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مﯾﺳﻟوھ چ رﺎﻓﻻ ﺔﻛرﺷﻟ ﻲﻧﮭﻣﻟا كوﻠﺳﻟا دﻋاوﻗ

إن األداء العالي المحقق بنزاهة عالية هو مفتاح
النجاح المستدام.
إن العمل بنزاهة يساهم في بناء الثقة وحماية
سمعتنا وخفض التكاليف وتعزيز قيمة
المساهمين.
إن العمل بنزاهة يعني التصرف على نحو صحيح
في جميع األوقات ويبدأ بالتصرف وفق ا ً لقواعد
السلوك المهني.
إن من واجبنا العمل بنزاهة وتمكين اآلخرين من
القيام بالمثل.

ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ۰۳
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ˮإننا جمي ًع ا مسﺅولون عن سمعة ﺷركة الفارﺝ
هولسيم .وأنا أعلم أنّ بمقدورﻱ االعتماد عليكم
لوضع النزاهة وممارسات األعمال المستدامة في
صميم كل ما نقوم بﻪ”.
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رسالة الرئيﺱ التنفيذﻱ
الزمالء األع زاء،
بصفتنا شركة رائدة عالم ًي ا في مجال صناعة مواد وحلول البناء ،فمن الضروري أن يتصرف كل موظف
بن زاهة علﻰ المستويين الفردي والجماعي .وك ﱡل م ّن ا مسؤول عن االلت زام بمدونة قواعد السلوك .وهذا هو
الت زامنا تجاه الماليين من زبائننا في جميع أنحاء العالم ،وموردينا ،وزمالئنا في أعمالنا ومكاتبنا .ويُعد أداء
ٌ
شرط الستم رار نجاح شركتنا واستدامتھا .إن سمعتنا واستم رارية ترخيص عملنا
األمور علﻰ النحو الصحيح
يتطلبان منا أن نتصرف دائ ًم ا بن زاهة ،وأن نسعﻰ لتحقيق التميز في كل ما نقوم به.
وتح ّدد مدونة قواعد السلوك الخاصة بﺄعمالنا السلوك يّات المنتظرة من موظفينا .وفي حين أن مدوّ نة قواعد
السلوك ال يمكن أن تغطي جميع أوضاع العمل ،إال أنھا تح ّدد بعض األمﺛلة والروح التي نعمل بھا .نحن
نعتمد علﻰ جميع موظفينا للتصرف بن زاهة كل يوم ،دون استﺛناء .كما نحن فخورون ج ًدا بمنتجاتنا،
ومعاييرنا التشغيلية ،ومواردنا البشرية .إننا نتمتع بوضع فريد من نوعه بصفتنا شركة رائدة في صناعتنا
ويجب علينا جمي ًع ا أن نتبنﻰ الفرص والمسؤولية التي تترتب من هذا الموقع.
يرجﻰ ق راءة القواعد الواردة في مدوّ نة قواعد السلوك المھني ،والتﺄكد من فھمھا .وإذا كنتم غير متﺄكدين من أي
شيء ،احرصوا علﻰ مناقشته مع مديركم المباشر .وأنا أنتظر من كل فرد العمل وف ًق ا لنص وروح مدوّ نة قواعد
السلوك في جميع عملياتنا ،في كل األوقات.
إننا جمي ًع ا مسؤولون عن سمعة شركة الفارج هولسيم .وأنا أعلم أنّ بمقدوري االعتماد عليكم لوضع الن زاهة
وممارسات األعمال المستدامة في صميم كل ما نقوم به.
مع خالص تحياتي،

يان جينيﺵ
الرئيس التنفيذي للمجموعة

كيﺙ كار
المستشار العام للمجموعة
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مقدمة
تضمن القواعد توجيهات وأمثلة لمساعدتكم عند مواجهة مواقف صعبة خالل عملكم اليومي .وهي
تحيل كذلك إلى سياسات الفارچ هولسيم والقوانين واللوائح ذات الصلة والتي توفر خلفية للعديد
من الموضوعات المدرجة في قواعد السلوك المهني.
وﺳﺗواﺻل ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ
ﺗﺣدﯾث اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﺗطوﯾر
ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺟدﯾدة ﻟﺗوﻓﯾر ﻣزﯾد ﻣن إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﯾﮫ
وﻟذﻟك ﯾﻧﺻﺢ ﺑﺎﻟرﺟوع ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻋﻠﻰ إﻟﻰ
ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗ راﻧت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻟﻠوﻗوف آﺧر اﻟﻣﺳﺗﺟدات.

ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﻧﺯﺍﻫﺔ
ﺗﺳﻌﻰ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ﺟﺎھدة ﻟﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ
ﺗزدھر ﻓﯾﮭﺎ ﻗﯾم اﻟﺻدق واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ وﯾﻛون
اﻹﻟﺗ زام ﻣﺟﺎل اھﺗﻣﺎم ﻣﺣوري .وﻋﺎدة ﻣﺎ
ﯾﻛون اﺳﺗﺧدام اﻟﺣس اﻟﺳﻠﯾم وﺣﺳن اﻟﺗﻘدﯾر
ﺟﻧﺑﺎ إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﻘواﻋد واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
واﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم
ﻛﺎﻓﯾﺎ ً ﻟﺿﻣﺎن ﻣ زاوﻟﺔ اﻷﻋﻣﺎل ﺑﻧ زاھﺔ .وﻻ
ﯾﻣﻛن ﻟﻘواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ أن ﺗﺗوﻗﻊ ﻛل
ﻣوﻗف ﻗد ﻧواﺟﮭﮫ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل وﻟﻛن
ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗ رارات
ﺳﻠﯾﻣﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺔ .وﻧﺗوﻗﻊ أن ﯾﺗﺣﻠﻰ ﻣوظﻔوﻧﺎ
ﺑﺎﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘ رارات اﻟﺻﺎﺋﺑﺔ ﻓﻲ ﺿوء
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ وأن ﯾﺗﺷﺑﺛوا ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎدئ
ﺣﺗﻰ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛوﻧون ﺗﺣت ﺿﻐط.

ﻛﻝ ﺷﺧﺹ ،ﻛﻝ ﻣﻛﺎﻥ
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ھذه اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣوظف وﻣدﯾر وﻣﺳﺋول
ھوﻟﺳﯾم اﻟﻣوظﻔون ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﻓﺎرج ﻋﻧد
ﺗﻣﺛﯾل وﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ اﺗﺑﺎع
اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻗﺎت ﻻﻓﺎرج ھوﻟﺳﯾم أو
اﻟﻌﻣل ﻟﺻﺎﻟﺣﮭﺎ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ أي ﺷرﻛﺔ ﺗﻣﺛل
ﺟزءاً ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﻓﺎرج ھوﻟﺳﯾم .وﺳﯾﻛون
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓ راد ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻘدﻣﻲ
اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن ﻣن اﻟﺑﺎطن واﻟﺷرﻛﺎء
اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن ،اﻟﻌﻣ ل دوﻣﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣدوﻧﺔ
وذﻟك ﻋﻧد اﻟﺗﺻرف ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﺎ أو ﺑﺎﺳﻣﻧﺎ.

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻭﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ
ﯾﺗﻠﻘﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺗدرﯾﺑﺎ ﺗﻣﮭﯾد ًﯾﺎ
وﻣﻧﺗظ ًﻣﺎ ﻋن اﻷﺧﻼق واﻹﻟﺗ زام .وﺗﻌد ھذه
اﻟدورات ﻓرﺻﺔ ﻟطرح اﻷﺳﺋﻠﺔ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ
ﺗطﺑﯾق ھذه اﻟﻘواﻋد وﺟﻌﻠﮭﺎ ﺟز ًءا ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣن
اﻟﻌﻣل اﻟﯾوﻣﻲ.

ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﺷﺭﻓﻳﻥ
ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺷرﻓون ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ھذه اﻟﻘواﻋد واﻟﺗﻲ
ﺗﺗﺿﻣن ﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﯾطﻣﺋن اﻟﻣوظﻔون
ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن
ﺗﺣﻔظﺎﺗﮭم واﻹﺑﻼغ ﻋن ﺳوء اﻟﺳﻠوك .وﺗﻘدر
اﻟﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻗﺎدﺗﮭﺎ اﻟذﯾن ﯾﺗﺣﻠون ﺑﺎﻟﺳﻠوك
اﻟﻧزﯾﮫ وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﻗﯾﺗﮭم

ﺍﻧﺗﻬﺎﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ اﻻﻟﺗ زام ﺑﺎﻟﻘواﻋد ،وﯾﻣﻛن
أن ﯾؤدي اﻧﺗﮭﺎك اﻟﻘواﻋد أو اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أو
اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت أو اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ إﻟﻰ
ﻋواﻗب وﺧﯾﻣﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﺟ راءات
اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻔﺻل ﻣن
ً
اﻟﻌﻣل،
ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺳوا ًء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ أو
ﻟﻸﻓ راد.

ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻝ ﺃﻱ ﺷﻲء ،ﺍﺳﺄﻝ ﻧﻔﺳﻙ ﺩﺍﺋﻣﺎ ،ﻫﻝ
ﻳﻣﻛﻥ ﻟﺳﻠﻭﻛﻲ ﺃﻥ
•ينظر إليه باعتباره غير نزيه أو غير أخالقي
أو غير قانوني؟

ُﻳﺗﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺭﻓﻳﻥ ﺃﻥ
ً
ﻣﺛﺎﻻ ُﯾﺣﺗذى ﺑﮫ – ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى،
•ﯾﻛوﻧوا
إظﮭﺎر ﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﮫ اﻟﺗﺻرف ﺑﻧ زاھﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﺳﻠوﻛﮭم.
• ﯾﺗواﺻﻠوا ﻣﻊ ﻣرؤوﺳﯾﮭم ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﯾﻌﺎب
اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘواﻋد واﻣﺗﻼﻛﮭم
اﻟﻣوارد اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺗﮭﺎ.
•وأن ﯾدﻋﻣوا اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟذﯾن ﯾﺛﯾرون اﻷﺳﺋﻠﺔ
أو اﻟﺗﺣﻔظﺎت ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺔ.
•وأن ﯾﻌﻣﻠوا داﺋﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك
اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ

•يُلحق الضرر بشركة الفارچ هولسيم أو
بسمعتها إذا أصبح معروف ا ً على المأل؟
•يتسبب في فقدان الفارچ هولسيم لمصداقيتها
أمام موظفيها أو عمالئها أو مساهميها أو
اﻟﻤﺠتمعات التي تعمل فيها؟
•يؤذي اآلخرين كالزمالء أو العمالء أو
المساهمين؟
إذا كانت اإلجابة عن أي من ھذه األسئلة ˮنعم“
أو حتى ˮربما“ ،فإنك بذلك تكون قد حددت
مشكلة محتملة ویجب علیك طلب المشورة من
بین العدید من الموارد المتاحة مثل المشرف
على عملك أو قسم الموارد البشریة أو الشئون
القانونیة أو الرقابة الداخلیة أو الم راجعھ الداخلي
أو األمن الداخلي أو مسئول اإللت زام المحلي.

ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم
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ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ؟

ﻋﻛﻔت إدارة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ﻟﺳﺎﻋﺎت طوﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻋدة أﺷﮭر
ﻟﻠﺳﻌﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﺗورﯾد ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﻊ إﺣدى ﺷرﻛﺎت اﻟﺑﻧﺎء .وﻗﺑل أﺳﺑوع
ً
اﺗﺻﺎﻻ ﻣن أﺣد اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن
ﻣن اﻟﻣوﻋد اﻟﻣﺣدد ﻟﺗرﺳﯾﺔ اﻟﻌطﺎء ،ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﯾﺧﺑرھﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺿﻣن ﻓوز ﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ إذا ﻣﺎ وظﻔت
اﻟﺷرﻛﺔ أﺣد اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺟﯾدة ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺑﻧﺎء .وﺑﻣﺎ أن اﻟﻔوز
ﺑﮭذا اﻟﻣﺷروع ﯾﻌد ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ،ﯾﺟد اﻟﻣدﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ ً
ﻣﯾﻼ
إﻟﻰ ﻗﺑول ھذا اﻟﻌرض .ﻓﻣﺎ اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻌﻠﮫ؟
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﻳﺛﻳﺭ ﺇﻧﺫﺍﺭﺍً .ﻓﻔﻲ ﺣﻳﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻭﺯ ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺔ ﻳﺻﺏ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻻﻓﺎﺭچ
ﻫﻭﻟﺳﻳﻡ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻳﺱ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺿﺭﺍﺭ
ﺑﺳﻣﻌﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ .ﻭﻻ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺗﺷﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻣﺳﺋﻭﻝ
ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ.

ﻣن اﻷھﻣﯾﺔ ﻣﻼﺣظﺔ أﻧﮫ :ﻋﻧد وﺟود اﺧﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻘواﻋد ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧطﺑق داﺋﻣﺎ ً اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻷﻋﻠﻰ .وإذا
اﺗﺿﺢ أن اﻻﻟﺗ زام ﺑﺎﻟﻘواﻋد ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮫ ،ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷورة ﻣن
ﻣﺳﺋول اﻹﻟﺗ زام اﻟﻣﺣﻠﻲ.
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	۱٫۱ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ
ﻓﻲ ﻻﻓﺎﺭچ ﻫﻭﻟﺳﻳﻡ ،ﻻ ﻧﺄﻟﻭ ﺟﻬﺩﺍً ﻟﺧﻠﻕ ﺑﻳﺋﺔ ﻋﻣﻝ ﺻﺣﻳﺔ ﻭﺁﻣﻧﺔ ﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻧﺎ ﻭﻣﻘﺎﻭﻟﻳﻧﺎ ﻭﻋﻣﻼﺋﻧﺎ ﻭﺷﺭﻛﺎﺋﻧﺎ ،ﻻ
ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺃﻥ ُﻳ ﺻﺎﺏ ﺃﺣﺩ ﺑﺄﺫﻯ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻌﻧﺎ ﺃﻭ ﻟﺻﺎﻟﺣﻧﺎ .ﻫﺩﻓﻧﺎ ﺩﻭﻣﺎ ً ﻣﻧﻊ ﺍﻷﺫﻯ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎً .ﻭﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺫﻟﻙ ،ﻧﺣﻥ
ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ.
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ،ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت إدارة اﻷداء ،أن
ﻧﺿﻣن ﻓﮭم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭم
واﻟدﻋم اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮫ ﻟﺗﺣﻘﯾق
اﻟﻧﺟﺎح .ﻧﺣن ﻧﮭدف إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل
آﻣﻧﺔ وﺻﺣﯾﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن
ﻟﺑﻧﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺷﺟﻊ ً
ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋن اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ.
وﺗﺷﻛل اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ ﺟزءاً ﻻ ﯾﺗﺟ زأ ﻣن
ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺷطﺗﻧﺎ وﻧﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ إﺛﺎرة
اﻟﺗﺣﻔظﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن داﺧل ﻛل ﺷرﻛﺔ
وﺣﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ إدارة اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ.
تعتبر الصحة والسالمة قيمة أساسية لشركة
 LafargeHolcimوهذا يعني أنه يجب
على كل موظف ومقاول يتواصل مع شركة
 LafargeHolcimوتربطه عالقة بها،
معرفة ما يجب القيام به لمنع اإلصابات
الخطيرة أو المميتة.

ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ:
ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ

 ۱ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺣد ﻣﻧﮭﺎ ﻗﺑل اﻟﺷروع ﻓﻲ أي ﻣﮭﻣﺔ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ

 ۲ﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي أﻋﻣﺎل ﺳوى ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﻛﻠﯾف ﺑﮭﺎ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ

	۳ﻋدم ﺗﺟﺎھل أﺟﮭزة اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ أو إﺳﺎءة اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣطﻠ ًﻘﺎ واﻟﺣرص
دوﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﮭﻣﺎت اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ

	٤ﻋدم اﻟﻌﻣل ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺣول أو اﻟﻣﺧد رات.

ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ

 ٥اﻹﺑﻼغ ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣوادث.

وﯾﻌد اﻻﻟﺗ زام ﺑﮭذه اﻟﻘواﻋد أﺣد ﺷروط اﻟﺗوظﯾف ﻟدى اﻟﺷرﻛﺔ.

ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻻﻓﺎﺭچ ﻫﻭﻟﺳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ
•ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ

ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم

ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ؟
ﻋﻧد وﺻوﻟك إﻟﻰ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل وﺟدت أن أﺣد اﻟزﻣﻼء ﻻ ﯾﺳﺗﺧدم اﻷدوات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
ﻟﻠﻣﮭﻣﺔ .ﻓﻣﺎ اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾك ﻓﻌﻠﮫ؟
ﻻ ُﻳﺳﻣﺢ ﻷﺣﺩ ﺃﻥ ﻳﺗﺟﺎﻫﻝ ﺃﻱ ﻣﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺃﻭ ﻳﺧﻝ ﺑﻬﺎ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻼﺋﻣﺔ (.ﻭﻟﺫﻟﻙ ،ﻳﺗﻌﻳﻥ ﺍﻟﺗﺣﺩﺙ ﻣﻊ ﺯﻣﻳﻠﻙ ﻭﺳﺅﺍﻟﻪ ﻋ
ّﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻙ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣﻭ ﺁﻣﻥ.

وﺻﻠت ﻣﺑﻛ ًرا إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ورأﯾت زﻣﯾل ﻟك ﯾﺗﻧﺎول ﻋدة ﺣﺑوب ﻣﻊ ﺷ راب ﻣﻌﻠّ ب.
ھذه وﻋﻧد ﺗﺣﯾﺔ زﻣﯾل ﻟك ﻓﻲ دورة اﻟﻣﯾﺎه ،ﺷﻣﻣت راﺋﺣﺔ ﻛﺣول ﺧﻔﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ ،وﻋﻧد
ﻋﻣ ﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺗﻧﺎول ﻣﺷروﺑﺎت ﻛﺣوﻟﯾﺔ ،أﺧﺑرك ﺑﺄﻧﮫ ﻟم ﯾﻔﻌل وأن ھذه
ﺳؤاﻟﮫ ّ
راﺋﺣﺔ	ﻏﺳول اﻟﻔم	ﻓﻣﺎ اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾك ﻓﻌﻠﮫ؟
ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺟﻣﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﻡ ﺃﻥ ﺗﺧﻁﺭ ﻣﺷﺭﻓﻙ ﺃﻭ
ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺷﻛﻭﻛﻙ .ﻓﻘﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺯﻣﻳﻠﻙ ﺗﻭﺍﺟﻬﻪ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻭﻳﺣﺗﺎﺝ ﺇﻟﻰ
ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺗﻐﻠﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﻳﺙ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺳﺑﺏ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺗﺣﺕ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻛﺣﻭﻝ ﺃﻭ
ﺍﻟﻣﺧﺩﺭﺍﺕ ﺑﺧﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻪ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﻏﻳﺭﻩ.

ﻋﻠﻣت ﺑو ﻗوع ﺣﺎ د ث ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼ ﻣﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺗك وﻟدﯾك ﺷك ﻓﻲ أﻧﮫ
ﻟم ﯾﺗم اﻹﺑﻼغ ﻋﻧﮫ و ً
ﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻘ واﻋد .ﻓﻣﺎ اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾك ﻓﻌﻠﮫ؟
ﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻣﺷﺭﻓﻙ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ ﻭﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻧﻪ ﺗﻡ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻧﻪ .ﻭﺇﺫﺍ
ﻛﻧﺕ ﺗﺷﻌﺭ ﺑﺎﻟﺣﺭﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﺩﺙ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺷﺭﻓﻙ ﺑﺷﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ،ﻓﺗﺣﺩﺙ
ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺳﺋﻭﻝ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﻭﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻙ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ
ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﻓﻳﻣﻛﻧﻙ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺧﻁ ﺍﻟﻧﺯﺍﻫﺔ.
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	۲٫۱ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﻪ ﻭﺍﻻﺣﺗﺭﺍﻡ
ﺑﺈﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﺷﺭﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗﺿﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  ۰۰۰,٥8ﻣﻭﻅﻑ ﻭﺗﻌﻣﻝ ﺑﻣﻭﺍﻗﻊ ﺇﻧﺗﺎﺝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻘﺭﺏ ﻣﻥ  ۰8ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻻﻓﺎﺭچ ﻫﻭﻟﺳﻳﻡ ﺑﻘﻭﺓ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺗﻧﻭﻉ.

ﻧﺣن ﻧؤﻣن ﺑﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻌﺿﻧﺎ
اﻟﺑﻌض ﺑﻛ راﻣﺔ ،وھو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﺣﺗ رام
اﻟﺗﻧوع واﻹﺧﺗﻼف ،ﺳوا ًء ﻓﻲ اﻟﻌرق أو
اﻟدﯾن أو اﻟﻧوع أو اﻟﺗوﺟﮫ اﻟﺟﻧﺳﻲ أو أي
اﺧﺗﻼف آﺧر .ھذه اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺗوﻓر
وﺟﮭﺎت ﻧظر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز رؤﯾﺔ
ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم وﯾﺳﺎﻋدھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم
اﻷﻓﺿل .وﻟذﻟك ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻘدر وﻧﻌزز ﻣﻛﺎن
اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺷﻣوﻟﯾﺔ واﻟﻌداﻟﮫ واﻟذي
ﯾﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﺣﺗ رام ﺟﻣﯾﻊ زﻣﻼﺋﻧﺎ
اﻟﻣوظﻔﯾن واﻟﻌﻣﻼء واﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن

ً
ﺟﻣﯾﻌ ﺎ إﻟﻰ ﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﺣﯾث
ﻧﺳﻌﻰ
اﻟﻛ راﻣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ،
واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ واﻟﻣﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ،
واﻟﺣﻘوق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﻛل ﻓرد ﺟزءًا
ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﻋﻣﺎﻟﻧﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ .وﻧؤﻣن أن
اﻻﺣﺗ رام ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺗط ﻠﺑﺎ ً
أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻟﺿﻣﺎن اﻷداء واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ.
ﯾﺣظﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن
ﻣﺳﻣ ﺎھم أو ﻣﺳﺗواھم اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
ّ
ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻗﯾﺔ
واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗوظﯾف واﻟﻣﻛﺎﻓﺄة وإﻧﮭﺎء
اﻟﻌﻣل.

ﻻ ﻭﺟﻭﺩ ﻟﻠﺗﻬﺩﻳﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻧﻑ
ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧف
أو اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ أو اﻟﺗﮭدﯾد ،ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن إظﮭﺎر اﻷدب واﻻﺣﺗ رام
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻟﯾس ﻓﻘط داﺧل اﻟﻣﻧﺷﺂت
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ،وﻟﻛن أ ً
ﯾﺿ ﺎ
ﻋﻧد ﻣ زاوﻟﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ -
ﺳوا ًء ﻛﺎن ذﻟك أﺛﻧﺎء ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﻋﻣﯾل أم ﻗﯾﺎدة
ﺷﺎﺣﻧﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ أم اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ .ﯾﺟب دوﻣﺎ ً ﺗوﺧﻲ
اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﻘوﯾم.

