت آلخر، خاصةً إذا كانت النتيجة جيدة جًدا، أن تكون صحيحة	 

 احرص أمام الجميع على تقدير من يفعل الصواب، خاصةً عندما يتطلب األمر التحلي بالشجاعة لفعل ذلك	 

  تحدث بصراحة واستباقية مع فريقك عن المخاطر، ال سيما عند العمل في بيئات صعبة أو تحت ضغط، وزودهم باألدوات الالزمة للتخفيف من المخاطر، 	 
وعظم الحاجة إلى طلب المساعدة إذا لزم األمر

يقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية اتباع 
هذه القواعد وسياسات شركتنا وطلب 

المشورة عند مواجهة المشكالت واإلبالغ 
عن أي انتهاكات فعلية أو محتملة.
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7 اتخاذ قرارات أخالقية

اتخاذ قرارات أخالقية يتطلب منك أن تسأل نفسك وتجيب بـ "نعم" على سؤالين أساسيين قبل التصرف:

1:   هل يمكنني ذلك؟
هل يمتثل التصرف المزمع القيام به بنَص القانون وروحه وبسياسة الشركة؟  

2:   هل ينبغي علّي؟
هل يتفق التصرف المزمع القيام به مع القيم األساسية للشركة وسمعتها؟  

عند اإلجابة على هذه األسئلة، تأكد من فهم جميع الحقائق ذات الصلة والنظر في الواجبات تجاه أصحاب 
المصالح المتضررين والتفكير في البدائل المحتملة. كما يجب إشراك األشخاص المناسبين لمساعدتك، 

بما في ذلك مسؤول األخالقيات واالمتثال ومدير الموارد البشرية والخبراء في مثل هذه المواضيع )مثل 
المتخصصون في التقنية والهندسة والجودة والتشغيل والقانون(. 

 رغم أن مدونتنا ستساعدك على اتخاذ مجموعة كبيرة من القرارات، لكن عليك الرجوع إلى 
سياسات Carrier للحصول على معلومات مفصلة حول ما يمكننا القيام به وما ينبغي علينا القيام به.

https://corporate.carrier.com/policymanual
https://corporate.carrier.com/policymanual
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هناك العديد من الموارد المتاحة 
لمساعدتنا على الوفاء بمسؤولياتنا 

تجاه اإلبالغ عن االنتهاكات المحتملة 
بحسن نية وطلب التوجيه بشأن المسائل 
األخالقية. ولن نتهاون مع أي إجراءات 
انتقامية ضد من يقوم باإلبالغ بحسن نية.

اإلبالغ وطلب المساعدة

إذا شاهدنا أو اشتبهنا في أي انتهاكات للقانون أو القواعد أو قيمنا، يجب اإلبالغ في أسرع وقٍت ممكن. 
ويمكن اإلبالغ عن ذلك ألحد المشرفين في أي مستوى أو القسم القانوني أو أحد مسؤولي االمتثال 

واألخالقيات أو قسم الموارد البشرية. وإذا كنا بحاجة لإلبالغ سًرا، يمكننا أيًضا استخدام برنامج اإلبالغ 
دون كشف الهوية للشكاوى. وعلى الرغم من إمكانية اإلبالغ بشكٍل مجهول )عندما يسمح به القانون 

المحلي(، إال أننا نشجع األشخاص على اإلفصاح عن هويتهم ألن ذلك قد يساعد في التحقيقات والمتابعة. 

بغض النظر عن كيفية اإلبالغ، وما ينتج عنه، فإنه يحظر اتخاذ أي إجراء انتقامي. لن تسمح شركتنا 
بحدوث أي شكٍل من أشكال االنتقام من األشخاص الذين يقومون باإلبالغ بحسن نية أو من يشاركون 

في أحد التحقيقات. وال يعني ذلك أنه يجب أن تعرف كل الحقائق أو يكون لديك يقينًا كامالً بأن انتهاًكا قد 
حدث؛ "بحسن نية" يعني أن تكون لديك أسباب معقولة لالعتقاد بحدوث انتهاك وأن تقوم باإلبالغ بشكٍل 

محترم وصادق. وسيؤدي أي إجراء انتقامي إلى اتخاذ إجراء تأديبي، والذي قد يصل إلى حد الفصل عن 
العمل.

"حقيقة األمر هي أنه إذا رأيت شيئًا ما وقمت باإلبالغ عنه، لن تكون هناك أي إجراءات انتقامية، ولن 
تواجه أي متاعب، حتى إذا لم يكن هذا األمر صحيًحا - حتى إذا لم يكن ما قمت باإلبالغ عنه صحيًحا. 

وقد تجد صعوبة في تصديق ذلك، لكن هذا صحيح، فنحن نرحب باألشخاص الذين يرفعون أيديهم 
ويطرحون األسئلة - حتى األسئلة الصعبة".
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نقوم بمراجعة عملياتنا بانتظام لضمان 
االمتثال والتطوير المستمر. ويتم التحقيق 
في جميع حاالت اإلبالغ عن االنتهاكات 
بشكٍل دقيق وبإنصاف ودون تحيز بهدف 

تحديد اإلجراءات للتحسين المستمر.

كيف يمكننا االلتزام بمدونة األخالقيات

عن طريق استخدام فرق من الخبراء الداخليين والخارجيين، تقوم شركتنا بمراجعة كياناتها التشغيلية على 
أساس منتظم لضمان االمتثال للقواعد وسياسة الشركة. ومن وقت آلخر، ربما تقوم شركتنا بمراجعة 

شركاء أعمالها. وتنتهي عمليات المراجعة والتدقيق، سواًء تم اإلعالن عنها مسبقًا أو لم يتم اإلعالن عنها، 
بتقرير يتم مشاركته مع أصحاب المصلحة المعنيين لتسهيل التحسين المستمر.

عند اإلبالغ أو الكشف عن انتهاك فعلي أو محتمل للقانون أو القاعدة أو سياسة الشركة، يقوم مسؤول 
االمتثال واألخالقيات بإجراء تحقيق دقيق وفي الوقت المناسب وفقًا للقانون. ويتم بذل كل جهد ممكن 

لتجميع كل جوانب القصة، ولكننا في نفس الوقت نحافظ على السرية إلى أقصى حد ممكن، باإلضافة إلى 
منح امتياز المحامي والموكل عند إجراء التحقيق تحت إشراف المستشار القانوني. 

تلتزم شركتنا بالتعامل مع جميع الجهات المشتركة في عملية التدقيق أو التحقيق بكل احترام. ولحماية 
السرية أو التعامل مع المشكالت األخرى، قد يكون هناك أوقات للتحقيق في تفاصيل تلك المشكالت ال 

تتم مشاركتها مع جميع األطراف. ويجب أن يكون جميع الموظفين وشركاء األعمال صادقين ومتعاونين 
بشكٍل كامل مع عمليات المراجعة والتحقيقات، إال إذا كانت القوانين المعمول بها تحد من التعاون 

اإللزامي. وربما يتضمن التعاون المشاركة في المقابالت وتوفير المستندات. 

إذا حدث انتهاك أو كان موضوع التدقيق أو التحقيق غير صادق أو غير متعاون، يتم اتخاذ اإلجراءات 
التأديبية المناسبة. وربما تتضمن مثل هذه اإلجراءات تقديم المشورة أو التحذيرات أو التعليق أو إنهاء 

الخدمة أو تحمل قيمة الخسائر أو حتى اإلحالة للمحاكمة الجنائية. ويشارك قسم الموارد البشرية ومسؤول 
االمتثال واألخالقيات في اإلجراءات التأديبية لضمان حصول جميع الموظفين على تحقيق عادل ومعاملة 

موحدة.
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لن يتم التنازل عن مدونة األخالقيات أو غيرها من السياسات األخرى الصادرة لتنفيذها بشكٍل كلي أو 
جزئي إال في ظروف استثنائية وفقط بعد موافقة نائب الرئيس وقسم االمتثال. ويجب الموافقة على أي 

تنازالت للمديرين والمسؤولين التنفيذيين من جانب نائب الرئيس وقسم االمتثال وأعضاء مجلس اإلدارة أو 
المجلس التأديبي ويتم الكشف عنها فوًرا بموجب القانون واللوائح وسياسة الشركة.
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11 إرث من االبتكار والنزاهة

تأسست أعمالنا على يد أصحاب رؤى أنشأت  ابتكاراتهم صناعات كاملة أو وسعتها بشكٍل كبير.

على سبيل المثال، عاش البشر تحت رحمة الحرارة والرطوبة حتى عام 1902، عندما اخترع 
Willis Carrier أول مكيف هواء في العالم. حيث بدأ صناعة تعمل على راحة ماليين األشخاص وأمانهم 

في درجات الحرارة القصوى، باإلضافة إلى أنها تعمل كذلك على حماية األطعمة والمستلزمات الطبية. 
واستمرت Carrier في الريادة باستخدام تقنيات األجيال القادمة والتي تعمل على توفير الطاقة والتي تهدف 

إلى حماية بيئتنا وكذلك األشخاص الذين يعيشون فيها. 

كانت الحرائق تنتشر بسرعة وتؤدي إلى نتائج كارثية على السفن في البحار حتى عام 1918، عندما أنشأ 
Walter Kidde أول أنظمة إطفاء للكشف عن الدخان وثاني أكسيد الكربون للسفن. وبعدها بخمسة أعوام 

اخترع أول طفاية حريق محمولة. وفي الوقت الحاضر، تساعد منتجات Kidde Home Safety على 
إيقاف تحول الحوادث إلى مآسي وذلك من خالل التقنيات المتطورة للكشف عن الحرائق وإخمادها. وتحمل 

Kidde أيًضا إرث مؤسسيها من العناية، من خالل مبادرات المجتمع المحلي والشراكات غير الهادفة للربح. 
ففي كل عام، تمنح بالمجان ما يزيد على 100000 من أنظمة الكشف عن أول أكسيد الكربون والدخان.

كان من السهل نسبيًا اختيار األقفال، حتى اخترع األخوان Jeremiah وCharles Chubb قفالً يعمل 
بمفاتيح خاصة به "Detector Lock" األول من نوعه عام 1818. وكان القفل فعاالً للغاية مما أكسب 

األخوان شهرة كبيرة في مجال الحماية والسالمة. وفي النهاية توسعت أعمالهم من صناعة األقفال والخزانات 
لتشمل أيًضا أنظمة الوقاية من الحرائق وأنظمة األمان. وفي الوقت الحاضر، تُعد Chubb شركة رائدة 
وموثوق بها وصاحبة تاريخ من الجوائز التقديرية، من بينها جائزة األلفية للتصميم والتكنولوجيا وجائزة 

معرض مكافحة الحرائق الدولي لإلبداع وجائزة شرطة ميتروبوليتان ألداء إنذار الدخالء.

أرسى مؤسسو الشركة أساس تاريخنا 
الطويل من االختراع وتطوير المنتجات 

التحويلية التي تقدم مستويات غير 
مسبوقة من األمان واألداء والرفاهية 

والراحة. وطالب كل مؤسس من 
المؤسسين تطبيق مستويات عالية من 

الجودة واألخالقيات ووضع تقاليد نفخر 
باتباعها والتمسك بها حتى يومنا هذا.
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نحن أقوى معًا

يوحدنا إيماننا ببعضنا البعض. ونتوقع االحترام المتبادل 
واالندماج في أماكن العمل ومعرفة أنه ال يمكننا النجاح إال 
كفريق واحد. ونتبع سياساتنا واإلجراءات الوقائية لضمان 

حمايتنا جميعًا والدعم لبلوغ أقصى إمكاناتنا.

