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كلمة المدير التنفيذي
إن ﺷركة  ) BGP Inc., China National Petroleum Corporationراشي
اختصارا يه )"ةكرشلا" ﻢﺳاﺑ ﺷركة تقدم خدمات تقنية دولية ﺷاملة،
يلي اميف اهيلإ
ً
و ةيﺳاﺳﻷا اهلامعأهي ،ةيئايزيفويجلا بيلاﺳﻷا مادختﺳاﺑ زاغلاو طفنلا دراوم فاشكتﺳا
وتشمل أعمالها اﻷخرى ايرحبلاو يربلا فاشكتﺳﻻ لزاغلاو طفنل ،وةجلاﻌم وتفسير
تانايبلا ،و ءايزيفويجمكامن النفط ،و ،لماشلا يئايميكويجلاو يئايزيفويجلا بيقنتلا
ورئبلا لخاد يلازلزلا ريغو يلازلزلا حسملا ،تادﻌم عينصتو التنقيب ا ،يئايزيفويجل
ريوطتلاو ثحبلاو للبرمجياتو ،تقديﻢ .نيددﻌتم نيمدختسمل تامدخ
تعمل ﺷركة  BGPعلﻰ قيقحتدورة جيدةةرادﻹ متوافقة مع اللوائح ريوطتو
لامعﻷا التجارية ،وتلتزم الشركة اًمئاد لاﺑقيام ﺑأعمال تجارية متوافقة مع ا نيناوقل
و ،حئاوللاوتﻌمل علﻰ تأﺳيس وتحسين رادإ تايلآو ةمظنأية متوافقة مع اللوائح ،مع
التركيز ةرادإ ﻰلع متوافقة مع اللوائحتﻻاجملا يف ال .ةمهملا اياضقلاو رطاخملا ةيلاع
دﻌتاﻷعمال التجارية المتوافقة مع اللوائحرقتسمﻼ روطتلل ايًساﺳأ ا ً
طرش والدائﻢ
نامضو ،ةكرشلا ليودتل◌ً ال تنميةءزجو ،لجأﻻ ةليوط ◌ً امهﻢ ◌ً اةيسفانتﻼ ةردقﻼ نﻢ
ةكرشلل علﻰ المستوى الدولي دعاوق" رفوت .أخلاقيات اﻷعمالةكرﺷل  "BGPةكرشلل
ل ةيﺳاﺳﻷا ةيكولسلا ةيهيجوتلا ئدابملا نيفظوملا عيمجولقيام ﺑأعمال تجارية متوافقة مع
او ،حئاوللاو نيناوقلالتي تارارقلا ذاختا ﻰلع نيفظوملاو ةكرشلا دعاست نأ نكمي
،ةحيحصلاﺑحيث  .اهﺑ مازتلﻻاو اهتءارق فظوم لك ﻰلع بجيعند روطتلا ةهجاوم
"ﻢغانتلا قلخو ةقاطلا سيركت" أدبمﺑ كسمتلا يف ةكرشلا رمتستﺳ ،يلبقتسملا وتﻌمل
صا ورائدًا في التنقيب عن
ﺑاﺳتمرار علﻰ خلق ةدئار ةفاقث متميزة ﺑاعتبارها " ﺷري ًكا مخل ً
النفط" ،وتطبيقﻻﺛتماﻻو ةهازنﻼ موهفﻢ للوائح ،ونسﻌﻰ قلخو لضفأ تامدخ ميدقتل نيدهاج
ل ربكأ ةميقجميع اجراخو لخادلا يف ءﻼمﻌل البﻼد ب نم ةرادإو ايجولونكت مادختﺳا
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 1الأحكام العامة
 1.1المفاهيﻢ اﻷﺳاﺳية
تﻌكس ))قواعد أخﻼقيات اﻷعمال(( )المشار إليها فيما يلي ﺑاﺳﻢ "القواعد"(
الصادرة عن الﺷركة مفاهيﻢ إدارة اﻷعمال التجارية اﻷﺳاﺳية المتمثلة في النزاهة
واﻻمتثال للوائح واﻻﺑتكار واﻷداء واﻻنسجام والسﻼمة للشركة ،وتهدف ﺑذلك إلﻰ توفير
توجيهات ﺳلوكية عامة للشركة وإرﺷادات لجميع الموظفين لتوجيه الموظفين للقيام
ﺑاﻷنشطة اليومية وفقًا للقوانين الصينية ،والمتطلبات القانونية للدولة )المنطقة( التي تقوم
فيها الشركة ﺑأعمالها التجارية وأنظمة الشركة.
يﻌتبر اﻻمتثال للقوانين واللوائح المﻌمول ﺑها هو أﺳاس صياغة هذه القواعد .يجب
علﻰ جميع الموظفين في الشركة احترام القوانين واللوائح في الدولة )المنطقة( التي
تقوم فيها الشركة ﺑاﻷعمال التجارية واﻻلتزام ﺑها وكذلك اﻷنظمة واللوائح ذات الصلة
في الشركة.

 1.2المتطلبات الﻌامة
يجب علﻰ موظفي الشركة في جميع أنحاء الﻌالﻢ اﻻلتزام ﺑأحكام هذه القواعد،
وﺳوف يؤدي أي انتهاك لهذه "القواعد" إلﻰ اتخاذ إجراءات تأديبية حتﻰ إنهاء عقد الﻌمل.
تأمل الشركة في تطوير مﻌامﻼت تجارية عالية الفﻌالية وﺳهلة مع الموردين
الموردون ومقدمو الخدمات
ومقدمي الخدمات والشركاء اﻵخرين في التﻌاون .عندما يقوم
ّ
والشركاء اﻵخرون في التﻌاون ﺑنشاط نياﺑة عن الشركة أو ينفذون اﻷعمال التجارية ذات
الصلة مع الشركة ،تطلب الشركة منهﻢ اﻻمتثال لجميع القوانين واللوائح المﻌمول ﺑها
واﻷحكام ذات الصلة في هذه "القواعد" .إذا تﻢ انتهاك اﻷحكام ذات الصلة من هذه
"القواعد" ،فقد يؤدي ذلك إلﻰ إنهاء عﻼقتهم التﻌاونية مع الشركة .تواصل الشركة
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اﻻهتمام ﺑالمحتوى ذي الصلة والحالة ذات الصلة مع النزاهة واﻻمتثال للوائح الموجودين
في القيﻢ المؤﺳسية للموردين ومقدمي الخدمات والشركاء اﻵخرين في التﻌاون لها لضمان
اتساقها مع قيﻢ الشركة وتوافقها مع الروح اﻷﺳاﺳية لهذه "القواعد".
ﻻ تستطيع هذه "القواعد" اﻹجاﺑة علﻰ جميع اﻷﺳئلة ،وﻻ يمكنها أن تغطي جميع
المواقف .لذلك ،ﺳيتﻢ اﻹعﻼن عن الأنظمة واللوائح التي تحتوي علﻰ مزيد من التفاصيل
والخصائص التي ﻻ تغطيها هذه "القواعد" للموظفين من خﻼل قنوات مختلفة لتطبيقها،
ويجب أن يكون الموظفون علﻰ دراية مع جميع قواعد ولوائح الشركة المﻌمول ﺑها
واتباعها.