ﺍﻟﺗﺣﺭﺵ

ﺍ ﻟﺗﻣﻳﻳﺯ

“اﻟﺗﺣرش ˮھو ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز
ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﮫ
وﯾﮭدف إﻟﻰ ﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل ﯾﺷوﺑﮭﺎ
اﻟﺗﮭدﯾد أو اﻟﻌداء أو اﻟﻛ راھﯾﺔ .وﯾﺄﺧذ
اﻟﺗﺣرش ﺻوراً ﻛﺛﯾرة ﻣﺛل اﻷﻓﻌﺎل
اﻟﺑدﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺷﻔوﯾﺔ أو
اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ أو اﻟﺻور اﻟﻣرﺋﯾﺔ.
وﺗﺣظر ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ﺑﺷدة ﻛﺎﻓﺔ
أﺷﻛﺎل اﻟﺗﺣرش ،ﺳوا ًء ﻣن ﻗﺑل
اﻟﻣوظﻔﯾن أو ﻣن أي ﺷﺧص آﺧر.

ﻧﺣن ﻧﻌﻣل ﻣﻊ أﻓ راد ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﯾﻣﺎ
ﺑﯾﻧﮭم ﻷﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﻗد ﺗﺷﻣل اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
اﻟﻌرﻗﯾﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ أو اﻟدﯾن أو اﻟﻌﻣر أو
اﻹﻋﺎﻗﺔ أو اﻟظروف اﻟطﺑﯾﺔ أو اﻷﺟﻧﺎس
أو وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر اﻟدوﻟﯾﺔ أو اﻻﻧﺗﺳﺎب
إﻟﻰ اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت
اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ أو اﻷﻗﻠﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .وﻣن
ﻣﻧطﻠق اﺣﺗ رام ﻛل ﻣﻧﺎ ﻟﻶﺧر وإﻟﺗ زاﻣﺎ
ﺑﻘواﻧﯾن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان
اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻧﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻘﺑل
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد أي ﺷﺧص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
أي ﻣن ھذه اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت أو أي ﺳﻠوك
ﻋداﺋﻲ آﺧر .وﺗﻣﺗد ھذه اﻟﻣﺑﺎدئ إﻟﻰ
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘ رارات ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗوظﯾف
واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻓﺄة.

ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم

ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ؟
أﻧت اﻵن ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﻌﯾﯾن ﻣدﯾرً ا ﻟﻘﺳم اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت .وﺗﻌﺗﻘد أن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ھﻲ
ˮﻋﻣل ﻟﻠذﻛور“ وﺗﺳﺄل ﻧﻔﺳك إن ﻛﺎن ﯾﻣﻛﻧك ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن اﻟذﻛور ﻓﻘط ﻟﺷﻐل
ھذا اﻟﻣﻧﺻب.
ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻪ ﺃﻥ ﺗﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﻣﺗﻘﺩﻣﻳﻥ ﺫﻛﻭﺭ ﻓﻘﻁ ﻭﻻ ﻳﺣﻕ ﻟﻙ ﺭﻓﺽ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺟﻧﺱ ﻓﺣﺳﺏ؛ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻳﻌﺩ ﻣﻥ ﺃﺷﻛﺎﻝ
ﺍﻟﺗﻣﻳﻳﺯ ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻧﺱ .ﻭﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺭﻛﺯ ﺑﺣﺛﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﻣﺭﺷﺣﻳﻥ
ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻡ ﻭﺧﺑﺭﺍﺗﻬﻡ ﻭﻣﺩﻯ ﺗﻠﺑﻳﺗﻬﻡ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺻﺏ.

ﯾﻠﻘﻲ أﺣد زﻣﻼﺋك اﻟﻧﻛﺎت ﻣﻊ زﻣﯾﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣﺟﺎور .وﯾﻣﻛن ﻟﻛل ﺷﺧص ﻓﻲ
اﻟﻣﻛﺗب أن ﯾﺳﻣﻊ اﻟﻧﻛﺎت واﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾرھﺎ .وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺗﺿﻣن ھذه
اﻟﻧﻛﺎت إﯾﻣﺎءات ﯾﻌﺗﺑرھﺎ اﻟﺑﻌض ﻣﺿﺣﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑرھﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣﺟﺎﻓﯾﺔ
ﻟﻠذوق أو ﺟﺎرﺣﺔ .ﻓﻣﺎ اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾك ﻓﻌﻠﮫ؟
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ ﺍﻟﺗﺣﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﺯﻣﻳﻠﻙ ﻭﺃﻥ ﺗﻭﺿﺢ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﺣﺗﻰ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻧﻛﺎﺕ ﻣﺿﺣﻛﺔ
ﻓﻠﻳﺱ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻛﺗﺏ ﻳﺭﻭﻧﻬﺎ ﻛﺫﻟﻙ ﻭﺃﻥ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺟﺎﺭﺣﺎً .ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺩﻡ ﺗﻭﻗﻔﻪ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻳﺟﺏ ﺭﻓﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺷﺭﻑ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺑﺷﺭﻳﺔ.

أﺛﻧﺎء زﯾﺎرة أﺣد اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ،ﻻﺣظت وﺟود ﺗﻘوﯾم )ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺳﻧﺔ( أو ﻣﻌﻠﻘﺎت ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﺋط ﺗﺣﻣل ﺻورا ﺟرﯾﺋﺔ .ورﻏم أﻧك ﻻ ﺗﺣب ذﻟك ،ﻓﺈﻧك ﻻ ﺗرﯾد إﺑداء أي رد ﻓﻌل،
ﻓﻔﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣ وال ﻻ ﺗوﺟد زﻣﯾﻼت ﯾﻌﻣﻠن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺻﻧﻊ.

ﻻ ﺗﺳﻛﺕ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ .ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻑ ﺃﻭ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﻧﻊ ﺑﺫﻟﻙ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﻭﻳﻡ.
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	۳٫۱ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺃﺻﻭﻝ ﺷﺭﻛﺗﻧﺎ
ﻭﺣ ﺳﻥ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﺗﻼﻑ ﺍﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺕ
ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻣﺳﺋﻭﻟﻳﺔ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺃﺻﻭﻝ ﺷﺭﻛﺗﻧﺎ ُ
ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺳﺭﻗﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻫﺩﺍﺭﻫﺎ.

ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ

ﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ

إن اﻷﺻول اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ
ھوﻟﺳﯾم ،ﻛﺎﻟﻣﻌدات واﻟﻣواد واﻟﻣ راﻓق،
ً
ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ أﻋﻣﺎﻟﻧﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ.
ﺗﻠﻌب دورًا
وﻗد ﺗواﺟدت ھذه اﻷﺻول ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل
اﻟﺟﺎد ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم .وﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ
ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ،ﯾﺗﺣﻣل ﻛل ﻣﻧﺎ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ
ﻋن ھذه اﻷﺻول وﯾﺟب اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻣن اﻟﺳرﻗﺔ واﻟﻔﻘدان وﺳوء اﻻﺳﺗﺧدام
واﻟﺗﺑدﯾد .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﯾﺟب أن ﻧﺗﺄﻛد
ﻣن اﺳﺗﺧدام ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوارد ﻓﻲ أﻏ راﺿﮭﺎ
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.

إﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ،ﻧﻌﻣل دا ً
ﺋﻣ ﺎ ﻋﻠﻰ
إﻧﺗﺎج أﻓﻛﺎر وإﺳﺗ راﺗﯾﺟﯾﺎت وﻏﯾرھﺎ ﻣن
أﻧواع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻘﯾّﻣﺔ ﻏﯾر
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﻣﺗﻠﻛﮭﺎ وﻧرﻏب ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻛرﯾﺔ .و ُﺗ ﺷﻛل ھذه
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟﺎﻧﺑﺎ ً ﻛﺑﯾ را ﻣن ﻣﯾزﺗﻧﺎ
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ .وﯾُﺣظر اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ھذه
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺗﻧﺑﮫ إﻟﻰ
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳرﯾﺔ.

ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻭﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻻ ﯾُﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﺟﻼت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء واﻟرواﺗب واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت واﻟﻣ زاﯾﺎ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن أو اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن
أو اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن إﻻ ﺑواﺳطﺔ اﻷﺷﺧﺎص ذوي
اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟذﻟك وﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺳرﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك،
ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺗﺣﻣل ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﻣوﻛﻠﺔ ﻟﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣوردﯾﻧﺎ وﻋﻣﻼﺋﻧﺎ
وﻏﯾرھم ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻧﻌﺗﻧﻲ
ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ.

وﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻌﺎدي ﻟﻸﻋﻣﺎل ،ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﺄن اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻣﻼء
واﻟﻣوردﯾن واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن .وﻣﻊ ذﻟكُ ،ﺗ طﺑق ﺣدود ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺣﯾﺎزة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ:
•ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋل ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﮫ ،ﻣﺛل اﻟرﺷوة أو اﻟﺗﺟﺳس ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم.
•ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﻧطﻠب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ أو ﻧﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻌﺎﻣﺔ .إرﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺳﺋول
اﻹﻟﺗ زام ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﮫ ﻣﺻطﻠﺢ "ﻏﯾر ﻋﺎﻣﺔ" إذا ﻣﺎ اﻧﺗﺎﺑﺗك أﯾﺔ ﺷﻛوك ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﻌﯾﻧﺔ.
ﻧﻌﯾ ن ﻣوظ ًﻔ ﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﻟدى أﺣد ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﯾﺔ أو ﻧﺷﺟﻊ ﻣوظﻔﯾن
•ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ّ
ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﻣﻠون ﻟدى ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺻﺎﺣب ﻋﻣﻠﮭم اﻟﺳﺎﺑق.
•ﯾﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﻧﻘﺑل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﺎ ﺑﺷﺄن أﺣد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ذات طﺎﺑﻊ ﺳري .وﯾﻧﺑﻐﻲ
ﻋﻣ ﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﯾﺔ وﻛﯾف ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ وإذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ
أن ﺗﺳﺄل ّ
ً
ﺗﺻﻧﯾﻔ ﺎ ﻣﺛل “ﺧﻔﯾﺔ ˮأو “ﺳرﯾﺔ ˮأو “ﻣﻣﻠوﻛﺔ ˮأو “ﻟﻌﻧﺎﯾﺗك ﻓﻘط.ˮ
ﺗﺣﻣل

ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم

ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ؟

أﺛﻧﺎء ذھﺎﺑﻲ إﻟﻰ أﻟﻌﻣل ﻣﺳﺗﻘﻼ اﻟﻘطﺎر ،أﻗوم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺈﺟ راء ﻣﻛﺎﻟﻣﺎت
ھﺎﺗﻔﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣل .ﻓﮭل ﺗوﺟد ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟك؟
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺣﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺧﺹ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺻﺎﻋﺩ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﺭﺽ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻭﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺿﺭﻭﺭﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﻫﺎﺗﻔﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﻋﺎﻡ ،ﻳﻧﺑﻐﻲ
ﺃﻥ ﺗﺗﻧﺑﻪ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ﺑﻙ.

