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 رسالة من رئيسنا ومديرنا التنفيذي 

وسمعتنا هي مجموع تصرفات موظفينا   يُعد االلتزام بالممارسات األخالقية والسلوك األخالقي ركن أساسي في فلسفة شركتنا.
وهذه الفرضية   هذه التصرفات إلى قيمنا وقواعد مدونة قواعد السلوك هذه.وكيف ترتقي  -في كل وحدة من وحدات أعمالنا  

 البسيطة تمثل األساس الذي نبني عليه ثقة جميع أصحاب المصلحة لدينا ونحافظ عليها. 
 

إن فهم   تنا.تحدد مدونتنا لقواعد السلوك نموذًجا للمعايير األخالقية العالية وااللتزام بالنزاهة التي نتوقعها من الجميع في شرك
مدونة قواعد السلوك هذه ودمج مكوناتها في عملية صنع القرار لدى كل منّا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على الثقة القوية  

 التي بنيناها مع عمالئنا وموردينا ومساهمينا وزمالئنا الموظفين. 
 

أقّدر التزامكم بثقافة   بفعالية في أنشطتكم اليومية. أود أن أشكر كل واحد منكم على قراءة مدونة قواعد السلوك بتأني وتطبيقها
الثقة واالحترام المتبادل في تعاملكم مع زمالئكم وعمالئكم وجميع أصحاب المصلحة الذين يدعمونكم في أداء عملكم على  

  أفضل وجه!
 

 مع أطيب التمنيات، 

 

 

 الرئيس والمدير التنفيذي
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 مدونة األخالقيات المهنية وسياسات االمتثال 

 نظرة عامة على مدونة األخالقيات 

"( جهودهم INDICORوكل وحدة من وحدات األعمال فيها )يُشار إليهم مجتمعين باسم "  INIDCOR, LLCتكرس شركة 
نحن ملتزمون بإجراء عملياتنا في جميع أنحاء العالم وفقًا   لتطوير وتصنيع وبيع الحلول والمنتجات اآلمنة وعالية الجودة فقط.

 ألعلى معايير نزاهة األعمال. 

إذًا، ماذا    توخي النزاهة واألمانة في مزاولة أعمال الشركة. INDICORيع موظفي وللنهوض بهذا االلتزام، يُتوقع من جم
 يعني هذا بالنسبة لك؟

 قراءة مدونة قواعد السلوك هذه )"المدونة"( بالكامل •

 INDICORتقديم إفصاح كامل وصادق في أي بالغات مقدمة من  •

 اتباع روح القانون ونصه في جميع جوانب أعمالنا •

 عن أي انتهاكات لهذه المدونة  اإلبالغ الفوري •

  التعاون الكامل خالل سير جميع التحقيقات الداخلية والخارجية •

بما  INDICORتمثل هذه المدونة دلياًل توجيهيًا يهدف إلى مساعدة جميع موظفينا في التصرف واتخاذ القرارات نيابة عن  
مبادئ توجيهية أن تكون شاملة، وتقع على عاتقك مسؤولية التصرف  ومن الُمسلّم به أنه ال يمكن ألي  يتفق مع هذه المعايير.

 بما يتفق مع روح هذه المدونة.

 اإلبالغ عن االنتهاكات أو المخاوف 

يجب على كل منّا اإلبالغ عن جميع التصرفات أو السلوكيات غير الالئقة أو غير األخالقية أو غير القانونية التي تنتهك هذه  
إذا نما إلى علمك أو اشتبهت في حدوث انتهاك، فيجب عليك إبالغ   األخرى. INDICORالمدونة أو القانون أو سياسات 

 مشرفك أو مسؤول االمتثال. 

تشعر باالرتياح إلبالغ مشرفك ألي سبب كان، فيمكنك االتصال في أي وقت بالخط الُمخّصص من شركة  وإذا كنت ال 
INDICOR .لألخالقيات واالمتثال دون الكشف عن هويتك 

يمكن أيًضا اإلبالغ عن أي مخاوف تتعلق بالمحاسبة وضوابط المحاسبة الداخلية ومسائل التدقيق إلى مشرفك أو إلى مسؤول 
  بهذه المخاوف وفقًا لإلجراءات التي وضعها المجلس. INDICORسيتم بعد ذلك إبالغ مجلس إدارة شركة  .االمتثال

  .ال بديل عن النزاهة الشخصية والحكم الجيد

إذا كنت تعتقد أن قرارك قد يبدو  إذا واجهت قراًرا صعبًا، ففكر فيما إذا كنت ستشعر بالراحة إذا أصبح قرارك معروفًا للعامة.

غير الئق من وجهة نظر قانونية أو أخالقية، أو إذا كنت في شك بشأن أفضل مسار عمل يمكنك اتخاذه، أو إذا كانت لديك أسئلة  

 بشأن قابلية تطبيق هذه المدونة، فإننا نشجعك على التحدث مع مشرفك أو مسؤول االمتثال.
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 حظر االنتقام

يجب أن يشعر الجميع بالراحة لإلبالغ عن االنتهاكات المحتملة دون 
امي، ولن  أي فعل انتق INDICORلذلك، لن تمارس شركة  خوف.

تتسامح مع أي شخص يمارس أي فعل انتقامي، ضد األشخاص الذين  
عن االنتهاكات المشتبه بها للقوانين أو اللوائح أو   بحسن نيةيبلِّّغون  

أو إجراءاتها، بما في ذلك هذه المدونة، أو   INDICORسياسات  
  الذين يشاركون في أي نشاط يحميه القانون.

لن تنهي عملك أو تخفض درجتك   INDICORوهذا يعني أن شركة  
الوظيفية أو تنقلك إلى عمل غير مرغوب فيه أو تمارس أي تحيز 
ضدك بسبب إبالغك عن أفعال يُشتبه في أنها غير قانونية أو غير 
أخالقية أو تنتهك هذه المدونة، أو تقديمك معلومات تتعلق بالتحقيق 

  ن.في تلك األفعال أو مشاركتك في أي نشاط يحميه القانو

بالحق في اتخاذ إجراء تأديبي   INDICORومع ذلك، تحتفظ شركة  
( شخص:  أي  )1ضد  أو  عمد؛  عن  كاذبًا  اتهاًما  يقدم  يقدم  2(   )

إلى شركة   ( ينتهك 3؛ أو )INDICORمعلومات كاذبة عن عمد 
هذه المدونة أو أي قانون معمول به أو سياسات أو إجراءات أخرى 

  رف بطريقة غير الئقة.( يتص4؛ أو )INDICORخاصة بشركة 

االنتقام يعني أي إجراء وظيفي سلبي يتم اتخاذه ضد شخص ألنه قدم  
المستقبل أو لمشاركته في أي  بالًغا بحسن نية أو سيقدم بالًغا في 

 نشاط يحميه القانون.

وال يعني تقديم بالغ بحسن نية أنه يجب عليك التأكد أواًل من حدوث 
أن لديك سببًا حقيقيًا لالعتقاد بأن    بل يعني فقط  -شيء غير أخالقي  

 شيئًا ما قد يكون خطأ.

  

 طرق اإلبالغ عن االنتهاكات:

 إلى مشرفك•

 إلى مسؤول االمتثال•

•www.INDICOR.ethicspoint.com 
 لإلبالغ عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني.

 تذكر!

يمكنك اإلبالغ حضوريًا أو عبر البريد •
 اإللكتروني أو الهاتف.

يمكن أن تظل أسئلتك أو مخاوفك سرية •
مجهولة الهوية، حيثما يسمح القانون أو 

 بذلك.

ال يتعين عليك تضمين أي معلومات •
تعريفية عند تقديم بالغ عبر الخط 

 INDICORالُمخّصص من شركة 
 لألخالقيات واالمتثال.

http://www.indicor.ethicspoint.com/
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 اإلجراءات التأديبية 

اإلجراء التأديبي المناسب ضد أي موظف يثبت أن تصرفاته تنتهك هذه المدونة أو سياسات  INDICORستتخذ شركة 
ويمكن أن تشمل اإلجراءات التأديبية الفصل الفوري من العمل حيثما كان ذلك مناسبًا ومسموًحا به  الشركة أو إجراءاتها.

 ظيفي.وينطبق ذلك على جميع الموظفين، بغض النظر عن الُمسّمى الو قانوًنا.

 

من المهم أن نضع في اعتبارنا أن انتهاك المتطلبات القانونية والتنظيمية يمكن أن ينطوي على عقوبات مدنية وجنائية، بما في  
لخسارة، يجوز لها المطالبة بسبل االنتصاف الخاصة بها ضد   INDICORوفي حالة تكبد شركة  ذلك الغرامات والسجن.

  بشكل كامل مع السلطات المختصة عند انتهاك القوانين. INDICORركة وسوف تتعاون دائًما ش المسؤولين.