 2ﺑيئة الﻌمل
 2.1ﺑيئة الﻌمل
تتﻌهد الشركة ﺑتوفير فرص عمل متساوية لجميع الموظفين واتخاذ قرارات حول
التوظيف ﺑنا ًء علﻰ احتياجات الشركة ومتطلبات الوظائف والقدرات الشخصية ﺑشكل تام.
ﺳتقوم الشركة ﺑتنفيذ عمليات التوظيف وتخفيض عدد الﻌمال والترقية الوظيفية وتقديﻢ
المكافآت والتدريب وغيرها من اﻷنشطة وفقًا للقيﻢ الشخصية للموظفين واحتياجات الﻌمل.
يجب علﻰ الموظفين احترام ﺑﻌضهﻢ البﻌض ،وعليهﻢ الثقة ﺑبﻌضهﻢ البﻌض،
ومساعدة ﺑﻌضهﻢ البﻌض ،واحترام الﻌادات القومية والمﻌتقدات الدينية لﻶخرين ،وإذا
انتهكوا المحرمات المحلية ،يجب عليهﻢ إﺑﻼغ رؤﺳائهﻢ ﺑذلك علﻰ الفور واتخاذ اﻹجراءات
المناﺳبة.
تولي الشركة أهمية كبيرة للسﻼمة الشخصية للموظفين في مكان الﻌمل .تلتزم
الشركة ﺑخلق ﺑيئة عمل خالية من التمييز والترهيب والتنمر والتحرش )ﺑما في ذلك
التحرش الجنسي( للموظفين .يجب أﻻ يشارك الموظفون في أعمال عنف أو أي إيذاء
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متﻌمد آخر لﻶخرين أو إلحاق أضرار ﺑممتلكات اﻵخرين ،وﻻ يمكنهﻢ اﻹدﻻء ﺑمﻼحظات
تهديد أو القيام ﺑأفﻌال تهدد ﺳﻼمة اﻷﺷخاص أو ممتلكات اﻵخرين .إذا تﻌرض الموظفون
للتمييز أو الترهيب أو البلطجة أو التحرش أو اﻻنتقام أو غير ذلك من السلوكيات غير
الﻼئقة ضد أنفسهﻢ أو ضد اﻵخرين في مكان الﻌمل ،يجب عليهﻢ إﺑﻼغ رؤﺳائهﻢ أو
ضا إﺑﻼغ إدارة اﻹﺷراف عن ذلك.
مشرفي الموارد البشرية ﺑذلك علﻰ الفور ،ويمكنهﻢ أي ً
ﺳتقوم الشركة ﺑالتحقيق في هذه التقارير واتخاذ اﻹجراءات المناﺳبة تجاه ذلك.
يجب عدم وضع المشروﺑات الكحولية والﻌقاقير غير المشروعة في مكان الﻌمل.
ﺑاﺳتثناء ﺷرب الخمر ﺑاعتدال أﺛناء الترفيه التجاري المشروع ،يُحظر تما ًما علﻰ موظفي
الشركة ﺷرب الكحول أو حمل أو اﺳتخدام أو توزيع الﻌقاقير غير المشروعة أﺛناء الﻌمل
أو في عملية تشغيل مﻌدات الشركة )ﺑما في ذلك مركبات الشركة( أو في عملية القيام
بالأعمال التجارية للﺷركة .عندما يكون الموظفون تحت تأﺛير المشروﺑات الكحولية أو
الﻌقاقير غير المشروعة ،ﻻ يجوز لهﻢ أداء عمل للشركة ،وﻻ يجوز لهﻢ تشغيل مركبات أو
غيرها من المﻌدات للشركة.

 2.2حماية حقوق اﻹنسان
تحترم الشركة حقوق اﻹنسان وتحميها وتدعمها وفقًا للقوانين واللوائح المﻌمول ﺑها.
ﺳتوظف الشركة الﻌمالة وفقًا للقوانين الصينية والقوانين واللوائح الخاصة ﺑالدولة
)المنطقة( التي تمارس الشركة فيها أعمالها التجارية ،ولن توظف الشركة عمالة اﻷطفال
وﻻ تجبر الﻌمال علﻰ الﻌمل ﺑشكل قسري وﻻ تستخدم اﻷﺷخاص الذين يتﻢ اﻻتجار ﺑهﻢ.
ضا
ويجب علﻰ الموردين ومقدمي الخدمات والشركاء اﻵخرين في التﻌاون للشركة أي ً
تلبية المتطلبات المذكورة أعﻼه .ﺑمجرد أن يجد الموظفون بالشركة أن الشركة أو
الموردين ومقدمي الخدمات والشركاء اﻵخرين في التﻌاون انتهكوا حقوق اﻹنسان أو
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قاموا ﺑالتوظيف غير القانوني في أعمالهﻢ التجارية ،يجب عليهﻢ اﻹﺑﻼغ عن ذلك في
الوقت المناﺳب.

 2.3حماية الخصوصية
تحترم الشركة خصوصية جميع الموظفين وكرامتهﻢ ،وتتخذ إجراءات مﻌينة لحماية
المﻌلومات الشخصية للموظفين .تقوم الشركة فقط ﺑجمع واﺳتخدام وحفظ والكشف عن
المﻌلومات الشخصية المطلوﺑة للﻌمل عن الموظفين ،وغيرها من المﻌلومات التي تسمح
القوانين واللوائح المﻌمول ﺑها ﺑالكشف عنها.

 3الصحة والسﻼمة واﻷمن والبيئة والجودة
تحمي الشركة السﻼمة الشخصية للموظفين إلﻰ أقصﻰ حد ،وتتجنب وقوع
الحوادث ،وتقلل من اﻷضرار البيئية ،وتلتزم ﺑتزويد الﻌمﻼء ﺑخدمات عالية الجودة.
من أجل تحقيق اﻷهداف المذكورة أعﻼه ،أنشأت الشركة نظام إدارة HSSE
)الصحة والسﻼمة واﻷمن والبيئة( ونظام الجودة ،وتقوم بتوحيد المﻌايير وتوجيه عمل
إدارة  HSSEللوحدات القاعدية ومواقع الﻌمل والموظفين ،وتﻌمل علﻰ تحسين أداء
 HSSEعلﻰ نحو مستمر ،لضمان توفير خدمات عالية الجودة.
يتمتع جميع موظفي الشركة ﺑحقوق  HSSEذات الصلة .إذا كان لديك أي أﺳئلة
حول متطلبات أو أنشطة متﻌلقة بإدارة  HSSEللشركة ،فيمكن التواصل مع الرؤﺳاء.
يغطي نظام إدارة  HSSEفي الشركة إدارة الصحة والسﻼمة واﻷمن والبيئة.
والمتطلبات هي كما يلي:

 3.1صحة الموظفين
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تﻌد إدارة الصحة هي جز ًءا مه ًما من نظام إدارة  HSSEللشركة .يجب علﻰ
الشركة إجراء تقييﻢ لمخاطر في الصحة المهنية وصياغة التداﺑير الﻢعنية لحماية صحة
الﻌمال .يجب أن يخضع الموظفون لفحوصات صحية قبل ﺑدء الﻌمل ﺑالشركة أو
توظيفهﻢ ،ﺛﻢ يجب عليهﻢ الخضوع لفحوصات صحية منتظمة فيما ﺑﻌد .في المناطق
النائية ،يجب علﻰ الشركة تزويد الموظفين ﺑمﻌدات اﻹﺳﻌافات اﻷولية ذات الصلة لضمان
تلقيهﻢ الدعﻢ الطبي في الوقت المناﺳب في حالة الطوارئ.
يجب علﻰ الموظفين اﻻمتثال للوائح إدارة  HSSEوالمتطلبات التالية:
 يجب اﻻمتثال للقوانين واللوائح ومﻌايير الصناعة وقواعد وأنظمة الشركة فيمايتﻌلق بالصحة المهنية في الدولة )المنطقة( التي تقوم فيها الشركة ﺑاﻷعمال التجارية؛
 يﻌتبر كبار المديرين علﻰ جميع المستويات هﻢ أول اﻷﺷخاص المسؤولين عنالصحة المهنية ،ولكل موظف مسؤوليات إدارة الصحة المهنية الﻢعنية؛
 يجب زيادة اﻻﺳتثمار في الصحة المهنية ،وتﻌزيز تحسين تكنولوجيا ومﻌداتاﻹنتاج ،ووضع تداﺑير فﻌالة لﻻﺳتجاﺑة للطوارئ؛
 يجب تحديد وتقييﻢ والسيطرة علﻰ المخاطر ذات الصلة في الصحة المهنية ﺑشكلﺷامل ،وصياغة أهداف عملية ومجدية للصحة المهنية؛
 يجب تزويد الموظفين ﺑالمعارف والتدريبات ذات الصلة لتﻌزيز وعيهﻢ ﺑالصحةالمهنية.

