
مدونة قواعد السلوك املهني 



تاريخنا 

لطاملا كان التزامنا بتقديم الخدمات عىل النحو األخالقي أحد األسس الراسخة لدينا. تم إنشاء أول 

 سياسة أخالقيات رشكة Carrier Corporate عىل يد املؤسس ويليس كارير عام 1932. 

 وقد قامت هذه السياسة عىل أساس البحث والتميز والوالء واللباقة املهنية. حيث مل تتغري القيم 

التي نسري عىل خطاها يف ثقافتنا اليوم منذ ما يقارب قرن من الزمان. 

رسالة من دايف جيتلني 

 يف Carrier، نتطلب األداء األمثل و النزاهة العالية من كافة املوظفني وكل من نتعامل معه 
عىل املستوى التجاري. 

 وال يجوز بأي حال من األحول التخيل عن قيمنا أو نزاهتنا من أجل تحقيق األهداف التجارية 
التي نطمح إليها. 

نحن كرشكة نلتزم بفعل الصواب عىل الدوام. 

ال استثناءات. 

دايف 

رئيس مجلس إدارة الرشكة والرئيس التنفيذي لها، كارير 
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 The
 Carrier

Way

الرؤية 
تطلعاتنا هي ما تدفعنا للذهاب إىل العمل كل يوم. 

 نسعى إىل ابتكار حلول تهّم الناس وكوكبنا. 

القيم 
مبادؤنا املطلقة تعني فعل اليشء الصحيح دامئًا. 

االحرتام     النزاهة     الشمول     االبتكار     التميز 

الثقافة 
نحرص يف سلوكياتنا عىل العمل وتحقيق الفوز مًعا، دون التفريط بقيمنا أبًدا. 

مرحبًا بك يف قسم قواعد السلوك املهني لدينا 

تكمل مدونة قواعد السلوك املهني The Carrier Way. حيث يوضح االثنان مًعا كيف تُشكل قيمنا السلوكيات التي نترصف بناء عليها. وترشدنا القواعد 

إىل كيفية فعل الصواب جنبًا إىل جنب مع الرؤية، والقيم والثقافة الخاصة بنا. حيث تعزز هذه القواعد من سعة اإلدراك لدينا بناء عىل مبادئ جلية وأمثلة من 

الواقع وأدوات عملية. The Carrier Way هو األساس لكل يشء نقوم به. باختصار، إنه يحدد رؤيتنا ويعيد تأكيد قيمنا ويوضح السلوكيات التي ستخلق 

ثقافة العمل والفوز مًعا. 

القيم 

تحدد قيمنا طريقة تعاملنا كل يوم.

الثقافة 

وتتسق سلوكياتنا عىل الدوام مع قيمنا دون أي استثناءات. 

مدونة قواعد السلوك املهني 

الرتكيز عىل العمالء 
نفوز عندما يفوز عمالؤنا. 

السعي إىل الفوز 
نسعى جاهدين إىل تحقيق الريادة يف كل يشء نفعله. 

اختيار الرسعة 
نعمل ومنيض إىل األمام برسعة مع الرتكيز الكامل. 

تحقيق نتائج 
نؤدي عملنا بنزاهة. 

الجرأة عىل التغيري 
نبتكر الحلول املستدامة ونسعى إليها دامئًا. 

بناء فرق أفضل 
ننشئ فرًقا متنوعة، ومنكّنها من التقدم بوترية أرسع. 
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االحرتام 

ماذا نقصد بذلك؟ 

أن نعامل الناس كام نود أن يعاملونا. 

نتخذ كافة اإلجراءات لضامن عدم شعور أي 

شخص بالخطر أو الخوف يف أماكن عملنا. 

كيف ننفذ ذلك؟ 

نحن نشجع الجميع عىل اإلفصاح عام بداخلهم والتعبري عن األفكار واآلراء وطرح األسئلة الالزمة واالنصات بحرية إىل 
وجهات نظر اآلخرين. 

مثال: 

أنا وزمييل اختلفنا حول مرشوع معني. وعىل الرغم من أن كل منا له رأي سديد، إال أنني أخذت بنصيحة زمييل وكان 

ذلك يف صالح رشكة Carrier وعمالئنا. وقد شكرت زمييل لدعمه يف هذا املرشوع. 

 .The Carrier Way هذه هي السلوكيات غري املقبولة والتي ال تتوافق مع

إننا نسعى جاهدين إلنشاء بيئة عمل توفر لنا تكوين أفضل الفرق حتى نْفز مًعا. 

االحرتام يوفر بيئة عمل إيجابية نشعر فيها باالحتواء والتمكني لنصل إىل قدرتنا الكاملة. 