 السرية 

سيتم الحفاظ على سرية أي بالغ يتم تقديمه بشأن الشواغل التي تُعنى بها هذه المدونة إلى الحد الممكن عمليًا أو المسموح 
 قانونًا.

فصاح عن المعلومات السرية من أجل التوصل إلى  ومع ذلك، يجب أن تكون على دراية بأن هناك مواقف معينة قد تتطلب اإل
 يُرجى االطالع على قسم "المعلومات السرية" لمزيٍد من التفاصيل.  حل.

  

 ما هي اإلجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي؟ 

 INDICORأي انتهاك لهذه المدونة أو أي سياسة أخرى لشركة •

 INDICORمطالبة اآلخرين بانتهاك هذه المدونة أو أي سياسة أخرى لشركة •

عدم اإلبالغ الفوري عن االنتهاكات المعروفة أو المشتبه بها أو اتخاذ إجراءات إلخفائها أو •
 التستر عليها

  تقديم معلومات كاذبة عن عمد فيما يتعلق بانتهاك فعلي أو محتمل•

 غه عن انتهاكات مشتبه بها أو اتخاذه إجراءات أخرى محميةاالنتقام من موظف آخر بسبب إبال•

لعقوبات جنائية )غرامات  INDICORانتهاك أي قانون معمول به أو تعريض نفسك أو شركة •
 أو أحكام بالسجن( أو عقوبات مدنية )تعويضات أو غرامات عن األضرار(
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 مسؤول االمتثال 

 يتحمل مسؤول االمتثال مسؤولية إدارة تنفيذ هذه المدونة، بما في ذلك: 

 واإلجراءات ذات الصلة. اإلشراف على تنفيذ المدونة والسياسات والممارسات  •

اإلشراف على إدارة المدونة واالمتثال لها، بما يشمل اإلنفاذ وضمان تطبيق التدابير التأديبية المناسبة باستمرار،  •
  حسب الضرورة.

  إجراء تحقيقات في االنتهاكات الُمبلّغ عنها للمدونة أو اإلشراف على تلك التحقيقات. •

  السلوك واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع تكرار أي سوء سلوك.تنسيق االستجابات المناسبة لسوء  •

 تنسيق أي برامج تدريبية ضرورية بشأن الموضوعات التي تغطيها المدونة. •

 اإلجابة عن األسئلة وتقديم التوجيه الالزم للموظفين فيما يتعلق بالمدونة. •

أو عبر البريد اإللكتروني  www.INDICOR.ethicspoint.comيمكنك االتصال بمسؤول االمتثال شخصيًا باستخدام 
ethics@indicor.com .توجد أرقام الهاتف الُمخصصة لالمتثال  ل االمتثال عبر الهاتف.يمكنك أيًضا االتصال بمسؤو

 حسب البلد.  www.INDICOR.ethicspoint.comُمدرجة على الموقع اإللكتروني 

 مسؤوليتك والتزامك بشأن تطبيق المدونة 

وهذا يعني االمتثال للمتطلبات القانونية المعمول  االلتزام بنص وروح هذه المدونة.  INDICORى جميع موظفي شركة  يتعين عل
عالوة على ذلك، فإننا نشجع الموظفين على التحلي بالسلوك األخالقي في جميع األوقات  بها أينما كنت في جميع أنحاء العالم.

 لشركة المناسبين عندما يساورهم الشك بشأن أفضل مسار للعمل. ومناقشة األسئلة أو المخاوف مع موظفي ا

إلى شركة   المدونة ويقرون باستالمها وقت انضمامهم  الموظفون على نسخة من هذه  إقراًرا    INDICORيحصل  ويقدمون 
  بالتزامهم المستمر بالمدونة.سنويًا 

  لتعكس التعديالت أو التغييرات.وسيتم توزيع تحديثات المدونة على الموظفين، حسب الحاجة، 

http://www.indicor.ethicspoint.com/
mailto:ethics@indicor.com
http://www.indicor.ethicspoint.com/
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 المعلومات السرية 

الموازنة بين مصالحها في الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بأعمالها ومسؤولياتها في  INDICORيجب على شركة 
القانون  اإلفصاح العلني الكامل والدقيق في الوقت المناسب عن هذه المعلومات، وكذلك الحقوق وااللتزامات التي ينص عليها

للموظفين الذين يتعاملون مع المعلومات السرية أو يصبحون على دراية بها   INDICORوهذا يعني إلزام شركة  المعمول به.
 باالمتثال للمبادئ التوجيهية واإلجراءات التالية. 

  المعلومات التي يجب حمايتها

 ( والتي:INDICORجميع معلومات الشركة )أو المعلومات التي أوكلها اآلخرون إلى  ما هي المعلومات السرية؟

  تُعد غير معروفة عموًما للجمهور؛ •

 قد تكون مفيدة للمنافسين إذا تم اإلفصاح عنها؛ أو •

 )أو عمالئها أو شركائها التجاريين( إذا تم اإلفصاح عنها. INDICORتضر بشركة  •

 ُموكلة إليناواجبنا في حماية المعلومات ال

أو "الشركات الُمعيّنة"   INDICORيقع على عاتقنا واجب الحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية الموكلة إلينا من قِّبل  
  أو عمالئها، ما لم يكن اإلفصاح مصرًحا به أو واجبًا قانونًا، ومع مراعاة جميع القوانين المعمول بها.

  ، مثل:INDICOR"الشركات المعيّنة" تعني أي شركة تتعامل معها 

  ، ومانحي التراخيص(الترتيبات التعاقدية الحالية )أي العمالء، وموردو السلع والخدمات، والمرخص لهم •

الترتيبات التعاقدية المحتملة )بما في ذلك التفاوض بشأن المشاريع المشتركة والعطاءات المشتركة وما إلى ذلك أو   •
  حيازة/بيع األوراق المالية أو األصول(

 الجوهرية  المعلومات" " 

  ح عنها.يجب أن نكون حذرين بشكل خاص للحفاظ على سرية أي معلومات "جوهرية" غير ُمفص

يمكن أن تأتي المعلومات "الجوهرية" في شكل خطط عمل أو وثائق أخرى أو محادثات أو حتى من خالل معرفة بيان صحفي  
وتُستخدم الوسوم أو األختام غالبًا لإلشارة إلى أن الوثائق والمواد المكتوبة تحتوي على معلومات سرية؛ ومع ذلك، ال  وشيك.

  ويجب عليك مراجعة المواد واتخاذ قرارك بنفسك. وجود وسم أو ختم،تعتمد فقط على وجود أو عدم 

 الوصول المقيد 

فقط وعلى أساس "الحاجة إلى   INDICORيقتصر الوصول إلى المعلومات الجوهرية غير العامة على موظفي شركة 
الذين يصبحون على دراية   INDICORوهذا يعني أنه يجب بذل كل جهد معقول للحد من عدد موظفي شركة  المعرفة".

  بالمعلومات والحد كذلك من تكرار وتداول المواد المكتوبة التي تحتوي على المعلومات.

ى المعلومات غير العامة وبصفة عامة، يجب عليك ممارسة حكمك السديد بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها لتقييد الوصول إل
وفي حالة وجود أي شك، التمس على الفور المشورة من مشرفك أو المستشار العام لشركة   وحمايتها بخالف ذلك.

INDICOR. 

  اإلفصاح عن المعلومات غير العامة 

الحفاظ على سرية  بشكٍل عام، تقع مسؤولية اإلفصاح العام عن المعلومات غير العامة على عاتق اإلدارة، لذلك من المهم 
المعلومات غير العامة بغض النظر عما إذا كان اإلفصاح العام قد حدث أو تعتقد أنه حدث، إال إذا كان اإلفصاح مصرًحا به  

  صراحةً أو مسموًحا به أو مطلوبًا بموجب القانون.

ويُرجى   ومات سريةفال تفصح عن أي معللمناقشة معلومات سرية،  INDICORإذا اتصل بك أي شخص من خارج شركة 
وبخالف ما يتم على أساس "الحاجة إلى المعرفة"، لن يتم إصدار أي معلومات  إحالته إلى الموظف المناسب في إدارة الشركة.

   .INDICORدون الحصول على موافقة مسبقة من المستشار العام أو اإلدارة المعنية في شركة 
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 ة كيفية التعامل مع المواد والمعلومات غير العام

 ، يجب عليك:INDICORإذا حصلت على معلومات نتيجة عملك لدى شركة 

عدم اإلفصاح عن معلومات جوهرية أو غير عامة أو معلومات سرية أخرى ألي شخص، داخل شركة  •
INDICOR   أو خارجها )بما في ذلك أفراد األسرة(، إال على أساس الحاجة إلى المعرفة الصارمة وفي ظل

ظروف تجعل من المعقول االعتقاد بأن المعلومات لن يُساء استخدامها أو اإلفصاح عنها بشكل غير صحيح من  
  جانب المتلقي؛ و

تخص أي شركة قد تتأثر بالمعلومات  االمتناع عن توصية أي شخص بالمشاركة في معامالت أوراق مالية  •
 الجوهرية غير العامة. 
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 العالقات مع العمالء والموردين والمنافسين 

وتوفير مناخ   يعتمد نجاحنا على بناء عالقات جيدة مع عمالئنا وموردينا.
تجاتنا على أساس الجدارة لهو أمر أساسي من الثقة وبيع حلولنا ومن

  لتحقيق هذا الهدف.

