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 رسالة الرئ�س التنف�ذي 

 

ي الثقة والصدق  
ي تتمثل �ف ي  إن المبادئ األساس�ة ألر�ش�ل�ك الئت

ام والمساواة والشفاف�ة تواصل توجيهنا �ف واالح�ت

ا لما ذكرە مؤسس   ا لق�منا األساس�ة ووفق� ي إطار قواعد السلوك�ات المحددة وفق�
تنا ح�ث نواصل العمل �ف مس�ي

ي كو�ش " اهة وأخالق�ات العمل العل�ا �ي ما �شكل األساس لسلوكنا  مجموعة كو�ش القابضة وهئب ن الصدق وال�ن

ن  فنحن  جميع  التجاري،  ي 
�ن العادلة  والمعاملة  المتبادلة  والمنفعة  الحسنة  النوا�ا  أساس  ع�  أعمالنا  دير 

ف  عالقاتنا ح ك�ف�ة الت�ف وما الذي يتعني ي هذا اإلطار قمنا بتحد�ث نظام قواعد السلوك العال�ي الذي ��ث
". و�ف

ي األعمال  
ي �جب أن نتجنبها �ف التجار�ة وذلك من أجل التك�ف مع ه�كلنا  علينا أن نول�ه االنتباە والسلوك�ات الئت

ا.   عالم�� للتطبيق  الصالحة  كة  المش�ت المبادئ  هذە  اعتماد  للغا�ة  المهم  من  لذلك  باستمرار.  رقعته  تتسع  الذي 

ي تلخصها عبارة "ا وتم ا مع رؤ�تنا المؤسس�ة الئت ي جميع أنحاء العالمش��
ام �ن م العالم وستنال االح�ت " تتمثل  اح�ت

ي ت
ع��ز هذا الو�ي إ� أبعد من ذلك، وجعل أعمالنا أفضل دون المساس بمبدأ األمانة وخلق سلسلة  مسؤوليتنا �ف

الق�مة الموثوقة. أود منكم التفضل بمراجعة نظام قواعد السلوك العال�ي والس�اسات ذات الصلة بهذا النظام،  

للجميع  "متجدد  شعار  تحت  مراجعتها  تمت  ي  به.   "والئت موثوق  نواصل    كمرجع  ف  وسوف  والتم�ي الق�مة  خلق 

ي تقبل هذە الممارسات وتنف�ذها �شكل كامل. 
 بالممارسات الرائدة وذلك بفضل جهودكم �ف

 

ام والتقدير،   ي وافر االح�ت  وتقبلوا مئف

 ها�ان بولجرلو 
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 نظام قواعد السلوك العال�ي 

 

أعمالنا ع�  " ندير  فنحن  التجاري.  لسلوكنا  �شكل األساس  ما  �ي  العل�ا  العمل  وأخالق�ات  اهة  ف وال�ف الصدق 

ي جميع عالقاتنا. ونحن  
ي جميع األوقات أساس النوا�ا الحسنة والمنفعة المتبادلة والمعاملة العادلة �ف

مون �ف ف مل�ت

 ."بأع� المعاي�ي األخالق�ة والقانون�ة

ي كو�ش   وهئب

 

 

كة   العال�ة ل�ث المعاي�ي األخالق�ة  لتنف�ذ  الصلة  النظام ذات  العال�ي وس�اسات  السلوك  لقد وضعنا نظام قواعد 

ف واللوائ  أر�ش�ل�ك كات لضمان توافق أسلوب عملنا مع ق�منا والقوانني ي إطار حوكمة ال�ث
ي البلدان  �ف

ح المعمول بها �ف

ي كو�ش.  ا لتوجيهات وهئب ي نعمل بها وفق�  الئت

 

 يرتكز نظام قواعد السلوك العال�ي لدينا ع� ثالث ركائز إدار�ة: 

 ي جميع المناطق الجغراف�ة  – الوقا�ة
اهة ع� جميع المست��ات و�ف ف ف ثقافة ال�ف  نعمل ع� تضمني

 ف ع� التحدث والتعب�ي عن ق�منا  – ال�شف  �شجع الموظفني

 لدينا األدوات الالزمة إلجراء التحق�قات ومعاقبة االنتها�ات المؤكدة و�ذا لزم األمر باتباع    –  االستجابة

ف المستمر. نهج ق�ا�ي موحد واستخدام ما   نتعلمه للتحسني

 

ي العمل  
كائنا �ف ام لحقوق اإل�سان. نتوقع من جميع موظفينا و�ث ف واللوائح بأمانة واح�ت ندير عمل�اتنا وفقا للقوانني

ب المثل بمواقفهم من خالل ق�ادة موظفينا   ا معها. يتحمل قادتنا مسؤول�ة �ف اتباع هذە القواعد والت�ف تمش��

 ا لنظام قواعد السلوك العال�ي وس�اسات النظام ذات الصلة. واتخاذ قرارات العمل وفق� 

 

يهدف نظام قواعد السلوك العال�ي الخاص بنا وس�اسات النظام ذات الصلة إ� وضع معاي�ي السلوك الخاص بنا  

ام موظفينا وحما�ة المعلومات ووضع معاي�ي التعامالت الخارج�ة.   ومحار�ة الفساد وضمان اح�ت

 

  وع� الرغم من ذ
ً
لك ال �مكن أن �غ�ي نظام قواعد السلوك العال�ي وس�اسات النظام كافة االحتماالت، خاصة

ف البلدان. إذا لم يتم تغط�ة مواقف محددة �شكل ��ــــح، ف�جب دعم روح نظام قواعد   ف تختلف بني وأن القوانني

ي ضوء المعاي
ي �ف

 �ي الموضوع�ة. السلوك وس�اسات النظام من خالل اتباع الحس السل�م والحكم العقاليف
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 أسلوب ممارستنا لألعمال 

 االمتثال للقانون 

ف واللوائح ذات الصلة هو الحد األديف للمعاي�ي العالم�ة.   نعت�ب االمتثال لجميع القوانني

تكون   عندما  بنا  الخاصة  األخالق�ات  لقواعد  ا  وفق� ونت�ف  ف�ه  نعمل  بلد  ي كل 
�ف باللوائح  م  ف غ�ي  نل�ت اللوائح 

ورة.   واضحة ونتواصل مع السلطات المختصة عند ال�ف

ونراجع   بها  المعمول  �عات  للت�ث ا  وفق� وواضحة  �سجالتنا كاملة  ونحتفظ  التجار�ة  معامالتنا  جميع  �سجل 

 .  وض�ح االتفاق�ات مع األطراف الخارج�ة وتوافقها مع اللوائح ونظام قواعد السلوك العال�ي

عل  �جب  أنه  ا  أ�ض� التعاقد�ة  ندرك  امات  ف االل�ت نطاق  ي 
�ف الدول�ة  تيبات  وال�ت المحل�ة  للوائح  ا  وفق� الت�ف  ينا 

كة وأن األفراد قد يتحملون   ألر�ش�ل�ك وأن أي عدم امتثال �مكن أن يؤدي إ� فرض عق��ات إدار�ة ع� ال�ث

ا المسؤول�ة.   أ�ض�

 الموظفون 

مون بخلق بيئة عمل تعزز التن�ع وتكافؤ الفرص وا  ف ألجر المتساوي للعمل المتساوي ح�ث توجد ثقة  نحن مل�ت

العال�ي لحقوق اإل�سان ونحافظ ع� الفهم  باإلعالن  شد  . �س�ت ف ام لحقوق اإل�سان دون تمي�ي متبادلة واح�ت

بخلق   مون  ف مل�ت ونحن  فيها.  نعمل  ي  الئت البلدان  ي 
�ف المصلحة  ألصحاب  اإل�سان  لحقوق  ام  االح�ت ع�  ي  المبئف

والصح� اآلمنة  العمل  أساس ظروف  ع�  ف  الموظفني وترق�ة  وتوظ�ف  ف  بتعيني ونقوم   . ف الموظفني لجميع  ة 

المؤهالت والقدرات وحدها. ونبذل الجهد الالزم لتحقيق التط��ر الشخ�ي لدى موظفينا. ال نمارس أي شكل  

ي تنظ�م أنف 
م ح��ة موظفينا �ف سهم  من أشكال العمل الق�ي أو اإلجباري أو المّتجر به أو عمالة األطفال. ونح�ت

ي االنضمام إ� النقابات العمال�ة. 
ي وحقهم �ف ي شكل نقايب

 �ف

إن االمتثال ال�امل لنظام قواعد السلوك العال�ي لدى أر�ش�ل�ك والس�اسات ذات الصلة هو مسؤول�ة جميع  

ي نطاق برنامج االمتثال (بما  
م جميع موظفينا �شكل أسا�ي ب�تمام جميع التدر�بات المنشورة �ف ف . �ل�ت ف الموظفني

ي  
ف �ف ف ع� الموظفني ا لتقي�م المخاطر). يتعني ا لإلدارات المختلفة وفق� ذلك التدر�بات العامة والمصممة خص�ص�

ف عليهم   يتعني االمتثال، كما  ي سيتم إجراؤها إلدارة مخاطر  الئت الدراسات  ي 
العال�ي �ف االمتثال  إدارة  التعاون مع 

ي عمل�اتهم اليوم�ة.  إخطار إدارة االمتثال العال�ي ع� الفور بالمخاطر اإلضاف�ة
ي �كتشفونها �ف  الئت

 المستهل�ون 

ي 
ي احت�اجاتهم وتوقعاتهم بط��قة سل�مة �ف ي سب�ل تحقيق الرضا، ونلئب

نتبئف مبدأ التفاهم مع جميع عمالئنا �ف

ا مع قواعد المجاملة. نأخذ شكاوى   ام وع� قدم المساواة وتمش�� أق� وقت ممكن. نتعامل مع عمالئنا باح�ت

 عمالئنا ع� محمل الجد ونقدم حلوً� لها. 

ا للوائح ذات الصلة. وتتسم جميع   يتم تصن�ف منتجاتنا بدقة و�شكل صحيح واإلعالن عنها واإلبالغ بها وفق�

المب�عات  ومواد  التجار�ة  واإلعالنات  السوق  وأبحاث  العمالء  وتخط�ط  التجار�ة  (األسماء  التس��ق  أ�شطة 

: بجميع أشكالها) بما    ��ي
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  ،وصف أداء منتجاتنا بصدق ودقة وشفاف�ة 

   واآلثار منتجاتنا  استخدام  ا ك�ف�ة  تمام� �فهموا  ل�ي  للعمالء  ال�اف�ة  المعلومات  وجود  وضمان 

 التكنولوج�ة للمنتج، 

   التوجهات �ستخدم  مسيئة وال  ل�ست  لدينا  الدعا�ة  أ�شطة  أن  أو    ،العرق�ةأو    ،الدين�ةوضمان 

ف األقل�ات،  ،اإلعاقةأو  ،العمر أو  ،الن�ع س�ة، أو الميول الجنأو  ،الثقاف�ة   أو تمي�ي

  . ف ي أي وس�لة إعالم�ة معروفة بتشجيع العنف أو اإلباح�ة أو السلوك المهني
 وعدم اإلعالن �ف

 المساهمون

مون   ف القانون. ونحن مل�ت الذي �حددە  النحو  لدينا ع�  ف  المساهمني نهدف إ� حما�ة حقوق ومصالح جميع 

ا لمبادئ حوكمة  بخلق نماذج   أعمال من شأنها ز�ادة قدرتنا التنافس�ة و�مكانات النمو لدينا. ونجري عمل�اتنا وفق�

ا.  كات المقبولة دول��  ال�ث

كاء التجار�ون   ال�ش

م ب�قامة عالقات متبادلة المنفعة مع   ف ف نل�ت التجار�ني كائنا  ف والتجار ومقد�ي   �ث ي ذلك الموردين والموزعني
بما �ف

المعتمدين  بما    الخدمات  التجار�ون  كاؤنا  أن يت�ف �ث التجار�ة  ي تعامالتنا 
. ونتوقع �ف ف والوكالء واالستشار�ني

 يتما�ث مع ق�منا. 

عات والرعا�ة  المسؤول�ة االجتماع�ة والت�ب

ف التنم�ة المستدامة�س� إ� تحقيق " المشار�ــــع من أجل تحسني المسائل االجتماع�ة والبيئ�ة ونطور  ي 
" �ف

ي النمو االقتصادي المستدام وخلق فرص العمل. وذلك مع مراعاة مبدأ أن  المعاي�ي االجتماع�ة و 
المساهمة �ف

ي تنم�ة المجتمع الذي نعمل ف�ه  
ي تنم�ة المجتمع، فنحن �ساهم �ف

الثقافة والفنون وال��اضة �ي أهم العنا� �ف

 من خالل دعم الفعال�ات الثقاف�ة والفن�ة المختلفة. 

ي إطار ابتكاراتنا لتلب�ة احت�
ف والمجتمع. و�ف م اهتمامات المستهل�ني ف نح�ت  اجات المستهل�ني

ي تتفق   عات ونضطلع بأ�شطة الرعا�ة الئت ي نعمل فيها نقدم الت�ب ي البلدان الئت
ومن أجل دعم التنم�ة االجتماع�ة �ف

ق�م   مع  األ�شطة  هذە  تعارض  عدم  ونضمن  شفافة  بط��قة  والرعا�ة  عات  الت�ب إجراءات  نتخذ  مبادئنا.  مع 

 و مصالحها التجار�ة. أر�ش�ل�ك أ

ف األشخاص ع� أساس   ف بني ي تم�ي عات للمنظمات الئت   ، اللون أو   ،العرق أو    ، الدين أو    ، اللغةأو    ،الن�عال نقدم الت�ب

 أو االختالفات الفك��ة وال نر� مثل هذە األ�شطة.  ،الجنس�ة أو  ،العمر أو 

ا   (راجع عات والرعا�ةأ�ض�  ) الس�اسة العالم�ة للت�ب

 األ�شطة الس�اس�ة والمنظمات غ�ي الحكوم�ة 

حة   �عات المق�ت ي تط��ر الت�ث
نتعاون مع الحكومات والمنظمات األخرى سواء �شكل مبا�ث أو من خالل الهيئات �ف

ي قد تؤثر ع� المصالح التجار�ة ال وعة. وال ندعم األحزاب الس�اس�ة وال �ساهم باألموال واللوائح األخرى الئت م�ث

ي تحسب أ�شطتها لتع��ز مصالح األحزاب الس�اس�ة. وال �ستخدم موارد أر�ش�ل�ك (مثل المركبات   ي الجماعات الئت
�ف

الس�اس�ة   بالمظاهرات  �سمح  الس�اس�ة. وال  األ�شطة  ي 
�ف ذلك)  إ�  ي وما 

ويف إل��ت �د  وال�ب اآل�ي  الحساب  وأجهزة 

ي األ�شطة  وا 
م مشاركة موظفينا �ف ي أر�ش�ل�ك. وع� الرغم من ذلك فإننا نح�ت

ي مبايف
لدعا�ة واأل�شطة المماثلة �ف
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 الس�اس�ة القانون�ة طواع�ة وال نق�دها. 

 

تجاە   بمسؤول�اتنا  للوفاء  وذلك  المجتمع  من  يتجزأ  ال  ا  وجزء� بها   
�
موثوقا كة  �ث تكون  أن  إ�  أر�ش�ل�ك  �س� 

ي نعم   ل فيها. المجتمعات الئت

ا، فإننا نعت�ب  ا اجتماع�� ي تتطلب تضامن� ي المنظمات غ�ي الحكوم�ة. أما المواقف الئت
وندعم مشاركة موظفينا �ف

ا من المسؤول�ة االجتماع�ة دون االهتمام بالغرض التجاري.   تنظ�م أ�شطة المساعدة العامة جزء�

 

 خلق بيئة العمل الصح�ة واآلمنة 

ي خ
ي العمل مثل  يتمثل أحد أهداف أر�ش�ل�ك �ف

كائنا �ف لق بيئة العمل الصح�ة واآلمنة لموظفينا وضمان ق�ام �ث

ا بخلق بيئات العمل المماثلة. لذلك نتخذ جميع أنواع التداب�ي لتحقيق هذە الغا�ة   ف أ�ض� وكالء األعمال والموزعني

 .  ونقدم التدر�بات حول الصحة والسالمة المهن�ة من أجل رفع الو�ي

ي إطار    ،وموزعينا   ،ومقاولينا   ،موظفينا ة صح�ة وآمنة دون المخاطرة بح�اة  نمارس عمل�اتنا بط��ق 
والمجتمع. و�ف

ي مجاالتهم  
اء �ف ف الخ�ب هذا المفهوم �ستخدم المرافق المصممة للحفاظ ع� السالمة ونعمل مع المتخصصني

ي عمل�اتنا. 
 ونع�ي األول��ة للسالمة �ف

ا   ) الس�اسة العالم�ة للصحة والسالمة المهن�ة(راجع أ�ض�

 البيئة 

ي باعتبارها أحد متطلبات فلسفتنا اإلدار�ة. وعمً� بمبدأ  التنم�ة المستدامةأر�ش�ل�ك نهج "تتبئف   " والو�ي البيئئ

ي جميع أنحاء العالم"
ام �ن م العالم وستنال االح�ت ي تقع ع� عاتقنا  اح�ت امات الئت ف " الذي اعتمدناە نقبل االل�ت

 . ي  ف�ما يتعلق بتغ�ي المناخ والحفاظ ع� التن�ع البيولو�ب

 

ا   ) الس�اسة العالم�ة للحفاظ ع� البيئة (راجع أ�ض�

 المنافسة

كات   ي مجال المنافسة. وتمارس جميع ال�ث
ف المناسبة �ف �ــهة وندعم وضع القوانني ف نؤمن بالمنافسة الشد�دة وال�ف

ا لمبادئ المنافسة  ف عمل�اتهم وفق� ف والموظفني كاء التجار�ني ف واللوائح المعمول بها. وال�ث العادلة وجميع القوانني

الباهظة   الغرامات  مثل  ف  والموظفني كات  ال�ث المنافسة عواقب وخ�مة ع� كل من  قانون  النتهاك  �كون  قد 

ي بعض البلدان �صبح الموظفون عرضة للعق��ات الجنائ�ة. 
ار. ف�ف  والتع��ضات عن األ�ف

ا مع السل ا تام� طات المعن�ة بالمنافسة مع الدفاع المستمر والحازم عن مصالحها  لذلك تتعاون أر�ش�ل�ك تعاون�

ي ذلك، حسب االقتضاء، المحا�م الوطن�ة)  
وعة. وكافة االتصاالت مع السلطات المعن�ة بالمنافسة (بما �ف الم�ث

ي 
 . أر�ش�ل�كيتم تنس�قها بواسطة إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال �ف

ا     )الس�اسة العالم�ة لقانون المنافسة(راجع أ�ض�

 استخدام حسابات وسائل التواصل االجتما�ي 

ة   ي السنوات األخ�ي
ي جميع أنحاء العالم �ف

ي نمت �شكل كب�ي �ف ي استخدام وسائل التواصل االجتما�ي الئت
�ستمر �ف
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كتنا وق�م عالمتنا التجار�ة. وندرك أن حسابا  ت وسائل التواصل االجتما�ي بالشكل الذي يتوافق مع مبادئ �ث

م تفض�التهم ف�ما �شاركونه ع� هذە الحسابات.  ا من الح�اة الخاصة لألفراد ونح�ت  الشخص�ة ُتعد جزء�

ي   ي �مكن جنيها من االستخدام الصحيح لوسائل التواصل االجتما�ي مقابل المخاطر الئت ا الفائدة الئت وندرك أ�ض�

نتجن لذلك  أر�ش�ل�ك.  لها سمعة  تتعرض  خلق  قد  إ�  تؤدي  أن  �مكن  ي  الئت والصور  المعلومات  مشاركة  ب 

ي قد تنتهك قواعد ال��ة لدى   كة والمعلومات والصور الئت اعات و�ثارة أوجه االلتباس ف�ما يتعلق بأمور ال�ث ف ال�ف

ي 
�ف الصلة  ذات  والس�اسات  العال�ي  السلوك  قواعد  ونظام  اللوائح  مع  ت�فاتنا  توافق  ا  ج�د� نراجع  كة.  ال�ث

. منشور   اتنا ع� وسائل التواصل االجتما�ي

 الرشوة والفساد 

هم من األطراف الخارج�ة للحصول   ف أو األجانب وغ�ي ف المحليني  منح المزا�ا للمسؤولني
�
تحظر أر�ش�ل�ك حظرا� باتا

. و�جب ع� جميع موظفينا االمتثال  ف ف عموميني وعة ب�ف النظر عما إذا كانوا موظفني ع� منفعة غ�ي م�ث

كائنا  للوائح   المتعلقة بالرشوة والفساد ونتوقع من جميع �ث كة  ال�ث الصلة وس�اسات  المحل�ة والدول�ة ذات 

ي أي هد�ة أو مدفوعات تعت�ب رشوة  
ا لذلك. ال �جوز ألي موظف تقد�م أو إعطاء أو تل�ت ف الت�ف وفق� التجار�ني

ها ع� أنها رشوة. �جب رفض أي طلب أو عرض للرشوة ع� الف  ور و�بالغ اإلدارة به. أو �مكن تفس�ي

وال نتسامح مع أي ن�ع من الفساد واالختالس وأي ن�ع من مدفوعات الت�س�ي أو الرشوة بغض النظر عن ن�ع  

 . األداء أو ط��قة 

كما �جب أن تصف جميع السجالت المحاسب�ة والوثائق الداعمة طب�عة المعامالت األساس�ة وتبينها بدقة. 

 أو أصل غ�ي مفصح عنه أو غ�ي مسجل.  ،صندوق  ي حساب، أو االحتفاظ بأأو  ، إ�شاء لن يتم 

ا   ) الس�اسة العالم�ة لمكافحة الرشوة والفساد (راجع أ�ض�

 تعارض المصالح 

ي 
ف تجنب تعارض المصالح الفع�ي والمحتمل وعدم االنخراط �ف كاء التجار�ني ف وال�ث نتوقع من جميع الموظفني

كتنا، مثل المصالح الشخص�ة والمال�ة أو األ�شطة  أي عالقة عمل ت تعارض أو �حتمل أن تتعارض مع مصالح �ث

كة.   خارج ال�ث

العال�ي   االمتثال  و�دارة  نبلغ مدي��نا  المصالح  ي 
ا محتمً� �ف تعارض� اعتبارە  �مكن  ي موقف 

أنفسنا �ف و�ذا وجدنا 

ي قد �سببها مثل هذا الموقف.  ار المحتملة الئت  لتجنب األ�ف

 الهدا�ا والض�افة 

ي الس�اسة العالم�ة للهدا�ا 
ا وضمن الحدود والمبالغ المحددة �ف �جب أن �كون تقد�م الهدا�ا والض�افة قانون��

التجار�ة،   ي عالقاتنا 
قرار �ف أي عمل�ة صنع  تؤثر ع�  أال تكون ذات طب�عة  أر�ش�ل�ك و�جب  والض�افة لدى 

ا تحت أ ي المصالح. و�جب أن تكون عرض�ة وأال تع�ي انطباع�
 ي ظرف من الظروف بوجود أي تعارض �ف

ا   ) الس�اسة العالم�ة للهدا�ا والض�افة(راجع أ�ض�
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 مكافحة غس�ل األموال 

ي النظام الما�ي من خالل خلق اال 
وعة �ف نطباع  تطلق ع� عمل�ة دمج اإليرادات المتأت�ة من األ�شطة غ�ي الم�ث

وعة اسم غس�ل األموال. تمتثل أر�ش�ل�ك للوائح المحل�ة والدول�ة   بأنه تم الحصول عليها باألسال�ب الم�ث

الجرائم   لعائدات   
ً

غس�� اعتبارها  �مكن  ي  الئت التجار�ة  المعامالت  أنواع  جميع  ضد  الالزمة  التداب�ي  ونتخذ 

ي أي عالقة عمل. ال تتعاون ونتفاداها ونمارس أ�شطة العنا�ة الواجبة ع� األطراف الخ
ارج�ة قبل الدخول �ف

ي   ي لديها ب�انات استخبار�ة سلب�ة والئت ي ل�س لدينا معلومات كاف�ة عنها والئت أر�ش�ل�ك مع األطراف الخارج�ة الئت

ا وتث�ي الشكوك لهذە األسباب.   �شكل خطر�

ا   ) �ل األموالالس�اسة العالم�ة لمكافحة غس (راجع أ�ض�

 وضوابط التصدير  للعق��اتالس�اسة العالم�ة  

كات أو األفراد، وهناك خطر فرض عق��ات  ا ع� بعض البلدان أو ال�ث ي نعمل فيها قيود� تفرض بعض البلدان الئت

االمتثال لهذە   ي حالة عدم 
التعرض للسجن �ف التصدير و�مكان�ة  النقد�ة و�لغاء تراخ�ص  الغرامات  ة مثل  كب�ي

ف  وقوانني الفساد  مكافحة  ف  وقوانني والحظر  والمقاطعة  التصدير  التجار�ة وضوابط  القيود  نتبع  لذلك  القيود. 

ف واللوائح المعمول بها.  ا لهذە القوانني  الجمارك عن كثب ونت�ف وفق�

ي قوائم العق��ات  
ة مع أشخاص واردين �ف ة أو غ�ي مبا�ث ي حالة حدوث عالقات تجار�ة مبا�ث

ي هذا الصدد �ف
و�ف

ا، نحصل أوً� ع� موافقة إدارة االمتثال العال�ي للتأ�د من أن هذە العالقة ال �شكل   ور�� أو الحظر وكان ذلك �ف

اماتنا التعاقد�ة.  ف ف المعمول بها أو ال�ت ا للقوانني  انتها��

ا   ) الس�اسة العالم�ة للعق��ات وضوابط التصدير (راجع أ�ض�

 شخص�ة والخصوص�ة وحما�ة المعلومات الداخل�ة الب�انات ال

ي نعمل فيها.  ي البلدان الئت
ف المعمول بها �ف كتنا والقوانني المعلومات ال��ة خاضعة للحما�ة بموجب س�اسات �ث

كة لحما�ة المعلومات ال��ة وال �شارك المعلومات ال��ة مع األطراف  م ب�امة �س�اسات و�جراءات ال�ث ف نل�ت

كة وال �شاركها مع األطراف الخارج�ة. الخارج�ة. نح�ي   المعلومات ال��ة بحوزتنا حئت بعد مغادرة ال�ث

ا   ) الس�اسة العالم�ة لحما�ة المعلومات واالحتفاظ بها (راجع أ�ض�

ف   ف والمستهل�ني كائنا التجار�ني ف أ�شطة وعمل�ات  �ستخدم أر�ش�ل�ك المعلومات الشخص�ة لموظفينا و�ث لتحسني

كتنا إ� الحد الذي �سمح به اللوائح القانون�ة. ال �شارك هذە المعلومات مع األطراف الخارج�ة دون موافقة   �ث

ف المحل�ة.   األفراد أو بط��قة تنتهك القوانني

ا   ) الس�اسة العالم�ة لخصوص�ة الب�انات(راجع أ�ض�

) ُ�عد من الجرائم ل�سب مصلحة شخص�ة للذات أو لآلخ��ن من خالل الت�ف أو  ندرك أن (التد اول الداخ�ي

الصادرة عن   المال  أدوات سوق رأس  أو حول  ا  علن� تداولها  يتم  أر�ش�ل�ك  معلومات حول  بناًء ع�  التعامل 

ي �مكن أن تؤثر ع� أسعار أو ق�م أدوات سوق رأس المال ذات الصلة أو قر  ارات المستثم��ن  أر�ش�ل�ك والئت

ي لم يتم اإلعالن عنها بعد (" ")، ونبلغ موظفينا بالتصدي لهذە المحاوالت. نتخذ  المعلومات الداخل�ةوالئت

ي �مكن   جميع االحت�اطات الالزمة لضمان حما�ة و��ة المعلومات الداخل�ة ونتجنب األفعال والمعامالت الئت

ي السوق أو 
ا للوائح سوق رأس المال.  أن تؤدي إ� ممارسات ضارة أو احت�ال �ف  تداول داخ�ي وفق�
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 واإلبالغ  الرصد 

ي  
�ف ف عضو  تعيني تم  الصلة.  ذات  والس�اسات  ألر�ش�ل�ك  العال�ي  السلوك  قواعد  نظام  اإلدارة  مجلس  اعتمد 

قواعد  نظام  ممارسات  نطاق  الجار�ة ضمن  واأل�شطة  الصادرة  الس�اسات  لمراقبة  ا  خص�ص� اإلدارة  مجلس 

 العال�ي و�بالغ مجلس اإلدارة بانتظام. السلوك 

ف   ي نجاح أعمالنا. يتم تف��ض المسؤول�ة اليوم�ة إ� جميع المسؤولني
االمتثال لهذە المبادئ هو عن� أسا�ي �ف

كات العاملة. وهم مسؤولون عن تنف�ذ هذە المبادئ بدعم من لجان األخالق�ات. �جب   ي ال�ث
باإلدارة العل�ا �ف

ت لنظام قواعد السلوك العال�ي و/أو س�اسات النظام ذات الصلة. سيؤدي أي انتهاك اإلبالغ عن أي انتها�ا 

ينتقد مجلس إدارة   الخدمة. لن  إنهاء  ي قد تصل إ� و�شمل  الئت التأديب�ة  اتخاذ اإلجراءات  الس�اسة إ�  لهذە 

ام بهذە المبادئ والس�اسات ف ي األعمال ناتجة عن االل�ت
 اإللزام�ة األخرى.  أر�ش�ل�ك اإلدارة �سبب أي خسارة �ف

ا   ) س�اسة عمل�ات نظام قواعد السلوك العال�ي (راجع أ�ض�

ي أي موظف نت�جة لذلك. 
ف من اإلبالغ ���ة ولن �عايف ف الموظفني تيبات الالزمة لتمكني  تم اتخاذ ال�ت

ا   ) غ عن المخالفاتالس�اسة العالم�ة لإلبال (راجع أ�ض�

 

 ٢٠٢٢/ ٠٦/ ١٥  تار�ــــخ اإلصدار: 



 

 
 86 / 10 أر�ش�ل�ك – نظام قواعد السلوك العال�ي 

 

 س�اسة عمل�ات نظام قواعد السلوك العال�ي 

 

 مبدأ الرئ�س التنف�ذي  .۱

اليوم�ة عن   المسؤول�ة  العالم�ة ألر�ش�ل�ك، فإن  السلوك تتعلق بكامل األعمال  ا ألن متطلبات نظام قواعد  نظر�

قواعد السلوك تقع ع� عاتق رئ�س كل منطقة جغراف�ة معن�ة وتغ�ي جميع األعمال واأل�شطة الوظ�ف�ة داخل  

ال�ا  المسؤول�ة  التنف�ذي  الرئ�س  و�تحمل  الجغراف�ة  المنطقة  قواعد    و�خضعملة  تلك  نظام  بموجب  للمساءلة 

 السلوك العال�ي والس�اسات ذات الصلة. 

التنف�ذيينطبق " الرئ�س  العل�ا  مبدأ  اإلدارة  السلوك؛ و�جب ع�  الفئات  و " هذا ع� إطار نظام قواعد  جميع 

كات العاملة أن تدعم هذە الجهود �شكل كامل.   والوظائف وال�ث

 

 العالم�ة لجنة األخالق�ات  .۲

ي الشؤون  
لجنة األخالق�ات العالم�ة �ي مجلس يتألف من الرئ�س التنف�ذي (الرئ�س) والمدير الما�ي وكب�ي موظ�ف

 . ف ف المساعدين المعنيني ي شؤون األفراد والمدير(المدي��ن) العامني
 القانون�ة واالمتثال وكب�ي موظ�ف

 واجبات لجنة األخالق�ات  . أ

: تتمثل واجبات لجنة األخالق�ات ف�م  ا ��ي

   ي ترك�ا بما
ي تحدث �ف لجنة األخالق�ات العالم�ة �ي المسؤولة عن التعامل مع جميع المسائل الئت

ي ترك�ا. 
كات التابعة �ف ي ذلك تلك المتعلقة بال�ث

 �ف

  ،شك�ل ثقافة األخالق�ات ع� مستوى العالم� 

  ،إ�شاء اآلل�ات ف�ما يتعلق باألخالق�ات واالمتثال 

  كة ع� مستوى العالم، ا  األخالق�ات واالمتثال كأحد ظهار إدارة إ  لعنا� األساس�ة لل�ث

  . ي ات��ب كة �شكل اس�ت  توج�ه جهود االمتثال ط��لة األجل لل�ث

   اف عل�ه تتو� لجنة األخالق�ات العالم�ة إدارة برنامج االمتثال لنظام قواعد السلوك العال�ي واإل�ث

 .  من جميع النوا�ي

 اللجنة؛ 

  لتفت�ش ع� أ�شطة وعمل�ات ومعامالت أر�ش�ل�ك من وجهة نظر أخالق�ة. تتابع وتقوم با 

  .ي ق�اس أداء األخالق�ات و�جراءات االمتثال داخل أر�ش�ل�ك
 �ساعد �ف

   قواعد لنظام  المزعومة  االنتها�ات  ي 
�ف المناسب  الوقت  ي 

و�ف المناسبة  التحق�قات  إجراء  تضمن 

 السلوك وس�اسات النظام ذات الصلة. 

  ف  ١  عن المخالفات.  تح�ي المبلغني

   وتقدم واالمتثال  باألخالق�ات  يتعلق  ف�ما  كة  لل�ث المكت��ة  واإلجراءات  الس�اسات  تراجع 

ي الوقت السل�م. 
ورة والتحديثات �ف  المساهمات عند ال�ف

  .ف والهيئات اإلدار�ة ذات الصلة ي و�دارة الموظفني
ي تدر�ب وتعل�م التماسك األخال�ت

 �شارك �ف

   ي حالة تصديها
ي اللوائح الوطن�ة أو الدول�ة فإنها تضع القواعد  و�ف

لمسألة أخالق�ة غ�ي مشمولة �ف

ي تتعلق بالموض�ع.   أو المبادئ الئت

 
 )ير�ب الرج�ع إ� الس�اسة العالم�ة لإلبالغ عن المخالفات. ( ۱
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 االجتماعات  . ب

تجتمع لجنة األخالق�ات العالم�ة أر�ــع مرات ع� األقل كل سنة مال�ة ومرة واحدة ع� األقل كل ثالثة أشهر. ال  

 تقل مدة االجتماعات عن ساعة واحدة. �جوز أن 

ي حالة حدوث حالة عال�ة المخاطر ف
ض�ف  أن تجتمع اللجنة ع� الفور.  من المف�ت

ف اللجنة ول�س لد�ه حق التص��ت. يتم   مدير االمتثال العال�ي مسؤول عن جميع إجراءات االجتماع بصفته أمني

 بل االجتماع. يتم تدو�ن االجتماعات ���ة تامة. تعم�م جدول األعمال وأ�ة مواد ذات صلة للقراءة المسبقة ق 

ي والتخاذ أي قرارات. 
 يتطلب األمر حضور أغلب�ة أعضاء اللجنة لتحقيق النصاب القانويف

 

 إصدار التقار�ر  . ج

ا باإلخطارات الشه��ة الواردة من مدير االمتثال   �صدر رئ�س الشؤون القانون�ة واالمتثال �شكل ر�ــع سنوي تقار�ر�

عضو و�ب العال�ي   عال�ة    لغ  أنها  ع�  المصنفة  باإلخطارات  الفور  ع�  األخالق�ات  عن  المسؤول  اإلدارة  مجلس 

 المخاطر. 

 

 ال��ة  . د

وا اجتماعات لجنة األخالق�ات اإلفصاح عن   ال �جوز ألعضاء لجنة األخالق�ات وجميع األفراد اآلخ��ن الذين ح�ف

ي تتضمنها التقار�ر أو محت��ات المناقشات  أو المعلومات ال��ة المتعلقة بأر�ش�ل�ك.   المعلومات الئت

ا بعد انتهاء �شاطهم و�عد انتهاء مدة وال�ة لجنة األخالق�ات. �ضمن أعضاء لجنة   ط ال��ة الماثل سار�� و�ظل �ث

 األخالق�ات أن أي موظف يتم تعيينه لدعم اللجنة �متثل كذلك لمتطلبات ال��ة. 

 

 لجان األخالق�ات المحل�ة  .۳

لجنة   العال�ي  ستقرر  االمتثال  مدير  س�ضمن  المحل�ة.  األخالق�ات  لجان  اختصاصات  العالم�ة  األخالق�ات 

بمجرد �شك�ل لجنة أخالق�ات محل�ة   المناسب.  الوقت  ي 
القرار وص�اغته �ف تنف�ذ  ف  المعنيني االمتثال  ومسؤو�ي 

ي من هذە الس�اسة. 
ي القسم الثايف

 ستعتمد تلك اللجنة جميع المبادئ المدرجة �ف

ي المسؤول عن لجنة أخالق�ات محل�ة معينة بمشاركة جميع الوثائق ذات الصلة  س�قوم   مسؤول االمتثال المعئف

�ة) الخاصة بلجانه مع مدير االمتثال العال�ي بصورة دور�ة.  ف  (باللغة اإلنجل�ي

لتعامل مع  ال �جوز للجان المحل�ة التصدي للمسائل المتعلقة بكبار مدي��ــها. ستتو� لجنة األخالق�ات العالم�ة ا 

 هذە المسائل. 

 

 مسؤول االمتثال  .٤

م جميع أعضاء اللجان   �جب أن يتمتع كل مسؤول امتثال بالسلطة واألقدم�ة ألداء دورە �شكل جدير بالثقة. س�ح�ت

ي أداء واجباتهم. �شمل االستقالل�ة  
ف �ف العالم�ة والمحل�ة ع� حد سواء استقالل�ة هذا الدور وس�دعمون الموظفني

 الممنوحة لمسؤو�ي االمتثال ح��ة اتخاذ خطوات التحقيق بتوج�ه من لجان األخالق�ات. 

 :  تتمثل مسؤول�ات مسؤو�ي االمتثال ف�ما ��ي

   ضمان التقي�م المستقل للمخاطر وتف��ض لجنة األخالق�ات ذات الصلة بالموض�ع الذي يتلقاە
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خالل عمل�ة تقي�م المخاطر العاد�ة  المسؤول من خالل عمل�ة اإلبالغ عن المخالفات أو �ظهر من  

ي غضون  
 أ�ام عمل كحد أق�،  ٦�ف

   ف العمل�ات التجار�ة بما يتما�ث مع نظام قواعد السلوك العال�ي احات إلصالح وتحسني تقد�م االق�ت

 وس�اسات النظام ذات الصلة. 

  االمتثال    تحد�د المخاطر العال�ة وتصع�د المسائل ع� الفور. تتم عمل�ة التصع�د المبا�ث لمدير

التصع�د   و�تم  واالمتثال  القانون�ة  للشؤون  التنف�ذي  الرئ�س  إ�  التصع�د  خالل  من  العال�ي 

 .  لمسؤو�ي االمتثال من خالل التصع�د إ� مدير االمتثال العال�ي

   ف اتخاذها بتوج�ه من لجنة األخالق�ات وتقد�م اإلجراءات ي يتعني اتخاذ قرار �شأن اإلجراءات الئت

ي ي  ي غضون الالزمة الئت
ف اتخاذها �ف ا واختتامها.  ٦٠تعني  يوم�

   مراجعة خالل  من  العمل�ات  ي 
�ف تعد�ل  أي  وجود  حالة  ي 

�ف كة  ال�ث لس�اسات  الدوري  التقي�م 

 الممارسات الوطن�ة والدول�ة ومطالبة مسؤول االمتثال ذي الصلة بمتابعة المسألة. 

 الصادرات/الواردات: �جب ع� مسؤول االمتثال/ الرقابة ع�  مشاركة    مسؤو�ي  التأ�د من عدم 

البلدان   و/أو  دول�ة  أو  وطن�ة  لعق��ات  الخاضعة  األطراف  قائمة  ي 
�ف الجدد  ف  التجار�ني كاء  ال�ث

 المحظورة قبل إقامة عالقة العمل وأثناءها. 

 

 المبادئ العامة للتحق�قات والعق��ات .٥

 التناسب والشفاف�ة  . أ

االنتها  مع  ة  مبا�ث يتناسب  بما  إال  الموظف  معاقبة  �مكن  مراعاة  ال  �جب  العق��ة  تنف�ذ  وعند  ارتكبه.  الذي  ك 

 ٢. العوامل المشددة والمخففة

 

 ال��ة  . ب

فون والمحققون الذين �جرون التحق�قات بحما�ة   م الم�ث ف وري إجراء جميع التحق�قات ���ة تامة. و�ل�ت من ال�ف

األفراد   إ�  توصلوا  إذا  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  برمتها  العمل�ة  التحق�قات.  نزاهة  خصوص�ة  ينتهكون  الذين 

 .  س�شكل هذا االنتهاك لل��ة ج��مة �عاقب عليها بموجب إطار نظام قواعد السلوك العال�ي

 

ف  . ج  منع المحاسبة ع� جرم واحد مرتني

ي االعتبار كعامل  
ال �مكن معاقبة الموظف أ��� من مرة ع� نفس الجرم. إذا تكرر نفس الفعل �جب أن يؤخذ �ف

 مشدد. 

 

 اواة واال�ساقالمس . د

ي نظام قواعد السلوك  
ف الذين يؤدون نفس الفعل حسبما هو مثبت �ف ف الموظفني ال �مكن فرض عق��ات مختلفة بني

العال�ي وس�اسات النظام ذات الصلة. االختالف الوح�د الذي �جوز أن �حدث �كون بناًء ع� الحقائق المحددة  

ي من خالل تطبيق عوامل التخف�ف والتش  د�د. للحادث المعئف

 
 ١ ير�ب الرج�ع إ� الملحق ۲
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وس�اسات   العال�ي  السلوك  قواعد  لنظام  المثبتة  باالنتها�ات  فقط  الس�اسة  هذە  ي 
�ف المحددة  العق��ات  تتعلق 

 النظام ذات الصلة. و�ي بمعزل عن أي تقي�مات تجار�ة متعلقة باألداء. 

 

 العق��ات  .٦

 إنهاء عقد العمل.  قد يؤدي الت�ف �شكل �خالف نظام قواعد السلوك العال�ي وس�اسات النظام ذات الصلة إ�

ي طب�عة الحدث المتكبد وتكرار السلوك باعتبارها  
ي مثل هذا االنتهاك و�ثباته سيتم النظر �ف

وعندما يتم التحقيق �ف

 عوامل مشددة أو مخففة. 

 :  تتمثل نتائج الخرق المثبت ف�ما ��ي

 تقد�م الم��د من التوع�ة و/أو التدر�ب،  . أ

ي ملف (ل . ب
�ة) الخاص بالموظف، وتوثيق اإلنذار الشف�ي ووضعه �ف  دى الموارد الب�ث

�ة)،  . ج ي ملف الموظف (لدى الموارد الب�ث
 ووضع اإلنذار المكتوب �ف

ا؛ وتخف�ض تصن�ف   . د تقد�م اإلنذار المكتوب وفرض العواقب المال�ة مناسبة قدر اإلمكان قانون�

ا لذلك،   األداء للسنة المعن�ة وحساب األقساط وفق�

 إنهـاء الخدمة  . ه

ف الذين ينتهكوا نظام قواعد السلوك. إنهاء الخدمة   . و  واإلجراءات القانون�ة ضد الموظفني

ا لهذە الس�اسة أن يتل�ت طلب ترق�ة أو أن يتم نقله لوظ�فة أخرى. فبعبارة   ال �جوز ألي موظف �خضع للعق��ة وفق�

ي السن
�ة الخاصة بهذا الفرد �ف  ة المعن�ة. أخرى تعمل هذە العق��ة ع� تجم�د جميع إجراءات الموارد الب�ث

. �جب أن �كون قرار   اض�ة لالنتها�ات المثبتة إلطار نظام قواعد السلوك العال�ي إنهاء الخدمة هو العق��ة االف�ت

النحو   الصلة ع�  المخففة والمشددة ذات  العوامل  بأدلة ع�  ا  أو أ��� �ساهً� مدعوم� تطبيق عق��ة أ��� شدة 

ا  ي الملحق ط و�تم توث�قه تبع�
 لذلك. الموضح �ف

 

 التحقيق وعمل�ة اتخاذ القرار  .۷

تتم مراجعة االدعاء بمجرد استالمه ع� الفور و�قوم مسؤول االمتثال ذو الصلة ب�جراء تحل�ل أو�ي لالدعاءات.  

ا، و�ذا كان   �قوم مسؤول االمتثال عند االقتضاء باستشارة مدير االمتثال العال�ي ل�قرر ما إذا كان التحقيق مطل���

ي ف��ق التحقيق. األمر مطل��� 
ف �ف  ا ُ�حدد األشخاص المشاركني

ف عليها. قد   ي االنتها�ات المشتبه بها لنظام قواعد السلوك و��ث
يتو� مسؤول االمتثال إدارة جميع التحق�قات �ف

ي خدمات تحقيق  
يتم التعامل مع التحق�قات من قبل مسؤو�ي االمتثال أو إدارة التدقيق الداخ�ي أو من خالل تل�ت

 �ي الخارج�ة. الطب ال�ث 

ي مواقع مختلفة،  
ي حالة تواجد الشخص الذي قدم شكوى والشخص الذي ُيزعم أنه انتهك نظام قواعد السلوك �ف

�ف

ي المنطقة الجغراف�ة للشخص  
ي هو أن �دير التحقيق مسؤول االمتثال ولجنة األخالق�ات �ف

ا�ف فإن األسلوب االف�ت

 الذي ُيزعم أنه انتهك نظام قواعد السلوك. 

