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بٌانالنزاهة

تؤسست شركة Alliance One International, Inc.لمجابهة تحدٌات بٌبة العمل التجاري فً القرن
الحادي والعشرٌن ،وٌلتزم القابمون علٌها والعاملون بها بمواجهة هذه التحدٌات بنجاح على كل األصعدة .كما

ٌلتزمون فً المقام األول بؤداء أعمالهم بنزاهة

كاملة.

ستإكد كل صفقة تجارٌة نبرمها ما اشتهرنا به على مستوى العالم من سلوك مهنً نزٌه وجدٌر
بالثقة أسسه أشخاص كثٌرون على مدار أعوام مدٌدة ،وستثبته .لقد أصبحت الشركة اآلن أكثر عالمٌة
وأكثر فاعلٌة وأكثر توجهاا لتلبٌة مطالب العمبلء من ذي قبل .لكن سعٌنا لتحقٌق التمٌز التنافسً ونٌل
رضا العمبلء ٌبدأ وٌنتهً بالتزامنا بالسلوك القانونً واألخبلقً ،وكشركة عالمٌةٌ ،تعٌن علٌنا وضع
مجموعة من القواعد العالمٌة واتباعها.
إن مدونة قواعد السلوك المهنً هً دلٌلنا إلى السلوك األخبلقً والقانونً .فهً تحدد بشكل واضح توقعات
الشركة فٌما ٌتعلق بالسلوك القانونً واألخبلقً من جانب كل الموظفٌن  -وهذا التعهد فً الحقٌقة هو شرط
للتوظٌؾ .ومن ثم من المتوقع أن ٌقوم مدٌرو شركة  AOIومسإولوها ووكبلإها بإنجاز أعمال الشركة وف اقا

ألعلى معاٌٌر األخبلق

المهنٌة على مستوى النزاهة المالٌة وااللتزام بالقانون.

فجمٌعنا مشؽولون بالعدٌد من المطالبات خبلل وقت العمل ،ولكن المعلومات الواردة فً مدونة قواعد السلوك

المهنً لن تصبح فعالة إال إذا تم بذل الوقت والجهد البلزمٌن لقراءة المواد وتطبٌق هذه المعاٌٌر
السلوكٌة فً أنشطة العمل .إذا كان أحد جوانب مدونة قواعد السلوك المهنٌة ( )CBCؼٌر واضح بالنسبة
لك ،أو كانت لدٌك أسبلة بشؤن أحد المواقؾ التً تواجهكٌ ،مكن مناقشة هذه المخاوؾ مباشرة مع مشرفك ،أو
مندوب الموارد البشرٌة ،أو مدٌر إدارة االلتزام بالشركة .كما ٌمكنك أٌضا ا الوصول إلى خط المساعدة الخاص
بقضاٌا االلتزام بشركة  Alliance Oneمن أي مكان بمختلؾ أنحاء العالم من خبلل رقم الهاتؾ المجانً أو موقع
الشركة على الوٌب.
وأي فكرة توحً بؤن التدرٌب على االلتزام وسلوك العمل األخبلقً ال ٌساهم فً نجاح "منتجنا النهابً" هً
فكرة خاطبة .وإذا فشلت شركة  AOIمن خبلل أداء مدٌرٌها ومسإولٌها ووكبلبها بمختلؾ أنحاء العالم فً تحقٌق أو
تجاوز معاٌٌر السلوك المهنً الموضحة بهذا الدلٌل ،فبل شك أن هذا الفشل قد ٌضر بالشركة على المستوى المالً

وٌضر بؤفرادها وٌشوه سمعة الشركة التً تعد أكثر األصول قٌمة بالنسبة

لشركة .AOI

فالحفاظ على هذا األصل األكثر قٌمة بٌن أصول الشركة أمر ذو أهمٌة بالؽة الستمرار نجاحنا ومسإولٌة نشترك
جمٌعا فً حملها.
بل إن المستقبل سٌؤتً لنا ببل شك ببٌبة أكثر تنافسٌة ،وعلٌنا أن نكون على استعداد لمواجهة تحدٌاتها ،لكن علٌنا

فً الوقت نفسه أن ُنعد أنفسنا للقٌام بذلك دون أن ُنخل بمعاٌٌر السلوك األخبلقً التً تمثل حجر
األساس لطرٌقة أدابنا ألعمالنا.
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نبذةعن
سٌاستنا

التزامنا بالنزاهة هو إحدى قٌمنا الربٌسٌة فً شركة  .AOIإن طرٌقة أدابنا ألعمالنا وطرٌقة معاملتنا لآلخرٌن ستحدد
طبٌعة الشركة لبقٌة دول العالم .فمن المهم بالنسبة للمساهمٌن والعمبلء والموردٌن وجمٌع موظفٌنا بمختلؾ أنحاء
العالم والمجتمعات التً نعٌش فٌها ونعمل بها أن ُتعرؾ شركة  AOIبنزاهة موظفٌها ومعاٌٌر السلوك المهنً العالٌة
الخاصة بها.
قد ٌحمل السلوك األخبلقً فً مدلوله من المعانً ما هو أكثر من االلتزام بالقانون  -لكن معناه ٌبدأ من االلتزام
بالقانون .ومن هذا المنطلق ،ثمة إلزام توكٌدي ٌحتم علٌك تحصٌل المعرفة الكافٌة بالقوانٌن المتعلقة بموقعك فً
الشركة والمسإولٌات والواجبات المنوط بها لٌتسنى لك التعرؾ على السلوكٌات أو المواقؾ التً تثٌر المشاكل
القانونٌة أو األخبلقٌة والوقت المناسب الذي ٌتعٌن علٌك فٌه طلب المشورة القانونٌة .ومن هنا كان من الواجب
اإلداري ضمان وتسهٌل االلتزام بمعاٌٌر الشركة العالٌة للسلوك األخبلقً من خبلل توضٌح متطلبات مدونة قواعد
السلوك المهنً ودعم تطبٌقها العادل على جمٌع الموظفٌن.
إن الهدؾ من مدونة قواعد السلوك المهنً هو تلخٌص سٌاسة الشركة بوجه عام وتقدٌم إرشادات بشؤن السلوك القوٌم
فً مجاالت ذات اهتمام خاص .وهً تبٌن توقعات الشركة الربٌسٌة فٌما ٌرتبط بسلوكك المهنً والشخصً .وال
تصؾ مدونة قواعد السلوك المهنً ( )CBCجمٌع السلوكٌات ؼٌر المقبولة أو ؼٌر القانونٌة .ومن ثم فإن السلوكٌات
التً لم تتناولها المدونة ،ال تعنً أنها سلوكٌات مقبولة و/أو قانونٌة .فالشركة تتوقع أن ٌبذل كل مدٌر ومسإول
وموظؾ ووكٌل بالشركة بمختلؾ أنحاء العالم جه ادا مخلصاا لفهم المعانً الحرفٌة لسٌاسات شركة  AOIوالقوانٌن
السارٌة بها ومقاصدها وااللتزام بها .ووف اقا لهذا التوقعٌ ،تعٌن على كل مدٌر ومسإول وموظؾ ووكٌل أن ٌإكد بشكل
رسمً التزامه بمدونة قواعد السلوك المهنً.
عند اإلببلغ عن انتهاك مزعوم لمدونة قواعد السلوك المهنً ،ستتخذ الشركة إجراءات عاجلة ومناسبة وف اقا للقانون
المنطبق وممارسات األعمال التجارٌة السلٌمة .الفشل فً االلتزام بالمعاٌٌر التً وضعتها مدونة قواعد السلوك المهنً
هذه ٌعرضك وزمبلءك فً العمل والشركة للخطر ،وقد ٌعرضك إلى إجراءات تؤدٌبٌة تصل إلى وتشمل إنهاء الخدمة.
فً ظل ظروؾ معٌنة ،قد ٌإدي عدم االلتزام بمدونة قواعد السلوك المهنً هذه أٌضاا إلى إحالة المسؤلة إلى السلطات
الحكومٌة المختصة.
من المستحٌل مناقشة كل موقؾ قد ٌواجهك .وفً نهاٌة المطاؾ ،ال بد من دعم بعضنا البعض للوفاء بالتزامنا تجاه
إنجاز األعمال بالطرٌقة الصحٌحة ،وعند عدم التؤكد من اإلجراءات المناسبة فً موقؾ ما ،فبل بد من طلب النصح
والمشورة من زمبلبنا .وفً بعض األحٌان ،قد ٌكون الموقؾ معق ادا للؽاٌة لدرجة أنه ٌستدعً طلب المزٌد من النصح.
مدٌر االلتزام بالشركة (" )"CCDمتوفر لتقدٌم المساعدة .فإذا طرأ موقؾ لم ٌتم تناوله بمدونة قواعد السلوك المهنً،
فالكل ٌقع على عاتقه مسإولٌة االتصال الفوري بمشرفه أو بخط المساعدة الخاص بقضاٌا االلتزام بشركة Alliance
( Oneراجع "خط المساعدة الخاص بقضاٌا االلتزام" بهذا الدلٌل) أو االتصال بمدٌر االلتزام بالشركة.
مدونة قواعد السلوك المهنً هً أساس برنامج االلتزام بشركة  ،AOIومن ثم ٌتولى اإلشراؾ على تطبٌقها مدٌر
االلتزام بالشركة .ومع ذلك ،فإن "إدارة االلتزام بالشركة" تتعاون بشكل منتظم مع اإلدارات األخرى مثل اإلدارة
المالٌة واإلدارة القانونٌة وإدارة الموارد البشرٌة وخدمات التدقٌق بالشركة لمعالجة المشاكل والمخاوؾ على نحو
مبلبم.
الرجاء االحتفاظ بمدونة قواعد السلوك المهنً فً مكان مناسب لٌتسنى لك الرجوع إلٌها فً المستقبلٌ .مكن
بسهولة الوصول إلى نسخ إضافٌة من موقع  AOIاإللكترونً ( )www.aointl.comأو شبكة AOI
الداخلٌة.
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ماهًالقوانٌن
السارٌة؟

ونظرا ا لتؤسٌس شركة  AOIبالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،فإن قوانٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ؼالباا ما تكون
سارٌة على عملٌاتها بمختلؾ أنحاء العالم وعلى األنشطة التجارٌة لموظفٌها أٌنما عاشوا أو عملوا .ومع ذلك،
فإن شركة  AOIتجري أنشطتها التجارٌة بالعدٌد من الدول بمختلؾ أنحاء العالم وموظفٌها هم مواطنون
بالعدٌد من الدول المختلفة .كما أن األنشطة التجارٌة الربٌسٌة للشركة تتضمن حركة المنتجات فً التجارة
الدولٌة .ومن ثم تخضع عملٌات الشركة لقوانٌن العدٌد من الدول واألقالٌم والوالٌات والبلدٌات.
قد ٌنشؤ تعارض فً بعض األحٌان بٌن القوانٌن السارٌة لدولتٌن أو أكثر .ومن الضروري عند مجابهة مثل هذا
التعارض التشاور مع كبٌر المسإولٌن القانونٌٌن بالشركة أو مدٌر االلتزام بالشركة للتعرؾ على كٌفٌة حل هذا
التعارض على النحو الصحٌح.

االستثناءات
Alliance One
International
والموظفون

فً ظروؾ محدودة ومناسبة ،قد ٌمنح مدٌر االلتزام بالشركة استثنا اء لمادة فً مدونة قواعد السلوك المهنً
هذه .ال ٌجوز منح االستثناءات لمدونة قواعد السلوك المهنً للمدٌرٌن والمسإولٌن التنفٌذٌٌن إال عن طرٌق
مجلس اإلدارة أو لجنة منبثقة عنه ،وسوؾ ٌتم الكشؾ عنها على الفور بموجب القانون المعمول به أو القاعدة
التنظٌمٌة.
بعد قراءتك لمدونة قواعد السلوك المهنً ،قد تكون لدٌك بعض األسبلة أو تواجه مواق افا تعتقد بؤنها لم ُتناقش
بالقدر الكافً بالمدونة .ومن ثم فإذا كنت تود االستفسار أو تطلب توضٌحات تتعلق بالقوانٌن السارٌة أو كانت
لدٌك مخاوؾ بشؤن الممارسات التجارٌة ،فٌتعٌن علٌك التواصل مع مشرفك المباشر أو مدٌر االلتزام المحلً
أو التواصل مباشرة مع مدٌر االلتزام بالشركة .كما تفوِّ ض الشركة أي موظؾ أو مسإول أو مدٌر أو وكٌل
وتشجعه على التواصل مباشرة مع مدٌر االلتزام بالشركة دون الحاجة إلى استعبلمات وسٌطة أو الحصول
على إذن من إدارة اإلشراؾ.

مدٌر االلتزام بالشركة

؟

Alliance One International, Inc.
هاتؾ919-379-4300 :
البرٌد اإللكترونًcompliance@aointl.com :

هل تعلم؟
ثمة موظؾ محلً ٌمكنه مساعدتك فً
تصعٌد المخاوؾ المرتبطة بقضاٌا
االلتزام وٌزودك بالموارد الخاصة
بااللتزام باللؽتٌن اإلنجلٌزٌة والمحلٌة.
معلومات جهة االتصال الخاصة بمدٌر
االلتزام المحلً موجودة على شبكة
 AOIالداخلٌة.

