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التنفیذي  والمدیر  إدارة  مجلس  رئیس  رسالة 
من  قویة  ثقافة  البعض  بعضنا  «نشارك  اللستوم: 

القیم والمبادئ المشتركة – نحن الستوم»

تعمل الستوم دائماً على حفظ مكانتھا كأفضل موفر خدمات النقل في العالم وتبني 
تجاه  السلیم  المھني  والسلوك  القیم  احترام  على  القائم  التزامھا  على  استراتیجیتھا 
أقصى  وتطبق  معھا  تتعامل  التي  األطراف  وكافة  ومساھمیھا  وعمالئھا  عاملیھا 
وترى  الداخلیة،  واإلجراءات  اللوائح  واحترام  الساریة  بالقوانین  االلتزام  معاییر 
الستوم في ھذا االلتزام احترام كبیر لآلداب المھنیة وتطبیق سلیم للمھنیة الصحیحة 
القائمة على مبادئھا األساسیة – روح الفریق + الثقة + العمل – والتي یسلكھا 

كافة العاملین لدي الستوم.

للعاملین في الستوم وارجو من كل موظف التحق  یعد میثاق الشرف ھذا مرجعاً 
حدیثاً بالستوم أن یطلع على میثاق الشرف وأن یتبنى كافة المبادئ والقواعد التي 
یحتوي علیھا واال یتردد في طرح ما لدیھ من أسئلة إذا شعر بالحاجة الى ذلك ألن 
الستوم في تطور مستمر وینبغي أن نكون مثاالً یحتذي بھ الجمیع وأن نساھم في 
بناء بیئة تحترم فیھا اخالقیات المھنة یكون فیھا كل منا سفیراً للشرف واالخالقیات 
لم  ما  أحد  یحترمھ  لن  ھذا  الشرف  میثاق  أن  جمیعاً  فلندرك  وااللتزام.   المھنیة 
نحترمھ أنفسنا ونحن نعمل جاھدین على تحسینھ واتخاذ ما یلزم من أجل تعدیل 
المسار في سیاق االلتزام واحترام وعلى من یشاھد من یخالف ذلك أن یخطر فریق 
وأؤكد  اللستوم  الداخلي  اإلخطار  نظام  خالل  من  المھنیة  واألخالقیات  االنضباط 
القائم  تعرض  عدم  ضمان  مع  المناسب  باألسلوب  المخالف  معاقبة  سیتم  أنھ  لكم 

باإلخطار ألي أذى.

قطاعاتھا  صعید  على  المھنیة  واالخالقیات  بالقیم  المطلق  بالتزامھا  الستوم  تفخر 
المختلفة وتعد تلك القیم من األصول الثابتة للشركة وستظل مصدراً لقوتنا ومالذاً 
یرشدنا في كافة الظروف وأن أرى أنھ من الضروري أن نحترم جمیعاً وأن نطبق 
كل ما ورد في میثاق الشرف ھذا في عملنا الیومي وأن ننمي تلك الروح لیس فقط 

ضمن فریق العمل بل خارج نطاق الستوم.

السید/ ھنري بوبار-الفارچ
رئیس مجلس اإلدارة والمدیر التنفیذي – الستوم



القیم األساسیة اللستوم:
 إطار العمل الیومي

 نشارك بعضنا البعض القیم األساسیة الثالث: روح الفریق – الثقة – العمل.
تلك ھي القیم التي تدفع حركة العمل الیومي في الستوم.

قسم اإلتصاالت المؤسسي - ینایر 2016

روح الفریق:
تتبنى الستوم المشروعات التي تحتاج الى مجھود وتنظیم وانضباط وتعمل على انجاحھا.

تعتمد الستوم على روح الفریق لتحقیق األھداف الجماعیة والفردیة وتمتد روح الفریق داخل نطاق 
الستوم وخارجھا لتصل الى شركائھا مع التشبیك لتعظیم فائدة الكفاءات المتوفرة مھما تعددت 
تحقیق  الى  أدى  الذي  الفعلي  العملي  بدوره  الستوم  في  وعامل  موظف  كل  یشعر  حتى  أنواعھا 
النجاح.  تمثل روح الفریق القوة الدافعة اللستوم التي تضمن لھا إنجاز المشروعات بأقصى قدر 

من الكفاءة.

الثقة:
تعد الستوم شركة متشعبة اإلدارات والقطاعات والمصانع یمتد نشاطھا لعدد كبیر من الدول مما 
یجعل إداراتھا أمراً شدید التعقید ولذا تمثل الثقة المتبادلة بین أطرافھا المتعددة أمراً اساسیاً لضمان 

حسن إدارة أعمالھا ودوام كفاءتھا في كافة مشروعاتھا.
وترتبط الثقة ارتباطاً وثیقاً بمعاییر المھنیة والنزاھة وااللتزام وتحمل المسئولیة، كما تحقق الثقة 
المتبادلة بین زمالء العمل واإلدارة والشركاء تمكین وتفویض السلطة بكفاءة مما یؤدي بدوره الى 
اتخاذ القرارات الصائبة وتحمل المسئولیة النابعة من ذلك وتوابع تلك القرارات إذ عندما نعمل في 

سیاق من الثقة، ینفتح الجمیع لبیئة العمل ویطبق الشفافیة والمھنیة في التعامالت الیومیة.

العمل:
والموعد  والجودة  السعر  یضمن  بما  للعمیل  والخدمات  المنتجات  بتوفیر  دائماً  الستوم  تلتزم 

المناسبین وتعتبرھا الستوم من أولویات العمل للوفاء بالتزاماتھا تجاه العمیل.
تتفانى الستوم في تطبیق أقصى درجات التمیز في أداء العمل وتطلب منا جمیعاً احترام مواعید 
الستوم  عمالء  كافة  ویشھد  وخدماتھا  لمنتجاتھا  فائقة  قیمة  لنضیف  العمیل  واولویات  التسلیم 
توفرھا  التي  والخدمات  بالعمل  الستوم  التزام  بمدى  والخارجیة  الداخلیة  المعنیة  واألطراف 

واحترامھا معاییر التمیز ووفائھا بمواعید التسلیم.
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مسئولیاتك باعتبارك أحد موظفي الستوم:

مسئولیاتك باعتبارك أحد مدیري الستوم:

یتعین علیك – باعتبارك من أسرة العاملین في الستوم – أن تكون مثاالً یحتذي بھ من 
حیث احترام میثاق الشرف وحسن السیر والسلوك وعلیك أن:
• تكون ملماً ببنود وارشادات میثاق الشرف وأن تدرك أبعاده األساسیة

• تتابع بصفة مستمرة كافة تحدیثات میثاق الشرف وأن تطبق ما ورد في أحدث إصداراتھ
•  تكون ملماً باللوائح واإلجراءات الخاصة بمجال عملك والقطاع الذي تعمل بھ وأن تراعى تطبیق 

أحدث ما ورد في ھذا الشأن
المراجعة  أو  التفتیش  أو  القانونیة  الشئون  إدارات  ممثلي  من  أي  أو  المباشر  المدیر  الى  •  تلجأ 
الداخلیة أو إدارة االنضباط أو شئون العاملین أو إدارة الموارد البشریة بأي سؤال أو إیضاح 

خاصة ببرنامج التكامل اللستوم (ویتضمن میثاق الشرف والالئحة الداخلیة للشركة)
قواعد  بخرق  الخاصة  األخرى  واألسالیب  بالمخالفات  اإلخطار  إجراءات  تطبق  كیف  •  تعرف 

االنضباط الداخلي أو خرق القانون واللوائح العامة بالدولة

علماً أن اإلخفاق عن احترام میثاق الشرف وانتھاكھ قد یعرضك للجزاء والعقاب قدر ما یعرض 
إدارة الستوم للمساءلة والجزاء.