13 تبني مكان عمل يتسم باالحترام 

15 الحفاظ على بيئة عمل تتسم باألمان والسالمة والصحة 

17 تبني المشاركة والتنوع 

18 تعزيز تكافؤ الفرص 

19 حماية المعلومات الخاصة 

20 استخدام وسائل التواصل االجتماعي على نحٍو مسؤول 
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تبني مكان عمل يتسم باالحترام

إننا نراعي التزامنا باالندماج واالحترام 
من خالل اتخاذ إجراءات لضمان أن ال 
يشعر أي شخص بالتهديد أو التخويف 

في مكان عملنا.

سبب أهمية ذلك
عند التعامل مع اآلخرين باحترام ورفض السماح بالمضايقة أو التحرش، فإننا بذلك نعمل على خلق بيئة 
عمل إيجابية حيث يمكننا جميعًا التعبير عن أفكارنا وطرح األسئلة وتقديم اقتراحات بناءة وبلوغ أقصى 

إمكاناتنا. مما يتيح االبتكار واألداء والتميز لتحقيق االزدهار وفي الوقت نفسه تعزيز االندماج والتعاون. 
ومن خالل تحملنا مسؤولية التعرف على المواقف التي تجعل اآلخرين يشعرون باالستبعاد أو عدم 

االحترام أو التخويف ومعالجتها، فإننا نعيش بمقتضى قيمنا ونطبق القانون.

كيفية تحقيق ذلك 
تلتزم شركتنا بتوفير بيئة عمل خالية من التحرش والمضايقة والتهديدات والعنف. ويمكننا جميعًا القيام 

بدور ما من خالل:

عدم تشجيع السلوك الذي من شأنه أن يحط من شأن اآلخرين أو السخرية منهم أو ترهيبهم بشكٍل 	 
استباقي

 تشجيع اآلخرين على اإلبالغ والتعبير عن أفكارهم وآرائهم وطرح األسئلة واالستماع لالقتراحات 	 
واألفكار بشكٍل منفتح

 اإلبالغ عن جميع أشكال التحرش، سواًء كنا نحن الهدف من هذا السلوك أم ال	 

 تعزيز األمان الشخصي واإلبالغ عن أي أعمال عنف أو تهديدات عنف	 

 إظهار التعاطف مع اآلخرين ومعاملتهم بكرامة	 

 االمتثال لجميع القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة التحرش 	 

إذا شاهدت حالة تحرش أو لديك شك بوقوعها، اتصل بأحد المشرفين أو قسم الموارد البشرية أو مسؤول 
االمتثال واألخالقيات أو برنامج الشركة لإلبالغ دون كشف الهوية على الفور. وإذا شاهدت أحد أعمال 
أو تهديدات العنف أو كنت تعتقد بأن العنف بات وشيًكا أو لديك شك بوقوعه، قم بتحذير أي شخص قد 

يتعرض للضرر وإخالء مسؤوليتك عن الضرر المحتمل وقوعه واتصل باألمن على الفور. وكذلك، قم 
بإبالغ مشرفك أو قسم الموارد البشرية أو مسؤول االمتثال أو برنامج الشركة لإلبالغ دون كشف الهوية 

في أسرع وقٍت ممكن.

تتمة <
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تبني مكان عمل يتسم باالحترام )تتمة(

س:   ما الذي ينبغي علّي فعله إذا اعتقدت أن أحد زمالئي يتعرض للتحرش ولكنني لم أسمع 
مطلقًا أن هذا الشخص يشتكي من ذلك؟

ج:   إذا كان القيام بذلك سيُشعرك بالراحة، يمكنك البدء بالتحدث مع زميلك بالعمل حول هذا 
الموقف. وإذا رفض اإلبالغ عن ذلك ولكنك ال تزال تشك بوقوع التحرش، اتصل بمشرفك 

أو قسم الموارد البشرية أو إذا كنت ترغب في مناقشة الموقف سًرا والتعرف على الخيارات 
المتاحة أمامك، يُرجى االتصال ببرنامج الشركة لإلبالغ دون كشف الهوية. وعندها سيتم 

إجراء تحقيق سري. فإذا تم اكتشاف التحرش، لن تكون بذلك قد قمت بحماية زميلك 
فحسب، ولكنك أيًضا ستكون قد قمت بحماية الضحايا اآلخرين المحتملين من هذا المتحرش.

التحرش
التحرش هو أي كلمات أو أفعال تشكل تهديًدا أو عداًء أو إيذاًء لبيئة العمل. سواًء كان ذلك شخصيًا أو عبر 

اإلنترنت، فالتحرش ليس مجرد ما يكون مقصوًدا، ولكن أيًضا كيف يراه اآلخرون. فربما يكون:

 ما يقوله الشخص أو يكتبه، بما في ذلك اآلراء أو النكات أو اإلهانات التي تستند إلى العرقية أو اإلثنية 	 
أو النوع وكذلك لغة التهديد أو بصوت عال أو اللغة المسيئة

 ما يقوم به الشخص، مثل اللمس أو التصرفات الجنسية أو الوقوف بطريق شخص ما أو تجاهل شخص 	 
ما أو تعمد إهانة شخص ما

  ما يقوم الشخص بعرضه، مثل وضع صور خليعة أو شعارات مهينة على محطة العمل أو 	 
مشاركتها إلكترونيًا
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الحفاظ على بيئة عمل تتسم باألمان 
والسالمة والصحة

صحة كل شخص يدخل مكان عملنا 
وسالمته تتصدر قائمة أولوياتنا.

سبب أهمية ذلك
بصفتنا إحدى الشركات المصنعة وموفري خدمات تحافظ على سالمة ماليين األشخاص وراحتهم 

وإنتاجيتهم، تم الوثوق بنا لوضع السالمة في المقام األول. ويبدأ ذلك من تحمل المسؤولية الشخصية 
لحماية صحة وسالمة زمالء العمل وشركاء األعمال وزائرينا وأنفسنا. وإذا كان لدينا مكان عمل آمن، 
يمكننا التركيز على االبتكارات لتوفير الحلول التي تجعل الحياة العصرية ممكنة. والسالمة هي أساس 

التزامنا لتحقيق النزاهة.

كيفية تحقيق ذلك 
هدفنا هو ضمان سالمة مكان العمل ومنع كل اإلصابات أو التهديدات ألي شخص في مقر الشركة أو في 

مواقع العمل. وهذا يعني أننا:

 نتبع جميع اإلرشادات والسياسات والقوانين المتعلقة بالسالمة	 

 نساعد بعضنا البعض ونساعد اآلخرين على العمل بأمان	 

 نحظر المخدرات أو الكحوليات أو األسلحة أو العنف في مكان العمل	 

 نحترم جميع إجراءات األمان المادية المعمول بها، بما في ذلك الوصول إلى المرافق واستخدام شارات 	 
الموظفين

 اإلبالغ فوًرا عن جميع اإلصابات والمخاطر والتهديدات والنداءات الوثيقة حتى يمكن التحقيق فيها 	 
ومعالجتها ومنعها في المستقبل

س:   ما مدى تأثير سياسة عدم التسامح بشأن تعاطي المخدرات على استخدامي لألدوية؟

ج:   إذا كان هناك دواء معين قد يؤثر على أداء عملك، يجب أن تخبر به مشرفك أو قسم الموارد 
البشرية. وفي حاالت معينة، قد تؤدي األدوية إلى التأثير على الحكم أو الوعي بطريقة 
تؤدي إلى ظروف عمل غير آمنة. ومن خالل مناقشة ذلك مع المشرف أو قسم الموارد 

البشرية، يمكنك التأكد من تقييم الوضع ومالحظته بشكٍل مناسب، من أجل سالمة الجميع.

تتمة <
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الحفاظ على بيئة عمل تتسم باألمان والسالمة والصحة )تتمة(

العقاقير والكحوليات
تلتزم جميع كيانات الشركة حول العالم بالقوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بحيازة أو تعاطي 

الكحوليات والمخدرات والمواد الخاضعة للرقابة. وتحظر شركتنا تعاطي العقاقير الخاضعة للرقابة أو 
بيعها أو شرائها أو نقلها أو حيازتها أو وجودها في مقر الشركة. وتمتلك اإلدارة المحلية للشركة الصالحية 

لتحديد ما إذا كان يمكن تعاطي الكحوليات في مقر الشركة. ومن غير المقبول أن نقع تحت تأثير 
المخدرات أو الكحوليات في مبنى الشركة أو في األحداث الخاصة بالشركة.

مكان عمل خاٍل من التدخين
إن استعمال التبغ وغيره من مواد التدخين والتعرض لدخان التبغ غير المباشر من المخاطر الصحية 

المعروفة. ولذلك، فإننا نحرص على عدم السماح بالتدخين في جميع ممتلكات Carrier. وتشمل منتجات 
التبغ السجائر والسيجار والغليون والسجائر اإللكترونية ومنتجات التبغ عديم الدخان )مثل مضغ التبغ 

والنشوق(. وال يُسمح باستعمال منتجات التبغ داخل أي مبنى أو مركبة تابعة لشركة Carrier أو في أي 
من ممتلكاتها.

ما وراء الحد األدنى
هدفنا األول أن يعود جميع الموظفين إلى بيوتهم آمنين، يوميًا. وبالنسبة لنا، فاألمان يعني أكثر من مجرد 

تجنب الحوادث. فهو أيًضا يتعلق بتطوير الظروف البيئية وتحسين جودة الهواء في منشآتنا وتشجيع 
أنماط الحياة الصحية. وباستخدام التقنيات المتاحة، فإننا نتجاوز معايير السالمة التنظيمية، كما هو الحال 
في جهودنا المتواصلة للحد من ضوضاء التصنيع في منشآتنا إلى مستويات تسمح للموظفين بعدم ارتداء 

واقيات أذن.
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تبني المشاركة والتنوع

ثروتنا الحقيقية هي موهبة موظفينا 
وتنوعهم وكذلك إبداعهم وأفكارهم. 

نشجع جميع األفكار واألسئلة ووجهات 
النظر البناءة والمحترمة وندعمها.

سبب أهمية ذلك
يُعد االندماج قيمة من القيم التي ترشدنا، فنجاحنا كشركة عالمية رائدة في أنظمة البناء يعتمد على المواهب 

الفريدة ووجهات النظر والخبرات التي يتمتع بها موظفونا. فمهاراتهم المتنوعة هي ما يدفع االبتكار 
ويوجد حلوالً ذكية ومستدامة لعمالئنا حول العالم. والتزامنا بالمشاركة يتيح لنا المشاركة واإلسهام في 

نجاحنا. ومن خالل تبني التنوع واالنفتاح والثقة، نعمل على تحسين قدرتنا على التواصل والعمل معًا ومع 
عمالئنا وشركاء األعمال والمجتمعات وفي كل مكان نباشر فيه أعمالنا.