  التعامل العادل

يجب أن نسعى جميعًا إلى التعامل بنزاهة مع عمالء شركة  
INDICOR .وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أال نستفيد  ومورديها ومنافسيها

بشكل غير عادل من أي شخص عبر التالعب بالمعلومات السرية أو  
إخفائها أو إساءة استخدامها أو تحريف الحقائق المادية أو أي ممارسة  

  أخرى من ممارسات التعامل غير العادل. 

  مكافحة االحتكار   -المنافسة غير العادلة 

يجب على الجميع االمتثال الكامل لقوانين مكافحة االحتكار المعمول بها 
ي كل بلد تزاول فيه في الواليات المتحدة وقوانين المنافسة الُمطبقة ف

وبشكٍل عام، عندما   أو الشركات التابعة لها أعمالها. INDICORشركة 
تختلف القوانين األمريكية المتعلقة بالمنافسة عن القوانين المحلية  

  ويداخلك الشك بشأن القانون المطبق، يجب تطبيق المعيار األكثر صرامة. 

تفاقيات بين المنافسين فيما يتعلق باألسعار أو شروط البيع أو األرباح أو تقسيم  تحظر قوانين مكافحة االحتكار التفاهمات أو اال
  أو تخصيص العمالء أو األسواق أو المناطق أو الترتيبات االئتمانية أو طرق التوزيع أو أي نشاط آخر يقيد المنافسة.

عليها من عمالئنا أو مصادر أخرى هي  المعلومات المتعلقة باستراتيجيات المنافسين وظروف السوق التي يتم الحصول 
 ومع ذلك، يجب أال تطلب من العمالء العمل كوسيط للتواصل مع منافسينا.   معلومات مشروعة ومطلوبة.

يجب أال تحصل على األسرار التجارية لشركة أخرى أو تقبلها أو تفصح عنها أو تستخدمها أو تقترح حيازتك أنت أو شركة 
INDICOR  وتشمل األسرار التجارية أي معلومات أو مستندات أو مواد  غير مالئمة أو مثيرة للريبة.لها في ظل ظروف

ذات محتوى غير معروف للجمهور، ولم يتم اإلفصاح عنها بشكل عام من قبل المالك ومن المحتمل أن تكون محمية من قبل  
   المالك.

حرية أي عميل في تحديد األسعار الخاصة به إلعادة بيع   إضافة إلى ذلك، يجب أال تحاول، بشكل مباشر أو غير مباشر، تقييد
 .INDICORأي منتج من منتجات شركة 

وكقاعدة عامة، يجب أن تقتصر   .INDICORعالوة على ذلك، يجب تجنب أي اتصال غير ضروري مع منافسي شركة 
)مثل المعارض التجارية وبعض  اللقاءات واالتصاالت مع المنافسين على تلك التي تكون غير مقصودة وال يمكن تجنبها 

 الندوات الخارجية( ويجب عليك السعي للحصول على تصريح مناسب قبل المشاركة في المزيد من اللقاءات أو االتصاالت.

 

  االنتقاص من المنافسين التسويق: 

لجميع القوانين والقواعد واللوائح الحكومية المعمول  INDICORيجب أن تمتثل اإلعالنات ومواد التسويق الخاصة بشركة 
   أي سياسات معنية باإلعالن والترويج للمبيعات. بها التي تحظر الممارسات التجارية غير العادلة والخادعة، وكذلك

ة منتجاتها أو خدماتها؛ ومع ذلك، يجب أال تدلي بتعليقات انتقاصية على التأكيد على جود INDICORتنص سياسة شركة 
يجب أن تكون البيانات )الشفهية أو الكتابية( التي يتم اإلدالء بها بشأن  غير صحيحة عن المنافسين أو منتجاتهم أو خدماتهم.
 منافس أو منتجاته أو خدماته عادلة وواقعية وكاملة. 

 تجاته أو خدماته: عند التواصل بشأن منافس أو من

 معيار السلوك

تجنب أي سلوك ينتهك، أو قد يبدو •
أنه ينتهك، نص وروح قانون 

 مكافحة االحتكار.
ال تبرم أي اتفاق أو تفاهم يتعلق •

 باألسعار مع أي منافس.
أنشطة محظورة ال تشارك في أي •

أو تناقشها مع المنافسين أو شركاء 
األعمال اآلخرين والتي قد تُفسر 

على أنها محاولة لتقييد المنافسة أو 
الحد منها بشكل غير الئق )مثل 

 شروط التسعير أو البيع(.
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تجنب إبداء التعليقات حول شخصية المنافس أو ممارساته   •
، إخبار العميل بأن مندوب مبيعات  على سبيل المثالالتجارية )

  المنافس فاسد أو غير جدير بالثقة(.

يجب أن ينصب التركيز األساسي على القدرات التي تتسم بها  •
  ومعرفتها الفنية وفوائد منتجاتها INDICORشركة 

  وخدماتها لعمالئها، بدالً من أوجه القصور لدى المنافس.

تجنب اإلشارة إلى المشكالت أو نقاط الضعف غير المتعلقة   •
،  على سبيل المثالبالمنتج أو الخدمة لدى المنافس ) 

الصعوبات المالية، الدعاوى القضائية المعلقة، التحقيقات  
  الحكومية(.

نتجات أو خدمات  يجب عدم إصدار بيانات حول مواصفات م •
المنافس أو جودتها أو فائدتها أو قيمتها ما لم يتم إثباتها من  

خالل المعلومات المنشورة الحالية للمنافس أو البيانات  
  الوقائعية األخرى فيما يتعلق بمنتجات المنافس الحالية. 

 INDICORيجب عدم تقديم ادعاءات غير مثبتة بأن شركة  •
 و إحدى ميزاته.قد ابتكرت خدمة أو منتًجا أ

  سالمة المنتجات 

وتحقيقًا   .INDICORيمثل تصنيع وتسويق المنتجات التي يمكن استخدامها والتعامل معها بأمان هدف أعمال رئيسي لشركة 
إضافة إلى ذلك، تكون منتجات الشركة   لهذه الغاية، يتم اختبار منتجات الشركة لضمان استيفاء معايير الجودة والسالمة.

مصحوبة بمعلومات عن السالمة واضحة وذات صلة وتحذيرات وتعليمات مناسبة فيما يتعلق بأي خطر متوقع بشكل معقول 
 قد تشكله منتجاتنا على األشخاص أو الممتلكات أو البيئة.

 .من المهم أن تضمن عدم التصريح بشحن منتج معروف أنه معيب أو غير آمن أو غير مناسب لالستخدام المقصود منه

  شركات الرعاية الطبية والصحية

جميع القوانين المعمول بها والمتطلبات التنظيمية بشأن تطوير منتجاتنا   INDICORبالنسبة ألعمالنا الطبية، تتبع شركة 
ويجب على الموظفين في هذه األعمال ضمان االمتثال للوائح، وكذلك معايير جودة  الطبية وتصنيعها وتوزيعها وتسويقها.

 وسالمته وجميع المعايير والمتطلبات األخرى المعمول بها. المنتج

  تقديم الهدايا و/أو وسائل الترفيه و/أو السفر إلى العمالء

تُعد محاولة التأثير بشكل غير الئق على قرارات الشراء الخاصة بالعميل من خالل استخدام الهدايا الشخصية أو عروض  
لهذا  ات الخاصة غير الئقة وغير مقبولة وفي بعض الحاالت غير قانونية ومحظورة.الترفيه أو السفر أو الخصومات أو الخدم

السبب، ال تعرض أمواالً أو هدايا أو أشياء أخرى ذات قيمة على العمالء الفعليين أو المحتملين والتي تُفسر أو قد تُفسر على  
  ارية.التج INDICORأنها محاولة للتأثير بشكل غير الئق على عالقتهم بمصالح 

إذا كان   ومع ذلك، قد تكون هناك حاالت تتطلب فيها األعراف المحلية أو ممارسات األعمال تقديم هدايا في مناسبات معينة.
ومن المهم أيًضا ضمان   األمر كذلك، يمكن تقديم هدية صغيرة ذات قيمة رمزية، طالما أن تكلفة هذه الهدية موثقة بالكامل.

وفي بعض الحاالت المحدودة، يمكن  .INDICORاسات االمتثال األكثر تفصيالً لدى شركة توافق الهدية مع برامج وسي
السماح بالهدايا التي تزيد قيمتها عن القيمة االسمية والتي تتضمن السفر أو الترفيه عند الحصول على موافقة كتابية مسبقة من 

محظورة بموجب القانون أو كان المقصود منها أن يكون لها مشرفك أو مسؤول االمتثال. وال يُسمح مطلقًا بالهدايا إذا كانت 
إضافة إلى ذلك، من غير المقبول تماًما تقديم الهدايا النقدية أو ما   تأثير غير الئق أو قد يُفهم أن غرضها التأثير غير الالئق.