ینبع احترام األخالقیات المھنیة واالنضباط من أعلى السلم الوظیفي وعلیك أن تدرك 
أن مسئولیات المدیر تذھب أبعد بكثیر من مسئولیات الموظف والمرؤوس وأنھ یتعین 

علیك وضع معاییر سلوك ومبادئ عالیة وأن تكون مثاالً لالحتذاء بھ وأن ترعى:
الترویج والتحفیز:

•  علیك أن تكون ملماً بكافة ما ورد في میثاق الشرف من مبادئ وقضایا وارشادات
•  أنقل تلك الدرایة وااللمام بمیثاق الشرف واللوائح الداخلیة والقوانین الخاصة بالعمل في الستوم الى 
الموظفین ومرؤوسیك وشركاء الستوم سواء ممن یتعامل مع الشركة أو ممن یمثل الشركة لدى الغیر

اللوائح  وتطبیقات  الشرف  میثاق  على  ومرؤوسیك  الموظفین  تدریب  على  تواظب  أن  •  علیك 
الداخلیة اللستوم بطریقة عملیة

•  حدد مخاطر عدم االلتزام وعدم مراعاة بنود میثاق الشرف واللوائح الداخلیة وأتخذ االجراءات 
االستباقیة المناسبة لمنع وقوعھا قدر ما أمكن

•  ینبغي أن یكون كافة العاملین على علم ومتمرسین على أفضل الوسائل لتطبیق إجراءات مجابھة 
أي مخاطر قد تعترض التزامك بالعمل 

الكشف واالستجابة:
للقوانین واللوائح المعمول بھا  •  تحفیز استخدام إجراءات اإلخطار في نطاق فریق العمل طبقاً 

في الدولة
•  تصعید المخالفات في أقرب وقت الى الشخص المسئول سواء كان من اإلدارة العلیا أو من اقسام 
الشئون القانونیة أو التفتیش الداخلي أو المراجعة المالیة أو االنضباط أو ممثلي اقسام االنضباط 

والموارد البشریة
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المقدمة:

من الذي یطبق میثاق الشرف؟

تعد شركة الستوم شركة متعددة الجنسیات وحیث أن للشركة فروع في عدد كبیر من الدول، فإنھا تلتزم 
بالقوانین والضوابط الخاصة بكل دولة تعمل بھا التزاماً مطلقاً یقیناً منھا أن إخفاقھا في احترام القوانین المحلیة 

قد یؤدي الى مالحقة قانونیة مدنیة وجنائیة للشركة ولعاملیھا.
لذا فقد قررت الستوم أن تكون صارمة في تطبیق أعلى معاییر االلتزام باللوائح الداخلیة للشركة وعدم 
التھاون في انتھاكھا وقد وضع میثاق الشرف للشركة لیحدد بوضوح القیم المختلفة التي تطبقھا إدارة الشركة 
في سیاق العمل وكیف ینبغي أن یلتزم جمیع العاملین بالسلوك القانوني والمھني السلیم مع إضافة االرشادات 
الالزمة متى وجب ذلك ورغم أن میثاق الشرف ھذا لن یغطي كل البنود المھنیة إال أنھ تم تصمیمھ لیساعد 
العاملین في الستوم على اجتیاز العقبات والمشكالت التي قد تعترض عملھم الیومي وفي حالة اإلخفاق في 
بند محدد، یتعین على الموظف اللجوء الى اإلدارة لتصدر التعلیمات المناسبة للموقف المحدد الذي یواجھ 

المذكور.
یطبق میثاق الشرف على كافة العاملین في الستوم والمدیرین والمسئولین وأعضاء مجلس اإلدارة أثناء أداء 
مھامھم الوظیفیة الخاصة بنشاط الستوم ویغطي مصطلح «العاملین» كافة العاملین في الستوم من موظفین 
واداریین ومدیرین ومسئولین ورؤساء وتنفیذیین الذین یتعین علیھم جمیعاً االلمام بمحتویات وبنود میثاق 

الشرف.
یراعى الجمیع تطبیق ما ورد في میثاق الشرف لما في ذلك من أھمیة لحمایة مصالح الستوم واألفراد إذ 
یطبق میثاق الشرف على كافة األفراد والعاملین في القطاعات واإلدارات المختلفة للشركة سواء كانت 
قطاعات داخلیة تابعة اللستوم أو خارجیة وتابعة ألي من الشركات والمساھمین التابعین والمشروعات 

المشتركة والتحالفات التجاریة التي تضم الستوم طرفاً أو شریكاً أو مساھماً.
عندما تواجھ قضیة خاصة بانتھاك األصول المھنیة أو میثاق الشرف، الجأ الى الشخص األنسب أو ألي 
من أعضاء قسم اخالقیات المھنة ومراعاة القانون وحیث أن كثیر من القضایا الخاصة باألخالقیات المھنیة 
ومیثاق الشرف قضایا حساسة وصعبة قد یكون لھا أكثر من حل، أطلع على میثاق الشرف ودقق في بنوده 
نظراً ألن إدارة الستوم تقوم بتحدیث میثاق الشرف والالئحة الداخلیة باستمرار وعلیك أن تتابع التحدیثات 
وإصداراتھا الحدیثة وأن تبادر بالسؤال متى كان األمر غامضاً وأن تطبق أحدث اإلجراءات واللوائح كلما 

لزم ذلك. 

•  كافة العاملین في الستوم
•  كافة الشركات المشتركة أو المساھمة في الستوم أو تعمل تحت اشرافھا وتضم الشركات التابعة 

وشركات اإلنتاج المشترك والشركات والمصانع التي تعمل تحت مظلة الستوم
•  كافة الكیانات القانونیة التي ال تخضع لإلشراف المباشر اللستوم وأعضاء التحالفات الصناعیة 
التجاریة الذین یتعین علیھم تطبیق المبادئ المذكورة في میثاق الشرف ویتعین على موظفي 
المباشر  المدیر  إخطار  الموظفین  وعلى  ھؤالء  قبل  من  الشرف  میثاق  مبادئ  احترام  الستوم 
التخاذ الالزم وتطبیق الجزاء المناسب في حالة عدم احترام مبادئ میثاق الشرف أو خرق أي 

من بنوده.
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برنامج النزاھة اللستوم:
یقوم مسئول االنضباط الرئیسي بتطبیق ومتابعة برنامج النزاھة اللستوم وھو برنامج تم تصمیمھ 
بصفة  تحدیثھ  ویتم  العالم  حول  بھا  المعمول  واالنضباطیة  المھنیة  الممارسات  أفضل  على  بناء 
وتحقیق  منھ  االستفادة  وتعظیم  وجھ  أفضل  على  تطبیقھ  من  والموظفین  العاملین  لیمكن  دوریة 

المنفعة القصوى للشركة والعاملین على حد السواء.

قسم  من  المھنیة  واألخالقیات  باالنضباط  الخاصة  اإلجراءات  وتتخذ  واللوائح  التعلیمات  تصدر 
االنضباط الذي ینظم الدورات التدریبیة الدوریة لتحقیق أوسع نطاق تطبیق لتلك اللوائح وتجرى 
الدورات التدریبیة إما على نطاق شخصي (وجھاً لوجھ) أو عن طریق التعلیم االلكتروني عن بعد.

كیف تحصل على المعلومات الالزمة التخاذ القرار 
الصائب واإلجابات ألسئلتك.

تحفز الستوم أسلوب االلتزام المتبادل بین العاملین ودعمھم بعضھم البعض ویستطیع 
العاملین اللجوء الى أي من المسئولین في الشركة لمناقشة اتخاذ القرار الصائب متى 

كانوا في حاجة الستشارة ذوي الخبرة ومنھم:
•  المدیر المباشر أو أي من أعضاء اإلدارة العلیا 

•  المسئولین في أقسام الشئون القانونیة أو الموارد البشریة
•  المسئولین في قسم االنضباط واألخالقیات المھنیة

•  ممثلي قسم االنضباط واألخالقیات المھنیة
•  المسئولین في قسم التفتیش الداخلي أو قسم المراجعة المالیة الداخلیة

توفر الستوم المعلومات الالزمة للموظفین عبر المنافذ االلكترونیة التالیة:
• توفر الستوم المعلومات الالزمة للموظفین عبر المنافذ االلكترونیة التالیة:

• شبكة المعلومات الداخلیة لقسم االنضباط واألخالقیات المھنیة
• االرشادات والتعلیمات المنشورة عبر نظام اإلدارة االلكترونیة اللستوم

(www.alstom.com/integrity/) الموقع االلكتروني اللستوم •

یتعین على كافة العاملین في الستوم االلتزام بالتعلیمات المنشورة ومتابعة تحدیثاتھا التي تنشر 
بصفة دوریة عبر المنافذ االلكترونیة وتضم كافة أقسام الشركة: قسم اخالقیات المھنة ومراعاة 
القانون – قسم الشئون المالیة – قسم الشئون القانونیة – قسم الموارد البشریة – قسم الموارد 
ونظم  االتصاالت  قسم   – والسالمة  الصحیة  الشئون  قسم   – البیئة  شئون  قسم   – والعملیات 
المعلومات والتكنولوجیا الى جانب ما یستحدث من سیاسات وارشادات یتم نشرھا حسب الحاجة 

على نظام اإلدارة االلكتروني اللستوم.
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•  اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحیح المسار أو توقیع الجزاء المناسب لعقاب المخالفین بالمشاركة 
مع القائمین والمسئولین عن النظام واالنضباط داخل الشركة

علماً أن اإلخفاق عن احترام میثاق الشرف وانتھاكھ قد یعرضك للجزاء والعقاب قدر ما یعرض 
إدارة الستوم للمساءلة والجزاء.