 3.2السﻼمة واﻷمن
تلتزم الشركة ﺑتوفير ﺑيئة عمل آمنة لجميع الموظفين وتجنب اﻷضرار الناتجة عن
المخاطر المﻌروفة قدر اﻹمكان.
تحظر الشركة ﺑشدة علﻰ الموظفين حمل أو إخفاء أو اﺳتخدام أو التنازل عن أي
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أﺳلحة نارية أو غيرها من اﻷﺳلحة أو اﻷﺷياء التي تستخدم ﺑشكل أﺳاﺳي ﻹحداث ضرر
في مواقع اﻷعمال التجارية للشركة )ﺑما في ذلك المباني ومواقف السيارات واﻷماكن
ضا علﻰ الموظفين الذين
اﻷخرى المؤجرة أو المملوكة للشركة( .ينطبق هذا الحظر أي ً
يديرون أعمال الشركة خارج مواقع الشركة .يُﻌفﻰ موظفو الأمن وموظفو إنفاذ القانون
الﻢعنيون في الشركة من قيود هذه المادة.
ضا علﻰ ﺛقافة
ﻻ يﻌتمد اﻹنتاج اﻵمن علﻰ التكنولوجيا والمﻌدات فحسب ،ﺑل يﻌتمد أي ً
الأمن واﻷخﻼق والقدرة للموظفين.
يجب علﻰ الموظفين اﻻمتثال للوائح إدارة  HSSEوالمتطلبات التالية:
 وقف الﻌمل غير اﻵمن؛ فقط اﻻنخراط في الﻌمل الذي تﻢ التدريب عليه ويمكن أداؤه ﺑاقتدار وتسمح ﺑهالظروف المادية ،والبقاء في حالة تأهب أﺛناء الﻌمل؛
 التﻌرف علﻰ التداﺑير الواجب اتخاذها في حالة الطوارئ في مواقع الﻌمل؛ في حالة وقوع حادث أو ضرر أو مرض أو حالة غير آمنة أو غير صحية أوحادث أمني أو تسرب مواد ضارة ،يجب اﻹﺑﻼغ عن ذلك علﻰ الفور حتﻰ يمكن اتخاذ
تداﺑير تصحيحية أو تداﺑير تحكﻢ في الوقت المناﺳب.

 3.3حماية البيئة
تتﻌهد الشركة ﺑحماية البيئة وتقليل تأﺛير أعمال الشركة علﻰ البيئة.
يجب علﻰ الموظفين اﻻمتثال للوائح إدارة  HSSEوالمتطلبات التالية:
 اﻻمتثال لمﻌايير حماية البيئة في الدولة )المنطقة( التي تقوم الشركة فيها ﺑاﻷعمالالتجارية ومتطلبات الشركة ذات الصلة؛
 مﻌالجة ونقل وتخزين وتدمير المواد الخام والمنتجات والنفايات ﺑطريقة مسؤولة10 / 28
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ﺑيئياً؛
 في حالة مخالفة القوانين واللوائح ﺑشأن حماية البيئة ومتطلبات الشركة ،يجباﻹﺑﻼغ عن ذلك علﻰ الفور.

 3.4التﻌامل مع حاﻻت الطوارئ
تقوم الشركة بوضع خطط اﻻﺳتجاﺑة للطوارئ وتحسينها ﺑاﺳتمرار ،وتقوية التﻌليﻢ
والتدريب وتنظيﻢ التمرينات لحاﻻت الطوارئ .في حالة وقوع الطوارئ ،ﺳتقوم الشركة
ﺑتفﻌيل خطة الطوارئ في أقرب وقت ممكن والتﻌامل مﻌها ﺑشكل صحيح وفقًا للوائح ذات
الصلة وإجراءات اﻻﺳتجاﺑة.
يجب أن يظل الموظفون في حالة تأهب لحاﻻت الطوارئ المتﻌلقة ﺑالصحة والسﻼمة
واﻷمن والبيئة والجودة ،واكتشاف المخاطر المخفية واﻹﺑﻼغ عنها والقضاء عليها علﻰ
الفور .في حالة وقوع الطوارئ أو الحوادث ،يجب اﻹﺑﻼغ عنها علﻰ الفور واتخاذ
اﻹجراءات ذات الصلة ﺑنشاط.

 3.5الجودة
بالتمسك ﺑمفهوم "الجودة أوﻻً ،ﺳﻌيًا إلﻰ التميز" ،تزود الشركة الﻌمﻼء ﺑمنتجات
مؤهلة وخدمات مرضية ،وتستمر في تحسين رضا الﻌمﻼء والقدرة التنافسية في السوق.
تلتزم الشركة بوعد الجودة ،وﺑاﻻعتماد علﻰ أنظمة اﻹدارة الﻌلمية واﻷﺳاليب
التقنية المتقدمة ،تﻌمل علﻰ تحقيق مراقبة الجودة للﻌملية الكاملة ،والتحسين المستمر لجودة
المنتجات والخدمات؛ وتقوم بتﻌزيز التفكير القائﻢ علﻰ أﺳاس المخاطر وإدارة المخاطر
والسيطرة عليها لمنع وقوع الحوادث الناتجة عن الجودة المنخفضة ﺑشكل فﻌال.
يجب أن يفهﻢ الموظفون تأﺛير عملهﻢ علﻰ جودة منتجات الشركة وخدماتها ،وأن
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يكونوا علﻰ دراية ﺑمتطلبات الجودة ﺑحسب المﻌايير واﻷنظمة ذات الصلة ،ويتﻌين عليهﻢ
التنفيذ الصارم لمتطلبات ومواصفات الﻌمليات المختلفة ،ومراقبة الجودة ﺑدقة ،والتأكد من
أن عملهﻢ مناﺳب وأن المنتجات أﺛناء المﻌالجة والمنتجات النهائية مؤهلة.
تنفذ الشركة ﺑصرامة آلية اختيار الموردين ومقدمي الخدمات ،وتﻌزز مراجﻌة
التأهيل قبل التﻌامل مﻌهﻢ ،وتوجه الموردين ومقدمي الخدمات لﻼمتثال لمتطلبات إدارة
الجودة للشركة ،وتقوي اﻹﺷراف الشامل علﻰ الﻌمليات وإدارة تقييﻢ اﻷداء ،من أجل
ضمان جودة المنتجات والخدمات.

 4التبادﻻت التجارية
 4.1التﻌامل ﺑشكل صحيح مع الﻌﻼقات مع الحكومة
عندما تسمح القوانين والأنظمة واللوائح واﻻتفاقيات ،تتواصل وتتبادل الشركة مع
الحكومة في الوقت المناﺳب وﺑطريقة صريحة واﺳتباقية ،وتطلع الحكومة علﻰ المطالب
ﺑشكل قانوني وصحيح ،وتسﻌﻰ ﺑنشاط للحصول علﻰ فهﻢ الحكومة ودعمها لعمل أوراق
اﻻعتماد والتراخيص المطلوبة لإجراء أعمال الشركة أو المطالبة ﺑالحقوق والمصالح
القانونية للشركة.