مدٌر االلتزام المحلً هو موظؾ محلً فً كل منشؤ ٌمكنك أن تطرح علٌه األسبلة والمخاوؾ المرتبطة بقضاٌا
االلتزام ،وٌمكنه أن ٌوجهك إلى موارد الشركة المناسبة ،بما فً ذلك النسخ المترجمة لمواد االلتزام.
وعلى كل الموظفٌن والمسإولٌن والمدٌرٌن والوكبلء رفع تقارٌر بانتهاكات القانون أو مدونة قواعد السلوك
المهنً الخاصة بشركة  AOIالتً هم على دراٌة بها .تتمٌز شركة  AOIبسٌاسة عدم االنتقام التً تحمٌك من
أن ٌنتقم منك أحد لرفع شكاوى بنٌة حسنة.
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سٌاسةعدم
االنتقام

خطالمساعدة
الخاصبقضاٌا
االلتزام

تود الشركة أن تعلمك بؤنك طالما تعمل بنٌة حسنة ،فٌمكنك طرح أي أسبلة أو رفع شكوى بشؤن أٌة قضٌة
قانونٌة أو أخبلقٌة دون أن تتعرض سمعتك للتشوٌه أو ٌُضر ذلك بوظٌفتك" .النٌة الحسنة" ال تعنً أنك
بحاجة إلى أن تكون على صواب  -ولكنها تعنً بؤنه ٌتعٌن علٌك إخبار الحقٌقة كما تفهمها .إذا شعرت بؤن
هناك من ٌشجعك أو تتعرض لضؽوط النتهاك القانون ،أو الحظت أي شًء تعتقد بؤنه قد ٌمثل انتها اكا،
فبل بد أن تلفت على الفور انتباه الشركة إلٌهٌ .عد انتها اكا لمدونة قواعد السلوك المهنً أن ٌنتقم أي مدٌر أو
مسإول أو موظؾ و وكٌل أو ٌتخذ إجراءات عدابٌة ضد من ٌبلؽون بنٌة حسنة عن انتهاك لمدونة قواعد
السلوك المهنً .وسٌخضع المدٌرون أو المسإولون أو الموظفون أو الوكبلء الذٌن ٌنتقمون من اآلخرٌن
إلببلؼهم عن مشكلة إلجراء تؤدٌبً ٌصل إلى الفصل .الرجاء االطبلع على سٌاسة عدم االنتقام التً
وضعتها الشركة واإلببلغ على الفور عن أي انتقام مشتبه به.

خط المساعدة الخاص بقضاٌا االلتزام هو أحد طرق اإلببلغ عن األسبلة أو المخاوؾ ،وهو متاح على
 24ساعة ساعة ٌومٌاا و 7أٌام فً األسبوع .خط المساعدة هو وسٌلة مناسبة لتوضٌح القضاٌا التً
تتناولها مدونة قواعد السلوك المهنً ،بما فً ذلك الحسابات المشكوك فٌها والرقابة الداخلٌة ومسابل
التدقٌق ،وٌسمح لك بطرح األسبلة أو مناقشة القضاٌا دون ذكر اسمك إذا أردت.
وال شك أنك ملزم بتوجٌه عناٌة الشركة إلى المشاكل المتعلقة بقضاٌا االلتزام وٌمكنك القٌام بذلك دون ذكر
اسمك .وجدٌر بالذكر ،أنه ال ٌتم إجراء أي تسجٌبلت وال توجد أي أجهزة ٌمكن أن تحدد أو تتعقب رقم
الهاتؾ الذي تجري من خبلله االتصال .وعند اتصالك بخط المساعدة الخاص بقضاٌا االلتزام ،سٌتم
تحوٌلك إلى شركة خارجٌة مستقلة تتولى إدارة خط المساعدة .وسوؾ ٌقوم أحد إخصابً االتصاالت
العاملٌن لدى هذه الشركة ولٌس لدى  Alliance Oneبالرد على اتصالك .وفً معظم األماكن ،سٌكون
هناك إخصابً اتصاالت متاح ٌتحدث بلؽة محلٌة.
وسٌقدم إخصابً االتصاالت التحٌة لك وٌسؤلك عما ٌمكن أن ٌقدمه لك من خدمات .وبعد أن تبٌن سبب
اتصالك ،سٌقوم إخصابً االتصاالت بجمع البٌانات لٌفهم تماماا الؽرض من اتصالك .وستحصل على رقم
حالة وموعد متفق علٌه إلجراء اتصال آخر.
تحثك الشركة على استخدام خط المساعدة الخاص بقضاٌا االلتزام لئلببلغ عن مخاوفك وأسبلتك .فشركة
 Alliance Oneال ٌمكنها تحقٌق معاٌٌر السلوك المهنً العالٌة التً تتناولها مدونة السلوك المهنً هذه
بدون دعمك ومساعدتك.
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؟
هل تعلم؟
خط المساعدة الخاص بقضاٌا
االلتزام تتولى إدارته شركة
خارجٌة مستقلة ،وٌمكنك رفع
تقارٌر دون ذكر اسمك ،إن
أردت ،عن طرٌق الهاتؾ أو عبر
اإلنترنت.

رقم خط المساعدة الخاص بقضاٌا االلتزام فً الوالٌات المتحدة هو  .1-800-268-4670إرشادات االتصال
ورقم خط المساعدة المحلً منشورة بجمٌع لوحات اإلعبلنات الموجودة بجمٌع مكاتب ومصانع شركة
 Alliance Oneوالمتوفرة باللؽة اإلنجلٌزٌة وباللؽة المحلٌة من مدٌري االلتزام المحلٌٌن .وعبلو اة على ذلك،
فإن خط مساعدة االلتزام ٌمكن الوصول إلٌه من خبلل اإلنترنت على موقع الوٌب
aoicompliancehelpline.alertline.com
ستقوم الشركة المستقلة التً تدٌر خط المساعدة بإعداد تقرٌر ثم ترسله إلى مدٌر االلتزام بشركة Alliance
 .Oneوسٌراجع مدٌر االلتزام بالشركة المخاوؾ الواردة بالتقرٌر وٌجري تحقٌ اقا مناسباا .وقد ٌتصل بك مدٌر
االلتزام بالشركة عند الضرورة فً حالة تزوٌده بمعلومات االتصال الخاصة بك .وفً الحاالت التً تفضل فٌها
عدم ذكر اسمك ،سٌتم إعبلم الشركة المستقلة التً تدٌر خط المساعدة بنتابج التحقٌق لترد علٌك عند اتصالك
مرة أخرى فً موعد المتابعة المتفق علٌه.

العمل لدى شركتنا

الخصوصٌة
الشخصٌة

من سٌاسة الشركة حماٌة خصوصٌة الموظفٌن .وفً هذا اإلطار:
ٌ جب علٌك االلتزام بجمٌع قوانٌن ولوابح ومعاهدات الخصوصٌة وحماٌة البٌانات السارٌة .ففً الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة ،على سبٌل المثال ،تحمً قوانٌن الخصوصٌة بشكل خاص المعلومات الشخصٌة
والطبٌة والمالٌة والمعلومات الخاصة بالمستهلكٌن واألطفال .كما ٌضم توجٌه "الخصوصٌة الخاص
باالتحاد األوروبً" حماٌة قوٌة للمعلومات الطبٌة والصحٌة أو المعلومات التً تكشؾ عن أصل
عنصري أو عرقً أو اآلراء السٌاسٌة أو المعتقدات الدٌنٌة أو الفلسفٌة أو عضوٌة النقابات العمالٌة ،أو
معلومات تتعلق بالحٌاة الجنسٌة ألحد األفراد.

 وألن القوانٌن المرتبطة بحماٌة الخصوصٌة مفصلة ومعقدةٌ ،جب التشاور مع كبٌر المسإولٌن القانونٌٌن
أو مدٌر االلتزام بالشركة قبل إنشاء أو توزٌع أو مراجعة أي قاعدة بٌانات أو نظام آخر تقوم الشركة من
خبلله بجمع أو استخدام أو الكشؾ ألي شخص عن معلومات أفراد أو معلومات خاصة بالمعلومات
المالٌة ألحد األفراد أو حالته الصحٌة أو الطبٌة أو أصله العنصري أو العرقً أو آرابه السٌاسٌة أو
معتقداته الدٌنٌة أو الفلسفٌة أو عضوٌة النقابات العمالٌة أو الحٌاة الجنسٌة أو أي معلومات حساسة عن
األفراد

 وكقاعدة عامة ،فإن من سٌاسة الشركة استخدام هذه المعلومات إلى الحد الذي تملك فٌه الشركة حق
الوصول إلى أي معلومات شخصٌة ألي فرد ألؼراض محدودة ومصرح بها وعدم الكشؾ عنها إال فً
الحاالت التً ٌنص علٌها القانون بعد التشاور مع كبٌر المسإولٌن القانونٌٌن أو مدٌر االلتزام بالشركة.
ومع ذلك ،فإن االتصاالت اإللكترونٌة التً تمت باستخدام أجهزة الشركة وأنظمتها لٌست خاصة ،وتحتفظ
شركة  AOIبالحقوق التً تخضع للقانون المعمول به ،للوصول ،واستعراض واستخدام جمٌع
االتصاالت ،والوثابق والمعلومات التً تم إنشاإها وإرسالها وتخزٌنها باستخدام موارد الشركة .تتوفر
معلومات إضافٌة فٌما ٌتعلق بسٌاسات األمن الداخلً للشركة على شبكتها الداخلٌة.
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الخصوصٌة
الشخصٌة
تعارضالمصالح

ٌ جب التشاور مع كبٌر المسإولٌن القانونٌٌن أو مدٌر إدارة االلتزام بالشركة قبل تطوٌر أي سٌاسة
تتعلق بالخصوصٌة ،سواء كانت خاصة باستخدام اإلنترنت أو ؼٌر ذلك ،وٌجب الحرص على اتخاذ
اإلجراءات الكافٌة لبللتزام ألي سٌاسة سارٌة.

تتعارض المصالح عندما تتداخل المصلحة الشخصٌة  -أو حتى تبدو متداخلة  -ألحد الموظفٌن بؤي طرٌقة
مع مصالح الشركة ككل .وقد تنشؤ تعارض المصالح عندما ٌتم اتخاذ إجراءات من قبل مدٌر أو مسإول
أو موظؾ أو وكٌل أو تكون له مصالح تجعل من الصعب علٌه أداء وظٌفته بموضوعٌة وفعالٌة .كما تنشؤ
تعارض المصالح إذا حصل مدٌر أو مسإول أو موظؾ أو وكٌل أو فرد من أفراد عابلته على مٌزات
شخصٌة ؼٌر شرعٌة نتٌجة لمنصبه فً الشركة .ولك فً تداول األوراق المالٌة والفرص المتاحة بالشركة
والتوظٌؾ الخارجً والمصالح التجارٌة واالستثمارات أمثلة على مجاالت المسابل المحددة التً قد
تواجهك فٌها تعارض المصالح.
ٌجب الكشؾ عن التضاربات المحتملة فً المصالح ،ومعامبلت األطراؾ ذات الصلة كتابة إلى كبٌر
المسإولٌن القانونٌٌن أو مدٌر إدارة االلتزام وتوثٌقها بشكل صحٌح تبعاا لسٌاسة الشركة .وجود تضارب
فً المصالح لٌس بالضرورة انتها اكا لمدونة قواعد السلوك المهنً ،ولكن عدم الكشؾ عنها ٌعتبر انتها اكا.

تداولاألوراق
المالٌة

وخبلل أدابك ألعمال شركة  ،AOIقد تمتلك معلومات جوهرٌة حول الشركة أو كٌانات أخرى ؼٌر متاحة
لعامة المستثمرٌن ("معلومات مادٌة ؼٌر معلنة") .ومن ثم فإن واجبك ٌحتم علٌك المحافظة على سرٌة أي
معلومات جوهرٌة ؼٌر معلنة وعدم استخدامها فٌما ٌتعلق بشراء أو بٌع األوراق المالٌة للشركة أو
األوراق المالٌة ألي كٌان آخر تتعلق به هذه المعلومات أو استخدامها لنصٌحة شخص آخر حول
المعلومات.
وجدٌر بالذكر أن العدٌد من القوانٌن خاصة قوانٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تحظر علٌك شراء أو بٌع
أسهم الشركة أو األوراق المالٌة األخرى أثناء امتبلكك لمعلومات جوهرٌة ؼٌر معلنة .وتصبح المعلومات
جوهرٌة بموجب سٌاسة الشركة وقوانٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة إذا:
 كانت هناك احتمالٌة كبٌرة بؤن ٌعتبر أحد المستثمرٌن المعقولٌن تلك المعلومات مهمة فً تحدٌد
إمكانٌة تداول ورقة مالٌة ما؛ أو
 كان من المرجح أن تإثر المعلومات ،إذا تم اإلعبلن عنها ،على سعر السوق لؤلوراق المالٌة
الخاصة بإحدى الشركات.
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قد تصبح المعلومات جوهرٌة إذا ارتبطت بؤحداث مستقبلٌة ،أو تخٌلٌة ،أو محتملة ،وحتى إذا كانت مهمة
فقط عند النظر إلٌها بجانب معلومات متاحة ومعلنة .وقد تكون المعلومات الجوهرٌة إٌجابٌة أو سلبٌة.