ﻣﺎ اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾك ﻓﻌﻠﮫ إذا أرﺳل إﻟﯾك أﺣد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣرﻓق ﺑﮭﺎ ﻣﺳﺗﻧد ﺳري ﻋن طرﯾق اﻟﺧطﺄ وذﻟك ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼط اﺳﻣك
ﺑﺎﺳم ﺷﺧص آﺧر؟
ﺳﺭﻳ ﺎ،
ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺣﺩﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺧﻁﺄ ﻭﻛﻧﺕ ﺗﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻣﺭﻓﻕ
ً
ﻓﻼ ﺗﻔﺗﺣﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﻳﺩ ﺗﻭﺟﻳﻬﻪ ﺃﻭ ﺗﻁﺑﻌﻪ ﺃﻭ ُﺗ ﺷﺎﺭﻛﻪ .ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﻗﺩ ﻓﺗﺣﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩ،
ﻓﺄﻏﻠﻘﻪ ﻭﻻ ﺗﺗﺧﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺭﺍء ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﺗﺻﻝ ﺑﻣﺳﺋﻭﻝ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ .ﻭﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﻭﻝ ،ﻻ ﺗﺣﺫﻑ ﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﺣﺩﺙ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﺋﻭﻝ
ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ.
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	٤٫۱ﻧﻅﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
ﻭﺷﺑﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻭﺍﺻﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﺍﻟﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﺧﺩﻣﺔ ﻋﻣﻼﺋﻧﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ .ﻭﻧﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ
ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻔﺎﻋﻼﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺃﻧﺣﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.
ﯾﺗم ﺗوﻓﯾر اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺑرﯾد
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻷﻏ راض
اﻟﻌﻣل .وﯾﺟب أن ﺗﺗم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣ راﺳﻼت
ﻣﻊ ﻣوظﻔﻲ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ،وﻣﻊ اﻷط راف
اﻷﺧرى ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻹﺗﺻﺎل
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ،ﻋﻧد
إرﺳﺎل واﺳﺗﻼم ﻣ راﺳﻼت وﻣرﻓﻘﺎت ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ُﻧ طﺑق ﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ
ﻧﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣ راﺳﻼت اﻟﻣطﺑوﻋﺔ .وﯾُﺣظر
اﻹﻓﺻﺎح )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم أو
اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن أو ﻏﯾر ذﻟك( ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ،أو
ﻧﺷرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ دون
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺢ ﺑذﻟك.

ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻻﻓﺎﺭچ ﻫﻭﻟﺳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ ﺑﻬﺎ
•ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ ت
•اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

وﯾﺟب أﻻ ﺗﺳﻲء اﺳﺗﺧدام ﻧظم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت أو
ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أو أي ﻣن وﺳﺎﺋل
اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣﮭﺎ
ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم،ﻷﻏ راض ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﻏﯾر
أﺧﻼﻗﯾﺔ .وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾؤدي اﻟﺑﺣث ﻋن
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﯾﺋﺔ أو ھﺟوﻣﯾﺔ أو ﺗﻧزﯾﻠﮭﺎ أو
إﻋﺎدة ﺗوﺟﯾﮭﮭﺎ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ إﺟ راءات ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ.
وﯾﺟب أن ﺗدرك ﺑﺄﻧﮫ ﻻ ﯾُﺳﻣﺢ ﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام
أو ﻧﺳﺦ ﺑ راﻣﺞ أو ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻧظم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم
ﻷﻏ راض ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺻرح ﺑذﻟك ﺻ راﺣﺔ
ﻣن ﻗﺑل ﻗﺳم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن
اﻟﺗواﺻل اﻟﻔوري وﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ .ﻓﻛر
ﺟﯾ ًدا ﻗﺑل ﻧﺷر ﺻور أو ﻧص ﻋن زﻣﻼﺋك
ﻓﻲ اﻟﻌﻣل أو ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل .ﻓﻘد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ
ذﻟك ﻋواﻗب ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﺛل إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر
ﺑﺳﻣﻌﺔ اﻷﻓ راد أو ﺑﺳﻣﻌﺔ اﻟﺷرﻛﺔ.

ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم

ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ؟

ﺗﺿﻊ ﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻣﻠف ﺗﺛﺑﯾت ﺑرﻧﺎﻣﺞ  dﻋﻠﻰ وﺣدة ذاﻛرة USBوﺗﺧطط أن ﺗﺛﺑﺗﮫ
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧزل ،وﺗﻌﺗﻘد ﺑﺄن ﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ﻟن ﺗﺗﻌرض ﻟﻸذى
ﻧظرً ا ﻷن اﻟﻣﻠف اﻷﺻﻠﻲ ﻣﺎ زال ﻣوﺟو ًدا .ﻓﮭل ﯾﻣﻛﻧك اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك؟
ﺑﺭﻧﺎﻣﺟ ﺎ ﻓﻌﺎﺩ ًﺓ ﻣﺎ ﺗﻛﻭﻥ
ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﺫﻟﻙ .ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺷﺗﺭﻱ ﺷﺭﻛﺔ ﻻﻓﺎﺭچ ﻫﻭﻟﺳﻳﻡ
ً
ﻣﻠﺗﺯﻣﺔ ﺑﺗﺭﺧﻳﺹ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺎﺕ .ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﺅﺩﻱ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺗﻬﺎﻙ ﺍﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﻭﻗﺩ ﺗﺗﺣﻣﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﻻﻓﺎﺭچ ﻫﻭﻟﺳﻳﻡ ﺗﺑﻌﺎﺕ
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻙ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﺡ ﺑﻪ .ﻭﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻳﻙ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺭﻳﺢ ﻣﻥ ﻗﺳﻡ
ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻟﻠﻘﻳﺎﻡ ﺑﺫﻟﻙ.
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قواعد السلوك المھني لشركة الفارچ ھولسیم

	۱٫۲ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﺭﺷﻭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺳﺎﺩ
ﺗﺑﻳﻊ ﺷﺭﻛﺔ ﻻﻓﺎﺭچ ﻫﻭﻟﺳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩًﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺛﻘﺔ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ،ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ُﺗ ﻘﺩﻡ
ﺭﺷﺎﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ.

وﻧﺗﻌﮭد ﺑدﻋم اﻟﻧﻣو اﻟﺻﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
اﻟﺗﻲ ﻧﻌﻣل ﻓﯾﮭﺎ .وﻧرى ذﻟك ﻛﺄﺣد
اﻟواﺟﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﯾﮭﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﻌﻣل
ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن  ۰8ﺑﻠ ًدا .وﯾﻌﺗﺑر اﻻﻟﺗ زام
ﺑﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﺿرب ً
ﻣﺛﻼ ﯾُﺣﺗذى ﺑﮫ
ﺑﺷﺄن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣ زاوﻟﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﺑل اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻟوﺿﻊ
ھذا اﻻﻟﺗ زام ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ.
وﻧدرك أن ﺗﻘدﯾم اﻟرﺷﺎوى – ﺣﺗﻰ
اﻟﺻﻐﯾرة ﻣﻧﮭﺎ – ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﻟﺣﺎق أﺿ رار
ً
ﻓﻐﺎﻟﺑ ﺎ ﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ
ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت،
اﺑﺗ زاز اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ وﺣرﻣﺎن اﻟطﺑﻘﺔ
اﻟﻔﻘﯾرة ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت
ً
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﺗﻣﺎﻣ ﺎ .وﻧﻌﻠم ﺑﺄن ﺗﻘدﯾم اﻟرﺷﺎوى ﻻ
ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺟﯾدة ﻋﻠﻰ
اﻹطﻼق ،وﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻟﯾس ﻣن اﻷﻋﻣﺎل
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ،وﻟذا ﻓﺈن اﻟرﺷوة ﺑﺟﻣﯾﻊ
أﺷﻛﺎﻟﮭﺎ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻧ زاھﺔ ﺑﺷرﻛﺔ
ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم.

ﺗﻧطﺑق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺷطﺗﻧﺎ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم .وﻣن ﻏﯾر
اﻟﻣﻘﺑول ﻣط ً
ﻠﻘ ﺎ ﻋرض أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل
اﻟرﺷوة أو اﻹﻛ راﻣﯾﺔ أو ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ أو اﻟﺳﻣﺎح
ﺑﮭﺎ أو ﺗﻠﻘﯾﮭﺎ ،إﻟﻰ أو ﻣن أي ﻣوظف ﻋﺎم
أو ﺷﺧص ﻋﺎدي .ﻛﻣﺎ إﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﯾن أط راف
ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻻ ﻧﺳﻣﺢ
ﻷﻧﻔﺳﻧﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﻛدﻓﻊ اﻟرﺷﺎوى .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷط راف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﻌﻣل ﺑﺈﺳم ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ﻋدم ﺗﻘدﯾم أو ﺗﻠﻘﻲ
رﺷﺎوى ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق.

ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺻطﻠﺢ "أط راف ﺧﺎرﺟﯾﺔ"
اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن واﻟﻣﻘﺎوﻟﯾن ﻣن اﻟﺑﺎطن
وأﺻﺣﺎب اﻻﻣﺗﯾﺎز ووﻛﻼء اﻟﺑﯾﻊ
واﻟﻣوزﻋﯾن واﻟﻣﺧﻠﺻﯾن اﻟﺟﻣرﻛﯾﯾن
وﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ أو اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة أو
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺷﯾ رات أو اﻟﺗﺻﺎرﯾﺢ أو ﺷﮭﺎدات
اﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ.
وﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻧوع اﻟطرف
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﻣن اﻷھﻣﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎن أن ﯾﺗم
اﺧﺗﯾﺎر ﺟﻣﯾﻊ اﻷط راف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﻘوم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت
ﻟﺻﺎﻟﺢ أو ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم و ً
ﻓﻘ ﺎ
ﻹرﺷﺎدات اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻷط راف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻟدى
ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم أو و ً
ﻓﻘ ﺎ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ
اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻷط راف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓور أن ﯾﺻﺑﺢ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ.

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ
ﯾُطﻠق ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ُﺗ ﻘ ّد م إﻟﻰ ﻣوظﻔﯾن ﻋﻣوﻣﯾﯾن "ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت" إذا ﻛﺎﻧت
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣدﻓوﻋﺎت ﺻﻐﯾرة ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣق ﻟﻠطرف اﻟداﻓﻊ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ .وﺗﺣظر ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﯾﮭﺎ ﺗﻘدﯾم ھذه اﻟﻣدﻓوﻋﺎت .وﯾﺗﻣﺛل
اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوﺣﯾد ﻣن ھذه اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ أن ﯾرى اﻟﻣوظف أن ﺣﯾﺎﺗﮫ أو أﻣﻧﮫ اﻟﺷﺧﺻﻲ أو ﺻﺣﺗﮫ أﺻﺑﺣت ﻓﻲ
ﺧطر وﺷﯾك وﯾﺷﻌر ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺟﺑر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن ھذا اﻟﻘﺑﯾل .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾم أﺣد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﺛل ھذه
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﮭدد أﻣﻧﮫ اﻟﺷﺧﺻﻲ أو ﺣﯾﺎﺗﮫ ،ﯾﺟب إﺧطﺎر ﻣﺳﺋول اﻹﻟﺗ زام اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓوراً
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑدﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟذﻟك ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ.
ﺗﺗﺧذ اﻟرﺷﺎوى أﺷﻛﺎل ﻋدﯾدة ،ﻻ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﺣﺳب وﻟﻛن أ ً
ﯾﺿ ﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﺛل
ﺗﻘدﯾم ﻓرﺻﺔ ﺳﻔر واﻟرﺳوم اﻟﻣدرﺳﯾﺔ واﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻣ زاﯾﺎ.

ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم

ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ؟

ً
ﻣﺻﻧﻌ ﺎ ﺟدﯾ ًدا ﻹﻧﺗﺎج اﻷﺳﻣﻧت ﻓﻲ ﺑﻠدك .وأﺛﻧﺎء إﺟ راء
ﺗﺧطط ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ﻹﻧﺷﺎء
اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ،ﯾﺧﺑرك اﻟﻣﺣﺎﻓظ أن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ
إﻧﺷﺎء ﻋﯾﺎدة ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑﻠدة ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻓﯾﮭﺎ.
وﯾﺧﺑرك اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺑﺄن ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻌﯾﺎدة ﻟن ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺷرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﻣﺻﻧﻊ اﻟﺟدﯾد ﻓﺣﺳب وﻟﻛن ﺳﯾدﻋم أ ً
ﯾﺿ ﺎ
اﻟﺧطط اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻟﻣدة أﺧرى ،ﻓﻣﺎ اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾك ﻓﻌﻠﮫ؟
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ً
ﺧﺭﻗ ﺎ ﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻝ
ﺑﻬﺎ ،ﻟﺫﺍ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻳﻙ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻣﺳﺋﻭﻝ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﻭﻣﺷﺭﻓﻙ ﻭﺇﺑﻼﻏﻬﻣﺎ ﺑﺷﺄﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﻭﺍﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﺷﻭﺭﺓ.

ﯾﺧﺑرك طرف ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺄﻧﮫ "ﯾﻌرف ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن" وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﮫ ﻣﺳﺎﻋدﺗك
ً
ﻣﺳﺑﻘ ﺎ ﻋﻠﻰ أﺟره .وﯾﻘول ﻟك
ﻟﻺﺳ راع ﻓﻲ ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘد ﺟدﯾد ﻣﻊ ﺷرﻛﺗﮫ إذا ﻣﺎ ﺣﺻل
ً
ﺗﻣﺎﻣ ﺎ ﻣﺎ ھﻲ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ
ﺑﺄن ذﻟك ﻣطﻠو ًﺑ ﺎ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺳﻔر وﻟﻛﻧك ﻏﯾر ﻣﺗﺄﻛد
ﺳﯾﺗﺿﻣﻧﮭﺎ اﻟﺳﻔر .ﻓﻣﺎ اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾك ﻓﻌﻠﮫ؟
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻡ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﻓﺎﺗﻭﺭﺓ ﺗﻭﺿﺢ
ﻣﻘﺗﻧﻌ ﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
ﻓﻌﻠﻳ ﺎ ﺑﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﻌﻠﻙ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ
ً
ً
ﻣﻘﺩﻣ ﺎ ﺷﻛﻭﻛﻙ ،ﻭﻳﺗﻌﻳﻥ
ﻭﻣﻌﻘﻭﻟﺔ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺛﻳﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻟﻠﺩﻓﻊ
ً
ﺣﺫﺭﺍ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻱ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﻭﺇﺟﺭﺍء ﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ
ﻋﻠﻳﻙ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ
ً
ﻭﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ .ﻭﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻙ ﻛﺫﻟﻙ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﻧﺎﻳﺔ ﺍﻟﻭﺍﺟﺑﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭﺳﻣﻌﺗﻪ.
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	۲٫۲ﺍﻟﻬﺩﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺿﻳﺎﻓﺔ
ُﺗ ﺑﻧﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺛﻘﺔ ﻭﺣﺳﻥ ﺍﻟﻧﻳﺔ ،ﻭﻷﻧﻧﺎ ﻧﻘﺩﺭ ﻭﻧﺣﺗﺭﻡ ﻋﻣﻼﺋﻧﺎ ﻭﺷﺭﻛﺎﺋﻧﺎ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﻳﻥ ،ﻓﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺭﻏﺏ ﻛﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻳﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﺑﺭ ﻋﻥ ﺷﻛﺭﻩ ﻣﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺧﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻬﺩﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﺿﻳﺎﻓﺔ.

ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺟﻧب إﺳﺎءة ﻓﮭم اﻟﻧواﯾﺎ اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻣن
ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺔ ُﺣ ﺳن اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﺗﻘدﯾر
اﻟﺳﻠﯾم واﻟﺣﻛم اﻟرﺷﯾد ﻗﺑل ﻣﻧﺢ أو ﺗﻠﻘﻲ أي
ھداﯾﺎ أو ﺿﯾﺎﻓﺔ .وﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﮭداﯾﺎ
واﻟﺿﯾﺎﻓﺔ دا ً
ﺋﻣ ﺎ ﻣﻌﺗدﻟﺔ وﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ
اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣط ً
ﻠﻘ ﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻏﯾر
ﻣﺷروع أو إﻧﺷﺎء إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أو ﺗﻌﺎرض ﻓﻌﻠﻲ
ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ.
ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗوﺧﻰ اﻟﺣذر دو ًﻣ ﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق
ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﮭداﯾﺎ أو اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن
اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾن .ﯾﺗم ﺗﻌرﯾف اﻟﻣوظﻔﯾن
اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ إذ إﻧﮭم
ﯾﺷﻣﻠون أي ﺷﺧص ﯾﻣﺎرس وظﯾﻔﺔ
ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠد ﻣﻌﯾن )اﻟﻣوظﻔون
اﻟﻣدﻧﯾون( ،وﯾﺷﻣل ذﻟك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ
ﻋﺎﻣﺔ أو ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.
وﻻ ﯾﺟوز ﻟك اﺳﺗﺧدام أﻣواﻟك أو ﻣواردك
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟواردة
ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻧﺎ أو ﺗوﺟﯾﮭﺎﺗﻧﺎ ،أو اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ .وﯾﺟب
ﺗدوﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﮭداﯾﺎ واﻟﺿﯾﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ
واﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻶﺧرﯾن ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﻻﻓﺎرچ
ھوﻟﺳﯾم ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ دﻓﺎﺗر اﻟﺷرﻛﺔ
وﺳﺟﻼﺗﮭﺎ.

ﺍﻟﺿﻳﺎﻓﺔ
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟوﺟﺑﺎت
واﻟﻣرطﺑﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺿور اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت
اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو اﻟﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ أو اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺑﺣﯾث
ﯾوﺟد ﻣوظف واﺣد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﻣوظﻔﻲ
ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ﺑﺻﻔﺗﮫ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم
ﺣﺿور أي ﻣن ﻣوظﻔﻲ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم،
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ ﻋﻧدﺋذ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ "ھدﯾﺔ"
وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﮭداﯾﺎ.

ﺍﻟﻬﺩﺍﻳﺎ
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﻣل اﻟﮭداﯾﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﺳﻠﻊ أو
ً
ﻓﺿﻼ ﻋن أﺷﯾﺎء أﺧرى ذات ﻗﯾﻣﺔ،
اﻟﺧدﻣﺎت
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل :اﻟﻘروض واﻟرﺳوم
اﻟﻣدرﺳﯾﺔ وﻧﻔﻘﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ واﻟرﺣﻼت
أو اﻟﺗذاﻛر ﻟﺣﺿور ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أو
ﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ أو رﯾﺎﺿﯾﺔ .وﻻ ﯾُﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﮭداﯾﺎ
اﻟﻧﻘدﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻣﺎﺛﻠﮭﺎ )ﻣﺛل ﻗﺳﺎﺋم اﻟﮭداﯾﺎ(
واﻹﻛ راﻣﯾﺎت ،ﻣﻊ وﺟود اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻣﺣﻠﯾﺔ
ﻣﺣدودة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن
ﻗﺑل ﻗﺳم اﻹﻟﺗ زام ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.

ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻬﺩﺍﻳﺎ
إذا ﺗﺟﺎوزت اﻟﮭدﯾﺔ اﻟﺣدود اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أو اﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ،ﯾﺟب ﻋﻠﯾك إﺧطﺎر
ﻣﺷرﻓك ،ﺛم وﺛق ﻗﯾﻣﺔ ھذه اﻟﮭدﯾﺔ و ً
ﻓﻘ ﺎ
ﻟﻠﻘواﻋد واﻟﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ،وارﻓض
اﻟﮭدﯾﺔ ﺑﻠﺑﺎﻗﺔ ﻣوﺿﺣً ﺎ أن اﻟﻘواﻋد اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻘﺑول ﻣﺛل
ھذه اﻟﮭداﯾﺎ .وإذا ﻛﺎن رﻓض اﻟﮭدﯾﺔ ﻏﯾر
ً
ﻓﻌﻠﯾ ﺎ أو ﻗد ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ إھﺎﻧﺔ
ﻋﻣﻠﻲ
ﻛﺑﯾرة ﻟﻣﻘدﻣﮭﺎ ،ﻓﯾﺟب اﻟﺗﺑرع ﺑﮭﺎ ﺑﺷﻛل
ﻣﺟﮭول ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺧﯾرﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻗﺳم
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ أو اﻟﺷﺋون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،وإذا ﻟم
ً
ﻣﻣﻛﻧ ﺎ ،ﯾﺗم ﻗﺑوﻟﮭﺎ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن
ﯾﻛن ھذا اﻷﻣر
اﻟﺷرﻛﺔ وﻣﺷﺎرﻛﺗﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﻣوظﻔﯾن ،ﻣﻊ اﺗﺧﺎذ
ﻗﺳم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻗ رار ﺑﺷﺄن اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ھذا اﻷﻣر.

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ
ﯾُطﻠق ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت
اﻟﺗﻲ ُﺗ ﻘ ّد م إﻟﻰ ﻣوظﻔﯾن ﻋﻣوﻣﯾﯾن "ﻣدﻓوﻋﺎت
اﻟﺗﺳﮭﯾﻼت" إذا ﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣدﻓوﻋﺎت
ﺻﻐﯾرة ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣق ﻟﻠطرف اﻟداﻓﻊ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ .وﺗﺣظر
ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﯾﮭﺎ ﺗﻘدﯾم ھذه
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت .وﯾﺗﻣﺛل اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوﺣﯾد ﻣن ھذه
اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ أن ﯾرى اﻟﻣوظف أن ﺣﯾﺎﺗﮫ أو أﻣﻧﮫ
اﻟﺷﺧﺻﻲ أو ﺻﺣﺗﮫ أﺻﺑﺣت ﻓﻲ ﺧطر وﺷﯾك
وﯾﺷﻌر ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺟﺑر ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﻣدﻓوﻋﺎت ﻣن ھذا
اﻟﻘﺑﯾل .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾم أﺣد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣﺛل ھذه
اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﮭدد أﻣﻧﮫ
اﻟﺷﺧﺻﻲ أو ﺣﯾﺎﺗﮫ ،ﯾﺟب إﺧطﺎر ﻣﺳﺋول اﻹﻟﺗ زام
اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓوراً ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣدﻓوﻋﺎت ﺑدﻗﺔ
ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت اﻟ

ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم

ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻧﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻣﺭ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ؟

ﻋﻧد اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻊ أﺣد ﻣوردﯾﻧﺎ ﻋرض ﻋﻠﻲّ ﺗذﻛرة ﻟﺣﺿور ﻣﺑﺎراة ﻛرة
ﻗدم أرﻏب ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺣﺿورھﺎ .ﻓﮭل ﯾﺻﺢ ﻗﺑول اﻟﺗذﻛرة؟
ﻻ ،ﻓﻣﻭﻅﻔﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﻻﻓﺎﺭچ ﻫﻭﻟﺳﻳﻡ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻟﻬﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﻬﺩﺍﻳﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺟﻪ ﻣﻥ ﺃﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ ﻣﻥ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﺷﺭﻛﺔ ﺃﺛﻧﺎء ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺃﻭ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺎ
ﺷﺎﺑﻪ ﺫﻟﻙ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ُ
ﺷ ﻛﺭ ﺍﻟﻣﻭﺭﺩ ﻭﻟﻛﻥ ﻣﻊ ﺗﻭﺿﻳﺢ ﺳﺑﺏ ﻋﺩﻡ ﻗﺑﻭﻟﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ.