• مدير يرصخ يف وجه أحد الزمالء أمام الجميع بخصوص مشكلة يف أدائه. فّكر مليًا يف هذه املواقف: 

•  تجاهل أحد الزمالء من قبل الجميع داخل أحد الفرق وإخفاء بعض املعلومات ذات الصلة عنه 
بسبب "استياء" املدير من هذا الزميل. 

مدونة قواعد السلوك املهني 
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النزاهة 

ماذا نقصد بذلك؟ 

نضع الصدق، واملساءلة، واألخالق يف 
املرتبة األوىل. 

إننا نفعل اليشء الصواب لجميع أصحاب 
املصالح وتوفري املنافسة املنصفة. ونطلب 
من رشكاء العمل لدينا بفعل اليشء ذاته. 

ونحن ال منتثل للنص مبفهومه املحدود 
فحسب ولكن أيَضا لروح القانون وسياسات 
Carrier. حيث نحقق الفوز بالطريقة 

الصائبة فقط. 

 .The Carrier Way هذه هي السلوكيات غري املقبولة والتي ال تتوافق مع

ترصف دامئًا بنزاهة وتحّل بالصدق يف كل ما تقوله وتفعله. 

النزاهة متكننا من تقديم أفضل الخيارات املتاحة لعمالئنا. 

كيف ننفذ ذلك؟ 

إننا نفعل الصواب يف األنشطة اليومية التي نقوم بها بكامل إرادتنا. 

أمثلة: 

• لقد رفضت تقرير نفقات به الكثري من اإليصاالت املفرطة. 

•  قمت بكل احرتام برفض ثالثة جداول رقمية مقدمة من قبل أحد التجار بسبب عدم توافقها 
مع سياسة الهدايا الخاصة بنا. أشاد يب املدير بفضل سلويك املهني الجيد. 

• تقديم نفقات شخصية عىل أنها نفقات مهنية للحصول عىل مبالغ غري مستحقة. فّكر مليًا يف هذه املواقف: 

• االستيالء عىل سلع Carrier من املصنع ومحاولة بيعها لتحقيق ربح. 

مدونة قواعد السلوك املهني 
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االحتواء 

ماذا نقصد بذلك؟ 

نسعى جاهدين لتهيئة بيئة يشعر الجميع 
فيها باالنتامء، مهام كانت أوجه اختالفاتنا. 

نحن نتبنى التنوع وفائدة وجهات النظر 
واآلراء املختلفة. 

إننا    ننظر بعني التقدير ملوظفينا وفق املزايا 
واملهارات واملشاركات املقدمة منهم. 

إننا ال نسمح بأي نوع من التمييز. 

كيف ننفذ ذلك؟ 

يف Carrier، نتبنى اختالفاتنا ونفهم أن تنوعنا هو أحد أعظم أصولنا. 

مثال: 

اتضح أن توظيف شخص من ذوي القدرات الخاصة أسهل بكثري مام اعتقدت من قبل. لقد تلقيت 
الكثري من الدعم لضامن تلبية مكان العمل الحتياجات موظفيني. إننا نحتاج جميًعا إىل العمل مًعا 

لتكوين الفريق األفضل. 

 .The Carrier Way هذه هي السلوكيات غري املقبولة والتي ال تتوافق مع

يتيح لنا توفري فرص متساوية جذب واستقطاب أفضل املواهب ونرش السعادة بني املوظيفني عىل نحو أفضل.

االحتواء يساعد يف تكوين أفضل فرق العمل وإنشاء بيئة عمل أكرث تعاونية. 

• تخيل موظًفا يضطر إىل إخفاء ميوله الجنسية ألن الفريق يلقي تعليقات متييزية حول فّكر مليًا يف هذه املواقف: 
مجتمع امليم. 

• مدير يطبق معايري ترقية غري عادلة، األمر الذي يثري تساؤالت حول النزاهة يف اتخاذ القرارات. 
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االبتكار 

ماذا نقصد بذلك؟ 

نسعى دوًما إىل التطوير، والتحسني، 
وتحقيق منو مستدام. 

استناًدا إىل ثقافتنا الرائدة. نعمل عىل 
إنشاء حلوالً تهّم الناس وكوكبنا. 

كيف ننفذ ذلك؟ 

نحن نعزز بيئة عمل تشجع أعضاء فريقنا عىل مشاركة األفكار واالقرتاحات ومناقشة األعراف والتقاليد 
والجرأة عىل إحداث تغيري جذري. 

مثال: 

ترشفت باستالم جائزة أفضل ابتكار للعام من Carrier! مل تكن  الجرأة عىل إحداث تغيري جذري سهلة 
املنال وكانت تراودين لحظات من الشك، إن مثل هذا التشجيع والتقدير يساهد يف إحداث فرقًا كبريًا. 

االبتكار من صميم أعاملنا. 