 يعادلها )مثل بطاقات الهدايا(. 

هل أنت مسؤول عن أي إعالن أو 
 تسويق؟

 إذا كان األمر كذلك، فمن المهم لك:

التأكد من أن اإلعالن صادق •
وليس خادًعا ويمتثل لجميع 
القوانين والقواعد واللوائح 

 والسياسات المعمول بها.
التحقق من جميع ادعاءات األداء •

والجودة وما إلى ذلك التي 
 عليها اإلعالن.ينطوي 
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  قبول الهدايا من البائعين والموردين 

قد يكون الغرض من هدايا العمل ذات القيمة الكبيرة المقدمة لك هو 
لذلك، فإن   ار البائعين أو الموردين.التأثير بشكل غير الئق على اختي

التي تحكم قبول الهدايا من البائعين أو  INDICORمعايير شركة 
الموردين أو وكالئهم تعكس تلك المعايير المتعلقة بتقديم الهدايا إلى 

 عمالئنا الحاليين والمحتملين.

يجب أن تخضع القرارات المتعلقة بقبول الهدايا أو وسائل الترفيه  
 ئعين أو الموردين للعادات المحلية والتقدير والحكم الجيد.من البا

وكقاعدة عامة، يجوز قبول هدايا العمل شريطة أن تكون ذات قيمة  
في حالة الوجبات أو  رمزية وال تشمل أي نقد أو أوراق مالية.

عروض الترفيه أو اإلقامة أو السفر، يجب أن يعتمد قرار القبول  
خذ في االعتبار مبدأ المعاملة بالمثل، أي ما على التقدير السليم مع األ

إذا كان الفرد الذي تلقى هذا العرض في وضع يسمح له بتقديم هدية 
مماثلة وصرف تكلفتها بموجب إجراءات حساب النفقات العادية لدى  

 .INDICORشركة 

إذا كانت لديك مخاوف بشأن ما إذا كانت هدية ُمعيّنة مسموح بها بموجب هذه السياسة أو إذا كنت تريد الموافقة على أي هدية  
 االمتثال. أو نشاط ترفي لم يتم تناوله في هذه المدونة، فاتصل بمشرفك أو مسؤول 

  

 قبل قبول الهدية، اسأل نفسك:

الدعوة مناسب في هل نوع الهدية أو •
 عالقة العمل؟

هل وتيرة قبولك لعروض الترفيه •
 مبالغ فيه؟

هل حصلت على موافقة مسبقة من •
 مشرفك أو كبير مسؤولي االمتثال؟

 عندما يتعلق األمر بالهدايا والترفيه، ضع في اعتبارك ما يلي: 

 الئقة أو حتى تبدو غير الئقة.ال تقدم هدايا باذخة أو غير 

 ال تطلب هدايا أو ترفيه أو خدمات من أي نوع من الموردين أو العمالء أو المنافسين.

 ال تقبل هدايا تزيد قيمتها عن القيمة الرمزية ما لم يوافق عليها مشرفك أو مسؤول االمتثال.

 المالية للشركة. يجب تسجيل الهدايا بشكل صحيح في الدفاتر والسجالت 

غالبًا ما يؤدي اإلفصاح المسبق عن الهدية إلى مشرفك و/أو كبير مسؤولي االمتثال من أجل الحصول على موافقته إلى إزالة  

  أي مشكالت محتملة أو سوء فهم محتمل.

قسم الخاص بقانون  إذا كانت الهدية تتعلق بموظف حكومي أو في منصب عام، فمن المهم أن تمتثل للمعلومات الواردة في ال

 مكافحة ممارسات الفساد في الخارج. 
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 المسؤولية تجاه موظفي الشركة

وموظفيها في مختلف المستويات المهنية على االحترام المتبادل والثقة المتبادلة   INDICORتقوم العالقة بين شركة 
  إن التعامل مع بعضنا البعض باحترام، كما هو موضح أدناه، هو أساس السلوك المهني القويم. واألهداف المشتركة.

  السالمة الصحة و

باستمرار لتوفير مكان عمل آمن وصحي  INDICORتسعى شركة 
ولدعم   بما يتوافق مع جميع القوانين واللوائح الحكومية المعمول بها.

هذا المسعى، يُتوقع منك االمتثال لجميع قواعد الصحة والسالمة  
فإذا كان منصبك يتطلب االمتثال ألي  المعمول بها في مكان العمل.

العمل، يجب أن تحصل   معايير تتعلق بالسالمة والصحة في مكان
  على التدريب المناسب.

لن يتم التسامح مع التهديدات أو أعمال العنف ويجب اإلبالغ عنها 
وسيخضع أي موظف يمارس التهديد أو يرتكب عمالً  على الفور.

عنيفًا إلجراء تأديبي يصل إلى الفصل من العمل و/أو الدعاوى المدنية 
   و/أو المالحقة الجنائية.

  ييز والتحرش عدم التم

في  INDICORوفقًا لجميع القوانين المعمول بها، ال تميز شركة 
عمليات التوظيف أو الترقية أو الممارسات األخرى المتعلقة 

بالموظفين لديها على أساس العرق أو اللون أو العمر أو األصل  
لتوجه الجنسي أو الدين أو اإلعاقة أو الحمل أو  القومي أو المواطنة أو نوع الجنس أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي أو ا

في الواقع، تلتزم الشركة بشدة باستقطاب وتوظيف وترقية  حالة المحاربين القدامى أو أي خاصية أخرى يحميها القانون.
  األفراد المؤهلين من األقليات العرقية، وكذلك النساء والمحاربين القدامى وذوي اإلعاقة. 

كل الحرص على الحفاظ على بيئة عمل خالية من جميع أشكال التحرش، بما في ذلك اإلساءة   INDICORوتحرص شركة 
اللفظية أو الجسدية أو الترهيب، أو السلوك الذي يشوه سمعة أي شخص أو ينم عن العداء له أو النفور منه بسبب العرق أو 

أو التوجه الجنسي أو األصل القومي أو المواطنة أو حالة  اللون أو الدين أو نوع الجنس أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي 
وبناًء على ذلك، لن يتم التسامح مع أي تحرش أو تعليقات أو إهانات من هذا   المحاربين القدامى أو العمر أو الحمل أو اإلعاقة.

  القبيل.

الجسدي أو التواصل الكتابي غير   من الممكن أن يتخذ التحرش أشكاالً عديدة، بما في ذلك التواصل اللفظي أو االتصال
ويُعد التنمر والتحرش من أي نوع، سواًء أكان ذا   المرحب به أو سوء السلوك المتكرر الذي يراه الشخص العاقل مسيئًا.

 وال يُستند في إدانة التحرش على النية. طبيعة جنسية أم ال، انتهاًكا للسياسات التي تنتهجها الشركة.

 

السلوكيات  
 المرغوبة: 

احترام السمات المتنوعة لزمالئك   •
 الموظفين

بناء الثقة في فرق العمل من خالل   •
 االحترام

اإلبالغ إذا كنت تشك أو تالحظ أن شخًصا   •
 يتعرض للتحرش أو التنمر

السلوكيات  
 المرفوضة: 

خلق بيئة عدائية أو مخيفة من خالل أفعالك أو   •
  كلماتك

 الئقة اإلدالء بتعليقات أو نكات غير   •
 اإلهانة أو اإلساءة ألي شخص  •

 

كيف يمكنني المساعدة في إيجاد مكان 
 عمل آمن؟

االلتزام بهذه المدونة والقوانين •
 والسياسات المعمول بها.

التدخل بسرعة إذا رأيت شيئًا أو •
 شخًصا يتصرف بشكل غير آمن.

إدراك كيفية تأثير قراراتك •
وأفعالك على صحة اآلخرين 

 وسالمتهم.



 

 2023يناير 

 
14 

 

 الخصوصية 

خصوصية موظفيها وتدرك أن معظم البيانات التي يتم جمعها في ملفات الشركة تتعلق بخلفية  INDICORتحترم شركة 
يجب على الموظفين الذين لديهم حق الوصول إلى   وصحته؛ وهي معلومات سرية بطبيعتها.  الفرد وأسرته ودخله ومساهماته

هذا النوع من المعلومات االمتثال لجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها التي تفرض معياًرا للسرية فيما يتعلق بهذه  
صول إلى هذه السجالت، بصرف النظر عن اإلفصاح  لذلك، إذا كان لديك حق الو السجالت واإلفصاح عن هذه المعلومات.

الذي قد يكون مطلوبًا بموجب القانون، فال يُسمح لك باإلفصاح عن البيانات المتعلقة بالشؤون الشخصية ألي موظف ألي 
  شخص خارج الشركة إال على أساس الحاجة إلى المعرفة.