اتخاذ القرار ومیثاق الشرف:
 • التزم بلوائح وارشادات الستوم
• استخدم الفطرة عند اتخاذ القرار

• ال تضع الستوم في وضع غیر قانوني أو غیر الئق
• أمنع حدوث أي خلل أو عدم احترام قواعد االنضباط وحسن السیر والسلوك

•  ال تضع نفسك في وضع قد یؤدي الى تضارب المنافع أو قد یفسر بھذا المعنى مثل تضارب 
المنفعة الشخصیة والمھام الوظیفیة

• ال تتخذ قراراً یصعب علیك تبریره لزمالئك أو أعضاء األسرة أو األقارب
• ال تتخذ قراراً قد یضر بسمعة الستوم 
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مبادئنا األساسیة:

احترام القانون واللوائح:
تتبنى الستوم سیاسة عامة قائمة على النزاھة واحترام القانون واللوائح وضوابط العمل في كافة 
وضوابط  واللوائح  القانون  احترام  الستوم  في  العاملین  كافة  على  ویتعین  بھا  تعمل  التي  الدول 
العمل كل في مجالھ منعاً لتعرضھم للمالحقة القضائیة المدنیة والجنائیة في حالة انتھاكھم القانون 
وتمنع الستوم كافة عاملیھا من ممارسة أي نشاط غیر قانوني مؤداه تعرضھا للمالحقة القانونیة.

تعد الستوم شركة متعددة الجنسیات ویمتد نشاطھا الى عدة دول حول العالم وتطبق الستوم معاییر 
نزاھة وانضباط تفوق الحد األدنى الذي یملیھ القانون في تلك الدول حفاظاً على سمعتھا وضماناً 
واللوائح  القوانین  تلك  خاصة  وبصفة  المھنیة  واألخالقیات  النزاھة  درجات  بأقصى  اللتزامھا 
البیئة  على  والحفاظ  المھنیة  والسالمة  الصحة  ومعاییر  العمل  وقانون  االنسان  بحقوق  الخاصة 
ومكافحة الفساد وضمان المنافسة العادلة وقوانین الضرائب واإلقرارات المالیة الدقیقة والقواعد 
األساسیة التي تتبعھا منظمة التعاون والتنمیة األوروبیة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر 

من األمم المتحدة ومبادئ التكامل العالمي وإعالن الغرفة التجاریة الدولیة.

احترم كل لوائح وسیاسات الستوم:
تتبنى الستوم عدد كبیر من «قوانین الستوم الداخلیة» الى جانب القوانین واللوائح العامة التي 
وسیاسات تحكم السیطرة على النشاط  وارشادات  ومنھا لوائح داخلیة  تطبق على نشاط الستوم 
الیومي للعاملین في الستوم وعلى الجمیع احترام تلك «القوانین الداخلیة» وتطبیقھا بحزم ودقة 

ویتعرض كل من یخالفھا للجزاء المقرر والعقاب المناسب.
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كیف یتم اإلخطار عن مخالفة؟
یستطیع أي من العاملین أو أي شخص ال یعمل لدى الستوم أو من العاملین لدى طرف 
ثالث تحت اشراف الستوم استخدام إجراءات اإلخطار طبقاً للقوانین واللوائح المعمول 
بھا في الدولة التي یعیش بھا أو یعمل بھا الفرد لإلبالغ عن أي انتھاك لمیثاق الشرف 

أو للقواعد واللوائح والسیاسات المتبعة في الستوم.

یمكن للموظف االتصال ألي من المسئولین التالیین:
•  المدیر العام / نائب المدیر العام للمنطقة

•  نائب رئیس مجلس اإلدارة للشئون القانونیة واالنضباط
•  المستشار العام لشركة الستوم: السید/ بییریك لي جوف

(Pierrick Le Goff)
(48 rue Albert-Dhalenne 93400 Saint-Ouen, France – pierrick.le-goff@alstom.com – +33157068742)

المسئول الرئیسي عن االنضباط: السید/ میكائیل جولیان
(Michael Julian)

(48 rue Albert-Dhalenne 93400 Saint-Ouen, France – michael-a.julian@alstom.com – +33157066763)

وعن طریق االتصال على مدار الساعة طوال األسبوع عبر:
(moc.tniopscihte.motsla.www) الموقع االلكتروني المؤمن  •

•  الخط الساخن (على األرقام المنشورة على الموقع االلكتروني المؤمن)

تتخذ إدارة الستوم كافة االحتیاطات لضمان سریة المتصل وتتعھد الشركة اال یتعرض أي من 
القائمین باإلخطار عن المخالفات الى األذى مثل الضرر الوظیفي أو التحرش أو التفرقة بأي 
شكل من األشكال بسبب قیام المذكور بإخطار اإلدارة بمخالفات ما أو اإلفصاح عنھا بحسن 

النیة.
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االلتزام بقوانین المنافسة:
تعد المنافسة من الشروط األساسیة القتصادیات األسواق ویضمن قانون المنافسة – المعروف 
في الوالیات المتحدة بقانون مكافحة الثقة – أن تمارس الشركات المنافسة الشریفة في األسواق 
وتوالي الستوم أھمیة خاصة لخوض التجربة في أسواق تمارس المنافسة المفتوحة وتلتزم بكافة 
قوانین المنافسة ذات الصلة.  توقع غرامات كبیرة على شركات الستوم التي ال تلتزم بقوانین 
المنافسة وقد یتعرض األفراد الى الجزاء المدني والجنائي واإلداري بل والحبس في حالة حدوث 
أي انتھاك لقوانین المنافسة، كما قد تلجأ أطراف ثالثة الى طلب التعویض من الستوم في سیاق 
انتھاكات مزعومة لقوانین المنافسة.  لذا، فإن االلتزام الصارم بقوانین المنافسة لھ فوائد حقیقیة 
وملموسة إذ یشجع االبتكار مع ضمان أعلى مستویات الجودة وحمایة المستھلك الى جانب دعم 

وتأكید سمعة ونزاھة الستوم.
یتعین على موظفي الستوم عدم الخوض في أي شكل من اشكال االتفاقیات التجاریة مع المنافسین 
أو  المشتركة  األسواق  صورة  تشویھ  أو  المناقصات  مجرى  تحویل  أو  األسعار  تثبیت  بغرض 
العمالء أو الحد من انتاج أحد العمالء أو الموردین أو مقاطعتھ.  كما یتعھد موظفي الستوم بعدم 
اإلفصاح عن أن معلومات ذات طبیعة تجاریة حساسة ألي من المنافسین بما یعد انتھاكاً لقوانین 
المنافسة مع ضرورة مراعاة الحذر بصفة خاصة عند خوضھم المساھمة في االعمال التجاریة 
ویتعین تحمل مسئولیة محددة عندما تكون الستوم في وضع مھیمن في سوق ما، كما ورد في 

[LGL-WMS-007] ضوابط الستوم لاللتزام بقواعد المنافسة – أو عدم الثقة –

الختالف  ویتعین على موظفي الستوم مراجعة قسم الشئون القانونیة لمزید من اإلیضاح نظراً 
الضوابط والقواعد المعمول بھا بین دولة واألخرى.
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مكافحة الفساد والرشوة:
غیر  بطریقة  األموال  تداول  تتضمن  التي  والممارسات  اشكال  كافة  تمنع  سیاسة  الستوم  تتبع 
شرعیة وترفض الستوم أي وجھ من أوجھ الفساد والرشوة في تعامالتھا التجاریة.  تطبق الستوم 
سیاسة مكافحة الفساد طبقاً لما ورد في اتفاقیة منظمة التعاون والتنمیة األوروبیة لمكافحة الرشوة 
الفساد  األمریكي وإعالن مكافحة  الفساد األجنبیة  ممارسات  الفرنسي وإعالن  الجنائي  والقانون 
البریطاني لعام ۰۱۰۲ وكافة القوانین واللوائح المعمول بھا في الدول التي تعمل بھا الستوم، كما 
تتبع الستوم المعاییر االختیاریة التي وضعتھا الغرفة التجاریة الدولیة وما ورد من توصیات في 

«الدلیل االرشادي إلعالن ممارسات الفساد األجنبیة األمریكي».