ي الشؤون القانون�ة  عندما  
يتعلق ادعاء �خص نظام قواعد السلوك العال�ي بأحد كبار المدي��ن يتو� كب�ي موظ�ف

بكبار   المتعلقة  للقضا�ا  التصدي  المحل�ة  األخالق�ات  للجان  �جوز  ال  بنفسه.  التحقيق  اف ع�  اإل�ث واالمتثال 

 مدي��ــها. 
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التحق�قات إ� لجن االمتثال تقد�م تق��ر  ف  �جب ع� مسؤول  الذي ي��ط بوض�ح بني الصلة  ة األخالق�ات ذات 

ف المتطلبات المحددة لنظام قواعد السلوك و�لخص األدلة والنتائج والعق��ات المو� بها.   االدعاء ذي الصلة و�ني

ثم تحدد اللجنة العق��ات الفرد�ة. عند تحد�د ما إذا كان الموظف قد خرق نظام قواعد السلوك �جب ع� اللجنة  

ي  أن تقرر ب ي جميع الحاالت الئت
دعم من مسؤول االمتثال عند تقي�م األدلة ما إذا كان من المرجح حدوث خرق. �ف

بها   ي يو�ي  الئت العق��ة  اللجنة مدى مالءمة  تحدد  السلوك  قواعد  لنظام  الخرق  ثبوت  اللجنة ع�  فيها  توافق 

 مسؤول االمتثال. 

ف ع� اللجنة أن تن ي الظروف الفرد�ة والعوامل المشددة والمخففة ذات  وعند اتخاذ قرار �شأن عق��ة ما يتعني
ظر �ف

، فإن ذلك �جب أن �طبق بحسن ن�ة لضمان   ف أن األمر ينطوي دائما ع� عن� التقدير الشخ�ي ي حني
الصلة. و�ف

ي تحد�د الجزاءات. 
 اتباع نهج يتسم بالشفاف�ة والموضوع�ة واال�ساق واإلنصاف �ف

ف   ي عمل�ة مراجعة القض�ة واتخاذ القرار المتعلقة بأعضاء  �جوز للمدي��ن التنف�ذيني
ي اللجنة المشاركة �ف

األعضاء �ف

ي اللجنة اال�سحاب من اإلجراءات إذا كان هناك إجماع ع� أن مشاركته قد  
ف��قهم. ومع ذلك �جوز ألي عضو �ف

ا ع� هذە اإلجراءات (ع� سب�ل المثال �سبب تعارض المصالح).   تؤثر سلب�

ي العنا� التال�ة عند تحد�د  ال �جوز تحت 
 : ة المناسب العق��ةأي ظرف من الظروف النظر �ف

 األداء العام العا�ي أو الضع�ف للموظف؛  . أ

 حق�قة أن الموظف عضو أو ممثل ألحد النقابات.  . ب

 

 اللجان التأديب�ة  .۸

ي يتم إ�شاؤها �سبب عقود العمل الجماع�ة و/أو المتطلبات القانون�ة ال محل�ة مسؤولة عن  اللجان التأديب�ة الئت

إذا   أو  الجماع�ة. عندما تكون  العمل  المحل�ة واتفاق�ات  ف  للوائح والقوانني ا  التأديب�ة وفق� اتخاذ اإلجراءات  ضمان 

ا نظام قواعد السلوك العال�ي وس�اسات النظام ذات الصلة تتعامل معها اللجان   كانت هناك مسائل تنتهك أ�ض�

 المتثال بهذە المسائل لضمان اال�ساق والشفاف�ة. التأديب�ة المحل�ة �جب إبالغ مسؤو�ي ا 

ي أر�ش�ل�ك  
كة �عينهم كب�ي مسؤو�ي الشؤون القانون�ة واالمتثال �ف ي ال�ث

ا ألن مسؤو�ي االمتثال هم موظفون �ف نظر�

الصلة   االمتثال ذوي  إبالغ مسؤو�ي  الس�اسة، �جب  المتعلقة بهذە  كة  ال�ث بصفته مسؤول عن مراقبة عمل�ات 

ي جميع األوقات. بقرارات الل 
 جنة التأديب�ة �ف

 

 المتطلبات القانون�ة المحل�ة  .۹

ي حالة حدوث  
ي قد تتطلب اختالفات. �ف سيتم تطبيق هذە الس�اسة مع مراعاة المتطلبات القانون�ة المحل�ة الئت

ي تق��ر التحقيق. 
 مثل هذا االختالف �جب إ�ضاحه بال�امل �ف

 

 السلطة والمسؤول�ات  .۱۰

كة مسؤولة عن ضمان االمتثال  يتم ��ث هذە   ي أر�ش�ل�ك وال�ث
الس�اسة من قبل إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال �ف

 للس�اسة من قبل جميع موظفيها. 

أر�ش�ل�ك   ي 
�ف واالمتثال  القانون�ة  الشؤون  مسؤو�ي  قبل كب�ي  من  المعينون  كة  ال�ث موظفو  هم  االمتثال  موظفو 

ف عن مراقبة عمل�ات ال�ث   كة المتعلقة بهذە الس�اسة. ل�كونوا مسؤولني



 

 
 86 / 15 أر�ش�ل�ك – نظام قواعد السلوك العال�ي 

 

االمتثال   لضمان  المعينة  واالمتثال  القانون�ة  الشؤون  إدارة  قبل  من  دوري  �شكل  الس�اسة  هذە  مراجعة  ستتم 

ف واللوائح الجد�دة أو المنقحة.   للقوانني

 

 ١الملحق 

ي  
ي ينب�ن

العنا� اليت
ن االعتبار   وضعها بعني

 العوامل المشددة العوامل المخففة 

 والتخط�ط الن�ة  

 ال ن�ة الرتكاب خرق •
 �ظهر الفعل حالة السهو العفوي أو الخطأ •
الت�ف �شكل   • اإلدارة ع�  ِقبل  إ�راە من 

 ف�ه انتهاك لنظام قواعد السلوك 
ول�ن لم �حصل    ،والتوج�ه طلب المشورة   •

 عليها أو كانت غ�ي واضحة أو خاطئة

 ن�ة واضحة: ت�ف متعمد ومدروس •
 تم التخط�ط للفعل  •
ف�ه   • �شكل  الت�ف  ع�  اآلخ��ن  إ�راە 

 انتهاك لنظام قواعد السلوك 
التهد�دات االنتقام�ة ضد اآلخ��ن �سبب   •

 إعرابهم عن أي مسائل تث�ي القلق 
 تجاهل النص�حة المقدمة  •

ي والو�ي  
الوضع الوظ��ف

 بالنظام

كة [أقل من  • ي ال�ث
 أشهر]  ٦جد�د �ف

 دور مبتدئ بدون سلطة  •
ة   • ط��لة و�ح�ف �سجل  موظف �عمل لف�ت

 حافل يؤكد نزاهته 

مسؤول�ات   • لد�ه  أع�  منصب  أو  مدير 
 الق�ادة 

السلوك   • قواعد  بنظام  الدرا�ة  له  توفرت 
ي صدر بها تكل�ف  ا الئت ول�ن لم يتم    ،مسبق�

ا   اتباعها أو قام بتجاهلها عمد�
 ل�س الخرق األول •

 السلوك والتعاون 

 قام باإلبالغ طواع�ة عن االنتهاك •
 �شكل كامل مع التحق�قات تعاون  •
درجة   • الشخص�ة:  باإلخفاقات  ف  اع�ت

 عال�ة من الندم 
قواعد   • نظام  بموجب  األو�  الج��مة 

 السلوك

 إنكار القضا�ا  •
 �حاول عرقلة س�ي التحق�قات  •
ف بأي إخفاقات شخص�ة أو يبدي   • ال �ع�ت

 الندم
أو   • أر�ش�ل�ك  ع�  ا  مستمر� ا  خطر� �شكل 

 موظفيها 

 العواقب

 خسارة مال�ة ألر�ش�ل�كال توجد  •
ع�   • أخرى  سلب�ة  عواقب  توجد  ال 

األطراف   أو  موظفيها  أو  أر�ش�ل�ك 
 الخارج�ة 

 العواقب المال�ة الماد�ة  •
 مكسب شخ�ي  •
عواقب سلب�ة ع� أر�ش�ل�ك أو موظفيها   •

ي ذلك التعرض  
أو األطراف الخارج�ة بما �ف

 للتحق�قات الخارج�ة 

 

 ٢٠٢١/ ٠٧/ ٠١تار�ــــخ اإلصدار: 
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 الس�اسة العالم�ة لإلبالغ عن المخالفات

 

 مبادئ عامة  .۱

م أر�ش�ل�ك بالحفاظ ع� أع� المعاي�ي األخالق�ة الممكنة واتباع السلوك�ات القانون�ة ضمن العمل�ات التجار�ة   ف تل�ت

كة ع� إدارة آل�ة   كة. ومن أجل الوصول إ� أق� حد ممكن لقدرة ال�ث اإلبالغ �شكل فعال والحفاظ عليها  لل�ث

ي مكان العمل لنظام قواعد السلوك العال�ي  
 �ف

ً
ا محتم�

�
�جب ع� أي موظف �عتقد �شكل معقول أن هناك خرق

 وس�اسات النظام ذات الصلة أن يبلغ عن هذە المسألة ع� الفور ع� الخط الساخن لألخالق�ات. 

 مل المخالفات المحتملة واألعمال غ�ي األخالق�ة مثل؛ �مكن استخدام آل�ة اإلبالغ عن المخالفات لتش

  ،خرق نظام قواعد السلوك العال�ي وس�اسات النظام ذات الصلة 

  ي تتطلب انتها�ات للقانون أو سوء اإلدارة أو إساءة استخدام وعة الئت واألعمال أو األوامر غ�ي الم�ث

ة ع� الصحة  ي مخاطر كب�ي
ي الحا�ي أو التسبب �ف

 العامة أو السالمة، المنصب الوظ��ف

  ،ي تمارس فيها أر�ش�ل�ك عمل�اتها ي البلدان الئت
امات القانون�ة �ف ف  وعدم االمتثال لالل�ت

  .كة  وأي �شاط آخر �قوض عمل�ات ال�ث

 

 المبادئ  .۲

 تع��ف المبلغ عن المخالفات  . أ

أفعال ال تمتثل لنظام المبلغ عن المخالفات هو أي شخص يبلغ عن ادعاء أو أي معلومات أخرى �ش�ي إ� ارتكاب 

 قواعد السلوك العال�ي وس�اسات النظام ذات الصلة. 

 

ف عن المخالفات  . ب  حما�ة المبلغني

ال يتم التسامح مع أي مضا�قة أو إ�ذاء ألي شخص �عرب عن مسائل تث�ي القلق وس�حتفظ األفراد الذين �قومون  

يوافقوا ع�   لم  ما  عنها  اإلفصاح  دون  ه��تهم  ���ة  ه��ة  باإلفصاح  ا�تشاف  أر�ش�ل�ك  تحاول  لن  ذلك.  غ�ي 

 . ف ف المجهولني  المبلغني

ي يتم اإلبالغ عنها �شكل مجهول بط��قة   ة للقلق الئت ي االدعاءات والمسائل المث�ي
سيتو� مسؤو�ي االمتثال النظر �ف

ا لنظام قواعد السلوك العال�ي وس�اسات النظام ذات الصلة.   عادلة وسل�مة وفق�

 االمتثال ما لم؛  لحما�ة مسؤو�ي المخالفات تخضع ه��ة المبلغ عن 

  ،يوافق المبلغ ع� تحد�د ه��ته 

   ي المسألة أو
ف بالتحقيق �ف ا للسماح لمسؤو�ي إنفاذ القانون المعنيني ور�� ا �ف و�عد تحد�د اله��ة أمر�

 الرد ع� اإلفصاح �شكل فعال، 

  .ا بموجب القانون  و�كون تحد�د اله��ة مطل���

ي االمتثال ب
ف عن المخالفات حئت من أعضاء لجنة األخالق�ات إذا ُطلبت هذە  مسم�ح لموظ�ف حما�ة ه��ة المبلغني

ي تهدف    الحما�ة.  ف عن المخالفات ولن �كون هناك أي �سامح تجاە األفعال الئت ا بحما�ة المبلغني مون تمام� ف نحن مل�ت

ي مواقف غ�ي موات�ة من خالل أي فعل أو إغفال ف�ما يتعلق باإلب
ف �ف الغ عن المخالفات، ال س�ما  إ� وضع المبلغني

 :  ف�ما يتعلق بما ��ي

  إجراءات التوظ�ف؛ 

  ؛ ي  التعل�م أو التدر�ب أو التط��ر المهئف

  ي العمل أو التقي�م أو الحصول ع� اللقب أو خسارته؛
ق�ة �ف  ال�ت
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  التداب�ي والعق��ات التأديب�ة؛ 

  ظروف العمل؛ 

  إنهـاء الخدمة؛ 

  األر�اح والتع��ض عن األر�اح؛ 

 آت واستحقاقات التقاعد؛ دفع المكاف 

  الت�ف أو النقل إ� مهام العمل األخرى؛ 

  عدم اتخاذ تداب�ي للحما�ة �سبب مضا�قة أشخاص آخ��ن؛ 

  .ي اإللزا�ي أو اإلحالة إ� الفحص لتقي�م القدرة ع� العمل  اإلحالة إ� الفحص الطئب

 

 قنوات اإلبالغ  . ج

ة للقلق من خالل الخط الساخن لألخالق�ات والذي �ديرە ���ة  �مكن اإلبالغ عن االدعاءات أو المسائل   المث�ي

. �قوم مقدمو خدمات الخط الساخن لألخالق�ات ب�بالغ مسؤو�ي االمتثال   ي مقدم خدمة مستقل تابع لطرف خار�ب

ة للقلق.  ف التعامل السل�م مع المسائل المث�ي  ذي الصلة فقط لتمكني

 ات سواء ع�ب ال��ب أو الهاتف �جوز للمبلغ أن؛ عند اإلبالغ ع�ب الخط الساخن لألخالق�

  ،ي مشاركة اسمه ومعلومات االتصال به ل�ظل مجهول اله��ة
 أال يرغب �ف

   �إ المعلومات  ب�رسال  و�سمح  الخدمة  مقدم  مع  به  االتصال  ومعلومات  اسمه  �شارك  أن 

ة لطلب أي معل ي هذە الحالة ألر�ش�ل�ك االتصال بالمبلغ مبا�ث
ومات مطل��ة  أر�ش�ل�ك. �مكن �ف

 أثناء التحقيق. 

  الخدمة مقدم  مع  فقط  به  االتصال  ومعلومات  اسمه  مشاركة  ي 
�ف يرغب  مع    أن  المشاركة  دون 

ي هذە الحالة االتصال بمقدم الخدمة لطلب معلومات إضاف�ة عند  
أر�ش�ل�ك. �مكن ألر�ش�ل�ك �ف

 الحاجة. 

أداة   اإلبالغ �ي  الموقع ،  www.ethicsline.net ال��بقنوات  ي 
الساخن كما هو مدرج �ف الخط  وأرقام هواتف 

ي 
ويف    //conduct-of-code-us/global-https://www.arcelikglobal.com/en/company/about اإلل��ت

 

 االستخدام السل�م للخط الساخن لألخالق�ات  .۳

ة طوارئ. و�جب عدم استخدامه لإلبالغ عن األحداث  تجدر اإلشارة إ� أن الخط الساخن لألخالق�ات ل�س خدم

استجابة   الخدمة  المقدمة من خالل هذە  البالغات  تل�ت  الممتل�ات. قد ال  أو  للح�اة  ا  تهد�دا مبا�ث ي �شكل  الئت

كة.   فور�ة. إذا كانت هناك حاجة إ� مساعدة طارئة ف�جب االتصال بالسلطات المحل�ة وممث�ي ال�ث

 

 والمسؤول�ات السلطة  .٤

كة مسؤولة عن ضمان االمتثال   ي أر�ش�ل�ك وال�ث
يتم ��ث هذە الس�اسة من قبل إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال �ف

ي قد تصل   للس�اسة من قبل جميع موظفيها. سيؤدي أي انتهاك لهذە الس�اسة إ� اتخاذ اإلجراءات التأديب�ة الئت

كة المعينون من قبل كب�ي مسؤو�ي الشؤون القانون�ة  موظفو    إ� و�شمل إنهاء الخدمة.  االمتثال هم موظفو ال�ث

كة المتعلقة بهذە الس�اسة.  ف عن مراقبة عمل�ات ال�ث  واالمتثال ل�كونوا مسؤولني

االمتثال   لضمان  المعينة  واالمتثال  القانون�ة  الشؤون  إدارة  قبل  من  دوري  �شكل  الس�اسة  هذە  مراجعة  ستتم 

ف واللوائ  ح الجد�دة أو المنقحة. للقوانني

 ٢٠٢٢/ ١٠/ ١٧تار�ــــخ اإلصدار: 

http://www.ethicsline.net/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
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 الس�اسة العالم�ة لمكافحة الرشوة والفساد 

 

مكافحة   ف  لقوانني واالمتثال  والفساد  الرشوة  بحظر  امها  ف ال�ت إعالن  إ�  الس�اسة  هذە  من خالل  أر�ش�ل�ك  تهدف 

 الرشوة والفساد المحتملة للحفاظ ع� نزاهتها وسمعتها.  الرشوة المعمول بها والتوج�ه لتحد�د وتجنب أعمال

 

 التع��فات  .۱

ي "  –   الرشوة
اح ب�عطاء أو تل�ت ء ذي ق�مةاق�ت ي

وعة  أي �ش ة غ�ي م�ث ف " بهدف التأث�ي �شكل فاسد أو الحصول ع� م�ي

 �شأن معاملة أو عالقة تجار�ة. 

ة ال �حق ألر�ش�ل�ك و/أو  ف وعة �ي م�ي ة غ�ي الم�ث ف ف الحصول عليها �احة. أ. الم�ي كائها التجار�ني  �ث

ي تقد�م عرض أو دفعة أو وعد بهدف التأث�ي ع� اآلخ��ن لالستفادة من منصبهم الرس�ي   ب. التأث�ي الفاسد �عئف

كاء أعمال أر�ش�ل�ك.   لصالح أر�ش�ل�ك أو لمنفعة أحد �ث

ت أو السفر أو الض�افة) المقدمة لغرض  مجاملة العمل �ي أي ن�ع من الهدا�ا أو الض�افة (الوجبا   –   مجاملة العمل 

 تجاري أو المرتبطة بحدث تجاري. 

�ة عات الخ�ي عات الطوع�ة ألي مؤسسة سواء كانت عين�ة أو نقد�ة دون انتظار أي منفعة.  –  الت�ب  الت�ب

وعة يتم دفعها    –  التسه�ل  مدفوعات  ة غ�ي رسم�ة وغ�ي م�ث من أجل ���ــــع الخدمة الروتين�ة تعت�ب دفعة صغ�ي

وعة للطرف القائم بالدفع. ل ف أو ���ــــع عمل�ة م�ث  تأمني

ي ينظمها فرد أو مؤسسة مهن�ة    –  الرعا�ة أي إجراء يهدف إ� تقد�م أي مدفوعات نقد�ة أو غ�ي نقد�ة لأل�شطة الئت

ي انتظار تحقيق منفعة ألر�ش�ل�ك. 
ي �ف  أو ك�ان مهئف

ي جميع أنحاء  هو ميثاق عال�ي بادرت به    –   الميثاق العال�ي لألمم المتحدة
كات �ف األمم المتحدة لتشجيع ال�ث

ا وتقد�م التقار�ر عن تنف�ذ تلك الس�اسات. الميثاق العال�ي   ي س�اسات مستدامة ومسؤولة اجتماع�� العالم ع� تبئف

ي مجاالت حقوق اإل�سان والعمل  
ة مبادئ �ف كات و�نص ع� ع�ث لألمم المتحدة هو إطار قائم ع� المبادئ لل�ث

 فحة الفساد. والبيئة ومكا 

ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� ما    – موظف عمو�ي 
�شمل بمفهومه الواسع مجموعة متنوعة من األفراد بما �ف

 :  ��ي

 طة ف ورجال ال�ث ف العموميني ي الهيئات الحكوم�ة (مثل الموظفني
 ؛ ) الموظفون العاملون �ف

  ؛ موظفو المؤسسات التجار�ة الحكوم�ة 

  ؛ والمرشحون الس�اسيون موظفو األحزاب الس�اس�ة 

  ي بلد ما
ا �ف ا أو قضائ�� ا أو إدار�� �ع�� ا ��ث  ؛ أي شخص �شغل منصب�

  ؛ أي شخص يؤدي خدمة عامة لبلد ما 

   ي المحا�م الدول�ة أو
ف الذين �عملون �ف هم من المسؤولني ف أو غ�ي القضاة أو أعضاء هيئة المحلفني

ي تتجاوز حدود الوال�ة الوطن�ة أو محا�م الدول   األجنب�ة؛ المحا�م الئت

   ي تتجاوز حدود الوال�ة الوطن�ة؛ األفراد الذين    ابمجالس النو الدول�ة أو    ابمجالس النو أعضاء الئت

ي ذلك المؤسسات العامة أو المشار�ــــع العامة؛ 
، بما �ف ي ا لبلد أجنئب ا عام�  يؤدون واجب�
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   ي تم اللجوء إليها من أجل ي إطار إجراءات التحك�م الئت
ي أوكلت إل�ه مهمة �ف أي مواطن أو محكم أجنئب

؛  ي
 حل نزاع قانويف

   ي  المسؤولون أو الممثلون ي تتجاوز حدود الوال�ة الوطن�ة والئت ي المنظمات الدول�ة أو الئت
العاملون �ف

 .  أ�شئت بناء ع� اتفاق دو�ي

وعة؛  –  أشكال الق�مة  تتعرض األمثلة التال�ة لخطر النظر إليها باعتبارها توفر منافع غ�ي م�ث

  ٣  الهدا�ا والض�افة 

  ف ف العموميني  توظ�ف أفراد عائالت الموظفني

  والر عات  الق�مة  الت�ب ذات  األخرى  واألشكال  والتخف�ضات    –عا�ة  ال��اض�ة  لأل�شطة  (تذا�ر 

 والعينات والسلع المجان�ة و�رامج التجارة والتس��ق األخرى). 

ا  س�اس�� البارزون  وكبار    –   األشخاص  بارزة  عامة  بوظائف  تكل�فهم  تم  أو  إليهم  أوكلت  الذين  األفراد  إ�  �ش�ي 

وكبار   ف  كات  الس�اسيني ال�ث ي 
�ف ف  التنف�ذيني ف  المسؤولني وكبار  ف  العسك��ني أو  ف  القضائيني أو  ف  الحكوميني ف  المسؤولني

هؤالء   أ�  وأفراد  الدول�ة  للمنظمات  العل�ا  واإلدارة  ف  المهمني الس�اس�ة  األحزاب  ومسؤو�ي  للدولة  المملوكة 

ف منهم   األشخاص والمق��ني

 

 مبادئ عامة  .۲

كة كو�ش القابضة و�ي أحد   ف ع� الميثاق العال�ي لألمم المتحدة الذي يهدف    فاألطرا تتبع أر�ش�ل�ك �ث الموقعني

ي جميع أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق ال �سمح أر�ش�ل�ك بالرشوة أو تقبلها بأي  
إ� محار�ة الفساد والرشوة �ف

  ، الرشاوىالمحل�ة ال تتسامح أر�ش�ل�ك مع أي ن�ع من  شكل من األشكال. و��ف النظر عن الممارسات أو اللوائح  

ي    ،مدفوعات التسه�الت   المدفوعات الفاسدة، أو أو  
ف�ه ألي شخص �شارك �ف أو الهدا�ا غ�ي الالئقة ووسائل ال�ت

 دورة أعمال أر�ش�ل�ك. 

ف مكافحة الرشوة المعمول بها  ا لجميع قوانني ي ذلك قانون الوال�ات ا   ، تعمل أر�ش�ل�ك وفق�
لمتحدة لمكافحة  بما �ف

ي كل بلد تعمل ف�ه  
ف المحل�ة �ف الممارسات األجنب�ة الفاسدة وقانون الممل�ة المتحدة لمكافحة الرشوة والقوانني

 أر�ش�ل�ك. 

ي أر�ش�ل�ك  
تحدد إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال التدر�بات المتعلقة بمكافحة الرشوة ع� أساس سنوي لموظ�ف

 .  وتراقب إ�مالها دون تأخ�ي

قد تؤدي األفعال غ�ي الممتثلة إ� تعرض أر�ش�ل�ك للعق��ات من خالل عدة تداب�ي �شمل ع� سب�ل المثال ال  

ي للسلع المستخدمة    ؛ الح� ما ��ي 
اخ�ص الممنوحة من قبل السلطات العامة ومصادرة ممث�ي ك�ان قانويف إلغاء ال�ت

ي ارتكاب ج��مة أو الناتجة عن ارتكاب ج��مة والعق��ات اإل 
ي أر�ش�ل�ك ومصادرة  �ف

دار�ة و/أو الجزائ�ة ع� موظ�ف

المزا�ا المال�ة الناشئة عن أو المقدمة الرتكاب ج��مة، واألهم من ذلك، تعرض مجموعة أر�ش�ل�ك وكو�ش القابضة  

 . ر السمعة �شكل كب�ي  لت�ف

امات المنصوص ع ف امات المحل�ة األ��� �امة من االل�ت ف ي هذە الس�اسة  �مكن استكمال هذە الس�اسة باالل�ت
ليها �ف

ف أو اللوائح المحل�ة.   لالمتثال للقوانني

 
 ) راجع الس�اسة العالم�ة للهدا�ا والض�افة. ( ۳
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 القواعد  .۳

 الهدا�ا والوجبات والسفر والض�افة  . أ

ا   ف�ه للتأث�ي ع� أي طرف �شكل غ�ي الئق،    ، السفر أو    ،الوجبات أو    ، قبول الهدا�ا أو    ، تقد�مُ�حظر تمام� أو وسائل ال�ت

، مق ي ظل ظروف معينة بتقد�م هد�ة  وخاصة الموظف العمو�ي
وعة. قد �مسح �ف ابل الحصول أي منفعة غ�ي م�ث

ي الس�اسة العالم�ة للهدا�ا والض�افة
 ٤. إ� موظف عمو�ي أو قبول هد�ة من طرف ثالث ع� النحو الموضح �ف

 

ف أو االستعانة بهم  . ب ف عموميني ف موظفني  تعيني

. �جب  �جب أن �ستند قرارات التوظ�ف إ� المزا�ا و�جب أال   ف ف العموميني يؤثر هذا �شكل غ�ي الئق ع� الموظفني

ف أو من ينوب عنهم من   ي عمل�ة التوظ�ف إذا كان أحد أفراد األ�ة المعروفني
وع �ف أن تكون هناك موافقة قبل ال�ث

ي أر�ش�ل�ك. 
ف يبحث عن عمل �ف ف العموميني  الموظفني

ا أو   ف واألشخاص البارز�ن س�اس�� ف العموميني ف الموظفني االستعانة بهم من قبل أر�ش�ل�ك ألداء خدمات  �مكن تعيني

�طة أن:  وع �ث  لها غرض تجاري م�ث

   من تجار�ة  ة  ف م�ي أو  وع  غ�ي م�ث فعل  أي  مقابل  الشخص  كة  ال�ث ف  تعني بأن  توقع  هناك  �كون  أال 

 الحكومة، 

   ذات للوظ�فة  المطل��ة  المعاي�ي  ح�ث  من  ي 
�ك�ف بما  ا  موضوع�� مؤهلون  الشخص/األشخاص 

 الصلة، 

  ، ي  الراتب أو األتعاب معقولة ومتسقة مع العمل والمؤهالت المهن�ة للشخص المعئف

   الشؤون ي 
موظ�ف وكب�ي  كات  ال�ث االستدامة وشؤون  إدارة  من  مسبقة  موافقة  الحصول ع�  يتم 

 القانون�ة واالمتثال. 

ف تقد�م مدفوعات التسه�ل ن�ابة عن أر�ش�ل� كائها التجار�ني ي أر�ش�ل�ك و�ث
 ك. ُ�حظر ع� موظ�ف

 

عات والرعا�ة  . ج  المنح والت�ب

وعة   وع ع� موظف عمو�ي أو مقابل أي خدمة غ�ي م�ث ع/ رعا�ة للتأث�ي �شكل غ�ي م�ث ُ�حظر تقد�م منحة/ت�ب

 بموجب هذە الس�اسة. 

عات عين�ة أو   عات إ� أي حزب س�ا�ي ن�ابة عن أر�ش�ل�ك أو تحت أي اسم آخر سواء كانت الت�ب ُ�حظر تقد�م ت�ب

ي الس�اسة العالم�ة  نقد�ة. �مكن ت
عات والرعا�ة فقط بما يتما�ث مع القواعد والمبادئ المنصوص عليها �ف قد�م الت�ب

عات والرعا�ة ألر�ش�ل�ك.   للت�ب

 

 العالقات مع األطراف الخارج�ة  . د

ي يتم دفعها  وعة الئت ف المعمول بها ف�ما يتعلق بالرشوة والفساد بأي ن�ع من المدفوعات غ�ي الم�ث ال �سمح القوانني

ة من قبل   ي مبا�ث
كة أو �شكل غ�ي مبا�ث من خالل    موظ�ف أو أي ممثل آخر لطرف    ، موزعأو    ، استشاريأو    ، وك�لال�ث

ف باسم " ي �عمل لصالح أو ن�ابة عن أر�ش�ل�ك (�شار إليهم مجتمعني  "). األطراف الخارج�ة خار�ب

ي جميع األوقات. للتخف�ف من مخاطر  
�جب أن تعمل األطراف الخارج�ة بالشكل الذي يتوافق مع هذە الس�اسة �ف

الرشوة والفساد �جب تطبيق إجراءات العنا�ة الواجبة ع� األطراف الخارج�ة القائمة ع� تحد�د المخاطر قبل  

 
 ) راجع الس�اسة العالم�ة للهدا�ا والض�افة. ( ٤
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الواجب العنا�ة  إجراءات  تطبيق  �جب  العمل وخاللها.  عالقة  وع إقامة  الم�ث كاء  المخاطر ع� �ث القائمة ع�  ة 

المتعلقة   المخاطر  من  للتخف�ف  األخرى  ات�ج�ة  االس�ت واالستثمارات  االستحواذ  وأهداف  ف  المحتملني ك  المش�ت

اك األطراف الخارج�ة فقط إذا؛  بالفساد.   �جب ع� أر�ش�ل�ك إ�ث

  ،وعة للخدمات أو السلع المقدمة  كانت هناك حاجة تجار�ة م�ث

  ي��د سعر الخدمات والسلع عن الق�مة السوق�ة، أال 

   يتم تقي�م الطرف الثالث حسب االقتضاء بعد تطبيق عمل�ة العنا�ة الواجبة من منظور مكافحة

 الرشوة والفساد. 

ف ن�ابة عن   ف العموميني ي إقامة أي عالقة مع طرف ثالث لد�ه أو س�كون لد�ه تعامل جوهري مع المسؤولني
ال ينب�ف

ي خلفيته ومؤهالته وسمعته. أر�ش�ل�ك دون ا 
 لتحقيق �ف

المناسبة ف�ما   اللغة  ي ذلك 
بما �ف ي تعمل ن�ابة عن أر�ش�ل�ك  الئت الخارج�ة  إبرام عقد مكتوب مع األطراف  �جب 

ف مكافحة الرشوة والفساد المعمول بها.   يتعلق بجميع قوانني

 

 ودقتها   شفاف�ة الدفاتر والسجالت . ه

ي حالة عدم وجود  عدم االحتفاظ بدفاتر وسجالت مال�ة دق�ق
ف العد�د من البلدان حئت �ف ة وشفافة ينتهك قوانني

والتقار�ر   الداخل�ة  بالضوابط  المتعلقة  المبادئ  مراعاة  معاملة  ي كل 
�ف �جب  و�التا�ي  الرشوة.  لمكافحة  إجراءات 

ف ولوائح مكافحة الر  ا  المال�ة واالحتفاظ بالوثائق و�جب التأ�د من أن أر�ش�ل�ك تثبت امتثالها لقوانني شوة. وتحق�ق�

 لهذە الغا�ة؛ 

   ي تم إ�شاؤها عند التعامل مع �جب �سج�ل جميع أنواع الحسابات والفوات�ي والوثائق األخرى الئت

ي  
ي الوقت الصحيح و�دقة، بما �ف

ي الدفاتر �ف
األطراف الخارج�ة (العمالء والموردين وما إ� ذلك) �ف

ي  الخار�ب للمراجع  ل�ي يتسئف  الواضحة  ات  التفس�ي لألعمال  ذلك �سج�ل  ي 
المنط�ت األساس   فهم 

 التجار�ة الذي ُبن�ت عل�ه المعامالت، 

و�ر طب�عة أي معاملة.  ف ي السجالت المحاسب�ة أو السجالت التجار�ة المماثلة ل�ت
 ُ�حظر إدخال أي تعد�ل �ف

 

 السلطة والمسؤول�ات  .٤

كة مسؤولة عن ضمان االمتثال   ي أر�ش�ل�ك وال�ث
يتم ��ث هذە الس�اسة من قبل إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال �ف

كة من اإلجراءات التصح�ح�ة و/أو   للس�اسة من قبل جميع موظفيها. عالوة ع� ذلك فف�ما يتعلق بموقف ال�ث

ي يتم اتخاذها ضد أ  ي ذلك إنهاء الخدمة والئت
ذات الصلة    ع� األطراف ي سلوك�ات غ�ي ممتثلة �جب  الوقائ�ة، بما �ف

ي تلك اإلجراءات بصورة منتظمة. 
 النظر �ف

إذا أصبحت ع� علم بأي فعل تعتقد أنه يتعارض مع هذە الس�اسة أو القانون المعمول به أو نظام قواعد السلوك  

من   االمتثال  مسؤو�ي  إ�  الحادث  عن  اإلبالغ  �مكنك  ألر�ش�ل�ك،  اإلبالغ  خاللالعال�ي  أداة ع�ب    قنوات 

الموقع  ،  www.ethicsline.net ال��ب ي 
�ف مدرج  هو  كما  الساخن  الخط  هواتف  ي وأرقام 

ويف   اإلل��ت

conduct-of-code-us/global-https://www.arcelikglobal.com/en/company/about //  

 

أ  ي 
�ف واالمتثال  القانون�ة  الشؤون  مسؤو�ي  قبل كب�ي  من  المعينون  كة  ال�ث موظفو  هم  االمتثال  ر�ش�ل�ك  موظفو 

كة المتعلقة بهذە الس�اسة.  ف عن مراقبة عمل�ات ال�ث  ل�كونوا مسؤولني

 

http://www.ethicsline.net/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
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ف هذە الس�اسة، مع   ي تعمل فيها أر�ش�ل�ك و�ني ي البلدان الئت
ف اللوائح المحل�ة المعمول بها �ف إذا كان هناك تعارض بني

ف واللوائح المحل�ة ذات الصلة،   ا للقوانني �كون االحتكام للوائح األ��� �امة  مراعاة أن هذە الممارسة ال �شكل انتها��

 بينهما. 

 

ي ذلك الفصل من العمل. إذا تم انتهاك هذە  
ة بما �ف قد يؤدي انتهاك هذە الس�اسة إ� اتخاذ إجراءات تأديب�ة كب�ي

مة معهم.   الس�اسة من قبل األطراف الخارج�ة فقد يتم إنهاء العقود الم�ب

 

إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال المعينة من أر�ش�ل�ك لضمان  ستتم مراجعة هذە الس�اسة �شكل دوري من قبل 

ف واللوائح الجد�دة أو المنقحة.   االمتثال للقوانني

 

 ٢٠٢٢/ ٠٦/ ١٥تار�ــــخ اإلصدار: 
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 الس�اسة العالم�ة للهدا�ا والض�افة

 

 التطبيق  .۱

ي  
موظ�ف جميع  ع�  تنطبق  قواعد  ع�  الس�اسة  هذە  األطراف  تحتوي  و/أو  ف  المق��ني أقار�ــهم  و/أو  أر�ش�ل�ك 

كتنا من خالل أ�شطتهم. (أي المنظمات غ�ي الحكوم�ة ووسائل   كتنا وتؤثر ع� �ث الخارج�ة المتأثرة بأ�شطة �ث

) الذين   ف ف والموردين ومقد�ي الخدمات المعتمدين والوكالء واالستشار�ني كاء والمساهمني ف وال�ث اإلعالم والموظفني

ي أر�ش�ل�ك. يت�فون ن�ا 
 بة عن موظ�ف

ي ذلك األوصاف وعمل�ات الموافقة) �شكل سل�م و�سج�ل المعاملة  
ف�ه (بما �ف �جب توثيق أ�شطة الهدا�ا أو ال�ت

ي الدفاتر والسجالت. 
 ذات الصلة بدقة وشفاف�ة �ف

 

 مبادئ عامة  .۲

أوا  لتع��ز   وشائع االستخدام 
ً

تبادل الهدا�ا والض�افة مقبو� ي ظل ظروف معينة �كون 
ف  �ف العمل بني � عالقات 

ف أو الحفاظ عليها.  كاء التجار�ني  تنطبق هذە الس�اسة ع� المواقف التال�ة:   ال�ث

   ي س�اق
�قدم موظفو أر�ش�ل�ك الهدا�ا إ� األطراف الخارج�ة أو �قبلونها منهم لتمث�ل أر�ش�ل�ك �ف

 العمل (الهدا�ا الشخص�ة ل�ست محل اهتمام هذە الس�اسة) 

   لتمث�ل  �دعو موظفو أر�ش�ل�ك الض�افة  ي أر�ش�ل�ك إ� فعال�ات 
الذين ل�سوا من موظ�ف األفراد 

ي س�اق األعمال وعندما يتل�ت موظفو أر�ش�ل�ك دعوات الض�افة من األطراف الخارج�ة  
أر�ش�ل�ك �ف

ي  
موظ�ف ف  بني الشخص�ة  والض�افة  الض�افة  (منظمات  أر�ش�ل�ك  لتمث�ل  المهن�ة  صفتهم  �سبب 

 ذە الس�اسة). أر�ش�ل�ك ل�ست محل اهتمام ه

 

كة وتذا�ر المناسبات   ي الوجبات والفعال�ات المحدودة لل�ث
ي بعض الظروف المعينة �مكن اعتبار إعطاء أو تل�ت

�ف

ي هذا الصدد  
ا ل�ل مناسبة. و�ف ا معين� ف آلخر وال يتجاوز مبلغ� ا مقبوً� إذا كان �حدث من حني ال��اض�ة والثقاف�ة أمر�

والخدم الوكالء  دعوة  �مكن  بأنه  رعا�ة  نقر  تيبات  ل�ت الخاضعة  ال��اض�ة  الفعال�ات  إ�  ف  والموزعني المعتمدة  ات 

ي   المعئف المدير  إبالغ  المكافأة وأن يتم  الدعوات ع� أساس  يتم تقد�م هذە  ط أن  التجار�ة، ��ث و�ــــج عالماتنا  ل�ت

 حسب األصول بقائمة هؤالء الضيوف. 

 

ي   متكررة، أو السفر أو    ،الض�افة أو   ،الهدا�ا ول�ن إذا كانت عروض  
ة فقد تؤدي إ� تعارض محتمل �ف ذات ق�مة كب�ي

ف واللوائح المحل�ة أو العالم�ة. وال �مكن بالتا�ي منح أو   ف األطراف، أو تؤدي إ� عدم االمتثال للقوانني المصالح بني

ي الهدا�ا وأ�شطة الض�افة من/إ� األطراف الخارج�ة إال إذا لم �كن من المتوقع الحصول ع�
 منفعة مقابلة  تل�ت

مع  ا  متوافق� و�كون  وشفاف�ة  بدقة  والسجالت  الدفاتر  ي 
�ف النشاط  �سج�ل  و�تم  بذلك،  انطباع  هناك  �كن  ولم 

�عات المعمول بها.  ا والت�ث  الممارسات التجار�ة المقبولة عموم�

 

ي ذلك، ع� سب�ل المثال ال الح� 
�جب مراعاة المعاي�ي    العمالء،  ؛ عند إقامة العالقات مع األطراف الخارج�ة، بما �ف

ف واألشخاص   ف الحكوميني التال�ة (ير�ب الرج�ع عند الحاجة إ� القواعد المتعلقة بالمنظمات الحكوم�ة والمسؤولني

ف البارز�ن).   المعرضني
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ي شكل نقدي أو خدمات لها مكافئات نقد�ة أو وعد بالتوظ�ف. 
تكون    أال �جب    �جب أال تكون الهد�ة أو الض�افة �ف

ي هد�ة:   / قرارات تقد�م
 تل�ت

  للتأث�ي ع� أي عمل�ة صنع قرار تؤثر ع� أعمال أر�ش�ل�ك؛ 

  وع ف�ما يتعلق بأعمال أر�ش�ل�ك؛  مقصود منها إلزام الفرد بالت�ف �شكل غ�ي م�ث

  ؛ ي  للتأث�ي أو اإل�حاء بالتأث�ي �شكل معقول ع� عالقة أر�ش�ل�ك التجار�ة مع الطرف الخار�ب

 �؛ ك وأدائها وقدرتها ع� اتخاذ القراراتللتأث�ي ع� استقالل�ة أر�ش�ل 

   وعة ألر�ش�ل�ك و/أو ة مال�ة غ�ي م�ث ف تهدف إ� الحصول ع� األعمال أو الحفاظ عليها أو توف�ي م�ي

�ب�ة الموات�ة أو ترس�ة األعمال /الحفاظ عليها.  ، مثل المعاملة ال�ف ي  الطرف الخار�ب

 

 تكون الهد�ة أو الض�افة أو ق�متها األسم�ة:   أال �جب 

   الممارسات المثال ال الح� قانون  ي ذلك ع� سب�ل 
ف واللوائح (بما �ف القوانني محظورة بموجب 

س�اسة   أو  المحل�ة)  ف  والقوانني الرشوة  لمكافحة  المتحدة  الممل�ة  وقانون  الفاسدة  األجنب�ة 

و  الرشاوى  (مثل  والفساد  الرشوة  لمكافحة  إ�  أر�ش�ل�ك  وما  والمكافآت  التسه�الت  مدفوعات 

   ؛ ذلك)

  ؛ ي  ت�ف �سالمة وموثوق�ة عالقة أر�ش�ل�ك التجار�ة مع الطرف الخار�ب

  ا؛ ء إ� أر�ش�ل�ك إذا تم اإلفصاح عنها علن�  ��ي

  ؛  يتم إعطاؤها أو تلقيها أثناء عمل�ات المناقصة أو العطاء التناف�ي

  مدفوعات �سه�ل أو عمولة؛ أو   ٥ينظر إليها ع� أنها رشوة 

  .تقابلها معاملة تفض�ل�ة لتنف�ذ مهمة معينة 

 

 الهدا�ا .۳

كة.  ي لل�ث
ويف �د اإلل��ت �ن من خالل ال�ب ا إبالغ المدي��ن المبا�ث  عند تقد�م الهدا�ا وتلقيها �جب دائم�

التأ�د من أن ق�مة  الحد النقدي للهدا�ا . أ ف  : عند تقد�م الهدا�ا وتلقيها �جب ع� الموظفني

ا من مصدر واحد   ٥٠الهدا�ا ال تتجاوز   ا أم��ك�� ا لمرة واحدة (ل�س أ��� من    ٦دوالر� وتكون دائم�

ي طب�عتها. ومن ناح�ة أخرى و�غض النظر عن الحد  
ي السنة) أو غ�ي منتظمة �ف

مرة واحدة �ف

ا ع� القدرة ع� اتخاذ قرار منصف ون��ه   النقدي المحدد، فإن أي هد�ة �مكن أن تؤثر سلب�

ي  أو  
ا ينب�ف التجار�ة المقبولة عموم� حئت لو كانت أقل من    ،رفضها تعت�ب مخالفة للممارسات 

ا.  ي أن تع� هذە الهدا�ا ألطراف خارج�ة أ�ض�
ي هذە المادة، وال ينب�ف

 الحد المحدد �ف

ي تتجاوز الحد . ب
ي الهدا�ا اليت

ا    ٥٠: إذا تل�ت الموظف هد�ة ت��د ق�متها عن  تل�ت ا أم��ك�� دوالر�

ي ع� الفور. س�عمل مسؤول االمتثال مع مستلم  �جب عل�ه إب الغ مسؤول االمتثال المعئف

ي واالحتفاظ بها و�سج�لها  
ا ل�قرر إما إعادة الهد�ة إ� المرسل أو أخذها من المتل�ت الهد�ة مع�

لدى   والض�افة  الهدا�ا  بقواعد  المرسل  إبالغ  فسيتم  الئقة  الهد�ة  إذا كانت  سل�م.  �شكل 

 كر لط�فة. أر�ش�ل�ك مع مالحظة ش

: إذا كان الموظف بحاجة إ� تقد�م هد�ة ت��د ق�متها عن  تقد�م هدا�ا تتجاوز الحد األق� . ج

 
 ) والفساد. ير�ب الرج�ع إ� الس�اسة العالم�ة لمكافحة الرشوة (  ٥
ف المعتمدين، أو المدي��ن، أمصدر واحد (" ٦ ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� العمالء، أو الموردين، أو الممثلني

ي هذە األطراف)" �شمل جميع األطراف ذات الصلة بما �ف
 و موظ�ف
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ا ف�جب أن �حصل ع� موافقة مسبقة من مسؤول االمتثال ذي الصلة. يتم    ٥٠ ا أم��ك�� دوالر�

ة من أر�ش�ل�ك.  ل�ة الصغ�ي ف ي إعطاء األجهزة الم�ف
ي المقام األول �ف

 النظر �ف

 الض�افة .٤

ي تع��ز عالقات العمل مع األطراف  عام . أ
ا �ف ا رئ�س�� ا دور� : تلعب ض�افة األعمال التجار�ة أح�ان�

ي أر�ش�ل�ك قبول أو تقد�م الض�افة ألغراض العمل المسم�ح بها مثل  
الخارج�ة. �جوز لموظ�ف

ف العالقات مع األطراف الخارج�ة.   بناء حسن الن�ة وتحسني

ي ا 
 لض�افة إال إذا كانت هذە الض�افة: غ�ي مسم�ح بتقد�م أو تل�ت

  (مثل حضور فعال�ة ر�اض�ة أو م�ح أو األحداث الثقاف�ة األخرى) عرض�ة 

 ال يتم منحها / قبولها كرشوة أو مدفوعات �سه�ل أو مكافأة 

  ا بأن الفرد الذي �ع�ي الهد�ة �حق له المعاملة التفض�ل�ة أو الحصول ع� خصم  ال تع�ي انطباع�

   ف واللوائح المحل�ة  تتوافق مع أي حدود معينة محددة بموجب هذە الس�اسة ما لم تضع القوانني

 الحد األديف 

أي  ظوراتالمح . ب ي 
�ف أطراف خارج�ة  إ�  من/  التال�ة  الض�افة  أنواع  تقد�م  أو  قبول  يتم  ال   :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             وقت: 

  ي �مكن اعتبارها مفرطة بالنظر إ� ظروف فعال�ة العمل، ا  لض�افة الئت

   النظام ذات الصلة أو تكون العال�ي وس�اسات  ي ال تتوافق مع نظام قواعد السلوك  األ�شطة الئت

المحل�ة/الوطن�ة   ف  القوانني الض�افة مع  فيها  تتوافق  الهدا�ا ال  تقد�م  فيها  يتم  ي  الئت البلدان  ثقافة 

ي واللوائح 
ي يتم فيها قبول الض�افة أو تقد�مها، المعمول بها �ف  البلدان الئت

  ،ي موضو�ي ض�افة مفرطة ي �مكن أن يراها طرف خار�ب  الض�افة الئت

   ي �مكن أن تكون للمكاسب أو    األ�ة،أحد أفراد    المنفعة للموظف، أو أو    ،الشخص�ة الض�افة الئت

ف منه،   المق��ني

  ي تتجاوز أي حدود ف واللوائح  الض�افة الئت معينة محددة بموجب هذە الس�اسة ما لم تضع القوانني

 .  المحل�ة الحد األديف

 الحدود النقد�ة للض�افة:  . ج

   :دوالر أم���ي للشخص الواحد ٢٠٠اإلدارة العل�ا 

 (باستثناء اإلدارة العل�ا) ف اآلخ��ن  جميع الموظفني

ة ترك�ة للشخص الواحد ٥٠٠ترك�ا:   .١  ل�ي

 أم���ي للشخص الواحد دوالر   ٧٠البلدان األخرى:   .٢

ف االحتفاظ �سجالتهم الخاصة للتفت�ش وضمان  االحتفاظ بالسجالت . د : �جب ع� الموظفني

أر�ش�ل�ك أو ن�ابة عنها. �جب أن تحتوي السجالت  نفقات المرتبطة بأي ض�افة تقدمها  ال

التدقيق.  ألغراض  �مثلونها  ي  الئت والمؤسسات  ف  المشاركني أسماء  ع�  بالض�افة    المتعلقة 

ي �حتفظ  الم ف�ه مسؤولون عن تقد�م الوثائق الداعمة الئت وظفون الذين �قدمون أ�شطة ال�ت

 بها قسم المحاسبة. 