  تعاطي المواد المخدرة 

وبناًء على ذلك، يجب على الموظفين الحضور إلى   مل خالية من تعاطي المخدرات.بتوفير أماكن ع INDICORتلتزم شركة 
العمل في حالة تسمح لهم بأداء واجباتهم دون أن يكونوا تحت تأثير المخدرات أو الماريجوانا أو الكحوليات غير المشروعة أو  

ير غير القانونية أو غير المصرح بها أو إضافة إلى ذلك، يُحظر استخدام أو حيازة أو توزيع العقاق غير المصرح بها.
  الماريجوانا أو الكحول في وقت العمل بالشركة أو في مقراتها.

  التمثيل العمالي

تفضل التعامل مع موظفيها على أساس فردي، فإنها تدرك أيًضا أنه يجب حل القضايا التي   INDICORرغم أن شركة 
لذلك، في حالة وجود   ي في إطار القانون، على أساس كل حالة على حدة.تنطوي على تمثيل من جانب نقابة أو مجلس عمال

  تمثيل جماعي، ستسعى الشركة جاهدة لبناء عالقة مع تلك المنظمات التمثيلية استناًدا إلى مبادئ حسن النية واالحترام المتبادل.
التي تحكم التوظيف والهجرة وعالقات العمل، بما في  وتلتزم الشركة باالمتثال لجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها 

  ذلك ساعات العمل واألجور العادلة.

  

يجب على أي موظف يعتقد أنه )أو موظف آخر( تعرض للتمييز أو التحرش اإلبالغ عن األمر إلى مشرفه أو مسؤول االمتثال أو من  

شركة   من  الُمخّصص  الخط  اإللكتروني   INDICORخالل  الموقع  باستخدام  وذلك  واالمتثال،  لألخالقيات 

INDICOR.ethicspoint.comwww.  . يجب على إدارة الموارد البشرية أو إدارة الشؤون القانونية أو قادة األعمال إبالغ مسؤول

مقاول بشأن االمتثال بجميع االدعاءات من أي نوع التي يتم تأكيدها من قبل أو ضد أي موظف أو موظف سابق أو بائع أو عميل أو 

 حادثة تمييز أو تحرش أو سلوك يسهم في خلق بيئة عمل عدائية أو مخاوف تتعلق بالسالمة أو البيئة أو عمل انتقامي.

http://www.indicor.ethicspoint.com/
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 تضارب المصالح والفرص المؤسسية 

  تضارب المصالح

  .INDICORيجب أن نكون حذرين لتجنب األفعال التي تتضارب، أو حتى تبدو متضاربة، مع أفضل المصالح لشركة 
اخل المصلحة الخاصة أو الشخصية للفرد بأي شكل من األشكال، أو حتى يبدو أنها يحدث "تضارب المصالح" عندما تتد

 أن يشمل ذلك:  ويمكن .INDICORتتداخل، مع مصالح شركة  

  في تعامالت يكون للفرد المعني مصلحة مكتسبة فيها. INDICORتمثيل شركة  •

 .INDICORطلب الحصول على خدمات شخصية من أشخاص تتعامل معهم شركة  •

أو مورديها أو عمالئها أو تقديم المشورة أو الخدمات االستشارية له،   INDICORالعمل لصالح أحد منافسي شركة   •
 أو إدارة عمل يتنافس مع الشركة، أو اتخاذ موقف يتعارض مع واجبات الشخص تجاه الشركة. 

أعماالً أو تتنافس معها أو تملك مصلحة مالية   INDICORالعمل كمسؤول أو مدير في شركة تزاول معها شركة  •
  في تلك الشركة.

  .INDICORالظروف األخرى التي تؤثر على والء الشخص لشركة  •

  ول االمتثال.يجب تجنب هذه المواقف وغيرها من المواقف المشابهة ما لم يتم الحصول بشأنها على موافقة من مسؤ

تملك مصلحة مالية في أي عميل أو مورد أو موزع أو مندوب مبيعات أو منافس  INDICORال يجوز لموظفي شركة 
  للشركة بما يؤدي إلى ازدواج الوالء أو حتى شبهة ازدواج الوالء.

إلى أي موظفين مسبقًا من قبل مجلس إدارة الشركة أو اللجنة التي   INDICORيجب اعتماد القروض المقدمة من شركة 
 يعينها المجلس.

ال يجوز للموظفين، دون الحصول على موافقة مسبقة من  
اف أخرى  مسؤول االمتثال، أداء أي عمل خارجي ألطر

أو طلب مثل هذه األعمال في مقر الشركة أو في وقت  
الشركة، بما يتضمن الوقت مدفوع األجر للتعامل مع 

كما ال يُسمح لهم باستخدام أجهزة  المسائل الشخصية.
الشركة أو هواتفها أو موادها أو مواردها أو معلوماتها  

  الخاصة في أي عمل خارجي.

الفور عن تضارب  يجب على كل موظف اإلفصاح على 
المصالح الفعلي أو المحتمل إلى مشرفه أو مسؤول  

  االمتثال.

  الفرص المؤسسية

واجب  INDICORيقع على عاتق الموظفين تجاه شركة 
 تعزيز مصالحها المشروعة متى سنحت أي فرصة لذلك. 

  ال يجوز ألي موظف:

أن يستغل لنفسه، أو أن يساعد اآلخرين على   •
 ألنفسهم، فرصة عمل يتم اكتشافها من خالل استخدام ممتلكات الشركة أو معلوماتها أو منصبها؛ االستغالل 

أو ممتلكاتها أو معلوماتها أو منصبها لتحقيق ربح أو مكسب أو ميزة شخصية  INDICORاستخدام اسم شركة  •
  )بخالف التعويض من الشركة(؛ أو

  .INDICORالتنافس مع شركة  •

، وفي أي  INDICORمنتبًها بشكل خاص إلى إمكانية إساءة استغالل فرصة مؤسسية من شركة  يجب أن يكون كل موظف
  حالة من حاالت عدم اليقين، يجب على الموظف التشاور على الفور مع مشرفه أو مسؤول االمتثال.

  

يمكن أن ينشأ موقف تضارب المصالح عندما 
 يقوم الموظف بما يلي:

مصالح قد تجعل  اتخاذ إجراءات أو تملك•
من الصعب عليه أداء واجباته بموضوعية 

 وفعالية

تلقي، سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر، •
منافع شخصية غير مشروعة بحكم 

)يمكن أن  INDICORمنصبة في شركة 
تكون المنفعة غير المباشرة منفعة مقدمة 

 ألحد أفراد األسرة(

إذا ساورك الشك في أي وقت بشأن مدى 
عاملة، فالتمس المشورة من مشرفك مالءمة الم

 أو مسؤول االمتثال.
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  حماية أصول الشركة

 يمكن أن تشمل األصول ما يلي:  خدام.من السرقة أو الفقدان أو سوء االست INDICORمن واجبنا حماية أصول شركة 

األصول غير الملموسة )مثل قوائم العمالء وعمليات التصنيع والرسومات والمواصفات الهندسية وأكواد البرمجيات  •
  والملكية الفكرية ومجموعة متنوعة من المعلومات في صورة مكتوبة أو مخزنة رقميًا(.

 والمعدات واإلمدادات والمرافق والمخزون والمواد(. األصول الملموسة )مثل األموال   •

وبيانات األعمال والمعرفة الفنية الخاصة   INDICORيُتوقع من الموظفين اليقظة المستمرة لحماية األسرار التجارية لشركة 
  بها ضد التجسس الصناعي.

ن االستخدامات لألصول المادية  إجراء محاسبة دقيقة ع  INDICORوبالمثل، تتطلب اإلدارة المسؤولة لموارد شركة 
  ويجب عدم استغالل موارد الشركة في استخدامات غير مصرح بها. للشركة، وكذلك وقت الموظفين.

  االستخدام المالئم ألصول الشركة 

إلى أموال الشركة أو ممتلكاتها المسؤولية المطلقة عن إدارتها بأقصى مستوى من يتحمل كل موظف لديه حق الوصول 
وال شك أن االحتيال أو السرقة أو االختالس أو أي وسائل أخرى غير  النزاهة وتجنب أي سوء استخدام لهذه األصول.

مشروعة للحصول على أموال الشركة من قبل موظفي 
ر قانوني هو أمر غير أخالقي وغي INDICORشركة 

وما لم يُصرح بذلك على وجه التحديد،   وغير مقبول تماًما.
ال يجوز لك إساءة استخدام أيٍ من ممتلكات الشركة أو 

إخراجها من المنشآت الخاصة بالشركة )على سبيل المثال،  
األثاث والمعدات، والمستلزمات، وكذلك الممتلكات التي تم 

قِّبل الشركة   إنشاؤها، أو الحصول عليها، أو نسخها من
الستخدامها الحصري مثل الملفات، والمواد المرجعية  

والتقارير، وبرامج الكمبيوتر، وأنظمة معالجة البيانات،  
 وقواعد البيانات(. 