ً
اﺣﺗﻔﺎﻻ ﺑﺎﻟذﻛرى
ﯾُﻘﯾم أﺣد ﻋﻣﻼء ﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﺣﻔل ﻋﺷﺎء
اﻟﺧﻣﺳﯾن ﻟﺷرﻛﺗﮫ .وﺳﯾﺣﺿر اﻟﺣﻔل رﺟﺎل أﻋﻣﺎل ﺑﺎرزون آﺧرون وﻣﺳﺋوﻟون
ﺣﻛوﻣﯾون .وﻗد ﺗﻣت دﻋوﺗﻲ ﻟﻠﺣﺿور .ﻓﮭل ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻲ ﺑﻘﺑول اﻟدﻋوة؟

ﻧﻌﻡ ،ﺑﺷﺭﻁ ﺩﻋﻭﺗﻙ ﻛﻣﻣﺛﻝ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﻻﻓﺎﺭچ ﻫﻭﻟﺳﻳﻡ ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻣﺷﺭﻓﻙ.
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قواعد السلوك المھني لشركة الفارچ ھولسیم

	۳٫۲ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻧﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻳﺿﻣﻥ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ
ﺗﺅﻣﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﻻﻓﺎﺭچ ﻫﻭﻟﺳﻳﻡ ﺑﺎﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ً
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ.

ﻻ ﯾﻌﺗﺑر إﻧﺗﮭﺎك ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
وﻣﻧﻊ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻹﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم وﻻ ﺗﺗﺳﺎھل اﻟﺷرﻛﺔ
ﻣﻌﮭﺎ .ﻓﻔﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ
ﻧﺑﺎﺷر أﻋﻣﺎﻟﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ ,ﻧﻠﺗزم ﺑﺄن ﯾﺗم اﻟﺗﻧﺎﻓس
ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼﺋﻧﺎ وﻣوردﯾﻧﺎ ﺑﺣﯾوﯾﺔ ﻟﻛن
ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ أ ً
ﯾﺿ ﺎ.

	−إساءة استخدام المركز المسیطر في
سوق معینة.
	−إب رام اتفاقیات أو ترتیبات مع كیانات
تعمل بمستویات مختلفة من اإلنتاج
أو التوزیع مثل الموردین والموزعین
والبائعین لتقیید أو الحد من المنافسة
الحرة والنزیھھ.

ﻳﺟﺏ ﺃﻻ ﻳﻘﻭﻡ ﻣﻭﻅﻔﻭﻧﺎ ﺑﺻﻭﺭﺓ
ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

	−تبادل المعلومات التنافسیة الحساسة.

إﺑ رام اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت أو اﻟﺗﻔﺎھﻣﺎت أو
ﺗﻧﺳﯾق اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﻔﻌﻠﯾﯾن
أو اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﺑﺧﺻوص:اﻷﺳﻌﺎر أو
اﻟﻣ زاﯾﺎ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك.

	−القیام بأي تصرف آخر یحد من المنافسة
بأي شكل من األشكال ویخرق القوانین
واللوائح المعمول بھا

	-ﺗﺣدﯾد أو ﺗﻘﯾﯾد ﻧوع أو ﻛﻣﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣوردة.
ﺗﻘﺳﯾم اﻷﺳواق ﺟﻐ را ً
ﻓﯾ ﺎ ﺑﺣﺳب
اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن أو اﻟﻌﻣﻼء أو
ﺧطوط اﻹﻧﺗﺎج.
	-إﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺑﺷﺄن اﻟﻌطﺎءات.
	-ﺗﺣدﯾد ﺷروط أو ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘدﯾم
اﻟﻌطﺎءات.
	-ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻣوردﯾن أو اﻟﻌﻣﻼء
ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻣورد أو اﻟﻌﻣﯾل ﻣن
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أﺣد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن.

	−ھناك العدید من صور السلوك
المحظورة طبقا لقوانین حمایة
المنافسة ومنع الممارسات اإلحتكاریة.
وﯾﺟب اﻹﻟﺗ زام ﺑﮭذه اﻟﻘواﻧﯾن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب
ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم اﻟداﺧﻠﯾﺔ
وطﻠب اﻟﻣﺷورة ﻣن ﻣﺳﺋول اﻹﻟﺗ زام
اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺧﺑ راء ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،إذا ﻛﺎن ﻟدﯾك أي ﺗﺳﺎؤﻻت أو
ﺷﻛوك.

وتتسم القواعد والقوانين المتعلقة
بحماية المنافسة بالتعقيد والكثرة ،وقد
يعتمد تنفيذها على عوامل مختلفة.
ومن األفضل الحذر وطرح األسئلة بدالً
من افت راض أن اإلج راء سيكون مقبوال
فسوء التقدير غير مقبول.

ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم

ماذا يعني هذا األمر بالنسبة لي؟

یتصل بك ممثل شركة أسمنت أخرى ویدعوك الجتماع في دولة أخرى بغرض
مناقشة "ترشید" السوق بشأن منتج یورده كالكما .وسینعقد االجتماع خارج البلد
التي سیجري فیھا "التقسیم" .ھل ینبغي لك حضور االجتماع؟
ال ،يجب أن تتصل على الفور بمسئول اإللتزام المحلي .فقد يكون حضور االجتماع
سلوك إجرامي خطير للغاية .فال تنخدع بالكلمات المشفرة مثل "الترشيد" .ولن يغير
نظرا ألن هذا االجتماع يظل مخ الً بقوانين
حضور االجتماع في دولة أخرى النتيجة
ً
مكافحة االحتكار المعمول بها.

یتصل منافس بأحد المدیرین التجاریین بشركة الفارچ ھولسیم ویقترح علیھ تثبیت
األسعار لمدة االثني عشر شھرًا القادمة .وتتعرض الشركة لضغوط لتحقیق أرباح
قبل خصم الفوائد والضریبة واالستھالك والدین الخاص بھا ویفكر المدیر في
الموافقة على عرض المنافس .ھل ینبغي علیھ القیام بذلك؟
ال ,فهذا التصرف ممارسة إحتكارية ،وهو أشد أنواع االتفاقيات غير المشروعة (أ ًي ا
كانت صورته ،سواء كان كتابي ا ً أم شفو ًي ا) .وال تحقق مخالفة قانون المنافسة
مصلحة شركة الفارچ هولسيم على اإلطالق .ويتطلب التصرف بنزاهة اإللتزام
بالقانون وكذلك سياسات وتوجيهات الفارچ هولسيم ،حتى وإن بدت فرصة تحقيق
أضرارا بالغة
األرباح كبيرة .تذكر دائ ًم ا أن اإلخالل بقوانين المنافسة قد ُي لحق
ً
بسمعتنا وقد يكون له أثر جنائي ومالي خطير على المجموعة واألفراد.
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	۳٫۲ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻧﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻳﺿﻣﻥ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ
ﺗﺅﻣﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﻻﻓﺎﺭچ ﻫﻭﻟﺳﻳﻡ ﺑﺎﻷﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﺣﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ً
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ.

تشكل ھذه القاعدة األساس الذي نتعامل بھ
مع بعضنا بع ً
ض ا ،وبالمثل فھذا المتوقع
منا في عالقاتنا بالمستثمرین والعمالء
والموظفین وشركاء األعمال فض الً عن
الھیئات العامة والحكومیة .ویحظر تزویر
السجالت أو إدخال تعدیالت غیر سلیمة
بھا .ویحظر علیك قطع ًی ا أن تطلب من
أي شخص إعداد أو اعتماد سجل مزور
أو مضلل أو القیام بذلك بتوجیھ من أي
شخص آخر .وعند إعداد السجالت ،یجب
علینا جمی ًع ا التصرف بن زاھة كي ال یتم
حجب المعلومات أو أن تكون غیر مكتملة
أو مضللة .ویجب تصحیح التناقضات
التي توجد في أي سجالت وإتاحتھا
لألشخاص الذین یحتاجون إلى معرفة ھذه
التصحیحات.

االحتفاظ بالسجالت
یجب االحتفاظ بسجالت الشركة وف ًق ا
للقوانین المعمول بھا والسیاسات والمبادئ
التوجیھیة الخاصة بشركة الفارچ ھولسیم.
ویحظر إتالف أو إخفاء أو تعدیل أي من
السجالت التي تصدر تعلیمات لك
بحفظھا .وإذا كنت تعلم أو تعتقد أنھ من
المحتمل رفع أي دعوى أو إج راء أي
تحقیق داخلي أو خارجي یتضمن أي من
السجالت الموجودة في حوزتك ،فیجب
علیك االحتفاظ بھذا السجل ونسخھ على
الفور عندما تصدر لك تعلیمات بالقیام
بذلك.

یُعد التسجیل الكامل والدقیق
للمعلومات المالیة وغیر المالیة
واالحتفاظ بمستنداتنا وسجالتنا غایة
في األھمیة ألداء أعمالنا .
•تحقیق ا ً لمصداقیتنا وسمعتنا
•والت زاماتنا القانونیة والتنظیمیة
•وقدرتنا على التوقع السلیم واتخاذ
ق رارات مناسبة
•والمستولیة تجاه المساھمین وغیرھم
من شركائنا الخارجیین.

ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم

ماذا يعني هذا األمر بالنسبة لي؟
ھذا األسبوع ھو األسبوع األخیر في فترة إعداد التقاریر الربع سنویة .وترید
مشرفتك التأكد من استیفاء فریقك لألھداف الخاصة بربع السنة ،لذا تطلب منك
تسجیل مبیعات منتج غیر مؤكدة اآلن ،رغم أن البیع لن ینتھ حتى األسبوع القادم.
وترى أن ھذا األمر لن یتسبب في اإلض رار بأي فرد بالشركة .فھل یمكنك تنفیذ
الطلب؟
ال ،فالتكاليف واإليرادات يجب تسجيلها في الفترة الزمنية الصحيحة .البيع لم يكتمل
بعد .و ُي عتبر هذا األمر تحريف وقد يرتقى إلى االحتيال إذا سجلته في فترة مبكرة.

تم تعیینك للعمل م راق ًب ا مال ًی ا في إحدى البلدان ثم اكتشفت أن المخزون الفعلي من
خبث المعادن أقل بكثیر مما ھو مدون بالدفاتر .و ُت عد الخسارة المحتملة فادحة.
وتحدثت إلى المدیر التنفیذي الذي یرد علیك بأنھ ال یستطیع وضع أي مخصصات
ھذا العام ألنھ متخلف بالفعل عن األھداف المرجوة .ویُشیر إلى أن الخسارة یجب
توزیعھا على مدار السنوات المقبلة .ھل توافق على ھذا األمر؟
ال ،فعلى الرغم من رد مشرفك ،فإنك تتحمل مسئولية إكتمال التقرير ونزاهته ودقته
وحسن توقيته .وإذا كنت ستتبع هذه التعليمات ،فذلك يعتبر تزويرا.
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قواعد السلوك المھني لشركة الفارچ ھولسیم

 ۲٫٥تضارب المصالح
يجب أن يتم إتخاذ القرارات المهنية التي تصب في مصلحة شركة الفارچ هولسيم ،وليس بنا ًء على
مصالحنا الشخصية.

قد ینشأ تضارب المصالح عندما تتعارض
مصالحنا الشخصیة ،أو قد ینظر إلیھا على
أنھا قد تتعارض مع قدرتنا على
أداء مھامنا بصورة فعالة وعادلة .ویجب أن
نتجنب أي عالقة أو نشاط قد یعوق ،أو یبدوا
أنھ یعوق ،قدرتنا على تحقیق
األھداف المرجوة واتخاذ الق رارات السلیمة
عند تنفیذنا لألعمال نیابة عن
الشركة.
وإذا كان یتعذر تجنب ھذه العالقات أو
األنشطة ،یجب علیك اإلفصاح عنھا على
الفور لمشرفك ولمسئول اإللت زام المحلي.
إضافة إلى ذلك ،ینبغي علیك اإلفصاح بنفس
الطریقة

عن أي مصلحة شخصیة قد یُنظر إلیھا
على أن لھا صلة بتنفیذ واجباتك المھنیة.
وفي حالة الشك ،فإن اإلفصاح عن ھذه
العالقات أو األنشطة یصب في مصلحتك.
وغال ًب ا ما تزیل الشفافیة أي اعتقاد في عدم
مالئمة النشاط.
االلت زامات الخارجیة
قد تتم دعوتك للعمل مدیرًا أو مستشارًا أو
ً
عضوا في إدارة مؤسسة خارجیة .لذا ینبغي
علیك م راجعة ما إذا كانت ھذا االلت زام
مسموحً ا بھ بموجب الشروط المنصوص
علیھا في عقد عملك أم ال والحصول على
موافقة الشركة الكتابیة للقیام بذلك طبق ا ً
ألحكام قانون العمل الساري.