كة  الموافقة . ه ي لل�ث
ويف �د اإلل��ت : يتم استالم موافقة المدير المبا�ث المسبقة ع�ب حساب ال�ب

�جب  قبل حدوث الض�افة. و�اإلضافة إ� ذلك إذا تم تقد�م ض�افة ت��د ق�متها عن الحد ف 

 .  الحصول ع� موافقة المدير المبا�ث
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 الهدا�ا خارج النطاق  .٥

من المعتاد بالنسبة لبعض موردي أر�ش�ل�ك وعمالئها واألطراف الخارج�ة األخرى أن �قدموا أو يتلقوا هدا�ا بثمن  

و�ج�ة وحامل المفاتيح بق�مة إجمال�ة أقل من الحد المحدد ف�ما   يتعلق باستالم الهدا�ا ال ُ�ذكر مثل العنا� ال�ت

ي هذە الهدا�ا �جب التحقق من أنه لم يتم  
ف ضمن نطاق عمل�اتهم التجار�ة. عند تقد�م أو تل�ت و�عطائها للموظفني

 عرضها للتأث�ي ع� تقدير الموظف أو �مكن اعتبارها �شكل معقول قادرة ع� التأث�ي ع� تقديرە. 

ي هدا�ا من/ 
ي أر�ش�ل�ك تقد�م أو تل�ت

�طة أن تكون الهد�ة:  �جوز لموظ�ف  إ� أطراف خارج�ة �ث

   أعمال، أو ترس�ة  أو    ،وتفض�ل�ة ال تؤدي إ� فهم أن الطرف الذي �قدم الهد�ة �حصل ع� معاملة خاصة  

وط بيع مفضلة،  أسعار أفضل، أو   �ث

  . ف  الهد�ة ل�ست لتحقيق مكاسب شخص�ة أو منفعة لموظف أو فرد من أفراد األ�ة أو أحد المق��ني

ي مكان العمل.  �جب ع�
ف مشاركة الهدا�ا الصالحة لأل�ل مع أعضاء ف��قهم واستهال�ها �ف  الموظفني

 تعت�ب الزهور خارج نطاق هذە الس�اسة. 

 

٦.  
�
 المنظمات الحكوم�ة والمسؤولون الحكوميون واألشخاص البارزون س�اس�ا

ق�مة   ء ذي  ي
أي �ث تقد�م  تحظر  أر�ش�ل�ك  فيها  تعمل  ي  الئت البلدان  معظم  ا ألن  ف نظر� الحكوميني ف  للمسؤولني

أو    ٧

ا  البارز�ن س�اس�� األشخاص 
ي    ٨

الحذر �ف ي أق� درجات 
الحفاظ عل�ه، �جب تو�ف أو  للحصول ع� عمل تجاري 

 جميع األوقات. 

 إذا: إال غ�ي مسم�ح ب�عطاء هد�ة أو تقد�م ض�افة لمسؤول حكو�ي 

  ،ف واللوائح المحل�ة  كانت المعاملة تمتثل للقوانني

  الض�افة ل�ست رشوة أو مكافأة أو من غ�ي المحتمل أن ُينظر إليها ع� أنها رشوة أو مكافأة الهد�ة أو 

   ا وتوث�قه مع احتوائه ع� الموافقات المسبقة المناسبة يتم وصف سبب تقد�م الهد�ة أو الض�افة ج�د�

كات ومسؤول االمتثال  لمدير االستدامة وشؤون ال�ث

 ير االمتثال العال�ي قبل ُ�طلب من مسؤو�ي االمتثال إبالغ مد 

  .قرار الموافقة المقدم ع� المستوى القطري 

  ،جب أن تكون ق�مة الهد�ة أو الض�افة وتكرارها اسم�ة ول�ست مفرطة� 

 
ي ذلك ع� س ٧

/ العمو�ي �شمل بمفهومه الواسع مجموعة متنوعة من األفراد بما �ف : الموظف الحكو�ي  ب�ل المثال ال الح� ما ��ي

 (طة ف ورجال ال�ث ف العموميني ي الهيئات الحكوم�ة (مثل الموظفني
 الموظفون العاملون �ف

  موظفو المؤسسات التجار�ة الحكوم�ة 

  موظفو األحزاب الس�اس�ة والمرشحون الس�اسيون 

  ي ي بلد أجنئب
ا �ف ا أو قضائ�� ا أو إدار�� �ع�� ا ��ث  أي شخص �شغل منصب�

  ي أي شخص  يؤدي خدمة عامة لبلد أجنئب

 ي تتجاوز حدود الوال�ة الوطن ي المحا�م الدول�ة أو المحا�م الئت
ف الذين �عملون �ف هم من المسؤولني ف أو غ�ي �ة أو محا�م القضاة أو أعضاء هيئة المحلفني

 الدول األجنب�ة؛

   الوطن�ة؛ الوال�ة  حدود  تتجاوز  ي  الئت النواب  مجالس  أو  الدول�ة  النواب  مجالس  ذلك أعضاء  ي 
�ف بما   ، ي أجنئب لبلد  ا  عام� ا  واجب� يؤدون  الذين  األفراد 

 المؤسسات العامة أو المشار�ــــع العامة؛ 

 ؛ ي
ي تم اللجوء إليها من أجل حل نزاع قانويف ي إطار إجراءات التحك�م الئت

ي أوكلت إل�ه مهمة �ف  أي مواطن أو محكم أجنئب

  ي ي المنظمات الدول�ة أو الئت
. المسؤولون أو الممثلون العاملون �ف ي أ�شئت بناء ع� اتفاق دو�ي   تتجاوز حدود الوال�ة الوطن�ة والئت

ف وكبار المسؤ  ٨ ا إ� األفراد الذين أوكلت إليهم أو تم تكل�فهم بوظائف عامة بارزة وكبار الس�اسيني ف  �ش�ي مصطلح األشخاص البارزون س�اس�� ف أو القضائيني ف الحكوميني ولني
ف  ف التنف�ذيني ف وكبار المسؤولني ف منهمأو العسك��ني ف وأفراد أ� هؤالء األشخاص والمق��ني كات المملوكة للدولة ومسؤو�ي األحزاب الس�اس�ة المهمني ي ال�ث

 .  �ف
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  .ي الدفاتر والسجالت المحاسب�ة
 يتم �سج�ل المعاملة �شكل صحيح �ف

 األدوار والمسئول�ات  .۷

ي أر�ش�ل  إدارة الشؤونتتو� 
كة مسؤولة عن  القانون�ة واالمتثال �ف �ك ��ث س�اسة أر�ش�ل�ك للهدا�ا والض�افة وال�ث

ي معامالتهم مع أر�ش�ل�ك. تتخذ  
ضمان االمتثال للس�اسة من قبل جميع موظفيها وجميع األطراف الخارج�ة �ف

انتهاك لهذە الس�اسة إ� اتخاذ  ي هذا الصدد. سيؤدي أي 
أر�ش�ل�ك جميع اإلجراءات الالزمة لضمان االمتثال �ف

ي قد تصل إ� و�شمل إنهاء العمل. إذا تم انتهاك هذە الس�اسة من قبل األطراف الخارج�ة  اإل  جراءات التأديب�ة الئت

مة معهم.   فقد يتم إنهاء العقود الم�ب

ف هذە الس�اسة، مع   ي تعمل فيها أر�ش�ل�ك و�ني ي البلدان الئت
ف اللوائح المحل�ة المعمول بها �ف إذا كان هناك تعارض بني

ف واللوائح المحل�ة ذات الصلة، �كون االحتكام للوائح األ��� �امة  مراعاة أن هذ ا للقوانني ە الممارسة ال �شكل انتها��

 بينهما. 

ي يتم اتخاذها ضد أي   كة من اإلجراءات التصح�ح�ة و/أو الوقائ�ة الئت عالوة ع� ذلك فف�ما يتعلق بموقف ال�ث

ي تلك اإلجراءات بصورة منتظمة.  ذات الصلة النظر   ع� األطرافسلوك�ات غ�ي ممتثلة �جب  
 �ف

إذا أصبحت ع� علم بأي فعل تعتقد أنه يتعارض مع هذە الس�اسة أو القانون المعمول به أو نظام قواعد السلوك  

الحادث  هذا  عن  اإلبالغ  عل�ك  ف  يتعني ألر�ش�ل�ك،  اإلبالغع�ب    العال�ي  خالل  قنوات  أداة    من 

الموقع  ،  www.ethicsline.net ال��ب ي 
�ف مدرج  هو  كما  الساخن  الخط  هواتف  ي وأرقام 

ويف   اإلل��ت

conduct-of-code-us/global-https://www.arcelikglobal.com/en/company/about //  

 

ف عن   ي أر�ش�ل�ك ل�كونوا مسؤولني
ي الشؤون القانون�ة واالمتثال �ف

ف مسؤو�ي االمتثال من قبل كب�ي موظ�ف تم تعيني

كة ف�ما يتعلق بهذە الس�اسة.   مراقبة عمل�ات ال�ث

 

القانون�ة   الشؤون  إدارة  قبل  من  دوري  �شكل  الس�اسة  هذە  مراجعة  االمتثال  ستتم  لضمان  المعينة  واالمتثال 

ف واللوائح الجد�دة أو المنقحة.   للقوانني

 

 

 ٢٠٢٢/ ٠٦/ ١٥: تار�ــــخ اإلصدار 

http://www.ethicsline.net/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
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 الس�اسة العالم�ة لالمتثال لقانون المنافسة

 

 الغرض والنطاق  .۱

ي �ي  الس�اسةالغرض من س�اسة االمتثال لقانون المنافسة الماثلة (" ا ال يتجزأ من نظام قواعد السلوك  ")، الئت جزء�

المنافسة.   لقانون   
�
أر�ش�ل�ك وفقا األ�شطة داخل  المبادئ والقواعد لتسي�ي جميع  العال�ي ألر�ش�ل�ك هو وضع 

تهدف هذە الس�اسة إ� ضمان امتثال جميع عمل�ات وممارسات أر�ش�ل�ك لقانون المنافسة ورفع الو�ي بقانون  

ا لقانون المنافسة أثناء ممارستها أل�شطتها  المنافسة. ُتعد هذە الس�ا  ا ع� أهم�ة ت�ف أر�ش�ل�ك وفق� � سة مؤ�ث

 . ف  التجار�ة وعالقاتها مع المنافسني

ي أر�ش�ل�ك االمتثال لهذە الس�اسة.  
ف �ف ف والمدي��ن والمسؤولني ض�جب ع� جميع الموظفني ا أن    من المف�ت أ�ض�

ا لمبادئ هذە الس� كاء التجار�ون وفق�  اسة إ� الحد الذي ينطبق ع� المعامالت ذات الصلة. يت�ف ال�ث

 

 التع��فات  .۲

ي    –   " إساءة استعمال المركز المه�من"
إساءة استعمال المركز المه�من من جانب المؤسسات لتقي�د المنافسة �ف

ي السوق ومنع المؤسسات من دخول السوق ورفض 
ف �ف تور�د  السوق. ومن أمثلة هذە الممارسات عرقلة المنافسني

 ببيع منتج آخر وتطبيق التسع�ي المفرط. 
�
وطا �ة وجعل بيع منتج ما م�ث ف  السلع والخدمات والممارسات التمي�ي

ف المؤسسات قد تكون مكت��ة أو شف��ة    إ��ش�ي    –  "للمنافسةاتفاق مناهض  " اتفاقات ��حة أو ضمن�ة بني

 لسوق والعمالء. و�شمل مسائل مثل تحد�د األسعار وتحد�د كم�ة اإلنتاج وتقاسم ا 

ن " التجار�ني كاء  الباطن    –  "ال�ش من  ف  والمقاولني ف  الممثلني أنواع  وجميع  المعتمدة  والخدمات  والتجار  الموردين 

كة.  ف الذين يت�فون ن�ابة عن ال�ث  واالستشار�ني

ي تمكنها من اتخاذ القرارات  – " المنافسة" ي أسواق السلع والخدمات والئت
كات �ف ف ال�ث  االقتصاد�ة بح��ة، بني

الحساسة" التنافس�ة  اإلخالل   – "  المعلومات  إ�   ، ف المنافسني مع  مشاركتها  تمت  إذا  تؤدي،  قد  معلومات  أي 

السعر   المثال ال الح�، معلومات حول  التأث�ي و�شمل، ع� سب�ل  ي هذا 
التسبب �ف تقي�دها و/أو  أو  بالمنافسة 

�ات والسعة ومؤهالت المنتج وخطط التس��ق  وال�م�ة والعمالء والتكال�ف وحجم األعمال والم  ب�عات والمش�ت

ها من المعلومات المماثلة.   والمخاطر واالستثمارات والتقن�ات واالبتكار و�رامج البحث والتط��ر وغ�ي

الذي �حل محل    –  " الممارسة المدبرة" العم�ي  التعاون  أو  التنسيق  ي توفر  الئت ة  المبا�ث أو غ�ي  ة  المبا�ث العالقة 

ف المؤسسات. السلوك  م بني  المستقل للمشار�ــــع ح�ث ال يوجد اتفاق م�ب

ي سوق معينة ع� تحد�د المعاي�ي االقتصاد�ة مثل السعر    –  "المركز المه�من"
قدرة واحد أو أ��� من المؤسسات �ف

 والعرض ومقدار اإلنتاج والتوز�ــــع من خالل الت�ف �شكل مستقل عن منافسيها وعمالئها. 

ي �س�طر عليها �شكل مبا�ث أو غ�ي مبا�ث    –  "أر�ش�ل�ك" كات الئت ك،    أر�ش�ل�كجميع ال�ث �شكل فردي أو مش�ت

ي التق��ر الما�ي الموحد أل 
كة المدرجة �ف  . ر�ش�ل�كوالمشار�ــــع المش�ت

ي السوق ووحدة �مكنها أن تقرر    –   " مؤسسة"
شخص طب��ي واعتباري ينتج و�سوق و�بيع السلع أو الخدمات �ف

ا. �شكل مستقل   ا اقتصاد��  و�شكل ك�ان�
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 مبادئ عامة  .۳

ض ي �عملون   من المف�ت ي البلدان الئت
ا للقانون �ف ف بممارسة أعمالهم وفق� كاء التجار�ني أن �قوم موظفو أر�ش�ل�ك وال�ث

قانون   للوائح   
�
وفقا الت�ف  �شكل  الماثلة.  والس�اسة  بأر�ش�ل�ك  الخاص  العال�ي  السلوك  قواعد  ونظام  فيها 

ا حا  . المنافسة جزء� ف ا من واجبات ووظائف جميع المدي��ن والموظفني  سم�

 ؛ أر�ش�ل�ك

  .ترصد بانتظام امتثال أ�شطتها لقانون المنافسة 

  .تتخذ اإلجراءات الالزمة ف�ما يتعلق ب�دارة مخاطر االمتثال لقانون المنافسة 

   ف والمدي��ن ف�ما يتعلق اف الالزمة لتوع�ة الموظفني  بقانون المنافسة. تنفذ أ�شطة التدر�ب واإل�ث

اتفاق�ات   ي 
�ف االنخراط  عدم  ف  التجار�ني كائها  ومدي��ــها و�ث أر�ش�ل�ك  ي 

موظ�ف من  ُ�طلب  الس�اسة  هذە  إطار  ي 
و�ف

ف وعدم الت�ف بما يتما�ث مع القرارات المناهضة للمنافسة   مكافحة المنافسة والممارسات المدبرة مع المنافسني

ال المعلومات  مشاركة  وعدم  المؤسسات  بقانون  لرابطة  يتعلق  ف�ما  ف  المنافسني لدى  مضا�قات  �سبب  قد  ي  ئت

 المنافسة والت�ف بعنا�ة ف�ما يتعلق ب�ساءة استخدام المركز المه�من. 

ي  
، بما �ف ف كائها التجار�ني ف و�ث قد يؤدي انتهاك هذە الس�اسة إ� عواقب وخ�مة ع� أر�ش�ل�ك والمدي��ن والموظفني

ي منطقة العمل، واألهم من ذلك قد ��ف ذلك  ذلك العق��ات القانون�ة واإلدار�ة وال
�عات �ف ا إ� الت�ث جنائ�ة استناد�

 االنتهاك ذلك �شكل خط�ي �سمعة مجموعة أر�ش�ل�ك. 

 

 تطبيق الس�اسة  .٤

ن  ١٫٤ ي العالقات مع المنافسني
ي �جب مراعاتها �ن

 القواعد اليت

ي سلوك�ات لها طب�عة الممارسات المدبرة م 
كة منافسة  ُ�حظر إبرام اتفاق�ات أو االنخراط �ف ف ��ث ع مدير أو موظفني

هم أو من المحتمل أن يؤثروا ع� منع المنافسة أو اإلخالل بها أو تقي�دها �شكل مبا�ث أو غ�ي   �كون هدفهم أو تأث�ي

وتقي�د كم�ة   واألقال�م  العمالء  تخص�ص  مثل  ف  المنافسني مع  للمنافسة  المناهضة  االتفاقات  ُتحظر  . كما  مبا�ث

ي الع
 طاءات. العرض والتالعب �ف

ف وعدم مشاركة المعلومات   كة والتفاعل مع المنافسني ي المراسالت داخل ال�ث
�جب االنتباە إ� اللغة المستخدمة �ف

 . الحساسة معهمالتنافس�ة 

ي �جتمع فيها المنافسون مثل   ي االجتماعات الئت
. �ف ف ي المنافسني

ي أي تواصل مع موظ�ف
 �ف

ً
�جب إ�الء االنتباە خاصة

ي حالة األحاد�ث المناهضة للمنافسة من قبل اآلخ��ن �جب التحذير  الجمع�ات  
والمجالس والروابط التجار�ة �ف

ضد هذا األمر ع� الفور، و�ذا استمرت تلك األحاد�ث �جب اال�سحاب من االجتماع و�سج�ل هذا الموقف. �جب  

ي أر�ش�ل�ك بما �جب الق�ام به بع
 د ذلك. إبالغ مدير الشؤون القانون�ة واالمتثال �ف

ي تنطوي ع�   ف الئت ي أر�ش�ل�ك قبل الرد ع� طلبات المنافسني
�جب استشارة مدير الشؤون القانون�ة واالمتثال �ف

ا بأن مثل هذە الطلبات ال تتوافق   ام الصمت و�بالغ األطراف كتاب�� ف خطر انتهاك قواعد المنافسة؛ و�جب عدم ال�ت

�شكل الطلب  ع�  الرد  �مكن  وال  المنافسة،  قواعد  هذە    مع  مثل  ي 
�ف ا 

�
تكون طرف أن  كة  لل�ث �مكن  وال   ، ي إ�جايب

 االتفاقات. 

ات  الن�ث مثل  للجمهور  متاحة  مصادر  من  للقانون  ا  وفق� ف  بالمنافسني المتعلقة  المعلومات  ع�  الحصول  �مكن 

ي  
�ف التنف�ذين  ف  المسؤولني التجار�ة وأحاد�ث  والمجالت  الرسم�ة  والسجالت  العامة  السن��ة  والتقار�ر  الصحف�ة 

ي العروض التقد�م�ة والتقار�ر  ا 
ف �ف ي تحتوي ع� معلومات حول المنافسني كات. إذا تم استخدام هذە المصادر الئت ل�ث
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ا.  ا و��ح� �ي لهذە المعلومات واضح� كة ف�جب أن �كون المصدر ال�ث ي تعدها ال�ث  والوثائق المماثلة الئت

 

ي حالة المركز المه�من ٢٫٤
ي �جب مراعاتها �ن

 القواعد اليت

الموظفون  قد   �مارس  الحالة  هذە  ي 
و�ف فيها.  تعمل  ي  الئت المختلفة  األسواق  ي 

�ف مه�من  بمركز  أر�ش�ل�ك  تتمتع 

تقي�مه �شكل   المه�من يتم  المركز  الرغم من أن تحد�د  المه�من. وع�  المركز  ا لمتطلبات  أ�شطتهم بعنا�ة وفق�

ا  و�عض  ف  والمنافسني كات  لل�ث السوق�ة  الحصص  ع�  بناًء  سوق  ل�ل  ع�  منفصل  �جب  المحددة،  لعوامل 

ي مركز �مكن اعتبارە  
ي �مكن اعتبارها إساءة استخدام لهذا األمر إذا كانت �ف أر�ش�ل�ك تجنب الممارسات التال�ة الئت

ي تعمل فيها:  ي السوق الئت
ا �ف  مه�من�

   ف ضد عمالء محددين مثل تقد�م ف من السوق أو تم�ي ات�ج�ات �سع�ي �ستبعد المنافسني تنف�ذ اس�ت

 ء غ�ي موضوع�ة ل��ادة عدد المب�عات. خصومات وال 

  .اء منتج آخر وط ��ث اء منتج واحد م�ث اط �ث  اش�ت

  .رفض تقد�م سلع أو خدمات دون أسباب موضوع�ة 

  �إ ي �س� إ� دخول جد�د  الئت أو  السوق  ي 
العاملة �ف المنافسة  المؤسسات  بأ�شطة لمنع  الق�ام 

 السوق. 

  ن ا� وط مختلفة ألفعال مماثلة للمش�ت  لمتساو�ن. توف�ي �ث

  .وط تجار�ة غ�ي عادلة  فرض �سع�ي مفرط و/أو عرض عقود تحتوي ع� �ث

   ا توقيع اتفاق�ات ح��ة ط��لة األجل. (قد تختلف القيود الزمن�ة المتعلقة بهذا الموض�ع اعتماد�

ي  
�ف واالمتثال  القانون�ة  الشؤون  مدير  استشارة  �جب  الصلة.  ذي  المنتج   / الخدمة  سوق  ع� 

 توقيع مثل هذە االتفاق�ات.) أر�ش�ل�ك قبل  

 

ي العالقات مع العمالء والتجار والموردين ٣٫٤
ي �جب مراعاتها �ن

 القواعد اليت

ي القطاع الذي �عملون ف�ه من ح�ث تحد�د  
م موظفو ومديرو أر�ش�ل�ك ح��ة التجار والخدمات المعتمدة �ف �ح�ت

ا بأن أسعار المب�عات الخاصة بهم ومعدالت ال��ــح والخصم، وتتجنب   ا أي إجراءات و��انات قد تخلق انطباع� تمام�

هذە الح��ة مق�دة. و�ضمنون عدم تنف�ذ األ�شطة المناهضة للمنافسة وال س�ما ف�ما يتعلق بالقيود المفروضة  

ي عالقاتها  
ي إطار اتفاقات تمتثل لقواعد المنافسة �ف

ي نطاق نظام التوز�ــــع المطبق وتعمل �ف
ع� المناطق أو العمالء �ف

 الموردين. مع 

التجار والخدمات المعتمدة والموردين هم منافسون لبعضهم البعض �جب الحذر من جميع   ا لحق�قة أن  إدرا��

مناهضة   اتفاق�ة  أو  مدبرة  ممارسات  أو  حساسة  تنافس�ة  معلومات  �شكل  قد  ي  الئت واإلجراءات  الب�انات  أنواع 

ف هذە المؤسسات و�جب توج�ه التحذيرات الالزمة   إ� األطراف ذات الصلة لتجنب هذا التفاعل. للمنافسة بني

 

كات ٤٫٤ كة لل�ش  عمل�ات االندماج واالستحواذ ومعامالت المشار�ــــع المش�ت

 (عن ط��ق  
�
 أو جزئ�ا

�
كة ما كل�ا ف أو أ��� أو تغي�ي الس�طرة ع� �ث كتني وقد �خضع إلذن سلطات المنافسة اندماج �ث

ي بعض  
ك �ف وع مش�ت اء أسهم أو أصول) أو تأس�س م�ث ي تخضع لإلخطار دون  �ث الحاالت. يتم إنجاز المعاملة الئت

القانون�ة و/أو أن ُتفرض   الناح�ة  المنافسة؛ و�نشأ عن ذلك خطر أن تكون المعاملة باطلة من  إذن من سلطات 

ك المخطط لها   وع المش�ت ي المراحل األول�ة من عمل�ة االندماج أو االستحواذ أو معامالت الم�ث
غرامات إدار�ة. �ف

ي  من قب
، �جب إبالغ مدير الشؤون القانون�ة واالمتثال �ف ام خ�ي ف   أر�ش�ل�ك ل أر�ش�ل�ك، قبل توقيع أي عقد أو ال�ت
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كة كو�ش القابضة من أجل إجراء التقي�م الالزم.   و�دارة الشؤون القانون�ة واالمتثال ��ث

 

 استخدام الصحافة واإلعالم وقنوات التواصل االجتما�ي األخرى  ٥٫٤

ي الصحافة ووسائل التواصل االجتما�ي وقنوات    يت�ف موظفو ومديرو 
ي منشوراتهم �ف

أر�ش�ل�ك بحرص شد�د �ف

تبادل   ح�ث  من  األهم�ة  بالغة  مساحات  القنوات  هذە  تعد  للس�اسة.  امتثالهم  من  األخرى كجزء  االتصال 

ي أن تتجنب المؤسسات تبادل المعلومات أحاد�ة  
. ينب�ف ف الجانب مع  المعلومات التنافس�ة الحساسة مع المنافسني

ي �مكن وصفها بأنها  ف من خالل هذە القنوات مثل معلومات األسعار المستقبل�ة واألسهم والحمالت والئت المنافسني

 معلومات حساسة من الناح�ة التنافس�ة. 

 

 التواصل مع مسؤو�ي سلطة المنافسة أثناء عمل�ات التفت�ش بالموقع ٦٫٤

ا لقانون المن ي حالة إجراء تفت�ش بالموقع تطب�ق�
ف  �ف وري التعاون مع المسؤولني افسة ف�ما يتعلق بأر�ش�ل�ك من ال�ف

ي يتم فيها إعاقة عمل�ات   ي الحاالت الئت
ف لدى سلطة المنافسة. قد ُتفرض جزاءات إدار�ة وقانون�ة شد�دة �ف المختصني

ي المسائل التال�ة من أجل حما�ة حقوق أر�ش�ل�ك أ
ي النظر �ف

ثناء عمل�ات  التفت�ش بالموقع أو تعق�دها. غ�ي أنه ينب�ف

 التفت�ش بالموقع: 

   ف بالتفت�ش وتدو�ن أسمائهم ومؤسساتهم ف المكلفني طلب االطالع ع� وثائق التف��ض للمسؤولني

كة. ا والوقت الذي قدموا ف�ه إ�   ل�ث

   ي
�ف واالمتثال  القانون�ة  الشؤون  بمدير  الفور  ع�  الشؤون    أر�ش�ل�ك االتصال  إدارة  إ�  باإلضافة 

كة كو�ش القابضة.   القانون�ة واالمتثال ��ث

   ي
�ف واالمتثال  القانون�ة  الشؤون  مدير  إ�  ف  المسؤولني ف    أر�ش�ل�كتوج�ه  المسؤولني أحد كبار  أو 

ي 
ف من قبل مدير الشؤون القانون�ة واالمتثال �ف ف المعينني  . أر�ش�ل�كالتنف�ذيني

ي وما إ� ذلك يتم  إذا طلب مسؤولو هيئة المنافسة مع
ويف �د اإلل��ت لومات أو طرحوا أسئلة عن ط��ق الهاتف/ال�ب

ف التنف�ذين   ي أر�ش�ل�ك أو إ� أحد كبار المسؤولني
توج�ه مكالماتهم ع� الفور إ� مدير الشؤون القانون�ة واالمتثال �ف

 . ف  المعينني

 

 التدر�ب والرصد  ٧٫٤

ام باألح ف كات أر�ش�ل�ك االل�ت كة من �ث ف ع� كل �ث  كام التال�ة: يتعني

  ،ف بصورة متنظمة  توف�ي الدورات التدر�ب�ة الالزمة حول قانون المنافسة لجميع الموظفني

  .كة و�عداد اإلجراءات الالزمة ا الحت�اجات ال�ث  تكي�ف هذە الس�اسة إذا لزم األمر وفق�

ي  
إذا كانت هذە الس�اسة بحاجة إ� مراجعة (�سبب قرارات أو   أر�ش�ل�كإبالغ مدير الشؤون القانون�ة واالمتثال �ف

ي البلدان). 
 لوائح التنف�ذ المحل�ة �ف

ي 
 : أر�ش�ل�كمدير الشؤون القانون�ة واالمتثال �ف

   إدارة مع  بالتنسيق  إنجازها  حالة  ومراقبة  التدر�ب�ة  ودوراتها  كة  ال�ث إجراءات  محتوى  مراجعة 

كة كو   �ش القابضة، الشؤون القانون�ة واالمتثال ��ث

  .كة كو�ش القابضة  تقد�م تق��ر التدر�ب السنوي إ� إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال ��ث
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 السلطة والمسؤول�ات  .٥

ي ومديري أر�ش�ل�ك مسؤولون عن االمتثال لهذە الس�اسة وتنف�ذ ودعم إجراءات وضوابط أر�ش�ل�ك  
جميع موظ�ف

ا للمتطل ا وتتخذ الخطوات  ذات الصلة وفق� كات أر�ش�ل�ك أ�ض� كة من �ث ي هذە الس�اسة. تتوقع كل �ث
بات الواردة �ف

ف و/أو ت�فهم بما يتما�ث مع هذە الس�اسة.  كائها التجار�ني  الالزمة لضمان امتثال جميع �ث

ف هذ  ي تعمل فيها أر�ش�ل�ك و�ني ي البلدان الئت
ف اللوائح المحل�ة المعمول بها �ف ە الس�اسة أو  إذا كان هناك تعارض بني

ف واللوائح المحل�ة ذات الصلة، �كون   ا للقوانني ، مع مراعاة أن هذە الممارسة ال �شكل انتها�� نظام السلوك العال�ي

 االحتكام للوائح األ��� �امة بينهما. 

  إذا أصبحت ع� علم بأي فعل تعتقد أنه يتعارض مع هذە الس�اسة أو القانون المعمول به أو نظام قواعد السلوك 

أو ع�ب   ي أر�ش�ل�ك 
القانون�ة واالمتثال �ف الشؤون  الحادث إ� مدير  العال�ي ألر�ش�ل�ك، ف�مكنك اإلبالغ عن هذا 

ي الموقع  ،  www.ethicsline.net ال��ب أداة    من خاللقنوات اإلبالغ  
وأرقام هواتف الخط الساخن كما هو مدرج �ف

ي 
ويف    //conduct-of-code-us/global-https://www.arcelikglobal.com/en/company/about اإلل��ت

مد استشارة  أر�ش�ل�ك  ي 
لموظ�ف بهذە  �جوز  المتعلقة  استفساراتهم  ع�  لإلجابة  واالمتثال  القانون�ة  الشؤون  ير 

ي ذلك الفصل من العمل.  
ة بما �ف الس�اسة وتطب�قها. قد يؤدي انتهاك هذە الس�اسة إ� اتخاذ إجراءات تأديب�ة كب�ي

مة معهم.   إذا تم انتهاك هذە الس�اسة من قبل األطراف الخارج�ة فقد يتم إنهاء العقود الم�ب

 

 تار�ــــخ المراجعة .٦

ا من   ا من تار�ــــخ اعتمادها من ِقبل مجلس اإلدارة وحفظها من قبل    ٢٠٢١/ ٠٣/ ٠١��ي هذە الس�اسة اعتبار� اعتبار�

 إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال. 

 

 ٢٠٢٢/ ٠٦/ ١٥تار�ــــخ اإلصدار: 

http://www.ethicsline.net/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
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عات والرعا�ة  الس�اسة العالم�ة للت�ب

 

 والنطاق الغرض  .۱

الماثلة (" عات والرعا�ة  الت�ب أن  الس�اسةالغرض من س�اسة  ي �جب  الئت ") هو وضع المعاي�ي والمبادئ والقواعد 

ي  
ا من إ�ماننا القوي بأن المساهمة �ف

�
عات والرعا�ة. انطالق كات مجموعتها عند تقد�م الت�ب م بها أر�ش�ل�ك و�ث ف تل�ت

عات والرعا�ة  المجتمع �ي األساس الحيوي لبناء األعمال التج كات مجموعتها الت�ب ار�ة الناجحة ترى أر�ش�ل�ك و�ث

ي تعمل فيها.  ي الوال�ات القضائ�ة الئت
 وس�لة لدعم المجتمعات �ف

لمجموعة كو�ش   تابعة  كة  مجموعتها ك�ث كات  أر�ش�ل�ك و�ث ي 
�ف ف  والمسؤولني والمدي��ن  ف  الموظفني م جميع  ف �ل�ت

يتج ال  ا  تعد جزء� ي  الئت الس�اسة  لهذە  أر�ش�ل�ك  باالمتثال  تتوقع  العال�ي ألر�ش�ل�ك.  السلوك  قواعد  نظام  من  زأ 

ف   كائها التجار�ني ا وتتخذ الخطوات الالزمة لضمان امتثال جميع �ث كات مجموعتها أ�ض� و/أو    - إ� الحد الممكن    - و�ث

 ت�فهم بما يتما�ث مع هذە الس�اسة. 

 

 التع��فات  .۲

ن " التجار�ني كاء  الخدمات    –  "ال�ش ف ومقد�ي  والموزعني ف   ،المعتمدينالموردين  ،    ،والممثلني ف المستقلني ف  والمقاولني

ف   . واالستشار�ني

ع" �ة    –  "الت�ب ي ذلك السلع أو الخدمات وما إ� ذلك) لألفراد أو ال��انات الخ�ي
عات النقد�ة أو العين�ة (بما �ف الت�ب

ال��ح�ة   غ�ي  والمنظمات  والجمع�ات  المؤسسات  أو  (مثل  وال��انات  األخرى  والمدارس  والجامعات  األخرى) 

العامة   المصلحة  �ة وخدمة  خ�ي قض�ة  للدفاع عن  ذلك  إ�  وما  األخرى  العامة  أو  الخاصة  القانون�ة  المنظمات 

ي تحقيق هدف اجتما�ي دون مقابل. 
 والمساعدة �ف

كات المجموعة" كة �شكل مبا�ث أو غ�ي م  –  "�ش ي تمتلك فيها ال�ث  ٪ من رأس المال.   ٥٠با�ث أ��� من  ال��انات الئت

كة    –   " مجموعة كو�ش" كة    كو�ش القابضة �ث ي �س�طر عليها �ث كات الئت �شكل مبا�ث أو غ�ي    كو�ش القابضةوال�ث

ي تق��رها الما�ي الموحد. 
كة المدرجة �ف كات المشار�ــــع المش�ت ك أو فردي و�ث  مبا�ث �شكل مش�ت

أو    –  "الرعا�ة" إ� ك�ان  المقدمة  ذلك)  إ�  وما  الخدمات  أو  السلع  ذلك  ي 
�ف (بما  العين�ة  أو  النقد�ة  المساهمة 

ي مجموعة لتنظ�م �شاط   ي أو    ،اجتما�ي أو    ،فئف
ي شكل  أو ثق  ،ر�ا�ف

ي وما إ� ذلك مقابل منفعة مؤسس�ة تنعكس �ف
ا�ف

الظهور للجمهور المستهدف بموجب اتفاق�ة رعا�ة أو أي اسم كان إ� الحد الذي تكون ف�ه طب�عة العالقة ع�  

 النحو المحدد هنا. 

 

 مبادئ عامة  .۳

 : كات مجموعتها ما ��ي عات الرعا�ة تضمن أر�ش�ل�ك و�ث  أثناء تقد�م الت�ب

   ( األسا�ي نظامها  الح�  ال  المثال  سب�ل  ع�  ذلك  ي 
�ف (بما  التأس�س�ة  كة  ال�ث لوثائق  امتثالهم 

ي  وضعتها الجمع�ة العموم�ة و/أو مجلس اإلدارة أو هيئة مماثلة ألر�ش�ل�ك    والقيود والحدود الئت

كات مجموعتها؛   و�ث

  ي تع ي الوال�ات القضائ�ة الئت
�عات المعمول بها �ف كات  امتثالهم لجميع الت�ث مل فيها أر�ش�ل�ك و�ث

الصلة   ذات  المال  رأس  أسواق  �عات  ��ث الح�  ال  المثال  سب�ل  ع�  ذلك  ي 
�ف بما  مجموعتها؛ 
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�ب�ة إ� أق� حد ممكن؛  ف ال�ف  والقانون التجاري والقوانني

   كات مجموعتها وتتوافق مع المبادئ وأنها ال تتعارض مع الق�م أو المصالح التجار�ة ألر�ش�ل�ك و�ث

. الواردة  ي هذە الس�اسة ونظام أر�ش�ل�ك لقواعد السلوك العال�ي
 �ف

  .عات� ا للت�ث عات والرعا�ة وفق� ف توثيق الت�ب  يتعني

   كات ي تنتجها أو تمتل�ها أر�ش�ل�ك و�ث ا أو من خالل المنتجات الئت عات والرعا�ة نقد� �مكن منح الت�ب

 مجموعتها. 

 

ع و/أو الرعا�ة   عمل�ة الت�ب

 وعة أو لالستخدام �شكل صحيح ول�س    ا يتم توث�قه ة أو منفعة غ�ي م�ث ف مقابل الحصول ع� م�ي

 لغرض أي شكل من أشكال الفساد؛ 

  ال يتم تقد�مها ف�ما يتعلق بأي عطاء أو تجد�د لعقد أو فرصة أعمال تجار�ة؛ 

   أو أو    ،س�ا�ي غ�ي مقصود منها تحقيق أغراض س�اس�ة ألي ، مجموعات س�اس�ة،    حزب س�ا�ي

ي أو مسؤول حكو�ي  ، بلد�ة أو   ؛ ٩، سواء �شكل مبا�ث أو غ�ي مبا�ث من خالل طرف خار�ب

   الناس ع� أساس ف  ف بني أو منظمة تم�ي أو    ، الن�عأو    ،الجنس�ةأو    ، العرق�ةل�ست لصالح أي ك�ان 

 أو  ؛ أو اإلعاقة ،العمر  الميول الجنس�ة، أو أو  ، العرقأو  ، الدين

   انتها�ات لحقوق اإل�سان أو الحيوان وترو�ــــج التبغ  ال �ستخدم �شكل مبا�ث أو غ�ي مبا�ث الرتكاب

ر بالبيئة.  وعة و�لحاق ال�ف  وال�حول والمخدرات غ�ي الم�ث

 

وط المذكورة أعالە، �جب ع�   ي ترك�ا ضمان تحد�د الجمع�ة    أر�ش�ل�كباإلضافة إ� ال�ث
كة مسجلة �ف بصفتها �ث

عات و�طالع الجمع�ة العموم�ة ع�  عات الممنوحة خالل السنة. العموم�ة للحد األع� للت�ب   الت�ب

 

 التنف�ذ  .٤

كات مجموعتها لصالح   ع أو الرعا�ة من قبل أر�ش�ل�ك و�ث ي تتم فيها معاملة الت�ب إذا كانت هذە �ي المرة األو� الئت

ا لب�ان   ف وفق� ام من قبل األشخاص المفوضني ف ف إ�مال الخطوات التال�ة قبل توقيع العقد واالل�ت ي يتعني أي طرف خار�ب

كة ذات الصلة توق�عا  كة:  و/أو ت ال�ث  النظام األسا�ي لل�ث

   ،إذا كانت المعاملة بدأتها إدارة أخرى غ�ي اإلدارة المسؤولة عن اتصاالت العالمة التجار�ة والرعا�ة

اح مكتوب �حتوي ع� وصف لالستخدام المقرر لألموال والمعلومات المتعلقة   �جب تقد�م اق�ت

والعنوان واإلدارة العل�ا) إ� إدارة االتصاالت العالم�ة لتقي�م أثر المعاملة  بال��ان ذي الصلة (االسم  

تنف�ذ   تم  (إذا  عات.  والت�ب الرعا�ة  تقي�م  نموذج  من خالل  التجار�ة  والعالمة  كة  ال�ث ع� سمعة 

كة وعمل�ات الرعا�ة   المعاملة ذات الصلة من قبل إدارة مسؤولة عن اتصاالت العالمة التجار�ة لل�ث

كتنا ف��ق كرة قدم بعالمة ب�كو التجار�ة). فسيت  م استبعادها من هذە العمل�ة. مثال: تر� �ث

  الواجبة والعنا�ة  ي 
المبديئ الفحص  ب�جراء  العالم�ة  االتصاالت  إدارة  ي    ١٠تقوم  المعئف الطرف  حول 

كة ال�ث تار�ــــخ  النطاق وتفحص  كة    ضمن هذا  ال�ث ي تلك 
المصلحة �ف والمعلومات حول أصحاب 

؛ والنتائج ا  ي
 لسلب�ة الواردة من المصادر العامة بخصوص الفحص المبديئ

 
 ير�ب االطالع ع� نظام قواعد السلوك العال�ي والس�اسة العالم�ة ألر�ش�ل�ك لمكافحة الرشوة والفساد.  ۹
ا للس�اسة العالم�ة للعق��ات ومراقبة الصادرات والس�اسة العالم�ة ألر�ش�ل�ك لمكافحة الرشوة والفساد  ۱۰ . و�� الحد المطلوب �جب  �جب إجراء العنا�ة الواجبة وفق�

ي واألمتثا �ئب ي واالمتثال ال�ف
ي ذلك مراجعة االمتثال القانويف

 ل لقواعد أسواق رأس المال). مشاركة الوثائق ذات الصلة مع اإلدارات األخرى (بما �ف
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   لجدول ا  وفق� ع  الت�ب عمل�ات  ي 
�ف ا  قدم� ي 

الم�ف يتم  ا  إ�جاب�� التقي�م  ونت�جة  الطلب  تقي�م  إذا كان 

 ؛ االعتماد المحدد أدناە

   ع أو رعا�ة قد �كون لها أثر مادي ع� عالمة كو�ش ي حالة وجود معاملة ت�ب
التجار�ة  ومع ذلك �ف

كة كو�ش القابضة، فباإلضافة إ� الخطوات المذكورة أعالە �جب ع� إدارة االتصاالت   وصورة �ث

كة كو�ش القابضة بهذا الطلب؛  ي أر�ش�ل�ك إخطار إدارة االتصاالت والرعا�ة ��ث
 العالم�ة �ف

  وط ف ع� األطراف إبرام اتفاق�ة خط�ة تفّصل جميع ال�ث  ؛ بالنسبة لعمل�ات الرعا�ة يتعني

   و�النسبة لعمل�ات الرعا�ة �جب ع� الجهة الراع�ة تزو�د إدارة االتصاالت العالم�ة بوثائق ما بعد

الفعال�ة (أي الصور أو مقاطع الف�ديو أو التقار�ر وما إ� ذلك حسب االقتضاء) أو أي وثائق أو مواد 

ا بعد ا�تم ي أقرب وقت ممكن عمل��
وع  أخرى تثبت االمتثال التفاق�ة الرعا�ة �ف ال الفعال�ة أو الم�ث

الذي ترعاە. ومع ذلك إذا كانت الفعال�ة الخاضعة للرعا�ة متكررة �جب أن تحدد اتفاق�ة الرعا�ة  

 ؛ ). محتوى التقار�ر وعدد مراتها 

   جب ع� إدارة المحاسبة االحتفاظ بالوثائق الداعمة مثل اإل�صاالت والفوات�ي و�جب أن تق�د�

ا ل ي الدفاتر وفق�
�عات ذات الصلة؛ المعامالت �ف  لت�ث

   التدقيق ي عمل�ة 
الواجبة واالعتماد والتنف�ذ والمتابعة الستخدامها �ف العنا�ة  يتم توثيق عمل�ات 

ورة؛   ومراجعة االمتثال عند ال�ف

   ي
ع والرعا�ة (بما �ف ي أر�ش�ل�ك ب�رسال تق��ر يتضمن أ�شطة الت�ب

م إدارة االتصاالت العالم�ة �ف ف تل�ت

ونتائج  وال��ان  الغرض  ي كو�ش    ذلك 
�ف واالمتثال  القانون�ة  الشؤون  إدارة  إ�  الواجبة)  العنا�ة 

 ؛ القابضة ع� أساس سنوي 

 ع.  تتلزم ا لمبالغ الت�ب كات مجموعتها باتباع مراحل االعتماد التال�ة وفق�  أر�ش�ل�ك و�ث

ع  ع  مبلغ الت�ب  مبلغ الت�ب

مبالغ معادلة تقل عن  

 دوالر أم���ي   ٥٠٠٠

 وحدة األعمال ذات الصلة مقدمة الطلب والمدير الما�ي اعتمادات مدير   – ترك�ا

كة فرع�ة أجنب�ة  كة للمدير القطري وكب�ي مديري وحدة المال�ة والمحاسبة    –  �ش االعتمادات المش�ت

كة الفرع�ة األجنب�ة ذات الصلة.   بال�ث

  ٥٠٠٠تتجاوز ما �عادل 

 دوالر أم���ي أو أ��� 

األعمال ذات الصلة مقدمة الطلب ومدير الشؤون القانون�ة واالمتثال  اعتمادات مدير وحدة    –  ترك�ا

 والمدير الما�ي والمدير العام المساعد ذي الصلة. 