إن الستوم على یقین أن أي انتھاك لقوانین مكافحة الفساد الخاصة بكل دولة تعمل بھا الستوم یعد 
جرم خطیر یعاقب علیھا القوانین المختلفة بغرامات كبیرة توقع على الشركات والحبس للقائمین 
على تلك أشكال الفساد واإلضرار بسمعة الستوم من مجرد نشر تلك األنباء في وسائل اإلعالم مع 

وضع الموظف المذكور في وضع قانوني خطر.
یحظر على أي من الشركات والعاملین والمسئولین ومدیري الستوم عرض أو التعھد أو توفیر 
أي منفعة أو خدمة للغیر مقابل الحصول على عمل أو عقد تجاري أو إصدار قرار بما یخالف 
الضوابط واللوائح والقانون یما في ذلك االستجابة لتلك الممارسات والعروض سواء كانت المنفعة 
مباشرة أو غیر مباشرة وتشمل أي مساعدات عینیة من طرف ثالث مثل طرف من األطراف 
التجاریة أو أحدى الموردین أو مقاول أو طرف في عقد أو عضو في مشروع انتاج مشترك أو 

شریك في تحالف تجاري أو صناعي.

كما یحظر على أي من الشركات والعاملین والمسئولین ومدیري الستوم االنتفاع أو الحصول على 
أي مزایا نقدیة أو عینیة مقابل اتخاذ قرارات لصالح طرف ثالث.

یراعى استخدام مصطلح «الفرد» في سیاق المحظورات السابقة لإلشارة الى أي مسئول عام 
أو حزب سیاسي أو موظف أو وكیل ألحد المتعاملین مع الستوم من القطاعین العام والخاص 
أو موظف أو وكیل إلحدى المصارف أو ھیئة مقرضة.  یشمل مسمى «الموظف العام» دون 
التقید بذلك أي مسئول عام أو حكومي والوكالء والموظفین وممثلي ومرشحي األحزاب العامة 
والسیاسیة وأعضاء المجالس العامة والمسئولین والعاملین في المنظمات الدولیة والقضاة ومسئولي 

المحاكم الدولیة وموظفي اإلدارات التابعة للحكومة والشركات المملوكة للدولة.

تعد تسھیالت السداد التي تتم عبر القنوات الشرعیة لتسھیل اإلجراءات اإلداریة والرسمیة نوعاً 
من الفساد الضمني وال تزال غیر قانونیة في العدید من الدول رغم أنھا مسموحة في البعض 
اآلخر وتحظر الستوم اللجوء الى تلك الممارسات حفاظاً على سمعة الشركة ومنعاً لتعرضھا ألي 

شكل من أشكال سوء الظن.

ال توقع الستوم أي جزاء على الموظف الذي یراعى تطبیق قواعد واحكام الستوم التي تقضي 
برفضھ أي شكل من اشكال الفساد والرشوة حتى إذا أدى القرار الى اإلضرار بعملیة تجاریة 

معینة أو كان لھذا القرار تبعیات تجاریة سلبیة.
[LGL-WMS-010] الھدایا والجھة المانحة
[LGL-WMS-011] المساھمات السیاسیة
[LGL-WMS-012] المعونات الخیریة

[LGL-WMS-013] الرعایة
[LGL-WMS-014] الشركات االستشاریة
[LGL-WMS-015] إدارة تضارب المنافع

[LGL-WMS-016] منع اشكال الفساد مع الموردین والمقاولین
المشترك  اإلنتاج  شركاء  مع  الفساد  اشكال  [LGL-WMS-017]  منع 

والتحالفات
[LGL-WMS-018] تسھیالت السداد
[LGL-WMS-020] شركاء المبیعات
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شركائنا  مع  الثقة  جو  خلق 
في العمل

قواعدنا األساسیة:

العمالء:
بتلبیة  وتلتزم  معھم  التعامل  حجم  اختلف  مھما  ونزاھة  بأمانة  كافة  عمالئھا  مع  الستوم  تعامل 

احتیاجاتھم بتوفیرھا منتجات وخدمات عالیة الجودة.

توفر الستوم لعمالئھا كافة المعلومات عن منتجاتھا وخدماتھا من خالل حمالتھا الدعائیة وإعالناتھا 
الرسمیة وعروضھا للعمیل وعلى المفوضین عن توقیع العقود باسم الستوم االطمئنان الى وضوح 

ودقة وصدق المعلومات التي تتضمنھا العروض واالعالنات والمراسالت مع العمیل.

وعن  عنھا  واالفصاح  بالعمیل  الخاصة  والحساسة  الخاصة  المعلومات  سریة  حفظ  یتعین  كما 
تلك  على  الحصول  لھ  یحق  لمن  وحصریاً  الحدود  أضیق  في  والمشروعات  العقود  معلومات 

المعلومات.

الموردین والمقاولین:
تصدر قرارات الشراء والتورید الخاصة بالعقود والمشروعات التي تتوالھا الستوم بناء على تقییم 
المدى  وبعیدة  قصیرة  واألھداف  االجمالیة  القیمة  وعلى  المقاول  أو  المورد  ونزاھة  للثقة  عملي 

للعقد أو المشروع.

یراعى مصلحة الستوم عند شراء وتورید البضائع والخدمات الخاصة بكل مشروع وتقییم عناصر 
الفائدة والسعر والجودة واألداء ومواعید التسلیم والتنمیة المستدامة والمالئمة.

تراعى الستوم أن تظل بعیدة عن أي تبعیة لمورد أو مقاول یقوم بتوفیر سلعة أو خدمة ما وتبحث 
الستوم بصفة دائمة عن بدائل شراء وتورید أكثر مالئمة.  تعامل الستوم كافة الموردین والمقاولین 

على قدم المساواة وتعتمد في ذلك على اإلجراءات الواردة في دلیل المصادر وسلسلة اإلمداد.

تراعى الستوم تطبیق اإلجراءات الالزمة لتفادي تضارب المصالح والتحیز وعلى موظفي الستوم 
االمتناع عن تلقي أي مزایا نقدیة أو مالیة أو عینیة مقابل اتخاذ قرار لصالح أي من الموردین 
كافة  احترام  بضرورة  معھا  المتعاملین  والمقاولین  الموردین  الستوم  تلزم  كما  المقاولین،  أو 
األركان القانونیة الخاصة بنشاطھم وعقودھم مع الستوم وبتوقیع میثاق الستوم للتنمیة المستدامة 
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ألعب دورك في التحكم الداخلي ونشر المعلومات:
یلعب كل موظف في الستوم دوراً ھاماً في إطار التحكم الداخلي للمعلومات.

واإلدارة  الستوم  إدارة  مجلس  ألعضاء  مناسباً  ضماناً  لیكون  الداخلي  التحكم  إطار  تصمیم  تم 
والعاملین واألطراف المعنیة إلحكام السیطرة والتحكم الداخلي بما یضمن تشغیل كفء وفعال 

ونزاھة التقاریر المالیة وااللتزام بإرشادات الستوم والقوانین واالحكام ومتطلبات العمل.

بالتقاریر  االلتزام  ضمان  ویأتي  الستوم  لسیاسات  طبقاً  الداخلیة  التحكم  مسئولیة  اإلدارة  تتولى 
المالیة من خالل تطبیق مبادئ وسیاسات وقواعد وإجراءات المحاسبة الواردة في دلیل الستوم 
ودلیل التقاریر والمحاسبة ودلیل التحكم الداخلي واستبیان التحكم الداخلي السنوي وقوائم مراجعة 
للمعاییر  ومطابقة  نزیھة  واإلداریة  المالیة  المعلومات  تظل  أن  یتعین  اعتمادھا.   بعد  المدیرین 
اعمال  إدارة  الستوم  لتواصل  للمحاسبة –  المعتمدة  العامة  المبادئ  مثل  بھا –  المعمول  المالیة 

الشركة وتشغیلھا بأمانة وكفاءة.