كما ینبغي أن تتأكد أنھ لن یتعارض بصورة
غیر مالئمة في عملك لدى شركة الفارچ
ھولسیم .ویلتزم الموظفون الذین یرغبون
في الترشح لمناصب عامة الحصول على
ھذه الموافقات .ورغم أن المناصب العامة
الرسمیة لیست محظورة بالضرورة ،فإن
العدید منھا تؤدي إلى حدوث تعارض فعلي
أو محتمل في المصالح مع أعمال شركة
الفارچ ھولسیم.

وال نستخدم على اإلطالق ممتلكات
شركة الفارچ ھولسیم أو معلوماتھا
لتحقیق مكاسب شخصیة أو للحصول
على میزة شخصیة في سیاق عملنا
لدى شركة الفارچ ھولسیم.

ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم

ماذا يعني هذا األمر بالنسبة لي؟

قام أحد موردي المعدات الفنیة بتسلیم آالت تبین أنھا معیبة وقد علمت بذلك بعد
تركیبھا .الشركة الموردة مملوكة لوالد زوجتك ولذا فأنت تفكر في عدم تصلیح
العیب
ينبغي أال يتأثر اتخاذ قرارك بعالقتك الشخصية بالمورد .فواجبك يتمثل في العمل
على نحو يصب في المصالح المثلى لشركة الفارچ هولسيم .وينبغي لك أن تبلغ
مشرفك بالتعارض وتخبر مسئول اإللتزام المحلي بحقيقة وجود عالقة شخصية
بينك وبين صاحب شركة التوريد.

اتصل بي أصدقائي وطلبوا مني االستثمار في إحدى الشركات التي تنتج المواد
الخام لتوریدھا لشركة الفارچ ھولسیم .فھل یشكل ذلك تعار ً
ض ا للمصالح إذا ما
أخذت حصة مالیة فحسب ،دون إبداء أي رأي في اإلدارة؟
ض ا فعل ًي ا أم ال
ض ا محتم الً على األقل .ويعتمد ما إذا كان ذلك تعار ً
إنه يشكل تعار ً
على عوامل مختلفة ،بما في ذلك:
• المنصب الذي تشغله في شركة الفارچ هولسيم،
• التأثير الذي تتمتع به في اختيار موردي شركة الفارچ هولسيم،
• قيمة استثمارك ومساهمتك؛
• أهمية شركة الفارچ هولسيم كعميل محتمل.
بأي حال من األحوال ،ينبغي عليك إخطار مشرفك ومسئول اإللتزام المحلي قبل
ضا
االستثمار في الشركة للحصول على المشورة .إضافة إلى ذلك ،قد توجد أي ً
إعتبارات مرتبطة بالمنافسة ينبغي مراعاتها.
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 ٦٫۲التداول باستغالل المعلومات الداخلية
تدعم شركة الفارچ هولسيم أسواق األوراق المالية المفتوحة والعادلة ألنها تمثل عامل رئيسي لبناء
ثقة المستثمر.

یحدث التداول باستغالل المعلومات
الداخلیة عندما یتم تداول األوراق المالیة
للشركة على أساس معلومات جوھریة
غیر معلنھ قد تؤثر على نحو معقول على
ق رار شخص بشأن التداول من عدمھ في
ھذه األوراق المالیة.
و ُت عد المعلومات "جوھریة" إذا كان یرى
أحد المستثمرین أنھا معلومات ھامة عند
اتخاذه ق رار ش راء األوراق المالیة
الخاصة بالشركة أو بیعھا أو االحتفاظ بھا.

سياسة الفارچ هولسيم المعمول بها
•إرشادات التداول واإلفصاح في السوق

وتكون المعلومات "غیر معلنة" إلى أن
یتم اإلفصاح عنھا ویمر وقت كا ٍ
ف حتى
یتسنى لسوق األوراق المالیة استیعابھا.
وتشمل األمثلة على المعلومات الجوھریة
غیر المعلنة ما یلي:
• اإلخطار المسبق بالتغیی رات في
اإلدارة العلیا
• عملیات الدمج أو االستحواذ غیر
المعلنة.
• القضایا المعلقة أو المتوقعة.
• النتائج المالیة غیر المعلنة.

• ابتكار منتجً ا جدی ًدا ھا ًم ا.
• التقسیم غیر المعلن عنھ لألسھم.
نحن ال نتداول األوراق المالیة لشركة
الفارچ ھولسیم ،أو شركة تابعة لھا ،أو
أي شركة أخرى مقیدة بالبورصة على
أساس المعلومات الداخلیة التي یتم
الحصول علیھا أثناء العمل لدى شركة
الفارچ ھولسیم.

ال تحظر قوانین التجارة والقید المركزي تداول األوراق المالیة على أساس المعلومات
الداخلیة فحسب ،بل تحظر أی ً
ض ا مشاركة ھذه المعلومات مع أط راف خارجیة.

ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم

ماذا يعني هذا األمر بالنسبة لي؟

تتصل بك إحدى شركات تورید المعدات الثقیلة بخصوص آالت جدیدة تخطط
إلدخالھا في السوق .وقد قررت بالفعل أن شركة الفارچ ھولسیم ال یمكنھا
استخدام ھذا المنتج ،إال أنك تعتقد أن ھذا المنتج سیشكل طفرة حقیقیة لصناعات
أخرى .وبمجرد أن تجد الشركة الموردة عمالء ،فإنك على یقین أن سعر سھم
الشركة سیزید زیادة كبیرة .فھل یُسمح لك ش راء أوراق مالیة من الشركة
الموردة؟
ال ،غير مسموح لك بشراء أي أوراق مالية من الشركة الموردة حتى يعلم العامة بشأن
المنتج الجديد .ويندرج ذلك تحت "المعلومات السرية" ألن إدخال المعدات كان سر ًي ا.
نظرا ألنه قد يرى
وال يوجد إفصاح علني كامل وعادل .وتعتبر المعلومات "جوهرية" ً
مستثمر آخر أن المعلومات هامة في اتخاذ قرار االستثمار بشأن الشركة.
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 ۲٫۷العقوبات وقرارات الحظر
يتم تمثيل شركة الفارچ هولسيم في العديد من األسواق والمناطق حول العالم ،لذا فهي تزاول
أعمالها وفق ا ً للقوانين واللوائح المعمول بها في األنظمة القانونية المختلفة.

نقدم منتجاتنا وخدماتنا وتقنیاتنا في جمیع
أنحاء العالم .وعلیھ ،فإننا نلتزم باالمتثال
لجمیع قوانین االستی راد والتصدیر
المعمول بھا ،بما في ذلك قوانین العقوبات
التجاریة وق رارات الحظر وغیرھا من
القوانین واللوائح واألوامر أو السیاسات
الحكومیة التي تؤثر على التجارة.

ویعتمد ما إذا كان یمكن تصدیر المنتج أو
الخدمة أو التقنیة من بلد آلخر على عدة
عوامل بما فیھا طبیعة العنصر المص ّدر
وبلد المنشأ واستخدامھ النھائي ومستخدمھ
النھائي .وتقید العقوبات وق رارات الحظر
التعامالت مع بعض البلدان واألف راد
والكیانات ،كما تقید إستخدامات معینة.

لذلك یجب أن نكون على درایة بھذه
القیود وأن نحصل على جمیع المستندات
والتصاریح حسبما قد یكون ضرور ًی ا قبل
الدخول في أي معاملة أو تصدیر سلعنا.

ماذا يعني هذا األمر بالنسبة لي؟

یطلب أحد العمالء تسلیم شحنة أسمنت لشركة غیر معروفة تقع في بلد مجاور.
وتخضع ھذه البلد لعقوبات فرضتھا علیھا األمم المتحدة .وأنت ال تدري ما إذا
كان یمكنك تلبیة طلب العمیل .فما الذي یتعین علیك فعلھ؟
ينبغي لك أن تسأل مسئول اإللتزام المحلي بشركتك عن كيفية التعامل مع هذا الطلب.
ويعتمد قرار التصدير على عدة عوامل ،بما في ذلك الدول التي يرغب العميل في
الشحن إليها ،والمنتج الذي يتم تصديره ،والكيفية التي سيتم بها استخدام المنتج بها
ومن سيستخدمونه.

ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم
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 ۲٫۸منع غسيل األموال
نحن نهدف إلى التعامل مع شركاء تجاريين حسني السمعة ويباشرون أنشطة تجارية مشروعة
ويحصلون على أموالهم من مصادر مشروعة.

غسیل األموال جریمة تتمثل في إخفاء
مصادر األموال المرتبطة بالنشاط
اإلج رامي ،مثل اإلرھاب أو تجارة
المخد رات أو الرشوة .وتحدث الجریمة
عندما یتم دمج األموال المتحصل علیھا
من نشاط إج رامي في التجارة لتبدوا
وكأنھا أموال مشروعة أو ال یمكن
التعرف على مصدرھا أو مالكھا الحقیقي.

ولحمایة شركة الفارچ ھولسیم من
إستغاللھا كأداه لغسیل األموال ،یتبع
موظفونا جمیع المتطلبات الخاصة
بالحسابات وحفظ السجالت والتقاریر
المالیة المعمول بھا بشأن المدفوعات
النقدیة وغیرھا من المدفوعات في إطار
معامالتنا التجاریة.

وكوننا موظفین لدى شركة الفارچ
ھولسیم ،فإننا نحرص على الكشف عن
المخالفات والسلوكیات المشبوھة من قبل
العمالء وغیرھم.
وإذا إستشعرت الشك أو لدیك تساؤالت
بشأن أي معاملة مقترحة ،إسأل مشرفك أو
مسئول األلت زام المحلي.
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 ۳٫۱البيئة
بإعتبارنا مواطنين مسئولين فإننا على دراية بالتزاماتنا تجاه البيئة ،والحاجة إلى المشاركة الفعالة
لحماية الموارد البشرية وتعزيزها .ونلتزم بالحد من اآلثار السلبية وتعظيم اآلثار اإليجابية على الطبيعة.

وتلتزم شركة الفارچ ھولسیم بحمایة البیئة
في البلدان التي ت زاول فیھا أعمالھا،
وتحقی ًق ا لھذه الغایة وضعت سیاساتھا
مرتكزة بدرجة كبیرة على ما یلي:
•انبعاثات غازات اإلحتباس الح راري،
الحفاظ على الطاقة.
• الحفاظ على المیاه.
•الحد من كمیة النفایات الناتجة عن عملیة
التصنیع والتخلص منھا بشكل صحیح.
•التقییم المستدام للنفایات وإعادة تدویرھا
وإعادة استخدامھا في عملیة اإلنتاج.
• استخدام المواد الخام.

سياسة الفارچ هولسيم المعمول بها
•إرشادات التداول واإلفصاح في السوق

• والممارسات المستدامة.
•إصالح/ترمیم المحاجر وإدارة التنوع
البیولوجي

ونقوم بم راقبة األداء في ھذه المجاالت
على نحو منتظم ونضع خطط عمل
لتحسین أدائنا بصورة مستمرة.

•اإللت زام بالقوانین البیئیة ومتطلبات
األط راف الخارجیة.