كة فرع�ة أجنب�ة كة الفرع�ة ذات الصلة والمدير اإلقل��ي (إن    –  �ش اعتمادات المدير القطري لل�ث

كة الفرع�ة ذات الصل  . وجد) وعضو ف��ق اإلدارة المسؤول عن ال�ث  ة والمدير الما�ي

   ي تبلغ ق�متها اإلجمال�ة السن��ة عات الئت ة ترك�ة أو أ��� أو ما �عادلها    ١٬٠٠٠٬٠٠٠تتطلب الت�ب ل�ي

ي أر�ش�ل�ك تتبع الوصول إ� هذا  
ا من مجلس اإلدارة. تتو� إدارة المحاسبة �ف بأي عملة أخرى قرار�

 المبلغ. 

   ف��ق الما�ي وعضو  المدير  إبالغ  الصلة عندما  �جب  ذات  الفرع�ة  كة  ال�ث عن  المسؤول  اإلدارة 

كة الفرع�ة األجنب�ة  ع السنوي لل�ث دوالر أم���ي أو ما �عادله. �قوم بهذا    ٢٥٠٠٠يتجاوز مبلغ الت�ب

ي ترك�ا �قوم بهذا  
كات الفرع�ة األجنب�ة و�ف ي ال�ث

المال�ة والمحاسبة �ف اإلخطار كبار مديري وحدة 

 اإلخطار مدير المحاسبة. 

   .عات إ� إدارة االمتثال العال�ي تحت إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال يتم اإلبالغ عن جميع الت�ب
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العالم�ة   االمتثال  إدارة  ب�بالغ  فرع�ة  كة  ي كل �ث
�ف المال�ة والمحاسبة  لوحدة  األع�  المدير  �قوم 

كات الفرع�ة األجنب�ة.  عات ال�ث  بت�ب

 القانون�ة واالمتثال الشؤون  إدارة  ي أر�ش�ل�ك ف�ما يتعلق    تقوم 
العالم�ة �ف إدارة االتصاالت  ب�بالغ 

عات المعتمدة.   بالت�ب

 

 السلطة والمسؤول�ات  .٥

كات مجموعتها مسؤول�ة االمتثال لهذە الس�اسة. تتوقع أر�ش�ل�ك   ي ومديري أر�ش�ل�ك و�ث
يتحمل جميع موظ�ف

ك ا وتتخذ الخطوات الالزمة لضمان امتثال جميع �ث كات مجموعتها أ�ض� ف إ� الحد الممكن و/أو  و�ث ائها التجار�ني

عات  اإلقل��ي  ت�فهم بما يتما�ث مع هذە الس�اسة. �ظل مجلس اإلدارة والمدير   ي تجري فيها عمل�ة الت�ب للبلد الئت

ف عن المخاطر الناجمة عن تلك العمل�ات.   والرعا�ة مسؤولني

عات والرعا�ة ل�و�ش القاب  ا لس�اسة الت�ب ف اللوائح المحل�ة  تم إعداد هذە الس�اسة وفق� ضة. إذا كان هناك تعارض بني

هذە   أن  مراعاة  مع  الس�اسة،  هذە  ف  و�ني مجموعتها  كات  أر�ش�ل�ك و�ث فيها  تعمل  ي  الئت البلدان  ي 
�ف بها  المعمول 

ف واللوائح المحل�ة ذات الصلة، �كون االحتكام للوائح األ��� �امة بينهما.  ا للقوانني  الممارسة ال �شكل انتها��

إذا أصبحت ع� علم بأي فعل تعتقد أنه يتعارض مع هذە الس�اسة أو القانون المعمول به أو نظام قواعد السلوك  

الحادث   هذا  عن  اإلبالغ  عل�ك  ف  يتعني ألر�ش�ل�ك،  اإلبالغ    ع�ب العال�ي  خاللقنوات  أداة    من 

الموقع  وأرق،  www.ethicsline.net ال��ب ي 
�ف مدرج  هو  كما  الساخن  الخط  هواتف  ي ام 

ويف   اإلل��ت

conduct-of-code-us/global-https://www.arcelikglobal.com/en/company/about //  

العالم�ة والرعا�ة  ع  الت�ب القانون�ة واالمتثال مسؤولة عن ترت�ب س�اسة  الشؤون  ومراجعتها وتنق�حها عند    إدارة 

إ� الرج�ع  كات مجموعتها  ي �ث
أر�ش�ل�ك وموظ�ف ي 

لموظ�ف �جوز  ورة.  ي    ال�ف
�ف القانون�ة واالمتثال  الشؤون  إدارة 

ف   أر�ش�ل�ك �شأن استفساراتهم حول هذە الس�اسة وتنف�ذها. قد يؤدي انتهاك هذە الس�اسة من ِقبل أحد الموظفني

ي متوقع منه االمتثال   ي ذلك الفصل من العمل. إذا �فت أي طرف خار�ب
ة بما �ف إ� اتخاذ إجراءات تأديب�ة كب�ي

ا 
�
 ينتهك هذە الس�اسة فقد يتم إنهاء العقود ذات الصلة.  لهذە الس�اسة ت�ف

 

 ٢٠٢٢/ ١٠/ ١٧تار�ــــخ اإلصدار: 

http://www.ethicsline.net/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
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 الس�اسة العالم�ة لمكافحة غس�ل األموال 

 

تهدف هذە الس�اسة إ� وضع المبادئ التوجيه�ة لحظر ومراقبة غس�ل األموال وتم��ل الجرائم اإلرهاب�ة أو المال�ة  

ي قد   كاتها الفرع�ة ("الئت كةتواجهها أر�ش�ل�ك و�ث ي نطاق أ�شطتها التجار�ة. تتم  ال�ش
") وجميع األطراف الخارج�ة �ف

ي �شمل تحد�د ه��ة العمالء   الئت نامج  لل�ب الرئ�س�ة  للمكونات  ا  المفهوم وفق� ي إطار هذا 
كة �ف ال�ث جميع عمل�ات 

بالغ عن األ�شطة غ�ي العاد�ة والمشبوهة والتحقيق  واألطراف الخارج�ة والتحقق منها ومراقبة أ�شطة العمالء واإل 

ف لإلبالغ عن غس�ل األموال.  ف مخصصني ف مسؤولني ف ع� منع غس�ل األموال وا�تشافه وتعيني  فيها وتدر�ب الموظفني

ي   ي البلدان الئت
ي تنطبق �ف ف واللوائح المحل�ة الئت ا لنظام قواعد السلوك العال�ي والقوانني تم إعداد هذە الس�اسة وفق�

الصلة (مثل قانون تم��ل  تعم المحل�ة والدول�ة ذات  ف واللوائح  القوانني ام بجميع  ف االل�ت ل فيها أر�ش�ل�ك لضمان 

ي أر�ش�ل�ك  
الس�اسة ع� جميع موظ�ف ف غس�ل األموال). تنطبق هذە  الج��مة وقوانني اإلرهاب وقانون عائدات 

ف وأنظمة مكافحة غس�ل األم ي البلدان  الذين ُ�طلب منهم االمتثال لجميع قوانني
وال وتم��ل اإلرهاب المعمول بها �ف

ي تدير فيها أر�ش�ل�ك أعمالها. قد يؤدي عدم الق�ام بذلك إ� فرض عق��ات جنائ�ة ومدن�ة وتنظ�م�ة صارمة   الئت

 ع� أر�ش�ل�ك وموظفيها. 

 

 التع��فات  .۱

ي يتم الحصول عليها    –   غس�ل األموال  بوسائل غ�ي قانون�ة. و�ي محاولة  هو تم��ه أو إخفاء األصول المال�ة الئت

ي لألصول، و�تحقق ذلك عادًة  
ع�ة بصورة غ�ي قانون�ة ع� العائدات اإلجرام�ة و�خفاء األصل الحق��ت إضفاء ال�ث

ي  
عن ط��ق توظ�ف األموال والتم��ه والدمج. قد ترتكب ج��مة غس�ل األموال من خالل االنخراط عن علم �ف

و بتجاهل عالمات التحذير من �شاط غ�ي عادي أو مشبوە ف�ما يتعلق بعم�ل أو  معاملة مال�ة من عائدات ج��مة أ

 معاملة. 

ي تضمن الدعم الما�ي    –   تم��ل اإلرهاب ف األ�شطة الئت الجهات  أو    ،المنظماتأو    ،الجماعات أو    ،األفراد أو    ،لإلرهابيني

ع�ة، أو  ي ت��د اإلرهاب. �مكن تم��ل اإلرهاب من خالل ا  ال�ث ع�ة الئت أل�شطة غ�ي القانون�ة مثل االحت�ال  غ�ي ال�ث

وع باألسلحة واالتجار بالمخدرات ضمن أ�شطة إجرام�ة أخرى. قد ينطوي   ي بطاقات االئتمان واالتجار غ�ي الم�ث
�ف

ف يتمثل هدف ممو�ي   الحالتني ي كلتا 
وعة. و�ف تم��ل اإلرهاب أ�ضا ع� استخدام أموال مستمدة من مصادر م�ث

األم مصدر  إخفاء  ي 
�ف ظهور  اإلرهاب  فإن  األموال  غس�ل  مع  الحال  هو  المطاف. كما  نها�ة  ي 

�ف واستخدامها  وال 

االرتباط �شكل مبا�ث أو غ�ي مبا�ث باإلرهاب يث�ي مست��ات غ�ي مقبولة من المخاطر التنظ�م�ة والمخاطر المتعلقة  

 �سمعة أر�ش�ل�ك. 

ا ا أو من قبل  هم األفراد الذين أوكلت إليهم أو تم تكل  –  األشخاص البارزون س�اس�� �فهم بمناصب عامة بارزة محل��

ي  أجنئب ف  .  بلد  الحكوميني ف  المسؤولني أو  ف  الس�اسيني وكبار  الحكومات  رؤساء  أو  الدول  رؤساء  المثال  سب�ل  ع� 

كات المملوكة للدولة ومسؤو�ي األحزاب   ي ال�ث
ف �ف ف التنف�ذيني ف وكبار المسؤولني ف أو العسك��ني ف القضائيني والمسؤولني

 ن. الس�اس�ة البارز� 

ي  البلدان الحساسة   ي مكافحة غس�ل األموال أو مكافحة تم��ل اإلرهاب والئت
ي �ف ات��ب ي لديها عجز اس�ت �ي تلك الئت

ا لمجموعة العمل الما�ي ( ي معالجة العجز أو لم تنص ع� خطة عمل وفق�
ا �ف ا كاف��  ) FATFلم تحرز تقدم�
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ي لها عالقات تجار�ة مع البلدان الحساسة. هم األفراد أو ال��انات   – العمالء الحساسون  القانون�ة الئت

التسه�ل "  –  مدفوعات  الروتين�ةلمتابعة  الحكوم�ة  لسلطة  اإلجراءات  تخضع  ال  أفعال  ع�  تنطوي  ي  الئت  "

طة أو خدمات  اإلجراءات الحكوم�ة الروتين�ةتقدي��ة. �شمل األمثلة ع� " ات وتوف�ي حما�ة ال�ث " معالجة التأش�ي

�د و  ا بمنح أعمال ال�ب ي قرار� الروتيئف الحكو�ي  الهاتف والطاقة والم�اە. ال �شمل اإلجراء  المرافق مثل خدمة  توف�ي 

ي نطاق السلطة التقدي��ة للمسؤول 
ي تدخل �ف . كما أنه ال �شمل األفعال الئت ف جد�دة أو مواصلة العمل مع طرف معني

ي من شأنها أن �شكل إساءة استخدام لمنصبه. و�التا�ي   ي  أو الئت
فإن دفع مبلغ صغ�ي لمسؤول لتشغ�ل ال�ه��اء �ف

 المصنع قد ُ�عد دفعة �سه�ل. 

 .  إذا كان لد�ك أي أسئلة أو استفسارات أخرى �شأن ما سبق ير�ب الرج�ع إ� مدير االمتثال العال�ي

 

 األ�شطة المشبوهة  .۲

ف عن  �جب أن ينتبه موظفو أر�ش�ل�ك للعالمات التحذي��ة لغس�ل األموال وأن   يبلغوا مسؤو�ي االمتثال المحليني

ات الخطر الواردة أدناە.  شاد راجع القائمة غ�ي الشاملة لسينار�وهات مؤ�ث  أي �شاط مشبوە. ع� سب�ل االس�ت

   الموردون أو العمالء أو األطراف الخارج�ة الذين ال �قدمون معلومات كاملة أو �قدمون معلومات

ف   ام بمتطلبات اإلبالغ أو حفظ السجالت، خاطئة أو مشبوهة أو قلقون من االل�ت

  ،وط السوق  العمالء الذين يوافقون عن قصد ع� دفع مبالغ تتجاوز �ث

  ،ا  العمالء أو الموردين الذين �طلبون سداد المدفوعات أو ما �عادلها نقد�

  ،  المعامالت المتعلقة بالبلدان عال�ة المخاطر ع� النحو المحدد من قبل مجموعة العمل الما�ي

 ي لألعمال التجار�ة للمعاملة  ال
تح��الت النقد�ة غ�ي الطب�ع�ة وغ�ي المتوافقة مع األساس المنط�ت

 ذات الصلة، 

  ،ة  الحواالت المال�ة المتعددة أو الش�كات الس�اح�ة أو المبالغ النقد�ة ال�ب�ي

  ،ي االتفاق�ات
ي تتم بعمالت غ�ي المحددة �ف  المدفوعات الئت

  ي العقود المعن�ة، المدفوعات المطل��ة إ� أو من ق
ي لم يتم ذكرها �ف  بل أطراف خارج�ة والئت

  ،ا
�
ف ح�ث ال �كون مصدر األموال معروف ي معامالت غ�ي معتادة من شخص أو ك�ان معني

 تل�ت

 " ي بلدان تعرف باسم
�ب�ة المدفوعات إ� األشخاص أو ال��انات الذين �ق�مون �ف "  المالذات ال�ن

صور�ة أو التح��الت المال�ة غ�ي العاد�ة إ� أو من بلدان أجنب�ة  أو المدفوعة إ� حسابات م�ف�ة  

 ال عالقة لها بالمعاملة، 

  . ف ي ال �مكن فيها تحد�د ه�كل المساهمة أو المستف�دين النهائيني  المدفوعات إ� أو من ال��انات الئت

 

ا  واالمتثال  القانون�ة  الشؤون  إدارة  من  المساعدة  طلب  ير�ب  حالة شك  ي 
�ف تكون  ع�  عندما  للحصول  لعال�ي 

 التوج�ه. 

 

 اعرف عم�لك  .۳

مطلوب من أر�ش�ل�ك وموظفيها ممارسة مستوى من العنا�ة الواجبة والحرص عند التعامل مع العمالء لتجنب  

 مع ذلك �جب ع� أر�ش�ل�ك وموظفيها  
�
التغافل المتعمد عن غس�ل األموال أو أي �شاط مشبوە آخر. وتماش�ا

ام بالمبادئ التال�ة:  ف  االل�ت

   جب الحصول ع� معلومات كاف�ة حول بيئة األعمال والغرض من األعمال المقصودة لألطراف�
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 الخارج�ة، 

   جب تقي�م مخاطر غس�ل األموال المتعلقة باألطراف الخارج�ة ألغراض مراقبة أ�شطة األطراف�

 الخارج�ة، 

  ،ف وعالقات العمل األخرى  �جب تقي�م نزاهة العمالء المحتملني

   ف ع� قوائم المراقبة  �جب التحقق من عدم ورود اسم المالك ومدير األعمال والمدي��ن الرئ�سيني

 ، ف ف المحليني  واالستعالم عن السمعة من خالل المحققني

   ة وكذلك اللغة المحل�ة حول المالك ومدير األعمال� ف �جب إجراء البحوث اإلعالم�ة باللغة اإلنجل�ي

 ، ف  والمدي��ن الرئ�سيني

 جب إجراء المراقبة المست� ، ف  مرة بناًء ع� ملفات مخاطر العمالء والموردين والموزعني

 ي جميع األوقات
 . �جب إبالغ أصحاب المصلحة بتوقعات أر�ش�ل�ك �شأن االمتثال �ف

 

بالتعامالت والتفاعالت والمعامالت مع   المتعلقة  العمل �سبب األخطاء  كاء  ي �ث
ي حالة وجود أسباب للشك �ف

�ف

 ل العال�ي بهذە الشكوك ع� الفور إلجراء م��د من التحق�قات. أر�ش�ل�ك �جب إبالغ مدير االمتثا 

 

 األدوار والمسئول�ات  .٤

ي هذە الس�اسة. يتم ��ث هذە الس�اسة من قبل  
ف اتباع المتطلبات المنصوص عليها �ف �جب ع� جميع الموظفني

ي  
بما �ف المال�ة وتتخذ أي إجراءات تصح�ح�ة و/أو وقائ�ة ضد أي سلوك غ�ي ممتثل  الخدمة.  اإلدارة  إنهاء  ذلك 

أر�ش�ل�ك   ي 
�ف واالمتثال  القانون�ة  الشؤون  مسؤو�ي  قبل كب�ي  من  المعينون  كة  ال�ث موظفو  هم  االمتثال  موظفو 

كة المتعلقة بهذە الس�اسة.  ف عن مراقبة عمل�ات ال�ث  ل�كونوا مسؤولني

 

ي 
أر�ش�ل�ك لضمان االمتثال    ستتم مراجعة هذە الس�اسة �شكل دوري من قبل إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال �ف

ف واللوائح الجد�دة أو المنقحة.   للقوانني

 

 ٢٠١٩/ ١٢/ ٢تار�ــــخ اإلصدار: 
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 الب�انات الشخص�ة لخصوص�ةالس�اسة العالم�ة  

 

 الغرض والنطاق  .۱

ا " كاتها الفرع�ة (�طلق عليهم مع� كات التابعة لها و�ث م أر�ش�ل�ك وال�ث ف كةتل�ت ") بحما�ة الخصوص�ة  نحن" و "ال�ش

ي ذلك  
ا بذلك    ،وموظفينا   ،وموردينا   ،عمالئنا والب�انات الشخص�ة ل�ل شخص نتعامل معه بما �ف ومقاولينا. و�قرار�

") الماثلة  الشخص�ة  الب�انات  كة س�اسة خصوص�ة  ال�ث تحد�د  الس�اسةاعتمدت  إ�  الس�اسة  تهدف هذە   .("

ي سيتم ت  ف حما�ة الب�انات  اإلطار وتنسيق أ�شطة االمتثال الئت ا ألر�ش�ل�ك من أجل االمتثال لقوانني نف�ذها خص�ص�

 المعمول بها �شأن حما�ة الب�انات الشخص�ة ومعالجتها. 

ف حما�ة الب�انات المعمول   ي قوانني
ام بالمبادئ العامة المنصوص عليها �ف ف كة �ي االل�ت ي تواجه ال�ث من أهم القضا�ا الئت

ي معالجة الب�انات الشخص�ة. تت
ا للمبادئ المدرجة أدناە عند معالجة الب�انات  بها �ف ي هذا الس�اق وفق�

كتنا �ف �ف �ث

ف حما�ة الب�انات المعمول بها.  ا لقوانني  الشخص�ة وفق�

  ،اهة ف ي أ�شطة معالجة الب�انات الشخص�ة بما يتوافق مع القانون وقواعد ال�ف
 االنخراط �ف

  ورة، ضمان دقة الب�انات الشخص�ة وتحديثها عند  ال�ف

  ،وعة  المعالجة ألغراض محددة و��حة وم�ث

 ،أن تكون مرتبطة بالغرض الذي تتم من أجله معالجتها وتحد�دها وق�اسها 

   ف حما�ة ي قوانني
ا لغرض المعالجة أو حسبما هو متو�ف �ف االحتفاظ بالب�انات طالما كان ذلك مطل���

 الب�انات المعمول بها. 

 

 المصطلحات المعرفة  .۲

ي جعل الب�انات الشخص�ة ال �مكن ر�طها �شخص طب��ي محدد أو �مكن التعرف عل�ه تحت  ت  –  إخفاء اله��ة عئف

 أي ظرف من الظروف، حئت من خالل المطابقة مع الب�انات األخرى. 

بها  المعمول  الب�انات  ن حما�ة  ف   –  قوانني القوانني أو  الصلة  الب�انات ذات  الخصوص�ة وحما�ة  ف  قوانني �ي جميع 

ي المنطقة االقتصاد�ة  واللوائح ذات الصل
ي ترك�ا (قانون حما�ة الب�انات الشخص�ة) و�ف

ي ة �ف
الممل�ة    األورو��ة و�ف

ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� النظام  
ي تنطبق ع� معالجة الب�انات الشخص�ة، بما �ف المتحدة وس���ا الئت

ي العام لحما�ة الب�انات    . ٦٧٩/ ٢٠١٦األورويب

ي    –  أر�ش�ل�ك الئت كات  ال�ث ك    أر�ش�ل�كتخضع لس�طرة  جميع  أو غ�ي مبا�ث �شكل فردي أو مش�ت �شكل مبا�ث 

كة أل  وعات المش�ت ي التق��ر الما�ي الموحد.  ر�ش�ل�كوالم�ث
 المدرجة �ف

ن  التجار�ني كاء  الباطن    –   ال�ش ف من  ف والمقاولني الممثلني أنواع  المعتمدة وجميع  الخدمة  كات  الموردين والتجار و�ث

ف الذين   كة. واالستشار�ني  يت�فون ن�ابة عن ال�ث

إ� الشخص الطب��ي أو االعتباري الذي �حدد أغراض ووسائل معالجة الب�انات الشخص�ة    �ش�ي   –  مراقب الب�انات

 و�كون مسؤوً� عن إ�شاء و�دارة نظام �سج�ل الب�انات. 

ي �ستند إ� معلومات و�تم التعب�ي عنها بح  �ش�ي   –  الموافقة ال��حة ��ة ف�ما يتعلق بموض�ع  إ� الموافقة الئت

 . ف  معني
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ف حما�ة الب�انات المعمول    –   مسؤول حما�ة الب�انات العال�ي  كة المسؤول عن ضمان االمتثال لقوانني مسؤول ال�ث

ف مسؤول حما�ة الب�انات   بها وتحد�د المخاطر ومنعها ومنع جميع أنواع االنتها�ات و�دارة العمل�ات. �مكن تعيني

ي  العال�ي من قبل مدير الشؤون
 . أر�ش�ل�كالقانون�ة واالمتثال �ف

كات الخاضعة لس�طرة كو�ش القابضة �شكل مبا�ث أو غ�ي مبا�ث �شكل فردي    –  كو�ش القابضة تمثل جميع ال�ث

ك.   أو مش�ت

�ــــع حما�ة الب�انات المعمول    –  مسؤول حما�ة الب�انات المح�ي  ا بموجب ��ث ي حالة كانت وظ�فته مطل��ة قانون�
�ف

ا    ؛به كة هم الذين �قدمون تقار�رهم إ� مسؤول حما�ة الب�انات العال�ي و�ديرون العمل�ات محل�� فإن مسؤو�ي ال�ث

ف موظف   من أجل ضمان االمتثال لهذە اللوائح وتحد�د المخاطر ومنعها ومنع جميع أنواع االنتها�ات. �مكن تعيني

 ة واالمتثال. مسؤول الب�انات المح�ي وفصله من قبل مدير الشؤون القانون�

أي ب�انات تتعلق �شخص طب��ي محدد أو �مكن تحد�د ه��ته �شكل مبا�ث أو غ�ي مبا�ث    –   الب�انات الشخص�ة 

رقم اله��ة،  أو    ،االسم ") و�مكن أن �حدث تحد�د اله��ة بالرج�ع إ� وسائل تحد�د اله��ة مثل  موض�ع الب�انات("

نت أو إ� واحد أو أ��� من العوامل الخاصة بالصفات    ب�انات الموقع، أو   أو    ، الجسد�ة وسائل تحد�د اله��ة ع� اإلن�ت

 أو االجتماع�ة للفرد.  ،الثقاف�ة أو  ،االقتصاد�ة أو  ،العقل�ة أو  ،الجين�ة أو  ، الفسيولوج�ةأو 

ف والعمال المتعاقد معهم  �قصد بهم    –   العاملون ف والمسؤولني ف الدائمني ف بدوام  جميع الموظفني من الباطن والموظفني

ن�ابة عن   الذين يت�فون  ف  المؤقتني ف  الخارج�ة والموظفني ف ذوي الصلة من األطراف  ي واالستشار�ني
كامل أو جزيئ

 مؤسسات أر�ش�ل�ك و�خضعون لهذە الس�اسة. 

ي يتم إجراؤها ع� الب�انات الشخص�ة، مثل  –  عمل�ة أو معالجة   ، تجميعالأي عمل�ة أو مجموعة من العمل�ات الئت

جاعأو    ،التغي�ي أو    ،التعد�لأو    ،التخ��نأو    ، اله�كلةأو    ، التنظ�مأو    ،التسج�ل أو   أو   ،االستخدامأو    ،التشاور أو    ،االس�ت

، أو أو  ،اإلتاحةأو  ،الن�ث أو  ،اإلفصاح   . اإلتالفأو  ،المحو أو   ،الحظر أو   ،الجمع أو  ، المحاذاة النقل الدو�ي

االعتباري الذي �عالج الب�انات الشخص�ة ن�ابة عن مراقب الب�انات بناًء ع� السلطة  الشخص الطب��ي أو    –   المعالج

 الممنوحة من قبل مراقب الب�انات. 

ي 
ف    –   الشخص المعين ف والمرشحني الشخص الطب��ي الذي تتم معالجة ب�اناته الشخص�ة (العمالء والزوار والموظفني

 لمنصب موظف وما إ� ذلك). 

ي ذلك التداب�ي تداب�ي أمن الب�انات  �ش�ي  
إ� التداب�ي الرام�ة إ� منع أو تخف�ف أو تع��ض انتها�ات الخصوص�ة بما �ف

ي �ستهدف سالمة الب�انات الشخص�ة وتوافرها و��تها.   القانون�ة أو التنظ�م�ة أو الفن�ة الئت

و غ�ي المقصود أو غ�ي    اإلتالفإ�  �ش�ي    –   خرق الب�انات الشخص�ة أو    ، خسارتها أو    ، الشخص�ة  ع للب�انات الم�ث

ها   أو اإلفصاح عنها أو الوصول إليها �شكل غ�ي م�ح به.   ،تغي�ي

أي ب�انات شخص�ة تتعلق باألصل    –   الفئات الخاصة من الب�انات الشخص�ة أو الب�انات الشخص�ة الحساسة

ي 
ي للفرد، أو أو  ،العر�ت الخصائص   العض��ة النقاب�ة، أو أو  ، الفلسف�ة  الدين�ة، أو المعتقدات  اآلراء الس�اس�ة، أو  اإلثئف

 اإلدانات الجنائ�ة.  الميول الجنس�ة، أو  الح�اة الجنس�ة، أو أو  ،الصحة  الق�اسات الحي��ة، أو  الوراث�ة، أو 
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) الب�انات  ي  مراقيب و�عالن    –  )VERBISسجل  التسج�ل  الب�انات  ي  مراقئب ع�  ف�ه  ف  يتعني �سج�ل  نظام  هو 

 المعلومات حول أ�شطة معالجة الب�انات الخاصة بهم. 

 المسؤول�ات  .۳

   ف االمتثال كائها التجار�ني كة من �ث كة ومديروها باالمتثال لهذە الس�اسة. تتوقع ال�ث م موظفو ال�ث ف �ل�ت

ي والمعاملة واتخاذ الخطوات الالزمة لذلك.   لهذە الس�اسة إ� الحد الذي ينطبق ع� الطرف المعئف

 �العل الحفاظ ع�  اإلدارة  ي ذلك 
بما �ف الس�اسة،  االمتثال لهذە  إنفاذ  كة مسؤولة عن  ال�ث ا داخل 

 ه�كل حوكمة مناسب وتخص�ص الموارد الالزمة لضمان االمتثال واإلنفاذ. 

   �العال�ي ع� الفور إذا اشتبهوا أو كانوا ع الب�انات  ف إخطار مسؤول حما�ة  �جب ع� الموظفني

كة    علم بأن هذە الس�اسة تتعارض مع  ي أو تنظ��ي مح�ي أو أن ممارسة معينة لل�ث
ام قانويف ف أي ال�ت

 تنتهك هذە الس�اسة. 

   ورة لضمان االمتثال لهذە كة تنف�ذ س�اسات و�جراءات أو ممارسات إضاف�ة حسب ال�ف �جوز لل�ث

ف حما�ة الب�انات المحل�ة المعمول بها.   الس�اسة أو تلب�ة قوانني

 

 تنف�ذ الس�اسة  .٤

وط . أ  العامة ال�ش

الب�انات   ف حما�ة  الس�اسة ومع قوانني تتفق مع هذە  بط��قة  الشخص�ة  الب�انات  كة جاهدة لمعالجة  ال�ث �س� 

ف حما�ة الب�انات المعمول بها مستوى حما�ة أع� من هذە الس�اسة �جب ع�   المعمول بها. عندما تفرض قوانني

ف أو اللوائح.  كة االمتثال لهذە القوانني  ال�ث

 

 المبادئ األساس�ة  . ب

وع�ة والغرض  .١  حدود الم�ث

وعة ومع   وع وعادل وألغراض تجار�ة محددة و��حة وم�ث الب�انات الشخص�ة �شكل م�ث كة فقط  تعالج ال�ث

ر هو موافقة   ف حما�ة الب�انات المعمول بها. �مكن أن �كون هذا الم�ب ) بموجب قوانني ي
ر مناسب (أساس قانويف م�ب

اتف أداء  أو  الب�انات  وعة  أصحاب  ي أو مصلحة م�ث
ام قانويف ف ال�ت أو  اتفاق�ة  ي 

الدخول �ف اتخاذ خطوات قبل  أو  اق�ة 

كة   الب�انات. عندما ُ�طلب من ال�ث كة ال تفوقها المصالح أو الحقوق والح��ات األساس�ة لألطراف موض�ع  لل�ث

والحصول ع�  بموجب القانون المعمول به أو بموجب الس�اسات الداخل�ة أن تطلب موافقة أصحاب الب�انات  

امها.   كة الس�ي للحصول ع� هذە الموافقة واح�ت تلك الموافقة قبل معالجة ب�انات شخص�ة معينة �جب ع� ال�ث

ي تحصل عليها ووضع وسائل فعالة تمكن أصحاب الب�انات من   كة االحتفاظ �سجل الموافقات الئت �جب ع� ال�ث

 سحب موافقتهم. 

 تقل�ل الب�انات  .٢

كة معالجتها   للب�انات الشخص�ة ع� الحد األديف من المعلومات الالزمة لتحقيق الغرض أو األغراض  تق� ال�ث

ي ال تحدد ه��ة أصحاب الب�انات.  كة حيثما أمكن ع� المعلومات الئت  المحددة. وتعتمد ال�ث

م ف كة بتقل�ل مدى معالجتها ووصولها إ� الب�انات الشخص�ة واالحتفاظ به  تل�ت وري للغرض أو  ال�ث ا إ� الحد ال�ف

األغراض المحددة. و�قت� الوصول ع� أساس الحاجة إ� المعرفة. ف�ما عدا االستثناءات ال �جوز إتاحة الب�انات  

الشخص�ة لعدد غ�ي محدد من األفراد. 
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اهة والجودة  .٣ ف  الحفاظ ع� ال�ف

ي جميع األوقات بالحفاظ ع� سالمة عمل�ات  
كة �ف م ال�ث ف تكنولوج�ا المعلومات الخاصة بالب�انات الشخص�ة  تل�ت

ي  
�ف عليها  االعتماد  و�مكن  وحديثة  الشخص�ة كاملة  الب�انات  دقة  ع�  للحفاظ  المعقولة  اإلجراءات  واتخاذ 

 االستخدام المقصود منها. 

 

 االحتفاظ بالب�انات الشخص�ة وحذفها  .٤

ة أطول من ا  كة االحتفاظ بالب�انات الشخص�ة لف�ت لالزم. �جب إتالف الب�انات الشخص�ة عن ط��ق  ال �جوز لل�ث

ي ذلك    اإلتالف الحذف أو  
كة المعمول بها وجداول االحتفاظ بالسجالت، بما �ف ا لس�اسات ال�ث أو إخفاء اله��ة وفق�

وجداول   كة  ال�ث س�اسات  تضع  بالسجالت.  واالحتفاظ  الشخص�ة  الب�انات  لحما�ة  كة  لل�ث العالم�ة  الس�اسة 

ي  االحتفاظ بالسجالت  
اماتها القانون�ة واعتبارات البحث العل�ي أو اإلحصايئ ف كة وال�ت ي االعتبار احت�اجات أعمال ال�ث

�ف

 . ي
 أو التار��ف

 

 الشفاف�ة . ج

كة بتقد�م المعلومات الواضحة إ� أصحاب الب�انات حول ما ��ي ع� األقل:  .١ م ال�ث ف  تل�ت

   ي تعمل كمراقب للب�انات كة الئت الشخص�ة ومسؤول حما�ة الب�انات  ه��ة وتفاص�ل االتصال بال�ث

؛  ، إن وجد، أو مسؤو�ي حما�ة الب�انات ع� المستوى المح�ي  العال�ي

  كة؛ ي تعالجها ال�ث  فئات الب�انات الشخص�ة المتعلقة بأصحاب الب�انات الئت

  كة لمثل هذە المعالجة؛ رات ال�ث ي تتم من أجلها معالجة الب�انات الشخص�ة وم�ب  األغراض الئت

 ؛ عمل�ات اإلفص ي ي خار�ب
 اح عن الب�انات الشخص�ة لمتل�ت

   �ي تقد�م شكوى إ
ي ذلك حقهم �ف

حقوق أصحاب الب�انات ف�ما يتعلق بب�اناتهم الشخص�ة، بما �ف

اف�ة؛   السلطة اإل�ث

   المتحدة الشخص�ة خارج ترك�ا والمنطقة االقتصاد�ة األورو��ة والممل�ة  الب�انات  عمل�ات نقل 

 القانون�ة المطبقة ع� هذە الب�انات الشخص�ة المنقولة؛ وس���ا والضمانات 

  ة االحتفاظ بتلك الب�انات؛ ة االحتفاظ بالب�انات الشخص�ة أو المع�ار المستخدم لتحد�د ف�ت  ف�ت

   الب�انات الفرد  �قدم  لم  إذا  المحتملة  والعواقب  ا  إلزام�� الشخص�ة  الب�انات  تقد�م  إذا كان  ما 

 الشخص�ة؛ 

  ي  ووجود صنع القرار ا آل�ي الذي ينتج عنه آثار قانون�ة أو مشابهة والمعلومات حول المنطق المعئف

 عند االقتضاء. 

حما�ة   .٢ ف  قوانني بموجب  مطل��ة  إضاف�ة  معلومات  بأي  الب�انات  أصحاب  تزو�د  يتم 

 الب�انات المحل�ة المعمول بها. 

اب  ف�ما عدا االستثناءات المحدودة يتم تقد�م المعلومات الموضحة أعالە إ� أصح .٣

ي وقت الحصول ع� ب�اناتهم الشخص�ة. 
 الب�انات �ف

يتو� مسؤول حما�ة الب�انات المح�ي اعتماد جميع االتصاالت الموجهة إ� أصحاب   .٤

ورة، �قوم بذلك مسؤول حما�ة   الب�انات حول معالجة ب�اناتهم الشخص�ة، وعند ال�ف

كة.   الب�انات العال�ي بناًء ع� قوالب ال�ث

ف حما�ة  .٥ ي    قد تنص قوانني
ط الشفاف�ة �ف الب�انات المعمول بها ع� استثناءات من �ث

ا   حاالت استثنائ�ة، ع� سب�ل المثال، عندما �فرض تقد�م مثل هذە المعلومات عبئ�
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غ�ي مناسب. ال �جوز االعتماد ع� مثل هذە االستثناءات دون استشارة مسؤول حما�ة  

 الب�انات العال�ي �شكل مسبق. 

 

 حقوق أصحاب الب�انات  . د

ي طلبات األشخاص ذوي الصلة �شأن الب�انات الشخص�ة  ي .١
كة النظر �ف ف ع� ال�ث تعني

بحقوق   يتعلق  أو أو    ،القيود أو    ،الوصول ف�ما  الب�انات،  نقل  أو    ،الحذف  قابل�ة 

ف حما�ة    ،المعارضة  ي قوانني
المنصوص عليها �ف الحقوق  بناًء ع�  الموافقة  أو سحب 

 الب�انات المعمول بها. تقدم هذە الطلبات بدون رسوم. 

ي أقرب وقت ممكن والتأ�د من تلب�ة   .٢
الطلبات �ف كة االستجابة لهذە  ال�ث �جب ع� 

ة زمن�ة أق�  ف حما�ة الب�انات المعمول بها ع� ف�ت ي موعد    الطلب، ما لم تنص قوانني
�ف

 أقصاە شهر واحد. 

كة غ�ي ملزمة بتلب�ة الطلب عندما ال تتمكن من ر�ط الب�انات الشخص�ة �شكل   .٣ ال�ث

ي بالفرد مقدم الطلب أو عندما �كون الطلب بال أساس واضح �سبب طب�عته  
قانويف

 المتكررة. 

ف   .٤ ي تقد�م المعلومات بلغة وشكل �مكن    إتمامو�� حني
إجراءات الطلب ذي الصلة ينب�ف

ي أو عدم كفا�ة الرد أو   ي حالة رفض طلب الشخص المعئف
ي فهمهما. و�ف للشخص المعئف

داخل   الالزمة  التحذيرات  توج�ه  ي 
ينب�ف المناسب،  الوقت  ي 

�ف الطلب  ع�  الرد  عدم 

ي تقد�م شكوى إ� السلطة 
كة وز�ادة الو�ي بالحق �ف  المختصة. ال�ث

ف   .٥ ا لقوانني ف وفق� ف إبالغ األشخاص المعنيني أثناء الحصول ع� الب�انات الشخص�ة يتعني

كة تحد�د قنوات جمع   ف ع� ال�ث ي هذا الس�اق يتعني
حما�ة الب�انات المعمول بها. و�ف

الجمع   بأ�شطة  باإلفصاح. وف�ما يتعلق  امها  ف بال�ت الوفاء  الشخص�ة من أجل  الب�انات 

األش  إبالغ  �جب  وط  هذە  وال�ث النطاق  ذات  التوضيح  بنصوص  الصلة  ذوي  خاص 

الب�انات المعمول بها و�جب تصم�م العمل�ات المناسبة   ف حما�ة  ي قوانني
المطل��ة �ف

ا لذلك.   وفق�

ي قائمة   .٦
ف ع� أر�ش�ل�ك الحفاظ ع� تحد�ث قنوات جمع الب�انات الشخص�ة �ف يتعني

و�دارة االمتثال  مسؤول  أو  كة  ال�ث إدارة  مع  واالمتثال    ومشاركتها  القانون�ة  الشؤون 

ات   كة كو�ش القابضة ع� ف�ت ي السنة.  -أشهر (يونيو ٦��ث
ف �ف ) مرتني  د�سم�ب

 

 معالجة الب�انات الشخص�ة  . ه

وط   .١ ال�ث من  األقل  ع�  لواحد  ا  وفق� الشخص�ة  الب�انات  معالجة  تتم  عامة  كقاعدة 

إذا   ما  تحد�د  بها. �جب  المعمول  الب�انات  ف حما�ة  قوانني ي 
�ف أ�شطة  المحددة  كانت 

كة تتم بناًء ع� واحد   ي تقوم بها وحدات أعمال ال�ث معالجة الب�انات الشخص�ة الئت

ي   ف أ�شطة معالجة الب�انات الشخص�ة الئت ي تضمني
وط وال ينب�ف ع� األقل من هذە ال�ث

ي العمل�ات. 
ط �ف ي بهذا ال�ث

 ال ت�ف

أ .٢ ف ع�  وعة وقانون�ة. يتعني الب�انات الشخص�ة ألسباب م�ث ر�ش�ل�ك  �جب معالجة 

ا من   ور�� معالجة الب�انات الشخص�ة ف�ما يتعلق بأ�شطتها ومعالجتها كلما كان ذلك �ف

 الناح�ة القانون�ة. 
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ف حما�ة   .٣ ي قوانني
ة المنصوص عليها �ف �جب االحتفاظ بالب�انات الشخص�ة فقط للف�ت

ي هذا  
ي يتطلبها الغرض من معالجة الب�انات الشخص�ة. و�ف الب�انات المعمول بها أو الئت

ء تحد�د ما إذا   ي
ف الس�اق �جب أوً� وقبل كل �ث حما�ة الب�انات المعمول    كانت قوانني

�جب   ة  ف�ت أي  تحد�د  تم  و�ذا  الشخص�ة،  الب�انات  لتخ��ن  معينة  ة  ف�ت تحدد  بها 

ة يتم االحتفاظ بالب�انات الشخص�ة   ة، و�ذا لم يتم تحد�د الف�ت ا لهذە الف�ت الت�ف وفق�

الغر  لتحقيق  الالزمة  ة  أو  للف�ت الشخص�ة  الب�انات  حذف  ف  يتعني المعالجة.  من  ض 

ي تخ��ن  
ة أو اختفاء أسباب معالجتها. ال ينب�ف ي حالة انتهاء الف�ت

إتالفها أو إخفاء ه��تها �ف

ي المستقبل. 
 الب�انات الشخص�ة لالستخدام �ف

وط   .٤ ا لل�ث الشخص�ة وفق� الب�انات  الخاصة من  الفئات  كقاعدة عامة �جب معالجة 

ي قوا 
ي التأ�د من أن أ�شطة معالجة  المحددة �ف

ف حما�ة الب�انات المعمول بها. ينب�ف نني

يتم   كة  ال�ث أعمال  وحدات  بها  تقوم  ي  الئت الشخص�ة  الب�انات  من  الخاصة  الفئات 

ي سيتم   التداب�ي اإلدار�ة والتقن�ة الئت ي ضمان 
وط، و�نب�ف ا لهذە ال�ث التعامل معها وفق�

الخاصة الفئات  بمعالجة  يتعلق  ف�ما  وط    اتخاذها  ال�ث وتوفر  الشخص�ة  للب�انات 

 التال�ة: 

�جوز معالجة الفئات الخاصة من الب�انات الشخص�ة بخالف الب�انات حول   .١

�طة   ، �ث ي الصحة والح�اة الجنس�ة دون موافقة ��حة من الشخص المعئف

ي القانون، و�عبارة أخرى، يوجد حكم  
 �ف

ً
ا ع� ذلك �احة أن �كون منصوص�

الصل ذي  القانون  ي 
�ف الشخص�ة.  واضح  الب�انات  بمعالجة  يتعلق  ف�ما  ة 

 . ي ي الحصول ع� موافقة ��حة من الشخص المعئف
 و�خالف ذلك ينب�ف

بالصحة   .٢ المتعلقة  الشخص�ة  الب�انات  من  الخاصة  الفئات  معالجة  �مكن 

والتشخ�ص   ي 
الوقايئ والطب  العامة  الصحة  لغرض حما�ة  الجنس�ة  والح�اة 

الرعا�ة  العالج وخدمات  ي وتقد�م  الصح�ة    الطئب الخدمات  و�دارة  وتخط�ط 

األشخاص   من  ��حة  موافقة  ع�  الحصول  إ�  الس�ي  دون  والتم��ل، 

والمنظمات   المؤسسات  موافقة  أو  ال��ة  ع�  بالحفاظ  ام  ف االل�ت بموجب 

ي الحصول ع� موافقة ��حة من الشخص  
المرخص لها. و�خالف ذلك ينب�ف

 . ي  المعئف

ف تنف�ذ أ�شطة المعالجة ع�   ي يتعني
الفئات الخاصة من الب�انات الشخص�ة مع مراعاة اللوائح المنصوص عليها �ف

ف حما�ة الب�انات المعمول بها ف�ما يتعلق بمعالجة الب�انات الشخص�ة الحساسة ونقلها إ� أطراف خارج�ة   قوانني

ي الداخل والخارج. و�اإلضافة إ� المسائل المذكورة أعالە �جب تنف�ذ أ�شطة معالجة الب�ان
ات الشخص�ة من  �ف

ي هذە الحاالت. 
ف حما�ة الب�انات المعمول بها �ف  خالل تلب�ة المتطلبات الخاصة لقوانني

 

 الحفاظ ع� األمن المناسب واإلبالغ عن انتها�ات الب�انات الشخص�ة . و

ي جميع   .١
كة تطبيق تداب�ي أمن الب�انات لضمان أمن الب�انات، خاصة �ف ف ع� ال�ث يتعني

ي    المعامالت المتعلقة بنقل
ي أن تضع تداب�ي أمن الب�انات �ف

الب�انات الشخص�ة. و�نب�ف

المعن�ة وحداثة   الشخص�ة  الب�انات  المعالجة وطب�عة  ي تمثلها  الئت المخاطر  االعتبار 

 تداب�ي أمن الب�انات وتكلفة تنف�ذها. 