والملفات  والوثائق  المستندات  من  والتخلص  وارشفة  وحفظ  إدارة  الستوم  موظفي  على  یتعین 
والسجالت بأنواعھا طبقاً للقواعد المعمول بھا وقواعد سریة البیانات وما ورد في سیاسة الستوم 
اإلخطار  نظام  في  المسجلة  البیانات  تطابق  الى  االطمئنان  المدیرین  وعلى  السجالت  لحفظ 
بالمعلومات المعدة للنشر وباألرباح المحققة عن الفترة الزمنیة المعینة وبالموقف المالي للشركة 

في نھایة الفترة.

یتعین على موظفي الستوم في كافة المستویات اإلداریة أن تكون السجالت والتقاریر والمعلومات 
التي یتبادلونھا مع اإلدارة صالحة لتتمكن الستوم من إصدار ونشر التقاریر والمستندات والوثائق 

والبیانات اإلعالمیة في التوقیت المناسب وبكامل الوضوح واألمانة والدقة.

وتتضمن تلك التقاریر والوثائق – دون التقید بذلك – التقاریر المالیة والتوقعات المالیة وتقاریر 
المصروفات  وحسابات  الضریبیة  واإلقرارات  المبیعات  وتقاریر  التسویق  ومعلومات  األبحاث 
للھیئات  تقدیمھ  یتم  ما  وتشمل  مستندات  من  وخالفھ  االجتماعیة  والمعلومات  الزمنیة  والجداول 

الحكومیة والتنظیمیة المختلفة. 

یحظر التالعب أو تزویر أي بیانات بالسجالت المالیة والتشغیلیة ویعد أي عمل من ھذا القبیل أو 
اإلقدام أو الشروع في الغش أو السرقة أو الخداع أو الكذب من خیانة األمانة وفي معظم الحاالت 
أو  تزویر  خاطئة –  مصاریف  تقاریر  تقدیم  بذلك:  التقید  دون  التزویر  ویشمل  جنائیاً  شأناً  یعد 
التالعب بالشیكات – استحواذ أو سوء استغالل أصول الشركة – الخوض في المعامالت التجاریة 
الخاصة بالشركة دون وجھ حق – سداد مبالغ كبیرة – سوء استغالل المصروفات النثریة – 

التالعب في مدخالت التقاریر المالیة والسجالت دون احترام المعاییر المحاسبیة المعتمدة.
[FIN-WMS-055] – مبادئ المحاسبة والتقاریر
[FIN-WMS-057] – إدارة واعتماد المصروفات

[LGL-PRO-002] – التحقیق وتقاریر التزویر والسرقة
[LGL-WMS-005] – حفظ المستندات األصلیة

[دلیل المحاسبة والتقاریر]
[دلیل التحكم الداخلي]
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والبیانات الفنیة التي قد تجد تطبیقات في المجاالت المدنیة والعسكریة معاً.

وعلیك – باعتبارك من موظفي الستوم العاملین في مجال التجارة العالمیة – أن تطمئن أن كافة 
النشاطات التي تقوم بھا مطابقة للقوانین واألحكام الساریة ویمكنك استشارة قسم الشئون القانونیة 
قد  واألحكام  القوانین  احترام  اخفاق  أن  علماً  الصدد  ھذا  في  والمشروعات  المناقصات  قسم  أو 
العواقب  جانب  الى  المستقبل  في  التصدیر  وحظر  الجزاء  الى  بھا  والعاملین  الستوم  یعرض 

القضائیة الجنائیة.

مكافحة غسل األموال:
تمثل جریمة غسیل األموال وسیلة إلخفاء العائد غیر القانوني عن أعین السلطات وتلتزم الستوم 
بالتعامل مع شركاء ذوي سمعة طیبة التزاماً منھا بقوانین مكافحة غسیل األموال وتلجأ دائماً الى 

التحقق من أصول األموال المتداولة في سیاق مشروعاتھا.

وعلیك – باعتبارك من موظفي الستوم – أن تراقب أسالیب السداد النقدي التي تتم في سیاق 
المشروعات التي تتابعھا وأن تكشف عن أي أموال غیر مشروعة أو عن أي أطراف قد تشك في 
نزاھتھا.  توجھ الى مدیرك المباشر أو قسم الشئون القانونیة أو االنضباط واألخالقیات المھنیة أو 
الشئون المالیة متى شعرت بعدم االرتیاح نحو عملیة تجاریة ما قد تمثل انتھاكاً للقوانین واألحكام 

الساریة أو لسیاسات وإجراءات الستوم.

تضارب المصالح:
ال تضع نفسك في وضع یمثل تضارباً في المصالح مع مسئولیاتك المھنیة سواء في حیاتك العملیة 
أو الخاصة وكن على یقین أن تضارب المصالح یشوه الفكر والقدرة على اتخاذ القرار الصائب.  
وأنت – كموظف في الستوم – تفادى المواقف التي قد تحمل خطر تضارب المصالح بینك (أو 
افراد اسرتك أو اقاربك) ومصالح الستوم وأخطر مدیرك المباشر أو الى إدارة الستوم بأي موقف 

شبیھ أو موقف قد یحمل مخاطر تضارب المصالح.

ال تتحمل مسئولیة إدارة أعمال أو استثمارات مورد أو عمیل أو منافس أو شركة استشاریة أو 
شریك عمل إذا أثرت على أي قرار قد تتخذه باسم الستوم أو قد تؤدي الى تضارب مصالح وذلك 

لحمایة نفسك وحمایة الستوم.

ال تتعامل مباشرة مع شریك العمل – العمیل أو المورد أو شریك مبیعات أو طرف ثالث – إذا 
كان لدیك أنت أو أي من أعضاء األسرة أو األقارب مصلحة ما مع ذلك الطرف.

علیك بتطبیق قواعد وتوجیھات الستوم الخاصة بقبول الھدایا واالستفادة من المانح أو طرف ثالث 
حتى ال تقع تحت طائلة تضارب المصالح.

ال تقم بتعیین أي موظف حكومي سابق أو أي من أعضاء أسرھم وعلى قسم الموارد البشریة وقسم 
اخالقیات المھنة ومراعاة القانون مراجعة التعیینات بعنایة ورغم خصخصة بعض عمالء الستوم 

من القطاع العام إال أنھم یخضعون لنفس القواعد واالرشادات الصارمة.
[LGL-WMS-015] – إدارة تضارب المصالح

[HRM-PRO-008] – التعیینات الخارجیة
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الذي یتضمن بنود خاصة باحترام حقوق االنسان وحظر عمالة األطفال ومراعاة قواعد األمان 
والسالمة والصحة المھنیة وتطبیق مبادئ مكافحة الفساد واحترام المنافسة وحمایة البیئة واحترام 

القوانین واالحكام ذات الصلة.

تتخذ الستوم اإلجراءات والخطوات التي تضمن احترام وتحقیق تلك البنود عند اختیار المورد أو 
المقاول وأثناء تنفیذ العقد.

[LGL-WMS-014] – الشركات االستشاریة
[LGL-WMS-016] – حظر الفساد بین الموردین والمقاولین

[SCG-WMS-023] – المصادر غیر المباشرة – تقدیم طلب الشراء وتنفیذه
[SCG-WMS-011] – التنمیة المستدامة

[SCG-POL-001] – سیاسة المصادر المستدامة
[SCG-FRM-002] – میثاق التنمیة المستدامة لموردي ومقاولي الستوم

شركاء المبیعات:
لنشاط الشركة  وھم الطرف الثالث القائم على خدمات التسویق والمبیعات في نطاق محدد طبقاً 
المحددة التي تمثل أو تعمل عن الستوم والتي ھي على اتصال مع أي من عمالء الستوم الحالیین 

أو المرتقبین أو مع السلطات العامة أو الخاصة.

تحظر الستوم أي ممارسات غیر قانونیة أو مھنیة ودفع أو تلقي الرشاوى العامة أو الخاصة في 
أي من التعامالت مع شركاء المبیعات علماً أن أي ممارسات غیر قانونیة أو مھنیة من ھذا القبیل 

أو الرشوة قد تعرض الستوم للضرر والمالحقة القانونیة وتشویھ السمعة.

من  سلسلة  على  بناء  المبیعات  شركاء  باعتماد  القانون  ومراعاة  المھنة  اخالقیات  قسم  یقوم 
العام  الفساد  من  للحد  المبیعات  لشركاء  الستوم  دلیل  في  الواردة  الصارمة  الداخلیة  اإلجراءات 

والخاص.
[LGL-WMS-020] – شركاء المبیعات

التوریدات الحكومیة:
تطبق في العادة أقصى المعاییر وأكثرھا تعقیداً عند توقیع عقود الھیئات الحكومیة والعامة وتلتزم 
الستوم بتطبیق القوانین واالحكام الخاصة بتورید السلع والخدمات للحكومة بكافة اشكالھا ومنھا 

القوانین التي تقضي بحظر التأثیر على المسئولین عند توقیع العقود العامة.