كيفية تحقيق ذلك 
تعزز شركتنا المشاركة والتنوع في كل مكان نباشر فيه أعمالنا ونعيش فيه. وهذا يعني أننا:

نعامل بعضنا باحترام ونتأكد من سماع صوت الجميع	 

نشجع بعضنا على التعبير ومشاركة األفكار الجديدة	 

ندعم المبادرات التي تعزز تنوع بيئة العمل	 

نوفر وسائل الراحة للموظفين أو المرشحين للوظائف من ذوي اإلعاقة	 

نلتزم بكل قوانين العمالة والتوظيف المعمول بها	 

س:   تبيّن أن أحد المرشحين لمنصب أخصائي لوجيستيات يتمتع بمهارات إدارة رائعة، ولكنني 
قلق بشأن قدرته على تقديم دعم العمالء نظًرا ألن لديه إعاقة جسدية. فما الذي يجب علّي 

القيام به؟

ج:   ضع في اعتبارك ما إذا كانت التكنولوجيا المتاحة يمكنها التخفيف من حدة مشكالت دعم 
العمالء المحتملة. فقد تتفاجأ بمدى سهولة إمكانية تكيف المرشح مع المواقف المختلفة. كما 
أنه من الجيد االتصال بقسم الموارد البشرية وكذلك القيادة في وحدة العمل للحصول على 
إرشادات حول متطلبات الوظيفة وما إذا كان يمكن توفير وسائل الراحة إلحضار المرشح 

إلى مكان العمل.
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تعزيز تكافؤ الفرص

يتوفر للجميع نفس الفرصة للنجاح بناًء 
على جدارتهم ومهاراتهم، دون أي 

تمييز.

سبب أهمية ذلك
عندما نتحلى باألمانة والشفافية فيما يتعلق بمعايير التوظيف والترقية، فإننا بذلك نعمل على تعزيز الثقة 

بين موظفينا وتحسين سمعتنا كشركة تتمتع بالنزاهة. ويتيح لنا مبدأ تعزيز تكافؤ الفرص جذب أفضل 
العناصر للعمل واستبقاؤهم وتحسين سعينا لتحقيق التميز. فهو يؤدي لجعل الموظفين أكثر ارتياًحا 

وإنتاجية وتوفير منتجات أكثر ابتكاًرا واعتمادية.

كيفية تحقيق ذلك
تتخذ شركتنا قرارات التوظيف والترقية وفقًا لتقييمات المهارات وتاريخ التوظيف واألداء والتي تتم بشكٍل  

عادل ودون تحيز. نحن نحظر التمييز وفقًا ألي أساس غير قانوني، بما في ذلك:

 العرق	 

اللون	 

الدين	 

األصل القومي	 

النوع	 

العمر	 

اإلعاقة	 

الموقف من التجنيد	 

الحالة االجتماعية	 

حالة المواطنة	 

العقيدة	 

التوجه الجنسي	 

 الفئات المحمية األخرى وفقًا لما ينص عليه القانون المعمول به	 

وكذلك سنوفر وسائل راحة مناسبة للموظفين ذوي اإلعاقة أو ذوي متطلبات دينية معينة، إذا لزم األمر. 
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حماية المعلومات الشخصية

نقوم بحماية خصوصية المعلومات 
الشخصية من خالل عدم الكشف 

عنها ألي شخص دون حاجة تجارية 
مشروعة وحق قانوني للحصول عليها 

واستخدامها.

سبب أهمية ذلك
تتعامل شركتنا مع المعلومات الشخصية بكل احترام ووفقًا إلجراءات الحماية المناسبة. ومن خالل معالجة 
المعلومات الشخصية بوسائل الحماية المناسبة، ال نتمسك فقط بالتزاماتنا القانونية، ولكن أيًضا نقوم بحماية 

بعضنا البعض وسمعة الشركة. 

كيفية تحقيق ذلك  
نعمل على حماية المعلومات الشخصية لموظفي شركتنا واآلخرين من خالل:

 اتباع السياسات واإلجراءات المتعلقة بالمعلومات الشخصية	 

 عدم مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة باآلخرين مع أي شخص، داخل الشركة أو خارجها، بدون 	 
تصريح وحاجة عملية لذلك

 جمع المعلومات الشخصية وتخزينها متى وطالما كان ذلك ضروريًا ومسموًحا به من الناحية القانونية	 

 اتباع كل قوانين خصوصية البيانات المعمول بها	 

المعلومات الشخصية
المعلومات الشخصية يُقصد بها المعلومات المتعلقة بشخٍص طبيعي محدد الهوية أو يمكن التعرف عليه 

ولكن باستثناء المعلومات المجمعة بطريقة مجهولة.

س:   طلبت مني مشرفتي العمل مع أحد موفري الخدمة إلنشاء دليل فريق عمل يضم الموظفين 
الذين يعملون على المشروع الخاص بي. وطلبت مني توفير اسم كل موظف ورقم هاتف 
العمل وعنوان البريد اإللكتروني الخاص بالعمل ورقم هاتف المنزل وصورة فوتوغرافية 

لتسهيل التواصل والعمل الجماعي ومشاركة معلومات االتصال في حالة حدوث أزمة. فهل 
ينبغي علّي إنشاء هذه القائمة وتوفيرها لموفر الخدمة؟

ج:   ليس قبل استكمال تقييم تأثير الخصوصية. فجميع المعلومات المطلوبة معلومات شخصية. 
كما أن دليل السياسة يعّرف المعلومات الشخصية على أنها البيانات المتعلقة بشخٍص محدد 

الهوية أو يمكن التعرف عليه. وقبل جمع المعلومات الشخصية لقسم الموارد البشرية 
أو مشاركتها، تأكد من اتباع سياسة العمل المرجعية الخاصة بالشركة للتأكد من إتمام 

عملية الجمع والمشاركة بطريقٍة صحيحة. وإذا كانت لديك أي أسئلة، استشر أخصائيي 
الخصوصية.
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 استخدام وسائل التواصل االجتماعي
على نحٍو مسؤول

نتبنى االستخدام المسؤول لوسائل التواصل 
االجتماعي ألغراض تجارية، ونحرص 

على أال تؤدي أنشطة موظفينا عبر 
اإلنترنت إلى اإلضرار بشركتنا.

سبب أهمية ذلك
توفر لنا وسائل التواصل االجتماعي قدرات رائعة للتواصل مع الزمالء ومشاركة المعلومات ووجهات 

نظر ذات تأثير. ويجب أن نستخدم تلك األدوات على نحٍو مسؤول نظًرا إلمكانية انتشار المعلومات 
الشخصية عبر اإلنترنت بشكٍل سريع وبصورةٍ غير متوقعة. وإننا نحترم حق جميع موظفينا في التعبير 

بحرية والتعبير بأسلوب مبتكر. ومع ذلك، نعترف بواجبنا لحماية سمعة الشركة ومصالحها. ومن 
خالل عدم استخدام اسم الشركة أو مناصبنا بطريقٍة غير صحيحة وعن طريق إيالء اهتمام كبير لحماية 
المعلومات الهامة، فإننا نضمن عدم تعرض شركتنا وزمالء العمل لألذى بسبب أنشطتنا عبر اإلنترنت.

كيفية تحقيق ذلك
نتوخى الحذر عند التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي ونتجنب نشر أي شيء قد ينعكس على شركتنا 

بصورةٍ سيئة. وهذا يعني أننا:

 منفتحون وصادقون بشأن هويتنا كموظفين ونوضح عند التعبير عن آرائنا الشخصية بأنها وجهة نظرنا 	 
وليست وجهة نظر الشركة

 ال نقوم بنشر أية معلومات حساسة عن الشركة - يمكن فقط للموظفين المخولين بالتحدث نيابة عن الشركة 	 
القيام بذلك

 ال نقوم بالكشف عن المعلومات غير المعلنة والخاصة بشركتنا أو عمالئنا أو موردينا أو شركاء األعمال 	 
دون موافقة أو تصريح مناسب

 ال نحط من شأن اآلخرين أو ننشر محتوى يتسم بالعدائية أو الخالعة	 

 نأخذ بعض الوقت للنظر في مدى تأثير المنشورات على شركتنا أو زمالء العمل أو شركاء العمل أو العمل 	 
قبل مشاركتها - وال نقوم بمشاركة المعلومات الشخصية أو الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بأحد زمالء 

العمل

 ال تسمح أبًدا بتعارض أنشطة وسائل التواصل االجتماعي مع عملنا	 

س:   أصدرنا فيديو رائع يشرح تكنولوجيا مبتكرة. فهل يمكنني نشر رابط الفيديو في تغريدة أو 
ينبغي علّي ترك هذا األمر لفريق عمل وسائل التواصل االجتماعي لدينا؟

ج:   طالما أنك متأكد من إعداده ليتم نشره للعامة وكنت صريًحا في تغريدتك وفي ملف التعريف 
الخاص بك على موقع "تويتر" وذكرت بأنك أحد موظفي الشركة، فإننا نشجعك على 

مشاركة محتويات الشركة ذات القيمة على الشبكات االجتماعية. 
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نبتكر أفكاًرا طموحة ونحقق ما نعد به. وندرك أن عمالءنا هم 
من يملكون االختيار وعلينا أن نكسب ثقتهم باستمرار من خالل 
االبتكار المستمر وقدرتنا على الوفاء بوعودنا والتميز. ونتنافس 

 بقوة، ولكن مع مراعاة النزاهة باستمرار، وال ننتهك القوانين 
أو القيّم أو المعايير األخالقية للفوز باألعمال. ونتجاوز التوقعات 

المتعلقة بقوة موظفينا ومنتجاتنا وخدماتنا.

نقدم خدمات لعمالئنا - وفقًا لمزايا 
خدماتنا ومنتجاتنا

22 توفير خدمات ومنتجات آمنة وتتمتع بجودة عالية 

23 التعامل بإنصاف وأمانة 

24 تقديم خدمات للحكومة 

26 التنافس بقوة وبطريقة مشروعة 

28 التنافسية  جمع المعلومات 

29 القيام باألعمال على مستوى العالم 

30 الوقاية من الرشوة والفساد 
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توفير خدمات ومنتجات آمنة وتتمتع 
بجودة عالية
نرفض التهاون في سالمة خدماتنا 

ومنتجاتنا أو جودتها.
سبب أهمية ذلك

منذ عام 1818، عندما حصل األخوان Chubb على براءة اختراع آلية القفل اآلمن، تعمل شركة 
carrier على تطوير منتجات مبتكرة وعالية الكفاءة ورائدة لحماية األرواح وإنقاذها. ويعتمد الماليين 

على أنظمة األمان وأنظمة التحكم في المناخ وذلك للحفاظ على راحتهم وسالمتهم على األرض وفي 
البحر. ويعني ذلك أننا نتحمل مسؤولية كبيرة - ليس فقط تجاه عمالئنا، ولكن أيًضا تجاه األشخاص الذين 
يخدمونهم. ونتحمل هذه المسؤولية بإخالص، يوميًا من خالل المطالبة بتحقيق معايير أداء عالية في كل 

منتج نقوم بصناعته وكل خدمة نقوم بها.

كيفية تحقيق ذلك
لقد اكتسبنا ثقة عمالئنا من خالل توفير المنتجات والخدمات األكثر أمانًا واألعلى جودة. وهذا يعني أننا:

 نضع السالمة كأولوية قصوى لدينا في كل شيء نقوم بتصميمه وتصنيعه وتوفيره وتركيبه وصيانته 	 
وإصالحه

 نقوم بتصميم منتجاتنا وخدماتنا بطريقة تستوفي اللوائح الحكومية ومعايير الصناعة وتتخطاها	 

 نستكمل جميع الفحوصات واالختبارات المطلوبة بشكٍل دقيق وفي الوقت المناسب ونضمن أن جميع 	 
الوثائق حديثة ودقيقة ومكتملة

 نمنح جميع الموظفين المصداقية والمسؤولية لرفع الشكاوى إلدارتهم حول السالمة والجودة، حتى لو 	 
اضطر األمر لتوقف سير اإلنتاج أو الخدمات

 نتبنى التحسين المستمر من خالل ثقافة نظامنا للتشغيل ACE )تحقيق التميز التنافسي( وأدواته	 

ACE )تحقيق التميز التنافسي(
يدفع نظام تشغيل ACE )تحقيق التميز التنافسي( إلى تحقيق التميز التنافسي في كل وحدات األعمال 

الخاصة بنا. حيث يعتمد على التفاعل اليومي للثقافة واألدوات والتنافس لتحسين األداء التشغيلي. وتركز 
النتائج على الموظفين الملتزمين بالعمل في بيئة عمل آمنة إلنتاج منتجات تتمتع بجودة مثالية وتوفيرها في 

الوقت المحدد.
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التعامل بإنصاف وأمانة

نتمتع باإلنصاف والصدق والشفافية في 
السوق.