؟

ٌمكن أن تكون المعلومات الخاصة مادٌة حتى فٌما ٌتعلق بالشركات التً ال تملك أسهماا متداولة بشكل عام،
كتلك التً تمتلك سندات مستحقة األداء أو حصلت على قروض بنكٌة .ولهذا ،فبنا اء على الحقابق والظروؾ،
تضم المعلومات التً قد ُتعتبر جوهرٌة ،على سبٌل المثال ال الحصر:
نشرات المكاسب أو التقٌٌمات أو التؽٌرات

هل تعلم؟
قد تتعرؾ خبلل تؤدٌتك لواجباتك
المعتادة على معلومات ؼٌر مسموح
لك باستخدامها لتقرر شراء أو بٌع
أسهم الشركة .للتعرؾ على المزٌد
حول "التعامل الداخلً" ،راجع
سٌاسة الشركة الخاصة بالتعامل
الداخلً ،التً ٌمكن العثور علٌها
بالصفحة الخاصة بااللتزام بالشبكة
الداخلٌة.
















تداولاألوراق
المالٌة

المحتملة أو الفعلٌة التً تطرأ على نشرات أو تقٌٌمات صادرة فٌما سبق؛
والنتابج المالٌة؛
وعملٌات شطب الدٌون واإلضافات إلى االحتٌاطٌات للدٌون المعدومة؛
زٌادة العملٌات أو تقلٌصها؛
المنتجات الجدٌدة ،أو االبتكارات ،أو االكتشافات؛
الخصومة الربٌسٌة أو اإلجراءات الحكومٌة؛
االندماجات ،أو االستحواذات ،أو تقدٌم العطاءات ،أو الشراكات المشتركة ،أو التؽٌرات فً
األصول؛
التؽٌرات فً توصٌات المحللٌن أو تقدٌرات الدٌون؛
أحداث تتعلق باألوراق المالٌة للشركة (أي التخلؾ عن سداد قٌم اوراق مالٌة ذات أولوٌة ،أو طلبات
أوراق مالٌة الستهبلكها ،أو خطط شراء ،أو تخصٌصات أسهم مجانٌة ،أو تؽٌرات فً حصص
األرباح ،أو تؽٌرات فً حقوق حاملً األوراق المالٌة أو مبٌعات عامة أو خاصة لؤلوراق المالٌة
اإلضافٌة)؛
تؽٌرات فً الرقابة على الشركة أو تطورات ؼٌر عادٌة فً اإلدارة؛
اقتراض ؼٌر عادي؛
مشاكل فً السٌولة؛ و
تؽٌرات فً المدققٌن أو إعبلم المدققٌن بحٌث ال تعتمد الشركة على تقارٌر المدققٌن.

ٌجب أال تتاجر فً أسهم الشركة أو أوراق مالٌة أخرى عند امتبلكك لمثل هذه المعلومات الجوهرٌة ؼٌر
المعلنة .وٌشمل هذا الحظر المعامبلت التً تتم فً إطار خطة ) 401(kالخاصة بالشركة مثل إجراء انتخابات
إلعادة توجٌه المساهمات المستقبلٌة أو إعادة تنسٌق أرصدة الحسابات الحالٌة الذي ٌنتج عنه بٌع أو شراء (عن
قصد أو خبلؾ ذلك) ألسهم شركة  .AOIوعبلو اة على ذلك ،فإن ممارسة خٌارات األسهم محظور إذا تم أثناء
امتبلك معلومات جوهرٌة ؼٌر معلنة.
وإذا تضمنت المعلومات الجوهرٌة ؼٌر المعلنة معلومات عن شركة أخرى (فً حالة اندماج ،على سبٌل
المثال) ،فمن المحظور علٌك أٌضاا تداول أسهم هذه الشركة أو الكشؾ عن معلوماتها لشخص ما قد ٌتداولها.
وهذا ٌنطبق بؽض النظر عما إذا كان المتلقً لهذه المعلومات مرتبط بموظؾ داخل الشركة أم كان ٌمثل كٌا انا،
مثل اتحاد شركات أو شركة ،وبؽض النظر عما إذا كنت ستتلقى أي أموال من المتلقً أم ال .إن أي شخص
ٌخرق هذه القوانٌن قد ٌخضع للفصل ،والعقوبات المالٌة ،والسجن.
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وسٌتم اعتبار المعلومات "معلنة" فً ٌوم العمل الثالث بعد اإلعبلن عن هذه المعلومات من قبل مسإول الشركة
المناسب .قد ٌتحمل مدٌرو ومسإولو وموظفو ووكبلء شركة  AOIالمسإولٌة الجنابٌة والمدنٌة جراء انتهاكهم
لقانون األوراق المالٌة .وٌخضع المسإولون والموظفون والوكبلء الذٌن ٌخرقون هذه السٌاسة إلجراء تؤدٌبً
ٌصل إلى إنهاء العمل .وبالمثل فإن أي مدٌر قد ُتطلب استقالته لنفس السبب.
لمزٌد من اإلرشادات التفصٌلٌةٌُ ،رجى مراجعة سٌاسة الشركة الخاصة بالتعامل الداخلً ،أو االتصال بكبٌر
المسإولٌن القانونٌٌن بالشركة.

الفرصالمتاحة
للشركة

ٌُحظر على المدٌرٌن والمسإولٌن والموظفٌن والوكبلء أن ٌستؽلوا هم أنفسهم الفرص التً ٌتعرفون علٌها من
خبلل استخدام ملكٌات الشركة أو معلوماتها أو منصبهم بالشركة دون موافقة مجلس اإلدارة .وال ٌجوز ألي
مدٌر أو مسإول أو موظؾ أو وكٌل أن ٌستخدم ملكٌات الشركة أو معلوماتها أو منصبه بالشركة للحصول
على مكسب شخصً لٌس من حقه ،أو التنافس مع الشركة بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر .إن من واجب المدٌرٌن
والمسإولٌن والوكبلء تجاه الشركة أن ٌقدموا مصالح الشركة المشروعة عندما تسنح الفرصة لذلك .اتصل
بمدٌر إدارة االلتزام بالشركة لطلب النصح بشؤن أي تعارضات محتملة.

الرشوةوالفساد

الرشوة ؼٌر قانونٌة سواء أكانت مقدمة لمسإول حكومً (رشوة القطاع العام) ،أو لشركة خاصة أو مواطن
(رشوة القطاع الخاص) .فهً تضر بالمجتمع الذي نعمل فٌه .ولهذا فعلٌنا أن ندعم بكل قوة الجهود الرامٌة
للقضاء على الرشوة.
وٌجب علٌنا جمٌعاا االلتزام على نحو صارم بجمٌع القوانٌن المحلٌة والدولٌة المناهضة للرشوة .القوانٌن الدولٌة
لمناهضة الرشوة هً قوانٌن دولة تحظر الرشوة فً دول أخرى.
وعلٌنا أال نقدم الرشاوى مطل اقا من أي نوع كانت ،وهذا ٌشمل:







مبالػ "الرشوة"  -حتى وإن كانت مبالػ صؽٌرة.
مبالػ مالٌة مقابل تؤمٌن الحصول على موافقات تنظٌمٌة ،أو تعامل ضرٌبً أو جمركً ٌتسم
بالمحاباة ،أو تراخٌص ،أو أذونات ،أو أي مٌزات أخرى بشكل ؼٌر شرعً.
مبالػ مالٌة للمنافسٌن مقابل الحصول على معلومات سرٌة.
مبالػ عمولة ؼٌر معتادة ُتدفع أو ُتطلب بنٌة فاسدة.
حوافز ؼٌر مشروعة للعمبلء.
مبالػ مالٌة مقابل الحصول على شروط مبلبمة من الدابنٌن ،كالبنوك مثبل.ا

وبالرؼم من أن الرشوة ؼٌر قانونٌة وتخالؾ سٌاسة الشركة بؽض النظر عما إذا كانت مقدمة لموظؾ
حكومً أو شخص عادي أو عمٌل أو مورد ،فثمة مخاوؾ فرٌدة من نوعها فً كل حالة تحتم على
موظفً  Alliance Oneأن ٌكونوا على وعً بها.
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؟
هل تعلم؟
تحظر سٌاسة الشركة أي شكل أو
عرض للرشوة ،بؽض النظر عما إذا
كان الشخص المتلقً لها أو
المعروضة علٌه مسإو اال حكومٌاا أو
ا
مواطنا خاصاا.

مخاوؾ رشوة القطاع العام
ٌحظر قانون الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لممارسات الفساد الخارجٌة (" )"FCPAعلى أي شركة
أمرٌكٌة ،مثل شركة  AOIأو أي من الشركات التابعة لها حول العالم ،أو الشركات المنضمة إلٌها ،أو
وكبلبها ،أو مندوبً مبٌعاتها ،أو أي وسطاء آخرٌن ،والموظفٌن بكل هذه الكٌاناتٌ ،حظر القانون على
هإالء جمٌعاا إعطاء أو عرض أو التعهد بؤي شًء ذو قٌمة إلى مسإول حكومً مع وجود توقع أو أمل أو
نٌة فً أن ٌإثر هذا المسإول على قرار بعقد صفقة مع الشركة .وهذا ٌشمل الحصول على عمل جدٌد ،أو
الحفاظ على عمل حالً ،أو كسب بعض المٌزات.
وٌتم إنفاذ قانون ممارسات الفساد الخارجٌة (" )"FCPAعلى الصعٌد الجنابً من قبل وزارة العدل
األمرٌكٌة (" ،)"DOJوعلى الصعٌد المدنً من قبل هٌبة االوراق المالٌة والتداوالت األمرٌكٌة
("ٌ .)"SECتؤلؾ قانون ممارسات الفساد الخارجٌة (" )"FCPAمن جزبٌن ربٌسٌٌن( :أ) أحكام مكافحة
الرشوة و(ب) أحكام المحاسبة.
(أ) أحكام مكافحة الرشوة تجرِّم دفع المبالػ ؼٌر المشروعة إلى مسإول حكومً .وتتمثل العناصر
الربٌسٌة ألحكام مكافحة الرشوة بهذا القانون فٌما ٌلً:
 دفع أو عرض أو تعهد بأي شًء ذي قٌمة؛
 إلى أي مسؤول حكومً أو أي مسإول ال ٌنتمً إلى حزب سٌاسً أمرٌكً أو مسإول حزبً،
أو أي مرشح لمنصب سٌاسً خارجً ،أو أي شخص آخر فً ظل علم من ٌدفع الرشوة بؤن
أي حصة من المبلػ أو التعهد بالدفع سٌعود على أحد أولبك األشخاص؛
 مع توافر نٌة فاسدة بؽرض التأثٌر على إجراء المسؤول أو قراره ،أو إقناع ذلك الشخص بفعل
أو ترك إجراء ما ٌتنافى مع واجبه القانونً ،أو إقناعه باستخدام نفوذه مع حكومة أجنبٌة لٌإثر
على قرارات أٌة حكومة أو اإلجراءات التً تتخذها؛
 للمساعدة فً الحصول على عمل أو الحفاظ علٌه لصالح أي شخص أو شركة أو توجٌه العمل
لصالح أي شخص أو شركة.
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وٌتم تعرٌؾ "أي شًء ذو قٌمة" بشكل واسع .فهو ٌشمل ،باإلضافة إلى األموال النقدٌة ،أي شكل من الفابدة،
بما فً ذلك الفوابد التً تعود على أفراد األسرة ،بل وحتى القدرة على توجٌه فابدة لشخص آخر .وفٌما ٌلً
أمثلة على ذلك:







؟
هل تعلم؟
وعبلو اة على أن الرشوة ؼٌر
قانونٌة ،فإنها أٌضاا جرٌمة
منفصلة وخطٌرة بنفس القدر
ألنها تعبر عن التعامبلت
على نحو زابؾ فً دفاتر
الشركة وسجبلتها.

أموال نقدٌة ،أو ما ٌعادل األموال النقدٌة ،أو فوابد أخرى (شٌكات سٌاحٌة ،فوابد سٌاحٌة)؛
خدمات شخصٌة؛
التوظٌؾ أو عرض التوظٌؾ؛
التبرعات الخٌرٌة لمصلحة المسإول؛
المساهمات السٌاسٌة؛ و
أخٌرا ا ولٌس آخرا ا استخدام مرافق الشركة (مثل الطابرات ،المنازل ،المركبات ،القوارب ،وما إلى
ذلك) من قبل المسإولٌن الحكومٌٌن أو موظفٌهم فً ؼٌر أؼراض التروٌج ،أو عرض أو توضٌح
منتجات الشركة أو خدماتها.