لشروط  تلتزم الستوم بالمنافسة الشریفة والصدق واألمانة والدقة قبل توقیع العقد وبالتنفیذ طبقاً 
سریة  بحفظ  الستوم  في  العاملین  كافة  یلتزم  كما  العقد،  منحت  متى  القانونیة  واألحكام  التعاقد 
المعلومات متى تضمن التعاقد الحكومي حقھم في الحصول أو تداول المعلومات المصنفة والسریة 

ومحظورة التداول.

التحكم في الصادرات وضوابط التبادل التجاري:
على  الحالة  حسب  والدولیة  والقومیة  المحلیة  المقاطعة  وضوابط  واالحكام  القوانین  كافة  تطبق 
بالقوانین  الستوم  شركات  كافة  وتلتزم  والتكنولوجیا  والبرمجیات  والخدمات  والسلع  البضائع 
الضابطة للتصدیر في الدول التي تعمل بھا (وتشمل القوانین الخاصة بالدعم الفني والتدریب)، 
والبرمجیات  المكونات  مثل  االستخدام  مزدوجة  والتكنولوجیا  المنتجات  مع  الحذر  یراعى  كما 
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تدرك الستوم أھمیة وأثر نشاطھا باعتبارھا مؤسسة مسئولة تتتع بمواطنة 
طیبة، وتدمج بین رعایة البیئة والمجتمع وحقوق االنسان وحقوق المستھلك 
في عملیاتھا التجاریة واستراتیجیتھا الرئیسیة بالتعاون مع األطراف المعنیة 

وتطبق الستوم تلك السیاسات والمعاییر في كافة الدول التي تعمل بھا.
وعلیك أن تساھم في تحقیق تلك األھداف باتباعك السلوك األمثل الھادف لكل 

موظفي الستوم.

حمایة البیئة:
تساھم الستوم عملیاً في حمایة البیئة من خالل األنظمة والمعدات والخدمات التي توفرھا 

لعمالئھا ویركز نشاط الشركة على توفیر تكنولوجیا وحلول تقلل من انبعاثات الغازات الضارة 
وغازات االحتباس الحراري وتحد من استھالك الموارد الطبیعیة النادرة وتشارك الستوم 

عمالئھا واألطراف المعنیة المعلومات العدیدة عن األثر البیئي لمنتجاتھا.

تراعى أیضاً الستوم تصمیم مصانعھا وآالتھا والخدمات الصناعیة لتستھلك أقل قدر من الطاقة 
وتقلل من انبعاثات المركبات الضارة بالبیئة وتستخدم مواد قابلة للتدویر وتتخذ كافة القرارات 

الھامة في ضوء األثر البیئي سواء في مصانع الشركة ومكاتبھا أو مواقع العمیل وتتبع القواعد 
األساسیة لسیاسة البیئة والصحة والسالمة.

وعلیك – باعتبارك من موظفي الستوم – أن تساھم في ھذا المجھود الجماعي في نشاطك 
الیومي أثناء تأدیة عملك. 

[MNS-POL-003] – سیاسة البیئة والصحة والسالمة
[EHS-PRO-008] – التقییم البیئي للموقع – تقریر مسح االسبستوس

[CSR Policy] – سیاسة المسئولیة المؤسسیة االجتماعیة – دیسمبر ۲۰۱۳

لعالقات مع المجتمع:
تشجع الستوم عاملیھا على العمل التطوعي وأن یكون لھم دوراً بارزاً في المجتمع المحیط بھم 
وكل نشاط تقوم بھ وبناء على مبادرتك الشخصیة یتم باسمك وفي الوقت الذي تخصصھ بنفسك 

مع مراعاة اال یؤدي ذلك الى تضارب المصالح.

لعب دوراً محوریاً في بیئتنا:
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الھدایا والكرم:
تحرص الستوم أن یتخذ موظفیھا وعمالئھا وموردیھا قراراتھم العملیة من خالل القنوات الشرعیة 
السلیمة وأن تتم بناء على المنافسة واألداء وجودة المنتجات والتكنولوجیا التي توفرھا ولیس على 

أساس المصلحة الشخصیة أو تضارب المصالح.

یحظر الحصول أو منح الھدایا بغرض تحقیق المصلحة أو التأثیر على القرار المخالف للقانون 
أو لواجبات المتلقي أو لمیثاق الشرف أو إرشادات الستوم ذات الصلة سواء كان من تلقي الھدیة 

أو االستفادة من المانح.

یحظر على موظفي الستوم وأسرھم وأقاربھم تلقي الھدایا واألموال والقروض والدعوات وأي 
خدمة خاصة ممن یتعاملون مع الستوم إذا كان الھدف من ذلك ھو التأثیر على القرارات الخاصة 

بالعمل.
[LGL-WMS-010] – الھدایا والجھة المانحة
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شجع روح الفریق:
تدعم وتحترم سیاسة الستوم حمایة حقوق االنسان المعلنة عالمیاً وتلتزم 
بإعالن األمم المتحدة لحقوق االنسان واالتفاقیات األساسیة لمنظمة العمل 

الدولیة وتطبق سیاسیة موارد بشریة قائمة على التعامل مع كافة األفراد بمبدأ 
المساواة واالحترام واحترام كرامة اإلنسان والحقوق والحریة الشخصیة 

وتنمیھا في نطاق الشركة وال تسمح بأي تمییز في سیاق العمل وتعزز أھمیة 
الحوار بین الموظف وممثلیھ في اإلدارة.

احترام حقوق االنسان:
تلتزم الستوم بصفة خاصة قوانین حقوق االنسان والعمل وتتبع سیاسة قائمة على المبادئ 
األساسیة لحقوق االنسان والعمل التي اقرھا مجلس حقوق االنسان وتحترم الستوم حقوق 

االنسان أینما تعمل في العالم وتشجب كافة اشكال العمل القسري وغیر الشرعي وخاصة عمل 
األطفال ویحظر على موردي ومقاولي الستوم اللجوء الى العمل القسري وغیر الشرعي.

العالقات مع العاملین:
تحترم الستوم حق العاملین في تشكیل واالنضمام الى اتحادات العمال وأي منظمات عمالیة من 

اختیارھم على أن یتم تشكیلھا وادارتھا جماعیاً وتقر سیاسة العالقات االجتماعیة بأن الفروق 
ما ھي اال مصدر قوة إضافي للشركة وتحترم الستوم دور ومسئولیات الشركاء االجتماعیین 

وتشجع على التواصل ومناقشة القضایا ذات االھتمام المشترك لتكون وسیلة أفضل لتحقیق مھام 
اعمالھم وقیامھم بدورھم دون عوائق.

إدارة الحیاة المھنیة للموظفین:
تشجع الستوم تنمیة الموظفین في ظل سیاسیة الشركة إلدارة األفراد.

تتضمن دورة إدارة األفراد مناقشات وجھاً لوجھ بین الموظفین ومدیریھم لیس فقط لتحدید 
األھداف ومراجعة ما تم إنجازه بل ومواجھة تطلعات الموظف في مساره الوظیفي ومتطلباتھ 

للنمو ولتطبیق قیم الستوم عملیاً وتكرس الستوم جھداً خاصاً للتنمیة البشریة والترقیات على 
كافة أصعدة الشركة.

[HRM-PRO-006] – الترقیات الداخلیة
[HRM-PRO-007] – مراجعة إدارة األداء األفراد
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المشاركة في الحیاة السیاسیة والنشاط السیاسي:
تختلف الدول في القوانین القومیة الضابطة للنشاط والمشاركة في الحیاة السیاسیة ولكن، حتى 

في الدول التي تتیح النشاط السیاسي المفتوح، قد تمثل تلك المشاركة في الحیاة السیاسیة باباً 
للفساد ویرى البعض أن تلك الممارسات لیست خالیة تماماً من الشبھات.