سبب أهمية ذلك
أرسى مؤسسونا تقليد الثقة مع عمالئهم وشركاء األعمال على سمعة النزاهة واألمانة والتي ال تزال 

موجودة حتى يومنا هذا. ويحترمنا المنافسون ألننا نتنافس بقوة ونزاهة وبشكٍل قانوني. ونحترم ونتمسك 
بهذا التقليد بالكلمات واألفعال في جميع تعامالتنا التجارية بغض النظر عن المكان الذي تتم فيه المعاملة 

أو الشخص الذي يتم التعامل معه. ويحتاج عمالؤنا إلى معرفة ما يحصلون عليه ومتى سيحصلون عليه. 
فهم يستحقون تقييمات صريحة إلمكانات منتجاتنا وقيودها. فأي شيء أقل قد ال يؤدي إلى استياء العمالء 

فحسب، ولكن أيًضا قد يُعّرض حياة األشخاص للخطر في حالة فشل المكونات األساسية في تأدية الخدمة. 

كيفية تحقيق ذلك 
نتعامل بنزاهة مع العمالء وشركاء العمل والمنافسين من خالل اآلتي :

بيع منتجاتنا وتسويقها بأمانة وبقدر جدارتها	 

االلتزام بنص القوانين وروحها والقواعد واللوائح المعمول بها	 

عدم اإلدالء بأي تصريحات غير دقيقة أو االنتقاص من قدر المنافسين	 

مطالبة جميع الممثلين الرئيسيين لدينا بااللتزام بهذه المتطلبات	 
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تقديم خدمات للحكومة

إننا نقدر العمالء الحكوميين ونلتزم تماًما 
بالقوانين واللوائح الفريدة التي تُطبق عند 

التعاقد.

سبب أهمية ذلك
نعمل مع العديد من الكيانات الحكومية حول العالم. وكل منها لديه قواعد ولوائح محددة يجب اتباعها فيما 

يتعلق بكيفية تنافسنا للحصول على العقد والتكاليف التي يمكن إدراجها في أسعارنا وما نقدمه - بما في 
ذلك اختبارات المنتج والفحوصات. ومن خالل التنافس بشكٍل عادل للحصول على العقود على أساس 

مزايا منتجاتنا وخدماتنا التي نعرضها وأيًضا من خالل االلتزام بالقواعد المعمول بها واللوائح ومتطلبات 
التعاقد والقوانين، فنحن نخدم عمالءنا من الحكومات ونمنحهم الثقة بأنهم اختاروا المورد الصحيح.

كيفية تحقيق ذلك
تتبع شركتنا كل القوانين واللوائح والقواعد عند العمل مع عمالء الحكومة عن طريق:

االلتزام بتقديم عطاءات وأسعار ومعايير جودة عادلة	 

ضمان ممارسات حسابية دقيقة والمطالبة بالتكاليف المسموح بها فقط	 

 التأكد من أن كل العروض والتسعيرات والفواتير واالختبارات والشهادات واالتصاالت وغيرها من 	 
الوثائق المطلوبة مع عمالء الحكومة حديثة ودقيقة ومكتملة

 عدم السعي للحصول على أو استخدام معلومات غير مصرح بها حول المنافسين والعطاءات المنافسة	 

االلتزام بقوانين وأنظمة المشتريات لعمالئنا الحكوميين داخل وخارج الواليات المتحدة	 

 االلتزام بالقيود المفروضة على الهدايا وعروض التوظيف للمسؤولين الحكوميين وأقاربهم	 

 حماية الممتلكات الحكومية من خالل تخزينها وتعقبها وحمايتها بشكٍل سليم	 

تتمة <



25

CARRIER GLOBAL CORPORATION مدونة األخالقيات

تقديم خدمات للحكومة )تتمة(

س:   تتطلب وظيفتي أن أقوم بفحص كل المنتجات التي تمر عبر خط اإلنتاج. ونادًرا ما يتم 
رفض بعض األجزاء. وستزداد سرعة اإلنتاج وسيتم توفير المنتج للعمالء بشكٍل أسرع إذا 

قمت بفحص 10 بالمائة فقط من األجزاء. فهل يمكنني استخدام تقديري وتقليل عدد األجزاء 
التي أقوم بفحصها؟

ج:   يجب اتباع متطلبات الجودة في كل األوقات. حيث يتوقع عمالؤنا تأدية موظفينا لعملهم 
بدقة وعناية، خاصةً إذا تعلق األمر بالجودة. ويجب االستمرار في اتباع متطلبات العمل، 
ولكن قد يكون لديك أحد الحلول المبتكرة لتحسين أوقات اإلنتاج والفحص. فناقش أفكارك 
مع مشرفك أو ممثلي تحسين العملية. ومع ذلك، من المتوقع أن تقوم بجميع الفحوصات 

المطلوبة حتى يتم تغيير المتطلبات.
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نلتزم بجميع قوانين المنافسة في أي 
مكان نباشر فيه أعمالنا.

التنافس بقوة وبطريقة مشروعة

سبب أهمية ذلك
تعزز المنافسة فرصة الحصول على منتجات وخدمات أفضل كما تدفعنا لنكون أكثر كفاءة وأكثر ابتكاًرا. 
فهي جيدة بالنسبة لنا ولعمالئنا الذين يحصلون على قيمة أفضل. وفي الوقت نفسه، تؤثر عمليات التواطؤ 
والممارسات غير التنافسية مثل التالعب بالعطاءات أو تثبيت األسعار على السوق بالسلب. حيث تؤدي 

إلى وجود أسعار مبالغ فيها ومنتجات وخدمات دون المستوى المطلوب. وعندما تنطوي على عقود 
حكومية، فإنها تؤدي إلى خداع دافعي الضرائب وقد تؤذي عمالء الحكومة. وهناك ما يزيد على 100 

دولة اآلن تطبق قوانين تجعل السلوكيات غير التنافسية غير قانونية. وبغض النظر عن المكان الذي نباشر 
فيه أعمالنا، فإن األنشطة غير التنافسية عادةً ما تعتبر انتهاًكا لقيمنا األساسية. حيث إنها قد تؤدي إلى 

عقوبات مدنية وجنائية صارمة على الشركات واألفراد. ونتنافس بقوة وبطريقة قانونية، ليس فقط ألن ذلك 
أمًرا جيًدا لشركتنا وسمعتنا، ولكن أيًضا ألن ذلك هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.

كيفية تحقيق ذلك
نلتزم بجميع قوانين المنافسة )أو "مكافحة االحتكار"( المعمول بها من خالل:

عدم مناقشة المنافسين أو عقد اتفاقيات معهم بشأن:	 

األسواق	   
األقاليم	   
األسعار	   
العقود	   
العطاءات أو عروض األسعار	   
اإلنتاج	   
العمالء	   
التكاليف	   
المخزون	   
القدرة اإلنتاجية	   
المقاطعات	   
األرباح	   
هوامش الربح	   
استراتيجيات التسويق	   

 عدم مشاركة أي تفاصيل متعلقة بالعطاءات أو عروض األسعار مع أي شخص غير العمالء إال إذا كان 	 
هذا األمر قانونيًا وهناك حاجة عملية معينة لمعرفته )مثل، أن يكون ذلك بسبب العمل كفريق أو اتفاقيات 

للتعاقد من الباطن(

تجنب مجرد ظهور اتفاقيات غير مشروعة مع المنافسين	 

 استشارة قسم الشؤون القانونية قبل االشتراك في الممارسات التجارية التي قد تضر بالمستهلكين )بما في 	 
ذلك على سبيل المثال ال الحصر، اتفاقيات الجمع أو التقييد وتمييز األسعار والتسعير الطارد للمنافسين 

وعقود التعامالت الحصرية ورفض التوريد لمنافسينا(

تتمة <
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التنافس بقوة وبطريقة مشروعة )تتمة(

س:   لقد كنت مشارًكا في مؤتمر حول أنظمة بناء عبر الشبكات مؤخًرا. وخالل حفل االستقبال، 
كان البعض منا يتحدث وكان يتم بث مقطع فيديو لمنافسة أعدت حملة تسويقية جديدة 

لشركتها وتروج لها عبر اليوتيوب. وتم نشر بعض مقاطع الفيديو، لذا فهي عامة، ولكنني ال 
أزال أشعر بعدم االرتياح بشأن هذا األمر وقررت االنسحاب من المحادثة. فهل كان ما قمت 

به هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله؟

ج:   تُعد المؤتمرات والعروض التجارية أحد الموارد الهامة للبقاء مطلعين على أحدث األشياء 
في صناعتنا، ولكنها أيًضا قد تخلق مواقف قد تؤدي إلى انتهاكات قوانين المنافسة - والتي 

عادةً ما تحدث بدون قصد. وفي حين أن مناقشة اإلعالنات العامة ال يُعد بالضرورة انتهاًكا، 
إال أن المحادثة قد تتحول إلى استراتيجية تسويق طويلة األمد تؤثر على الحملة أو الخطط 
المستقبلية. ولقد قمت بالشيء الصحيح باالنسحاب من هذه المحادثة. وإذا تعرضت في أي 
وقت إلى موقف يجعلك تشعر بالقلق حيال قوانين المنافسة، ينبغي أن تُعبّر بأنك تعتقد أن 

المحادثة غير مناسبة واعتذر عن عدم قدرتك على المتابعة واتصل بقسم الشؤون القانونية 
في أسرع وقٍت ممكن.

التفاعل مع المنافسين
ال يجوز أن يجتمع معظم موظفي شركة Carrier مع المنافسين، وال بد لمن يفعل ذلك أن يكون 

ألغراض مصرح بها )مثل حضور لجنة سالمة أو نظام في جمعية صناعية(، وال يتطرقون عند التفاعل 
مع المنافسين لغرض مصرح به أو مقابلتهم بالمصادفة )مثل في معرض تجاري أو اجتماع قبل تقديم 

عطاء( ما يلي:

 األسعار أو الخصومات أو رفع السعر أو شروط االئتمان أو أي شروط متعلقة بالبيع	 

 تكاليف الشركة أو قدرتها اإلنتاجية أو إنتاجها أو مخزونها أو توزيعها	 

أي شي يتصل بشكٍل مباشر أو غير مباشر بعطاءات الشركة أو خططها	 

 أي أمور ذات صلة بالقيود اإلقليمية أو غيرها من أنواع تقسيم السوق )مثل تخصيص العمالء(	 

 خطط األعمال أو الخطط االستراتيجية أو خطط التسويق غير المعلنة	 

معلومات خاصة بالعمالء	 

 رفض القيام بأعمال مع جهات خارجية )مثل العمالء أو المنافسين أو الموردين(	 
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نتعرف على السوق والمنافسين ونقوم 
بجمع معلومات عنهم فقط باستخدام 

وسائل قانونية وأخالقية.