مدونة قواعد السلوك املهني 
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التميز 

ماذا نقصد بذلك؟ 

نحقق مزايا منتجاتنا وخدماتنا، ويتسم 
التنفيذ بأهميته العاجلة وال تشوبه 

شائبة. 

كيف ننفذ ذلك؟ 

إننا نسعى عىل الدوام إىل تحقيق أعىل جودة يف كل ما نقوم به ونلتزم دامئًا بأعىل مستوى 

مثال: 

أبلغت عىل الفور عن مشكلة جودة، والتي ميكن أن تكون أيًضا مشكلة أمان محتملة، يف أحد املرشوعات 
الذي تم ترسيعه لتسليمه يف املوعد النهايئ للعميل. دامئًا ما تأيت رغبتي يف تقديم منتجات آمنة إىل عمالئنا 

عىل رأس األولويات. 

 .The Carrier Way يعد تقديم املنتجات بلمسة من التميز أحد أجزاء
وال ميكن التخيل أو التأثري عىل الجودة واألمان بأي حال من األحوال. 
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 CPM4 Global Ethics & Compliance برنامج

 CPM5 االمتثال ومكافحة االحتكار

 CPM7 تضارب املصالح

 CPM8 مكافحة الفساد

 CPM9 االمتثال لقوانني التجارة العاملية

 CPM12 العالقات الحكومية

 CPM13 االمتثال لهيئة األوراق املالية والبورصات وعالقات املستثمرين

أدوات اتخاذ القرار لديك 

تساعدك قواعدنا يف اتخاذ مجموعة متنوعة من القرارات، ولكنها سترشك دامئًا األشخاص املناسبني ملساعدتك، مبا يف ذلك مسؤول 
األخالق واالمتثال وخرباء آخرين )مثل املوارد البرشية أو الجودة أو الهندسة أو العمليات أو الشؤون القانونية(. 

 Carrier املتاحة عىل موقع السياسات اإللكرتونية أو عرب موقع ويب Carrier ميكنك االطالع عىل العمل القيايس وسياسات
والذي يعد كال من جزًءا ال يتجزأ من هذه القواعد. تتضمن أمثلة سياسات رشكة Carrier عىل سبيل املثال وليس الحرص، ما ييل: 
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النص والروح 

ال متتثل أفعايل للنص مبفهومه املحدود فحسب 
ولكن أيًضا لروح القوانني واللوائح املعمول بها 

 .Carrier وكذلك سياسات

اإلبالغ عن املخالفات 

إذا رأيت أي يشء ميثل أو يبدو أنه انتهاك لقواعدنا 

أو السياسات الخاصة بناأقل شيئًا بخصوص ذلك. 

طلب نصيحة 

يف حالة االرتياب، أطلب النصيحة من مديري أو 
مسؤول االمتثال واالخالقيات لدي. 

عدم االنتقام 

أنا ال أرشك نفيس أو أتسامح مع أي عمل 
انتقامي مطلًقا. 

هل ميكنني ذلك، وهل يجب عيّل؟ 

 أسأل نفيس "هل ميكنني فعل ذلك؟!" ثم 

"هل يجب عيّل فعل ذلك" و"هل سأشعر بالراحة من 

رؤية نتيجة سلويك عىل غالف جريدة" 

بيئة إيجابية 

أعمل عىل تكوين بيئة عمل وعالقات تجارية إيجابية 

ال مكان فيها إال لإلجراءات القانونية واألخالقية التي 
تعكس قيمنا األساسية. 

القيادة بالقدوة 

أسري مببدأ القيادة بالقدوة يف كافة تفاعاليت 

مع أصحاب املصالح. 

القيم 

 أنا عىل دراية وفهم بالقيم الخمسة ل 

The Carrier Way وقواعد 
السلوك املهني لدينا. 

أدوات اتخاذ القرار 
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اإلبالغ عرب الهاتف اإلبالغ عرب اإلنرتنت 

 www.corporate.carrier.com/contact-us/integrity-line

عندما يالحظ املوظفون واملتعاقدون والرشكاء أو يشتبهون يف أمر ما يتعارض مع مدونة قواعد السلوك املهني أو سياساتنا، فإننا نشجعهم عىل التحدث واإلبالغ عنه، 
حتى دون الكشف عن هويتهم إذا كانوا يفضلون ذلك. تلتزم Carrier بتوفري بيئة إبالغ آمنة. 

عدم االنتقام 

ال تتسامح Carrier بأي شكل من األشكال تجاه أعامل االنتقام. أي شخص ينخرط يف سلوك انتقامي ضد أولئك الذين يقدمون بالًغا بحسن نية سيخضع إلجراءات 
تأديبية تصل إىل إنهاء الخدمة. 
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