ُتلزم أحكام المحاسبة بقانون ممارسات الفساد الخارجٌة ( )FCPAالشركات بؤن تحفظ الدفاتر
(ب)
والسجبلت التً تعكس بشكل دقٌق وصحٌح كل التعامبلت التجارٌة وتلزمها بفرض رقابة محاسبٌة داخلٌة لهذا
الؽرض .وتهدؾ هذه األحكام ،من بٌن أشٌاء أخرى ،إلى منع األموال "ألؼراض ؼٌر مشروعة" ،والتعامبلت
ؼٌر المسجلة بالدفاتر ،وتصنٌفات النفقات ؼٌر المشروعة التً ٌمكن أن تصبح وسٌلة لدفع الرشوة وإخفاء
طبٌعة الدفع.
ٌمكن أن ٌإدي خرق قانون ممارسات الفساد الخارجٌة إلى السجن ودفع ؼرامات كبٌرة وعقوبات أخرى .فقد
ٌتم تؽرٌم الشخص مثبلا مبلػ  250,000دوالرا ا أمرٌك اٌا و/أو سجنه لمدة تصل إلى  5أعوام عن كل خرق
ألحكام مكافحة الرشوة ،أو عن كل خرق ألحكام المحاسبة ،وقد ٌتم تؽرٌم الشخص مبل اؽا ٌصل إلى  5مبلٌٌن
دوالر أمرٌكً و/أو حبسه لمدة تصل إلى  20عاماا .وعبلو اة على ذلك ،فإن الشركة ذاتها تواجه المحاكمة
الجنابٌة وؼرامات كبٌرة وعقوبات أخرى .وال تعد الممارسات التجارٌة المحلٌة التً تتجاهل أو حتى تتؽاضى
عن هذه الممارسات دفاعاا .فإن أي موظؾ ٌقدم أو ٌرتب لهدٌة أو عرض أو تعهد بؤي شًء ذو قٌمة ما
ٌتعارض مع هذه السٌاسة سٌخضع إلجراء تؤدٌبً بالػ من قبل الشركة قد ٌصل إلى فصله عن العمل.
وٌنطبق قانون الممارسات الفاسدة الخارجٌة بشكل مماثل على الهداٌا والعروض والتعهدات التً تتم مباشرة
من قبل موظؾ أو من خبلل شخص آخر ال ٌعمل بالشركة .وفً تلك الحالةٌ ،حظر القانون "ؼض الطرؾ" أو
تجاهل الحقابق والظروؾ التً توحً بشكل معقول بؤن طر افا آخر ٌقدم هداٌا أو عروضاا أو تعهدات ؼٌر
قانونٌة بالنٌابة عنا .وعبلو اة على ذلك ،فإن إعطاء المال لطرؾ آخر أو لوسٌط بنٌة أن ٌقدم هذا الطرؾ اآلخر
هداٌا أو عروضاا أو تعهدات ؼٌر قانونٌة أو بؽض الطرؾ المتعمد عن حقابق التعامبلت ٌعد فً حد ذاته ؼٌر
قانونً.

من هو المسؤول الحكومً؟
نظرا ا ألؼراض سٌاسة الشركة ،فإن تعرٌؾ "المسإول الحكومً" ال بد أن ٌُفهم على أنه مصطلح فٌاض
وقد ٌشمل ،على سبٌل المثال ال الحصر ،مسإولو الجمارك والهجرة ،أو المسإولون المنتخبون أو
المعٌنون مثل أعضاء الهٌبات التشرٌعٌة والعمد ووزراء الحكومات وكل الموظفٌن الحكومٌٌن اآلخرٌن،
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أو مسإولو أو موظفو المنظمات الدولٌة العامة مثل األمم المتحدة أو البنك الدولً أو صندوق النقد الدولً،
أو مراقبو صناعة التبػ المتعددٌن مثل المفتشٌن الزراعٌٌن ،أو مسإولو األحزاب السٌاسٌة أو المرشحون
لمنصب سٌاسً.
وجدٌر بالذكر ،أن جمٌع موظفً شركات احتكار التبغ التً تدٌرها الدولة بجمٌع درجاتهم أو مناصبهم
هم مسؤولون حكومٌون .وهذا ٌتضمن العدٌد من عمبلء الشركة ،بما فً ذلك على سبٌل المثال ال
الحصر:














Global Tobacco Ltd.
Imperial Vina Danang
Japan Tobacco, Inc.
Khanh Hoi Cigarette
Factory
Tian Li International Co.
Ltd.
Vietnam National
Tobacco Corporation
Fabrika Dunhana
& Sarajevo, Bosnia
Herzegovina
Societe Nationale des
Tabacs et Allumettes
China Tobacco
International Inc.
Eastern Company S.A.E.
National Tobacco
Enterprise
Sekap, S.A.
Korea Tomorrow and
Global Corp.















Iran Tobacco Company
Regie Libanaise des
Tabacs et Tombacs
Libyan Tobacco Company
LTC
Taiwan Tobacco & Liquor
Corporation
Thailand Tobacco
Monopoly
Regie National des Tabacs
et des Alumettes
Manufacture des Tabacs
de Kairouan
& Vietnam Tobacco Import
Export Co
National Cigarette and
Match Industries Ltd.
Saigon Tobacco Company
Thang Long Tobacco
Company
Saigon Industry
Corporation
Khatoco

ماذا ٌعنً هذا؟ هذا ٌعنً بؤن أي شخص ٌعمل لدى إحدى الحكومات ،بدءاا من ربٌس الوزراء وحتى
ساعً البرٌدٌ ،عتبر "مسإوالا حكومٌاا" ألؼراض سٌاسات الشركة .جمٌع موظفً المحاكم ،بما فً ذلك
القضاة وما إلى ذلك ،كلهم "مسإولون حكومٌون" بموجب هذه السٌاسات .وٌمكن أن ٌشمل "المسإولون
الحكومٌون" أٌضاا أفراد أسر المسإولٌن الحكومٌٌن أو األفراد المعٌنٌن من قبل مسإول حكومً الستبلم
شًء ذي قٌمة إذا كان هذا الشًء معروضاا على فرد من أفراد األسرة أو على شخص آخر معٌن هو
مجرد طرٌقة للحصول على فابدة للمسإول الحكومً.
إذا كانت لدٌك أسبلة حول ما إذا كان الشخص المشارك فً إحدى المعامبلت التجارٌة ٌشمله قانون
مكافحة االحتكار ،فعلٌك استشارة مدٌر إدارة االلتزام بالشركة.
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الدفع لشراء الهداٌا ،ومصارٌف السفر والترفٌه عن المسؤولٌن الحكومٌٌن
ٌحظر قانون ممارسات الفساد الخارجٌة تقدٌم "أي شًء ذو قٌمة" لمسإولٌن حكومٌٌن ،إال وفق إرشادات
صارمة.
الهداٌا :ال ٌجوز لك عرض أو تقدٌم هداٌا لمسإول حكومً متوقعاا أن ٌوفر هذا العرض أو تمنح لك
الهدٌة للشركة مٌزة تنافسٌةٌ .جب أال ٌتم منح أي هدٌة لمسإول حكومً إال فً إطار امتثال صارم لهذه
السٌاسة .وتنطبق المبادئ اآلتٌة بوجه عام )1( :ال ٌُسمح مطل اقا بالهداٌا النقدٌة للمسإولٌن الحكومٌٌن،
( )2وٌجوز تقدٌم هداٌا صؽٌرة تحمل شعار الشركة لمسإول حكومً كتعبٌر عن االحترام أو التقدٌر أو
فً مقابل حسن الضٌافة )3( ،وٌجب أن تكون الهدٌة ذات قٌمة رمزٌة كما جرى العرؾ بالدولة المعنٌة
ومبلبمة للمناسبة )4( ،وال بد من أن ٌُسمح بالهدٌة بموجب القانون المحلً وإرشادات الهٌبة الحكومٌة
المعنٌة .وٌجب الحصول على موافقة كتابٌة من مدٌر إدارة االلتزام بالشركة قبل عرض أو تقدٌم هدٌة
لمسإول حكومً ،بما فً ذلك موظفً عمبلء احتكار الشركةٌ .جب أن ٌتم االنفاق على الهداٌا بصورة
صحٌحة ووصفها بما ٌتماشى مع السٌاسة العامة لنفقات الهداٌا الخاصة بالشركة.

1
لمزٌد من المعلومات
على الرؼم من أن هذا القسم ٌناقش
الدفع لسفر الموظفٌن الحكومٌٌن
والترفٌه عنهم ،فإن سٌاسة الشركة
العامة للسفر والترفٌه توضح أٌضاا
نوعٌة النفقات التً ٌمكنك تحملها
لسفرك الخاص وللترفٌه عن
الموظفٌن.

نفقات السفر :األسبلة المرتبطة عامة بالسفر والترفٌه مجاب عنها فً سٌاسة السفر والترفٌه العامة .إال أن
المبالػ التً تدفعها الشركة لسفر المسإولٌن الحكومٌٌن وإقامتهم ومصارٌفهم الٌومٌة (بما فً ذلك عمبلء
االحتكار لدٌنا) ال بد وأن ٌتم التصدٌق علٌها مسب اقا من قبل مدٌر إدارة االلتزام بالشركة .وتنطبق المبادئ
اآلتٌة بوجه عام )1( :ال ُترد سوى النفقات التً ترتبط مباشرة بتروٌج أو تسهٌل أعمال الشركة )2( ،ولن
ُترد سوى تكلفة تذاكر الطٌران المعقولة (بخبلؾ الدرجة األولى) )3( ،وقد ال تختار الشركة المسإولٌن
الحكومٌٌن الذٌن سٌسافرون (بل ٌتعٌن على الهٌبة الحكومٌة أو عمٌل  AOIالقٌام بذلك) )4( ،وال ُترد
سوى نفقات سفر المسإولٌن المعٌنٌن ،ولٌست النفقات التً ٌتكبدها أفراد أسر المسإولٌن.
األنشطة الترفٌهٌة المرتبط باألعمال :ال ٌجوز لك الترفٌه عن المسإولٌن الحكومٌٌن أمبلا فً أن ٌمنح هذا
الترفٌه (أو عرض الترفٌه) الشركة مٌزة تنافسٌة .إن المجامبلت أو األنشطة الترفٌهٌة التً قد تكون
مقبولة عند التعامل مع عمبلبنا من ؼٌر شركات االحتكار قد ال تكون مقبولة عند التعامل مع عمبلبنا من
شركات االحتكار (المسإولون الحكومٌون).
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ٌُسمح بالترفٌه عن المسإولٌن الحكومٌٌن فقط فً بعض الحاالت عندما تكون النفقات ( )1مرتبطة
مباشرة بالعروض التروٌجٌة أو العروض التوضٌحٌة أو التوضٌحات المتعلقة بؤنشطة الشركة التجارٌة،
( )2وبمقادٌر معقولة ،فً كل حالة وبشكل كلً فً فترة زمنٌة )3( ،ومسموحا ا بها بموجب القانون
المحلً وتتماشى مع توجٌهات صاحب العمل الرسمً )4( ،وتتوافق مع األعراؾ المحلٌة )5( ،وتتجنب
ظهور عدم اللٌاقة .إذا كانت لدٌك شكوك بشؤن ما إذا كانت نفقات هذا الترفٌه مشروعة أم الٌُ ،رجى
االتصال أوالا بمدٌر إدارة االلتزام بالشركة.

1
لمزٌد من المعلومات
للتعرؾ على مزٌد من المعلومات
حول المبالػ التٌسٌرٌة وموضوعات
االلتزام األخرى ،ابحث عن عروض
الفٌدٌو التقدٌمٌة بصفحة االلتزام
بالشبكة الداخلٌة للشركةٌ .مكنك
العثور على االرتباط بصفحة االلتزام
بالصفحة الربٌسٌة للشبكة الداخلٌة
لشركة .AOI

ٌجب أن تتؤكد دوماا من أن أي هداٌا أو سفر أو ترفٌه تقدمه للمسإولٌن الحكومٌٌن ٌمتثل تماماا لكل
سٌاسات الشركة ،بؽض النظر عن األعراؾ أو الممارسات المحلٌة.

المبالغ التٌسٌرٌة أو "التسهٌلٌة"ٌ :طلب الموظفون الحكومٌون ،فً بعض الدول ،مبالػ صؽٌرة لتسرٌع
أو تٌسٌر اإلجراءات الحكومٌة الروتٌنٌة .وال ٌُسمح بدفع هذه المبالػ إال فً الظروؾ اآلتٌة:






إذا كان المبلػ صؽٌرا ا؛
إذا كان المبلػ الذي سٌتم دفعه بؽرض االنتهاء من إجراءات حكومٌة روتٌنٌة واستوفت الشركة
بطرٌقة أخرى جمٌع متطلبات هذه اإلجراءات الحكومٌة .على أال تشمل اإلجراءات الحكومٌة
الروتٌنٌة القرارات التقدٌرٌة المرتبطة بالعمل؛
إذا كان المبلػ الذي سٌتم دفعه لٌس جزءاا من سلسلة مبالػ مماثلة؛
وكان متواف اقا مع القانون واللوابح والممارسات المحلٌة ،أو ال ٌوجد بدٌل لتٌسٌر اإلجراءات
الحكومٌة الروتٌنٌة.

ومما هو ذو أهمٌة بالؽة ،هو أنه بالرؼم من أن هذه المبالػ قد ٌُسمح بها بموجب قانون الممارسات الفاسدة
الخارجٌة فً ظروؾ محدودة للؽاٌة ،إال أنها قد تصبح ؼٌر قانونٌة فً إطار قوانٌن دول أخرى ،بما فً
ذلك البلد التً ٌُطلب فٌها دفع المبلػ ،وقانون الرشوة البرٌطانً ،ومٌثاق مكافحة الرشوة الصادر عن
منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة وؼٌرها .ولهذا ،ال ٌجب النظر إلى هذه المبالػ إال فً ظروؾ
استثنابٌة ال مفر منها .ومن ثم فً حالة الحصول على إشعار مسبق قدر اإلمكانٌ ،نبؽً عندبذ الحصول
على موافقة كتابٌة من مدٌر إدارة االلتزام بالشركة.
وعبلو اة على ذلك ،إذا لم ٌكن من الممكن تجنب هذه المبالػ فً ظروؾ نادرة ،فمن المبلبم والقانونً
توضٌح هذه المبالػ بالقدر الكافً وتسجٌلها بدقة فً دفاتر وسجبلت كٌان شركتنا المعنً ،وال ٌجوز بؤي
حال من األحوال إخفاء هذا المبلػ فً دفاترنا وسجبلتنا .إذا كانت لدٌك أسبلة تتعلق بالمدفوعات التسهٌلٌة،
فقم باستشارة مدٌر إدارة االلتزام بشركة .AOI
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الرشوةوالفساد

األنشطة والمشاركات السٌاسٌة
تحث الشركة الموظفٌن كؤفراد على المشاركة فً العملٌة السٌاسٌة .وعلى الرؼم من ذلك ،فعلٌك أن تتجنب إلى
حد كبٌر حتى مظهر إضفاء اعتبار الشركة دعماا لمرشح أو قضٌة معٌنة .وال ٌجوز لك تحت أي ظروؾ
استخدام أوراق تحمل اسم الشركة فٌما ٌتعلق بالمشاركة الشخصٌة فً العملٌة السٌاسٌة .ولن تعوّ ض الشركة،
تحت أي ظروؾ ،أي موظؾ لمساهمته السٌاسٌة الشخصٌة.