 4.2مكافحة الفساد والرﺷوة
تﻌتمد الشركة علﻰ المنتجات واﻻﺑتكار التكنولوجي وجودة الخدمات والسﻌر
والمنافسة الﻌادلة للفوز ﺑفرص السوق .ﻻ يجوز للموظفين أن يقدموا رﺷوة عن طريق
توفير المال أو ﺑوﺳائل أخرى من أجل الحصول علﻰ فرص أعمال تجارية أو مزايا
تنافسية أو مصالح أخرى.
تتﻌهد الشركة ﺑالتﻌاون مع الﻌمﻼء والموردين ومقدمي الخدمات ﺑطريقة عادلة
12 / 28

لامعﻷا تا قﻼخأ دعاوق

وصادقة وﺑمبدأ اﻻحترام المتبادل .عند اختيار الموردين ومقدمي الخدمات والشركاء
اﻵخرين في التﻌاون ،تتبع الشركة القواعد اﻷﺳاﺳية:
 يمكن للشركة توظيف وﺳطاء أو مستشارين ذوي مؤهﻼت تجارية قانونية لخدمةالشركة ،ويمكنها دفع الﻌمولة المﻌقولة كأجر لهم ،ولكن يجب تسجيل نفقات الﻌمولة في
الحساﺑات المالية .ﻻ يمكن للموظفين قبول أي عمولة في أنشطة تجارية للشركة .ما لﻢ
يسمح القانون ،ﻻ توظف الشركة موظفين حكوميين أو موظفين حكوميين ﺳاﺑقين كوﺳطاء
أو مستشارين.
 تﺑذل الشركة عناية واجبة تجاه ﺷركائها في التﻌاون وفقًا للأنظمة واللوائح ذاتالصلة ،ويتضمن التحقيق )علﻰ ﺳبيل المثال ﻻ الحصر( أداء اﻻمتثال لديهﻢ للوائح.
 يجب علﻰ الشركة إﺑﻼغ ﺷركائها عن ﺳياﺳات ومتطلبات مكافحة الرﺷوةالتجارية ،ودمج متطلبات مكافحة الرﺷوة التجارية وغيرها في ﺷروط الﻌقد قدر اﻹمكان.
 أﺛناء فترة تنفيذ الﻌقد ،إذا ﺛبت تورط أحد الشركاء في رﺷوة تجارية ،فﻌلىالشركة التوقف عن دفع رﺳوم الﻌقد له وفقًا للﻌقد ،والتحقيق في ذلك وتحديد مسؤوليته
المﻌنية.
 تُجري الشركة تقييﻢ◌ً ا للشركاء ﺑشأن امتثالهﻢ للوائح وذلك ﺑموجب القواعدواللوائح ذات الصلة ،وﺑالنسبة للشركاء الذين ينتهكون اﻻتفاقيات التﻌاقدية أو ينخرطون في
الرﺷوة التجارية ،تتخذ الشركة تداﺑير مثل تضمينهﻢ إلﻰ القائمة السوداء غير الموﺛوق ﺑها
لمنع اﺳتمرار اختيارهﻢ من قبل الشركة.
يجب أن يتبع تقديﻢ الهدايا والترفيه للخارج ﺑدقة لوائح ومﻌايير الشركة ذات الصلة،
وأن يمر عبر إجراءات الموافقة والتسجيل .تﺳمح الشركة فقط ﺑتقديﻢ هدية صغيرة
ورمزية وتذكارية ومناﺳبة للوقت والموقف وﺑكمية ﺑسيطة من المال ،ووﺳائل الترفيه
المناﺳبة التي تلبي مﻌايير تناول الطﻌام المقررة .قامت الشركة بوضع مﻌايير محددة
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مﻌنية لهذا الغرض .إذا لزم اﻷمر ،يمكن اﻻﺳتفسار عن نظام الشركة أو اﺳتشارة الموظفين
المﻌنيين المتخصصين في الشؤون الخارجية .من حيث المبدأ ،ﻻ يُسمح ﺑتقديﻢ الهدايا
والترفيه للموظفين الحكوميين .فقط عندما تسمح القوانين واللوائح المحلية ﺑذلك ،يمكن
تقديﻢ الهدايا والترفيهات التي تلبي المتطلبات والمﻌايير.
من حيث المبدأ ،تحظر الشركة علﻰ أي موظف دفع مدفوعات تسهيل ،ولكن عندما
تكون ﺳﻼمة حياة الموظف وأصول الشركة في أزمة ،يُسمح ﺑدفع مبلغ كمﻼذ أخير .وفي
حالة التﻌامل مع اﻷمور ذات الصلة ﺑشكل عاجل ،وفقًا لمﻌايير الرﺳوم المﻌلنة من قبل
اﻷجهزة اﻹدارية أو القضائية ،فإن الرﺳوم المدفوعة التي قد تﻢ اﺳتﻼم اﻹيصاﻻت الرﺳمية
ﺑمبلغها ليست مدفوعات تسهيل.

 4.3المنافسة الﻌادلة
يجب علﻰ الموظفين اﻹعﻼن ﺑصدق عن اﻷداء والجودة وحالة المبيﻌات وتﻌليقات
المستخدمين والشرف المكتسب للمنتجات والخدمات ،وعدم خداع المستهلكين والﻌمﻼء أو
تضليلهﻢ ،وﻻ يمكن مساعدة اﻵخرين في الدعاية الكاذﺑة .ﻻ يجوز للموظفين تلفيق أو نشر
مﻌلومات كاذﺑة أو مﻌلومات مضللة لﻺضرار ﺑسمﻌة أعمال المنافسين التجارية وﺳمﻌة
منتجاتهﻢ.
وفي ما يتﻌلق ﺑالمنافسة الﻌادلة ،فإن القواعد اﻷﺳاﺳية التي تلتزم ﺑها الشركة هي:
 ﻻ تتوصل الشركة إلﻰ اتفاقيات احتكارية مع المنافسين ،ﺑما في ذلك اتفاقياتتنص علﻰ تحديد أو تغيير أﺳﻌار السلع )الخدمات( ،وتقييد كميات إنتاج أو ﺑيع السلع
)الخدمات( ،وتقسيﻢ ﺳوق ﺑيع السلع )الخدمات( أو ﺳوق ﺷراء المواد الخام ،ووضع قيد
لﺷراء التقنيات والتكنولوجيات الجديدة والمﻌدات الجديدة أو وضع قيود علﻰ تطوير
تقنيات جديدة ومنتجات جديدة ،والمقاطﻌة المشتركة للصفقات.
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 ﻻ تتوصل الشركة مع الطرف المقاﺑل لﻷعمال إلﻰ أي اتفاق ينص علﻰ تحديدﺳﻌر البضائع ﻹعادة ﺑيﻌها إلﻰ أطراف ﺛالثة وتحديد الحد اﻷدنﻰ لسﻌر البضائع ﻹعادة
ﺑيﻌها إلﻰ أطراف ﺛالثة وغيرها من اﻻتفاقيات اﻻحتكارية.
 تحظر الشركة إﺳاءة اﺳتغﻼل مركزها المهيمن في السوق أو اﻻنخراط فيممارﺳات احتكارية أخرى مشتبه ﺑها يحظرها القانون.
 إذا كان اﻷمر يتﻌلق ﺑتركيز مشغلي اﻷعمال ،فيجب علﻰ الشركة أن تﻌلن عن ذلكوتحصل علﻰ الموافقة وفقًا للقانون.

 4.4اﻻمتثال للوائح المتﻌلقة ﺑاﻻﺳتيراد والتصدير
تلتزم الشركة ﺑقوانين ولوائح الصين والدول اﻷخرى أو المناطق أو المنظمات
الدولية المﻌمول ﺑها ﺑشأن اﺳتيراد وتصدير السلع والخدمات والمﻌدات والتكنولوجيات.
يجب علﻰ الشركة والموظفين:
فهﻢ واﻻلتزام ﺑالقوانين واللوائح الﻌامة للتجارة الدولية والمﻌامﻼت المالية الدولية؛
 إذا كان الﻌمل التجاري ينطوي علﻰ المبيﻌات أو اﻻنتقال عبر الحدود للمنتجاتأو التقنيات أو الخدمات ،يجب التأكد من فهﻢ القيود التجارية المحلية ذات الصلة والقوانين
واللوائح المحلية الخاصة ﺑشأن تنظيﻢ اﻻﺳتيراد والتصدير واﻻلتزام ﺑها؛
 عدم المشاركة في اﻷنشطة التي تتﻌارض مع القيود التجارية والقوانين واللوائحالخاصة ﺑتنظيﻢ اﻻﺳتيراد والتصدير.

 4.5مكافحة غسل اﻷموال
تﻌارض الشركة ﺑشدة وتكافح عمليات غسل اﻷموال وتمويل اﻹرهاب .يجب علﻰ
الشركة والموظفين:
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 عدم الﻢﺷاركة أو التﻌاون مع أي أنشطة لغسل اﻷموال وأنشطة تمويل اﻹرهاب؛ فهﻢ الﻌمﻼء واتباع إجراءات الﻌمل وتأكيد ﺷرعية الﻌمﻼء أو الشركاء اﻵخرينفي التﻌاون؛
 تجنب التﻌامل مع الﻌمﻼء أو الشركاء اﻵخرين المشتبه في ارتكاﺑهﻢ ﺳلو ًكا غيرﻻئق؛
 اﻹلمام ﺑلوائح اﻹدارة وقيود اﻻﺳتخدام المتﻌلقة ﺑطرق الدفع مثل النقد والشيكاتوالحواﻻت البريدية؛
 -عدم اﺳتخدام حساﺑات ﺑخﻼف حساﺑات اﻷعمال الﻌادية للدفع أو التحصيل.