علیك – باعتبارك من العاملین في الستوم – أن تحترم حق األفراد في المشاركة في شئون 
وأمور المجتمع ولكن علیك أن تقوم بذلك على الصعید الشخصي وباسمك وفي الوقت الذي 

تحدده وعلى تكلفتك الشخصیة وفي حدود القوانین واالحكام الساریة وال یجوز استخدام ارصدة 
وامالك ومعدات واألدوات المكتبیة للشركة في أي نشاط سیاسي شخصي تقوم بھ وتعین علیك 
أن تفصل تماماً بین نشاطك السیاسي وعملك في الستوم وأن تبعد عنك عن أي شبھة تضارب 

المصالح أو السلوك المریب.
[LGL-WMS-011] – المشاركة السیاسیة

المساھمات الخیریة:
یتعین أن تتم أي تبرعات أو إعانات خیریة باسم الستوم أو باستخدام أي من مواردھا المالیة 

في حدود القوانین واالحكام الساریة وأن تتم بعض اعتمادھا من إدارة الشركة وأن یتم تسجیلھا 
بوضوح وعلیك باللجوء الى قسم اخالقیات المھنة ومراعاة القانون في ھذا األمر ویجب أن 

تتم التبرعات واالعانات الخیریة في نطاق المجتمع الذي تعمل فیھ الستوم وتكون ذات صلة بھ 
ویتعین علیك أن تحتفظ بسجل واضح للقرارات التي اتخذت والنشاط الذي تم في ھذا الصدد.

[LGL-WMS-012] – التبرعات الخیریة

الرعایة:
تعد الرعایة جزء من سیاسات التسویق والتواصل ومصرح بھا في نطاق القوانین واالحكام 

الساریة وفي إطار ما ورد في دلیل الستوم.

علیك أن تحصل على موافقة قسم االتصاالت المؤسسي قبل أن تصدر قراراً خاص بأن تكون 
الستوم راعیة لحدث عام ویمكنك استشارة قسم االخالقیات المھنیة ومراعاة القانون واحتفظ 

بالمستندات الخاصة بالقرارات والنشاط ذات الصلة. 
[LGL-WMS-013] – الرعایة
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أمن الموظفین:
تبذل الستوم قصارى جھدھا لحمایة عاملیھا أینما یعملون وتنشر بیانات بصفة منتظمة إلخطار 
األفراد بالمخاطر التي قد یتعرضون لھا وترشدھم الى اإلجراءات الالزمة في كل حالة (مثل 

حاالت االضطرابات السیاسیة أو األعمال االجرامیة).

وباعتبارك من عاملي الستوم، علیك بمتابعة تلك التحدیثات واالرشادات، خاصة اثناء السفر 
للعمل. 

[SEC-PRO-001] – تنظیم االمن
ً [SEC-WMS-003] – السفر أو اإلقامة في الدول الحساسة أو المضطربة أمنیا

سریة البیانات:
تولى الستوم وكافة العاملین بالشركة اھتماماً خاصاً بالقوانین واللوائح الخاصة بالسریة 

والخصوصیة وحمایة المعلومات الخاصة باألفراد والعاملین واألطراف الثالثة وتلتزم بھا.

ال تنقل أو تنشر الستوم أي معلومات شخصیة الى أي طرف ثالث إال في أضیق الحدود وطبقاً 
لما تسمح بھ القوانین واللوائح المعمول بھا.

وباعتبارك من موظفي الستوم، فقد تحصل على بینات شخص آخر بطبیعة عملك ومسئولیاتك 
التي قد تتطلب تداولك لتلك البیانات ویظل الحصول على تلك المعلومات والبیانات محظوراً اال 

في حدود طبیعة ومدى المھام والمسئولیات الشخصیة لكل فرد.
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الفرصة المتكافئة والتنوع:
ال تسمح الستوم بأي نوع من أنواع التحرش أو الغصب أو اإلكراه سواء كان ذو طبیعة جنسیة 

أو بدنیة أو نفسیة أو خالفھ.

یعد تعیین وتدریب والتنمیة الشخصیة للموظفین من مختلف الثقافات من األصول الھامة في 
الستوم وتعترف الشركة وتقدر تلك الفروق ببناء عدد كبیر من الفرق التي تعكس األسواق 

والمجتمعات التي تعمل بھا وتوفر الشركة فرص توظیف متكافئة لكافة الموظفین والعاملین 
والمتقدمین لشغل الوظائف.

وباعتبارك من موظفي الستوم، علیك بااللتزام بكافة القوانین واللوائح التي تحظر التمییز على 
أساس السن والنوع والجنس واألصل العرقي والجنسیة والدیانة والصحة واإلعاقة والحالة 

االجتماعیة والتفضیالت الجنسیة واآلراء السیاسیة أو الفلسفیة والعضویة في اتحاد تجاري أو 
أي صفات أخرى تحمیھا القوانین واللوائح المعمول بھا.

وعلیك بإخطار إدارة الموارد البشریة متى الحظت أو عشت أي إساءة مما ذكر أعاله ولن 
تضار أو تتخذ ضدك أي إجراءات طالما قمت باإلخطار بالنیة الحسنة ویتم التعیین في الستوم 

حصریاً بناء على مؤھالت ومھارات المتقدم للوظیفة وتحدد الرواتب بناء على قدر مساھمة 
الموظف اللستوم. 

[HRM-PRO-005] – تكافؤ فرص التوظیف والتنوع

الصحة والسالمة:
تلتزم الستوم بتوفیر بیئة عمل آمنة وصحیة في كافة مواقعھا وبنفس المعاییر رفیعة المستوى 

أینما تعمل طبقاً لما ورد في سیاسة البیئة والصحة والسالمة والتي تطبق على الموظفین 
والمقاولین الذین یعملون في مواقع ومصانع الستوم أو تحت اشراف الستوم في موقع العمیل، 
وتبذل جھداً خاصاً لخفض عدد الحوادث الى الصفر بمراقبة النشاطات عالیة المخاطر بصفة 

خاصة وتدعم ذلك بتوفیر تدریب مكثف للمدیرین والعاملین وتطبیق سیاسة عدم التجاوز 
المطلق عن تلك المعاییر.

تطبق الستوم في كافة المواقع والمشروعات إجراءات الستبعاد أي مخاطر على الصحة 
والسالمة بمشاركة كیانات ولجان الستوم ذات الصلة. 

[MNS-POL-003] – سیاسة البیئة والصحة والسالمة
[EHS-PRO-007] – إرشادات الستوم للسالمة وسیاسة عدم التجاوز من االنحراف

[EHS-PRO-023] – البیئة والصحة والسالمة – عملیة اإلخطار والمسئولیات
[EHS-PRO-008] – التقییم البیئي للمواقع – تقریر مسح االسبستوس
[EHS-PRO-009] – إزالة االسبستوس – التحكم والحد من التعرض
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احترام المعلومات السریة:
باعتبارك من عاملي الستوم، قد تحصل على بیانات سریة وخاصة بنشاط الستوم من خالل ممارستك 

عملك في الستوم ومنھا معلومات عن العمالء والموردین، ویتعین أن یظل الحصول على تلك 
المعلومات مقصوراً على العاملین الذین یعملون ویتحملون مسئولیات محددة تتضمن تداول واستخدام 
واالتصال بتلك المعلومات.  یحظر الحصول على أي من تلك المعلومات الشخصیة سوى لمن یعمل 

في وظیفة ذات طبیعة ومدى ومھام ومسئولیات تحتم ذلك.  وفي حالة حصولك على معلومات سریة أو 
مسجلة اللستوم، علیك بحفظ سریتھا واستخدامھا لألغراض المسموح بھا فقط وتمتد مسئولیاتك ھذه نحو 

المعلومات التي في حوزتك الى ما بعد فترة العمل في الستوم.

من أمثلة المعلومات السریة – دون التقید بذلك – النتائج والتوقعات والبیانات المالیة وبیانات الموارد 
البشریة والبیانات الشخصیة والمعلومات الخاصة بعملیات االستحواذ ونزع الملكیة والمنتجات الحدیثة 

والطلبات.

من أمثلة المعلومات المسجلة اللستوم – دون التقید بذلك – استراتیجیات العمل وتحدیث المنتجات 
والمعلومات الفنیة واألنظمة واالختراعات واالسرار المھنیة والخبرة التي تقوم الستوم بتطویرھا أو التي 

تحصل علیھا.

وتتضمن التعریفات كافة األمور التي تغطیھا اتفاقیات السریة وعدم النشر.