جمع المعلومات التنافسية

سبب أهمية ذلك
في سوق العمل العالمي الذي يتسم بالحيوية والتحدي، يجب علينا معرفة كل شيء تقريبًا عن المنافسة. 

ويساعدنا ذلك على صقل منتجاتنا والتعرف على اتجاهات الصناعة وتوقع االحتياجات المتغيرة لعمالئنا. 
ولكن مع أهمية هذه المعلومات، لن نعرض نزاهتنا للخطر للحصول على المعلومات التنافسية السرية أو 

غيرها من معلومات الملكية غير المعلنة. وبدالً من ذلك، نعامل منافسينا بالطريقة التي نريدهم أن يعاملونا 
بها: بإنصاف وأمانة. 

كيفية تحقيق ذلك 
نجمع المعلومات التنافسية بطريقٍة قانونية وأخالقية من خالل:

 الحصول على المعلومات من مصادر عامة، مثل وسائل اإلعالم واستطالعات الرأي في نفس المجال 	 
والتقارير المالية ومالحظات الممتلكات العامة ومواقع اإلنترنت المتاحة للعامة

 الحصول على المعلومات من العمالء بشأن الطريقة التي يمكننا من خاللها أن نصبح أكثر تنافسية	 

 عدم إغراء األشخاص النتهاك االلتزامات المتعلقة بالسرية	 

عدم استخدام أساليب الخداع للحصول على المعلومات التنافسية	 

 تثقيف الموظفين والمتقدمين للوظائف بعدم الكشف عن معلومات الممتلكات غير العامة التي تم الحصول 	 
عليها خالل فترة التوظيف السابقة في مؤسسة أخرى أو استخدامها

  ضمان التزام أي جهة أخرى تجمع المعلومات التنافسية من أجلنا بالمعايير القانونية واألخالقية 	 
الخاصة بنا

س:   قبل االنضمام إلى الشركة، كنت أعمل لدى إحدى أكبر الشركات المنافسة. والكثير مما 
أعرفه بشأن الحاويات المبردة، تعلمته هناك. فكيف يمكنني تحديد مقدار المعرفة الذي 

يمكنني مشاركته في وظيفتي الجديدة هنا؟

ج:   هناك قاعدة أساسية جيدة للتفكير فيما يمكن اعتباره معلومات سرية أو خاصة عن 
صاحب العمل السابق وعدم استخدام تلك المعلومات ألداء عملك الجديد أو الكشف عن 
هذه المعلومات لنا. فإذا كنت على علم بتفاصيل العملية أو التصميم أو الوصفة التي من 

المفترض أال تكون معلنة، فيجب أال تفصح عن هذه المعلومات. وإذا كان لديك أي أسئلة، 
اتصل بمسؤول األخالقيات واالمتثال أو قسم الشؤون القانونية.
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نتحمل مسؤولية معرفة وااللتزام بكل 
قوانين االمتثال بالتجارة الدولية واللوائح 
التي تسري علينا في جميع أنحاء العالم.

القيام باألعمال على مستوى العالم

سبب أهمية ذلك
نحن شركة يعمل بها ما يقرب من 6000 موظف وتعمل في العديد من الدول وتوفر منتجات وخدمات 
عالية التقنية للعمالء في جميع أنحاء العالم. مما يعني أننا نخضع لمجموعة متنوعة ومعقدة من القوانين 

واللوائح التي تحكم التجارة العالمية - بما في ذلك ضوابط التصدير وعقوبات الحظر والعقوبات 
االقتصادية والقواعد األمريكية لمكافحة المقاطعة وضوابط االستيراد. وتستخدم الحكومات الوطنية 

والمؤسسات متعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالم قوانين االلتزام بالتجارة الدولية للتحكم في حركة 
السلع والخدمات والتقنيات لحماية األمن الوطني ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم أهداف السياسة 

الخارجية وحماية سالمة الموارد الشحيحة وأمانها لمواطنيها.

قد يؤدي الفشل في تلبية التزامات التجارة الدولية إلى التعرض لعقوبات صارمة واإلضرار بالسمعة. كما 
أنه قد يؤدي إلى وقوع منتجاتنا وتقنياتنا في األيدي الخاطئة. وبصفتنا شركة مصنعة وموردة لألنظمة 

التجارية، يجب علينا منع حدوث ذلك.

كيفية تحقيق ذلك
شركتنا ملتزمة بالقيام باألعمال في كل مكان مع االمتثال الكامل لقوانين التزامات التجارة الدولية المعمول 

بها، طوال الوقت. فنحن جميعًا مسؤولون عن ضمان االمتثال، كما يجب على المدراء ضمان امتثال 
مؤسساتهم. وهذا يعني أننا:

  نقوم بتحديد جميع منتجاتنا وتقنياتنا وخدماتنا وتصنيفها لتحديد طريقة التحكم بها 	 

 نحمي السلع والتقنيات الخاضعة للرقابة، المادية وغير المادية، من النقل أو الطرح غير المصرح به	 

 نضمن الحصول على التراخيص الحكومية المناسبة للسماح بنقل كل المواد المقدمة للموردين والعمالء 	 
وشركاء األعمال وغيرها من الجهات الخارجية ومراقبة كل المعامالت لمعرفة العقوبات ذات الصلة 

وقوائم الجهات المحظورة والتأكد من السماح لالستخدام النهائي والمستخدم النهائي والوجهة واإلشراف 
على أي ترخيص لدورة حياة المعاملة 

 نحافظ على سجالت دقيقة وإتمام عملية النقل والتتبع وآلية اإلبالغ بطريقة فعالة	 

 نقوم بتصنيف السلع المستوردة ونقيّمها بشكٍل صحيح حتى نقوم بإدخاالت دقيقة وفي الوقت المناسب 	 
وندفع رسوم االستيراد الصحيحة ونضمن استخدام إعالنات بلد المنشأ بشكٍل سليم

 عدم الموافقة أو االشتراك في أي أنشطة متعلقة بالمقاطعة والتي ال تتفق مع القوانين األمريكية لمكافحة 	 
المقاطعة واإلبالغ عن الطلبات المتعلقة بالمقاطعة عند الحاجة
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نتابع أهداف أعمالنا فقط وفقًا للمزايا التي 
نتمتع بها - وليس عن طريق الرشوة أو 

غيرها من ممارسات الفساد.

مكافحة الرشوة والفساد

سبب أهمية ذلك
في حين أن قيم االبتكار والتميز تميز ما نقوم به، فإن قيم االحترام والنزاهة واالندماج تعبر عن طريقة 
القيام بذلك. وعندما يتعلق األمر بالفوز باألعمال وتحديد شركاء األعمال، فإننا نعتمد على قيمنا إلمالء 
تصرفاتنا. وسنتخلى عن الفرصة - بغض النظر عن الشريك أو القيمة أو الموقع - بدالً من التسبب في 

تأثر نتائج األعمال بشكٍل غير صحيح. 

بصفتنا شركة رائدة عالميًا تعمل منتجاتها وخدماتها على مساعدة األشخاص وضمان راحتهم وسالمتهم 
في جميع أنحاء العالم، فإننا لدينا الفرصة والمسؤولية لنكون قدوة للتغيير اإليجابي. وعندما نكون مثاالً 

يُحتذى به في مكافحة الفساد، فإننا نكافح تأثيره المدمر في المجتمعات ونساعد على تعزيز األسواق 
المفتوحة وحمايتها. ونظًرا ألننا ندعم ممارسات السوق العادلة والشفافة في كل مكان نباشر فيه أعمالنا، 

فإنه يسهل على العمالء التعرف على القيمة والجودة العالية لمنتجاتنا وخدماتنا.

كيفية تحقيق ذلك
تلتزم شركتنا بمكافحة الفساد وتفوز باألعمال بالطريقة الصحيحة. وهذا يعني أننا:

نفوز وفقًا لمزايا منتجاتنا وخدماتنا وشروط عروضنا	 

 ال نقدم أي شيء ذا قيمة للتأثير على القرار بطريقٍة غير صحيحة - سواًء كان ذلك بالتعامل مع مسؤول 	 
حكومي أو شخص ما في القطاع الخاص

 نسجل جميع المعامالت بشكٍل كامل ودقيق وصادق 	 

نتبع نص قوانين مكافحة الفساد وروحها في كل مكان نباشر فيه أعمالنا	 

 نختار شركاء العمل بعناية ونطلب منهم االلتزام بأعلى المعايير األخالقية	 

تتمة <
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مكافحة الرشوة والفساد )تتمة(

عالمات الخطر التي تشير إلى الفساد
عند اختيار شركاء األعمال للمساعدة في القيام بعملياتنا، نراعي:

اإلدعاءات السابقة المتعلقة بتقديم مدفوعات غير قانونية	 

مطالب الحصول على عموالت قبل اكتمال المعاملة	 

 مطالب الحصول على رسوم غير متناسبة مع الخدمات المقدمة أو دفعها إلى طرف آخر أو والية 	 
قضائية أخرى

اقتراحات العمل مع أشخاص معينين بسبب "العالقات الخاصة"	 

تضارب المصالح الذي قد يؤثر بشكٍل غير مناسب على العمالء أو المسؤولين	 

تدخل جهة خارجية جديدة عند اقتراب اليوم المنشود	 

مطالب تسجيل النفقات بشكٍل مضلل أو بطريقٍة مختلفة عن الطريقة المعتمدة	 

س:   يرفض أحد موظفي الحسابات بالمدينة إصدار المدفوعات المستحقة للشركة إال إذا قمت 
بتقديم مدفوعات إضافية نقًدا، والتي قال الموظف بأنها "لتسريع العملية". وكان المبلغ 

المطلوب صغيًرا ويمكنني تحمله من مالي الخاص وال يلزم إضافته إلى سجالت الشركة. 
فما الذي يجب علّي القيام به؟

ج:   مع أن الموظف يحاول توصيف المدفوعات، إال أنها تُعد رشوة. وتحظر سياساتنا وقيمنا 
األساسية المدفوعات التي يتم تفسيرها أو قد يتم تفسيرها على أنها رشوة حتى إذا كانت 

مألوفة في هذه الدولة التي نباشر فيها أعمالنا. وكذلك، يجب أن تعكس دفاتر الشركة 
وسجالتها المعامالت التجارية بشكٍل دقيق - ويعتبر تسجيل المعامالت بشكٍل غير صحيح 

انتهاًكا للقانون والسياسة. وإضافة إلى أن ما تقترحه ال يُعد مضلالَ فحسب، ولكنه أيًضا 
غير قانوني بموجب القوانين التي تنطبق على الشركة ألي موظف أو شخص آخر يقدم 

هذه المدفوعات بالنيابة عن الشركة. فاتصل بمسؤول األخالقيات واالمتثال أو قسم الشؤون 
القانونية على الفور إذا اعتقدت أنه يُطلب منك تقديم رشوة.

س:   أعمل كمدير حسابات مسؤول عن النفقات. وتلقيت مؤخًرا طلبًا من مدير القسم بالحصول 
على تعويض مقابل النفقات. وعندها اكتشفت أن المؤتمر الذي استشهد به المدير لم تتم 

إقامته. فما الذي يجب علّي القيام به؟

ج:   قد يكون ذلك مجرد خطأ أو ربما كان متعمًدا. وتعّرضنا النفقات غير الدقيقة والمتعمدة 
إلى الخطر بموجب قوانين مكافحة الفساد. كما أنها تضر بالنتيجة النهائية، والتي تضرنا 

جميعًا. لذا، ال تقم بدفع هذه النفقات. واستشر المدير أو قسم األخالقيات واالمتثال لمزيد من 
المراجعة واإلرشاد.
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نحترم مساهمينا والثقة التي منحونا إياها. ونتخذ قرارات غير 
متحيزة تؤكد على النمو المستدام على المدى الطويل والتركيز 

الكامل على التزاماتنا. ونقوم بتدوين سجالتنا ونرفع التقارير بكل 
دقة وشفافية ونقّدر أصولنا كما نعمل بنزاهة وتميز كل يوم.