 5التوافق مع مصالح الشركة
 5.1منع حاﻻت تضارب المصالح
يجب علﻰ الموظفين التﻌامل ﺑشكل صحيح مع الﻌﻼقة ﺑين المصالح الشخصية
ومصالح الشركة .ﻻ يجوز ﻷي موظف في الشركة اﻻﺳتفادة من الفرص التجارية المحتملة
للشركة التي تﻢ اكتشافها خﻼل فترة التوظيف أو نياﺑة عن الشركة ،أو اﺳتغﻼل الممتلكات
أو المﻌلومات أو الحالة الخاصة ﺑالشركة لتحقيق مكاﺳب ﺷخصية؛ ﻻ يجوز ﻷي موظف
التنافس ﺑشكل مباﺷر أو غير مباﺷر مع الشركة؛ عندما تظهر الفرص في ﺑﻌض اﻷحيان،
يكون الموظفون ملزمين ﺑتﻌزيز تحقيق مصالح الشركة .يجب عدم اﻹضرار ﺑمصالح
الشركة وﺳمﻌتها ﺳواء كان الموظف يؤدي واجبات وظيفية أو يمارس أنشطة ﺷخصية.
ﺑالنسبة لﻸمور التي قد تسبب تضارﺑًا في المصالح ،يجب علﻰ الموظفين إﺑﻼغ اﻹدارات
ذات الصلة عن ذلك وأخذ زمام المبادرة لتجنبها عند اتخاذ القرارات والتﻌامل مع اﻷمور
ذات الصلة.
ﻻ يجوز للموظفين اﻻﺳتثمار في الشركات غير المدرجة التي تتنافس مع الشركة،
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أو تقديم المساعدة للمنافسين .قد تجﻌل الوظائف ﺑدوام جزئي الموظفين من الصﻌب
ضا إلﻰ تضارب في المصالح .ﺑشكل عام ،ﻻ
عليهﻢ التركيز علﻰ عملهﻢ وقد تؤدي أي ً
تسمح الشركة للموظفين ﺑالﻌمل ﺑدوام جزئي .في ظل ظروف خاصة ،يجب علﻰ
الموظفين الحصول علﻰ إذن كتاﺑي مسبق من الشركة لﻼنخراط في عمل ﺑدوام جزئي.
يجب علﻰ الموظفين ممارﺳة الصﻼحيات الممنوحة لهﻢ من قبل الشركة ﺑشكل
صحيح وﻻ يمكنهﻢ إﺳاءة اﺳتخدام صﻼحياتهﻢ ﻷي أغراض ﺷخصية مباﺷرة أو غير
مباﺷرة .ﻻ يمكن ﻷي موظف التدخل في أو إزعاج دخول الشركة إلﻰ السوق ،وتقديﻢ
الﻌطاءات وتوقيع الﻌقد وما إلﻰ ذلك ،وﻻ يمكنه تحديد أو توجيه إرﺷاد لتحديد ﺷريك
مﻌاملة مﻌين ،وﻻ يمكنه الكشف عن السﻌر المتوقع للﻌطاء والمﻌلومات الداخلية وما إلﻰ
ذلك لشخص محدد ذي صلة له.

 5.2الﻢحافظة علﻰ الأﺳرار
أنشأت الشركة منظومة ونظا ًما كاملين ﻹدارة السرية لضمان أمانة أﺳرار الشركة
التجارية والمﻌلومات الداخلية ومﻌلومات الﻌمﻼء )إذا كان لديها التزام ﺑالسرية( .يجب علﻰ
الموظفين اﻻلتزام الصارم ﺑقوانين ولوائح السرية في الدولة )المنطقة( التي يﻌملون فيها
ولوائح نظام ﺳرية الشركة ،واﻻحتفاظ ﺑالمواد والمﻌلومات المتﻌلقة ﺑالﻌمل واﺳتخدامها
ﺑشكل صحيح ،والتأكد من عدم اﻹفصاح عن الأﺳرار التجارية والمﻌلومات الداخلية
للشركة.
يجب علﻰ الموظفين تجنب تضمين اﻷﺳرار التجارية والمﻌلومات الداخلية للشركة
في اﻻتصاﻻت الﻌامة والخاصة ،ووﺳائل التواصل اﻻجتماعي ،والمقاﺑﻼت ،والمقاﻻت
المنشورة ،وتجنب اﺳتخدام المﻌلومات السرية ونقلها واﻻحتفاظ ﺑها ﺑاﺳتخدام مﻌدات
ومرافق غير ﺳرية.
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عند اﻹفصاح عن اﻷﺳرار التجارية والمﻌلومات الداخلية للشركة إلﻰ جهات
خارجية ﺑسبب احتياجات الﻌمل ،يجب توقيع اتفاقية ﺳرية مسبقًا لمنع تسريب اﻷﺳرار.
إذا اكتشف الموظفون حوادث أو مخاطر خفية لتسريب اﻷﺳرار ،يجب عليهﻢ
التوقف واﻹﺑﻼغ عنها علﻰ الفور ،واتخاذ التداﺑير الﻌﻼجية في الوقت المناﺳب.

 5.3الكشف عن المﻌلومات والكلمات
تنشر الشركة المﻌلومات ذات الصلة في الوقت المناﺳب ﺑموجب مقتضيات القوانين
واللوائح واحتياجات تطوير اﻷعمال .يجب إصدار المﻌلومات من قبل الوحدات أو اﻷفراد
المصرح لهﻢ ﺑطريقة مناﺳبة ،وﻻ يجوز ﻷي وحدات أو أفراد آخرين اﻹفصاح عن
المﻌلومات للخارج نياﺑة عن الشركة.
تقع مسؤولية اﺳتقبال المقاﺑﻼت من وﺳائل اﻹعﻼم الخارجية علﻰ عاتق قسﻢ الثقافة
المؤﺳسية ﺑالشركة ،وهو المسؤول عن اﻹدارة والتنظيﻢ والتنسيق والتنفيذ والتفويض .ﻻ
يجوز للوحدات واﻷفراد اﻵخرين دعوة وﺳائل اﻹعﻼم الخارجية ﻹجراء مقاﺑﻼت أو
اﺳتقبال المقاﺑﻼت دون إذن .يجب أن يتﻌاون الوحدات واﻷفراد الذين تﻢ إجراء المقاﺑلة
معهﻢ ﺑنشاط مع وﺳائل اﻹعﻼم في المقاﺑلة ضمن نطاق السلطة الﻢفوضة وتوفير التسهيل
في الﻌمل.