ي س�اسات و�جراءات أمن�ة مكت��ة.  .٢
ي النص ع� تداب�ي أمن الب�انات �ف

 ينب�ف
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ف إب .٣ ي �جب ع� الموظفني
و�دارات أمن   أر�ش�ل�كالغ مسؤول حما�ة الب�انات العال�ي �ف

المعلومات واالتصاالت السل��ة والالسل��ة عن خرق الب�انات الشخص�ة ع� الفور  

كة.  وتوكول خرق الب�انات الخاص بال�ث ا ل�ب  واالحتفاظ �سجل للمخالفات األمن�ة وفق�

ي   .٤
كة ينب�ف ي جميع الجوانب داخل ال�ث

الب�انات �ف عالوة ع� إدراك أهم�ة ضمان أمن 

الف التداب�ي  أو  اتخاذ  القانون�ة  غ�ي  المعالجة  لمنع  ور�ة  وال�ف المناسبة  واإلدار�ة  ن�ة 

ا   ي تتم معالجتها وضمان االحتفاظ بالب�انات وفق� الوصول إ� الب�انات الشخص�ة الئت

كة و/أو   التدقيق الالزمة من قبل ال�ث ي إجراء عمل�ات 
ي هذا الس�اق ينب�ف

للقانون. و�ف

ف ع� ق ف تدر�ب الموظفني . يتعني ي ف حما�ة الب�انات المعمول بها ضمن  طرف خار�ب وانني

ي ع� أر�ش�ل�ك إبالغ مسؤول حما�ة الب�انات  
كة. ينب�ف ي تتخذها ال�ث نطاق التداب�ي الئت

الشؤون   استشاري  و�بالغ  العال�ي  الب�انات  حما�ة  مسؤول  أو  كة  لل�ث التابع  المح�ي 

ي يتم إجراؤها   ي كو�ش القابضة بالتدر�بات الئت
 ضمن هذا النطاق. القانون�ة واالمتثال �ف

 

 اإلفصاح عن الب�انات الشخص�ة .ز

ا   .١ الشخص�ة فقط عندما �كون ذلك مطل��� الب�انات  كة اإلفصاح عن  ال�ث �جب ع� 

ف حما�ة الب�انات المعمول بها.   بموجب القانون وطالما أن ذلك ال يتعارض مع قوانني

كة اخت�ار مع .٢ الب�انات الشخص�ة �جب ع� ال�ث ا ع� خصوص�ة وأمن  ي  وحفاظ� ال�ب

ا   الب�انات الذين يتعاملون مع تلك الب�انات بعنا�ة و�خضاعهم لضوابط ملزمة تعاقد��

ف حما�ة الب�انات المعمول بها.  ي الب�انات لقوانني  وضمان امتثال معال�ب

 

 عمل�ات النقل الدو�ي للب�انات الشخص�ة . ح

ي   .١
وط الواردة �ف ا لل�ث كة نقل الب�انات الشخص�ة فقط وفق� ف حما�ة  �جب ع� ال�ث قوانني

 الب�انات المعمول بها. 

ف حما�ة الب�انات المعمول بها، �جب   .٢ ف�ما عد االستثناءات المحدودة بموجب قوانني

كة وضع الضمانات المناسبة مثل اتفاق�ات نقل الب�انات للتغلب ع� القيود   ع� ال�ث

الب�انات  حما�ة  ف  قوانني بموجب  الشخص�ة  للب�انات  الدو�ي  النقل  ع�    المفروضة 

 المعمول بها. 

الب�انات المعمول بها ف�ما يتعلق   .٣ ف حما�ة  �جوز معالجة االستثناءات بموجب قوانني

بالقيود المفروضة ع� عمل�ات النقل الدو�ي فقط بعد مراجعتها واعتمادها من قبل  

كة.   مسؤول حما�ة الب�انات العال�ي بال�ث

 

 التدر�ب  . ط

الب�انات الذين �عالجون  الموظفون  ي أن �خضع 
أو وظ�فتهم لتدر�بات بصورة    ينب�ف الشخص�ة كجزء من دورهم 

ي ع�  
. ينب�ف ف ف المعنيني ي تكي�ف التدر�ب مع دور أو وظ�فة الموظفني

منتظمة ع� االمتثال لهذە الس�اسة. كما ينب�ف

كة أو مسؤول حما�ة الب�انات العال�ي واستشاري الشؤون   أر�ش�ل�ك إبالغ مسؤول حما�ة الب�انات المح�ي التابع لل�ث

ي يتم إجراؤها ضمن هذا النطاق.   القانون�ة واالمتثال بخصوص التدر�بات الئت
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 الرصد والسجالت  . ي

ب�جراء   .١ ف  المحليني الب�انات  حما�ة  ومسؤو�ي  العال�ي  الب�انات  حما�ة  مسؤول  م  ف �ل�ت

 المراجعات وعمل�ات التدقيق الدور�ة لضمان االمتثال لهذە الس�اسة. 

ي حالة حصو  .٢
ي  �ف

ل اآلخ��ن ع� الب�انات الشخص�ة الخاضعة للمعالجة �شكل غ�ي قانويف

ي أقرب وقت ممكن وكذلك السلطات  
�جب إبالغ الشخص ذي الصلة بذلك األمر �ف

كة   ي ع� ال�ث
ي هذا الس�اق ينب�ف

ف حما�ة الب�انات المعمول بها. و�ف ا لقوانني المختصة وفق�

ي ستشمل مسؤ  ول حما�ة الب�انات المح�ي ومسؤول  إ�شاء البن�ة التحت�ة الالزمة الئت

ي مثل هذە الحاالت إبالغ استشاري  
ي �ف

. وعالوة ع� ذلك ينب�ف حما�ة الب�انات العال�ي

كة كو�ش القابضة ع� الفور.   الشؤون القانون�ة واالمتثال التابع ل�ث

السجل   .٣ إتاحة  و�جب  المعالجة.  لعمل�ات  �سجل  االحتفاظ  كة  ال�ث ع�  �جب 

اف�ة    بناء ع� طلبها. للسلطات اإل�ث

مة بالتسج�ل لدى   .٤ ف ي ترك�ا المل�ت
كات أر�ش�ل�ك الواقعة �ف ا    VERBIS�جب ع� �ث وفق�

لدى   �سجل  أن  �ي 
ال�ت �ــــع  الت�ث ي 

�ف المحددة  مراقب    VERBISللمعاي�ي  بصفتها 

ي المعلومات المسجلة �جب تحد�ث المعلومات  
ي حالة حدوث تغي�ي �ف

الب�انات. و�ف

. �جب ع� مسؤول حما�ة    VERBISلدى   ي غضون سبعة أ�ام من تار�ــــخ التغي�ي
�ف

القابضة   كة كو�ش  ��ث القانون�ة واالمتثال  الشؤون  استشاري  إبالغ  العال�ي  الب�انات 

ي  
ي ترك�ا كل    VERBISبالتحديثات �ف

كات أر�ش�ل�ك الواقعة �ف ي تج��ــها �ث أشهر    ٦الئت

ي السنة.   -(يونيو
ف �ف ) مرتني  د�سم�ب

 

 االمتثال والتنازالت  . ك

ال �جوز التنازل عن المتطلبات المفروضة بموجب هذە الس�اسة إال ع� أساس كل   .١

وط بعد موافقة مسؤول حما�ة    بال�ث
�
حالة ع� حدة حسب الظروف االستثنائ�ة ورهنا

 .  الب�انات العال�ي

ف لهذە الس�اسة لتداب�ي تأديب�ة بم .٢ ف غ�ي الممتثلني ي  قد �خضع أي فرد من الموظفني
ا �ف

 ذلك إنهاء الخدمة. 

٣.   ، ف كة وموظفيها المعنيني قد يؤدي انتهاك هذە الس�اسة إ� عواقب وخ�مة لمديري ال�ث

ف حما�ة   قوانني إ�  ا  استناد� والجنائ�ة  القانون�ة واإلدار�ة  العق��ات  ذلك فرض  ي 
�ف بما 

كة، واألهم من ذلك قد تؤثر ت  ي تعمل بها ال�ث ي المنطقة الئت
لك  الب�انات المعمول بها �ف

ي حالة انتهاك هذە الس�اسة من قبل  
كة ومجموعة كو�ش. و�ف العواقب ع� سمعة ال�ث

ف األطراف المذكورة ومجموعة كو�ش   أطراف خارج�ة �مكن إنهاء العالقة القانون�ة بني

 ع� الفور. 

 

 الم��د من المعلومات  . ل

ي أر�ش�ل�ك �ي الوحدة المسؤولة عن تنف�ذ 
 هذە الس�اسة.  إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال �ف

ي  
ف و�جوز لها ترجمة الس�اسة إ� اللغات المحل�ة لغرض العلم. و�ف كة بتعم�م هذە الس�اسة ع� الموظفني م ال�ث ف تل�ت

�ة للس�اسة.  ف �ة �كون االحتكام للنسخة اإلنجل�ي ف ف اللغة المحل�ة والنسخة اإلنجل�ي  حالة وجود تناقضات بني
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ە الس�اسة أو مسائل الخصوص�ة �شكل عام إ� مكتب مسؤو�ي �جب توج�ه األسئلة أو المخاوف المتعلقة بهذ

ي ع�  ٩٠  ٢١٢  ٣١٤  ٣٤  ٣٤حما�ة الب�انات العال�ي (�مكن االتصال به ع�ب الهاتف ع�  
ويف �د اإلل��ت + أو ع�ب ال�ب

compliance@arcelik.com  .  إخطاراتك حول االنتها�ات األخالق�ة ع�ب  وكط��قة بد�لة �مكنك تقد�م جميع

 www.ethicsline.netالرابط 

 ٢٠٢٢/ ٦/ ١٥تار�ــــخ اإلصدار: 

mailto:compliance@arcelik.com
http://www.ethicsline.net/
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 الس�اسة العالم�ة لحما�ة المعلومات واالحتفاظ بها 

 

 أنواع السجالت  .۱

ي السجالت التال�ة: تنطبق الس�اسة ع� المعلومات 
 الواردة �ف

 ؛ األوراق 

   وورد وملفات  الب�انات  قواعد  الح�  ال  المثال  سب�ل  ع�  ذلك  ي 
�ف بما  ون�ة،  اإلل��ت والملفات 

ي 
ويف �د اإلل��ت  ؛ وعروض باور ب��نت التقد�م�ة وجداول الب�انات وصفحات ال��ب ورسائل ال�ب

  ا واألقراص  ؛ المضغوطة وأقراص الذا�رة والصور الفوتوغراف�ة والصور الممسوحة ضوئ��

كة مثل:  ي تنشئها ال�ث  تهدف الس�اسة إ� تناول جميع أنواع السجالت الئت

  كات مثل مواد مجلس اإلدارة ولجنة مجلس اإلدارة ومحا�ف االجتماعات  ؛ جميع وثائق حوكمة ال�ث

   ة االحتفاظ ي االحتفاظ بها خالل ف�ت
ي ينب�ف القانون�ة ضمن نطاق  وجميع الوثائق والمعلومات الئت

ي تعمل فيها أر�ش�ل�ك ي البلدان الئت
ي تنطبق �ف ف واللوائح المحل�ة الئت  ؛ القوانني

  ؛ والعقود 

 ؛ وجميع الوثائق المتعلقة بالبحث والتط��ر /المل��ة الفك��ة واأل�ار التجار�ة 

  مج�ات التكنولوج�ة واالتفاق�ات ذات الصلة  ؛ وتراخ�ص ال�ب

  ؛ ووثائق التس��ق والمب�عات 

  ؛ الفوات�ي و 

  ف  ؛ وجميع سجالت الموظفني

  . ي
ويف �د اإلل��ت  ورسائل ال�ب

 

 تصن�ف السجل  .۲

فئات   جميع  مراجعة  العمل�ة  هذە  خالل  �جب  السجل.  ق�مة  لتحد�د  ور�ة  �ف الحال�ة  التجار�ة  العمل�ة  ُتعد 

ا لـ:   السجالت وتقي�مها وفق�

  الق�مة القانون�ة 

  الق�مة التشغ�ل�ة 

  الق�مة التار�خ�ة 

أنها "و�ناء ع�   السجالت والوثائق ع�  أو ��ةذلك تصنف  االحتفاظ  عامة أو شخص�ة  يتم وضع جدول   ."

امات القانون�ة و/أو اإلدار�ة و/أو   ف كة و�شك�له ف�ما يتعلق بتصن�ف السجالت من خالل الوفاء باالل�ت الخاص بال�ث

 المال�ة و/أو التار�خ�ة. 

 

 مست��ات التصن�ف  .۳

المؤسس�ة  :  عام . أ االتصاالت  إدارات  بواسطة  للعامة  إتاحته  يتم  الذي  الوث�قة/السجل 

المعتمدة. تحتوي هذە المعلومات ع� معلومات عامة �مكن اإلفصاح عنها دون التأث�ي ع�  

المعلومات   بهذە  المعرفة  أو  األشخاص  لخصوص�ة  االمتثال  عدم  ُ�عرض  ال  أر�ش�ل�ك. 

كات التابعة لها  ألي ن�ع من الخسارة المال�ة أو خسارة السمعة أو ال يهدد    أر�ش�ل�ك أو ال�ث

 أمن أصول أر�ش�ل�ك. 
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(لالستخدام  شخ�ي  . ب باألفراد  خاصة  معلومات  و/أو  ب�انات  من  الوث�قة/السجل  تتكون   :

ي الشخص�ة والجداول  
ويف �د اإلل��ت ي ذلك رسائل ال�ب

الشخ�ي ول�ست متعلقة بالعمل) بما �ف

 وأي وثائق أخرى تخص األفراد. 

أر�ش�ل�ك  �ي . ج تت�حها  ال  ي  الئت أو  للجمهور  المتاحة  غ�ي  المعلومات  أنواع  جميع  تعت�ب   :

الفن�ة   المعلومات  الح�  ال  المثال  سب�ل  ع�  ذلك،  ي 
�ف بما  ��ة  معلومات  للجمهور 

 والتشغ�ل�ة والمال�ة. 

 

والم البائع  أو  العم�ل  �سجالت  المتعلقة  المعلومات  أنواع  جميع  ال��ة  المعلومات  ف  �شمل  الفعليني ف  وظفني

بها  االحتفاظ  يتم  ي  الئت القو�ي  األمن  ا ومعلومات  تجار�� كة  ال�ث معها  تتفاعل  ي  الئت الخارج�ة  ف واألطراف  والسابقني

 . ف  �سبب مناصب الموظفني

 

 المبادئ العامة المتعلقة بالمعلومات ال��ة  .٤

ي إطار مفهوم األ�شطة التجار�ة ألر�ش�ل�ك وعالقتها مع األطراف  
الخارج�ة، �جوز ألر�ش�ل�ك معالجة المعلومات  �ف

 ال��ة لألسباب التال�ة: 

  ،امات ف  األسباب التنظ�م�ة للعمل امتثاً� لالل�ت

  ،األسباب الفن�ة لتط��ر جودة المنتج والحفاظ عليها 

   ممارستها   إ�شاء المطالبات القانون�ة، أو   إدارة العمل�ات التجار�ة، أو أو    ،ألداء األسباب التعاقد�ة ،  

 أو الدفاع عنها، 

   أو االستفسارات  للرد ع�  التجار�ة  أر�ش�ل�ك  بعمل�ات  يتعلق  ف�ما  البائع  أو  العم�ل  التعامل مع 

 إجرائها،

  ،أسباب المعامالت مثل الشحنات والتسل�م والنقل وخدمات الدعم 

   ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� عمل�ات معالجة
المدفوعات والمحاسبة  المسائل المال�ة، بما �ف

 والتدقيق والمراقبة و�صدار الفوات�ي والتحص�ل، 

   كة وأبحاث ي �شمل معلومات ال�ث ، والئت ي أسباب العنا�ة الواجبة للعم�ل أو البائع أو الطرف الخار�ب

 السوق ومقارنة المنتجات واالستب�انات، 

 ومواقع وخدماتها  أر�ش�ل�ك  منتجات  وص�انة  لحما�ة  األمن�ة  ون�ةها  االعتبارات  ومواقع    اإلل��ت

 العمل الخاصة بها. 

 

�قر موظفو أر�ش�ل�ك بأن انتهاك ال��ة أثناء العمل و�عد انتهاء مدة العمل واإلفصاح عن المعلومات ال��ة دون  

ار مال�ة وقانون�ة وأنواع   ي أ�ف
كة مع التسبب �ف ر تناف�ي خط�ي لل�ث إذن ألطراف خارج�ة �مكن أن يؤدي إ� �ف

ام بعدم تعم�م المعلومات ال��ة أو اإلفصاح عنها ع�  أخرى ال ح�   ف كة. يتم تطبيق االل�ت ار لل�ث لها من األ�ف

 الرغم من أن المعلومات ذات الصلة قد ال يتم تحد�دها أو تع��فها �شكل خاص ع� أنها ��ة. 

امات أر�ش�ل�ك المتعلقة بالمعلوم ف  ات ال��ة: �جب مراعاة المعاي�ي التال�ة كحد أديف ف�ما �خص ال�ت

  االستخدام لغرض  كة  ال�ث تخص  عمل  فرصة  لتح��ل  ال��ة  المعلومات  استخدام  �جوز  ال 

 ،  الشخ�ي

  ،كة أخرى بناًء ع� المعلومات ال��ة كة أو أسهم أي �ث ي أسهم ال�ث
 ومن غ�ي المقبول التداول �ف
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  ي األسهم، وُ�حظر ال�شف عن المعلومات ال��ة ألطراف خارج�ة ل�ي يتمكنوا من
 التداول �ف

   منافس من  استخدامها  أو  قبولها  أو  ألر�ش�ل�ك  لمنافس  ال��ة  المعلومات  وراء  الس�ي  ُ�عد 

 . ي
ا غ�ي قانويف  ألر�ش�ل�ك أمر�

 

 يتم تداول الب�انات ال��ة ونقلها وفق المعاي�ي التال�ة: 

 تم ي  الئت البلدان  وأنظمة  قواعد  لجميع  االمتثال  من  أر�ش�ل�ك  بهدف  يتعلق  أر�ش�ل�ك  ف�ما  ارس 

التنظ�م�ة مع   الجهات  أو  القانون  إنفاذ  إ� سلطات  ال��ة  المعلومات  نقل  عمل�ات فيها �مكن 

ي جميع األوقات، 
 الحصول ع� التصار�ــــح القانون�ة �ف

   مكن مشاركة المعلومات ال��ة مع مقد�ي الخدمات المتعاقدين مع أر�ش�ل�ك ح�ث تكون ال��ة�

اتفاق أو  العقد  وط  ��ث تعل�مات  محم�ة  ع�  بناًء  فقط  يت�فون  والذين  اإلفصاح  عدم  �ات 

 أر�ش�ل�ك. 

 

ة االحتفاظ  .٥  الحد األدىن لف�ت

ي ل�ل فئة   ة االحتفاظ المو� بها و�جراءات الجدول الزمئف كة بوضع ف�ت باستخدام معاي�ي ق�مة السجالت تقوم ال�ث

امات اإلدار�ة و/أو ال ف كة  من السجالت والوثائق من خالل الوفاء باالل�ت مال�ة و/أو التار�خ�ة �شكل شامل. تضع ال�ث

واللوائح   ف  القوانني تحد�د  يتم  والوثائق ح�ث  السجالت  فئة من  ل�ل  االحتفاظ  لجدول  به  المو�  األديف  الحد 

 المحل�ة والدول�ة. 

أي   لم ينص  ما  كة.  بال�ث الخاصة  االحتفاظ  المتعلقة بجدول و�جراءات  والوثائق  بالسجالت  أر�ش�ل�ك  تحتفظ 

كة  قان م ال�ث ف ة احتفاظ أطول أو أق� من جدول االحتفاظ الخاص بأر�ش�ل�ك، ستل�ت ون ولوائح محددة ع� ف�ت

 باتباع تعل�مات جدول االحتفاظ الخاص بأر�ش�ل�ك. 

ا لجدول   وفق� االحتفاظ  ة  ف�ت تحد�د  يتم  دائم  وث�قة �شكل  و/أو  �سجل  االحتفاظ  تحد�د وجوب  يتم  لم  طالما 

ة االحتفاظ. عمل�ات الحفظ الدائماالحتفاظ. بالنسبة لـ "  " يتم تحد�د المتابعة وانتظامها ضمن إجراء ف�ت

 

 الت�ف  .٦

 كل إدارة مسؤولة عن ضمان جدول االحتفاظ. 

ي (أو مندو�ه) بالتشاور مع أصحاب   ة االحتفاظ تتم مراجعة السجل و/أو الوث�قة من قبل المدير المعئف عند انتهاء ف�ت

مثل   ف  المعنيني و/أو كبار  المصلحة  واالمتثال  القانون�ة  الشؤون  إدارة  ورئ�س  المعلومات  تكنولوج�ا  إدارة  رئ�س 

 المدي��ن اآلخ��ن و�تم االتفاق ع� "إجراء الت�ف". 

 هو: "إجراء الت�ف"  

  مواصلة االحتفاظ بالسجل أو الوث�قة داخل أر�ش�ل�ك 

  .أو إتالف السجل أو الوث�قة 

ي إجراء مراجعة السجل والوث�
ة االحتفاظ. يتم التوصل إ� قرار الت�ف  ينب�ف ي أقرب وقت ممكن بعد انتهاء ف�ت

قة �ف

 :  مع مراعاة ما ��ي

 (ي ذلك التدقيق
ي مجال األعمال (بما �ف

 االحت�اجات المستمرة للمساءلة �ف

  عات الجار�ة�  الت�ث

 إذا كان للسجل والوث�قة أي ق�مة تار�خ�ة أو بحث�ة ط��لة األجل: 

  �ف مراجعة التكال  اإلتالف ف المتعلقة بالتخ��ن المستدام مقابل تكال�ف يتعني
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  باالحتفاظ المرتبطة  السمعة  ومخاطر  والس�اس�ة  القانون�ة  المخاطر  مراجعة  ف  يتعني

 بالسجل/الوث�قة أو إتالفها أو فقدان الس�طرة عليها. 

ي المستقبل. 
 �جب أن تحتفظ اإلدارة القائمة بالت�ف �سجالت الت�ف ألغراض التدقيق �ف

 

ة إضاف�ة .۷  االحتفاظ بالسجالت والوثائق لف�ت

ا ألي جزء من   ور�� كة الخاصة االحتفاظ بالسجالت، إذا كان السجل و/أو المستند �ف بغض النظر عن س�اسة ال�ث

ي آخر ضد أر�ش�ل�ك يتم  
العمل وعند استالم إشعار برفع دعوى قضائ�ة أو تحقيق حكو�ي أو اتخاذ إجراء قانويف

كة إجراءات الت�ف التال�ة. االحتفاظ بالسجالت وا   لمستندات وحمايتها. و�خالف ذلك تطبق ال�ث

 

ون�ة .۸  إتالف السجالت والوثائق الورق�ة / اإلل��ت

ي  
بط��قة تحافظ ع� ��ة السجالت/ الوثائق وتتوافق مع اتفاق�ات عدم اإلفصاح. �جب محو جميع    اإلتالفينب�ف

ي ذلك النسخ االحت�اط�ة أو �سخ الحف
ي نفس االتجاە. النسخ بما �ف

ي نفس الوقت و�ف
 ظ �ف

ا إلجراءات   ون�ة وفق� ون�ة من السجالت الورق�ة/ اإلل��ت تتطلب س�اسة االحتفاظ بالسجالت محو النسخ اإلل��ت

ون�ة ال �عت�ب ط��قة كاف�ة �جب أن يتوافق هذا  اإلل��ت النسخ  ا إ� أن حذف ملفات  المعلومات. نظر� تكنولوج�ا 

 وج�ا المعلومات. اإلجراء مع إجراءات تكنول

ي تعمل فيها أر�ش�ل�ك عند   ي البلدان الئت
ف واللوائح المحل�ة المعمول بها �ف ف االمتثال للقوانني أي سجل    إتالفيتعني

 مصنف ع� أنه �ي. 

 

 السلطة والمسؤول�ات  .۹

كة مسؤولة عن   ي أر�ش�ل�ك وال�ث
ضمان االمتثال  يتم ��ث هذە الس�اسة من قبل إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال �ف

ي قد تصل   للس�اسة من قبل جميع موظفيها. سيؤدي أي انتهاك لهذە الس�اسة إ� اتخاذ اإلجراءات التأديب�ة الئت

 إ� و�شمل إنهاء الخدمة. 

االمتثال   لضمان  المعينة  واالمتثال  القانون�ة  الشؤون  إدارة  قبل  من  دوري  �شكل  الس�اسة  هذە  مراجعة  ستتم 

ف واللوائح الج  د�دة أو المنقحة. للقوانني

 

 ٢٠١٩/ ١٢/ ٢تار�ــــخ اإلصدار: 
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اء المسؤولة   الس�اسة العالم�ة إلجراءات ال�ش

 

 مقدمة .۱

 مع رؤ�ة أر�ش�ل�ك "
�
ا ي جميع أنحاء العالمتمش��

ام �ن م العالم وستنال االح�ت كة إ� ضمان رضا    ف"، تهداح�ت ال�ث

بكفاءة   المحدودة  الطب�ع�ة  الموارد  باستخدام  عالم�ة  ومعاي�ي  بجودة  والخدمات  المنتجات  وتوف�ي  عمالئها 

ي التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة. بهذە الط��قة تهدف أر�ش�ل�ك إ� أن تكون رمزا للثقة واالستمرار�ة  
والمساهمة �ف

ف و  ام لعمالئها والمساهمني ف والموردين والتجار والخدمات المعتمدة  واالح�ت أي باختصار جميع أصحاب    -الموظفني

 . ي والعال�ي  المصلحة ع� الصع�دين الوطئف

ا من مجموعة كو�ش. تتألف هذە االتفاق�ة   لقد وقعت أر�ش�ل�ك ع� الميثاق العال�ي لألمم المتحدة باعتبارها جزء�

ة مبادئ محددة �شأن حقوق اإل�سان والعمل   ا من  من ع�ث والبيئة ومسائل مكافحة الفساد. تعت�ب أر�ش�ل�ك أ�ض�

ل�ة ( ف كة أورو�ا لألجهزة الم�ف ته �ث ي وقعت ع� نظام قواعد السلوك الذي ��ث كات الئت ف أوائل ال�ث  ).APPLiAبني

المبادئ   �شأن  الدول�ة  العمل  منظمة   إلعالن 
�
وفقا مورديها  ت�ف  بضمان  الس�اسة  لهذە  ا  وفق� أر�ش�ل�ك  م  ف تل�ت

المتحدة  وال لألمم  العال�ي  والميثاق  اإل�سان  لحقوق  العال�ي  المتحدة  األمم  و�عالن  العمل  ي 
�ف األساس�ة  حقوق 

 والمبادئ التوجيه�ة لألمم المتحدة �شأن األعمال التجار�ة وحقوق اإل�سان. 

ك و�ث موظفيها  من  ا  دائم� أر�ش�ل�ك  تتوقع  الشفافة  ها  ومعاي�ي وس�اساتها  الق��ة  ق�مها  مع  ا  ف  تماش�� التجار�ني ائها 

ي �عملون فيها.   ي البلدان الئت
ف واللوائح ذات الصلة �ف ا للق�م األخالق�ة العال�ة واالمتثال لجميع القوانني الت�ف وفق�

ي �جب ع� جميع موردي أر�ش�ل�ك ي   ١١  تنص هذە الس�اسة ع� المعاي�ي األخالق�ة والقانون�ة الئت
االمتثال لها �ف

 جميع ممارسات العمل. 

ام تعاقدي بقبول هذە الس�اسة واالمتثال لها ضمن نطاق مادة "�قع ع� ع ف البيئة وأخالق�ات  اتق الموردين ال�ت

اء  العمل ف    أر�ش�ل�ك" من عقد �ث ي حالة انتهاك هذە الس�اسة تحتفظ    أر�ش�ل�كالذي يتم توق�عه بني
ومورديها. و�ف

اء.  أر�ش�ل�ك ي إنهاء عقد ال�ث
 بالحق �ف

 

 الغرض والنطاق واألسس  .۲

ف واللوائح المعمول   ُوضعت هذە الس�اسة لضمان توافق الممارسات التجار�ة للموردين مع ق�م أر�ش�ل�ك والقوانني

امتالك وتنف�ذ   الموردين. وع� نحو مماثل تتوقع أر�ش�ل�ك من مورديها  االمتثال لها من قبل جميع  بها و�جب 

اء المسؤولة" ي �شمل مورديها (موردي س�اسة إجراءات ال�ش ).  " الئت ي
 أر�ش�ل�ك من المستوى الثايف

ي أن �كونوا موردين ألر�ش�ل�ك لعمل�ة "
". يتم بموجب  تكل�ف / تقي�م الموردين�خضع المرشحون الذين يرغبون �ف

اء   ال�ث إجراءات  س�اسة  منظور  ذلك  ي 
�ف بما  الخطوات  من  العد�د  تغ�ي  بط��قة  الموردين  تقي�م  العمل�ة  هذە 

ي الموقع أو إخضاعه لتلك اإلجراءات  المسؤول الخاصة بأر�ش�ل�ك. �حق أل 
ر�ش�ل�ك إجراء التدقيق ع� موردها �ف

ا.  ور�� كات تدقيق مستقلة ضمن نطاق هذە الس�اسة إذا رأت ذلك �ف  من قبل �ث

 �ستند برنامج هذە الس�اسة إ� ثالث ركائز �شغ�ل�ة: 

 ي جم  -  الوقا�ة
اهة ع� جميع المست��ات �ف ف ي لد�ه  �عمل المورد ع� ترسيخ ثقافة ال�ف يع البلدان الئت

 عمل�ات فيها. 

 ي المورد ع� التحدث والتعب�ي بوض�ح عن ق�م أر�ش�ل�ك  - ال�شف
 يتم �شجيع موظ�ف

   ي االنتها�ات، وتقوم أر�ش�ل�ك عند    - االستجابة
تمتلك أر�ش�ل�ك البن�ة التحت�ة الالزمة للتحقيق �ف

 
 س�شار إ� موردي أر�ش�ل�ك باسم المورد.  ۱۱
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ي  
ورة بمعاقبة الخروقات المؤكدة باتباع نهج ق�ا�ي وموحد و�ستخدم الدروس المستفادة �ف ال�ف

ف المستمر.   التحسني

 

ام لحقوق اإل�سان ومن خالل حما�ة   بأمانة واح�ت العمل�ات  مصالح موظفيها وتتوقع من  تدير أر�ش�ل�ك جميع 

ا لها.   جميع مورديها اعتماد هذە القواعد والت�ف وفق�

ي  
ي الموردين �ف

�شمل هذە الس�اسة قواعد لمكافحة الفساد باإلضافة إ� وضع مع�ار للسلوك، وتكفل عمل موظ�ف

مة وتضع معاي�ي لحما�ة المعلومات والب�انات وترشد موردي أر�ش�ل�ك إ� الن موذج السلو�ي الذي  بيئات عمل مح�ت

ي عالقاتهم الخارج�ة. 
كة اعتمادە �ف  تتوقع ال�ث

اء المسؤول ل�ل سؤال ومشكلة محددة. إذا كانت هناك حاالت   قد ال �ستج�ب س�اسة أر�ش�ل�ك إلجراءات ال�ث

محددة غ�ي مشمولة �شكل ��ــــح �جب دعم الغرض من هذە الس�اسة من خالل ممارسة الحس السل�م والحكم  

ي ض
 وء المعاي�ي الموضوع�ة. الج�د �ف

 

 الممارسة التجار�ة  -الموردون  .۳

 االمتثال للقانون  ١٫٣

ف واللوائح ذات الصلة (مثل معالجة وحما�ة الب�انات الشخص�ة ومكافحة الفساد  �جب ع� المورد االمتثال للقوانني

ونطاق   ذلك)  إ�  وما  الفك��ة  المل��ة  وحقوق  المهن�ة  والسالمة  والصحة  والبيئة  العقد  والمنافسة  ترتيبات 

ي نطاق العالقة التعاقد�ة الحال�ة. 
 المنصوص عليها �ف

ي �عملون فيها ف�ما يتعلق �ساعات   الئت البلدان  ي 
به �ف المعمول  العمل  لقانون  ا  الت�ف وفق� الموردين  �جب ع� 

والعمل   المورد  ي 
لموظ�ف المدفوعة  األجور  تتوافق  أن  �جب  السن��ة.  اإلجازة  وحقوق  والحقوق  العمل  ي 

اإلضا�ف

ي �عملون فيها.  ي البلدان الئت
ف العمل المعمول بها �ف  القائمة ع� األجور مع قوانني

 

 الموظفون  ٢٫٣

مون بتهيئة بيئات   ف ي و�قبلونه و�تخذون التداب�ي لحما�ة التن�ع وتع��زە و�ل�ت
ي والثقا�ف

م الموردون التن�ع العر�ت �ح�ت

. العمل ل�ي تتوفر فيها الفرص المتكافئة والثقة ال ف ام حقوق اإل�سان دون تمي�ي  متبادلة واح�ت

يوظف الموردون موظفيهم فقط بناًء ع� مؤهالتهم وقدراتهم و�بذلون الجهد الالزم لتط��رهم. غ�ي مسم�ح ع�  

جر بها أو عمل األطفال لدى الموردين بالشكل    اإلطالق بأي شكل من أشكال العمالة الق��ة أو اإلجبار�ة أو المتَّ

�عات ذات الصلة. يتخذ الموردون التداب�ي الالزمة لصحة موظفيهم وسالمتهم وأمنهم. ال   الذي ال يتوافق مع الت�ث

ي أي شكل من
ي المورد �ف

ا مع انتهاك خصوص�ة موظ�ف أشكال المضا�قة الجسد�ة و/أو الجنس�ة و/أو   �سامح مطلق�

ي أي مكان يتواجدون ف�ه �سبب العمل. 
ي مكان العمل أو �ف

 النفس�ة و/أو المعن��ة �ف

ي التنظ�م والمفاوضة  
ي االنضمام إ� النقابات وقرارهم باالنضمام إليها وحقهم �ف

م الموردون حق موظفيهم �ف �ح�ت

 للقانون. 
�
 الجماع�ة وفقا

 

 حقوق اإل�سان  ٣٫٣

ي يؤثرون فيها من خالل   مون حقوق اإل�سان وال�رامة اإل�سان�ة وخصوص�ة المجتمعات الئت �ح�ي الموردون و�ح�ت

 أ�شطتهم التجار�ة. 

وأنهم   اإلساءة  أو  العنف  إ�  اللجوء  دون  التجار�ة  أ�شطتهم  بجميع  س�ضطلعون  أنهم  الموردون  �ضمن  كما 

ي أي ج��مة تتعلق بانتها�ات 
 حقوق اإل�سان ولن �سمحوا بذلك.  س�متنعون عن التورط �ف
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ض المف�ت العمل    من  و�عالن منظمة  اإل�سان  لحقوق  العال�ي  المتحدة  األمم   إلعالن 
�
وفقا الموردون  يت�ف  أن 

ي وقعتها   ي العمل ومتطلبات االتفاق�ات الدول�ة الئت
ي �عملون    البلدانالدول�ة �شأن المبادئ والحقوق األساس�ة �ف الئت

 فيها. 

 

كاء التجار  ٤٫٣  �ون ال�ش

كاء   ف هو مبدأ أر�ش�ل�ك. تتوقع أر�ش�ل�ك من جميع ال�ث كاء التجار�ني ف مع جميع ال�ث إن إقامة عالقات مف�دة للطرفني

ا من مورديها اعتماد  التجار�ة و�التا�ي تتوقع أ�ض� التعامالت  ي 
ف الت�ف بما يتما�ث مع ق�مها الخاصة �ف التجار�ني

ف  كائهم التجار�ني ي السل�م مع �ث  . التفاهم المهئف

إرشادات منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة للعنا�ة الواجبة لسالسل التور�د المسؤولة للمعادن تمش�ا مع "

اعات والمناطق عال�ة المخاطر ن "، الموردين الذين يزودون أر�ش�ل�ك بمكونات  الواردة من المناطق المتأثرة بال�ن

ف والمعادن الذهب اعات: تحتوي ع� القصدير والتنتالوم والتنغسنت ف ي تعت�ب معادن مؤججة لل�ف  �ة والئت

  اؤها �جب التأ�د من أنها يتم اعات.   �ث ف  فقط من مصادر خال�ة من ال�ف

  ،ي سلسلة التور�د بهذا المطلب لضمان التور�د السل�م
ف �ف  �جب إبالغ المسؤولني

  .اعات ف  �جب أن تمتثل لس�اسة أر�ش�ل�ك �شأن المعادن المؤججة لل�ف

 

 والحما�ةاللوائح البيئ�ة  ٥٫٣

تدرك أر�ش�ل�ك مسؤوليتها االجتماع�ة عن حما�ة البيئة وتتوقع من مورديها التعهد ب��شاء أنظمة اإلدارة البيئ�ة  

ف   �عات واللوائح القانون�ة الوطن�ة والدول�ة ذات الصلة من أجل تحسني ا للت�ث وتحسينها باستمرار وحما�ة البيئة وفق�

ي بما يتما�ث مع مبادئ ا  البيئئ لتنم�ة المستدامة واالقتصاد الدائري. بينما تعمل أر�ش�ل�ك بما يتما�ث مع  أدائها 

مبادئ إعطاء األول��ة لنهج االستدامة ومكافحة أزمة المناخ تتوقع من مورديها اعتماد س�استها البيئ�ة كمرجع وأن  

ام.  ف ي هذا االل�ت
ا �ف

�
�ك  تصبح �ث

ام �جب ع� جميع موردي أر�ش�ل�ك د ف  ون ح�: وكجزء من هذا االل�ت

  ،ي جميع العمل�ات
 ضمان االستخدام ال�فء للموارد الطب�ع�ة �ف

  ،إدارة عمل�اتهم بما يتما�ث مع نهج االقتصاد الدائري 

  ،ي جميع عمل�اتهم طوال دورة الح�اة
ات البيئ�ة من المنبع �ف  ضمان منع الجوانب والتأث�ي

   اإلدارة دمج  خالل  من  البيئ�ة  والفرص  للمخاطر  ات�ج�ات  التصدي  واالس�ت العمل�ات  ي 
�ف البيئ�ة 

 التجار�ة واتخاذ اإلجراءات لتقل�ل المخاطر البيئ�ة، 

  ،ي استثماراتهم وخ�ارات معداتهم اآلل�ة
ي االنتقال إ� اقتصاد منخفض ال���ون �ف

 النظر �ف

   �ع ف  ك�ي وال�ت النتائج  ومتابعة  األعمال  وتخط�ط  ي  البيئئ األداء  ف  لتحسني والغا�ات  األهداف  وضع 

ف المستمر لمنتجاتهم وأ�شطتهم اإلنتاج�ة ومورديهم، الت  حسني

   ي االنتقال إ� اقتصاد منخفض ال���ون مع
المناخ والمساهمة �ف ممارسة األ�شطة لمكافحة أزمة 

مراعاة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ أل�شطتهم وتحد�د مخاطر الم�اە بالنظر إ� احت�اجات  

ي    �عملون فيها و�جراء الدراسات إلدارة هذە المخاطر. القطاع والمناطق الجغراف�ة الئت

  ،تصم�م وتصنيع منتجات صد�قة للبيئة 

   المسببة الغازات  وانبعاثات  الص�ي  ال�ف  وم�اە  النفا�ات  تول�د  ع�  القضاء  و/أو  من  الحد 

البيئ�ة األخرى عن ط��ق عمل�ات إعادة   ي وجميع اآلثار 
لالحتباس الحراري واالستخدام ال��م�ايئ

أو أو    ،تخداماالس التدو�ر،  والتخ��ن    ،التخف�ف   إعادة  والنقل  واإلنتاج  المنتج  ي 
�ف االستبدال  أو 
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 وجميع العمل�ات األخرى، 

  ،ي الهواء لمنع تلوث الهواء
ي االنبعاثات �ف

 التحكم �ف

   باالنقراض المهددة  األنواع  وخاصة  األنواع  وجميع  والموائل  البيئ�ة  األنظمة  حما�ة  ع�  ف  ك�ي ال�ت

ي والحفاظ ع� قدرة األنظمة البيئ�ة الطب�ع�ة وتحسينها واألنواع ا 
لمتوطنة، ومنع تدهور األرا�ف

ي بط��قة مستدامة،  تبة ع� التن�ع البيولو�ب  باستمرار وتط��رها، والس�ي إ� إدارة اآلثار الم�ت

   ألنواعها من المنبع و�عادة 
�
ضمان جمع نفا�اتهم بصورة منفصلة وتصن�فها بصورة منفصلة وفقا

تيبات القانون�ة ذات الصلة تدو   لل�ت
�
 ، �رها وفقا

  ،عات القانون�ة البيئ�ة� ي جميع أ�شطتهم من است�فاء متطلبات التوافق مع الت�ث
 التأ�د �ف

   تيبات اخ�ص البيئ�ة وجميع المستندات ومتابعة امتثالها لل�ت مواصلة تحد�ث جميع التصار�ــــح وال�ت

 القانون�ة، 

 ي �شكل الئت ال��م�ائ�ة  المواد  اآلمنة    تحد�د  المعالجة  للبيئة و�دارتها �شكل سل�م لضمان  تهد�دا� 

إعادة  أو    ،استخدامها أو    ، تخ��نها أو    ، نقلها للمواد ال��م�ائ�ة أو وضع البطاقات التع��ف�ة عليها أو  

 التخلص منها،  إعادة تدو�رها، أو  استخدامها، أو 

 ف واللوائح ومتطلبات العمالء المعمول ب ام بجميع القوانني ف ها ف�ما يتعلق بحظر أو تقي�د مواد االل�ت

التدو�ر والتخلص من تلك   ي تحتوي ع� معلومات عن إعادة  ي ذلك الملصقات الئت
معينة، بما �ف

 المواد،

   ف واللوائح ومتطلبات العمالء و�جراءات أر�ش�ل�ك المعمول بها ف�ما يتعلق ام بجميع القوانني ف االل�ت

ي  الئت الخطرة  ال��م�ائ�ة  المواد  تقي�د  أو  المنتجات  بحظر  مواد  ي 
�ف استخدامها  �مكن    وأجزائها  

 ومكوناتها، 

   أر�ش�ل�ك أعدتها  ي  الئت  " ي
ال��م�ايئ لالمتثال  أر�ش�ل�ك  "مواصفات  ي 

�ف البيئ�ة  وط  لل�ث االمتثال 

 و�تم تحديثها �شكل دوري،   https://supplier.arcelik.com/en/enviromentع� المنشورة  

  .ا لهذە المواصفات ي والوثائق والتقار�ر إ� أر�ش�ل�ك وفق�  إرسال معلومات االمتثال البيئئ

 

 قانون المنافسة ٦٫٣

كة أر�ش�ل�ك �شجع ا  ي  ونحن بوصفنا �ث
�ــهة وندعم تط��ر قانون المنافسة بينما نضطلع بأ�شطتنا. و�ف ف لمنافسة ال�ف

قانون   انتهاك  يؤدي  قد  ذلك  و�خالف  المنافسة.  لقانون   
�
وفقا الت�ف  دينا  مورِّ جميع  ع�  �جب  الس�اق  هذا 

 . ف كات والموظفني ي س�اق حما�ة موردي أر�ش  المنافسة إ� فرض عق��ات شد�دة للغا�ة ع� كل من ال�ث
�ل�ك  و�ف

 لمصالحهم القانون�ة الخاصة بقوة يت�فون بالتعاون ال�امل مع سلطات المنافسة. 