يجب عدم المساس بسالمة برامج الحاسوب وبيانات شركة  
INDICOR،   وتوخي الحذر الشديد في حماية هذه

  متعمد.األصول من الفساد المتعمد أو غير ال

ملك لها، كما   INDICORوتُعد منتجات وخدمات شركة 
تُعد المساهمات التي يقدمها الموظف في تطويرها وتنفيذها 

  أثناء عمله لدى الشركة ملك للشركة وتظل ملًكا لها حتى إذا تم إنهاء عمله.

من هذه الخسائر والتعامل مع أصول من المهم منع سرقة ممتلكات الشركة أو اختالسها واتخاذ االحتياطات الالزمة للحد 
  الشركة بطريقة حكيمة.

 حماية ممتلكات الشركة من خالل:

 اتباع سياسات وإجراءات تقنية المعلومات.  •

  قفل األجهزة والمستلزمات والمواد في حالة عدم وجود أحد لتأمينها. •

 حماية ُمعّرفات المستخدمين وكلمات المرور. •

االحتيالي والمحاوالت األخرى للحصول على معلومات شخصية أو معلومات مؤسسية  التنبّه لعمليات التصيد  •
 حساسة. 

إدراك أن المخربين ال يكفون عن محاوالت خداع موظفي الشركات والحصول على ممتلكاتها بطرق احتيالية )مثل  •
 أموال الشركة من خالل الحجج الزائفة(.

 متى يكون االستخدام مالئًما؟

عند استخدامها ألغراض األعمال •
 المقصودة

االستخدام المعقول والمحدود للهاتف أو •
 INDICORالكمبيوتر الُمقدم من شركة 

 متى يكون االستخدام غير مالئم؟

عند استخدامها في أعمال خارجية أو •
 أنشطة سياسية شخصية

عند استخدامها لتنزيل أو عرض أو •
 إرسال مواد غير قانونية أو غير أخالقية
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  أفراد األمن.اإلبالغ عن األشخاص أو األنشطة المشبوهة إلى  •

  االمتناع عن تنزيل تطبيقات أو برامج غير مصرح بها. •

تجنب المناقشات الخاصة بمعلومات الشركة الحساسة أو السرية في وجود أشخاص غير مصرح لهم )كأن يكون  •
  ذلك في الممرات والمصاعد والمطاعم ومنصات التواصل االجتماعي(.

 إدارة السجالت

االحتفاظ بسجالتنا بطريقة تتوافق مع جميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، وبما يضمن توافرها في حالة  من المهم 
  التقاضي أو التدقيق أو التحقيق.

ويتعين على جميع الموظفين التعاون بشكل كامل مع أي تحقيق داخلي أو خارجي مصرح به بشكل مناسب، بما في ذلك 
إذا ُطلب منك االحتفاظ بالمستندات وفقًا لمجريات تحقيق أو أمر حفظ    ونة والدعاوى القضائية المعلقة.انتهاكات هذه المد

  قانوني، فيجب عليك االمتثال الكامل وعدم حجب المعلومات ذات الصلة أو العبث بها أو إتالفها أو عدم اإلبالغ عنها.

  الملكية الفكرية 

 في ملكياتها الفكرية والتي تشمل:باستثمارات كبيرة  INDICORقامت شركة 

 براءات االختراع  •

 األسماء التجارية •

 أكواد البرمجيات •

 العالمات التجارية •

 أسماء العالمات التجارية •

المعلومات مسجلة الملكية )مثل العمليات والبيانات والمعرفة الفنية واألسرار التجارية والصيغ والتحسينات وأساليب   •
  الكمبيوتر ومعلومات وقوائم عقود الموردين والعمالء(اإلنتاج وبرامج 

عن أي معلومات من  - INDICORسواًء داخل أو خارج شركة   -ال يجوز للموظفين اإلفصاح لألفراد غير المصرح لهم 
ياطات  إضافة إلى ذلك، يجب اتخاذ احت شأن اإلفصاح عنها اإلضرار بالتقنيات مسجلة الملكية أو أسرار التشغيل التجارية.

ويستمر العمل بمبدأ سرية هذه المعلومات حتى بعد ترك الفرد لعمله   معقولة لمنع الكشف غير المقصود عن هذه المعلومات.
  لدى الشركة.

مراعاة حقوق الملكية الفكرية وحقوق المعلومات الخاصة بها، فإنها تحترم  INDICORعالوة على ذلك، ومثلما تتوقع شركة 
وبناًء على ذلك، من المخالف لسياسة الشركة أن يقوم الموظفون بقرصنة مواد مثل برامج الكمبيوتر  ين.حقوق الملكية لآلخر

أو التسجيالت الصوتية أو المرئية أو المنشورات أو غيرها من الملكيات الفكرية المحمية أو نسخها أو تعديلها باستخدام 
يجب  بإذن من أصحاب براءات االختراع أو حقوق الطبع والنشر. الوسائل اإللكترونية أو غيرها من الوسائل األخرى، إال

  رفض أي عرض بتقديم معلومات سرية من مصادر خارجية ما لم يتم اتخاذ اإلجراءات الوقائية القانونية المناسبة.

 دقة سجالت الشركة وإعداد التقارير

ة ومن المهم تسجيل البيانات واإلقرارات بإنشاء سجالت كجزء من مهامهم العادي INDICORيقوم جميع موظفي شركة 
ال ينطبق هذا فقط على ما يدون في سجالت الشركة، ولكن أيًضا على أي بيانات تقدم إلى الهيئات  الصحيحة والدقيقة فقط.

ها  ويتحمل كل موظف يشارك في إنشاء المعلومات أو نقلها أو قيد الحكومية والموردين والعمالء والصحافة والجمهور العام.
في السجالت المالية والتشغيلية للشركة )بما في ذلك سجالت الدوام وسجالت المبيعات وحسابات النفقات( المسؤولية ويجب  

  أن يحرص على القيام بذلك بشكل كامل وصادق ودقيق.

 كيفية ضمان الدقة 

  لضمان االمتثال لهذه السياسة، من المهم أن نسعى جاهدين إلى:
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التأكد من أن المعامالت التجارية مصرح بها بشكل صحيح وإنشاء وتسجيل قيود هذه المعامالت على نحو واضح   •
وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموًما وسياسات وإجراءات  INDICORوكامل ودقيق في دفاتر وسجالت شركة 

  الضوابط الداخلية لدى الشركة. 

  كل معاملة أو دفعة في الوثائق الداعمة لها.إدراج تفاصيل الطبيعة الحقيقية ل  •

  اإلبالغ عن وجود أي أموال أو أصول أخرى غير مفصح عنها أو غير مسجلة. •

ضمان اكتمال ونزاهة ودقة جميع التقارير المقدمة إلى الهيئات التنظيمية وتقديمها في الوقت المناسب وفي صيغة  •
  مفهومة.

 أو عمليات تدقيقها. INDICORالمالية لشركة التعاون مع التحقيقات بشأن السجالت  •

( دعمها بالوثائق المناسبة 1إلى الحد الذي تتضمن فيه تقارير وسجالت الشركة تقديرات ومستحقات، يجب ضمان ) •
( 2و) INDICORواستنادها إلى أحكام حسنة النية متوافقة مع السياسات واإلجراءات المحاسبية الخاصة بشركة 

  رة طالما كانت جوهرية.اعتمادها من اإلدا

 ضمان سداد المدفوعات دائًما فقط إلى الشخص أو الشركة التي قدمت بالفعل السلع أو الخدمات ذات الصلة.  •

ضمان إجراء االتصاالت مع السلطات الضريبية وفقًا للسياسات واإلجراءات المحاسبية الخاصة بشركة  •
INDICOR.  

ويصنف تقديم حساب نفقات لوجبات لم يتم تناولها، أو أميال لم يتم  نفقات دقيقة.يُتوقع من جميع الموظفين تقديم حسابات 
 قطعها، أو تذاكر طيران لم يتم استخدامها، أو أي نفقات أخرى لم يتم تكبدها إبالًغا غير نزيه وهو محظور تماًما. 

  الضوابط المحاسبية 

، وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة  INDICORشركة  يجب تسجيل جميع المعامالت بشكل صحيح ودقيق في دفاتر وسجالت
عموًما، ومقتضيات الرقابة الداخلية للشركة على التقارير المالية والضوابط الداخلية األخرى، وأي سياسات وإجراءات أخرى  

كة، ويجب  وال يجوز االحتفاظ بأي حسابات مصرفية أو أموال أو أصول غير مسجلة خاصة بالشر معمول بها لدى الشركة. 
عالوة على   أن تكون جميع القيود التي تتم في أي دفاتر أو سجالت خاصة بالشركة دقيقة وتمتثل لسياسات وإجراءات الشركة.