 6المالية والضرائب واﻷصول والمﻌلومات
 6.1صحة المﻌلومات المالية والضريبية
يجب علﻰ الشركة إجراء تأكيد محاﺳبي وتسجيل وقياس وإعداد تقارير علﻰ أﺳاس
المﻌامﻼت أو اﻷحداث الفﻌلية ،وأن تﻌكس ﺑصدق الﻌناصر المحاﺳبية المختلفة وغيرها من
المﻌلومات ذات الصلة التي تلبي متطلبات التأكيد والقياس ،وأن تضمن أن المﻌلومات
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المحاﺳبية صحيحة وموﺛوق ﺑها وكاملة .يجب أن تتوافق أنشطة التأكيد والقياس وإعداد
التقارير المحاﺳبية للشركة مع مﻌايير المحاﺳبة المﻌمول ﺑها.
يجب أن يﻌكس التقرير المالي الوضع المالي للشركة ونتائجها التشغيلية ﺑشكل
كامل ،ﺑحيث تكون المﻌلومات المحاﺳبية صحيحة .ﻻ يجوز للشركات أو اﻷفراد توجيه
إرﺷاد أو تحريض أو إجبار المؤﺳسات المحاﺳبية وموظفي المحاﺳبة علﻰ تزوير أو تغيير
قسائﻢ المحاﺳبة ودفاتر المحاﺳبة وغيرها من المواد المحاﺳبية ﺑأي طريقة لتقديﻢ تقارير
مالية خاطئة.
يحظر علﻰ الشركة واﻷفراد التدخل أو تضليل اﻷحكام المهنية للمراجﻌين
الخارجيين والﻢراجعين الداخليين مثل المحاﺳبين القانونيين ﺑشأن التقارير المالية والسلوك
المحاﺳبي والرقاﺑة الداخلية.
ً
وأعماﻻ اقتصادية مشبوهة أو خاطئة ،يجب
عندما يكتشف الموظفون ﺳلو ًكا محاﺳبيًا
عليهﻢ إﺑﻼغ إدارة اﻹﺷراف في الشركة علﻰ الفور .يجب علﻰ الشركة التحقيق في اﻷمر
المبلغ عنه في الوقت المناﺳب.
تلتزم الشركة ﺑقوانين ولوائح الضرائب المختلفة السارية في الصين والدولة
)المنطقة( التي تﻌمل فيها ،وتدفع الضرائب وفقًا للقانون في المكان الذي تحدث فيه
اﻷنشطة اﻻقتصادية وحيث يتﻢ إنشاء القيمة ،وتفي ﺑالتزامات اﺳتقطاع ودفع الضرائب
وفقًا للقانون ،وتقوم ﺑاﻹفصاح عن المﻌلومات الضريبية وفقًا للوائح ،وتحتفظ بالمواد
المتﻌلقة ﺑالضرائب والصحيحة والكاملة التي تلبي متطلبات السلطات الضريبية.

 6.2اﺳتخدام اﻷصول والموارد
تشمل أصول الشركة ومواردها كﻼً من اﻷﺷياء المادية وغير المادية .يجب علﻰ
جميع الموظفين حماية أصول الشركة ومواردها والسﻌي لضمان اﻻﺳتخدام الفﻌال
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لﻸصول والموارد .يجب علﻰ الموظفين إعادة جميع أصول الشركة ومﻌلومات اﻷعمال
والمواد عند تركهﻢ وظائفهﻢ ،ويجب عليهﻢ عدم الكشف عن أﺳرار الأعمال وغيرها من
المﻌلومات الداخلية التي علموها خﻼل فترة عملهﻢ من دون إذن الشركة.
ضا إلﻰ أصول الشركة ،ويتﻢ
تنتمي مﻌلومات الشركة ومواردها التقنية أي ً
توفيرها للموظفين ﻷداء واجباتهﻢ وتنفيذ مهام الشركة لتحقيق أغراض أعمال الشركة.
يمكن للشركة أن تتخذ الوﺳائل التقنية المناﺳبة لمراقبة اﺳتخدام هذه المﻌلومات والموارد
التقنية للتأكد من أن الموظفين يستخدمونها ﺑشكل صحيح وﺳليﻢ ،ولمساعدة الشركة في
الدفاع ضد الهجمات السيبرانية واﻷنشطة الضارة .تسمح الشركة للموظفين ﺑاﺳتخدام هذه
الموارد من حين ﻵخر لﻸغراض الشخصية ،ولكن ينبغي تقليل اﺳتخدامها علﻰ قدر
اﻹمكان وحظر اﻻﺳتخدام غير السليﻢ.
تتقدم الشركة ﺑطلب ﺑموجب القانون لتسجيل ﺑراءات اﻻختراع الجديدة والﻌﻼمات
التجارية للمنتجات والخدمات وأﺳماء النطاق للشركة وما إلﻰ ذلك ،وتجدد الحقوق
المكتسبة وتحافظ عليها في الوقت المناﺳب ،وتقوم ﺑتوحيد المقاييس حول تنفيذ ونقل
التراخيص .يلتزم الموظفون ﺑوقف التﻌدي علﻰ حقوق الملكية الفكرية للشركة واﻻهتمام
ﺑالحفاظ علﻰ أدلة اﻻنتهاك؛ وﺳتقوم الشركة ﺑرفع دعوى عند الضرورة لحماية حقوقها
ومصالحها المشروعة.
إن إنجازات الملكية الفكرية المختلفة التي أكملها الموظفون الذين يؤدون مهام
الشركة أو يستخدمون ﺑشكل أﺳاﺳي أصول الشركة ومواردها مملوكة للﺷركة ،ﺑما في
ذلك )علﻰ ﺳبيل المثال ﻻ الحصر( اﻻختراعات ونماذج المنفﻌة والتصاميﻢ والﺑحوث
والتقارير وما إلﻰ ذلك .يمكن للشركة مشاركة إنجازات الملكية الفكرية مع الموظفين أو
الشركاء اﻵخرين وفقًا للقوانين واللوائح واﻻتفاقيات المﻌمول ﺑها.
تحترم الشركة وموظفوها حقوق الملكية الفكرية لﻶخرين ،وتحمي حقوق الملكية
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الفكرية وفقًا للقوانين واللوائح المﻌمول ﺑها؛ عند البحث في منتجات وتقنيات جديدة
وتطويرها ،يجب اﻻﺳتفسار علﻰ الفور عن حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة لمنع التﻌدي
علﻰ حقوق الملكية الفكرية لﻶخرين .إذا كان من الضروري اﺳتخدام حقوق الملكية
الفكرية لﻶخرين ،فيجب علﻰ الشركة أو الموظفين التوصل إلﻰ اتفاق مع صاحب الحق
والحصول علﻰ موافقته.

 6.3تقوية إدارة الشبكة
تقوم الشركة ﺑانتظام ﺑتنفيذ خدمات أمنية مثل ﺷهادة اﻷمن السيبراني واﻻختبار
وتقييﻢ المخاطر ،وصياغة خطط الطوارئ لحوادث أمان الشبكة ،وتﻌالج علﻰ الفور نقاط
الضﻌف في النظام وفيروﺳات الكمبيوتر وهجمات الشبكة ،لتجنب مخاطر تهدد أمن
المﻌلومات ﺑشكل فﻌال.
يجب علﻰ الموظفين أن يدرﺳوا ﺑجدية المﻌارف حول اﻻﺳتخدام اﻵمن لأجهزة
الكمبيوتر ،وأن يتلقوا تدريبًا علﻰ أمن المﻌلومات في الشركة ،وأن يلتزموا ﺑلوائح الشركة
ﺑشأن الوصول إلﻰ اﻹنترنت ،وﻻ يسجلوا الدخول إلﻰ مواقع ويب غير قانونية ،وﻻ يتلقوا
رﺳائل ﺑريد إلكتروني مشبوهة ،وﻻ يحملوا ﺑرامج ضارة ،مع عدم نشر أو تنزيل أو تلقي
مﻌلومات تنتهك القوانين واللوائح.

 7التبرعات والمؤازرة والرفاه الﻌام
 7.1الأعمال الخيرية والمؤازرة
ضا الموظفين لتقديﻢ التبرعات
تسمح الشركة ﺑالتبرعات الخيرية وقد تدعو أي ً
الخيرية .يجب أن تتﻢ الموافقة مسبقًا علﻰ التبرعات الخيرية والمؤازرة التي يقدمها
الموظفون نياﺑة عن الشركة من قبل الإدارة المختصة في الشركة .ﺑالنسبة ﻷي تضارب
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محتمل في المصالح قد ينشأ عن التبرعات الخيرية والمؤازرة ،يجب علﻰ الموظفين إﺑﻼغ
إدارة الرقاﺑة أو اﻹدارة المختصة في الشركة عن ذلك.
يمكن للشركة تنفيذ إعﻼنات تجارية ومؤازرة ترويجية مﻌنية لتلبية احتياجات
تطوير اﻷعمال.