 

 مكافحة الرشوة والفساد ٧٫٣

وعة بهدف   ها من المزا�ا غ�ي الم�ث ي أو إعطاء الرشاوى أو غ�ي
ي أي سلوك غ�ي الئق مثل تل�ت

ال ينخرط الموردون �ف

ي هد�ة أو مدفوعات  �سي�ي األعمال وتحقيق المكاسب المال�ة. ال �جوز ألي مو 
ظف لدى مورد تقد�م أو إعطاء أو تل�ت

قد ُينظر إليها ع� أنها رشوة. الفساد أو االختالس أو أي ن�ع من مدفوعات التسه�ل أو الرشوة بغض النظر عن  

ي الممارسات التجار�ة لموردي أر�ش�ل�ك. �جب أن تصف جميع السجالت  
نوعها أو ط��قة حدوثها ال مكان لها �ف

ي أن  المحاسب
المعامالت األساس�ة وتبينها بدقة ووض�ح. ال ينب�ف الخاصة بالموردين طب�عة  الداعمة  �ة والوثائق 

ي النظم المال�ة   أصول غ�ي معلنة، أو أو    ،أموالأو    ،حساباتتكون هناك  
غ�ي مسجلة تم إ�شاؤها أو االحتفاظ بها �ف

 للموردين. 

https://supplier.arcelik.com/en/enviroment
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 إدارة تعارض المصالح ٨٫٣

ا  المورد تجنب  ي 
الذين  �جب ع� موظ�ف الموردين  الشخص�ة مع مصالح  فيها مصالحهم  تتعارض  ي  الئت لمواقف 

�عملون لديهم. يتخذ الموردون وموظفيهم التداب�ي الالزمة لضمان عدم تعارض عالقاتهم بأر�ش�ل�ك مع مصالحهم  

ي تحددها أر�ش�ل�ك.   الشخص�ة ومسؤول�ات المورد إ� أر�ش�ل�ك ضمن القواعد الئت

 

ف�ه الهدا�ا  ٩٫٣  ووسائل ال�ت

ف أو   كاء التجار�ني ف ال�ث  لتع��ز أوا� عالقات العمل بني
ً

ي ظل ظروف معينة �كون تبادل الهدا�ا والض�افة مقبو�
�ف

 الحفاظ عليها. 

ا مع القانون بخالف المتعارف عل�ه   ي أو تقد�م أي هدا�ا من شأنها أن �شكل تعارض�
�جب ع� الموردين عدم تل�ت

و�ج  ا والمواد ال�ت ي تتجاوز غرضها. تجار��  �ة و�جب عليهم تجنب أ�شطة الض�افة الئت

 

 القيود التجار�ة  ١٠٫٣

كات أو األشخاص. يتبع   ا ع� بعض البلدان األخرى أو ال�ث ي �عمل فيها موردونا قيود� قد تفرض بعض البلدان الئت

ال ومكافحة  والمقاطعة  والحظر  التصدير  وضوابط  التجار�ة  بالقيود  المتعلقة  ف  القوانني ف  الموردون  وقوانني فساد 

ف واللوائح.  ا لهذە القوانني مون بالت�ف وفق� ف ورة و�ل�ت  الجمارك ف�ما يتعلق بأ�شطتهم عند ال�ف

ي حالة انتهاك هذە القيود قد تنشأ عواقب وخ�مة للغا�ة مثل الغرامات النقد�ة و�لغاء تراخ�ص  
�درك الموردون أنه �ف

 التصدير و�مكان�ة التعرض للسجن. 

 

 حما�ة المعلومات  ١١٫٣

ي  
بما �ف ي ال تت�حها أر�ش�ل�ك للجمهور معلومات ��ة  الئت أو  المتاحة للجمهور  المعلومات غ�ي  أنواع  تعت�ب جميع 

للحما�ة   ال��ة خاضعة  المعلومات  والمال�ة.  والتشغ�ل�ة  الفن�ة  المعلومات  الح�  ال  المثال  ذلك، ع� سب�ل 

البلدان   ي 
ف المعمول بها �ف م موردونا ب�امة �س�اسات  بموجب س�اسات أر�ش�ل�ك والقوانني ف ي نعمل فيها. �ل�ت الئت

كة لحما�ة المعلومات ال��ة وال �شاركون المعلومات ال��ة مع األطراف الخارج�ة.   و�جراءات ال�ث

ال�امل   و�االمتثال  بدقة  بالعمل  المتعلقة  المعلومات  بجميع  واالحتفاظ  و�سج�ل  إ�شاء  الموردين  ع�  �جب 

المعمول   ف  القوانني ف  لمتطلبات  التجار�ني كائهم  و�ث لموظفيهم  الشخص�ة  المعلومات  بمعالجة  �قومون  بها. كما 

هذە   �شاركون  �عات. وال  الت�ث به  �سمح  الذي  الحد  إ�  وأ�شطتها  كة  ال�ث عمل�ات  ف  أجل تحسني وعمالئهم من 

 الب�انات الشخص�ة مع أطراف خارج�ة دون موافقة مال�ي الب�انات. 

 

 حقوق المل��ة الفك��ة  ١٢٫٣

ا �ش�ل�ك  ال تمنح أر  اع، أو أو    ، ترخ�ص� ا، أو   براءة اخ�ت ا صناع�� م الموردون    تصم�م� ف حقوق تأل�ف و��ث لمورديها. �ل�ت

األطراف (أر�ش�ل�ك   الغرامات ع�  ي ذلك 
بما �ف اإلضاف�ة  والتكال�ف  التكال�ف والخسائر  الصلة بدفع جميع  ذوو 

ا للمورد � ر راجع� ف اآلخ��ن) إذا كان ال�ف  سبب انتها�ات الحقوق الفك��ة والصناع�ة. والموردين والمستهل�ني

 

 الصحة والسالمة المهن�ة  ١٣٫٣

 :  تتمثل توقعات أر�ش�ل�ك من مورديها ف�ما يتعلق بالصحة والسالمة المهن�ة ف�ما ��ي

  ،ي تحددها أر�ش�ل�ك تيبات والمتطلبات القانون�ة الئت  االمتثال لل�ت
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 م، تحد�د اله�كل واألدوار والمسؤول�ات ومشاركتها مع موظفيه 

   الصحة والسالمة المخاطر بواسطة خب�ي  تقي�مات  التأ�د من إجراء  أو  المخاطر  إجراء تقي�مات 

المهن�ة، ومنع الحوادث واألمراض المهن�ة المحتملة المتعلقة بالعمل من خالل اتخاذ االحت�اطات  

 الالزمة، 

  ،ضمان إجراء الرقابة والق�اس والفحص والبحث لتحد�د المخاطر 

  واألدوات والمعدات لألعمال ومتابعة الص�انة الدور�ة والرقابة، توف�ي الموارد 

   شكل� للخطر  المعرضة  والفئات  والزوار  ف  والمتدر�ني ف  للموظفني وص�ي  آمن  عمل  مكان  إ�شاء 

 خاص، وضمان بقائهم تحت المراقبة الصح�ة، 

  ،ي مكان العمل
 إجراء الق�اسات واالختبارات والتحل�الت الالزمة �ف

  بالصح الو�ي  ا  ز�ادة  التثق�ف وفق� وممارسات  التدر�ب  ف من خالل  للموظفني المهن�ة  ة والسالمة 

�عات،   للت�ث

  ،ف ودعم مشاركتهم احات الموظفني  أخذ آراء واق�ت

  ،إجراء الدراسات المستمرة لالستعداد لحاالت الطوارئ و�جراءات االستجابة 

   الصحة والسالمة اتباع تداب�ي  القضاء ع� حاالت  المراقبة والتدقيق للتأ�د من  المهن�ة وضمان 

 عدم المطابقة. 

 

 مبادئ التنف�ذ  .٤

ي هذە الس�اسة،  
ي ُتجرى ع� موردي أر�ش�ل�ك بالتحقق من امتثالهم للقواعد الواردة �ف تقوم عمل�ات التدقيق الئت

ض و  ف حاالت عدم المطابقة من خالل بدء اإلجراءات التصح�ح�ة والوقائ�ة، و�تم التحقق    من المف�ت أن يتم تحسني

 من التحسينات من خالل عمل�ات التدقيق التال�ة. 

ف واللوائح ذات الصلة أو ينتهك   كة أر�ش�ل�ك عزل موظف لدى أي من مورديها يت�ف ضد القوانني قد تطلب �ث

 قد مع المورد ذي الصلة. القواعد الماثلة أو ُتن�ي الع

ي المورد وتتوقع منهم اإلبالغ عن أي إجراءات ال تمتثل لهذە الس�اسة. �مكن استخدام 
�شجع أر�ش�ل�ك موظ�ف

هذە   ي 
�ف الواردة  القواعد  انتهاك  أو  الس�اسة  لهذە  المخالف  المشبوە  السلوك  عن  لإلبالغ  التال�ة  اإلبالغ  قنوات 

 الس�اسة. 

ي الموقع اإل
وىن ي ال تمتثل لهذە الس�اسة باستخدام  �مكن ل:  ل��ت ف عن المخالفات اإلبالغ عن اإلجراءات الئت لمبلغني

نت أعربعالمة التب��ب "  www.ethicsline.net" ع� عن مخاوفك ع� اإلن�ت

الخط  الهاتف هواتف  بأرقام  االتصال  خالل  من  مخاوفهم  عن  اإلعراب  ا  أ�ض� المخالفات  عن  ف  للمبلغني �مكن   :

بلد   ل�ل  المخصصة  لألخالق�ات  ي الساخن 
about/https://www.arcelikglobal.com/en/company-  �ف

conduct-of-code-us/global / /  " عن مخاوفك ع�ب الهاتف  أعربمن خالل عالمة التب��ب ." 

ف عن المخالفات. ستح�ي أر�ش�ل�ك   تضمن أر�ش�ل�ك التعامل مع جميع التحق�قات ���ة مطلقة وحما�ة المبلغني

محتمل ألخالق�ات العمل ولن    ��ة الفرد الذي أبلغ عن سلوك مشبوە للمورد ال �متثل لهذە الس�اسة أو انتهاك

 تتسامح مع أي انتقام ضد هذا الفرد. 

مون باتباع نظام قواعد   ف إذا قامت أر�ش�ل�ك بتنقيح هذە الس�اسة يتعهد الموردون بقبول الس�اسة المنقحة و�ل�ت

 السلوك العال�ي وس�اسات النظام ذات الصلة واالمتثال للمبادئ المحددة هنا. 

 المراجع 

 

http://www.ethicsline.net/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
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   ي
ال��م�ايئ االمتثال  https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-مواصفات 

years-previous-the-about-cases-the-for-us/info /   

 العا   نظام السلوك  https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-ل�ي  قواعد 

years-previous-the-about-cases-the-for-us/info /  

  ي العملإعالن منظمة العمل الدول�ة �شأن المبادئ والحقو
 ق األساس�ة �ف

 ISO14001 

 ISO45001 

   التوجيه�ــة التعاونالمبــادئ  المتعددة    لمنظمة  الشــركات  إ�  الموجهــة  والتنم�ة  االقتصادي 

 الجنســ�ات

   التور�د (إرشادات سالسل  الواجبة  العنا�ة  �شأن  والتنم�ة  االقتصادي  التعاون  منظمة  إرشادات 

اعات والمناطق عال�ة المخاطر)   ف  المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بال�ف

 SA8000 

  الميثاق العال�ي لألمم المتحدة 

  سان األعمال التجار�ة وحقوق اإل� مبادئ األمم المتحدة التوجيه�ة �شأن 

 اإلعالن العال�ي لحقوق اإل�سان 

 

 

 ٢٠٢٢/ ٦/ ١٦تار�ــــخ اإلصدار: 

https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/info-for-the-cases-about-the-previous-years/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/info-for-the-cases-about-the-previous-years/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/info-for-the-cases-about-the-previous-years/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/info-for-the-cases-about-the-previous-years/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/info-for-the-cases-about-the-previous-years/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/info-for-the-cases-about-the-previous-years/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/info-for-the-cases-about-the-previous-years/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/info-for-the-cases-about-the-previous-years/
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 الس�اسة العالم�ة للحفاظ ع� البيئة 

 

 مع رؤ�تنا "
�
ي جميع أنحاء العالمتماش�ا

ام �ن م العالم وستنال االح�ت ف المستمر لنظام اإلدارة اح�ت م بالتحسني ف " نل�ت

ي ع�ب سلسلة الق�مة بأ�ملها بما يتما�ث  البيئ�ة لدينا وحما�ة   ف أدائنا البيئئ البيئة والحد من آثارنا ع� البيئة وتحسني

 : ام عال�ي بما ��ي ف  مع مبادئ التنم�ة المستدامة واالقتصاد الدائري. لذلك لدينا ال�ت

 ي المناطق الج
امات األخرى �ف ف �عات واللوائح البيئ�ة الوطن�ة والدول�ة واالل�ت غراف�ة  االمتثال للت�ث

ي نعمل فيها،   الئت

   التواصل والتعاون مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة عند وضع اللوائح القانون�ة والمتطلبات

ي مناطق أعمالنا الجغراف�ة، 
 والس�اسات والمعاي�ي األخرى المتعلقة باإلدارة البيئ�ة �ف

   بمنتجاتنا الصلة  ذات  الدول�ة  و/أو  الوطن�ة  البيئة  معاي�ي  اللوائح    جنا و�نتا تنف�ذ  يتجاوز  بما 

 التنظ�م�ة، 

  ،متابعة التطورات العالم�ة والبحث العل�ي والتقن�ات ف�ما يتعلق باإلدارة البيئ�ة 

  ،تقل�ل و/أو إزالة اآلثار البيئ�ة لأل�شطة التشغ�ل�ة 

   ي عمل�اتنا
ات�ج�اتنا التجار�ة  التصدي للمخاطر والفرص البيئ�ة من خالل دمج اإلدارة البيئ�ة �ف واس�ت

 واتخاذ اإلجراءات لتقل�ل المخاطر البيئ�ة، 

   ف التحسني ع�  ف  ك�ي وال�ت النتائج  ومتابعة  األعمال  وتخط�ط  ي  البيئئ األداء  ف  لتحسني األهداف  وضع 

 المستمر لمنتجاتنا وأ�شطتنا اإلنتاج�ة وموردينا، 

  لجد�دة وضمان إ�شاء مرافق تجار�ة  تقي�م اآلثار البيئ�ة لالستثمارات وعمل�ات الدمج واالستحواذ ا

 مراع�ة للبيئة مع تنف�ذ هذە الس�اسة وحما�ة البيئة و�دارة حاالت الطوارئ والمخاطر البيئ�ة، 

   ي االنتقال إ� اقتصاد منخفض ال���ون، مع وضع
تنف�ذ أ�شطة مكافحة أزمة المناخ والمساهمة �ف

ي المخاطر والفرص المتعلقة  
 خص أ�شطتنا، االعتبار ف�ما � بالمناخ �ف

  ،ي أر�ش�ل�ك لجميع أ�شطة األعمال ومراحل دورة ح�اة المنتج
 تنف�ذ مناهج االستدامة �ف

   اآلثار من للحد من هذە  الدراسات  البيئ�ة لمنتجاتنا طوال دورة ح�اتها و�جراء  اآلثار  ي 
التحكم �ف

 خالل تط��ر منتجات صد�قة للبيئة، 

  أ��� كفاءة للبيئة  صد�قة  منتجات  وتصنيع  وقابلة    تصم�م  ومتينة  والم�اە  الطاقة  استخدام  ي 
�ف

 لإلصالح و�عادة التدو�ر، 

   ي
الم�اە واستهالك الموارد واالستهالك ال��م�ايئ ف ع� الحد من استهالك الطاقة واستهالك  ك�ي ال�ت

الطب�ع�ة   الموارد  واستخدام  األنظف  اإلنتاج  وتكنولوج�ات  المتاحة  التقن�ات  أفضل  باستخدام 

 بكفاءة، 

 �ادة الدراسات حول كفاءة الطاقة وكذلك استخدام موارد الطاقة المتجددة، استهداف ز 

   الدراسات ي نعمل فيها و�جراء  الئت الجغراف�ة  الناشئة عن قطاعنا ومناطقنا  الم�اە  تحد�د مخاطر 

 إلدارة هذە المخاطر، 

 �ر واالستعادة  إعطاء األول��ة لمنع تول�د النفا�ات والحد منها وز�ادة إعادة االستخدام و�عادة التدو

ي هذە المبادئ واستخدام النفا�ات كمورد كلما أمكن  
ومراجعة عمل�ات التصم�م من خالل النظر �ف

 ، بما يتما�ث مع مبادئ االقتصاد الدائري 

  ،ي الهواء لمنع تلوث الهواء
ي االنبعاثات �ف

 التحكم �ف
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 وجمي والموائل  البيئ�ة  األنظمة  حما�ة  ع�  ف  ك�ي باالنقراض  ال�ت المهددة  األنواع  وخاصة  األنواع  ع 

ي والحفاظ ع� قدرة األنظمة البيئ�ة الطب�ع�ة وتحسينها  
واألنواع المتوطنة، ومنع تدهور األرا�ف

ي بط��قة مستدامة،  تبة ع� التن�ع البيولو�ب  باستمرار وتط��رها، والس�ي إ� إدارة اآلثار الم�ت

 ي ال
ي مجال البيئة �ف

قطاع الذي نعمل ف�ه وخلق التآزر وتبادل الممارسات الج�دة  استهداف ال��ادة �ف

ي العمل�ات التجار�ة، 
 وتط��ر سبل التعاون وتوس�عه ودمج مبادئ الممارسات الج�دة والمعاي�ي �ف

  ،ف حول اآلثار البيئ�ة أل�شطة عملنا كائنا التجار�ني  تقد�م التدر�ب لموظفينا و�ث

 ي وأ�شطة رفع الو�ي لتنف�ذ هذە الس�اسة  تنف�ذ التدر�بات وعمل�ات التدق�قات ومراق بة األداء البيئئ

(المواد  المعتمدة والموردين  الفرع�ة والخدمات  كات  ف وال�ث من قبل موظفينا والتجار والموزعني

و�عادة   النفا�ات  مع  التعامل  كات  ف (�ث والمقاولني ذلك)  إ�  وما  واللوجست�ات  والمكونات  الخام 

كات البناء وما إ� ذ  كاء االستعانة  التدو�ر و�ث كة و�ث ف من الباطن والمشار�ــــع المش�ت لك) والمقاولني

ف ع� تقل�ل   كائنا التجار�ني ف اآلخ��ن، و�شجيع �ث بمصادر خارج�ة وأصحاب المصلحة التنف�ذيني

ي ورفع كفاءته،  ي وز�ادة أدائهم البيئئ  أثرهم البيئئ

 ك ي للمجتمع وسلسلة الق�مة الخاصة بنا بال�امل ل�ت بيئة نظ�فة وصح�ة لألج�ال    ز�ادة الو�ي البيئئ

 القادمة. 

 

ي قطاعنا من خالل إدارة أ�شطتنا بالتكامل  
كة رائدة �ف ا إ� مبادئنا المذكورة أعالە بكل قوة لنصبح �ث نعمل استناد�

االستدامة ونظام   الحراري ونهج  االحتباس  إدارة غازات  المهن�ة وأنظمة  والطاقة والصحة والسالمة  الجودة  مع 

 السلوك العال�ي والس�اسات ذات الصلة والس�اسة البيئ�ة لمجموعة كو�ش. قواعد 

 

 الواجبات والمسؤول�ات  .۱

ورة واعتمادها   ي أر�ش�ل�ك و�تم مراجعتها وتحديثها عند ال�ف
يتم ��ث الس�اسة البيئ�ة بتنسيق من اإلدارة البيئ�ة �ف

ي أر�ش�ل�ك. 
 من قبل اإلدارة العل�ا �ف

ا للواجبات والمسؤول�ات المتعلقة بتنف�ذ الس�اسة البيئ�ة. يتناول دل�ل نظام  كة وصف�  إدارة ال�ث

ي ذلك إنهاء الخدمة. 
 قد تؤدي انتها�ات هذە الس�اسة إ� عق��ات مختلفة بما �ف

 

 الوثائق المرجع�ة  .۲

كة.  ي دل�ل نظام إدارة ال�ث
ح المفصل لهذە الس�اسة وتنف�ذها �ف  �مكن االطالع ع� ال�ث

 

 ٢٠٢٢/ ٥/ ١٠: تار�ــــخ اإلصدار 



 

 
 86 / 62 أر�ش�ل�ك – نظام قواعد السلوك العال�ي 

 

 الس�اسة العالم�ة للصحة والسالمة المهن�ة

 

ي إطار رؤ�تنا "
كة أر�ش�ل�ك وموظفيها �ف ي جميع أنحاء العالم بصفتنا �ث

ام �ن م العالم وستنال االح�ت " �س�  اح�ت

ا لنظام    لتحد�د أسال�بجاهدين   العمل األ��� مالءمة والحفاظ عليها من أجل خلق مكان عمل آمن وص�ي وفق�

ي جميع عمل�اتنا  
إدارة الصحة والسالمة المهن�ة الخاص بنا، ونهدف إ� رفع كفاءة أداء الصحة والسالمة المهن�ة �ف

�عات واللوائح الوطن�ة والدول�ة ذات الصلة بما يتما�ث مع أهدافنا. و�ت امنا بهذە األهداف ف�ما  مع الت�ث ف مثل ال�ت

 :  ��ي

 

ي كو�ش:  ا إ� مبدأنا ومقولة مؤسسنا الس�د/ وهئب �ة"استناد�  ، نهدف إ�"  أثمن أصولنا �ي مواردنا الب�ث

  ،خلق مكان عمل ص�ي وآمن مع اتباع نهج لتفادي الحوادث المهن�ة واإلصابة باألمراض المهن�ة 

   ي مكان العمل، ا�تشاف و�زالة األخطار والمخاطر
 وحاالت الحوادث الوش�كة �ف

   توف�ي أ�شطة التواصل الالزمة لفهم احت�اجات وتوقعات موظفينا واألطراف المعن�ة األخرى ف�ما

 يتعلق بالصحة والسالمة المهن�ة، 

  ،ف أداء الصحة والسالمة المهن�ة باستمرار باستخدام أفضل التقن�ات المتاحة  تحسني

   خالل إعداد الخطط الالزمة لحاالت الطوارئ المحتملة، اتخاذ تداب�ي استباق�ة من 

   فعال�ة ور�ة ومتابعة  تكون �ف ي قد  الئت المهن�ة  الصحة والسالمة  تدر�بات  لجميع  الفرص  توف�ي 

 التدر�بات، 

   ي جميع أما�ن
ي مواضيع الصحة والسالمة المهن�ة �ف

��ث الدروس المستفادة وأفضل الممارسات �ف

 عملنا 

  ف أداء ال ف ضمن نطاق نظام إدارة الصحة والسالمة  متابعة وتحسني صحة والسالمة المهن�ة للمقاولني

 المهن�ة الخاص بنا، 

   عمل�اتنا ي 
�ف دمجها  خالل  من  المهن�ة  والسالمة  بالصحة  المتعلقة  الفرص  وتنف�ذ  تحد�د 

 وممارساتنا، 

   الصحة ألداء  للوصول  التحقيق  مست��ات  وتتبع  العمل  ووضع خطط  ال�م�ة  األهداف  تحد�د 

 المة المهن�ة الناجح، والس

  ،خلق ثقافة يتم فيها است�عاب عادة العمل اآلمن والص�ي وتوف�ي الموارد الالزمة 

   األخرى امات  ف واالل�ت الجما�ي  العمل  واتفاق  والدول�ة  الوطن�ة  القانون�ة  للوائح  ا  وفق� العمل 

ي نعمل   ي جميع المناطق الجغراف�ة الئت
 فيها، لالستثمارات الجد�دة والعمل�ات القائمة �ف

   ي أ�شطة الصحة والسالمة المهن�ة من خالل ضمان مشاركة جميع
ف المستمر �ف مواصلة التحسني

 مست��ات المؤسسة وأصحاب المصلحة لدينا، 

 

ورة اتخاذ احت�اطات السالمة والصحة.   ا �ف تعت�ب أر�ش�ل�ك ح�اة اإل�سان أول��ة وال تتجاوز أهم�ة أي عمل أبد�

ا لجميع الل كتنا و�بلغون ع�  يت�ف موظفونا وفق� وائح القانون�ة المتعلقة بالصحة والسالمة المهن�ة وس�اسات �ث

الطوارئ   أخطار  و�حددون  الصح�ة  غ�ي  والمواقف  واإلصابات  والحوادث  اآلمنة  غ�ي  العمل  ظروف  عن  الفور 

ي حاالت الطوارئ وال �أتون إ� الع  ت باالستعدادا و�قومون  
مل تحت تأث�ي  المناسبة و�عرفون ما �جب الق�ام به �ف

 المخدرات وال�حول. 
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ي أر�ش�ل�ك ح�اة اإل�سان ع� رأس أول��اتنا ال يوجد عمل مهم للغا�ة لدرجة التغافل عن اتخاذ تداب�ي الصحة  
نضع �ف

كة و�بلغون عن   ا لجميع لوائح الصحة والسالمة المهن�ة وس�اسات ال�ث والسالمة المهن�ة. يت�ف موظفونا وفق�

بأي حادث أو إصابة أو ظرف    آمنة من خالل قنوات االتصال الخاصة بنا. نخطر ع� الفور أي ظروف عمل غ�ي  

حالة   ي 
�ف به  الق�ام  �جب  ما  ونعرف  الالزمة  باالستعدادات  ونقوم  لدينا  الطوارئ  سينار�وهات  نحدد  آمن.  غ�ي 

ي للعمل تحت تأث�ي المخدرات أو ال�حول. 
 الطوارئ. ال نأيت

 

كة وأ ي ال�ث
م جميع موظ�ف ف ف بالعمل بموجب متطلبات س�اسة الصحة والسالمة  �ل�ت صحاب المصلحة والمقاولني

كة أر�ش�ل�ك.   المهن�ة ل�ث

 

ام ندير أ�شطتنا المتعلقة بالصحة والسالمة المهن�ة بط��قة متكاملة مع الجودة والطاقة   ف ومن أجل الوفاء بهذا االل�ت

مل العالم�ة والس�اسات ذات الصلة وس�اسة الصحة  وأنظمة اإلدارة البيئ�ة ونهج االستدامة ومبادئ أخالق�ات الع

جاهدين لنكون منظمة نموذج�ة من ح�ث الصحة والسالمة المهن�ة    وسنس� والسالمة المهن�ة لمجموعة كو�ش  

ي العالم. 
ي قطاعنا و�ف

 �ف

 

 الواجبات والمسؤول�ات  .۱

كات و�تم  يتم ��ث الس�اسة الصحة والسالمة المهن�ة بتنسيق من إدارة أر�ش�ل�ك   ي ال�ث
للصحة والسالمة المهن�ة �ف

ي أر�ش�ل�ك. 
ورة واعتمادها من قبل اإلدارة العل�ا �ف  مراجعتها وتحديثها عند ال�ف

 

 الوثائق المرجع�ة  .۲

كة.  ي دل�ل نظام إدارة ال�ث
ح المفصل لهذە الس�اسة وتنف�ذها �ف  يتوفر ال�ث

 

 ٢٠٢٢/ ٠٦/ ٠١تار�ــــخ اإلصدار: 



 

 
 86 / 64 أر�ش�ل�ك – نظام قواعد السلوك العال�ي 

 

 ة العالم�ة للعق��ات وضوابط التصدير الس�اس

 

 الغرض والنطاق  .۱

ي �جب أن تنظر فيها  الس�اسةالغرض من س�اسة العق��ات وضوابط التصدير الماثلة (" ") هو وضع القواعد الئت

كةأر�ش�ل�ك جل��ال (" امات الرقابة ع� الصادرات من  ال�ش ف ") من أجل ضمان االمتثال للعق��ات االقتصاد�ة وال�ت

 وضع الحد األديف من المعاي�ي والمقاي�س. خالل 

ي   كة هو االمتثال ال�امل للعق��ات االقتصاد�ة الئت ح�ث ينطبق ذلك ع� أعمالهم فإن أحد المبادئ الرئ�س�ة لل�ث

ي   الوال�ات المتحدةوحكومة    المتحدة  مواألم  ترك�ا تفرضها جمهور�ة   التوا�ي    واالتحاد األورويب ترك�ا  عق��ات  ع� 

المتحدةاألم  توعق��ا  المتحدةو   م  الوال�ات  االتحاد    عق��ات  ي وعق��ات  االقتصاد�ة    وكذلك  األورويب العق��ات 

ي تفرضها وال�ات قضائ�ة أخرى (ُ�شار إليها مجتمعة   ). " تالعق��ا" باسموضوابط التصدير الئت

بها   المعمول  واللوائح  والقواعد  ف  القوانني لجميع  ا  وفق� أعمالها  بتنف�ذ  كة  ال�ث م  ف المعاي�ي  تل�ت أع�  ع�  والحفاظ 

 األخالق�ة ف�ما يتعلق بأ�شطتها التجار�ة. 

مخاطر   تحد�د  و�مكنها  بها  المعمول  العق��ات  لجميع  امتثالها  لضمان  للعق��ات  لالمتثال  ا  إطار� كة  ال�ث نفذت 

ي تواجه أعمالها والتخف�ف من حدتها.   العق��ات الئت

ك و�ث كة  ال�ث ي 
موظ�ف جميع  ع�  الس�اسة  هذە  (تنطبق  المجموعة  أدناەات  ي  المحددين 

�ف  . ف التجار�ني كائها  و�ث  (

كة   ي تعمل فيها ال�ث ي البلدان الئت
ي تنطبق �ف ف واللوائح المحل�ة الئت ف القوانني ف هذە الس�اسة و�ني حاالت التعارض بني

 يتم تطبيق األحكام األ��� �امة. 

ام بهذە الس�اسة.   ف كات المجموعة االل�ت كة و�ث ي ال�ث
ف ع� جميع موظ�ف كات  يتعني كة و�ث ي حالة علم موظف بال�ث

�ف

المجموعة بأي إجراء �عتقد أنه يتعارض مع هذە الس�اسة أو القانون المعمول به أو نظام قواعد السلوك العال�ي  

ي حالة وجود أي مطلب إلجراء اتصال مبا�ث أو غ�ي مبا�ث مع إحدى الجهات المستهدفة  
كة أر�ش�ل�ك أو �ف ل�ث

ف ع� الموظ ي مثل هذە الحالة االتصال بمدي��ه  بالعق��ات سيتعني
ف التماس اإلرشاد الفوري. �جب ع� الموظف �ف

كة إذا لزم األمر.  �ن و�دارة الشؤون القانون�ة واالمتثال بال�ث  المبا�ث

 

 التع��فات  .۲

�ك تجاري" ي    –  "�ش ف ومقد�ي الخدمات  �عئف ف   ،المعتمدينالموردين والموزعني ف    ،والممثلني ،  والمقاولني ف المستقلني

ف   . واالستشار�ني

ي   –  "فحص الطرف المرفوض" ف    �عئف كات المجموعة مدرجني كة و�ث كاء التجار�ون لل�ث عمل�ة تحد�د ما إذا كان ال�ث

كات المملوكة لهذە ال��انات   ي القوائم العالم�ة لألشخاص المحظور�ن والبلدان المحظورة وال�ث
ف �ف أم غ�ي مدرجني

 المرفوضة. 

ي    –"  الحظر" اد كل المنتجات أو منتجات معينة إ�    مصطلح�عئف عام �ستخدم كحظر حكو�ي ع� تصدير أو است�ي

ف ألسباب اقتصاد�ة أو س�اس�ة.   بلد معني

ي " .   –  "االتحاد األوروىب ي ي االتحاد األورويب  �عئف

ي " ي وتنفذها الدول األعضاء.   –  "عق��ات االتحاد األوروىب ي �عتمدها مجلس االتحاد األورويب ي العق��ات الئت  تعئف



 

 
 86 / 65 أر�ش�ل�ك – نظام قواعد السلوك العال�ي 

 

الصادرات" ع�  الرقابة  تصدير    –  "لوائح  و�عادة  وتصدير  اد  است�ي وتقّ�د  تنظم  ي  الئت واللوائح  ف  القوانني ي  تعئف

 .  التكنولوج�ات والمعلومات والسلع والخدمات ألسباب تتعلق بالتجارة والس�اسة الخارج�ة واألمن القو�ي

كات المجموعة" كة �شكل م  –  "�ش ي تمتلك فيها ال�ث ي ال��انات الئت ٪ من رأس    ٥٠با�ث أو غ�ي مبا�ث أ��� من  تعئف

 المال. 

ي  –  "منظمة دول�ة" . منظمة  تعئف  ذات عض��ة أو نطاق أو حضور دو�ي

كة   –  "مجموعة كو�ش " ي �ث كة    القابضة كو�ش  تعئف ي �س�طر عليها �ث كات الئت �شكل مبا�ث    كو�ش القابضةوال�ث

ي أحدث تقار�رها المال�ة الموحدة. 
كة المدرجة �ف كات المشار�ــــع المش�ت ك أو فردي و�ث  أو غ�ي مبا�ث �شكل مش�ت

ا    –  "غس�ل األموال" ي تحسب�
القانويف ي تنطوي ع� أخذ عائدات إجرام�ة و�خفاء مصدرها غ�ي  الئت ي األ�شطة  �عئف

ي نها�ة المطاف
 لممارسة أ�شطة قانون�ة وغ�ي قانون�ة.  الستخدام هذە العائدات اإلجرام�ة �ف

ي مكتب مراقبة األصول األجنب�ة التابع لوزارة الخزانة األم��ك�ة.  –  "مكتب مراقبة األصول األجنب�ة"  �عئف

"RFI"  –  .ي طلب الحصول ع� المعلومات  �عئف

 رض والنطاق). من هذە الس�اسة (الغ  ١�قصد بها المعئف المحدد لهذا المصطلح بموجب القسم   – " العق��ات"

امات العق��ات" ن ام    –  "ال�ت ف ي أي ال�ت أو أي شكل آخر    ،شف�ي   تعهد مكتوب، أو أو    ،ص�غة أو    ، تعهد أو    ،تعاقدي تعئف

ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� القروض والتسه�الت واالتفاق�ات األخرى والتعهدات ونماذج  
وما إ� ذلك، بما �ف

 فتح الحسابات بالبنوك وما إ� ذلك. 

 " �قصد بها: مستهدفة بالعق��ات  جهة"

   األشخاص  ة بعبارة "أو حكومة مستهدفة بالعق��ات (�شار إليها مجتمع  ، أداةأو    ،ك�ان أو    ،فرد أي

القائمة  ي 
�ن ( المدرجون  المحددة  قائمة  مثل  ")  ف  والمواطنني األجنب�ة  األصول  مراقبة  مكتب 

 أسماؤهم بصفة خاصة)؛ 

   كات المملوكة بنسبة ي القائمة؛   ٥٠ال�ث
 ٪ أو أ��� �شكل مبا�ث أو غ�ي مبا�ث من قبل شخص مدرج �ف

  كات المق�مة، أو أو    ،األفراد ي دول أو أقال�م مثل القرم وك��ا    ،ةالمسجلأو    ،المؤسسة  ال�ث
أو ال�ائنة �ف

ي تخضع لحظر شامل ع� مستوى الدولة أو اإلقل�م   و�يران وكور�ا الشمال�ة والسودان وسور�ا الئت

ا من تار�ــــخ الموافقة ع� هذە الس�اسة (  ")، البلدان المحظورة"أي اعتبار�

 ي تمل�ها أو �س�طر عليها حكومات ال كات الئت و�ال  واألشخاص أو ال�ث ف بلدان المحظورة أو حكومة ف�ف

 أو تعمل كوكالء لها. 

ن المحددة أسماؤهم بصفة خاصة" ف وتجار المخدرات    –"  المواطنني �ي قائمة بالجماعات وال��انات مثل اإلرهابيني

ي  . كجزء من جهود اإلنفاذ الئت ف ي إطار برامج ال تخص بلد معني
ها مكتب مراقبة األصول األجنب�ة والمحددة �ف ين�ث

ي تمل�ها أو �س�طر عليها  يبذل كات الئت ها مكتب مراقبة األصول األجنب�ة ين�ث المكتب قائمة بأسماء األفراد وال�ث

ف اسم " كات مجتمعني ن  البلدان المستهدفة أو تعمل باسمها أو بالن�ابة عنها. وُ�طلق ع� هؤالء األفراد وال�ث المواطنني

 ". SDNs" أو "المحددة أسماؤهم بصفة خاصة

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvT3JnYW5pemF0aW9u
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العق��ات    ةقائم" ه��ة    �ش�ي   –  "القطاع�ةتحد�د  لتحد�د  األجنب�ة  األصول  مراقبة  مكتب  ها  ين�ث قائمة  إ� 

ي قطاعات االقتصاد الرو�ي الذين حددهم وز�ر الخزانة عمال باألمر التنف�ذي  
ف �ف . تصف  ١٣٦٦٢األشخاص العاملني

التعامالت   بعض  ع�  المفروضة  المحظورات  القائمة  ي 
�ف الواردة  تنطبق  التوجيهات  المحددين.  األشخاص  مع 

ي �مل�ها   كات الئت ي القائمة وكذلك ال�ث
ف �ف ٪ أو    ٥٠عق��ات قائمة تحد�د العق��ات القطاع�ة األشخاص المدرجني

ا من قائمة   ي القائمة. ومع ذلك فإن قائمة تحد�د العق��ات القطاع�ة ل�ست جزء�
ف �ف أ��� من األشخاص المدرجني

بصفة   أسماؤهم  المحددة  ف  (المواطنني األشخاص  )،  SDNخاصة  ع�  ينطبق  ال  العق��ات  حظر  فإن  و�التا�ي 

ف المحددة أسماؤهم   ي قائمة المواطنني
ف �ف ا مدرجني ي قائمة تحد�د العق��ات القطاع�ة ما لم �كونوا أ�ض�

ف �ف المدرجني

ف بنسبة  ف المحددة أسماؤهم بصفة خاصة.  ٥٠بصفة خاصة أو مملوكني  ٪ أو أ��� من قبل المواطنني

ي تفرضها جمهور�ة ترك�ا وتديرها وزارة الخارج�ة.  "ترك�اعق��ات "  إ� العق��ات وعمل�ات الحظر الئت

المتحدة "�ش�ي   المتحدة    �ش�ي   –   "عق��ات األمم  لألمم  التابع  األمن  �فرضها مجلس  ي  الئت االقتصاد�ة  العق��ات 

ا  ي األمم المتحدة. تهدف العق��ات االقتصاد�ة 
ي تفرضها األمم المتحدة إ� تحقيق  وتنفذها الدول األعضاء �ف لئت

أهداف مختلفة عن ط��ق إضعاف البلد المستهدف أو المنظمة المستهدفة و�لزام البلد المستهدف أو المنظمة  

ينفذ أعضاء األمم المتحدة عق��ات بموجب قوانينهم الوطن�ة. جميع أعضاء األمم المتحدة    المستهدفة ومعاقبتها. 

 ١٢ت األمم المتحدة. ملزمون باالمتثال لعق��ا 

ي تنفذها وزارة الخارج�ة األم��ك�ة.   – "و�ات الوال�ات المتحدة "عق ي العق��ات الئت  تعئف

 

 السلطة والمسؤول�ات  .۳

االمتثال للعق��ات (" برنامج  إدارة  اف ع�  كة مسؤول عن اإل�ث ال�ث إدارة  نامجمجلس  كة  ال�ب ال�ث ") وضمان أن 

كة  لديها الموارد ال�اف�ة إلدارة   نامج. تتحمل إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال بال�ث المخاطر �شكل فعال وتنف�ذ ال�ب

نامج وعن ضمان إبالغ األشخاص وال��انات المطلوب منهم االمتثال لمتطلباتهم �شكل   المسؤول�ة الشاملة عن ال�ب

 فعال ومناسب. 

 

األول مسؤولة   الدفاع  والعمل�ات بصفتها خط  األعمال  اإلجراءات والضوابط  ُتعد وحدات  تنف�ذ و/أو دعم  عن 

ام   ف االل�ت الوحدات  هذە  تضمن  أن  �جب  الس�اسة.  هذە  ي 
�ف الواردة  للمتطلبات  ا  وفق� كة  ال�ث بعق��ات  المتعلقة 

ي هذە الس�اسة و�جراءات التشغ�ل المرتبطة بها. 
 بالمتطلبات الواردة �ف

 

نامج   كة ومراقبة وتقي�م  رئ�س الشؤون القانون�ة واالمتثال مسؤول عن إدارة ال�ب وتنف�ذ متطلباته ع� مستوى ال�ث

نامج.  ي تهدف إ� ضمان االمتثال لمتطلبات ال�ب  فعال�ة الضوابط واإلجراءات الداخل�ة الئت

  

العق��ات   مخاطر  رصد  مسؤول�ة  ي 
الثايف الدفاع  خط  بصفتها  كة  بال�ث واالمتثال  القانون�ة  الشؤون  إدارة  تتو� 

كة المسؤول�ة اليوم�ة عن: وتقي�مها واإلبالغ    عنها. تتحمل إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال بال�ث

)١) كة  ال�ث عق��ات  تقي�م مخاطر  وأن  ٢)  العق��ات  مخاطر  من  التخف�ف  قادر ع�  نامج  ال�ب أن  والتأ�د من   (

نامج يتم استكماله/تع��زە حسب الحاجة ( سة واستفسارات ) والرد ع� االستفسارات المتعلقة بهذە الس�ا ٣ال�ب

 
۱۲  https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information 

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information
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ف حول االمتثال المتعلقة بالعق��ات (  ف (٤الموظفني ف المعنيني ) و�بالغ مجلس  ٥) وتط��ر وتوف�ي التدر�ب للموظفني

تقي�م   إجراء  الس�اسة. �جب  فيها لمتطلبات هذە  أو مشتبه  فعل�ة  انتها�ات  أي  المناسب عن  الوقت  ي 
اإلدارة �ف

القانون�ة   واالمتثال من أجل متابعة المخاطر المرتبطة بالعق��ات ضمن  سنوي للمخاطر من قبل إدارة الشؤون 

 اإلطار العام إلدارة المخاطر. 

 

تعت�ب إدارة المراجعة الداخل�ة بصفتها خط الدفاع الثالث مسؤولة عن إجراء اختبار مستقل للس�اسات واإلجراءات  

كة.   والضوابط المتعلقة بعق��ات ال�ث

 

 مبادئ عامة  .٤

اء سلع وخدمات معينة و��انات تقن�ة ومعلومات  �جوز للحكومات والمنظما  الدول�ة أن تحد من نقل أو �ث ت 

ي  
ومواد وتكنولوج�ا معينة وفقا للوائح العق��ات والرقابة ع� الصادرات. �جوز فرض حظر اقتصادي أو ك�ي أو جزيئ

 أو اجتماع�ة.  ،عسك��ة  األفراد ألسباب س�اس�ة، أو أو  ،المنظمات أو  ، البلدانع� بعض 

 

كات مجموعتها   ور�ة لها ول�ث كة بصفتها مؤسسة ذات تأث�ي عال�ي إ� اتخاذ االحت�اطات الفعالة وال�ف تهدف ال�ث

 إلدارة المخاطر المتعلقة بلوائح العق��ات والرقابة ع� الصادرات. 

 

أو   بالعق��ات  المستهدفة  الجهات  مبا�ث مع  أو غ�ي  مبا�ث  كة وخدماتها �شكل  ال�ث منتجات  تداول  �جب عدم 

تنتهك   ال  المحتملة  المعاملة  أن  أوً�  كة  بال�ث واالمتثال  القانون�ة  الشؤون  إدارة  تؤكد  لم  ما  المحظورة  البلدان 

ي  
كة لمثل هذە المخاطر. �ف حالة وجود أي شك لدى وحدات األعمال ذات العق��ات المعمول بها أو تعرض ال�ث

ي  
ي الحاالت االستثنائ�ة (مثل التعامل مع طرف مدرج �ف

أو  ")  SSI("قائمة تحد�د العق��ات القطاع�ة  الصلة أو �ف

ي قطاع ال �خضع للعق��ات وما إ� ذلك)، �جب إبالغ إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال  
التعامل مع بلد محظور �ف

كة للحصول ع� الموافقة المسبقة. ال �جوز تأ��د هذە المعاملة إال من قبل إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال    بال�ث

كة كو�ش القابضة للتأ�د من أن المعاملة   كة بعد الموافقة النهائ�ة من إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال ��ث بال�ث

 و�ش لمخاطر العق��ات. المحتملة ال تنتهك العق��ات المعمول بها أو تعرض مجموعة ك

 

ي ذلك العق��ات ولوائح الرقابة الصادرات  
ف ولوائح تنطبق عليها، بما �ف كة ألي قوانني من المهم للغا�ة أن تمتثل ال�ث

اماتها التعاقد�ة. ولهذا السبب:  ف ي تعمل فيها والوفاء بال�ت ي البلدان الئت
 �ف

 اخ�ص ال تيبات الالزمة والحصول ع� ال�ت أي �شاط خاضع للعق��ات    ١٣مطل��ة ما لم يتم اتخاذ ال�ت

ا 
�
امات عق��ات �جب التوقف    أو �شكل خرق ف للوائح الرقابة ع� الصادرات المعمول بها أو أي ال�ت

 عنه؛ 

  ي �خضع للعق��ات؛  �جب تنف�ذ إجراءات العنا�ة الواجبة من أجل تحد�د ما إذا كان طرف خار�ب

   تم إذا  الواجبة.  العنا�ة  ا لنت�جة إجراءات  يتم تحد�دە وفق� بتواتر  المستمرة  المراقبة  �جب إجراء 

ع�   الرقابة  للوائح  ا 
�
خرق �شكل  أو  للعق��ات  خاضع  �شاط  أي  أو  محظورة  معاملة  ا�تشاف 

�بالغ  الصادرات المعمول بها أثناء المراقبة المستمرة، ف�جب إ�قاف العمل�ة ذات الصلة ع� الفور و 

كة ع� الفور. بمجرد استالم هذە المعلومات من قبل إدارة   إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال بال�ث

 
اخ�ص لمدة  ۱۳ ي اللوائح ذات الصلة. سنوات ع�  ١٠�جب الحصول ع� ال�ت

 األقل ما لم ُينص ع� خالف ذلك �ف
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كة كو�ش   القانون�ة واالمتثال ��ث الشؤون  إدارة  إبالغ  كة سيتم  بال�ث القانون�ة واالمتثال  الشؤون 

 القابضة. 