ذلك، يتحمل جميع موظفي الشركة، في نطاق واجباتهم الوظيفية، مسؤولية ضمان أن تكون جميع عمليات حفظ السجالت 
  الت الحكومية صادقة ودقيقة.المالية والسجالت المقدمة إلى الوكا

المخاطبين بهذه المدونة إجبار أي محاسب مستقل أو معتمد يعمل في تدقيق  INDICORويُحظر على جميع موظفي شركة 
  القوائم المالية للشركة أو استغالله أو تضليله أو التأثير عليه بطريقة احتيالية بغرض إعداد قوائم مالية مضللة.

  التوثيق 

  ضح في الوثيقة الداعمة لهذه المدفوعات.ال يجوز دفع أموال الشركة بنية استخدام أي جزء منها لغرض آخر غير ذلك المو

  INDICORويجب أن يتوافق أي توثيق لإلجراءات المؤسسية مع سياسات وإجراءات ومتطلبات اإلبالغ الخاصة بشركة 
يجب أن تكون الوثائق دقيقة وأن   وأي هيئة حكومية معنية توفر اإلشراف أو تتمتع باالختصاص القضائي على هذه المسألة.

يُحظر على الموظفين تماًما   ا على النحو المنصوص عليه في القانون أو اللوائح أو التعليمات من قبل هذه الهيئات. يتم حفظه
إتالف أو تغيير أو تزوير الوثائق أو السجالت بقصد إعاقة أو تعطيل أو التأثير بشكل غير الئق على التحقيق أو اإلدارة 

  رة أو وكالة حكومية.السليمة ألي مسألة تقع ضمن اختصاص أي إدا

 مكافحة غسل األموال 

وغسل األموال هو عملية   بمنع عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وكشفها واإلبالغ عنها. INDICORتلتزم شركة 
ولحماية شركتنا، يجب أن تبذل قصارى جهدك لمنع استخدام أي   تحويل العائدات غير القانونية بحيث تبدو األموال مشروعة.

إذا اكتشفت نشاًطا مشبوًها، فبادر بإبالغ مشرفك أو مسؤول   منتجات الشركة أو خدماتها في عمليات غسل األموال.من 
  االمتثال.
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  االتصاالت العامة 

لضمان دقة جميع عمليات اإلفصاح عن معلومات الشركة وامتثالها الكامل للقوانين واللوائح المعمول بها، يجب أن تتم جميع  
  راجع قسم "جهات االتصال اإلعالمية" لمزيٍد من المعلومات. اح هذه من خالل قنوات محددة فقط.عمليات اإلفص

إضافة إلى أداء واجباتهم ومسؤولياتهم بموجب هذه المتطلبات، يتولى كل من المسؤولين التنفيذيين بالشركة إنشاء أنظمة 
  لي:وإجراءات إبالغ وتوخي العناية الواجبة في إدارتها لضمان ما ي

  االتصاالت العامة تتضمن معلومات دقيقة ومفهومة وال تُحّرف أو تُغفل حقائق جوهرية. •

 INDICORالتصريح بالمعامالت التجارية بشكل صحيح وتسجيلها بشكل كامل ودقيق في دفاتر وسجالت شركة  •
  ة.وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموًما والسياسات المالية المعمول بها لدى الشرك

أو التخلص منها وفقًا للسياسات التي تطبقها الشركة والمتطلبات القانونية   INDICORاالحتفاظ بسجالت شركة  •
  والتنظيمية السارية.
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 المسؤوليات تجاه الجمهور

  العالقات مع الموظفين العموميين؛ قانون مكافحة الممارسات األجنبية الفاسدة

التزاًما صارًما بجميع قوانين  INDICORتلتزم شركة 
مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد المعمول بها، بما في ذلك  
القانون األمريكي لمكافحة الممارسات الفاسدة في الخارج  

تحظر الشركة   وقانون مكافحة الرشوة في المملكة المتحدة.
إعطاء أي شيء ذي قيمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، 

جنبية أو المرشحين السياسيين لمسؤولي الحكومات األ
  األجانب من أجل الحصول على أعمال أو االحتفاظ بها.

سياسات وإجراءات  INDICORوقد وضعت شركة 
وضوابط داخلية لالمتثال لقوانين مكافحة الرشوة ومكافحة  

ويشمل ذلك إجراء العناية الواجبة بشأن األطراف   الفساد.
الفساد من خالل   الثالثة بهدف تخفيف مخاطر التورط في

 األطراف الثالثة. 

عند التعامل مع المشرعين أو الهيئات التنظيمية أو الوكالء 
الميدانيين الحكوميين أو المسؤولين العموميين اآلخرين أو 

األحزاب السياسية أو مسؤولي األحزاب أو المرشحين  
 :INDICORالسياسيين، يُحظر على موظفي شركة 

الئق يهدف إلى  المشاركة في أي سلوك غير  •
  الحصول على أعمال أو االحتفاظ بها أو توجيهها.

التأثير بشكل غير الئق على أي من هؤالء  •
األشخاص أو زمالئهم التخاذ إجراءات غير الئقة 

أو لتجنب اتخاذ اإلجراء المطلوب، أو غير ذلك في  
  أداء واجباتهم.

وينطبق   شياء األخرى ذات القيمة إلى مسؤول حكومي ألي سبب كان.وكمبدأ عام، ال يجوز تقديم المدفوعات أو الهدايا أو األ
 INDICORهذا على في الواليات المتحدة وفي الخارج على الرغم من أن المدفوعات المالئمة التي يقدمها موظفو شركة 

 تهدف إلى التأثير على  إلى ممثل حكومي أو شبه حكومي أجنبي لتسهيل أو تسريع أداء اإلجراءات الحكومية الروتينية والتي ال
  ترسية األعمال أو االستمرار في مزاولة األعمال قد يكون مسموًحا بها بموجب القانون األمريكي والقوانين األجنبية.

ال يمكن للموردين والوكالء والموزعين وشركاء األعمال عرض أو تلقي   ال يمكن استخدام طرف ثالث لمحاولة إخفاء رشوة.
ويجب إجراء العناية الواجبة المناسبة فيما يتعلق باألطراف  أو نيابة عنها. INDICORل لصالح شركة رشوة تتعلق بالعم

ويجب مراقبة المدفوعات والنفقات وتدقيقها عن كثب لضمان االمتثال  الثالثة التي كشف التقييم أن هناك مخاطر مرتبطة بها.
   لهذا الحكم.

 

 ما هي مسؤولياتنا؟

إطالقًا أي شيء ذي قيمة ال تعرض •
)بغض النظر عن كونه اسميًا( أو تعد به 

أو تقدمه لمسؤول حكومي من أجل 
 الحصول على ميزة تجارية.

ال تأمر إطالقًا طرفًا ثالثًا أو تفوضه أو •
تسمح له بدفع مدفوعات محظورة نيابةً 

 عنك.

ال تُقّدم إطالقًا أي مدفوعات إلى طرف •
لديك سبب ثالث إذا كنت تعلم أو كان 

لالعتقاد بأنه من المحتمل استخدامها 
لتقديم شيء ذي قيمة بشكل غير مالئم إلى 

 مسؤول حكومي.

احرص دائًما على تسجيل أي مدفوعات •
أو إيصاالت تم الحصول عليها بدقة 

 وبشكل كامل وفي الوقت المناسب.

تذكر أن الرشوة يمكن أن تأخذ شكل أموال 
 ة أخرى.أو هدايا أو خدمات أو أي منفع
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  األنشطة والمساهمات السياسية

ثال ألي قوانين معمول بها فيما يتعلق بالمساهمات السياسية، بما في ذلك تلك التي تحظر على  باالمت  INDICORتلتزم شركة 
وتحظر الشركة على الموظفين المشاركة في األنشطة السياسية   الشركات تقديم مساهمات سياسية فيما يتعلق باالنتخابات.

فة إلى ذلك، يجب عدم تقديم أي مساهمة سياسية باسم إضا الشخصية أثناء وقت الشركة أو باستخدام ممتلكاتها أو معداتها.
وال يشمل ذلك المساهمات المباشرة  الشركة أو بالنيابة عنها دون الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس التنفيذي للشركة.

ع تكاليف للمرشحين فحسب، بل يشمل أيًضا أنشطة أخرى مثل شراء تذاكر لفعالية سياسية أو توفير سلع أو خدمات أو دف
  اإلعالنات وغيرها من نفقات الحمالت السياسية.

ال يجوز إطالقًا تقديم أي مساهمة خيرية من قبل الشركة أو بالنيابة عنها بغرض التأثير على عميل أو بائع أو وكيل حكومي  
 أو قرار طرف ثالث.

  جهات االتصال اإلعالمية؛ التصريحات العامة 

وامتثالها الكامل للقوانين واللوائح المعمول بها، تطلب  INDICORعن معلومات شركة  لضمان دقة جميع عمليات اإلفصاح
يستثنى من ذلك إذا كان الشخص   الشركة أال يتم إجراء أي من هذه العمليات إال من خالل القنوات المحددة المخصصة لذلك.