 7.2التبرعات السياﺳية
تحظر الشركة علﻰ الموظفين أو الجهات الخارجية جمع تبرعات ﺳياﺳية )تبرعات
من الموظفين الحكوميين ،ﺑما في ذلك التبرعات المباﺷرة أو التبرعات من خﻼل
المنظمات الصناعية( من الموظفين في مواقع الشركة ،أو اﺳتخدام أصول الشركة
ومواردها في أنشطة التبرعات السياﺳية.
التبرعات السياﺳية التي تحظرها الشركة تشمل:
 ي◌ُ حظر التبرع ﺑأموال الشركة أو غيرها من اﻷصول أو الموارد من الشركةﻷغراض ﺳياﺳية؛
 ي◌ُ منع تشجيع الموظفين علﻰ هذا التبرع؛ ي◌ُ حظر تﻌويض الموظفين عن التبرعات.يمكن للموظفين تقديﻢ تبرعات ﺳياﺳية خاصة علﻰ النحو الذي يرونها مناﺳبة،
ﺑاﺳتثناء التبرعات التي تهدف إلﻰ مساعدة الشركة علﻰ اكتساب اﻷعمال أو اﻻحتفاظ ﺑها
أو اكتساب مزايا تجارية غير عادلة.

 7.3الرفاه الﻌام
تفي الشركة ﺑمسؤولياتها اﻻجتماعية بنشاط ،وتولي اهتما ًما بالتنمية المستدامة،
وتدعﻢ تﻌهدات الرفاهية الﻌامة للمجتمع .عند تنفيذ اﻷنشطة التجارية ،يجب علﻰ الشركة
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تجنب التﻌدي علﻰ مصالح المجتمﻌات المحلية ومصالح الجمهور؛ وعند مواجهة
التناقضات والمشاكل ،يجب عليها التواصل والتفاوض ﺑشكل كامل مع جميع اﻷطراف،
وحلها ﺑشكل صحيح وفقًا للقوانين واللوائح.

 8تنفيذ القواعد
 8.1التدريب والدعاية والتطبيق
يلتزم جميع موظفي الشركة ﺑقراءة وفهﻢ جميع الأحكام في هذه "القواعد"
والتﻌرف عليها ،وعليهﻢ التﻌهد ﺑاﻻمتثال الكامل لهذه "القواعد".
ﺳتنظﻢ الشركة ﺑانتظام الدعاية والتدريب والتطبيق لمحتوى هذه "القواعد"
للموظفين.
عندما ينفذ الموظفون تﻌاونًا تجاريًا مع أطراف أخرى ،يجب عليهﻢ اﻹعﻼن عن
محتوى هذه القواعد أمام الموردين ومقدمي الخدمات والشركاء اﻵخرين وتدريبهﻢ علﻰ
تطبيقها كما هو مطلوب.

 8.2اﻷﺳئلة واﻹﺑﻼغ
في ظل السياﺳة المفتوحة للشركة ،يتمتع جميع الموظفين ﺑحرية اﻻتصال ﺑأي عضو
من اﻹدارة في الشركة لمناقشة أي قضايا تتﻌلق بالقواعد دون الخوف من اﻻنتقام أو
التﻌرض لحكﻢ غير عادل من جراء التﻌبير عن اﻵراء.
تشجع الشركة الموظفين علﻰ التحدث مع المشرفين أو المديرين أو غيرهﻢ من
الموظفين المناﺳبين لمناقشة اﻻنتهاكات غير القانونية أو اﻻنتهاكات لهذه القواعد التي
ضا التواصل
ﻻحظها الموظفون؛ عندما يشكك الموظفون في الممارﺳات الﻢعنية ،يمكنهﻢ أي ً
مع رؤﺳائهﻢ أو الموظفين ذوي الصلة.
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إذا وجد الموظفون أي ﺳلوك قد ينتهك القوانين واللوائح المﻌمول ﺑها واﻷحكام ذات
الصلة من هذه القواعد ،فإنهﻢ ملزمون ﺑاﻹﺑﻼغ عن ذلك علﻰ الفور .يمكن اﻹﺑﻼغ إلﻰ
المشرف أو أعضاء اﻹدارة اﻵخرين ،أو يمكن اﺳتخدام طرق اﻹﺑﻼغ اﻷخرى .في الوقت
نفسه ،تشجع الشركة الموظفين علﻰ اﻹﺑﻼغ عن انتهاكات أنفسهﻢ لﻸحكام ذات الصلة من
هذا القواعد .إذا أﺑلغ الموظف طواعية عن تورطه في انتهاك لﻸحكام ذات الصلة من هذه
القواعد ،فيجب النظر في تخفيف الﻌقوبات أو تقليلها أو إعفاؤها حسب اﻻقتضاء عند
اتخاذ قرار ﺑشأن اﻹجراء التأديبي للموظف.
يجب احترام وتقدير ﺳلوك اﻹﺑﻼغ للموظفين ،وﻻ تسمح الشركة ﺑتﻌرض الموظفين
لﻻنتقام أو التهديد أو المضايقة ﺑسبب مناقشة القضايا أو اﻹﺑﻼغ عن اﻻنتهاكات .ضمن
النطاق الذي يسمح ﺑه نظام الشركة ،يمكن للموظفين اﻹﺑﻼغ عن اﻻنتهاكات الﻢعنية
للشركة دون الكشف عن هويتهﻢ .ومع ذلك ،يجب أن يفهﻢ الموظفون أنه إذا اختاروا عدم
الكشف عن هويتهﻢ ،فقد ﻻ تتمكن الشركة من الحصول علﻰ المﻌلومات اﻷخرى الﻼزمة
لإجراء التحقيق أو التﻌامل مع المشكﻼت واﻹجراءات التي أﺑلغ عنها الموظفون.

 8.3التحقيقات الداخلية
تﻌلق الشركة أهمية كبيرة علﻰ جميع المﻌلومات الواردة التي تﻢ اﻹﺑﻼغ عنها،
ﺳرا في المحتوى المبلغ عنه داخليًا لتحديد ما إذا كان يتﻢ انتهاك
وﺳوف تحقق الشركة ً
القوانين واللوائح المﻌمول ﺑها واﻷحكام ذات الصلة من هذه القواعد .تلتزم الشركة ﺑنزاهة
كل تحقيق ،ﺑما في ذلك حماية الﻢﺑلغين والشهود من المضايقات والترهيب واﻻنتقام ،ومنع
إتﻼف اﻷدلة ،والتحقق من مصداقية الشهادة ،وتحديد السبب الجذري للمشكلة وحلها .إذا
أﺑلغ أحد الموظفين عن ﺳلوك انتهاكي ،فستحمي الشركة هوية الموظف إلﻰ أقصﻰ حد من
الكشف عنها وتضمن أمن جميع مواد التحقيق ذات الصلة .لن تكشف الشركة عن تفاصيل
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التحقيق ،لكنها ﺳتبلغ الموظفين ﺑسير التحقيق.
ليس لﻼدعاءات التي ﻻ أﺳاس لها أي تأﺛير علﻰ الموظفين المتهمين ﺑارتكاب
مخالفات ،وتحظر الشركة ﺑشدة أي انتقام ضد الموظفين الذين يبلغون ﺑحسن نية أو
يتﻌاونون مع التحقيقات الداخلية.

 9الملحق :المصطلحات والتﻌاريف في القواعد
التعاريف

المصطلحات

الفصول

ﻢهتايح نم ةنيﻌم بناوج ةيرﺳ ﻰلع ظافحلا يف سانلا قح الخصوصية
لمشي لﺑ ،ﻢهﺑ ةصاخلا تامولﻌملا ﻰلع رصتقي ﻻ ،ةيصخشلا
ﻰلإ امو لاصتﻻا ةيصوصخو ةيكولسلا ةيصوصخلا اًضيأ
ﺑيئة الﻌمل

.كلذ
درفلا ةيوه ديدحتل اهمادختﺳا نكمي تامولﻌم يأ.