1
لمزٌد من المعلومات
هذا القسم من مدونة قواعد السلوك
المهنً وكذلك مدٌر إدارة االلتزام
بالشركة ،جمٌعهم ٌمثلون موار ادا
لمساعدتك على إدراك الوقت المبلبم
والمقبول لتقدٌم الهداٌا .وللمساعدة
بشؤن فهم طرٌقة سداد نفقات الهداٌا،
راجع السٌاسة العامة لنفقات الهداٌا.

وبصفتك ممثل عن الشركة ،فبل ٌجوز لك سوى المشاركة فً األنشطة السٌاسٌة الحزبٌة بتوجٌهات محددة من
كبٌر المسإولٌن التنفٌذٌٌن .وإذا تضمن النشاط السٌاسً مشاركات سٌاسٌة من قبل الشركة أو أي من الشركات
التابعة لها ،سواء نقدٌة أو ؼٌر نقدٌة ،فبل بد حٌنها من الحصول على موافقة مسبقة من قبل مدٌر إدارة االلتزام
بالشركة .وٌجب علٌك تسجٌل المشاركات على نحو مبلبم فً دفاتر الشركة وسجبلتها .وعبلو اة على ذلك ،ال
بد أن تتوخى الحذر من المشاركة فً األنشطة التً قد تعتبر استمالة .واالستمالة تخضع للعدٌد من القوانٌن
الفٌدرالٌة وقوانٌن الوالٌات والقوانٌن المحلٌة وتستلزم اإلببلغ عن المتطلبات ،وتتطلب موافقة مسبقة من مدٌر
إدارة االلتزام بالشركة .إذا كانت لدٌك أسبلة فٌما ٌتعلق باألنشطة السٌاسٌة ،فقم باستشارة مدٌر إدارة االلتزام
بالشركة.

مخاوؾ رشوة القطاع الخاص
قبول/تقدٌم الهداٌا لعمالء وموردٌن خاصٌن
ال ترؼب شركة  AOIفً األعمال التً ٌتم الحصول علٌها من خبلل االستخدام ؼٌر المبلبم لمجامبلت العمل.
ال بد أن تكون حساساا تجاه هذه المسؤلة .وبصفتك مدٌرا ا أو مسإوالا أو موظفا ا أو وكٌبلاٌ ،جب أن تإدي
واجباتك ومسإولٌاتك بطرٌقة تحقق المصلحة العلٌا للشركة .وهذا ٌعنً أال تدع أي مصالح شخصٌة تتعارض
مع قدرتك على تحقٌق المصالح العلٌا للشركة .استخدم أفضل تقدٌر لدٌك لتحدٌد المجامبلت المبلبمة ،ولكن
ضع فً حسبانك المبادئ اآلتٌة.
عند تعاملك مع عمبلء القطاع الخاصٌ ،جوز لك منح الهداٌا صؽٌرة القٌمة أو قبولها كدلٌل على االحترام أو
الصداقة .وال ٌجب علٌك أن تتوخى الحذر فٌما ٌتعلق بقٌمة الهداٌا الفردٌة وفقط ،بل والقٌمة اإلجمالٌة للهداٌا
التً ُتمنح لفرد أو كٌان على مدى فترة من الزمن .ال ٌُسمح أب ادا باألموال النقدٌة .وتضم العناصر األخرى ؼٌر
المقبولة ما ٌلً:
 أٌة قروض ،فٌما عدا القروض التعاقدٌة من المإسسات المالٌة خبلل سرٌان العمل بشكل طبٌعً؛
 والوجبات ،والمشروبات ،والترفٌه ،والسفر واإلقامة ،أو األموال التً ُتنفق لشراء هذه العناصر،
ا
ارتباطا مباشرا ا بنشاط تجاري.
باستثناء ما إذا كان المزود موجو ادا ،والعنصر ٌرتبط
وال ٌجب علٌك أن تتوخى الحذر فقط فً قبول الهداٌا الشخصٌة ،بل وٌجب علٌك أٌ ا
ضا توخً الحذر بشؤن
تقدٌم الهداٌا الشخصٌة أو الفوابد لمن تعقد معهم الصفقات.
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تتوقع الشركة منك إقامة عبلقات قوٌة مع العمبلء .وهذا ٌتطلب االهتمام الشخصً بالعمبلء وخدمتهمٌ .جب أال
تنفق ببذخ على الترفٌه أو تقدم هداٌا باهظة الثمن لموردٌن أو عمبلء أو آخرون من القطاع الخاص ممن تعقد
معهم الصفقات ،وٌجب أال ٌتوقع هإالء األفراد منك أن تعاملهم بهذه الطرٌقة .وٌمكن منح الهداٌا وإسداء
المعروؾ وتقدٌم الترفٌه للجهات الخاصة إذا كانت:




تتفق مع ممارسات العمل المقبولة؛
وؼٌر باهظة الثمن ،وأال ٌكون من الممكن تفسٌرها كرشوة أو مكافؤة؛ و
أن تتفق هذه المدونة والقوانٌن والمعاٌٌر األخبلقٌة السارٌة.

ونظرا ا لوجود قوانٌن متنوعة تحكم هداٌا القطاع الخاص ،فمن الضروري االتصال بمدٌر إدارة االلتزام
بالشركة كلما قدمت أو قبلت هدٌة.

التبرعاتالخٌرٌة
ورعاٌةالشركة

إن التبرعات الخٌرٌة للشركة ورعاٌة الشركة تظل فً الؽالب محل شك ،حتى وإن قدِّمت بنٌة حسنة ،نظرا ا
لتبعٌة محتملة بٌن الجمعٌة الخٌرٌة أو متلقً الرعاٌة ومسإول حكومً .وكذلك التبرعات والرعاٌة التً تتم
بؤمر من الحكومة أو عمٌل ،سواء أكان العمٌل شركة تملكها/تدٌرها الحكومة أو شركة خاصة ،قد تكون محل
شك أٌضاا .وبنا اء علٌه ،فإن كل التبرعات الخٌرٌة للشركة ال بد وأن تتم بموافقة مسبقة من قبل مدٌر إدارة
االلتزام بالشركة.

استخداموكبلء
خارجٌٌن

قد ٌصبح من الضروري فً بعض الحاالت إشراك وكٌل خارجً لٌساعد الشركة فً إنجاز أعمالها .ال ترؼب
الشركة فً االرتباط بوكبلء ال ٌإدون األعمال بما ٌمتثل للقوانٌن واللوابح ومدونة قواعد السلوك المهنً
والسٌاسات األخرى الخاصة بنا.

التوظٌؾ
الخارجً
والمصالح
التجارٌة
واالستثمارات

قد تسنح لك الفرصة من حٌن آلخر بؤن تشارك فً أنشطة تجارٌة أو توظٌفٌة أو استتثمارٌة خارج الشركة.
وإن حدث ذلك ،فبل بد أن تتقٌد باإلرشادات التالٌة.
العمل الخارجً أو االهتمامات التجارٌة التً ال تتصل بالشركة ،بما فً ذلك االستثمارات فً أو الخدمة كمدٌر
أو مسإول أو موظؾ أو خبٌر استشاري لمإسسات األعمال األخرى ،مسموح بها شرٌطة أال تتداخل هذه
األنشطة أو تتعارض مع واجبات ومسإولٌات الشركةٌ .جب أن ٌُكشؾ فورا ا أي عمل أو أي عبلقة تجارٌة
خارجٌة مع ،أو مصلحة مالٌة جوهرٌة فً منافس ،أو االنتماء لعمٌل أو مورد أو منافس للشركة للمشرؾ
ولمدٌر إدارة االلتزام بالشركة ،وتوثٌقها بشكل صحٌح وف اقا لسٌاسة الشركة" .المصلحة المالٌة الجوهرٌة" تعنً
الفوابد االقتصادٌة التً ٌمكن أن تإثر أو تظهر التؤثٌر فً قراراتك ،مع استثناء الحٌازات فً صنادٌق
االستثمار المتداولة عل انا ،والمحافظ االستثمارٌة والتجمعات المماثلة لؤلوراق المالٌة ،عندما ال ٌكون للمستثمر
الفرد أي رأي فً االستثمارات التً ٌتم تضمٌنها.
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وتحثك الشركة على المشاركة فً المنظمات الخٌرٌة والمهنٌة والمدنٌة ولكن ما لم ٌتداخل ذلك مع واجباتك
تجاه  .AOIوعبلو اة على ذلك ،إذا فكرت فً الحصول على مصلحة من أي نوع من ملكٌة قد تملك الشركة أي
مصلحة فٌها ،فبل بد أن تعلم مدٌر االلتزام بالشركة.

استخدامالبرامج

حماٌةأصول
الشركة
والسرٌة

ٌشكل نسخ البرامج دون الحصول على إذن مناسب أو استخدامها خارج نطاق الترخٌص انتها اكا لسٌاسة
الشركة بل ولقوانٌن حقوق الطبع والنشر فً بعض الحاالت ،وقد ٌضع الشركة فً موضع انتهاك اللتزامها
تجاه ناشري هذه البرامج .وٌنطبق هذا الحظر على كل شخص بؽض النظر عن الدولة والموقع/أو األعراؾ
المحلٌة.

ٌتحمل كل منا مسإولٌة حماٌة أصول الشركة ،بما فً ذلك المعلومات السرٌة ،والتؤكد من عدم استخدام هذه
األصول إال فً أعمال الشركة المشروعة وأنه ال ٌُساء استخدامها وال تضٌعٌ .نبؽً عدم استخدام مرافق
الشركة أو موادها أو آالتها أو ملكٌتها الفكرٌة أو خدماتها الخاصة بالموظفٌن ألي ؼرض ال ٌرتبط بعمل
الشركة دون الحصول على اإلذن المناسب.
وتشمل األصول ما هو أكثر من اآلالت والمنشآت المادٌة .معظم المعلومات التً تكونها كجزء من عملك ملكٌة
ا
خططا أو مستندات أو قواعد بٌانات
خاصة  --أي أصل قٌم من أصول الشركة .وقد تشمل هذه المعلومات
استراتٌجٌة حساسة أو مالٌة أو خاصة بالتوظٌؾ واألعمال .وتعد أي معلومات تتعلق بعمبلبنا ،وخاصة أي
معلومات تشملها اتفاقٌة للسرٌة/عدم الكشؾ عن المعلومات ،ملكٌة خاصة وال بد أن تعتبر سرٌةٌُ .رجى أن
تضع فً حسبانك بؤن مقدارا ا كبٌرا ا من معلوماتنا السرٌة مخزن إلكترونٌاا .حماٌة البٌانات اإللكترونٌة بقدر
حماٌتك ألي مستند ورقً.
ٌجب أن تتوخى الحذر بؤال تشارك معلومات الشركة الخاصة مع اآلخرٌن ،بما فً ذلك زمبلبك من الموظفٌن،
ما لم تكن لهم حاجة فً معرفة هذه المعلومات لسبب مشروع خاص باألعمال .فقد ٌإدي الكشؾ عن هذه
المعلومات بؽٌر تفوٌض إلى فقدان قٌمتها ،وٌمنح مٌزة ؼٌر عادلة لآلخرٌن خارج الشركة .وال تنس أٌضاا بؤن
الكشؾ ؼٌر المتعمد (من خبلل المحادثات ؼٌر الحذرة عبر الهواتؾ الجوالة أو فً األماكن العامة مثل
الطابرات أو المصاعد أو الحمامات العامة أو المطاعم) قد ٌتسبب فً اإلضرار بالشركة.
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وعند مؽادرة الشركةٌ ،جب عدم أخذ أي معلومات سرٌة منها أو اإلفصاح عن مثل هذه المعلومات لشركة
منافسة أو صاحب عمل جدٌد أو أي شخص آخر خارجً أو منظمة خارجٌة.