  مصرًحا له تحديًدا بإجراء هذا اإلفصاح.

وتقديمها في الوقت المناسب، واتساقها وتوافقها مع المتطلبات   INDICORعن شركة وضمانًا لدقة األخبار الصادرة  
القانونية المعمول بها، تسند مسؤولية إصدار التصاريح العامة إلى المدير التنفيذي، والمدير المالي، وأعضاء اإلدارة اآلخرين  

عدة عامة، يجب إحالة جميع وكقا المعينين على وجه التحديد من أجل تنفيذها وفقًا لإلجراءات المناسبة الموضوعة. 
  االستفسارات الواردة من وسائل اإلعالم العامة أو التجارية أو المالية إلى هؤالء المسؤولين التنفيذيين بالشركة.

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي 

  التواصل االجتماعي.يجب أن نكون على دراية بالتأثير والعواقب غير المقصودة التي يمكن أن تنتج عن استخدامنا لوسائل 
ولهذا، يجب أن يكون أي استخدام لوسائل التواصل االجتماعي متوافقًا مع القانون والقواعد واللوائح وسياسات شركة 

INDICOR .يجب على الموظفين التأكد من أن جميع االتصاالت احترافية وليس لها تأثير سلبي على شركتنا. المعمول بها 
  دلي بتعليقات شخصية يمكن تفسيرها على أنها تعليق من قِّبل الشركة أو تأكيًدا منها.عالوة على ذلك، يجب أال نُ 

  واألهم من ذلك، يجب أال نناقش إطالقًا المعلومات السرية أو نكشف عنها أو نقوم بإصدار معلومات جوهرية غير عامة.
 يُرجى االطالع على قسم "المعلومات السرية" لمزيٍد من التفاصيل.

  لبيئةحماية ا

نحن ملتزمون باتخاذ جميع التدابير   بحماية البيئة وضمان االستدامة ودعم المسؤولية االجتماعية. INDICORتلتزم شركة 
 ويشمل ذلك: المناسبة لضمان توافق أنشطة التصنيع والنقل والتخلص من النفايات مع حماية البيئة.

االستثناءات من هذه السياسة والموافقة عليها فقط على أساس كل حالة على حدة وبعد اإلحالة إلى مسؤول يجب النظر في 

يجب إحالة طلبات الهيئات الحكومية بشأن الحصول على معلومات أو اجتماعات بخالف االتصاالت الروتينية في   االمتثال.

إذا   .INDICORللتصدير الروتينية( إلى المستشار العام لشركة  سياق العمل المعتاد )على سبيل المثال، اتصاالت االمتثال

كانت سالمتك الشخصية أو أمنك أو حريتك في الحركة معرضة للخطر، فقد يتم دفع مبلغ ثم اإلبالغ عنه إلى مسؤول االمتثال 

 بعد الدفع ويجب تسجيله بدقة في دفاتر الشركة وسجالتها.  INDICORأو المستشار العام لشركة 
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  .INDICORدى شركة  تعيين موظفين مؤهلين إلدارة برامج الضوابط البيئية ل •

  التعاون مع الحكومة ومجموعات الصناعة لوضع المعايير المناسبة. •

  تصميم مرافق اإلنتاج بما يحد من تصريف الملوثات أو القضاء عليها. •

  توعية الموظفين والسكان المحليين بشأن مسائل الرقابة البيئية ذات الصلة. •

  وي السمعة الطيبة. التعامل فقط مع مقاولي التخلص من النفايات ذ •

  االمتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها. •

يتوقع من الموظفين في نطاق عملهم تحديد وإدارة جميع المخاطر البيئية واالجتماعية استناًدا إلى القوانين والقواعد واللوائح  
  المعمول بها بشأن البيئة.

  احترام القوانين واألعراف المحلية

كما نسعى إلى  من موظفيها االلتزام بالقانون أينما نعمل، وليس في الواليات المتحدة فحسب. INDICORتتوقع شركة 
احترام العادات والمؤسسات المحلية خارج الواليات المتحدة. ومن الشائع في العديد من البلدان )وغالبًا ما يكون ذلك قانونيًا في 

ومع ذلك، يجب أال نستخدم العرف المحلي كعذر النتهاك القوانين  مدفوعات مقابل لتعجيل الخدمات.تلك البلدان( تقديم 
نحن ننظر إلى االلتزام بالقانون المحلي على أنه الحد األدنى المقبول من مستوى السلوك؛   المعمول بها أو سياسات الشركة.

لذلك، ال نسمح   د األدنى القانوني وإدارة شؤوننا وفقًا لمعيار أعلى.وكثيًرا ما تُلزمنا معايير الشركة الخاصة بتجاوز هذا الح 
  بهذه المدفوعات.

واألعراف أو القوانين المحلية االتصال   INDICORيجب على أي شخص يشعر أنه يواجه تعارًضا بين سياسات شركة 
  بمسؤول االمتثال.

نه يتطلب أي نشاط محظور بموجب القانون المعمول به، أو  وبالمثل، ال ينبغي إساءة تفسير أي شيء في هذه المدونة على أ
 يحظر أي نشاط محمي بموجب القانون المعمول به.

 قوانين مكافحة المقاطعة 

ُمطالبة بعدم إبرام اتفاقيات يكون لها تأثير داعم ألي مقاطعة غير مصرح بها لدولة صديقة للواليات  INDICORشركة 
اإلجراءات واالتفاقيات التي يمكن أن تعزز أي مقاطعة غير مصرح بها من الواليات  تحظر الواليات المتحدة  المتحدة.

 المتحدة، بما في ذلك: 

 رفض مزاولة أعمال تجارية مع أشخاص أو شركات أخرى؛  •

 التمييز في ممارسات التوظيف. •

 تقديم معلومات عن العرق أو الدين أو الجنس أو األصل القومي ألي شخص أمريكي؛ أو •

 خطابات االعتماد البنكية التي تحتوي على أحكام مقاطعة محظورة.استخدام  •

 اإلبالغ عن أي طلب التخاذ إجراء أو إبرام اتفاق من شأنه أن ينتهك هذه المحظورات. INDICORيجب على شركة 

  ضوابط التصدير واالستيراد

بشأن بعض المعامالت الدولية التي تتضمن  تضع العديد من الدول، بما في ذلك الواليات المتحدة، ضوابط و/أو قواعد حظر 
تشمل المعامالت الدولية نقل أو   الصادرات وإعادة التصدير والواردات واإلفصاح عن البيانات الفنية إلى األشخاص األجانب.

لك اإلرسال  استالم البضائع أو التكنولوجيا أو المعلومات أو البيانات أو البرامج ألي سبب من األسباب وبأي وسيلة، بما في ذ
قبل المشاركة في معاملة دولية،   ويجب على الموظفين االمتثال لجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها. اإللكتروني.

 يجب على الموظفين التأكد من أن المعاملة تتوافق مع جميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
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 الحظر والعقوبات 

، بما في ذلك الواليات المتحدة، التعامالت المالية مع عدد كبير من الكيانات في جميع أنحاء العالم،  تحظر العديد من الدول 
االمتثال الكامل لجميع العقوبات االقتصادية وإجراءات الحظر التي   INDICORيجب على شركة  حتى مع دول بأكملها.

إذا كنت تشك في أي انتهاك  عات أو كيانات أو دول معينة.تمنع األشخاص أو الشركات من مزاولة األعمال مع أفراد أو مجمو
 لعقوبة أو حظر، فأبلغ مسؤول االمتثال على الفور.

 حقوق اإلنسان

يجب على جميع وحدات   نحن ملتزمون باحترام حقوق اإلنسان في كل مكان ودعم الجهود العالمية لحماية حقوق اإلنسان.
وموردينا االمتثال لجميع القوانين المعمول بها التي تحظر العمل القسري وعمالة األطفال واالتجار أعمالنا وموظفينا ووكالئنا 
 بالبشر والعبودية الحديثة.

 

 جهات االتصال المعنية بتقديم المساعدة بشأن هذه المدونة 

 تحدث إلى مشرفك  •

 تحدث إلى مسؤول االمتثال •

اإللكتروني لألخالقيات واالمتثال لإلبالغ عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني:  INDICORاستخدم موقع  •

www.INDICOR.ethicspoint.com 

يمكنك أن تظل  البريد اإللكتروني أو الهاتف.تذكر أنه يمكنك دائًما طرح سؤال أو اإلبالغ عن المخاوف شخصيًا أو عبر 

عند تقديم بالغ إلى الخط الُمخّصص من شركة   بياناتك سرية أو تظل مجهول الهوية، حيثما يسمح القانون بذلك.

INDICOR  .ف الهوية  لألخالقيات واالمتثال، ال يتعين عليك تضمين أي معلومات تُعّرِّ

http://www.indicor.ethicspoint.com/