تامولﻌملا
ةيصخشلا

ﻰلإ اًدانتﺳا مبادئ فادهأونظام  HSSE،ةلﺑاقلا جئاتنلا نإف

أداء HSSE

ةمﻼسلاو ةحصلا

رطاخم يف ﻢكحتلاﺑ ةقلﻌتملا  HSSEةرادإ ماظنل سايقلل

ةئيبلاو نمﻷاو

ةحصلا ةرادإ جئاتنو ةطشنأ سايق كلذ يف امﺑ ،ةدحولا

ةدوجلاو

.ةئيبلاو نمﻷاو ةمﻼسلاو

تابلطتم يبلت يتلا فورظلاو لمﻌلا ةئيﺑ ريفوت لجأ نم ﻢييقتال رطاخم
ﻢييقتﺑ ةكرشلا موقت ،نيفظوملل ةينهملا ةحصلا مدى ريﺛأت في ةحصلا
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ىوتسم ديدحتو ةرطخلا ةينهملا عقاوملا يف ةرطخلا لماوﻌلا ةينهملا
الرطاخم ل.ةينهملا ةحصل
بصنم نولغشي نيذلا نيفظوملا ﻰلإ ريشي◌ً ا من مناصب

الموظفون

المؤﺳسات الحكومية ﺑالدولة علﻰ جميع

الحكوميون

المستويات (يمارﺳون نودؤيو ةلودلا ةطلﺳ ال تابجاو
ال.ةيلودلا ةماﻌلا تامظنملا وأ )ةلودلل ةيمﺳر
المبالغ المالية الةريغص التي تُدفع ﻰلع لوصحلا لجأ نم مدفوعات تسهيل
).ةيرحﺑ ددحم ريغ اًكولﺳ نمضتي( ﻢظتنم يموكح ءارجإ
السلوك الذي يستبعوأ د يق دق يذلا كولسلاو ةسفانملا دي احتكار
يﺳتبﻌد .اهديقي وأ ةسفانملا
ولغشم عتمتي اﻷعمال ةلصلا تاذ قوسلا يف قوسلا يف عقومﺑ المركز المهيمن
ىرخﻷا لوادتلا طورﺷ وأ ةيمكلا وأ رﻌسلا يف ﻢكحتلا هنكمي في السوق

التبادﻻت التجارية

يلغشم ةردق ﻰلع رﺛؤي وأ قيﻌي نأ نكمي وأ)،تامدخلا( علسلل
اﻷعمال.ةلصلا تاذ قوسلا لوخد ﻰلع نيرخﻵا
جامدنا تايلمع كلذ يف امﺑ مشغلي ا ﻰلع لوصحلاو ،لامعﻷ تركيز مشغلي
لﻼخ نم نيرخﻵا لامعﻷا يلغشم ﻰلع ةرطيسلا طرق مثل اﻷعمال
ةرطيسلا وأ ،لوصﻷا وأ نيمهاسملا قوقح ﻰلع لوصحلا
ﻰلإ امو ،دوقﻌلا لﻼخ نم نيرخﻵا لامعﻷا يلغشم ﻰلع
لامعﻷا يلغشم ﻰلع ﻢﺳاح ريﺛأت ةﺳرامم ﻰلع ةردقلا وأ ،كلذ
.نيرخﻵا
ةيجراخلا ةراجتلا ةبقارم ينﻌي اذهو ،إنما هي دييقت ةيلمع تنظيﻢ اﻻﺳتيراد
،ام دح ﻰلإو ،ةيبنجﻷا علسلا داريتﺳاتقييد تاجتنملا ريدصت والتصدير
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لﻼخ نم ةيلحملا مارﺑإو ةيلحملا تاﻌيرشتلا ةغايص
.ةددحم ةيﺳايﺳو ةيداصتقا ضارغﻷ ةيلودلا تادهاﻌملا
لكشﺑ ريشي يذلاو ،عورشملا ريغ لخدلا نينقتل لمع هنإ

غسل اﻷموال

عورشملا ريغ لخدلا ﻰلع ةيعرشلا ءافضإ ﻰلإ يﺳاﺳأ
و ءافخﻹ ةفلتخم لئاﺳو لﻼخ نم هنم دلوتملا لخدلاوكتﻢ
.هتﻌيبطو هردصم
تامظنملاو ةيﺑاهرﻹا تايلمﻌلاو نييﺑاهرﻺل ليومتلا ريفوت تمويل اﻹرهاب
.ةيﺑاهرﻹا
ل ةفورﻌملا ريغ ةينفلا تامولﻌملاو ةيراجتلا تامولﻌملادى أﺳرار الشركة
ال ،روهمجونكميها يهو ،ةكرشلل ةيداصتقا عفانم بلجت نأ التجارية
و ةيلمعيتﻢ اتخاذ ةيرﺳ تاءارجإ لها.
هي الشؤون التي ةطشنأ يف اهيلع لوصحلا وأ اهجاتنإ ﻢتي المﻌلومات
نم تسيل يهو ،ةكرشلل ةيلخادلا ةرادﻹاو ليغشتلاو جاتنﻹا الداخلية
حاصفﻹا نكلو ،ةيراجتلا ةكرشلا رارﺳأو ةلودلا رارﺳأ عنها

التوافق مع مصالح

قوﻌيﺳ دون اًبلﺳ رﺛؤي وأ ،اهفئاظول يﻌيبطلا ةكرشلا ءادأ

الشركة

اهرارقتﺳاو اهتمﻼﺳو ةكرشلا ةروصو ةكرشلا حلاصم ﻰلع
يداﻌلا لمﻌلاو لها ،وفرﻌي ﻻ ،ةنيﻌم ةينمز ةرتف لﻼخها
.نيفظوملا نم ةنيﻌم ةعومجم ىوﺳ
بﺳاحملا ﻰلع بجي يتلا ةيﺳاﺳﻷا ئدابملاين دنع اهعابتا مﻌايير المحاﺳبة
.ةبﺳاحملا لامعأ يف طارخنﻻا
يلاملا عضولا سكﻌت يتلاو ةكرشلا نم ةمدقملا تادنتسملا التقارير المالية

المالية و بئارضلا

ةرتفل يدقنلا قفدتلاو ليغشتلا جئاتنو ددحم خيرات يف ةكرشلل

لوصﻷاو
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تامولﻌملاو

ةنيﻌم ةيبﺳاحم للشركة.
ةكبشلاو رتويبمكلا تاقيبطتو رتويبمكلاو ينورتكلﻹا ديربلا تامولﻌملا
.كلذ ﻰلإ امو سكافلاو تنارتنﻹاو تنرتنﻹاو

لا دراوملاوتقنية

مادختﺳا وأ ،ةنصرقلا رصحلا ﻻ لاثملا ليبﺳ ﻰلع كلذ يف امﺑ اﻻﺳتخدام غير
ﻰلإ تايﺑدﻷا رشن وأ تامولﻌملا لدابت وأ ةكرشلا دراوم السليﻢ
وأ ،ةكرشلل ةﻌﺑاتلا ريغ ةيراجتلا ةطشنﻷا يف ةيجراخ تانايك
وأ ،ثلاثلا فرطلا وأ ةكرشلا نع ةيرﺳ تامولﻌم نع فشكلا
عقاوم ةرايز وأ ةبﺳانم ريغ ينورتكلإ ديرﺑ لئاﺳر لاﺳرإ
،لاثملا ليبﺳ ﻰلع( ةمئﻼملا ريغ بيولاالمواقع التي تدعو
يتلا عقاوملا وأ يحاﺑﻹا ىوتحملا وأ فنﻌلا وأ ةيهاركلا ﻰلإ
وأ ) ،ةينوناق ريغ ةطشنﻷ جورتادختﺳا ةكرشلا دراوم م
وأ اهحورو ةكرشلا تاﺳايﺳ كهتنت ةقيرطﺑﺑطريقة اًبلﺳ رﺛؤت
.ةكرشلا ﻰلع
قوقحلا ةيرصحلا عتمتي ﺑها نوناقلل ًاقفو قوقحلا باحصأ حقوق الملكية
يف ةﻌمسلاو تامﻼﻌلاو يركفلا ﻢهلمع اهققح يتلا تازاجنﻺل الفكرية
ةيراجتلا ةطشنﻷا لهﻢ تابلط /عارتخﻻا تاءارﺑ كلذ يف امﺑ ،
رشنلاو فيلأتلا قوقحو ةيراجتلا تامﻼﻌلاو عارتخﻻا تاءارﺑ
و ةيراجتلا رارﺳﻷاوالتقنيات المتخصصة وغيرها من
الحقوق.
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