وقد تتعرض أثناء أداء مھامك في إطار عملك في الستوم الى محاوالت احتیال أو ابتزاز (سواء كانت 
خاصة باألموال أو بالمعلومات السریة) ویتعین علیك أن تراجع ما ورد في الفصل الخاص بتعلیمات 

األمان / حمایة البیانات واالسترشاد بما یملیھ علیك مدیرك المباشر إذا كنت متردداً فیما یخص اإلفصاح 
عن بیانات سریة أو التصرف في معلومات في حوزتك.

[القواعد الذھبیة لحمایة البیانات]
[حمایة البیانات أثناء السفر]

[ابتزاز األموال و/أو المعلومات]

الملكیة الفكریة:
تتضمن حقوق الملكیة الفكریة اللستوم – دون التقید بذلك – براءات االختراع وحقوق االختراعات 

وحقوق التصمیمات والعالمات التجاریة واألسماء التجاریة والمستخدمة في األعمال والنوایا الحسنة ذات 
الصلة وحقوق المالحقة القانونیة لتمریر األعمال أو للمنافسات غیر الشریفة وحقوق الطبع والحقوق 
المعنویة والحقوق ذات الصلة وحقوق قواعد البیانات وأسماء المواقع االلكترونیة وحقوق المعلومات 
(ومنھا الخبرات واألسرار المھنیة) وكافة الحقوق األخرى الشبیھة والمماثلة والموجودة حالیاً أو في 

المستقبل في أي منطقة من العالم سواء كانت مسجلة أو غیر مسجلة وتتضمن الطلبات للحصول على 
تلك الحقوق أو تجدیدھا أو امتدادھا حتى انتھاء مدتھا وتعد كلھا من األصول األكثر قیمة لشركة الستوم 

وبالتالي فھي تحت حمایة القانون متى أمكن ذلك.

وباعتبارك من عاملي الستوم، فإنھ من واجبك تأمین تلك األصول وتضمن الستوم حمایة الملكیة الفكریة 
السلیمة لآلخرین دون أن یقوم أي من عاملي الستوم بانتھاكھا.

[IPD-WMS-006] – إدارة وحمایة العالمة التجاریة 
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حمایة أصول الستوم:
تضم أصول الستوم الكیانات المادیة أو الملموسة (مثل األرصدة والتوریدات 

واالختراعات الحاصلة على براءة اختراع والملكیة الفكریة وشبكات الحاسبات 
والھاتفیة) الى جانب الكیانات غیر الملموسة (مثل األفكار والتصمیمات 

والخبرات) التي یطورھا العاملین خالل فترات عملھم لدى الستوم.  تضم 
أیضاً األصول قوائم العمالء والموردین وبیانات األسواق األخرى، الى جانب 

المعلومات التي یحصل علیھا العاملین بطبیعة عملھم ومسئولیاتھم.
وباعتبارك من عاملي الستوم، علیك بحمایة أصول الشركة الى أقصى حد 
ممكن، وال یجوز استخدام أي من أرصدة أو أصول الستوم ألغراض غیر 

قانونیة أو ألغراض لیست بصلة مع نشاطات الستوم.
ال تستحوذ على أصول الستوم الستخدامھا ألغراض شخصیة أو توفرھا 

لآلخرین لالستخدام خارج إطار العمل اللستوم، كما یحظر استخدام أصول 
الستوم لألعمال الخاصة أو لتحقیق مكاسب خاصة ویحظر اتاحة الفرصة 

لآلخرین الستخدامھا لتلك األغراض إذا كانوا من غیر العاملین في الستوم أو 
غیر مصرح لھم من قبل الستوم الستخدامھا.  وقد یعاقب سوء استغالل األصول 

أو سرقتھا بالجزاء وقد یعتبر انتھاكاً للقانون ویتبعھ مالحقة مدنیة أو جنائیة.

اموارد االتصاالت:
تعد موارد االتصاالت – البرید االلكتروني – البرید الصوتي – الھاتف (ویشمل الھواتف المحمولة) 
وكافة وسائل االتصاالت األخرى – ملك اللستوم ومخصصة لالستخدام المھني فقط وتحتفظ الستوم 
بحق الملكیة القانونیة لكافة البیانات المھنیة التي قد تحتوي علیھا أي من األجھزة الشخصیة المتصلة 

بأنظمة الستوم المعلوماتیة ویتعین على صاحب كل جھاز شخصي مسح أي بیانات مھنیة على اجھزتھ 
الشخصیة عند ترك الخدمة لدى الستوم.

ویعتمد استخدام موارد االتصاالت على االعتراف بأن الحیاة الشخصیة والمھنیة مرتبطة ارتباطاً وثیقاً 
ببعضھا البعض وأنھ من مصلحة الستوم وعاملیھا الحفاظ على التوازن السلیم والمناسب بین الحیاتین 

ولكن مع الحرص على أن یتم ذلك في حدود المعقول والضروري حسب الحالة.
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التواصل مع المحللین و/أو المستثمرین:
یتولى قسم عالقات المستثمرین كافة المراسالت والتواصل الخاص بالشئون المالیة بین الشركة 

والمحللین والمستثمرین وتحول كافة المراسالت الواردة من محلل مالي أو مستثمر الخاصة 
بطلب معلومات خاصة بالستوم الى قسم عالقات المستثمرین لعمل الالزم.

على كل موظف في الستوم تم دعوتھ للمشاركة في لقاء یضم مستثمرین خارج الشركة أن 
یخطر كتابة قسم عالقات المستثمرین وأن یحصل على تصریح كتابي لحضور اللقاء قبل أن 

یعلن الموظف المذكور موافقتھ على حضور اللقاء.

التواصل مع وسائل اإلعالم:
تدعم الستوم التواصل المستمر مع وسائل اإلعالم لدعم صورة الشركة أمام العمیل وصانعي 

القرار والمحللین والمستثمرین والجمھور واألطراف المعنیة وحیث أنھا شركة مدرجة ومتداولة 
في البورصة، فإن التواصل مع اإلعالم والمحللین یؤثر تأثیراً مباشراً على صورة الشركة 

وسمعتھا ویتم بعد دراسة دقیقة وفي نطاق محدد.

یتولى قسم االتصاالت المؤسسي مسئولیة التواصل مع وسائل اإلعالم المختلفة ویتم نشر 
اإلعالنات والبیانات الرسمیة والتعامل مع أسئلة اإلعالمیین من خالل ھذا القسم أو بالتنسیق 

معھ.

استخدام شبكات مواقع التواصل االجتماعي:
یراعى الحذر عند استخدامك لمواقع التواصل االجتماعي على الشبكات الداخلیة والخارجیة 

حتى عندما تستخدمھا ألغراض شخصیة ویحظر نقلك رسائل تحمل معلومات سریة أو خاصة 
بالشركة أو تعد مسیئة أو جارحة أو مذلة لألفراد أو للشركة، الى جانب ضرورة احترام 

ضوابط سریة المعلومات والبیانات عند رفع صور خاصة باألفراد أو المجموعات على تلك 
المواقع.

[-COM-WMS-013] – استخدام مواقع التواصل االجتماعي للنشر عن الستوم
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تداول معلومات الشركة من الباطن:

لا شك أنك – باعتبارك من موظفي الستوم – سوف تحصل بطبیعة عملك على معلومات قد 
تغیر من قیمة األسھم واألوراق المالیة الخاصة بالشركة إذا ما نشرت، والستوم شركة مسجلة 
في سوق األوراق المالیة وتخضع لقوانین واحكام األوراق المالیة تحت تشریعات مختلفة تنظم 

كیفیة نشر المعلومات للجمھور.

تعد المعلومات التي قد تؤثر على قیمة أسھم وسندات واألوراق المالیة الخاصة بالستوم 
معلومات داخلیة خاصة بالشركة ویتعین الحفاظ على سریتھا حتى تعلن عنھا الشركة بمعرفتھا، 

وتعد محاولة نشر تلك المعلومات بغرض تحقیق مكاسب خاصة أو الكشف عنھا قبل إعالنھا 
رسمیاً من قبل الشركة انتھاكاً للقوانین الضابطة لتداول األوراق المالیة ولسیاسیة الستوم 

وجزائھا صارم قد یصل الى توقیع غرامات مالیة كبیرة والحبس.

تطبق ھذه القاعدة بالمثل على المعلومات السریة التي قد تكون في حوزتك والخاصة بالشركات 
األخرى والعمالء والموردین وأي من شركاء الستوم المدرجین في أي من البورصات المحلیة 

والعالمیة وھي غیر مخصصة بعد للنشر.
[LGL-WMS-008] – تداول معلومات الشركة من الباطن
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