دقةالتقارٌر
المالٌة

إن كل واحد منا ٌسجل أو ٌعد معلومات بوصؾ معٌن خبلل أدابنا لمسإولٌات وظابفنا .ومن بٌن األمثلة
الشابعة ،الكشوفات المالٌة ،وسجبلت الحسابات ،وخطط األعمال ،والتقارٌر التنظٌمٌة ،وتقارٌر النفقاتٌ .عتمد
العدٌد من األشخاص ،داخل الشركة وخارجها ،على هذه المعلومات بوصفها صادقة ودقٌقة .وتقع على عاتقك
مسإولٌة االلتزام بسٌاسة الشركة وإجراءاتها وٌجب علٌك تقدٌم المعلومات الصادقة والدقٌقة والمكتملة
والموضوعٌة ووثٌقة الصلة والمبلبمة والمفهومة.
تطبق الشركة إجراءات محاسبٌة تشمل وسابل الرقابة المحاسبٌة الداخلٌة لحماٌة أصول الشركة وضمان دقة
ومصداقٌة المعلومات المالٌة وؼٌر المالٌة .ومن ثم تنطبق القواعد التالٌة على جمٌع الموظفٌن:







ال ٌجوز اإلبقاء على أٌة أموال أو أصول أو نفقات دون تسجٌل ألي سبب من األسباب.
ال تفشل فً تسجٌل والكشؾ عن أٌة أموال أو أصول أو نفقات للشركة بشكل مبلبم.
ال تسجل أي إدخال زابؾ أو مزور فً أي دفتر أو سجل للشركة.
ال تتخذ أي إجراء للتؤثٌر على أي محاسب عام مستقل أو معتمد مشارك فً تدقٌق لبٌانات الشركة
المالٌة أو إلجباره أو التبلعب به على نحو ؼٌر مبلبم.
ال تدفع أٌة مبالػ بالنٌابة عن الشركة وأنت تدرك بؤن هذه المبالػ س ُتستخدم أو ربما ُتستخدم لؽرض
مخالؾ لما هو مبٌن أعبله.
قم بإببلغ (على أساس من عدم ذكر الهوٌة أو السرٌة إن كنت تفضل ذلك) مدٌر إدارة االلتزام
بالشركة أو لجنة التدقٌق أو خط المساعدة الخاص بقضاٌا االلتزام بؤي مخاوؾ قد تكون لدٌك فٌما
ٌتعلق بالمحاسبة أو مسابل التدقٌق.

للتؤكد من مصداقٌة المعلومات ،فإنها خاضعة للمراجعة من قبل مدققٌن داخلٌٌن وخارجٌٌن ،بما فً ذلك
المسإولٌن الحكومٌٌن .وٌجب أال تحٌد عن إجراءات الشركة وممارساتها المعتمدة لجمع المعلومات الدقٌقة
ورفع تقارٌر بها .وٌجب علٌك أال تسمح ألحد المشرفٌن أو زمٌل لك فً العمل بؤن ٌؤمرك بفعل ذلك .وقد
ٌإدي انتهاك تقدٌم التقارٌر الصادقة إلى الخضوع إلجراء تؤدٌبً ،بما فً ذلك الفصل عن العمل .إنها مسإولٌة
كل موظؾ للتعاون مع طلبات التدقٌق.

التواصلمعالعامة

ال شك أن المدٌر التنفٌذي أو من ٌقوم بتكلٌفهم لدٌهم تفوٌض بالحدٌث نٌابة عن شركة  AOIوالترتٌب إلصدار
النتابج المالٌة لشركة  .AOIوٌجب أن ُتحال أي طلبات لمعلومات تتعلق بالشركة من قبل مستثمرٌن أو محللٌن
أو حاملً أسهم إلى المدٌر المالً بالشركة .أما الطلبات الواردة من وسابل اإلعبلم أو مصادر أخرى وتتعلق
بؤي نوع من المعلومات ،مثل االلتزام أو ممارسات العمال ،أو المسإولٌة االجتماعٌة فبل بد من إحالتها إلى
مدٌر االتصاالت بالشركة .وٌعد إصدار معلومات عن الشركة من خبلل قنوات تواصل أخرى انتها اكا لسٌاسة
الشركة.
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الرواتب
والمكافبات
عدمالتمٌٌز،وتكافإ
الفرص،وعدم
التحرش

إن ممارسات كشؾ الرواتب وخطط وسٌاسات األرباح معدة لبلمتثال لكل القوانٌن واللوابح السارٌة التً تحكم
ساعات العمل ودفع األجور واستبلم األرباح وما ٌتعلق بذلك من واجبات حفظ السجبلت ومتطلبات اإلشعار.
وتلك المتطلبات معقدة وتختلؾ بٌن السلطان القضابً فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وبلدان أخرى تشارك بها
الشركة فً أعمال .وٌنبؽً عدم تفعٌل التؽٌٌرات فً ممارسات الشركة وخططها وسٌاساتها دون التشاور مع
نابب ربٌس الموارد البشرٌة بالشركة.

تلتزم الشركة بعدم التمٌٌز وتكافإ فرص العملٌ .جب أن ٌعامل كل الموظفٌن والمتقدمٌن للعمل دون تمٌٌز أو
مضاٌقة على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو الدٌن أو النوع أو الهوٌة الجنسٌة أو الحالة االجتماعٌة أو
التفضٌل الجنسً أو التوجه الجنسً أو األصل القومً أو السن أو الموقؾ من الخدمة العسكرٌة السابقة أو
اإلعاقة أو المواطنة وف اقا لكل القوانٌن السارٌة .وتنطبق هذه السٌاسة على التوظٌؾ والترقٌات والتحوٌبلت
والتؤدٌب والتدرٌب وإدارة األجور والرواتب ،وكل جوانب التوظٌؾ األخرى.
ونظرا ا ألن حكومة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تعتبر الشركة "متعاق ادا فٌدرالٌاا" ألؼراض معٌنة ،فإن الشركة
ستمتثل تماماا لمواد تكافإ الفرص وأحكام المرافق ؼٌر المنعزلة بالعقود الحكومٌة.

سوء معاملة أحد الزمبلء من الموظفٌن أو التمٌٌز ضده أمر ؼٌر مقبول .ونتوقع السلوك ذاته من كل ُّزوار
مرافقنا ،مثل العمبلء والموردٌن الحالٌٌن والمحتملٌن.
التحرش الجنسً محظور ولن ٌتم التسامح معه .وهو ٌشمل أي شكل من أشكال التحرش ذو الطبٌعة
الجنسٌة ،سواء كان جسدٌاا أم لفظٌاا ،بما فً ذلك الترقٌات المشروطة ،وزٌادة المرتبات ،وواجبات
األعمال المحببة ،أو إجراءات العمل األخرى التً تتسم بالمحاباة على القابمة على خدمات جنسٌة ،أو
خضوع لعروض جنسٌة ،أو مبلمسة جسدٌة ؼٌر مرؼوب فٌها ،أو تعلٌقات ذات طبٌعة جنسٌة ،أو أفعال
أخرى أو كلمات تنزع إلى خلق بٌبة عمل تتسم بالتخوٌؾ والعدابٌة واإلهانة.
سٌمتثل الموظفون تماماا لكل القوانٌن األساسٌة السارٌة الخاصة بالعمل والتوظٌؾ والتً تحكم التمٌٌز فً
مكان العمل .وسٌخضع الموظفون الضالعون فً أي شكل من أشكال التمٌٌز أو التحرش المحظور للتؤدٌب
المناسب .وعلى الموظفٌن الذٌن ٌعتقدون بممارسة أي تمٌز إزاءهم التقدم بشكوى لمندوب الموارد البشرٌة
الخاص بهم ،ولدٌهم مطلق الحرٌة فً االتصال بنابب ربٌس الموارد البشرٌة بشركة  AOIفً أي وقت.
وٌمكنك أٌضاا اإلببلغ عن سلوك تمٌٌزي ،سواء أكان موجهاا ضدك أو ضد آخرٌن ،من خبلل خط
المساعدة الخاص بقضاٌا االلتزام (دون ذكر اسمك إذا كنت ترؼب فً ذلك) .وتنطبق سٌاسة عدم االنتقام
على تقارٌر التمٌٌز.
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إنها سٌاسة الشركة أن تتعاون فً التحقٌق الذي تجرٌه السلطات الحكومٌة فً أي سلوك إجرامً أو
احتٌالً .التحقٌقات هً مسابل قانونٌة تحتاج إلى تدخل المستشار القانونًٌ .جب أال تشارك فً محادثات
مستقلة مع مسإولً إنفاذ القانون الحكومٌٌن تحت أٌة ظروؾ حتى ٌمكن حضور المستشار القانونً
للشركةٌ .جب أن تطلب من مسإول إنفاذ القانون إظهار بطاقة الهوٌة ،وٌجب علٌك أال ُتفصح عن
معلومات للشركة ما لم ٌكن لدى المسإول قرار محكمة ٌقضً بذلك .ال ٌحق سوى للمسإولٌن الحكومٌٌن
طلب وصول مباشر للمستندات أو السجبلت بموجب قرار محكمة (أي بموجب أمر بالتحري) .وإذا حصل
أحد المحققٌن الحكومٌٌن على مستندات فً ظل هذه الظروؾٌ ،حق للشركة عمل نسخ أو فهرس لما
حصل علٌه المسإول .وحتى فً هذه الظروؾٌ ،جب أن تبذل كل جهد معقول للتشاور مع كبٌر
المسإولٌن القانونٌٌن أو مدٌر إدارة االلتزام بالشركة.

التعاونفًالتحقٌق
بشؤنارتكاب
المخالفات

ٌجب أن ٌعلم أي مسإول إلنفاذ القانون أو أي مندوب حكومً ٌبحث عن معلومات بؤن الشركة ستتعاون
معه ،ولكن فقط بعد إعبلم كبٌر المسإولٌن القانونٌٌن ومدٌر االلتزام بالشركة ألن فً مقدورهما توفٌر
النصح بشؤن طرٌقة االستجابة.
وقد ٌجري قسم االلتزام بالشركة تحقٌقه المستقل باإلضافة إلى التحقٌقات الحكومٌة .وٌُتوقع من كل الموظفٌن
التعاون الكامل فً حال إجراء الشركة لتحقٌقات امتثال داخلٌة .للحصول على مزٌد من المعلومات ،راجع
سٌاسة التحقٌقات الداخلٌة العامة.
ال ٌجوز ألي مدٌر أو مسإول أو موظؾ أو وكٌل بالشركة االنتقام من أي شخص ٌقدم لمسإول إنفاذ القانون
أٌة معلومات صادقة فٌما ٌتعلق بعمولة أو عمولة محتملة ألي انتهاك للقانون .وعبلو اة على ذلكٌ ،عد من قبٌل
انتهاك سٌاسة عدم االنتقام الخاصة بالشركة االنتقام من أي موظؾ إلببلؼه بنٌة حسنة عن مخاوفه تجاه أٌة
قضٌة قانونٌة أو أخبلقٌة.

إدارةالسجبلت

تبنت الشركة برنامجا ا إلدارة السجبلت لٌساعد فً االحتفاظ بالمعلومات بشكل مرتب ونظامً ،وفً حماٌة
سجبلت الشركة والتخلص منها فً نهاٌة المطاؾُ .تحفظ سجبلت الشركة من أجل االلتزام بالمتطلبات
القانونٌة ،أو سد االحتٌاجات التجارٌة والقانونٌة للشركة ،أو أو حفظ السجبلت وفق ما ٌتطلبه القانون ألنها
ترتبط على نحو معقول بدعوى قضابٌة متوقعة أو معلقة ،أو تحقٌقات حكومٌة ،أو أوامر قضابٌة للمثول أمام
المحكمة ،أو مطالبات ،أو دعاوى أخرى توقؾ إلى أجل ؼٌر مسمى التخلص من السجبلت المعنٌة .للحصول
على مزٌد من المعلومات ،ولمراجعة الجدول الزمنً لحفظ السجبلت ،راجع سٌاسة إدارة السجبلت ،أو اتصل
بكبٌر المسإولٌن القانونٌٌن بالشركة.
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العمل فً بٌبتنا

مكانعملخالمن
المخدرات

تلتزم الشركة بضمان إقبلع كل الموظفٌن عن المشاركة فً أي نشاط مخدرات ؼٌر قانونً داخل مكان العمل.
وٌشٌر نشاط المخدرات ؼٌر القانونً إلى استخدام المخدرات وإلى سوء استخدام الوصفات الطبٌة أو األدوٌة
التً ُتصرؾ دون وصفات طبٌة .ولتحقٌق هذا الهدؾ ،أنشؤت الشركة برنامج للتوعٌة بشؤن خلو مكان العمل
من المخدرات.
تمتثل الشركة لقانون مكان العمل الخالً من المخدرات لعام  (”„DFWA“„) 1988الذي ٌتطلب من الشركة
أن تحافظ على مكان العمل خالٌاا من المخدرات وإنشاء برامج لضمان استٌفاء هذا المتطلبٌ .حظر قانون مكان
العمل الخالً من المخدرات ( )DFWAتصنٌع المواد الخاضعة للرقابة أو توزٌعها أو نشرها أو امتبلكها
بشكل ؼٌر قانونً فً مكان العملٌ .عد االلتزام بمتطلبات قانون مكان العمل الخالً من المخدرات ()DFWA
ا
شرطا ألداء الشركة لعملها فٌما ٌتعلق بعقود فٌدرالٌة حكومٌة معٌنة .وستتخذ الشركة إجراءات تؤدٌبٌة مناسبة،
بما فً ذلك الفصل عن العمل ،ضد أي موظؾ ٌنتهك هذه السٌاسة.
وقد ُتلزم الشركة ،فً ظروؾ معٌنة ووفق تقدٌرها الوحٌد ،هذا الموظؾ بإتمام برنامج للمساعدة أو إعادة
التؤهٌل بعد إدمان المخدرات.
وٌقع على عاتق كل موظؾ مسإولٌة مإكدة بإببلغ مندوب الموارد البشرٌة أو نابب ربٌس الموارد البشرٌة
بشركة  AOIفً ؼضون خمسة أٌام من علمه بؤي إدانة جنابٌة النتهاك قانون المخدرات  --من قبل الموظؾ
نفسه أو موظؾ آخر ٌ --نشؤ عن وقوع سلوك فً مكان العمل .وقد ٌإدي انتهاك هذه المسإولٌة المإكدة إلى
الخضوع إلجراءات تؤدٌبٌة من ضمنها الفصل من العمل

الصحةوالسبلمة

صحة وسبلمة العاملٌن من االهتمامات الربٌسٌة للشركة ،وال تسامح مع التخوٌؾ والتهدٌد وأعمال العنؾ .إنها
سٌاسة الشركة أن توفر مكان عمل ٌمتثل لكل القوانٌن واللوابح المحلٌة والوطنٌة المسنونة لحماٌة صحة
وسبلمة موظفٌها.
وال ٌُعرض الموظفون الذٌن ٌنتهكون هذه القوانٌن صحتهم وسبلمتهم للخطر وفقط ،بل وٌُعرضون صحة
وسبلمة الموظفٌن اآلخرٌن للخطر أٌضاا .ولهذا السبب ،فإن أي شخص ٌعجز عن االلتزام بهذه القوانٌن
سٌخضع إلجراء تؤدٌبً من قبل الشركة .إنها سٌاسة الشركة أن توفر مكان عمل ٌمتثل لكل القوانٌن واللوابح
المحلٌة والوطنٌة المسنونة لحماٌة صحة وسبلمة موظفٌها.
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وال ٌُعرض الموظفون الذٌن ٌنتهكون هذه القوانٌن صحتهم وسبلمتهم للخطر وفقط ،بل وٌُعرضون صحة
وسبلمة الموظفٌن اآلخرٌن للخطر أٌضاا .ولهذا السبب ،فإن أي شخص ٌعجز عن االلتزام بهذه القوانٌن
سٌخضع إلجراء تؤدٌبً من قبل الشركة.