نحن رعاة مسؤولون عن مستثمرينا

منع التداول بناًء على معلومات داخلية وإساءة استخدام 
33 المعلومات الهامة غير العامة  

34 تجنب التضارب في المصالح 

 إنشاء سجالت وحسابات دقيقة واالحتفاظ بها 
36 والكشف عنها 

38 حماية ملكيتنا الفكرية  

40 احترام الملكية الفكرية الخاصة باآلخرين 

41 حماية ممتلكات الشركة 
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ال نستخدم أو ننشر أبًدا أي معلومات 
هامة غير عامة عن شركة Carrier أو 

أي شركة أخرى بغرض شراء أو بيع 
األوراق المالية.

منع التداول بناًء على معلومات داخلية 
وإساءة استخدام المعلومات الهامة غير 

العامة 
سبب أهمية ذلك

في سياق أداء وظائفنا، قد نتمكن من الوصول إلى المعلومات غير المعروفة للعامة، حيث يجب علينا 
حماية هذه المعلومات وعدم استخدامها إال عند الحاجة وأال نخبر عن قرارات االستثمار الشخصية أبًدا.

المعلومات الهامة )"الداخلية"( غير العامة عبارة عن معلومات حول أي شركة لم تتح للجمهور، ويرى 
المستثمر المعقول أنها هامة عند اتخاذ قرار بتداول األوراق المالية، ويمكن أن تشمل ما يلي:

النتائج المالية وأرباح األسهم	 

ترسية العقود الجديدة	 

الدعاوى القضائية أو التسويات أو في إجراءات التقاضي المرتقبة	 

المنتجات الجديدة أو مبادرات التسويق	 

التغييرات في اإلدارة العليا	 

عمليات االندماج أو االستحواذ المتوقعة	 

يحدث التداول بناًء على معلومات داخلية عندما يستخدم الفرد هذه المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب 
شخصية أو لتفادي الخسارة في سوق األوراق المالية أو نشرها حتى يتمكن اآلخرون من فعل الشيء 

نفسه، وهو جريمة خطيرة، يعاقب عليها بغرامات كبيرة وقد تصل إلى السجن.

كيفية تحقيق ذلك
يمكننا المساعدة في منع التداول بناًء على معلومات داخلية وإساءة استخدام السوق من خالل اآلتي:

تجنب شراء األسهم أو بيعها أو التعامل عليها بأي طريقة أخرى في شركة Carrier أو أي شركة 	 
مساهمة عامة أخرى عند حيازة معلومات داخلية

عدم الكشف عن المعلومات الداخلية ألي شخص خارج شركة Carrier، بما في ذلك أفراد األسرة أو 	 
األقارب أو األصدقاء

تجنب مشاركة المعلومات الداخلية إال مع زمالء العمل فقط على أساس الحاجة إلى المعرفة	 

تجنب "إفشاء المعلومات السرية"، وهو ما يعني تمرير المعلومات الهامة غير العامة بشكٍل مباشر أو 	 
غير مباشر عن أي شركة إلى أي شخص قد يتداول أثناء علمه بهذه المعلومات

أبلغ عن أي سوء استخدام للمعلومات الداخلية للمشرف أو مسؤول األخالقيات واالمتثال أو اإلدارة 
القانونية أو استخدم برنامج الشركة لإلبالغ دون كشف الهوية.
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نحرص على عدم تضارب مصالحنا 
الشخصية مع التزامنا تجاه الشركة 

وأهدافها ومصالحها.

تجنب التضارب في المصالح

سبب أهمية ذلك
ال نسمح بتضارب عالقاتنا ومصالحنا الشخصية مع اتخاذ أفضل القرارات لصالح الشركة. ويساعدنا 

استخدام حسن التقدير على أفضل الخيارات ألعمالنا على تلبية معاييرنا لألداء ويمكننا من التعاون 
واالبتكار دون تشتيت. كما أنه يعزز من واجب الوالء للشركة.

قد يمثل تضارب المصالح الظاهري مشكلة ألنه قد يؤدي إلى اعتقاد اآلخرين بأننا ال نقوم بالعمل بطريقٍة 
صحيحة. ويمكن تجنب تضارب المصالح أو التعامل معه إذا تم الكشف عنه على الفور وإدارته بشكٍل 

صحيح.

كيفية تحقيق ذلك
نتجنب تضارب المصالح )أو ما يبدو كذلك( وعندما ال نتمكن من تجنبه، نضمن إدارته بشكٍل صحيح 

من خالل: 

 االنتباه للمواقف التي قد تضع مصالح شركة الشركة ومصالحنا في تضارب محتمل والكشف عن 	 
التضاربات الفعلية أو المحتملة إلى أحد المدراء أو مسؤول االمتثال واألخالقيات المحلي

 إبعاد أنفسنا عن عملية اتخاذ القرار عند الوقوع في موقف تضارب للمصالح فعلي أو محتمل	 

 عدم وضع أنفسنا في مواقف قد يؤثر فيها إخالصنا ألفراد العائلة أو األصدقاء المقربين بشكٍل غير 	 
مناسب على حكمنا 

 إدراك الوقت الذي قد تؤثر فيه االعتبارات المالية الشخصية والعالقات مع المنافسين أو الموردين أو 	 
العمالء على قدرتنا للعمل لتحقيق أفضل مصالح الشركة

 إظهار والئنا للشركة عن طريق عدم االحتفاظ ألنفسنا بالفرص المكتسبة باستغالل منصب الشركة أو 	 
مواردها 

 بذل قصارى جهدنا كل يوم بالشركة وعدم السماح بالوظائف الخارجية وغيرها من األنشطة للحد من 	 
إسهاماتنا في األعمال

تقديم الهدايا ووسائل الترفيه وقبولها فقط إذا كانت:	 

مناسبة	    

تخدم هدفًا تجاريًا مشروًعا	    

ال تؤثر على حكمنا	    

يجب اإلفصاح عن كل تضاربات المصالح الفعلية أو المحتملة لمراجعتها. وإذا كان لديك أسئلة حول مشاكل 
تضارب المصالح، اطلب المشورة من مسؤول االمتثال واألخالقيات.

تتمة <
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تجنب التضارب في المصالح )تتمة(

اختبار سريع حول تضارب المصالح
إذا اتخذت هذا اإلجراء، فهل:

سأشعر بااللتزام تجاه شخص ما أو جعلهم ملتزمين تجاهي؟	 

سأحط من قيمة قيمنا؟	 

سأُعرض حكمي للخطر؟	 

سأخلق تصرفًا غير الئق أو والًء منقسًما؟	 

 سأحصل على بعض المكاسب أو الفوائد الشخصية لنفسي أو أفراد عائلتي أو أحد أصدقائي المقربين 	 
والتي تكون غير معتادة أو باهظة الثمن أو متكررة؟

إذا قمت باإلجابة بـ "نعم" على أّي من هذه المواقف، فقد تواجه تضاربًا محتمالً في المصالح. أطلب 
التوجيه.

س:   لدّي ابنة أخ/أخت تخرجت وحصلت على شهادة البكالوريوس في الهندسة. وإذا قمنا 
بتوظيفها، فلن تقدم تقارير إلّي. فهل يمكنني أن أرشحها لمنصب ما؟

ج:   بعض أفضل موظفينا تم تعيينهم عن طريق إحاالت الموظف. ولتجنب ظهور أي شيء غير 
صحيح، يجب عليك الكشف عن عالقتك إلى مدير التوظيف. ويجب أال تشارك في عملية 

التوظيف، حتى يتم تقييم ابنة أخيك/أختك استناًدا إلى مميزاتها.
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تعتمد سمعة أعمالنا وفعاليتنا على 
السجالت التي تتسم بالوضوح والدقة 
والتي يتم االحتفاظ بها والكشف عنها 

وفقًا للمبادئ المتعارف عليها والسياسات 
الصارمة.

إنشاء سجالت وحسابات دقيقة واالحتفاظ 
بها والكشف عنها

سبب أهمية ذلك
سواًء كنا نقوم بإعداد التقرير السنوي للشركة أو نقوم بملء جدول زمني، فنحن بذلك نلعب دوًرا في 

التمسك بالتزام الشركة لالحتفاظ بسجالت دقيقة. وندرك أهمية هذه المسؤولية. ونعلم أن الشركة تعتمد 
على كون السجالت دقيقة ومكتملة وصادقة ورفع تقاريرها بدقة التخاذ قرارات أعمال صحيحة. وبالمثل، 

يعتمد مساهمونا على إعداد التقارير بدقة وشفافية التخاذ قرارات االستثمار الخاصة بهم. وباتباع مبادئ 
المحاسبة المقبولة وحفظ السجالت بشكٍل صحيح وإعداد تقارير دقيقة، فنحن نلبي التزاماتنا القانونية 

ونتجنب اإلضرار بالسمعة والغرامات والعقوبات المدنية والجنائية. كما نجعل أعمالنا أكثر كفاءة وإنتاجية، 
ونثبت صحة ثقة مساهمينا التي منحونا إياها.

كيفية تحقيق ذلك
نقوم بإنشاء السجالت ونحتفظ بها ونتخلص منها بشكٍل صحيح وبنزاهة. وهذا يعني أننا:

 نقوم بتسجيل كل األصول والمسؤوليات واإليرادات والنفقات والمعامالت التجارية بشكٍل دقيق وفي الوقت 	 
المناسب ووفقًا للوائح والمبادئ المحاسبية المقبولة وسياسات الشركة

 نتأكد من أن تشمل اقتراحات الميزانية والتقييمات االقتصادية كل المعلومات ذات الصلة	 

 ال نقوم بأية إدخاالت غير دقيقة أو خادعة في دفاترنا وسجالتنا	 

ال نبقي أي أموال أو غيرها من األصول سرية أو عير مسجلة	 

 نقوم بإخطار العمالء والموردين بخصوص حدوث أخطاء وتصحيحها على الفور من خالل التمويل أو 	 
استرداد التكلفة أو الوسائل األخرى المقبولة.

 نحتفظ بالسجالت ونتخلص منها وفقًا لسياسات الشركة ومتطلباتها القانونية	 

 نحمي أي سجالت قد تتعلق باإلجراءات القانونية	 

يجب اإلبالغ عن أي انتهاكات سجالت مشتبه بها. ويمكنك االتصال بالمشرف أو مسؤول االمتثال 
واألخالقيات أو قسم الشؤون القانونية أو استخدام برنامج الشركة لإلبالغ دون كشف الهوية.