 

ي الدفاتر و 
ي تمارس فيها  �جب إجراء المدفوعات وتحص�ل اإليرادات و�سج�لها �ف ف وأنظمة البلدان الئت ا لقوانني فق�

كة أ�شطتها التجار�ة.  ي غس�ل األموال وتم��ل اإلرهاب وتم��ل أ�شطة أسلحة الدمار    ١٤ال�ث
كة �ف لن �شارك ال�ث

كة:  الشامل.  ا لهذا الغرض �جب ع� ال�ث  وتحق�ق�

  ؛ ف كائها التجار�ني  معرفة ه��ة عمالئها و�ث

 ف واللوائح ال معمول بها ونظام أر�ش�ل�ك لقواعد السلوك العال�ي والس�اسات ذات  االمتثال للقوانني

 الصلة؛ 

  ي السجالت المال�ة والتجار�ة؛
ا �ف  ضمان الدقة دائم�

  االحتفاظ �سجالت لجميع أ�شطتها بط��قة آمنة وسل�مة؛ 

  .ا للوائح المعمول بها ي /العنا�ة الواجبة وفق�  إجراء فحوصات الطرف الخار�ب

 

: قد يؤدي عدم االمتثا   ل لهذە الس�اسة ع� سب�ل المثال ال الح� إ� ما ��ي

  ف (نت�جة النتهاك بعض العق��ات)؛  سجن الموظفني

  كة وموظفيها؛ ة ع� ال�ث  فرض عق��ات مال�ة كب�ي

  اإلساءة للسمعة العامة؛ 

  خسارة األعمال؛ 

  إلغاء الحوافز؛ 

  إنهاء االتفاق�ات؛ 

  هبوط أسعار األسهم؛ 

  ؛ ضعف أو انعدام فرص  الحصول ع� التم��ل الدو�ي

  داد االئتمان؛  اس�ت

  .كة  مصادرة أصول ال�ث

 

 التنف�ذ  .٥

ي نطاق إجراءات العنا�ة الواجبة �جب إجراء فحص الطرف المرفوض ("
من خالل أداة فحص الطرف  ")  DPS�ف

ا   ي آخر وفق� �ك تجاري جد�د أو طرف خار�ب العنا�ة الواجبة األول�ة قبل أي تعامل مع �ث . �جب إجراء  ي الخار�ب

ا إ� أق� حد   ي االعتبار أ�ض�
للوائح المعمول بها. وعند الق�ام بأ�شطة العنا�ة الواجبة توضع القوائم المحل�ة �ف

 جانب قوائم العق��ات العالم�ة. �جب الق�ام ب�جراءات العنا�ة الواجبة ل�س فقط  ممكن من الناح�ة التقن�ة إ�

كة    ،مشاركةقبل أي   ال�ث ي 
الصلة �ف اإلدارات ذات  ا�تشفت  إذا  العمل ع� أساس دوري.  أثناء عالقة  ا  ول�ن أ�ض�

ي  عالمات اإلنذار (مثل خطر المعامالت مع جهات مستهدفة بالعق��ات وأ�شطة غس�ل األموال و 
ما إ� ذلك) �ف

كة ع� الفور. تقوم إدارة الشؤون   أي وقت خالل عالقة العمل �جب إبالغ إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال بال�ث

القانون�ة واالمتثال بتنف�ذ أ�شطة العنا�ة الواجبة المعززة و�بالغ وحدة األعمال ذات الصلة باالحت�اطات الواجب 

ي ذلك، ع� سب�ل ال
ي حالة الشك ستقوم  اتخاذها بما �ف

مثال ال الح�، إنهاء عالقة العمل أو إلغاء االتفاق�ات. و�ف

 
 ير�ب الرج�ع إ� س�اسة أر�ش�ل�ك العالم�ة لمكافحة غس�ل األموال للحصول ع� التفاص�ل.  ۱٤
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كة كو�ش القابضة.  كة بالتشاور مع إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال ��ث  إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال بال�ث

 

ك األمر لتقدير إدارة الشؤون القانون�ة و  ف ي�ت كة لتحد�د  وحسب نتائج فحص األشخاص المرفوضني االمتثال بال�ث

 ما إذا كان من الممكن بدء المعامالت التجار�ة أو استمرارها. 

 

ف والغ�ي تتضمن المواد ذات الصلة ف�ما يتعلق بفهمهم   كاء التجار�ني كة التأ�د من أن العقود مع ال�ث �جب ع� ال�ث

اماتهم باالمتثال لهذە الس�اسة.  ف  وال�ت

 

 عزل الشخص األم���ي  .٦

ي أي معاملة تنطوي ع�    �جب أال �شارك
ف �ف ي ذلك الموظفون لدى أشخاص أم��كيني

األشخاص األم��كيون بما �ف

بلد محظور أو جهة أخرى مستهدفة بالعق��ات األم��ك�ة ما لم �كن مكتب مراقبة األصول األجنب�ة قد رخص أو  

ي تلك المعاملة. "
ف �ف أي شخص أثناء وجودە  " �شملون  األشخاص األم��كيونأذن بمشاركة األشخاص األم��كيني

ي ذلك األم��كيون مزدوجو الجنس�ة)؛  
ي الوال�ات المتحدة؛ أو أي مواطن أم���ي أو حامل ج��ن كارد أينما كان (بما �ف

�ف

، وكذلك ال��انات غ�ي األم��ك�ة   ي الوال�ات المتحدة، أو أي شخص �عمل لدى ك�ان أم���ي
أو أي ك�ان مؤسس �ف

�ات المتحدة بموجب عق��ات أم��ك�ة معينة. يوفر بروتوكول عزل الشخص  المملوكة أو الخاضعة لس�طرة الوال 

ي الملحق  
ورة    )١( األم���ي المرفق �ف ف حسب ال�ف إرشادات وتعل�مات إضاف�ة حول استبعاد األشخاص األم��كيني

 لالمتثال للعق��ات األم��ك�ة المعمول بها. 

 

األشخاص   عزل  حول  المعلومات  من  م��د  ع�  القانون�ة  للحصول  الشؤون  ب�دارة  االتصال  �جب  ف  األم��كيني

كة.   واالمتثال بال�ث

 

 متطلبات الشفاف�ة  .۷

ي أي سلوك�ات تهدف إ� 
كات المجموعة اإلدالء بأي ب�انات أو االنخراط �ف ي ذلك �ث

كة بما �ف ي ال�ث
ال �جوز لموظ�ف

ها ع�   ي �مكن تفس�ي أنها �سه�ل للتهرب من العق��ات  التهرب من العق��ات أو من متطلبات هذە الس�اسة أو الئت

ي تعل�مات الدفع و/أو مستندات  
أو النشاط الخاضع للعق��ات. ال �جوز تغي�ي أو حذف أو إخفاء أي معلومات �ف

ف ع�  معاملة و/أو ب�انات الطرف المقابل  ال من أجل التهرب من العق��ات أو إعاقة تحد�د مسألة العق��ات. يتعني

الط  من  طلب  أي  رفض  ف  المقابل  الموظفني أو أو    ، لحذفرف  األسماء،  األخرى    ، العناو�ن  إخفاء  المعلومات  أو 

ي سجالت المعامالت أو المستندات التجار�ة األخرى و�بالغ إدارة الشؤون 
المتعلقة بجهة مستهدفة بالعق��ات �ف

كة بهذا األمر. لن يتم التسامح مع أي افتقار إ� الشفاف�ة ف�ما يت  علق بمسألة العق��ات. القانون�ة واالمتثال بال�ث

 

 طلبات الحصول ع� المعلومات  .۸

كات المجموعة طلبات للحصول ع� معلومات (" كة و/أو �ث ف�ما يتعلق ببعض المعامالت  ")  RFIقد تتل�ت ال�ث

ة. �مكن استالم طلبات الحصول ع� المعلومات ع�ب   واألطراف المقابلة وما إ� ذلك من البنوك المقابلة أو النظ�ي

ف ع� أي موظف يتل�ت طلب للحصول ع� المعلومات متعلق   ي أو الفا�س أو وسائل أخرى. يتعني
ويف �د اإلل��ت ال�ب

كة لمراجعته. تتطلب جميع الردود  بالعق��ات أن يرسل الطلب ع  � الفور إ� إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال بال�ث

كة   ع� طلبات الحصول ع� المعلومات المتعلقة بالعق��ات موافقة من إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال بال�ث
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 و�جب أن تتناول الطلب بأ�مله وأن تكون دق�قة وغ�ي مضللة. 

 

المت الوثائق  الصلة  جميع  الداخل�ة ذات  المراسالت  ي ذلك جميع 
المعلومات، بما �ف الحصول ع�  علقة بطلبات 

كة وأي وثائق أخرى   القانون�ة واالمتثال بال�ث ي تثبت اعتماد الرد ع� الطلب من ِقبل إدارة الشؤون  والوثائق الئت

ي ص�غة 
ون�ة. تتعلق بالتعامل مع طلبات الحصول ع� المعلومات �جب حفظها وأرشفتها �ف  إل��ت

 

كة كو�ش القابضة   كة مع إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال ��ث ستتواصل إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال بال�ث

 لمتابعة طلب الحصول ع� المعلومات. 

 

 انتها�ات هذە الس�اسة  .۹

ي ذلك الفصل من العمل
ة بما �ف . إذا تم انتهاك هذە  قد يؤدي انتهاك هذە الس�اسة إ� اتخاذ إجراءات تأديب�ة كب�ي

مة معهم، إن وجدت، بأثر فوري.   الس�اسة من قبل أي أطراف خارج�ة، ف�جب إنهاء العقود الم�ب

 

الشؤون   إدارة  إبالغ  به �جب عل�ك  المعمول  القانون  الس�اسة و/أو  لهذە  انتهاك  ي وجود 
أو شك�ت �ف إذا علمت 

كة ع� الفور باالنتهاك (أو اال  نتها�ات المشتبه فيها). باإلضافة إ� ذلك، إذا كان لد�ك أي  القانون�ة واالمتثال بال�ث

ا اإلبالغ عن أسئلتك   كة، أو �مكنك أ�ض� أسئلة أو استفسارات، ير�ب االتصال ب�دارة الشؤون القانون�ة واالمتثال بال�ث

وأرقام هواتف الخط الساخن  ،  www.ethicsline.net ال��بأداة    من خالل قنوات اإلبالغ    أو استفساراتك ع�ب 

ي الموقع 
ي كما هو مدرج �ف

ويف us/global-https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-  اإلل��ت

conduct-of-code//   

 

ا اإلبالغ عن أي انتهاك لهذە الس�اسة ع� الخط   الساخن ألخالق�ات  باإلضافة إ� القنوات المذكورة �مكنك أ�ض�

كة كو�ش القابضة ع�ب الرابط التا�ي    kocsnow.koc.com.tr/hotline �ث

 

ي أر�ش�ل�ك
لضمان االمتثال    ستتم مراجعة هذە الس�اسة �شكل دوري من قبل إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال �ف

ف واللوائح الجد�دة أو المنقحة.   للقوانني

 

 الشخص األم���ي بروتوكول عزل  –)  ١الملحق (  .۱۰

ي تنطوي ع� جهات مستهدفة بالعق��ات 
 ١٥عزل العنا� األم��ك�ة عن األعمال التجار�ة اليت

وتوكول  .۱  سبب هذا ال�ب

كات المجموعة وجميع العمل�ات ع� مستوى العالم   . أ كة و�ث للحما�ة من مشاركة ال�ث

أو   المعمول بها  العق��ات االقتصاد�ة  ي قد تنتهك  الئت المعامالت  ي 
التجاري  �ف الحظر 

 "). العق��ات ("

ا ألن انتها�ات العق��ات �مكن أن تؤدي إ� عق��ات جنائ�ة ومسؤول�ة شخص�ة   . ب نظر�

اماتهم   ف ال�ت فهم  ف  الموظفني جميع  ع�  �جب  �متثلون،  ال  الذين  ف  للموظفني بالنسبة 

 
 سياسات الشركة األخرى] ل�حصول ع�� إرشادات حول هذه اللوائح واملتطلبات. ال يتناول هذا ال��وتو�ول لوائح الرقابة ع�� الصادرات ومتطلبات ال��خيص �� الواليات املتحدة أو االتحاد األورو�ي. راجع [ ۱٥

http://www.ethicsline.net/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx


 

 
 86 / 71 أر�ش�ل�ك – نظام قواعد السلوك العال�ي 

 

 . ف وتوكول من أجل حمايتهم وحما�ة زمالئهم الموظفني  والتق�د الصارم بهذا ال�ب

 الجهات المستهدفة بالعق��ات  .۲

كات المجموعة إنفاذ مجموعة من العق��ات  �جوز ل�ل من   .أ كة و�ث ي تعمل فيها ال�ث الوال�ات القضائ�ة الئت

ا لوال�ات األمم المتحدة   بالعق��ات ة المستهدف البلدانأو   ،األدواتأو  ،ال��انات أو  ،األشخاص ضد  وفق�

 أو ألسباب أخرى. 

من   .ب أوسع  مجموعة  ا  عموم� األم��ك�ة  االقتصاد�ة  العق��ات  وال��انات  �ستهدف  واألشخاص  البلدان 

كات المجموعة.   كة و�ث ي تعمل فيها ال�ث ي تفرضها الوال�ات القضائ�ة األخرى الئت مقارنة بالعق��ات الئت

مكتب   ي حددها  الئت واألدوات  وال��انات  األشخاص  األم��ك�ة  بالعق��ات  المستهدفة  الجهات  �شمل 

") األم���ي  األجنب�ة  األصول  مذ ")،  OFACمراقبة  هو  األصول  كما  مراقبة  مكتب  موقع  ع�  كور 

خاصة  ١٦األجنب�ة.  بصفة  أسماؤهم  المحددة  ف  المواطنني إ�  من    ")SDNs("  باإلضافة  ف  والمته��ني

") األجنب�ة  تفرض  ")،  FSEsالعق��ات  األخرى  األم��ك�ة  األجنب�ة والسلطات  األصول  مراقبة  مكتب 

ا عق��ات شاملة ضد القرم وك��ا   ا فرض مكتب    ،مال�ة، والسودانوكور�ا الش  ،و�يران حال�� � وسور�ا. وأخ�ي

ي روس�ا  
ي قطاعات المال�ة والدفاع والطاقة �ف

مراقبة األصول األجنب�ة عق��ات ع� ك�انات معينة تعمل �ف

ي قائمة تحد�د العق��ات القطاع�ة الصادرة عن مكتب مراقبة األصول األجنب�ة
 . SSI List ب�دراجها �ف

األم�  .ج العق��ات  متطلبات  ع�  تنطبق  ا  وأ�ض� العالم  مستوى  ع�  ف  األم��كيني األشخاص  ع�  �ك�ة 

ي �قوم بها  وتنطوي ع� اإلقل�م أو النظام الما�ي للوال�ات المتحدة أو عمل�ات  أي شخص المعامالت الئت

النقل الدول�ة للسلع أم��ك�ة المنشأ الخاضعة للرقابة ع� الصادرات (ُ�شار إليها �شكل جما�ي باسم  

 "). ��ك�ةالعنا� األم"

ي تنطوي ع� عنا� أم��ك�ة قد تخلق مخاطر   .د ي �جب طرحها لتحد�د ما إذا كانت المعاملة الئت األسئلة الئت

 :  عق��ات أم��ك�ة تتضمن ما ��ي

   ف المحددة أسماؤهم بصفة ي قائمة المواطنني
عن مكتب    خاصة الصادرةهل طرف المعاملة مدرج �ف

 ١٧مراقبة األصول األجنب�ة أو مملوك من ِقبلهم؟ 

   ي معاملة أو �قوم بتور�د سلع أو خدمات إ�/من
كور�ا  أو    ،إيرانأو    ،ك��ا أو    ،القرمهل يوجد طرف �ف

 ")؟ البلدان المحظورةأو سور�ا (" ، السودان الشمال�ة، أو 

   ي قائمة تحد�د العق��ات القطاع�ة أو
كة �ظهر اسمها  هل طرف المعاملة مدرج �ف مملوك من ِقبل �ث

ي قائمة تحد�د العق��ات القطاع�ة؟ 
 �ف

   ا أو �عمل ن�ابة عن حكومات ا أو جزئ�� أو   ، السودانأو   ،إيرانأو  ،ك��ا هل طرف المعاملة مملوك كل��

 أو مؤسسة مملوكة إلحدى هذە الحكومات؟  ،سور�ا 

   بخالف) ف  ف ك��يني مواطنني ِقبل  من  ا  جزئ�� أو  ا  مملوك كل�� أو  ي  مواطن كويب المعاملة  طرف  هل 

ي بلد ثالث)؟ 
ف إقامة دائمة �ف ي الوال�ات المتحدة أو المق�مني

ف �ف ف المق�مني ف ال���يني  المواطنني

 

 س�استنا  .۳

ي تنطبق ع� معامالتنا.  . أ ي ذلك ضوابط التصدير الئت
ف العق��ات، بما �ف م بجميع قوانني ف  نل�ت

 
  & List/Pages/default.aspx-center/sanctions/SDN-http://www.treasury.gov/resourceع راج ۱٦

list.aspxList/Pages/ssi_-center/sanctions/SDN-http://www.treasury.gov/resource   
۱۷  . ف إجراء فحص الطرف المرفوض ع� جميع المعامالت بغض النظر عن مشاركة العن� األم���ي  يتعني

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/ssi_list.aspx
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بموجب   . ب االمتثال  عدم  لمخاطر  ف  المشاركني من  أي  تع��ض  ي من شأنها  الئت المعامالت  ي 
�ف �شارك  لن 

 العق��ات المعمول بها. 

ي الوال�ات القضائ�ة   . ج
ف العق��ات �ف ي تقصد أو تهدف إ� التهرب من قوانني ي المعامالت الئت

لن �شارك �ف

ي نمارس فيها األعمال التجار�ة.   الئت

 

ي حاالت الشك �جب ع� ج 
كة. �ف ف الرج�ع إ� إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال بال�ث  ميع الموظفني

 

ن  ا�سحاب .٤ ن األم��كيني  الموظفني

ي أي معاملة  األشخاص األم��كيون�جب أال �شارك " . أ
ف �ف ي ذلك الموظفون لدى أشخاص أم��كيني

" بما �ف

مكتب مراقبة األصول  تنطوي ع� بلد محظور أو جهة أخرى مستهدفة بالعق��ات األم��ك�ة ما لم �كن  

ي تلك المعاملة. "
ف �ف "  األشخاص األم��كيوناألجنب�ة قد رخص أو أذن بمشاركة األشخاص األم��كيني

ي الوال�ات المتحدة؛ أو أي مواطن أم���ي أو حامل ج��ن كارد أينما  
�شملون أي شخص أثناء وجودە �ف

ي ذلك األم��كيون مزدوجو الجنس�ة)؛ أو أي ك�ان مؤسس
ي الوال�ات المتحدة، أو أي شخص    كان (بما �ف

�ف

الوال�ات   لس�طرة  الخاضعة  أو  المملوكة  األم��ك�ة  غ�ي  ال��انات  وكذلك   ، أم���ي لدى ك�ان  �عمل 

 المتحدة بموجب عق��ات أم��ك�ة معينة. 

   المجموعة كات  كة و�ث المتحدة  -ال�ث الوال�ات  ب�كو  كة  ،    -   باستثناء �ث ف أم��كيني ا  ل�سوا أشخاص�

ي الوال�ات المتحدة وأي موظف ع� مستوى العالم �حمل جواز  ول�ن أي من مكا 
تبها وموظفيها �ف

 سفر أو ج��ن كارد أم��ك�ة هم أشخاص أم��كيون. 

ي حالة عدم وجود ترخ�ص أو إذن أو إعفاء معمول به تحظر العق��ات األم��ك�ة مشاركة األشخاص   . ب
�ف

ي المعامالت مع البلدان المحظورة 
ف �ف  والجهات األخرى المستهدفة بالعق��ات األم��ك�ة. األم��كيني

   ي قائمة تحد�د العق��ات القطاع�ة محدودة النطاق
كات المدرجة �ف العق��ات المفروضة ع� ال�ث

كات أو   ي الديون الجد�دة أو توف�ي التم��ل لتلك ال�ث
ف التعامل �ف وتحظر ع� األشخاص األم��كيني

ا ع� ي  التعامل فيها بط��قة أخرى (اعتماد�
ي قائمة تحد�د العق��ات القطاع�ة) أو �ف

 ال��ان المدرج �ف

ي  
�ف مصالحهم  أو  ممتل�اتهم  أو  األشخاص  لهؤالء  جد�دة  مل��ة  حصص  إ�شاء  الحاالت  بعض 

 الممتل�ات. 

ف الذين هم مواطنون أم��كيون أو �حملون ج��ن كارد أم��ك�ة (بما   . ج و�التا�ي �جب ع� جميع الموظفني

ف غ�ي األ  ي ذلك المواطنني
ي المعامالت  �ف

ي الوال�ات المتحدة) عدم المشاركة �ف
ف أثناء وجودهم �ف م��كيني

ي تنطوي ع� جهات مستهدفة بالعق��ات األم��ك�ة أو دعمها أو �سه�ل تلك المعامالت، ما لم �كن   الئت

  ١٨مكتب مراقبة األصول األجنب�ة قد رخص أو سمح بهذە المعامالت. 

 
العق��  ۱۸ ي قائمة تحد�د 

المدرجة �ف كات  المعامالت مع ال�ث ي جميع 
القطاع�ة مشاركة الشخص األم���ي �ف العق��ات  ات  ال تحظر عق��ات قائمة تحد�د 

ي الرج�ع إ� قائمة تحد�د العق��ات القطاع�ة لالطالع ع� القطاع�ة. ول�ن تحظر  
ا فقط. ينب�ف ا محدود� عق��ات قائمة تحد�د العق��ات القطاع�ة �شاط�

: التوج�ه   ي تنطوي ع� حصص مل��ة جد�دة أو ديون جد�دة ل��ان خاضع    –  ١تفاص�ل هذە المحظورات، ول�نها ب��جاز تتمثل ف�ما ��ي المعامالت الئت
ي تنطوي ع� ديون جد�دة ل��ان خاضع للعق��ات بموجب التوج�ه   –  ٢يوما؛ والتوج�ه    ٣٠لمدة ت��د ع�    ١موجب التوج�ه للعق��ات ب  ٢المعامالت الئت

التوج�ه    –  ٣يوما؛ والتوج�ه    ٩٠لمدة ت��د ع�   ي تنطوي ع� ديون جد�دة ل��ان خاضع للعق��ات بموجب  الئت يوما؛   ٣٠لمدة ت��د ع�    ٣المعامالت 
ي وتنطوي ع  -  ٤لتوج�ه  وا ي الصخر ال��ئت

ي المنطقة القطب�ة الشمال�ة أو �ف
ي الم�اە العم�قة أو �ف

ي تنطوي ع� استكشاف أو إنتاج مشار�ــــع �ف � المعامالت الئت
ي االتحاد الرو�ي وتنطوي ع� ك�ان خاضع للعق��ات بموجب التوج�ه  

ي  . تنطبق نفس المحظورات المقابلة ع٤اإلنتاج المحتمل للنفط �ف � ال��انات الئت
ي قائمة تحد�د العق��ات القطاع�ة بنسبة  

ي    ٥٠�مل�ها واحد أو أ��� من ال��انات المدرجة �ف
ف المشاركة �ف . لذلك، �جوز لألشخاص األم��كيني ي المائة أو أ���

�ف
�طة أال تنطوي هذە المعامالت   ي قائمة تحد�د العق��ات القطاع�ة �ث

كات المدرجة �ف ع� معامالت محظورة أو أي جهات أخرى  المعامالت مع هذە ال�ث
 مستهدفة بالعق��ات األم��ك�ة. 
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ا أم��ك . د ا غ�ي أم���ي  ع� وجه التحد�د إذا كنت شخص� ا أو موظف� ي الوال�ات المتحدة أو مدير�
ا �ف ا موجود� ��

 :  ل��ان أم���ي أثناء ت�فك ن�ابة عن ال��ان األم���ي

ال تقدم أي مشورة تجار�ة أو مساعدة أو أي دعم آخر ف�ما يتعلق باألعمال المحظورة من قبل   .١

ي تنطوي ع� البلدان المحظو  رة أو جهات أخرى مستهدفة  مكتب مراقبة األصول األجنب�ة والئت

 بالعق��ات األم��ك�ة؛ 

ف ع� أو �سمح أو تعتمد أي عمل محظور من قبل مكتب مراقبة األصول األجنب�ة ينطوي   .٢ ال ��ث

ف�ما   اآلخ��ن  ف  الموظفني توجه سلوك  أو  تدير  وال  األم��ك�ة  بالعق��ات  ع� جهات مستهدفة 

 يتعلق بهذە األعمال؛ 

ي إعادة تصم�م أو   .٣
أو خدمات    ،منتجاتأو    ، عمل�ات أو    ،معامالت إعادة ه�كلة أي  ال �شارك �ف

ي تنطوي ع�   المحظورة من قبل مكتب مراقبة األصول األجنب�ة والئت لغرض �سه�ل األعمال 

 جهات مستهدفة بالعق��ات األم��ك�ة؛ 

كات ( .٤ ، المحاسبة واللوجست�ات و�دارة العقود والخدمات  ع� سب�ل المثالال تقدم خدمات ال�ث

�ة) ع� وجه الخصوص لدعم األعمال المحظورة من قبل مكتب مراقبة األصول األجنب�ة  الفن

ي تنطوي ع� جهات مستهدفة بالعق��ات األم��ك�ة.   والئت

ي تنطوي ع� جهات   .٥ ال تقم ب�حالة األعمال المحظورة من قبل مكتب مراقبة األصول األجنب�ة الئت

آخر وال تصدر أي توك�ل ف�ما يتعلق بمعامالت  مستهدفة بالعق��ات األم��ك�ة إ� أي شخص  

 محددة مع جهات مستهدفة بالعق��ات األم��ك�ة. 

ال تقدم أي خدمات مدرجة أعالە ف�ما يتعلق بالدين أو حصص المل��ة حسب االقتضاء إ�   .٦

ي قائمة تحد�د العق��ات القطاع�ة. 
 ال��انات المدرجة �ف

اك .٧ ف عدم إ�ث ف غ�ي األم��كيني ف األشخاص    �جب ع� الموظفني الخدمات  أو    ، السلعأو    ،األم��كيني

أو  المنشأ،  ي أي عمل محظور من قبل مكتب مراقبة األصول    أم��ك�ة 
الما�ي األم���ي �ف النظام 

 األجنب�ة ينطوي ع� جهات مستهدفة بالعق��ات األم��ك�ة. 

بالعق��ات  .٨ مستهدفة  جهات  ع�  معاملتك  وانطوت  ا  أم��ك�� ا  شخص� تكن  لم  إذا   ،   و�التا�ي

ا به بموجب ترخ�ص أو تف��ض من مكتب مراقبة األصول األجنب�ة،   األم��ك�ة، ما لم �كن م�ح�

ا به بخالف ذلك من قبل مسؤول االمتثال:   أو م�ح�

ي الوال�ات المتحدة؛  .۱
ي هذە المعاملة أثناء وجودك �ف

ا �ف ي قدم�
 ال تم�ف

ج��ن كا  .۲ حامل  أو  أم���ي  مواطن  ذلك  ي 
�ف (بما  أم���ي  شخص  من  تطلب  خارج  ال  رد 

ي هذە المعاملة؛ 
 الوال�ات المتحدة) أن �ساعدك �ف

لهذا   .۳ االمتثال  إ�  الحاجة  إ�  لتنبيهه  إال  أم���ي  شخص  مع  المعاملة  هذە  تناقش  ال 

وتوكول أو إلبالغ مكتب مراقبة األصول األجنب�ة بمسألة تتعلق باالمتثال؛   ال�ب

�د اإلل .٤ ي رسائل ال�ب
ف �ف ف األشخاص األم��كيني ي للمساعدة ع� تنف�ذ  ال تقم بتضمني

ويف ��ت

 تلك المعاملة؛ 

ي تلك المعاملة عن ط��ق حجب المعلومات   .٥
ف �ف اك األشخاص األم��كيني ال تحاول إ�ث

 حول صلتها بجهة مستهدفة بالعق��ات األم��ك�ة؛ 

لتم��ل   .٦ األم��كيون  األشخاص  �قدمها  ي  الئت األخرى  األصول  أو  االئتمان  �ستخدم  وال 

ف   المعامالت مع جهات مستهدفة بالعق��ات األم��ك�ة، وال تزود األشخاص األم��كيني
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 باألموال الناتجة عن هذە المعاملة. 

ي قد تنتهك هذە الس�اسة:  . ه  أمثلة: ف�ما ��ي أمثلة ع� األفعال الئت

  كة سور�ة؛ مواطن أم���ي ي ترك�ا يتفاوض ع� بيع ثالجات إ� �ث
كة �ف   �عمل لدى ال�ث

   ا من ي السودان أثناء عمله مؤقت�
كة �ف ي ترك�ا يتفاوض ع� عقد مع �ث

كة �ف مواطن تر�ي توظفه ال�ث

ي ني��ورك؛ 
 مكتب �ف

 ي الوال�ات المتحدة لب�ع
ها  من ترك�ا �طلب نفس الموظف غ�ي األم���ي قطع الغ�ار من مورد مق�م �ف

ي إيران؛ 
 إ� عم�ل �ف

   ف المواطنني قائمة  ي 
كة مدرجة �ف ترك�ا ع� عقد مع �ث ي 

كة �ف ال�ث يوافق حامل ج��ن كارد توظفه 

 المحددة أسماؤهم بصفة خاصة الصادرة عن مكتب مراقبة األصول األجنب�ة. 

ف  ا�سحاب . و  أعضاء اللجان األم��كيني

  كات كة و�ث ي �ي شخص أم���ي    كما هو مذكور أعالە ال �جوز ألي شخص تابع لل�ث المجموعة الئت

ي تنطوي    ، الدعم  تقد�م المشورة، أو أو    ،التف��ض أو    ،الموافقة أو المساعدة ف�ما يتعلق باألعمال الئت

الوال�ات   قانون  �سمح  لم  ما  المحظورة  البلدان  أو  األم��ك�ة  بالعق��ات  مستهدفة  جهات  ع� 

 ) حالة معينة  ي 
�ف بمشاركتها  قد  المثالع� سب�ل  المتحدة  األجنب�ة  األصول  مراقبة  ، ألن مكتب 

 رخص المعاملة أو �سبب الطب�عة المحدودة لعق��ات قائمة تحد�د العق��ات القطاع�ة). 

   قاعدة تنطبق  ي    اال�سحابو�التا�ي 
�ف أو  اآلن  �خدمون  قد  ف  أم��كيني أشخاص  أي  ع�  الصارمة 

كات المجموعة،   كة ومجالس إدارة ولجان �ث ي ال�ث
ي أنه ال �جوز لهم المشاركة  المستقبل �ف مما �عئف

ي ذلك التخط�ط أو التص��ت بهدف تع��ز  
ي أي جزء من اجتماع هذە المجالس أو اللجان، بما �ف

�ف

ي تنطوي ع� جهات مستهدفة   األعمال المحظورة من قبل مكتب مراقبة األصول األجنب�ة والئت

 بالعق��ات األم��ك�ة أو بلدان محظورة. 

 م �كن  لم  ما  األشخاص  و�التا�ي  ع�  �جب  االمتثال،  مسؤول  قبل  من  بالمشاركة  لهم  ا  �ح�

ة   ف مغادرة غرفة االجتماعات و/أو الخروج من مؤتمرات الف�ديو/الصوت خالل هذە الف�ت األم��كيني

ي   ي قد يتخذ فيها مجلس اإلدارة أو اللجنة التنف�ذ�ة إجراًء ع� وجه التحد�د لتع��ز األعمال الئت الئت

 ستهدفة بالعق��ات األم��ك�ة أو بلدان محظورة. تنطوي ع� جهات م 

 ي    ؛توضيح ف�ما يتعلق بمشورة االمتثال ي لجنة أن �لتمس و�راجع �شكل روتيئف
�جوز ألي عضو �ف

األجنب�ة   األصول  مراقبة  مكتب  للوائح  االمتثال  �شأن  ف  أم��كيني أشخاص  من  المقدمة  المشورة 

الم كات  كة و�ث ال�ث العق��ات األخرى وتعرض  ي  ولوائح 
العق��ات األم��ك�ة. و�ف جموعة لمخاطر 

كات المجموعة تناول   كة و�ث ي مجالس ولجان ال�ث
هذا الس�اق �جوز لألعضاء أو المستشار�ن �ف

كات المجموعة، مع   كة و�ث ي الوقت نفسه عن    اال�سحابقضا�ا االمتثال للعق��ات ن�ابة عن ال�ث
�ف

قبل مكتب مراقبة األصول األجنب�ة    أي تخط�ط تجاري أو قرارات لتع��ز األعمال المحظورة من

 مع جهات مستهدفة بالعق��ات األم��ك�ة أو بلدان محظورة. 

   ي أي اجتماع
وف�ما يتعلق بأي محا�ف اجتماعات مسجلة من قبل المجالس واللجان المعن�ة، ف�ف

مراقبة   مكتب  قبل  من  المحظورة  األعمال  لتع��ز  آخر  إجراء  أي  أو  التص��ت  �سج�ل  ف�ه  يتم 

األجنب�ة مع جهات مستهدفة بالعق��ات األم��ك�ة أو بلدان محظورة، �جب أن �ش�ي هذە    األصول

�ن عن مثل هذا الفعل (  ف حا�ف ي تن� بها أي أشخاص أم��كيني   ل سب�   ع� المحا�ف إ� الط��قة الئت
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الغرفة أو خرجوا من المؤتمر)، قبل تدو�ن المناقشة و/أو القرارات المتعلقة بجهات    ا غادرو   المثال

 مستهدفة بالعق��ات األم��ك�ة. 

  ا ف �شكل عام) الذين ل�سوا أشخاص� �جب ع� أعضاء مجالس اإلدارة واللجان (والمدي��ن التنف�ذيني

األخرى   المراسالت  أو  ي 
ويف اإلل��ت �د  ال�ب رسائل  ي 

�ف ف  األم��كيني األشخاص  ف  تضمني عدم  ف  أم��كيني

ب مراقبة األصول األجنب�ة مع جهات  المتعلقة بالجوانب التجار�ة لألعمال المحظورة من قبل مكت

�شأن   المشورة  طلبات  من  العكس  (ع�  محظورة  بلدان  أو  األم��ك�ة  بالعق��ات  مستهدفة 

ي حاالت الشك. 
 االمتثال)، و�جب استشارة مسؤول االمتثال �ف

   تأذن بأي عمل محظور من قبل مكتب مراقبة األصول أو  المعن�ة  المجالس واللجان  توافق  لن 

جهات مستهدفة بالعق��ات األم��ك�ة أو بلدان محظورة إذا لم يتجاوز عدد األعضاء    األجنب�ة مع

ف بعد  .   ا�سحابالمتبقني ف ف المنسحبني ف عدد أعضاء األم��كيني  جميع األعضاء األم��كيني

 

ن  .٥ ن لدى أشخاص أم��كيني  إرشادات إضاف�ة للموظفني

ي األشخاص  ال تمتد عق��ات مكتب مراقبة األصول األجنب�ة لتشمل  . أ
المعرفة السلب�ة لدى موظ�ف

بالعق��ات   مستهدفة  جهات  ع�  تنطوي  ي  الئت المجموعة  كات  و�ث كة  ال�ث بأ�شطة  ف  األم��كيني

ف ال �ستخدمون معرفتهم بمثل هذە   األم��ك�ة أو بلدان محظورة، طالما أن األشخاص األم��كيني

المحظورة   األعمال  �سهل  به  م�ح  غ�ي  �شاط  ي 
�ف لالنخراط  مراقبة  األعمال  مكتب  قبل  من 

 األصول األجنب�ة. 

ف   . ب أم��كيني ي أشخاص 
المال�ة ع� موظ�ف الب�انات  أو  العامة  إدارة األغراض  تقار�ر  إن ��ث وتوز�ــــع 

كة   التجار�ة لل�ث المعلومات حول األعمال  ها من  التكال�ف/اإليرادات/األر�اح وغ�ي وال�شف عن 

النش س�اق  ي 
�ف المحظورة  البلدان  مع  المجموعة  كات  كات  و�ث كة و�ث لل�ث العال�ي  التجاري  اط 

ي أي مداوالت  
ف ال �شاركون �ف المجموعة لن ينتهك هذە الس�اسة طالما أن األشخاص األم��كيني

مراقبة   مكتب  ِقبل  من  بها  الم�ح  غ�ي  المحظورة  األعمال  لتع��ز  قرارات  اتخاذ  ي 
�ف أو  تجار�ة 

 األصول األجنب�ة. 

إ  . ج استشارة  ف  األم��كيني األشخاص  ف ع�  كة كلما كانت  يتعني بال�ث واالمتثال  القانون�ة  الشؤون  دارة 

وتوكول.   لديهم أسئلة أو مخاوف �شأن موض�ع هذا ال�ب

 

 

 ٢٠٢٢/ ١٠/ ١٧تار�ــــخ اإلصدار:  
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 الس�اسة العالم�ة لحقوق اإل�سان

 

 الغرض والنطاق  .١

") الماثلة  اإل�سان  ف�ما  ") دل�ً� �عكس نهج  الس�اسةُتعد س�اسة حقوق  كات مجموعتها  أر�ش�ل�ك و�ث ومعاي�ي 

ام حقوق اإل�سان.  ي اح�ت
كات مجموعتها �ف  يتعلق بحقوق اإل�سان و�وضح أهم�ة مساهمة أر�ش�ل�ك و�ث

الس�اسة.   لهذە  االمتثال  مجموعتها  كات  و�ث أر�ش�ل�ك  ي 
�ف ف  والمسؤولني والمدي��ن  ف  الموظفني جميع  ع�  �جب 

كة تابعة لمجموعة كو�ش، تتوق ا وتتخذ الخطوات الالزمة لضمان  بصفتها �ث كات مجموعتها أ�ض� ع أر�ش�ل�ك و�ث

ف  كائها التجار�ني  لهذە الس�اسة و/أو الت�ف بما يتما�ث معها.   -إ� الحد الممكن  -امتثال جميع �ث

 

 التع��فات  .٢

ن " التجار�ني كاء  الخدمات  �شمل    –  "ال�ش ومقد�ي  ف  والموزعني ف   ،المعتمدين الموردين  ف    ،والممثلني والمقاولني

ف  ، واالستشار�ني ف  . المستقلني

كات المجموعة" ي تمتلك فيها أر�ش�ل�ك �شكل مبا�ث أو غ�ي مبا�ث أ��� من    –  "�ش ي ال��انات الئت ٪ من    ٥٠تعئف

 رأس المال. 

متأصلة لجميع الب�ث بغض النظر عن الجنس والعرق واللون والدين واللغة  الحقوق  ال�ي    –  "حقوق اإل�سان"

ي ح�اة متساو�ة وحرة  والعمر والجنس�ة  
وة. �شمل ذلك الحق �ف واختالف الفكر واألصل القو�ي أو االجتما�ي وال��

 وك��مة ضمن حقوق أخرى من حقوق اإل�سان. 

"ILO " –   ي منظمة العمل الدول�ة  تعئف

ي العمل"
الدول�ة  هو إعالن لمنظمة العمل ١٩" إعالن منظمة العمل الدول�ة �شأن المبادئ والحقوق األساس�ة �ن

األر�ــع   الفئات  ام  باح�ت أم ال،  الصلة  االتفاق�ات ذات  الدول األعضاء سواء صدقت ع�  اعتمادە و�لزم جميع  تم 

 التال�ة من المبادئ والحقوق وتع��زها بحسن ن�ة: 

  ،اف الفعال بالمفاوضات الجماع�ة  الح��ة النقاب�ة واالع�ت

  القضاء ع� جميع أشكال العمل الق�ي أو ،  اإللزا�ي

  ،القضاء ع� عمالة األطفال 

   �ي التوظ�ف والمهنة.  أشكالالقضاء ع
ف �ف  التمي�ي

كة   –  "مجموعة كو�ش " ي �ث كة    كو�ش القابضة تعئف ي �س�طر عليها �ث كات الئت �شكل مبا�ث    كو�ش القابضةوال�ث

ي أحدث تقار�رها 
كة المدرجة �ف كات المشار�ــــع المش�ت ك أو فردي و�ث  المال�ة الموحدة.  أو غ�ي مبا�ث �شكل مش�ت

"OECD"  –  ي منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة  تعئف

الجنس�ات"تهدف   متعددة  كات  لل�ش والتنم�ة  االقتصادي  التعاون  منظمة  سلوك    ٢٠" إرشادات  وضع  إ� 

ي السوق الدول�ة، و�التا�ي ز�ادة مساهمة  
ف �ف ف المنافسني كات الذي ترعاە الدولة و�حافظ ع� التوازن بني مسؤول�ة ال�ث

 
۱۹  en/index.htm--https://www.ilo.org/declaration/lang 
۲۰ https://mneguidelines.oecd.org/annualreportsontheguidelines.htm 

https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
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ي التنم�ة المستدامة. 
كات متعددة الجنس�ات �ف  ال�ث

“UN” –  ي  األمم المتحدة.  تعئف

ي جميع   من أجل  ، األمم المتحدةهو ميثاق عال�ي بدأته  – ٢١" الميثاق العال�ي لألمم المتحدة"
كات �ف �شجيع ال�ث

ي س�اسات مستدامة   ا أنحاء العالم ع� تبئف ، وتقد�م التقار�ر حول تنف�ذ تلك الس�اسات. الميثاق  ومسؤولة اجتماع��

ي مجاالت حقوق اإل�سان العال�ي لألمم المتحدة هو إط
ة مبادئ �ف كات و�نص ع� ع�ث ار قائم ع� المبادئ لل�ث

 والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. 

اإل�سان" التجار�ة وحقوق  األعمال  �شأن  التوجيه�ة  المتحدة  األمم  المبادئ    –  ٢٢"مبادئ  من  �ي مجموعة 

كات لمنع   ي العمل�ات التجار�ة والتصدي لها ومعالجتها. التوجيه�ة للدول وال�ث
 انتها�ات حقوق اإل�سان المرتكبة �ف

ي تار�ــــخ حقوق اإل�سان صاغها ممثلون من خلف�ات    –   ٢٣"اإلعالن العال�ي لحقوق اإل�سان"
هو وث�قة تار�خ�ة �ف

ي 
ي  قانون�ة وثقاف�ة مختلفة من جميع أنحاء العالم وأعلنتها الجمع�ة العامة لألمم المتحدة �ف

د�سم�ب    ١٠ بار�س �ف

ك لإلنجازات لجميع الشعوب وجميع األمم. وهو �حدد ألول مرة حقوق اإل�سان األساس�ة    ١٩٤٨ كمع�ار مش�ت

ا.  ف حمايتها عالم�� ي يتعني  الئت

ن المرأة" كات حول ك�ف�ة تع��ز  )  WEPs(  –  ٢٤" مبادئ تمكني التوج�ه لل�ث ي توفر  المبادئ الئت �ي مجموعة من 

ف   ي مكان العمل والسوق والمجتمع. وضع تلك المبادئ الميثاق العال�ي لألمم  المساواة بني
ف المرأة �ف ف وتمكني الجنسني

ف المرأة إ� معاي�ي العمل وحقوق اإل�سان الدول�ة وتقوم   المتحدة وهيئة األمم المتحدة للمرأة، و�ستند برامج تمكني

ف ال  ي المساواة بني
كات مصلحة ومسؤول�ة �ف اف بأن لل�ث ف المرأة. ع� االع�ت ف وتمكني  جنسني

ي االتفاق�ة المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل    ٢٥")١٨٢اتفاق�ة أسوأ أشكال عمل األطفال (االتفاق�ة رقم  " تعئف

 األطفال واتخاذ اإلجراءات الفور�ة للقضاء عليها. 