عمالةاألطفال
والعملالقسري
وحقوقاإلنسان
األخرى
التشرٌعاتالبٌبٌة

تلتزم  Alliance Oneبالقضاء على عمالة األطفال والعمل القسري وؼٌرها من االنتهاكات المماثلة ،حٌث
وجدت ،وتحقٌق ظروؾ عمل آمنة وعادلة فً جمٌع أنحاء سلسلة التورٌد التابعة لها .وٌنعكس التزام الشركة
فً مدونة ممارسات العمالة الزراعٌة وسٌاسة عمالة األطفال ،التً ٌمكن العثور علٌها على شبكة اإلنترنت،
وعلى الموقع اإللكترونً للشركة .www.aointl.com

تتضمن سٌاسة الشركة إجراء عملٌاتها وف اقا لجمٌع القوانٌن والتشرٌعات القومٌة والمحلٌة السارٌة للمحافظة
على البٌبة وحماٌتها .عبلو اة على ذلك ،تسعى الشركة جاهد اة التخاذ مبادرات طوعٌة لتحسٌن األداء البٌبً
للشركة .وٌُتوقع منك االلتزام بجمٌع القوانٌن السارٌة وٌجب علٌك االتصال بمدٌر االلتزام بالشركة بشؤن أي
أسبلة أو مخاوؾ قد تكون لدٌك فٌما ٌتعلق بقضاٌا االلتزام.

العمل فً األسواق العالمٌة
تجري  AOIأنشطتها التجارٌة بمختلؾ أنحاء العالم .وقد تإدي أحٌا انا بعض اإلجراءات فً إحدى الدول إلى
حدوث عوار قانونً للشركة بموجب قوانٌن دولة أخرى وخاصة قوانٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.

سٌاسةمناهضة
المقاطعة

تحدث المقاطعة حٌنما ٌرفض شخص أو مجموعة أو دولة عقد صفقات مع أشخاص بعٌنهم أو دول أخرى
بعٌنها .تحظر قوانٌن مكافحة المقاطعة األمرٌكٌة على الشركات األمرٌكٌة والشركات العالمٌة التابعة لها
التعاون مع أٌة مقاطعة دولٌة ،ما لم تتم الموافقة علٌها من قبل الحكومة األمرٌكٌة (مثل العقوبات
االقتصادٌة التً تفرضها األمم المتحدة على سبٌل المثال)ٌ .جب أن تقوم الشركات األمرٌكٌة والشركات
العالمٌة التابعة لها بإببلغ الحكومة األمرٌكٌة عن أي طلبات تتلقاها هذه الشركات للمشاركة فً مقاطعة.
اتصل بمدٌر االلتزام بالشركة إذا ُ
طلب منك المشاركة فً مقاطعة أو االمتثال لها أو دعمها.
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القوانٌنالفٌدرالٌة
الجنابٌةالمتعلقة
باالحتٌال

إذا خدعت أو احتلت على شخص آخر أو شركة أخرى فً إحدى المعامبلت المرتبطة بؤمر مادي ،فربما
تكون قد انتهكت قوانٌن معظم ،إن لم ٌكن كل ،السلطات القضابٌة فً الدول التً تعمل بها شركة .AOI
فعلى سبٌل المثال ،قد ٌإدي الوصؾ الزابؾ لجودة التبػ أو محتواه أو قٌمته فً العروض أو الفواتٌر
المقدمة إلى العمبلء ،أو فً التقارٌر المقدمة للحكومات ،أو فً المستندات الخاصة بالشحن أو المصارؾ،
قد ٌإدي ذلك إلى تحمل المسإولٌة القانونٌة عن الؽش البرٌدي أو السلكً ،أو ابتزاز األموال ،أو جرابم
أخرى .وبالمثل ،فإن المناقشات بشؤن هذه األوصاؾ الزابفة من خبلل استخدام الهاتؾ ،أو الفاكس ،أو
البرٌد اإللكترونً ،أو الرسابل البرٌدٌة قد تشكل جرابم فٌدرالٌة للؽش البرٌدي أو السلكً.
إن قوانٌن الوالٌات المتحدة الفٌدرالٌة الجنابٌة المتعلقة باالحتٌال بعٌدة المدى ،وٌخضع االشخاص
لؽرامات بالؽة وللسجن المشدد جراء انتهاك هذه القوانٌن .ولهذا تحظر شركة  AOIهذه السلوكٌات
وتتوقع من الموظفٌن االلتزام بالقوانٌن السارٌة.

المسإولٌةالمدنٌة

ؼسٌلاألموال

وباإلضافة إلى القوانٌن الجنابٌة ،فإن الشركة قد تتحمل المسإولٌة المدنٌة عن بعض السلوكٌات التً
تشمل ،على سبٌل المثال ال الحصر ،التدخل فً ترتٌبات األعمال والترتٌبات التعاقدٌة ،واختبلس
معلومات اآلخرٌن ،أو الوصؾ الزابؾ لجودة منتجات اآلخرٌن ،وتشوٌه سمعتهم .ومن الضروري أن
تظل دوماا صاد اقا فً وصفك للشركة والشركات األخرى واألشخاص اآلخرٌن ،وأال تنتهك أب ادأ حقوق
شركة أخرى أو شخص آخر بالنٌابة عن الشركة.

ٌحدث ؼسٌل األموال عندما ٌحاول أحد األشخاص ـن ٌضفً الشرعٌة على عابدات الجرٌمة عن طرٌق
تصفٌتها من خبلل المشارٌع ؼٌر اإلجرامٌة .تحظر القوانٌن فً العدٌد من الدول قبول أو استخدام عابدات
األنشطة اإلجرامٌة.
ٌ جب أن تمتثل لكل قوانٌن ؼسٌل األموال السارٌة والقوانٌن التً تتطلب اإلببلغ عن األموال
النقدٌة والتعامبلت األخرى المرٌبة.
ٌ جب أن تستخدم العناٌة البلزمة للحصول على معلومات كافٌة حول العمبلء والموردٌن واألطراؾ
األخرى التً تقٌم معها عبلقات عمل لتكون على قناعة من أن أموالهم ناتجة عن أنشطة تجارٌة
مشروعة.
ٌ جب أن تمتثل لكل القواعد المتعلقة بؤشكال الدفع المقبولة .ومما ٌتعارض مع سٌاسة الشركة أن
تقبل دفعات األموال النقدٌة ألٌة فاتورة .وٌتعارض مع سٌاسة الشركة أٌضاا ،إال تحت ظروؾ ؼٌر
عادٌة بموافقة مدٌر إدارة االلتزام ،قبول المدفوعات فً صورة مكافبات نقدٌة مثل الحواالت
البرٌدٌة أو الشٌكات السٌاحٌة أو قبول الشٌكات من أطراؾ أخرى مجهولة .وإذا لم ٌكن هناك مفر
من تعامل نقدي أو ما شابههٌ ،جب أن تتوخى الحذر باالمتثال اللتزامات اإلببلغ المفصلة والمعقدة
المرتبطة بهذه التعامبلت ،بما فً ذلك االلتزامات التً تفرضها هٌبة العوابد الداخلٌة األمرٌكٌة.
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ٌ جب أن تتؤكد إلى حد ممكن من أن كل العمبلء والموردٌن واألطراؾ األخرى التً تقٌم معها
عبلقات تجارٌة على استعداد لبلمتثال على نحو تام لكل واجبات حفظ السجبلت ومستعدون لئلببلغ
عن كل جوانب التعامبلت.
ٌ جب أن تحذر بشكل خاص عندما تحمل إحدى التعامبلت سمة أو أكثر تدل على أنها تعامل بؤموال
مؽسولة مثل:
 oأنماط الدفع ؼٌر المعتادة ،أو أركان صفقة معقدة دون ضرورة ،أو شروط دفع مٌسرة
ؼٌر عادٌة؛
 oتعامبلت من أو إلى أماكن معروفة كمبلجا ضرٌبٌة أو مرتبطة بؽسٌل األموال؛ و،
 oطلبات لتحوٌل أموال إلى طرؾ مجهول أو حساب ؼٌر محدد.

مكافحةاالحتكار
والمنافسةالمشروعة

ٌجب أن تمتثل األنشطة التجارٌة لشركة  AOIبمختلؾ أنحاء العالم لقوانٌن مكافحة االحتكار والمنافسة
المشروعة السارٌة فً العدٌد من الدول .فً الوالٌات المتحدة ،القانون الربٌسً لمكافحة االحتكار الذي ٌحكم
سلوك الشركة هو قانون شٌرمان الذي ٌنص على العقوبات الجنابٌة والمسإولٌة المدنٌة عن انتهاك قوانٌن
مكافحة االحتكار .وتتسم العقوبات الجنابٌة المنصوص علٌها فً قانون شٌرمان وقوانٌن مكافحة االحتكار
المماثلة حول العالم بالصرامة .وٌعد انتهاك قانون شٌرمان جناٌة وٌمكن أن تإدي إلى السجن لمدة تصل إلى
عشرة أعوام وؼرامة قدرها  1,000,000دوالر أمرٌكً على األفراد .وقد تواجه الشركة ؼرامة قدرها
 100ملٌون دوالر أمرٌكً الرتكابها انتها اكا جنابٌاا.
تهدؾ قوانٌن مكافحة االحتكار إلى دعم المنافسة .وهً تحظر االتفاقٌات أو اإلجراءات الجماعٌة بٌن
المتنافسٌن التً تإثر على تقٌٌد التجارة أو تقلٌل المنافسة.
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مكافحةاالحتكار
والمنافسةالمشروعة

تضر االتفاقات التالٌة أو اإلجراءات الجماعٌة بالمنافسة ضررا ا بال اؽا ألنها تعتبر ؼٌر قانونٌة بذاتها ،مما ٌعنً
بؤنها ؼٌر قانونٌة بؽض النظر عن تؤثٌراتها الفعلٌة على المنافسة:


(ٌُتبع)




تحدٌد األسعار :االتفاقات بٌن المتنافسٌن لتحدٌد أو التحكم باألسعار التً ُتدفع للموردٌن أو ٌسددها
العمبلء ،أو تحدٌد أحكام أو شروط المبٌعات (مثل الشروط االبتمانٌة أو رسوم التسلٌم) ،بما فً ذلك
اتفاقٌات مع المتنافسٌن للحد من اإلنتاج بطرٌقة تإثر على األسعار؛
التبلعب بالعطاءات :اتفاقات بٌن المتنافسٌن للتبلعب بالعطاءات؛
سوق أفقٌة أو مخصصات العمبلء :تخصٌص المنتجات أو الخدمات أو المناطق أو العمبلء أو
األسواق بٌن المتنافسٌن؛ أو
المقاطعات الجماعٌة :االتفاق مع المتنافسٌن على مقاطعة موردٌن أو عمبلء بعٌنهم.

من الضروري أن تنتبه إلى أن االتفاقات بٌن المتنافسٌن التً ٌتبٌن بؤنها تنتهك قوانٌن مكافحة االحتكار ال ٌلزم
أن تكون اتفاقات صرٌحة ،ولكن قد تكون مضمرة أو ضمنٌة ٌمكن استنباطها من الدالبل القابمة على الظروؾ
والسلوك الموازي .ومن الضروري للؽاٌة االلتزام بقوانٌن مكافحة االحتكار بؤن تتجنب المحادثات أو التواصل
مع المنافسٌن بشؤن األسعار وشروط وظروؾ البٌع أو بشؤن المناطق أو العمبلء أو الموردٌن أو مستوٌات
اإلنتاج أو العناصر األخرى للتنافس التً قد تعمل كدلٌل قابم على الظروؾ .وهناك درجة خطورة كبٌرة
بموجب قانون مكافحة االحتكار ترتبط بؤي تبادل لمعلومات التكلفة أو األسعار مع أحد المنافسٌن ،ولكن قد
تكون هناك ظروؾ محدودة للؽاٌة ٌُسمح فٌها بهذا التبادل .وقبل تقدٌم أو تبادل أي معلومات بشؤن التكلفة أو
األسعار مع أحد المنافسٌنٌ ،جب علٌك االتصال بكبٌر المسإولٌن القانونٌٌن لتصؾ له تماماا الظروؾ والمنطق
التجاري لهذا السلوك وتتلقى موافقة منه قبل تقدٌمك لهذه المعلومات أو تبادلها.