تتمة <
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إنشاء سجالت وحسابات دقيقة واالحتفاظ بها والكشف عنها )تتمة(

س:   بالرغم من أن سياسات إدارة السجالت لدينا تتيح لنا التخلص من بعض السجالت بعد فترة 
معينة، إال أنني أحتفظ بمعظم سجالتي - خاصةً السجالت اإللكترونية مثل رسائل البريد 

اإللكتروني - فقط ألكون في أمان. فهل هذا صحيح؟

ج:   ال "تسمح" سياسات إدارة سجالت الشركة بالتخلص من السجالت - فهي عادةً تتطلب 
التخلص منها بعد فترة معينة من الوقت وفقًا لنوع السجالت. ومن خالل عدم التخلص من 

السجالت في الوقت المحدد، فأنت بذلك ال تخالف سياسات الشركة فحسب، ولكن أيًضا 
ترهق أنظمة التخزين وتسبب عدم الكفاءة وتتركنا عرضة لمشكالت قانونية. ومع ذلك، 
هناك وثائق معينة يجب االحتفاظ بها، مثل الوثائق التي تتضمن أموًرا قضائية موجودة 

أو محتملة أو تخضع ألمر حفظ قانوني. ويتحمل كل منا مسؤولية معرفة جداول االحتفاظ 
الخاصة بكل سجل نصادفه واتباع تلك الجداول.
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نقوم بحماية الملكية الفكرية للشركة من 
إساءة االستخدام واالختالس والتدمير 

والفقدان.

حماية ملكيتنا الفكرية 

سبب أهمية ذلك
من خالل قيمنا األساسية المتعلقة باالبتكار، أنشأت شركتنا أحد أكبر ملفات الملكية الفكرية في العالم. فهذه 

األصول هي نتيجة للعمل الجاد الذي نقوم به يوميًا، كما أنها تشكل دافعًا لالبتكار والنمو. وحمايتها أمر 
ضروري بالنسبة لهدفنا في تحقيق التميز التنافسي ولمستقبل أعمالنا.

كيفية تحقيق ذلك
نقوم بحماية الملكية الفكرية للشركة عن طريق:

 الوصول إلى الملكية الفكرية للشركة )مثل األسرار التجارية واالختراعات والبيانات التقنية والتصميمات 	 
والدراية العلمية والبرامج واالستراتيجيات وتفاصيل العقد والمعلومات المالية( واستخدامها والكشف 

عنها فقط عند الطلب للقيام بواجباتنا ووفقًا لسياسات وإجراءات الشركة المعمول بها

 الكشف فوًرا للشركة عن جميع االختراعات التي تم إنشاؤها أثناء العمل لدى الشركة، حتى يمكن تقييمها 	 
في الوقت المناسب للحصول على براءة اختراع

 الكشف عن المعلومات الخاصة بالملكية لآلخرين - حتى داخل الشركة - فقط إذا كانت هناك حاجة 	 
عملية لمعرفة هذه المعلومات ولجهة أخرى فقط بعد إبرام اتفاقية إفصاح مناسبة أو غيرها من االتفاقيات

 االلتزام بسياسات الشركة المعمول بها واللوائح المتعلقة بنقل المعلومات الخاصة بالملكية إلكترونيًا 	 
واستخدام وسائل التواصل االجتماعي

 التعرف على أي متطلبات تعاقدية أو تنظيمية وااللتزام بها حتى يتم إلزام الجهة الخارجية التي تتلقى 	 
المعلومات الخاصة بالملكية بحمايتها

 ضمان تطبيق االتفاقيات التي تحكم حقوق الملكية الفكرية وحقوق الترخيص قبل التعاون مع الجهات 	 
الخارجية

تتمة <
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حماية ملكيتنا الفكرية )تتمة(

الملكية الفكرية
الملكية الفكرية تتضمن، على سبيل المثال:

 األفكار واالبتكارات	 

العالمات التجارية واألسماء التجارية والشعارات	 

 أعمال التأليف )مثل الرسوم التوضيحية والكتابات والرسومات والوثائق والبرامج(	 

 المعلومات الخاصة بالملكية، كالً من الطبيعة التقنية وطبيعة األعمال، بما في ذلك:	 

البيانات الفنية والتصميمات والدراية العلمية	   

األعمال والتسويق والمبيعات والشراء وخطط التسعير	   

استراتيجيات األعمال	   

معلومات حول الدمج والتملك	   

تفاصيل العقد	   

المعلومات المالية	   

تقوم شركتنا بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها حول العالم من خالل عدة طرق قانونية، تشمل 
العقود وبراءات االختراع واألسرار التجارية والعالمات التجارية المسجلة وغير المسجلة وحقوق الطبع 

والنشر وحقوق التصميم. 
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نتخذ اإلجراءات الالزمة لمنع إساءة 
استخدام الملكية الفكرية الخاصة 

باآلخرين أو اختالسها أو تدميرها أو 
إتالفها أو فقدها.

احترام الملكية الفكرية الخاصة باآلخرين

سبب أهمية ذلك
كما تقّدر شركتنا حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها وتتوقع من اآلخرين احترام هذه الحقوق، فإنها تقّدر 

حقوق الملكية الفكرية الخاصة باآلخرين وتحترمها. ويشمل ذلك جميع أشكال الملكية الفكرية، سواًء الملقاة 
على عاتقنا من جانب العمالء أو شركاء األعمال أو الموردين أو التي يحتفظ بها المنافسون أو غيرها من 
الجهات الخارجية. ومن خالل حماية مثل هذه الحقوق، فنحن ال نمتثل فقط اللتزاماتنا القانونية، بل نعزز 

الثقة واالحترام الذي يُكنه اآلخرون لشركتنا أيًضا.

كيفية تحقيق ذلك
نحترم حقوق الملكية الفكرية الخاصة باآلخرين من خالل:

 اتباع كل السياسات واإلجراءات المتعلقة بحماية المعلومات الخاصة بالملكية وغيرها من حقوق الملكية 	 
الفكرية

 عدم طلب الحصول على معلومات ملكية خاصة بعمالئنا أو شركاء األعمال أو المنافسين أو غيرها من 	 
الجهات الخارجية أو قبولها أو استخدامها أو الكشف عنها بدون تصريح

 عدم نسخ أعمال اآلخرين - بما في ذلك على سبيل المثال، الصور أو المنشورات أو مقاطع الفيديو أو 	 
غيرها من المحتويات الموجودة على اإلنترنت - إال إذا حصلنا على ترخيص للقيام بذلك

 احترام حقوق براءة االختراع واألسرار التجارية ومعلومات الملكية الخاصة باآلخرين أثناء عمليات 	 
البحث والتطوير لدينا

 االلتزام باتفاقيات ترخيص الملكية الفكرية المعمول بها وغيرها من الشروط التعاقدية التي تحكم استخدام 	 
معلومات الملكية الخاصة باآلخرين أو الكشف عنها

 االعتراف بحقوق الطبع والنشر والشعارات والعالمات التجارية واألسماء التجارية والتصميمات 	 
الخاصة بجهة خارجية في أسواقنا وغيرها من المنشورات

 اإلبالغ عن المنتجات المزيفة وغيرها من جرائم الملكية الفكرية	 
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نقوم بحماية كل ممتلكات الشركة من 
التعرض لألضرار والفقدان وإساءة 

االستخدام.

حماية ممتلكات الشركة

سبب أهمية ذلك
تم إنشاء أصول شركتنا بالعمل الجاد الذي نقوم به يوميًا. فهي تُعد مصدًرا وانعكاًسا البتكاراتنا ونمونا؛ 

كما أنها هامة إلذكاء روح الفوز لدينا بصورةٍ يومية. ونحترم هذه األصول ونحميها كما لو كانت ممتلكات 
شخصية خاصة بنا. حيث نحميها من التعامل معها بشكٍل سيئ واالختالس. ونعلم أن الشركة والمساهمين 

يعتمدون علينا لتحمل المسؤولية الشخصية لحماية األصول من إساءة المعاملة.

كيفية تحقيق ذلك
نحن رعاة مسؤولون عن ممتلكات الشركة. وهذا يعني أننا:  

نتعامل دائًما مع األصول الملموسة بشكٍل صحيح ووفقًا لسياسة الشركة	 

نمنع فقدان موارد الشركة وضياعها وتدميرها وسرقتها وإساءة استخدامها	 

نستخدم أصول الشركة فقط ألغراض تجارية وليس لتحقيق مصالح شخصية	 

 نعمل على الحد من االستخدام الشخصي ألنظمة وأدوات االتصال الخاصة بالشركة	 

نقوم باإلبالغ عن الظروف التي نشتبه فيها بتعرض أصول الشركة للخطر	 

 نضمن خضوع جميع المعامالت التجارية لتصريح من اإلدارة وكذلك خضوعها للمراجعة الداخلية 	 
وعمليات الموافقة

 نقوم بوضع ضوابط داخلية تساعد على ضمان دقة التقارير المالية واالمتثال الكامل لعمليات التدقيق 	 
والتحقيقات والقوانين واللوائح ونتبعها

 نمنع استخدام األصول المالية لغسيل األموال أو تمويل اإلرهاب من خالل البقاء منتبهين للعالمات 	 
التحذيرية واتباع اللوائح العالمية

األصول الملموسة
األصول الملموسة هي أي شيء مادي توفره الشركة للموظفين للقيام باألعمال مثل المنشآت والمركبات 

وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من األجهزة اإللكترونية واآلالت واألدوات والنقود والمستلزمات المكتبية 
وبطاقات الهوية.

األصول المالية
األصول المالية هي أموال الشركة أو سنداتها المالية أو أي شيء يمكن تحويله إلى أموال.

تتمة <
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حماية ممتلكات الشركة )تتمة(

العالمات التحذيرية لغسيل األموال
عالمات الخطر المحتملة لغسيل األموال تتضمن على سبيل المثال ال الحصر:

العمالء الذين يقدمون المدفوعات عبر حسابات متعددة	 

المدفوعات التي تقدمها جهة خارجية نيابةً عن العميل دون مبرر أو تفسير	 

 طلبات المدفوعات التي يتم تقديمها لحسابات شخصية أو خارجية بدالً من حسابات الشركة المعتادة	 

طلبات إتمام المدفوعات في أوقات غريبة أو بطرٍق غير مألوفة	 

طلبات العديد من المدفوعات األقل من 10000 دوالر أمريكي	 

إبالغ المشرف أو مسؤول االمتثال واألخالقيات أو قسم الشؤون القانونية أو برنامج الشركة لإلبالغ دون 
كشف الهوية عن أي إساءة استخدام ألصول الشركة. 
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نبحث عن شركاء أعمال يتشاركون التزاماتنا الصارمة لتحقيق 
األداء والتزامنا بتلبية احتياجات عمالئنا أو تجاوزها. ونتعامل 

مع شركائنا باحترام ونزاهة ونهيئ بيئة توفر لهم االندماج 
واحترام وحماية حقوقهم والحفاظ عليها وفقًا ألعلى المعايير 

األخالقية كجزٍء من سلسلة توريد عالمية.

نبني شراكات دائمة

44 اختيار الشركاء المناسبين 

45 احترام حقوق اإلنسان وحمايتها 
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نختار شركاء األعمال استناًدا إلى 
مميزاتهم وقيمهم المشتركة كما نعاملهم 

بإنصاف.

اختيار الشركاء المناسبين

سبب أهمية ذلك
نبحث عن شركاء أعمال يمكنهم مساعدتنا على تحقيق أهداف عملنا من خالل توفير الخبرة والموارد 
والكفاءة واالبتكار لمساعدتنا على تقديم منتجات موثوق بها في الموعد المحدد. كما نبحث عن شركاء 

يتشاركون أعلى المعايير األخالقية وحماسنا لجعل العالم أفضل.