 مبادئ عامة  .٣

كات مجموعتها اإلعالن   كة و�ث كة تابعة لمجموعة كو�ش تعمل ع� الصع�د العال�ي تتخذ ال�ث بصفة أر�ش�ل�ك �ث

لها وتحافظ ع� فهم مشمول ب اإل�سان دل�ً�  ي  العال�ي لحقوق 
المصلحة �ف اإل�سان ألصحاب  ام لحقوق  االح�ت

كة. إن إ�شاء بيئة عمل إ�جاب�ة ومهن�ة لموظفيها والحفاظ عليها هو المبدأ الرئ��ي   ي تعمل فيها ال�ث البلدان الئت

ي  
�ف العالم�ة  األخالق�ة  للمبادئ  ا  وفق� كات مجموعتها  أر�ش�ل�ك و�ث تعمل  كات مجموعتها.  أر�ش�ل�ك و�ث كة  ل�ث

ي  مواضيع مثل ا 
م حقوق موظفيها �ف ي واألجور والمزا�ا اإلضاف�ة والتن�ع وتح�ت

ق�ة والتط��ر الوظ��ف لتوظ�ف وال�ت

أشكال   األطفال وجميع  الق�ي وعمل  العمل  وُ�حظر �احة  إليها.  واالنضمام  اخت�ارهم  من  منظمات  �شك�ل 

ف والمضا�قة.   التمي�ي

ي المقام األ
ي االعتبار �ف

كات مجموعتها �ف ول المعاي�ي والمبادئ الدول�ة المذكورة أدناە ف�ما يتعلق  تضع أر�ش�ل�ك و�ث

 بحقوق اإل�سان: 

 ) ي العمل
 ) ١٩٨٨إعالن منظمة العمل الدول�ة �شأن المبادئ والحقوق األساس�ة �ف

 
۲۱ gc/mission/principles-is-https://www.unglobalcompact.org/what 
۲۲ https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 
۲۳ rights-human-of-declaration-us/universal-https://www.un.org/en/about 
۲٤ g/abouthttps://www.weps.or 
۲٥ https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182 

https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility


 

 
 86 / 78 أر�ش�ل�ك – نظام قواعد السلوك العال�ي 

 

   المتعددة الشــركات  إ�  الموجهــة  والتنم�ة  االقتصادي  التعاون  لمنظمــة  التوجيه�ــة  المبــادئ 

 ) ٢٠١١الجنســ�ات الصادرة (

  ) ٢٠٠٠الميثاق العال�ي لألمم المتحدة ( 

 ) ٢٠١١المبادئ التوجيه�ة لألمم المتحدة �شأن األعمال التجار�ة وحقوق اإل�سان ( 

  ) ف المرأة  ) ٢٠١١مبادئ تمكني

  ١٩٩٩) (١٨٢اتفاق�ة أسوأ أشكال عمل األطفال (االتفاق�ة رقم  ( 

 التعهدات  .٤

كات مجموعتها حقوق   م أر�ش�ل�ك و�ث ف وعمالئها  تح�ت كائها التجار�ني موظفيها ومدي��ــها ومسؤوليها ومساهميها و�ث

وجميع األفراد اآلخ��ن المتأث��ن بعمل�اتها أو منتجاتها أو خدماتها من خالل الوفاء بمبادئ اإلعالن العال�ي لحقوق  

ي العمل. 
 اإل�سان و�عالن منظمة العمل الدول�ة �شأن المبادئ والحقوق األساس�ة �ف

م  تتعهد أ  ف بأمانة ونزاهة وتوف�ي بيئة عمل آمنة وصح�ة تح�ت كات مجموعتها بمعاملة جميع الموظفني ر�ش�ل�ك و�ث

ي انتها�ات حقوق اإل�سان. 
كات مجموعتها التواطؤ �ف . تمنع أر�ش�ل�ك و�ث ف  كرامة اإل�سان مع تجنب التمي�ي

ا معاي�ي إضاف�ة بالنظر إ� الفئ كات مجموعتها أ�ض� ا  قد تطبق أر�ش�ل�ك و�ث ات الضع�فة والمحرومة األ��� تعرض�

الخاصة   الظروف  ي 
�ف كاتها  و�ث أر�ش�ل�ك  تنظر  ا.  خاص� ا  اهتمام� تتطلب  ي  والئت اإل�سان  لحقوق  السلب�ة  لآلثار 

ف والنساء واألقل�ات   ي تتناول صكوك األمم المتحدة حقوقها بم��د من التفص�ل: السكان األصليني للمجموعات الئت

واللغ��  والدين�ة  األمم  العرق�ة  ي مبادئ 
ف �ف مبني المهاج��ن وأ�هم، كما هو  والعمال  الهمم  ة واألطفال وأصحاب 

 المتحدة التوجيه�ة �شأن األعمال التجار�ة وحقوق اإل�سان. 

 

 التن�ع وفرص التوظ�ف المتساو�ة 

ات الوظ�ف�ة والخلف�ات.   كات مجموعتها إ� توظ�ف أفراد من مختلف الثقافات والخ�ب تعتمد  �س� أر�ش�ل�ك و�ث

ي التوظ�ف ع� متطلبات الوظ�فة والمؤهالت الشخص�ة بغض النظر عن العرق والدين  
عمل�ات صنع القرار �ف

 . والحالة المدن�ة، واإلعاقة ، والعمر   ،والجنسوالجنس�ة 

 

ن   عدم التمي�ي

ق ال�ت ذلك  ي 
�ف بما  برمتها،  التوظ�ف  عمل�ة  ي 

�ف ا  أساس��  
�
مبدأ ف  التمي�ي إزاء   

�
مطلقا التسامح  عدم  والتكل�ف  �شكل  �ة 

ي سلوكهم تجاە بعضهم  
كات مجموعتها من جميع موظفيها إظهار نفس اإلحساس �ف والتدر�ب. تتوقع أر�ش�ل�ك و�ث

 البعض. 

كات مجموعتها لها بمعاملة موظفيها ع� قدم المساواة من خالل تقد�م أجور متساو�ة وحقوق   تهتم أر�ش�ل�ك و�ث

ف  التمي�ي أشكال  ي ذلك    وفرص متساو�ة. وال تقبل جميع 
(بما �ف الن�ع  أو  العرق  أساس  القائمة ع�  ام  االح�ت وعدم 

أو أو    ،اللون أو    الحمل)   ، القو�ي أو أو    ، االجتما�ي   األصل   ، ي اإلثئف الميول  أو    ،اإلعاقة أو    ، السن أو    ،الدين   األصل 

ي النقابات أو األ�شطة    الظروف الطب�ة الحساسة، أو   الحالة األ��ة، أو   تع��ف الن�ع، أو   الجنس�ة، أو 
العض��ة �ف

 واآلراء الس�اس�ة. 

 

ا مع عمالة األطفال / العمل الق�ي 
�
 ال �سامح مطلق

ا لألطفال وتتعارض   ا ونفس�� ا جسد�� ر� ي �سبب �ف كات مجموعتها �شدة عمالة األطفال الئت تعارض أر�ش�ل�ك و�ث

كات مجموعتها جميع   ي التعل�م. كما تعارض أر�ش�ل�ك و�ث
أشكال العمل الق�ي الذي يتم تع��فه ع�  مع حقهم �ف
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 أنه العمل الذي يتم تنف�ذە �شكل غ�ي طو�ي وتحت التهد�د بأي عق��ة. 

لألمم   العال�ي  والميثاق  اإل�سان  لحقوق  العال�ي  واإلعالن  الدول�ة  العمل  منظمة  وتوص�ات  التفاق�ات  ا  وفق�

كات مجموعتها س�اسة عدم التسام ا مع العبود�ة واالتجار بالب�ث وتتوقع من  المتحدة، تتبع أر�ش�ل�ك و�ث ح مطلق�

ا لذلك.  ف الت�ف وفق� كائها التجار�ني  جميع �ث

 

 ح��ة التنظ�م واالتفاقات الجماع�ة

والمفاوضات   النقابات  إ�  االنضمام  اخت�ار  ي 
�ف وح��تهم  ف  الموظفني حق  مجموعتها  كات  و�ث أر�ش�ل�ك  م  تح�ت

أر� م  ف تل�ت االنتقام.  من  خوف  دون  موظفيها  الجماع�ة  ممث�ي  مع  بناء  حوار  ب�جراء  مجموعتها  كات  و�ث ش�ل�ك 

ا.  ف بها قانون� ف بنقابة عمال�ة مع�ت  المختار�ن بح��ة الممثلني

 

 الصحة والسالمة 

ي منطقة العمل  
هم من األشخاص المتواجدين ألي سبب من األسباب �ف ف وغ�ي تعد حما�ة صحة وسالمة الموظفني

كات مجموعتها بيئة عمل آمنة وصح�ة.  أحد أهم اهتمامات أر�ش�ل�ك   كات مجموعتها. توفر أر�ش�ل�ك و�ث و�ث

شخص   م كرامة كل  تح�ت بط��قة  العمل  أما�ن  ي 
�ف الالزمة  األمن�ة  التداب�ي  مجموعتها  كات  و�ث أر�ش�ل�ك  تتخذ 

كات مجموعتها لجميع اللوائح ذات الصلة وتنفذ جميع التداب�ي   األمن�ة  وخصوصيته وسمعته. تمتثل أر�ش�ل�ك و�ث

 المطل��ة لجميع مناطق عملها. 

كات مجموعتها   ي مناطق العمل تتخذ أر�ش�ل�ك و�ث
ي حالة ا�تشاف أي ظروف غ�ي آمنة أو سلوك�ات غ�ي آمنة �ف

�ف

 . وأمن عمالئها، وموظفيها   ،وسالمة  ،صحة اإلجراءات الالزمة ع� الفور لضمان 

 

 عدم المضا�قة والعنف 

ي ضمان عدم حدوث المضا�قات أو أعمال  يتمثل أحد الجوانب الرئ�س�ة لحما 
ف �ف �ة ال�رامة الشخص�ة للموظفني

بتوف�ي مكان عمل خاٍل من   كات مجموعتها  م أر�ش�ل�ك و�ث ف تل�ت ي حالة حدوثها. 
أو عقابها �شكل سل�م �ف العنف 

ك ها من الظروف غ�ي اآلمنة أو المزعجة. وع� هذا النحو ال تتسامح أر�ش�ل�ك و�ث ات  العنف والمضا�قات وغ�ي

ي أو  ،الجسديمجموعتها مع أي شكل من أشكال التحرش 
أو   ،اإلساءةأو  ،التنمر أو  ،النف�ي أو  ،الجن�ي أو  ،اللف�ف

 . اتالتهد�د

 

 ساعات العمل واألجور 

ي تعمل   كات مجموعتها �ساعات العمل القانون�ة بما يتما�ث مع اللوائح المحل�ة للبلدان الئت م أر�ش�ل�ك و�ث ف تل�ت

ف العمل  فيها. ومن   ا بني  سل�م�
�
ات راحة و�جازات منتظمة وأن �ق�موا توازنا المهم للغا�ة أن �حصل الموظفون ع� ف�ت

 والح�اة الخاصة. 

وط   ل�ث ا  ووفق� المح�ي  العمل  وسوق  الصلة  ذات  للقطاعات  ا  وفق� تنافس�ة  بط��قة  األجور  تحد�د  عمل�ة  ُتدار 

ف  اتفاق�ات المفاوضات الجماع�ة إن وجدت. ُتدفع جميع    للقوانني
�
ي ذلك االستحقاقات االجتماع�ة وفقا

األجور بما �ف

 واللوائح المعمول بها. 

ف   ف طلب م��د من المعلومات من المسؤول أو اإلدارة المسؤولة عن االمتثال ف�ما يتعلق بالقوانني �جوز للموظفني

ي ذلك. 
ي بلدانهم إذا رغبوا �ف

ي تنظم ظروف العمل �ف  واللوائح الئت
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 التط��ر الشخ�ي 

ا لتط��ر مواهبهم و�مكاناتهم و�ناء مهاراتهم. ف�ما يتعلق برأس   كات مجموعتها لموظفيها فرص� توفر أر�ش�ل�ك و�ث

الشامل   الشخ�ي  التط��ر  ي 
�ف ا  جهد� مجموعتها  كات  و�ث أر�ش�ل�ك  بذلت  الق�م  المورد  باعتبارە  ي  الب�ث المال 

ف من خالل دع . للموظفني ي  مهم بالتدر�ب الداخ�ي والخار�ب

 

 خصوص�ة الب�انات 

المستوى   عال�ة  معاي�ي  مجموعتها  كات  و�ث أر�ش�ل�ك  تطبق  لموظفيها  الشخص�ة  المعلومات  حما�ة  أجل  من 

�عات ذات الصلة.  ا للت�ث  لخصوص�ة الب�انات. يتم تنف�ذ معاي�ي خصوص�ة الب�انات وفق�

كات مجموعتها من الموظ ي تتوقع أر�ش�ل�ك و�ث ي كل بلد من البلدان الئت
ف خصوص�ة الب�انات �ف ف االمتثال لقوانني فني

 تعمل فيها. 

 

 األ�شطة الس�اس�ة 

ف تقد�م   القانون�ة والطوع�ة لموظفيها. �جوز للموظفني كات مجموعتها المشاركة الس�اس�ة  م أر�ش�ل�ك و�ث تح�ت

ي أ�شطة  
عات شخص�ة لحزب س�ا�ي أو مرشح س�ا�ي أو االنخراط �ف س�اس�ة خارج ساعات العمل. ومع ذلك،  ت�ب

ي أي �شاط س�ا�ي آخر. 
عات أو �ف ي مثل هذە الت�ب

ها من الموارد �ف كة أو غ�ي ا استخدام أموال ال�ث ا بات�  ممن�ع منع�

 

 السلطة والمسؤول�ات  .٥

كات مجموعتها مسؤولون عن االمتثال لهذە الس�اسة وتنف�ذ ودعم   ي ومديري أر�ش�ل�ك و�ث
إجراءات  جميع موظ�ف

الس�اسة. تتوقع أر�ش�ل�ك   ي هذە 
الواردة �ف للمتطلبات  ا  الصلة وفق� كات مجموعتها ذات  وضوابط أر�ش�ل�ك و�ث

ف إ� الحد الممكن و/أو   كائها التجار�ني ا وتتخذ الخطوات الالزمة لضمان امتثال جميع �ث كات مجموعتها أ�ض� و�ث

 ت�فهم بما يتما�ث مع هذە الس�اسة. 

ا لس�اسة حقوق  تم إعداد هذە الس ف اللوائح    األ�سان�اسة وفق� الخاصة بمجموعة كو�ش. إذا كان هناك تعارض بني

ف هذە الس�اسة، مع مراعاة أن   كات مجموعتها و�ني ي تعمل فيها أر�ش�ل�ك و�ث ي البلدان الئت
المحل�ة المعمول بها �ف

ف واللوائح المحل�ة ذات الصلة، �كون ا للقوانني  االحتكام للوائح األ��� �امة بينهما.  هذە الممارسة ال �شكل انتها��

إذا أصبحت ع� علم بأي فعل تعتقد أنه يتعارض مع هذە الس�اسة أو القانون المعمول به أو نظام قواعد السلوك  

خالل   من  الحادث  هذا  عن  اإلبالغ  عل�ك  ف  يتعني أر�ش�ل�ك،  كة  ل�ث أداة  العال�ي  �ي  اإلبالغ  قنوات 

الموقع  ،  www.ethicsline.net ال��ب ي 
�ف مدرج  هو  كما  الساخن  الخط  هواتف  ي وأرقام 

ويف   اإلل��ت

conduct-of-code-us/global-https://www.arcelikglobal.com/en/company/about //  

تنق�حها �شكل  إدارة الشؤون القانون�ة واالمتثال مسؤولة عن ترت�ب الس�اسة العالم�ة لحقوق اإل�سان ومراجعتها و 

�ة �ي المسؤولة عن تنف�ذ هذە الس�اسة.  ورة بينما تعد إدارة الموارد الب�ث  دوري عند ال�ف

ي أر�ش�ل�ك لط�ح أسئلتهم  
�ة �ف كات مجموعتها الرج�ع إ� إدارة الموارد الب�ث ي �ث

كة أر�ش�ل�ك وموظ�ف �جوز ل�ث

ي ذلك الفصل  المتعلقة بتنف�ذ هذە الس�اسة. قد يؤدي انتهاك هذە الس�اسة إ�  
ة بما �ف اتخاذ إجراءات تأديب�ة كب�ي

مة معهم.   من العمل. إذا تم انتهاك هذە الس�اسة من قبل األطراف الخارج�ة فقد يتم إنهاء العقود الم�ب

 

 ٢٠٢٢/ ١٠/ ١٧تار�ــــخ اإلصدار:  

http://www.ethicsline.net/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
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ن والمضا�قات  الس�اسة العالم�ة لمكافحة التمي�ي

 

 الغرض والنطاق  .١

ف والمضا�قات (" ي    ا ") ونطاقهالس�اسةالغرض من هذە الس�اسة العالم�ة لمكافحة التمي�ي هو تحد�د القواعد الئت

ف   كات مجموعتها من أجل الحفاظ ع� مكان عمل خاٍل من أي شكل من أشكال التمي�ي ستنظر فيها أر�ش�ل�ك و�ث

 . ي ذلك التحرش الجن�ي
 والمضا�قات، بما �ف

ف وا  ي  �جب ع� جميع الموظفني كات مجموعتها االمتثال لهذە الس�اسة الئت ي أر�ش�ل�ك و�ث
ف �ف لمدي��ن والمسؤولني

ا ال يتجزأ من نظام قواعد السلوك لمجموعة كو�ش  ونظام قواعد السلوك العال�ي ألر�ش�ل�ك. تتوقع    ٢٦تعد جزء�

ا وتتخذ الخطوات الالزمة لضمان امتثال جميع   كات مجموعتها أ�ض� ف و/أو ت�فهم  أر�ش�ل�ك و�ث كائها التجار�ني �ث

 بما يتما�ث مع هذە الس�اسة. 

 

 التع��فات  .٢

ن " التجار�ني كاء  الخدمات  �شمل    –  "ال�ش ومقد�ي  ف  والموزعني ف   ،المعتمدين الموردين  ف    ،والممثلني والمقاولني

ف  ، واالستشار�ني ف  . المستقلني

ن " ي ذلك الحمل) أو    –  "التمي�ي
ي ع� أساس عرق الشخص أو نوعه (بما �ف

ف تعس�ف هو أي معاملة غ�ي عادلة أو تمي�ي

، أو أو    ، لونه ،   ميوله الجنس�ة، أو أو   ، إعاقتهأو    ، عمرەأو    ،دينه أو    ،عرقه أو   ،االجتما�ي   أصله القو�ي تع��فه الجن�ي

ي    ظروفه الطب�ة الحساسة، أو   وضعه األ�ي، أو   أو 
، أو   أ�شطته النقاب�ة، أو أو    ،باتالنقا عض��ته �ف أي    رأ�ه الس�ا�ي

 وضع آخر �حظرە القانون. 

كات المجموعة " ي تمتلك فيها أر�ش�ل�ك �شكل مبا�ث أو غ�ي مبا�ث أ��� من    –  "�ش ي ال��انات الئت ٪ من    ٥٠تعئف

 رأس المال. 

ە  –  "المضا�قة" �شكل معقول أنه �قصد إهانة أو  �ي أي سلوك غ�ي الئق وغ�ي مرغوب ف�ه �مكن توقعه أو تفس�ي

 إذالل شخص آخر. 

متأصلة لجميع الب�ث بغض النظر عن الجنس والعرق واللون والدين واللغة  الحقوق  ال�ي    –  "حقوق اإل�سان"

ي ح�اة متساو�ة وحرة  
وة. �شمل ذلك الحق �ف والعمر والجنس�ة واختالف الفكر واألصل القو�ي أو االجتما�ي وال��

 أخرى من حقوق اإل�سان. وك��مة ضمن حقوق 

كة   –  "مجموعة كو�ش " ي �ث كة    كو�ش القابضة تعئف ي �س�طر عليها �ث كات الئت �شكل مبا�ث    كو�ش القابضةوال�ث

ي أحدث تقار�رها المال�ة الموحدة. أو 
كة المدرجة �ف كات المشار�ــــع المش�ت ك أو فردي و�ث  غ�ي مبا�ث �شكل مش�ت

إ�ماءة  أو    ،سلوكأو    ،جنس�ة بأنه أي تجاوز جن�ي غ�ي مرغوب ف�ه أو طلب مصلحة  يوصف    –  "التحرش الجن�ي "

ە �شكل معقول ع� أنه �سبب إهانة    جنس�ة لفظ�ة، أو  جسد�ة، أو أي سلوك جن�ي آخر �مكن توقعه أو تفس�ي

 أو إذالل لشخص آخر. 

 
۲٦ Conduct_ENG.pdf-of-Code-content/uploads/2021/10/Global-https://arcwaste.ro/wp 
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ي تار�ــــخ حقوق    –   ٢٧"اإلعالن العال�ي لحقوق اإل�سان"
اإل�سان صاغها ممثلون من خلف�ات  هو وث�قة تار�خ�ة �ف

ي  
ي بار�س �ف

د�سم�ب    ١٠قانون�ة وثقاف�ة مختلفة من جميع أنحاء العالم وأعلنتها الجمع�ة العامة لألمم المتحدة �ف

ك لإلنجازات لجميع الشعوب وجميع األمم. وهو �حدد ألول مرة حقوق اإل�سان األساس�ة    ١٩٤٨ كمع�ار مش�ت

ا.  ف حمايتها عالم�� ي يتعني  الئت

اوح هذا    –  "مكان العمل" كات مجموعتها. �مكن أن ي�ت هو المكان الذي �عمل ف�ه الموظفون لدى أر�ش�ل�ك و�ث

يتم   الذي  ي 
ا�ف االف�ت العمل  مكان  أو  ذلك،  إ�  المكاتب والمصانع وما  ي 

مبايف مثل  الماد�ة  المساحات  من  المكان 

ي موقع ملموس واحد. 
 تع��فه ع� أنه أي بيئة عمل غ�ي موجودة �ف

 

 مبادئ عامة  .٣

كات مجموعتها اإلعالن   كة و�ث كة تابعة لمجموعة كو�ش تعمل ع� الصع�د العال�ي تتخذ ال�ث بصفة أر�ش�ل�ك �ث

ام باالح�ت لها وتحافظ ع� فهم مشمول  اإل�سان دل�ً�  ي    العال�ي لحقوق 
المصلحة �ف اإل�سان ألصحاب  لحقوق 

كة. إن إ�شاء بيئة   ي تعمل فيها ال�ث عمل إ�جاب�ة ومهن�ة لموظفيها والحفاظ عليها هو المبدأ الرئ��ي  البلدان الئت

كات مجموعتها.  كة أر�ش�ل�ك و�ث  ل�ث

 .
ً
ي مكان العمل محظورة �احة

ي ذلك التحرش الجن�ي �ف
ف والمضا�قات بما �ف  جميع أشكال التمي�ي

كات مجموعتها توف�ي بيئة عمل تتوافق مع ال�رامة اإل�سان�ة و  ف أو ظلم  �شمل أهداف أر�ش�ل�ك و�ث �دون تمي�ي

ات الوظ�ف�ة   كات مجموعتها إ� جمع األفراد من مختلف الخلف�ات والثقافات والخ�ب وح�ث تهدف أر�ش�ل�ك و�ث

كات مجموعتها قرارات التوظ�ف   والنهج ووجهات النظر لتط��ر أفكار وحلول جد�دة. بالتا�ي تتخذ أر�ش�ل�ك و�ث

ي ذلك  بناًء ع� احت�اجات العمل ومتطلبات العمل وا 
لمؤهالت الشخص�ة بغض النظر عن العرق أو الجنس (بما �ف

، أو أو    ،اللونالحمل) أو   ، أو أو    ،اإلعاقة أو    ،العمر أو    ،الدين أو    ،العرقأو    ،االجتما�ي   األصل القو�ي   التوجه الجن�ي

أو الجن�ي التع��ف   أو   ،   ، العائ�ي أو   الوضع  الحساسة،  الطب�ة  أو   الظروف  النقابات،  الرأي  أو    ، أ�شطتها   عض��ة 

، أو   أي وضع آخر �حظرە القانون.  الس�ا�ي

 

 التعهدات  .٤

ي ذلك التحرش  
ف والمضا�قات بما �ف كات مجموعتها بالحفاظ ع� بيئة عمل خال�ة من التمي�ي م أر�ش�ل�ك و�ث ف تل�ت

ام وكرامة و�مكنهم المساهمة �شكل كامل والحصول ع� فر  ، ح�ث يتم معاملة جميع األفراد باح�ت ص  الجن�ي

 متساو�ة. 

ف   التمي�ي مع  ا  مطلق� التسامح  عدم  ي 
�ف الفرص  بتكافؤ  كات مجموعتها  أر�ش�ل�ك و�ث ام  ف الل�ت الرئ��ي  العن�  يتمثل 

ي ذلك 
أو لونه أو أصله القو�ي أو االجتما�ي أو  الحمل)والمضا�قات ع� أساس أو �سبب عرق الفرد أو نوعه (بما �ف

أو   أو أو    ،إعاقته أو    ،عمرە أو    ،دينه إثنيته  الجنس�ة،  أو الجن�ي تع��فه    ميوله  أو   ،  األ�ي،  الطب�ة    وضعه  حالته 

أو  أو   الحساسة،  النقابات،  أو   عض��ته  النقاب�ة،  أو   أ�شطته   ، الس�ا�ي تعت�ب    رأ�ه  القانون.  أي وضع آخر �حظرە 

كائها التجار  كات مجموعتها أو أي من �ث ي أر�ش�ل�ك و�ث
ف غ�ي قانون�ة  المضا�قة ألي موظف أو مدير أو مسؤول �ف �ني

 ولن يتم التسامح معها. 

 

ن   عدم التمي�ي

كات مجموعتها لها بمعاملة موظفيها ع� قدم المساواة من خالل تقد�م أجور متساو�ة وحقوق   تهتم أر�ش�ل�ك و�ث

 
۲۷ rights-human-of-declaration-us/universal-https://www.un.org/en/about 
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ي ذلك  
(بما �ف الن�ع  أو  العرق  أساس  القائمة ع�  ام  االح�ت ف وعدم  التمي�ي أشكال  وفرص متساو�ة. وال تقبل جميع 

أو أو    ،اللون أو    ) الحمل  ، القو�ي أو أو    ، االجتما�ي   األصل   ، ي اإلثئف الميول  أو    ،اإلعاقة أو    ، السن أو    ،الدين   األصل 

ي النقابات أو األ�شطة    الظروف الطب�ة الحساسة، أو   الحالة األ��ة، أو   تع��ف الن�ع، أو   الجنس�ة، أو 
العض��ة �ف

 واآلراء الس�اس�ة أو أي وضع آخر �حظرە القانون. 

ق�ة   التوظ�ف وال�ت ي ذلك 
التوظ�ف برمتها، بما �ف ي عمل�ة 

ا �ف ف مبدأ أساس�� التمي�ي ا مع  التسامح مطلق� و�شكل عدم 

والتكل�ف والتع��ض والتح��ل والتأد�ب وتخف�ض الدرجة الوظ�ف�ة و�نهاء الخدمة والحصول ع� االستحقاقات 

كات مجموعتها من جميع موظفيها   ي سلوكهم تجاە بعضهم  والتدر�ب. تتوقع أر�ش�ل�ك و�ث
إظهار نفس اإلحساس �ف

 البعض. 

تم  إذا  الخدمة.  إنهاء  و�شمل  إ�  تصل  ا س�خضع إلجراءات تصح�ح�ة  �� ف تمي�ي ا 
�
لد�ه سلوك أن  ف  يتبني أي موظف 

مة معه.  ي فقد يتم إنهاء العقود الم�ب
ف غ�ي القانويف ي شكل من أشكال التمي�ي

�ك تجاري �ف  ا�تشاف تورط أي �ث

 

ي ذلك التحرش الجن�ي حظر العنف 
 والمضا�قات بما �ن

ي ضمان عدم حدوث أي شكل من أشكال  
ف �ف يتمثل أحد الجوانب الرئ�س�ة لحما�ة ال�رامة الشخص�ة للموظفني

كات مجموعتها بخلق   م أر�ش�ل�ك و�ث ف ي حالة حدوثها. تل�ت
المضا�قات أو أعمال العنف أو عقابها �شكل سل�م �ف

ف   ي ذلك  مكان عمل خا�ي من العنف التمي�ي
أو    الحمل)والمضا�قات ع� أساس أو �سبب عرق الفرد أو نوعه (بما �ف

، أو أو    ، لونه ،  الجن�ي تع��فه    ميوله الجنس�ة، أو أو    ، إعاقتهأو    ، عمرەأو    ، دينهأو    ، إثن�ة أو    ،االجتما�ي   أصله القو�ي

ي   حالته الطب�ة الحساسة، أو   وضعه األ�ي، أو  أو 
، أو  قاب�ة، أو أ�شطته النأو   ،النقاباتعض��ته �ف أي   رأ�ه الس�ا�ي

 وضع آخر �حظرە القانون. 

كات مجموعتها مع أي شكل من أشكال التحرش   ي أو    ،الجسديوع� هذا النحو ال تتسامح أر�ش�ل�ك و�ث
  ، اللف�ف

 أو التهد�د.  ،اإلساءة أو  ، التنمر أو  ،العنف أو  ، النف�ي أو  ،الجن�ي أو 

المثال ال الح�) كلمات أو إ�ماءات أو أفعال تث�ي غضب شخص آخر أو  قد تتخذ المضا�قة شكل (ع� سب�ل 

ء إل�ه أو تحط من قدرە أو تهددە أو �ستخف به أو تهينه أو تحرجه، أو تخلق بيئة عمل مخ�فة أو   تزعجه أو ��ي

ا وصف المضا�قة بأنها تعل�قات    عدوان�ة أو مسيئة. عادة ما تنطوي المضا�قة ع� سلسلة من الحوادث.  �مكن أ�ض�

مالحظات    إهانات عن��ة، أو  إهانات دين�ة، أو أو  ،عرق�ة أو  ، جنس�ةأو  ، بالن�عغ�ي مرحب بها ذات طب�عة تتعلق 

، أو أو    ، مهينة  تعل�قات مسيئة، أو أو    ،نعوت أو    ، نكاتأو    ،بالعمر تتعلق   ي
ويف مواد    رسائل صوت�ة، أو   رسائل ب��د إل��ت

، أو سلوك غ�ي الئق من هذا   ، أو مكت��ة مصورة �سخر من شخص أو مجموعة أو تهينهم بناًء ع� تصن�ف مح�ي

 القب�ل. 

 ال تعت�ب الخالفات حول أداء العمل أو القضا�ا األخرى المتعلقة بالعمل ضمن المضا�قات. 

كات مجموعتها أ� ا  باإلضافة إ� أنواع المضا�قات المذكورة أعالە، تطبق أر�ش�ل�ك و�ث ا مبدأ عدم التسامح مطلق� ض�

ي مكان العمل. 
 مع التحرش الجن�ي �ف

ا شكل حدث واحد.   ي الغالب بنمط من السلوك إال أنه قد يتخذ أ�ض�
وع� الرغم من أن التحرش الجن�ي يرتبط �ف

ف أشخاص من الجنس اآلخر أو من نفس الجنس. �مكن أن �كون الذكور واإلناث   قد �حدث التحرش الجن�ي بني

 ا�ا أو جناة. إما ضح

ف أنه ينتهك هذە القواعد س�خضع إلجراءات تصح�ح�ة تصل إ� و�شمل إنهاء الخدمة. إذا تم   أي موظف يتبني

مة معهم.  �ك تجاري فقد يتم إنهاء العقود الم�ب  انتهاك هذە الس�اسة من قبل �ث
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 السلطة والمسؤول�ات  .٥

كات مجموعتها   ي ومديري أر�ش�ل�ك و�ث
مسؤولون عن االمتثال لهذە الس�اسة وتنف�ذ ودعم إجراءات  جميع موظ�ف

الس�اسة. تتوقع أر�ش�ل�ك   ي هذە 
الواردة �ف للمتطلبات  ا  الصلة وفق� كات مجموعتها ذات  وضوابط أر�ش�ل�ك و�ث

ف و/أو ت�فهم بما يتما�ث   كائها التجار�ني ا وتتخذ الخطوات الالزمة لضمان امتثال جميع �ث كات مجموعتها أ�ض� و�ث

 هذە الس�اسة. مع 

اإل�سان لحقوق  العالم�ة  أر�ش�ل�ك  لس�اسة  ا  وفق� الس�اسة  هذە  إعداد  تم 
اللوائح   . ٢٨ ف  بني تعارض  هناك  إذا كان 

ف هذە الس�اسة، مع مراعاة أن   كات مجموعتها و�ني ي تعمل فيها أر�ش�ل�ك و�ث ي البلدان الئت
المحل�ة المعمول بها �ف

ف وا  ا للقوانني  للوائح المحل�ة ذات الصلة، �كون االحتكام للوائح األ��� �امة بينهما. هذە الممارسة ال �شكل انتها��

إذا أصبحت ع� علم بأي فعل تعتقد أنه يتعارض مع هذە الس�اسة أو القانون المعمول به أو نظام قواعد السلوك  

أر�ش�ل�ك كة  ل�ث من  ٢٩العال�ي  الحادث  هذا  عن  اإلبالغ  عل�ك  ف  يتعني أداة ،  �ي  اإلبالغ  قنوات 

الموقع  ،  www.ethicsline.net �بال�  ي 
�ف مدرج  هو  كما  الساخن  الخط  هواتف  ي وأرقام 

ويف   اإلل��ت

conduct-of-code-us/global-https://www.arcelikglobal.com/en/company/about //  

ا اإلبالغ عن أي انتهاك لهذە الس�اسة ع� الخط الساخن   ألخالق�ات  باإلضافة إ� القنوات المذكورة �مكنك أ�ض�

كة كو�ش القابضة ع�ب الرابط  : �ث  ”. koc.com.tr/hotline“ التا�ي

 

ا لإلجراء الموضح س ي تنتهك هذە الس�اسة ع� الفور و�شكل شامل وفق� ي جميع ادعاءات السلوك الئت
يتم التحقيق �ف

ي س�اسة عمل�ات نظام قواعد السلوك العال�ي 
�ف

باإلضافة إ� ذلك، ال يتم التسامح مع االنتقام أو المضا�قة أو    . ٣٠

لم   اله��ة ما  تلك  الذين �كشفون عن ه��تهم ���ة  األفراد  اإل�ذاء ألي شخص �عرب عن مخاوفه وس�حتفظ 

ي الس�اسة العالم�ة لإلبالغ عن المخالفات 
يوافقوا ع� خالف ذلك كما هو موضح �ف

٣١. 

ي ذلك الفصل من العمل. إذا تم انتهاك هذە  قد يؤدي انتهاك هذە الس�اس
ة بما �ف ة إ� اتخاذ إجراءات تأديب�ة كب�ي

مة معهم.   الس�اسة من قبل األطراف الخارج�ة فقد يتم إنهاء العقود الم�ب

والمضا�قات   ف  التمي�ي لمكافحة  العالم�ة  الس�اسة  ترت�ب  عن  مسؤولة  واالمتثال  القانون�ة  الشؤون  إدارة  ُتعد 

ف ع� نظام قواعد السلوك العال�ي  ومراجعتها وت ورة، باإلضافة إ� تدر�ب الموظفني نق�حها �شكل دوري عند ال�ف

ي من ضمنها التحرش الجن�ي وانتها�ات حقوق   ف والمضا�قات الئت ي ذلك منع التمي�ي
والس�اسات ذات الصلة بما �ف

ا  هذە  تنف�ذ  عن  المسؤولة  �ي  �ة  الب�ث الموارد  إدارة  العمل.  مكان  ي 
�ف أر�ش�ل�ك  اإل�سان  كة  ل�ث �جوز  لس�اسة. 

بتنف�ذ هذە   المتعلقة  أسئلتهم  أر�ش�ل�ك لط�ح  ي 
�ف �ة  الب�ث الموارد  إدارة  إ�  الرج�ع  كات مجموعتها  ي �ث

وموظ�ف

 الس�اسة. 

 ٢٠٢٢/ ١٠/ ١٧تار�ــــخ اإلصدار:  

 
۲۸ 1.pdf-en-policy-rights-human-https://www.arcelikglobal.com/media/6236/15_global 
۲۹ conduct_.pdf-of-code-https://www.arcelikglobal.com/media/5510/1_global 
۳۰ policy_.pdf-operations-conduct-of-code-media/5512/2_globalhttps://www.arcelikglobal.com/ 
۳۱ fpolicy_.pd-whistleblowing-https://www.arcelikglobal.com/media/5515/3_global 

http://www.ethicsline.net/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/global-code-of-conduct/
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 الس�اسة العالم�ة لالستثمار المجتم�ي 

 

 الغرض والنطاق  .١

ي �جب اعتمادها أثناء تط��ر  الس�اسةاالستثمار المجتم�ي الماثلة ("الغرض من س�اسة   ") هو ط�ح المبادئ الئت

كات مجموعتها تأث�ي عمل�اتها ع� أصحاب المصلحة والبيئة   . تدرك أر�ش�ل�ك و�ث مبادرات االستثمار المجتم�ي

 والمجتمع ككل وتؤكد ع� أهم�ة التنم�ة المستدامة. 

ي  ا ال يتجزأ من نظام قواعد السلوك لمجموعة كو�ش   تم إعداد هذە الس�اسة الئت ونظام قواعد السلوك    ٣٢تعد جزء�

ي ع� رفاه�ة المجتمعات   التأث�ي اإل�جايب كات مجموعتها ب�حداث  ام أر�ش�ل�ك و�ث ف ال�ت العال�ي ألر�ش�ل�ك إلظهار 

 . ي �شارك فيها بصفتها مواطن مؤس�ي  المعن�ة والتنم�ة المستدامة والبيئة الئت

أر  م  ف ع�  تل�ت ف  الموقعني أحد  بصفتها  األخالق�ة.  المعاي�ي  ألع�  ا  وفق� األعمال  ب�جراء  مجموعتها  كات  �ش�ل�ك و�ث

كة  ٣٣الميثاق العال�ي لألمم المتحدة  ة للميثاق العال�ي لألمم المتحدة.    كو�ش القابضة، تمتثل �ث للمبادئ الع�ث

، تم كة تابعة لمجموعة كو�ش تعمل ع� الصع�د العال�ي ا لهذە  و�صفتها �ث كات مجموعتها أ�ض� تثل أر�ش�ل�ك و�ث

 المبادئ. 

ا"، وكذلك دل�ل االستدامة لمجموعة   كة كو�ش القابضة: نتو� الق�ادة مع� تعكس هذە الس�اسة نهج االستدامة ل�ث

 ٣٤كو�ش. 

 

 التع��فات  .٢

ا�ة مع المنظمات أو األفراد للتصدي لمجموعة من    –  "االستثمار المجتم�ي " ات�ج�ة وال�ث ي المشاركة االس�ت �عئف

ي مصالحها المؤسس�ة ط��لة األجل وتع��ز سمعتها. 
كة للمساهمة �ف ي تحددها ال�ث  القضا�ا االجتماع�ة والبيئ�ة الئت

كات المجموعة" ي تمتلك فيها أر�ش�ل�ك �شكل مبا�ث أو    –  "�ش ي ال��انات الئت ٪ من    ٥٠غ�ي مبا�ث أ��� من  تعئف

 رأس المال. 

كة   –  "مجموعة كو�ش " ي �ث كة    كو�ش القابضة تعئف ي �س�طر عليها �ث كات الئت �شكل مبا�ث    كو�ش القابضةوال�ث

ي أحدث تقار�رها المال�ة الموحدة. 
كة المدرجة �ف كات المشار�ــــع المش�ت ك أو فردي و�ث  أو غ�ي مبا�ث �شكل مش�ت

ي عام  ١٧�ي األهداف الـ   – "أهداف التنم�ة المستدامة"
ي األمم المتحدة �ف

ي اعتمدتها جميع الدول األعضاء �ف الئت

لعام  ٢٠١٥ المستدامة  التنم�ة  خطة  من  مدتها    ٢٠٣٠، كجزء  خطة  وضعت  ي  األهداف    ١٥الئت لتحقيق  ا  عام�

ي ذلك تلك المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ والتدهور  
ي ا والتصدي للتحد�ات العالم�ة بما �ف   ، واالزدهار   ، لبيئئ

   ٣٥والعدالة.   ،والسالم

"UN" –   ي  األمم المتحدة.  تعئف

ي جميع    المتحدة منهو ميثاق عال�ي بدأته األمم    –  ٣٦" الميثاق العال�ي لألمم المتحدة"
كات �ف أجل �شجيع ال�ث

ا، وتقد�م التقار�ر حول تنف�ذ تلك الس�اسات. الميثاق   ي س�اسات مستدامة ومسؤولة اجتماع�� أنحاء العالم ع� تبئف

 
ي مجموعة كو�ش للحصول ع� التفاص�ل.  ۳۲

 ير�ب الرج�ع إ� نظام األخالق�ات �ف
۳۳ gc/mission/principles-is-https://www.unglobalcompact.org/what 
۳٤ https://www.koc.com.tr/sustainability 
۳٥ populations-coastal-and-countries-small-for-vital-economy-blue-https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2022/06/sustainable / 
۳٦ gc/mission/principles-is-lcompact.org/whathttps://www.ungloba 
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ي مجاالت حقوق اإل�سان 
ة مبادئ �ف كات و�نص ع� ع�ث العال�ي لألمم المتحدة هو إطار قائم ع� المبادئ لل�ث

 اد. والعمل والبيئة ومكافحة الفس

 

 مبادئ عامة  .٣

كات مجموعتها من أجل  ٣٧" العنا�ة الواجبةيتم إجراء " ع� المنظمات أو األفراد الذين تدعمهم أر�ش�ل�ك أو �ث

 االستثمارات المجتمع�ة من قبل األطراف الموثوقة ذات األغراض السل�مة.  ضمان تلب�ة

ا،   ي تضم منظمات أو أفراد� ي ذلك تلك الئت
كات مجموعتها أن االستثمارات المجتمع�ة، بما �ف تضمن أر�ش�ل�ك و�ث

أر�ش� كة  ��ث الخاصة  العال�ي  السلوك  قواعد  ونظام  بمجموعة كو�ش  الخاص  السلوك  قواعد  بنظام  م  ف ل�ك  تل�ت

الرشوة   لمكافحة  العالم�ة  والس�اسة  العالم�ة  والرعا�ة  عات  الت�ب وس�اسة  اإل�سان  لحقوق  العالم�ة  والس�اسة 

ها من الس�اسات ذات الصلة.   والفساد وغ�ي

أو التوقيع ع� االتفاق�ات المتعلقة    ،الدول�ة أو    ،الوطن�ة أو    ،اإلقل�م�ة يتطلب التقدم بطلب لعض��ة المنظمات  

ت المجتمع�ة ضمان االمتثال لمبادئ الميثاق العال�ي لألمم المتحدة ألنه قد يؤثر ع� سمعة مجموعة  باالستثمارا 

كات مجموعتها.  كة أر�ش�ل�ك و�ث  كو�ش و�ث

 

 تطبيق الس�اسة  .٤

ا مع دل�ل االستدامة لمجموعة كو�ش  ي إطار الق�ام باالستثمارات المجتمع�ة تمش��
كات  أر�ش�ل�كتنظر  ،37F۳۸�ف و�ث

:  ف�ما مجموعتها   ��ي

   ي يتم فيها ا مع أول��ات واحت�اجات المناطق الئت ما إذا كان االستثمار المجتم�ي ذو الصلة متوافق�

كات مجموعتها،   تنف�ذ األ�شطة التجار�ة ألر�ش�ل�ك و�ث

 ،ات�ج�ة األعمال ف أ�شطة االستثمار المجتم�ي واس�ت  توف�ي صلة واضحة بني

  ي ا�ات ق��ة مع منظمات المجتمع  إقامة �ث
أو األفراد    ،الجامعات   المنظمات الدول�ة، أو أو    ،المديف

 من أجل ط�ح حلول قابلة للتطبيق، 

   ح�ث من  للتط��ر  وقابلة  للق�اس  قابلة  المجتمع�ة  االستثمارات  ونتائج  أهداف  أن  من  التأ�د 

 ق األخرى، التصم�م، وأنه �مكن تعم�م النتائج ع� األعمال التجار�ة والمناط 

   ي أهداف األمم المتحدة
ضمان مواءمتها مع األهداف االجتماع�ة والبيئ�ة ع� النحو المذكور �ف

 للتنم�ة المستدامة. 

 

 السلطة والمسؤول�ات  .٥

والمدي��ن   ف  الموظفني لجميع  المجتم�ي  االستثمار  مبادرات  تط��ر  ي 
�ف التوج�ه  توف�ي  إ�  الس�اسة  هذە  تهدف 

ي  
ف �ف كات مجموعتها. إذا الحظت أي فعل تعتقد أنه يتعارض مع هذە الس�اسة، ف�جب  والمسؤولني أر�ش�ل�ك و�ث

كة أر�ش�ل�ك واإلدارة الخاضعة   عل�ك طلب التوج�ه من إدارة االستدامة والعالمة التجار�ة والمشار�ــــع الخاصة ��ث

ات�ج�ة والوظائف المسؤولة.   إلدارة مجموعة االتصاالت االس�ت

 

 ٢٠٢٢/ ٠١/ ١٢تار�ــــخ اإلصدار:  

 
 ير�ب الرج�ع إ� الس�اسة العالم�ة للعق��ات وضوابط التصدير  ۳۷
۳۸ https://www.koc.com.tr/sustainability 
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