ونشجع على دعم االستخدام المستدام
للموارد الطبیعیة ،بما في ذلك الحفاظ على
المیاه ،والحد من النفایات وإعادة تدویرھا
واستخدامھا وحفظ الطاقة وإدارة التنوع
البیولوجي .استشر المنسق البیئي
للتعرف على المزید بشأن الكیفیة التي
یمكن أن تدعم بھا شركة الفارچ ھولسیم
وتضمن تحقیق أھدافنا في ھذا الشأن.

•الرصد واإلبالغ عن اإللت زام واألداء
البیئي.
كما تخضع أی ً
ض ا شركة الفارچ ھولسیم
للعدید من المتطلبات الحكومیة والقوانین
البیئیة التي تنص على الحد األدنى من
المعاییر البیئیة .ونسعى في شركة الفارچ
ھولسیم جاھدین لرفع مستوى السلوك.

ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم
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 ۳٫۲حقوق اإلنسان
نلتزم باحترام حقوق اإلنسان وحمايتها في أي مكان نزاول به أعمالنا.

ونحظر الممارسات التالیة ولن نتعامل مع
أي شخص أو شركة ُت شارك فیما یلي:
•استغالل األطفال ،بما في ذلك عمل
األطفال.
• والعقاب البدني.
•واستعمال العنف مع الموظفین ،وبالتحدید
العنف القائم على الجنس أو األصل أو
الدین أو التوجھ الجنسي.
• والعمل القسري أو الجبري.
•والتمییز غیر المشروع في العمل
وممارسات التوظیف.

• وتوفیر ظروف عمل غیر آمنة.
•اإلستقطاعات التي تجعل العامل
یتقاضى بشكل غیر مشروع رات ًب ا یقل
عن الحد األدنى للرواتب.
•ولوائح العمل اإلضافي غیر
المشروعة.
وتتضمن سیاسة المسئولیة االجتماعیة
إلت زامنا بحمایة حقوق اإلنسان وقد تم
تعزیزھا بمشاركتنا في المیثاق العالمي
لألمم المتحدة .ویسري اإللت زام بحمایة
حقوق اإلنسان بشركة الفارچ ھولسیم
على جمیع الشركات التابعة للمجموعة.

ویمتد ھذا اإللت زام لیشمل جمیع المتعاملین
مع الشركة وعلى وجھ الخصوص
الموردین والمقاولین من الباطن ومقدمي
الخدمات.
وإذا كان لدیك مبرر یجعلك تشك في عدم
الت زام شركة الفارچ ھولسیم أو أحد
شركائنا بالقوانین أو اللوائح الموضوعة
لحمایة حقوق اإلنسان ،أطلب المشورة من
مسئول اإللت زام المحلي.

ماذا يعني هذا األمر بالنسبة لي؟
أتعامل مع أحد الموردین .وعلمت إشاعة تقول أن ھذا المورد یقوم بتشغیل
األطفال وأحیا ًن ا السجناء في مواقع عملھ .ما الذي یجب عليّ فعلھ؟
عليك أن تبلغ مسئول اإللتزام المحلي بهذه اإلشاعة وسيقوم باتخاذ الخطوات الالزمة
باالستعانة بموظفي المسئولية االجتماعية للتحقق مما إذا كان لهذه اإلشاعات أي
أساس .وتتعامل شركة الفارچ هولسيم مع المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان بجدية،
ض ا.
وتبذل قصارى جهدها لضمان إلتزام مورديها بذلك أي ً

سياسة الفارچ هولسيم المعمول بها
•سیاسة المسئولیة االجتماعیة ()CSR
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 ۳٫۳المشاركة المجتمعية
تسعى شركة الفارچ هولسيم جاهدة أن تكون إحدى الشركات الموثوقة وأن تلبي مسئولياتها تجاه
المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها.

ونسعى لتحقیق ذلك من خالل المساھمة
باالستثمار والمشاركة وبناء العالقات
القائمة على االحت رام المتبادل والثقة مع
جمیع أط راف في المجتمع.
ونحرص على احت رامنا للبشر ولكوكبنا
ونطلب من جمیع موظفینا ،عند اتخاذ
ق رارات األعمال د راسة اآلثار طویلة
األجل وقصیرة األجل على المجتمع
والبیئة.

المشاركة السياسية
تتمیز شركة الفارچ ھولسیم بالحیاد
السیاسي .وتمثل المساھمات الموجھة
لألح زاب السیاسیة أو السیاسیین أو
المرشحین ألي منصب أمورًا خاصة
لموظفینا .وال یجوز على اإلطالق
استخدام مق رات أو أصول شركة الفارچ
ھولسیم لجمع األموال أو إلطالق
الحمالت لدعم حزب سیاسي معین أو أحد
المرشحین لمنصب .وال یجوز جمع
التبرعات السیاسیة تحت اسم شركة
الفارچ ھولسیم ما لم یسمح بذلك ص راحة
بموجب قانون محلي مكتوب وبموجب
السیاسات والمبادئ التوجیھیة المعمول بھا
الخاصة بشركة الفارچ ھولسیم والتي
تستلزم التوثیق النزیھ والدقیق لھذه
المساھمات وتحظر منح ھذه التبرعات
مقابل الحصول على میزة غیر مشروعة.

سياسة الفارچ هولسيم المعمول بها
•سیاسة المسئولیة االجتماعیة ()CSR

ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم

ماذا يعني هذا األمر بالنسبة لي؟

بصفتك موظف لدى شركة الفارچ ھولسیم فإنك مدعو لحضور حفل مسائي سیتم
فیھ توضیح سیاسة أحد األح زاب السیاسیة وجمع التبرعات .ویظھر على تذكرة
حضورك للحفل موضوع الخطاب وإنھ بش رائك لھا ،سیستفید الحزب .فما الذي
'یتعین علیك فعلھ؟
سيبدو حضورك لهذا الحفل السياسي المسائي وكأنه دعم لهذا الحزب من قبل شركة
الفارچ هولسيم  .لذا يجب عليك توخ الحذر عند قبول مثل هذه الدعوات واستشارة
مسئول اإللتزام المحلي قبل قبولها .وبأي حال من األحوال ،إذا ما حضرت الحفل
فالبد أن يكون هذا الحضور بصفة شخصية.
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غ	 اإلرشاد والتوجيه واإلبال

ستواجھ عاج الً أم آج الً أثناء عملك لدى
شركة الفارچ ھولسیم موق ًف ا یمثل معضلة
أخالقیة .عندما یحدث ذلك األمر ،فال
تتردد في طرح أسئلة بشأنھا وبشأن
دورك واإلبالغ عن مخاوفك أو
التصرفات المخالفة ،حاول دائ ًم ا معالجة
األسئلة والمخاوف أوال مع مشرفك
المباشر أو األشخاص اآلخرین الذین
یمكنھم المساعدة ،مثل قسم الموارد
البشریة أو قسم الشئون القانونیة أو قسم
التدقیق الداخلي أو قسم الم راجعھ الداخلیة
أو قسم األمن أو مسئول اإللت زام المحلي.

خط النزاهة
ذا لم تشعر باالرتیاح أو بعدم جدوى
مناقشة إحدى المسائل بأحد الخیارات
الموضحة أعاله ،فینبغي لك أن تكون على
د رایة بأن خط الن زاھة للشركة

ھو بدیل آخر Integrity Line

للحصول على النصیحة أو إثارة أي
مخاوف بنیة حسنة بخصوص أي موقف
تعلم أو تشك بأنھ ینتھك قواعد السلوك
المھني أو القانون.
ویُجرى إطالق خط الن زاھة في جمیع
شركات مجموعة الفارچ ھولسیم خالل
 . ٦۱۰۲وعندما یتاح الخط  /عامي ٥۱۰۲
ببلدك ،یمكنك تقدیم البالغات إلى خط
الن زاھة الخاصة بشركة الفارچ ھولسیم
عبر االتصال

برقم الھاتف المتوفر لبلدك أو عبر إرسال
البالغ على
https://integrity.lafargeholcim.com.

كما یمكنك االتصال مباشرة بقسم اإللت زام
بالمجموعة عبر االتصال على رقم
۰۰۷۸ ۸٥۸ ۸٥ ۱٤+
أو بإرسال رسالة برید إلكتروني على :
.group-compliance@lafargeholcim.com

ھلسرت يذلا غالبلا ىلع علطیسو
قیرف
قیقحتلاو مازتلإلا يفظوم نم نوكم
ىدل
نیذلاو میسلوھ چ رافال ةكرش
نولماعتیس
متیسو .ينھم بولسأب كغالب عم
لماعتلا
ةلصلا تاذ تامولعملاو تاغالبلا عم
عم الإ اھتك راشم متی نلو ةیرسب
ىلإ نوجاتحی نیذلا صاخشألا
اھتفرعم
حلاصم ةیامحب قلعتی امیف
.ةكرشلا

والتي تتضمن الرد الفوري على طلب
المعلومات .و ُت عد جمیع المستندات بما
فیھا ،على سبیل المثال ال الحصر،
الملفات المطبوعة واإللكترونیة ورسائل
البرید اإللكتروني ضمن ملكیة الشركة
ویجوز االطالع علیھا من حین آلخر بما
یتفق مع قوانین سریة البیانات المعمول بھ
ووف ًق ا لسیاسات وتوجیھات شركة الفارچ
ھولسیم المعمول بھا ألغ راض إج راء
التحقیقات أو عملیات التدقیق أو أنشطة
الرقابة الداخلیة أو لضمان اإللت زام
بالقانون.

الحماية من اإلجراءات اإلنتقامية
ال تقبل الفارچ ھولسیم إتخاذ أیة
إج راءات إنتقامیة ضد أي موظف یبلغ
عن مخاوفھ بحسن نیة .وسیخضع األف راد
الذین یتخذون إج راءات ضد أي شخص
بسبب إثارتھ بعض المخاوف أو مشاركتھ
في أحد التحقیقات إلى إج راء تأدیبي یصل
إلى حد الفصل من العمل.

التعاون في التحقيقات وعمليات
التدقيق وأنشطة المراقبة الداخلية
یتم أخذ انتھاكات القواعد أو القانون
والكشف عنھا على محمل الجد في الفارچ
ھولسیم .وبالمثل ،فإن أي انتھاك محتمل
للقواعد أو للقانون سیتم التحقیق فیھ على
الفور .وعلیھ ،یلزم أن یتعاون الموظفون
بصورة كاملة وبأمانة في أي تحقیقات أو
عملیات تدقیق أو أنشطة م راقبة داخلیة،

 ٨٧٠٠غالبإلا تاداشرإ + ٤١ ٥٨ ٨٥٨
سياسة الفارچ هولسيم المعمول بها
•إرشادات اإلبالغ

group-compliance@lafargeholcim.com
https://integrity.lafargeholcim.com

ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﻻﻓﺎرچ ھوﻟﺳﯾم

متى ينبغي اإلعالن؟

تأمرك مشرفتك بتغییر تقریر النفقات ،وأنت تعلم أن ذلك یعد خر ًق ا لسیاسات
شركة الفارچ ھولسیم ولھذه القواعد .وأنت تشعر بالقلق خو ًف ا من أن تص ّع ب
مشرفتك العمل علیك إذا ما رفضت تنفیذ ما أمرتك بھ .فما الذي یتعین علیك
فعلھ؟
خطيرا .وعادة ما يكون مشرفك هو أفضل شخص يمكنك
أمرا
ً
لقد حددت ما قد يكون ً
التحدث إليه أوال ً.وبدال من ذلك ،قد يكون من المناسب رفع هذه المسألة إلى مدير
نظرا لتورط مشرفك في هذه المسألة ،فإن االتصال بخط النزاهة
المشرف .ومع ذلكً ،
يعد الخيار األمثل في هذا الموقف.
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 ۰٤قواعد السلوك المھني لشركة الفارچ ھولسیم
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