كيفية تحقيق ذلك 
نختار شركاء األعمال من خالل عملية تنافسية ولكن عادلة. وهذا يعني أننا:

 نبحث عن شركاء يستوفون معاييرنا المتعلقة بالسالمة والنزاهة واألداء مع تقديم ما يعدون به في الوقت 	 
المحدد ووفقًا للميزانية 

نجري العناية الواجبة لضمان كون شركاء األعمال الرئيسيين المحتملين مؤهلين ويتمتعون بسمعة طيبة 	 
قبل التعاقد معهم ومراقبة أدائهم بعد ذلك

نقوم بإعداد متطلبات أداء واضحة ومحددة مع نتائج قابلة للقياس	 

 نُضفي الطابع الرسمي على العالقات كتابيًا حتى تتسم جميع المعامالت بالشفافية وتسجيلها بشكٍل صحيح 	 
ويتحمل شركاء األعمال مسؤولية القيام بذلك وفقًا لمتطلبات السالمة واألخالقيات واالمتثال

 نبحث عن فرص لألعمال الصغيرة والمتضررة والمملوكة لألقلية والمملوكة للمرأة والمملوكة 	 
للمحاربين القدامى والتي ال يستفاد منها تاريخيًا استفادة كاملة
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نلتزم بالمواطنة الصالحة واالشتراك مع 
اآلخرين لتعزيز ظروف أعمال أفضل 

للجميع.

احترام حقوق اإلنسان وحمايتها

سبب أهمية ذلك
نتمتع ببصمة عالمية هائلة تمكننا من ترك أثرنا في السعي لظروف عمل أكثر أمانًا وفرص عمل متساوية 

في جميع أنحاء العالم. وتتخذ شركتنا تدابير قوية وشاملة لحماية العمال في منشآتنا. ولكن يمكننا أيًضا 
تعزيز التغيير اإليجابي من خالل تشجيع شركاء أعمالنا والمجتمعات على احترام حقوق اإلنسان أيًضا. 

لذلك، فإننا نحترم قيمنا األساسية ونلتزم بها من خالل االشتراك مع هؤالء الذين يشاركون التزامنا 
للمساعدة في الحفاظ على سالمة األشخاص وراحتهم وإنتاجيتهم وتنقلهم.

كيفية تحقيق ذلك 
تحترم شركتنا حقوق اإلنسان وتحميها عن طريق: 

 ضمان أمان ظروف العمل لموظفيها وسالمتها، استناًدا إلى ما هو أكثر صرامة: المعايير األمريكية أو 	 
المعايير المحلية أو سياسات الشركة

حظر استخدام عمالة األطفال أو العمالة الجبرية والبحث دائًما عن شركاء األعمال الذين يتشاركون 	 
التزامنا بمكافحة االتجار بالبشر أو الجنس ودعم حقوق اإلنسان

حظر التمييز على أساس غير قانوني، بما في ذلك: العرق أو اللون أو الدين أو األصل القومي أو 	 
الجنس أو العمر أو اإلعاقة أو الموقف التجنيدي أو الحالة الزواجية أو الحالة الجنسية أو العقيدة أو الميل 

الجنسي أو غير ذلك من الفئات المحمية على النحو المنصوص عليه في القانون المعمول به

تقديم مكافآت ومزايا لجذب المواهب القوية واستبقاؤها لشركاتنا، مع االلتزام بجميع اللوائح المعمول بها 	 
المتعلقة باألجور وساعات العمل والمستحقات المقررة قانونًا

االعتراف بمبدأ حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية ألنها موجودة بموجب القوانين 	 
المعمول بها في البلدان التي نعمل فيها

 تعزيز ممارسات مسؤولة فيما يخص سياسة المصادر ووضع توقعات لموردينا الرئيسيين من خالل 	 
مدونة األخالقيات الخاصة بالموردين، بما في ذلك ضرورة التزام هؤالء الموردين بضمان أمان بيئات 
العمل لموظفيهم وسالمتها وتجنب التمييز وضمان عدم استخدام عمالة األطفال وتجنب اإلتجار بالبشر 

لضمان اإلبالغ السليم عن مزاعم ارتكاب أي مخالفات، توفر Carrier قنوات آمنة وسرية للموظفين 
واألطراف الخارجية لطلب التوجيه وطرح األسئلة وإبداء التعليقات واإلبالغ عن سوء سلوك مشتبه 

به، ويتيح برنامج اإلبالغ دون كشف الهوية الخاص بالشركة للموظفين وغيرهم طرح األسئلة أو إثارة 
المخاوف.
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تساعد منتجاتنا في جعل الحياة العصرية ممكنة. كما أنها تجعل 
األمور أفضل - وأيًضا هذه مهمة ننشدها في مجتمعاتنا. ونحمي 

البيئة التي نتشاركها ونبحث عن طرق مستدامة إلرساء القيم. 
كما ندعم الفرص النابضة بالحياة وجهود التحسين االجتماعية 

واألعمال الخيرية وفهم أنه عندما تصبح التزاماتنا أقوى، فنحن 
أيًضا نصبح أقوى.

نحن جزء ال يتجزأ من مجتمعاتنا

47 البيئة  حماية 

48 المساهمة في مجتمعاتنا 

49 المشاركة في العملية السياسية 
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نحترم جميع القوانين واللوائح البيئية التي 
تنطبق علينا، مع سعينا أيًضا لتحقيق 

األهداف الطموحة للمحافظة واالستدامة.

حماية البيئة

سبب أهمية ذلك
توضح عملياتنا العالمية - وخاصةً استخدام العديد من المنتجات في المدن الكبرى - الضغط المتزايد الذي 

تواجهه بيئتنا من النمو السكاني والتحضر. كما أنها منحتنا فرصة لوضع أحد األمثلة القوية. وهذا هو 
السبب في أننا لسنا راضين لمجرد تلبية التزاماتنا القانونية عندما يتعلق األمر بالمعايير البيئية. حيث نريد 
أن نكون أحد عوامل التغيير اإليجابي ونحرز التقدم مع االبتكار واإلظهار ألقراننا ومجتمعاتنا أن اإلقالل 

من اآلثار البيئية ليس جيًدا للعالم فحسب، بل أيًضا لألعمال. 

كيفية تحقيق ذلك 
تعزز شركتنا المسؤولية البيئية واالستدامة. وهذا يعني أننا:

 نتبع كل القوانين البيئية المعمول بها ونظل معتمدين على المميزات واإلبالغ عن أي أحداث والتخلص من 	 
النفايات الخطيرة بشكٍل آمن

نبحث عن فرص المحافظة على الطاقة والمياه والمواد	 

نعمل على تصميم المنتجات التي تعزز التزامنا بالمحافظة وتصنيعها	 

 نقوم بإنشاء أنظمة البناء التي تقلل االنبعاثات وتعزز االستدامة	 

نتوقع من موردينا الرئيسيين توظيف ممارسات االستدامة بشكٍل متزايد	 

 نقوم بتحديد األهداف التي تحفزنا وموردينا الرئيسيين للسعي نحو التحسين المستمر في مجال المحافظة 	 
واالستدامة

نبذل جهوًدا شخصية للبحث عن طرق جديدة يمكننا الحفاظ عليها كأفراد	 

إذا كان لديك أي مخاوف بشأن إحدى المشكالت البيئية، فاتصل بالمشرف أو أخصائي الصحة والسالمة 
البيئية أو مسؤول االمتثال واألخالقيات أو برنامج الشركة لإلبالغ دون كشف الهوية.
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نحن شركاء نشطون في مجتمعاتنا 
ونتطوع بوقتنا ومواردنا ومواهبنا 

للمساعدة على تحقيق االزدهار.

المساهمة في مجتمعاتنا

سبب أهمية ذلك
تعمل شركتنا على نطاق عالمي. ولكننا أيًضا نستمد القوة واإللهام من مجتمعاتنا المحلية - األماكن التي 
نعمل بها ونعيش فيها. ونسعى إلى تشجيع النمو والحيوية من خالل التعامل اإليجابي مع جيراننا وزيادة 

االحترام والثقة المتبادلين وتحسين سمعتنا وجهود التوظيف في العملية. 

كيفية تحقيق ذلك
تُعد شركتنا شركة مواطنة مسؤولة في المجتمعات التي تباشر فيها أعمالها. وهذا يعني أننا:  

 نشجع األدوار النشطة التي يقوم بها الموظفون في مجتمعاتنا كمتطوعين ومرشدين وعاملين في مجال 	 
األعمال الخيرية ونحتفل بها

 نشارك في القضايا المدنية والخيرية الجديرة باالهتمام كما نقوم بالتدقيق فيها مسبقًا لضمان مشروعيتها	 

ال نسعى للحصول على أي شيء في مقابل التبرعات الخيرية	 

س:   سأتطوع في حملة لجمع التبرعات الخيرية في نهاية هذا األسبوع. فهل من الجيد أن أقدم 
نفسي كأحد موظفي الشركة ألنني أعرف أن الشركة كانت داعمة لهذا العمل الخيري منذ 

فترة طويلة؟

ج:   بالرغم من أن الشركة تدعم هذا العمل الخيري، إال أنه ال ينبغي أن تحضر مثل هذه 
األحداث كممثل رسمي للشركة دون الحصول على تصريح مسبق للقيام بذلك. فاتصل 

باإلدارة مسبقًا للحصول على تصريح، وربما يمكنك الحصول على موافقة الشركة لدعم هذا 
الحدث بشكٍل رسمي.
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نمتثل لجميع القوانين الدولية والوطنية 
والمحلية التي تحكم مشاركة الشركات 

في الشؤون السياسية كما نشجع 
الموظفين على االشتراك في العملية 

السياسية كمواطنين عاديين.

المشاركة في العملية السياسية

سبب أهمية ذلك
كشركة، نعمل بشكٍل وثيق مع الحكومات في جميع أنحاء العالم ونهتم للنتائج السياسية. ونشارك في 

العملية السياسية كشركة ولكننا نقوم بذلك على نحٍو مسؤول. وندرك القيود القانونية ونحترمها كما نتبع 
القواعد نًصا وروًحا. وفي الوقت نفسه، ندعم موظفينا بشكٍل كامل ألداء واجبهم المدني من خالل البقاء 

على اطالع والمساهمة بوقتهم أو تقديم الدعم المالي لألنشطة السياسية. 

كيفية تحقيق ذلك
نشارك في الشؤون السياسية بطريقٍة قانونية وأخالقية كشركة وأفراد. وهذا يعني أننا:

 نلتزم بجميع القيود القانونية المتعلقة بمساهمات الشركة للجهات واللجان السياسية والمرشحين المستقلين	 

 نعلن بكل صراحة عن االشتراك في الشؤون السياسية كمواطنين عاديين بأن أفعالنا ووجهات نظرنا 	 
خاصة بنا وليست خاصة بالشركة

 نقوم بإبالغ مسؤول االمتثال واألخالقيات إذا أردنا الترشح ألحد المناصب كأفراد، لتجنب التضارب 	 
المحتمل في المصالح

 على علم بقواعد كسب التأييد وتجنب االتصال بالمسؤولين العموميين دون إذن صريح وفهم الكشف 	 
العلني ومتطلبات اإلبالغ

 ال نقوم بالمساهمات السياسية نيابةً عن الشركة أو نستخدم أموال الشركة ما لم يكن القانون يسمح بذلك 	 
وبعد الحصول على موافقة مسبقة من قسم الشؤون القانونية 

إخالء المسؤولية
ال تمنح مدونة األخالقيات أي حق تعاقدي، بشكٍل صريح أو ضمني، للبقاء موظفًا بالشركة. كما أنها ال 

تضمن أي بنود وشروط ثابتة لتوظيفك.