سلوك قد ٌنتهك قوانٌن مكافحة االحتكار
وبٌنما تعد بعض األنشطة ؼٌر قانونٌة بذاتها ،كتلك المبٌنة أعبله ،ومحظورة تماماا ،تعد أنشطة أخرى ؼٌر
قانونٌة فقط إذا كانت تؤثٌراتها ؼٌر التنافسٌة تفوق المنافع التً ستعود بها على المنافسةٌ .جب أن تتشاور مع
مدٌر إدارة االلتزام بالشركة قبل االشتراك فً األنشطة المشتركة اآلتٌة التً قد تثٌر بعض المشاكل بموجب
قوانٌن مكافحة االحتكار:
 التعامل المتبادل ،الذي ٌحدث عندما ٌستخدم أحد المشترٌن قوته الشرابٌة لدعم المبٌعات إلى
موردٌه؛
 التعامل الحصري ،الذي ٌحدث عندما ٌوافق بابع على شراء كل احتٌاجاته لمنتج معٌن من بابع
واحد؛
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مكافحةاالحتكار
والمنافسةالمشروعة
(ٌُتبع)







الترتٌبات التقٌٌدٌة ،التً تحدث عندما ٌقٌد بابع بٌع منتج أو خدمة ٌمتلك البابع قوة سوقٌة تجاهها
بشراء المشتري لمنتج آخر أو خدمة أخرى؛
اندماجات مقترحة واستحواذات وتكامبلت تجارٌة أخرى؛
قبول منصب أو السماح لموظؾ أو مسإول فً الشركة بقبول منصب فً مجلس إدارة شركة
أخرى؛
إلزام العمبلء بشراء سلع وخدمات مجمعة أو تقدٌم خصومات بنا اء على شراء سلع أو خدمات
مجمعة؛ و
الترخٌص الحصري واتفاقات تقنٌة أخرى تحد من حرٌة صاحب الرخصة أو المر ِّخص.

التمٌٌز السعري
ٌحظر القانون الفٌدرالً للتمٌٌز السعري بٌع السلع المتماثلة بؤسعار مختلفة فً نفس الوقت للمشترٌن الذٌن
ٌتنافسون بعضهم ،إذا كان الفارق فً السعر ٌضر بقدرة العمٌل الذي مورس ضده التمٌٌز على التنافس .كما
ٌحظر منح الخصومات التروٌجٌة على أسس ؼٌر متكافبة إذا كانت تضر بقدرة العمٌل الذي مورس ضده
التمٌٌز على التنافس .وٌمكن أن تصبح فروق األسعار مبررة فً ظروؾ معٌنة إذا كانت مبررة التكلفة ،أو
معروضة لتتماشى مع (ولٌس لهزٌمة) سعر أحد المنافسٌن .ومع ذلك ،ال تسعى أب ادا إلى مقارنة األسعار مع
أحد المنافسٌن لهذا الؽرض.

االحتكار
إذا كان إلحدى الشركات تواج ادا قوٌاا فً السوق بؤن كانت لها "قوة سوقٌة" ،أي قوة على التحكم بؤسعار السوق
أو استبعاد المنافسة ،فإن سلوكها قد ٌخضع لتدقٌق بالػ لتحدٌد طرٌقة اكتسابها لهذه القوة وكٌفٌة استخدامها لها.
إذا كان لموقعك قوة سوقٌة ،كؤن ٌمثل المشتري أو المورد السابد للتبػ ،تجنب السلوكٌات التً تبدو وكؤنها
تهدؾ إلى التحكم باألسعار أو استبعاد المنافسة ،مثل اتخاذ اإلجراءات بهدؾ إقصاء منافس من األعمال .اتصل
بمدٌر إدارة االلتزام بالشركة إذا كانت لدٌك أسبلة بشؤن االحتكار أو تشعر بؤنك قد تمتلك قوة سوقٌة.
وقد ٌحدث االحتكار أٌضاا عندما تتحد شركتٌن أو أكثر لتعظٌم قوتهم السوقٌة الجمعٌة للتحكم باألسعار أو
استبعاد المنافسة .وال بد من لفت انتباه كبٌر المسإولٌن القانونٌٌن أو مدٌر إدارة االلتزام بالشركة إلى المخاوؾ
بشؤن األنشطة المشتركة التً ٌمكن أن تإدي إلى القوة السوقٌة قبل االنخراط فً نشاط من هذا القبٌل.
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االتحادات التجارٌة

؟
هل تعلم؟
بالرؼم من أن االتحادات التجارٌة قد
تكون مفٌدة فً حاالت معٌنة ،إال
أنها تمثل مخاطر فرٌدة من نوعها
نظرا ا للتواصل مع المنافسٌن
والتعرض لمخاطر اإلفصاح
بالمعلومات التً قد تإثر سلباا على
التنافس فً السوق .لذا من المفٌد
دو اما التشاور مع كبٌر المسإولٌن
القانونٌٌن أو مدٌر إدارة االلتزام
بالشركة للمشاركة فً اتحاد تجاري.

العقوباتالتجارٌة

األنشطة المشتركة ال تنفصل عن بعضها ألنها تتم من خبلل االتحادات التجارٌة .احرص على توخً
الحذر كلما شاركت فً اتحاد تجاري وانتبه بشكل خاص إلى اإلرشادات المبٌنة أعبله بشؤن الحدٌث إلى
المنافسٌن .وعبلو اة على ذلك ،ال تشارك فً االتحادات التجارٌة التً تنتهك قوانٌن التنافس ،ألن المسإولٌة
قد تقع على عاتق األعضاء بؽض النظر عن مشاركتهم بشكل مباشر فً النشاط ؼٌر القانونً من عدمها.
وفً حالة مشاركتك فً اجتماع لبلتحادات التجارٌة ومناقشة سلوك ؼٌر قانونً أو ؼٌر تنافسًٌ ،جب
ترك االجتماع على الفور وتبلػ كبٌر المسإولٌن القانونٌٌن أو مدٌر إدارة االلتزام بالشركة بهذا السلوك.
اتصل بكبٌر المسإولٌن القانونٌٌن أو مدٌر االلتزام بالشركة فً حالة مشاركتك فً اتحاد تجاري ٌقدم
برامجا ا إحصابٌة متبادلة ٌتم من خبللها نشر بٌانات خاصة بالتكالٌؾ أو أحجام اإلنتاج أو األسعار أو
المخزون أو معلومات مماثلة للمساهمة فً فهم اقتصادٌات إحدى الصناعات .تعد هذه البرامج قانونٌة
طالما أن هناك إرشادات وإجراءات احتٌاطٌة معٌنة ٌتم اتباعها.

التعامل العادل
فً تسٌٌر أعمال الشركةٌ ،نبؽً لك فً جمٌع األوقات السعً للتعامل إلى حد ما مع أطراؾ ثالثة ،وال
تستؽل مٌزة ؼٌر عادلة من خبلل التبلعب أو اإلخفاء أو إساءة استخدام المعلومات السرٌة أو تزٌٌؾ
الحقابق المادٌة ،أو ؼٌرها من الممارسات ؼٌر مشروعة التعامل.
تفرض الحكومات أحٌا انا قٌو ادا تجارٌة و/أو سٌاحٌة على واردات من دول أجنبٌة أو صادرات إلٌها .فمثبلا
تحظر العقوبات التجارٌة األمرٌكٌة بشكل عام على األشخاص والشركات األمرٌكٌة ،والشركات األجنبٌة
التابعة لها فً بعض الحاالت ،المشاركة فً التعامبلت التجارٌة مع الدول الخاضعة لهذه العقوبات ،وهذا ٌشمل
بٌع المنتجات إلى هذه الدول أو شرابها منها ،وإعادة تصدٌر المنتجات األمرٌكٌة إلى هذه الدول من دول
أخرى ،والتعامل مع أي كٌان تملكه حكومة الدولة الخاضعة للعقوبات .إنها سٌاسة الشركة أن تمتثل لكل
القوانٌن المسنونة لتقٌٌد التجارة مع دول معٌنة .الرجاء الرجوع إلى سٌاسة االلتزام بالعقوبات االقتصادٌة
والتجارٌة الخاصة بالشركة وملخص عقوبات الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة االقتصادٌة والتجارٌة لبلطبلع على
مزٌد من التفاصٌل ،واالتصال بمدٌر إدارة االلتزام بالشركة إذا كانت لدٌك أسبلة أو مخاوؾ بشؤن العقوبات
االقتصادٌة والتجارٌة.
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قوانٌن
الشحن/الرسوم
الجمركٌة

ٌجب االلتزام بجمٌع قواعد ولوابح الشحن مثل القوانٌن المتعلقة بوثابق الشحن الصحٌحة .وال ٌُسمح للموظفٌن
والوكبلء على وجه الخصوص بدفع مبالػ ؼٌر قانونٌة للوجستٌات أو مصلحة الجمارك دون موافقة مسبقة من
قبل مدٌر إدارة االلتزام بالشركة.
تتطلب األنشطة المبٌنة أدناه ٌقظة متزاٌدة:











تمتلك الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ودول أخرى معٌنة قوانٌن تتطلب وضع ملصقات على السلع
تشٌر إلى بلد المنشؤ للمشتري النهابً .ال بد أن تكون على دراٌة بكل هذه القوانٌن والقوانٌن األخرى
الخاصة بوضع الملصقات على المنتجات بالشكل الصحٌح وااللتزام بها.
ٌحق للشركة "استرداد رسوم" االستٌراد والرسوم األخرى التً ُتدفع عند معالجة المنتجات
وتصدٌرها فٌما بعد وفق الشروط التً ٌحددها القانون والبلبحةٌ .جب أن تتؤكد من أن كل مطالبات
االسترداد ال تحتوي على بٌانات زابفة.
ٌجب عدم دفع أو المشاركة فً خصومات أو رشاوى ؼٌر قانونٌة.
ٌجب أال ترتب أو تٌسر إعداد الفواتٌر للمبٌعات من قبل الشركة التً ال تعكس بدقة سعر السلع
المباعة.
الشهادات السلبٌة أو شهادات القوابم السوداء فٌما ٌتعلق بتعامبلت الصادرات أو خطابات االبتمان.
مستندات ؼٌر دقٌقة أو مضللة ٌطلبها الشركاء التجارٌون.
تبادل القٌمة التً ال تعكسها الفواتٌر والمستندات الرسمٌة األخرى.
التعامل مع شركاء تجارٌون جدد.
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سٌاسة الشركة بإٌجاز
تعتمد شركة  AOIعلٌك فً دعم معاٌٌر الشركة المنصوص علٌها فً هذه المدونة .تصؾ
النقاط اآلتٌة بإٌجاز كٌفٌة العمل بمسإولٌة فً بٌبة عمل تتوافق مع المدونة:
تعرؾ على المعاٌٌر وتعاٌش معها .ال شك أن المعرفة بالقوانٌن السارٌة
وسٌاسات الشركة وقٌمها األساسٌة واتباعها ،تم ّكن كل واحد منا أن ٌعمل كنموذج ٌُحتذى به.
تعرؾ على القانون واطرح أسبلة صعبة .من المتوقع أن تكون على دراٌة
بالقوانٌن السارٌة على وظٌفتك ومستوى المسإولٌة .وفً حالة عدم تؤكدك من سرٌان قانون أو
سٌاسة بالشركة أو من وجودهما على اإلطبلقٌُ ،رجى التوجه بالسإال إلى كبٌر المسإولٌن
القانونٌٌن أو مدٌر إدارة االلتزام بالشركة.
ال تضع افتراضات .ال تفترض بؤن اإلدارة على علم بالفعل بجمٌع المشاكل أو ال
تكترث بإحدى المشاكل أو المواقؾ .وال تفترض أٌضاا عدم اتخاذ أي إجراء .فإدارة شركة
 AOIتكرِّ س وقتها للتؤكد من دعم معاٌٌر السلوك القانونً واألخبلقً .ونرٌد منك أن تخبرنا
بؤي مخالفة.
ال تتجاهل االنتهاكات ،بلػ عنها .نحن جمٌعاا بحاجة إلى التعامل مع قانون
وسٌاسات الشركة بجدٌة .فإذا كنت ترى بؤن أحد األشخاص ٌنتهك قانو انا أو سٌاسة ،فالرجاء
اتخاذ إجراءات التعامل مع الموقؾ من خبلل إببلغ اإلدارة أو مدٌر إدارة االلتزام بالشركة أو
مدٌر االلتزام المحلً أو لجنة التدقٌق بمجلس اإلدارة أو خط المساعدة بهذا االنتهاك (دون ذكر
اسمك إن كنت تفضل ذلك).
ال تعرِّض نفسك لضؽوط .لٌس من المقبول على اإلطبلق انتهاك قانون أو سٌاسة،
أو حثك أو خضوعك إلحدى الضؽوط للقٌام بذلك  -حتى وإن كنت تظن بؤن هذا االنتهاك
سٌإدي إلى تحسٌن المنتج النهابً أو ٌساعد على تحقٌق أهداؾ األداء للشركة.
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