
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مدونة قواعد السلوك  
 التجاري واألخالق�ات



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف  ف ف. كنني  رسالة من رئ�سنا التنف�ذي، ك��نتني

ي  
ي كل ما نؤد�ه. ،  Tidewater�ف

مون بتقد�م أفضل ما لدينا �ف ف  إننا مل�ت
ام، مع ضمان حما�ة البيئة من حولنا. التمسك  وهذا ما   اهة واالح�ت ف ي الصدق وال�ف

ي اّتباع ق�منا األساس�ة المتمثلة �ف
نحققه بتفانينا �ف

 بهذە الق�م مسؤول�ة كل فرد منا. 

تمدنا مدونة األخالق�ات والسلوك التجاري (“المدونة”) بالمساعدة ع� توج�ه ما نتخذ من إجراءات حال عدم وض�ح 
ي المدونة. ُير��  الخ�ار 

ات الصح�حة. تقع ع� عاتق كل موظف مسؤول�ة الت�ف وفق القانون والمعاي�ي المنصوص عليها �ف
ء.  ي

فك أو كب�ي مسؤو�ي االمتثال حال عدم وض�ح أي �ث  قراءة المدونة بعنا�ة وط�ح األسئلة ع� م�ث

م   ف  بتع��ز ثقافة االنفتاح والشفاف�ة.   Tidewaterتل�ت
ي انتهاك    من األهم�ة بمكان 

م باإلبالغ عما تراە من سلوك أو ما �ساورك من شك �ف ف ف أنك متحمس ومل�ت أن �درك جميع الموظفني
كة أو القانون.   المدونة أو س�اسات ال�ث

ا.  ي تلب�ة هذە المعاي�ي أو نتجاوزها، مع�
اد الصناعة، فمن المهم للغا�ة ف�ما يتعلق بمستقبلنا أن �ستمر �ف  باعتبارنا من روَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف  ف ف. كنني  ك��نتني
كة    . Tidewater Incالرئ�س والرئ�س التنف�ذي ل�ث
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 الرؤ�ة
كة   ي مجال الصناعة البح��ة من خالل توف�ي دعم ال مث�ل له وخدمة محل�ة    Tidewaterأن تصبح �ث

ا �ف رائدة عالم��

ا ومهارة. استثنائ�ة لعمالئنا بأ��� الطرق    فعال�ة من ح�ث التكلفة باالستعانة بالقوة العاملة األ��� أمان�

 

 الرسالة 
كة   ا بتقد�م أع� مستوى من الخدمة باستخدام أفضل    Tidewaterأن تكّرس �ث ي دعم عمالئنا عالم��

جهودها �ف

ف وسفن.   األصول: ما لدينا من موظفني

 
ف واللوائح  سنقّدم هذە الخدمات بأع� مستوى من األداء   التشغ��ي لتوف�ي األمان لموظفينا مع االمتثال لجميع القوانني

ي نعمل بها.  ام البيئة والمجتمعات المحل�ة الئت  واح�ت

 
مون بتقد�م هذە الخدمات بأمانة وفعال�ة التكلفة وال��ح�ة والشفاف�ة لجميع األطراف المعن�ة، بما فيها الموظفون   ف إننا مل�ت

 موال والموردون والمجتمعات المحل�ة. والعمالء وأصحاب رؤوس األ 
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Tidewater Inc  . مدونة قواعد السلوك التجاري واألخالق�ات  
 
 

ي التقار�ر والمستندات  »» 
ال�شف المتسم بالشمول�ة والدقة والفور�ة وسهولة الفهم �ف

ها من  كة أو تقدمها إ� هيئة األوراق المال�ة والبورصات أو غ�ي ي تتقدم بها ال�ث الئت
كة؛ ي تتواصل معها ال�ث  الهيئات التنظ�م�ة وغ�ي ذلك من العالقات العامة الئت

ف والقواعد واللوائح المعمول بها؛   »»   االمتثال للقوانني

أو  »»   المناسب  للشخص  للمدونة  بها  الُمشتبه  االنتها�ات  عن  الفوري  الداخ�ي  اإلبالغ 
كة؛ و  ف أو عن ط��ق خط المساعدة التابع لقسم االمتثال بال�ث  األشخاص المناسبني

 المساءلة عن االمتثال للمدونة. »»  

ي  
فيهم أو رئ�س االمتثال أو قسم  ُيتوقع من موظ�ف كة طلب المشورة من م�ث ال�ث

 الشؤون القانون�ة مئت كانوا غ�ي متأ�دين من موقف بعينه. 

 األسئلة الشائعة  –   1.2
ح   كة لضمان االمتثال للمدونة. ��ث ي ال�ث

الة ودعم موظ�ف كة ع� المشاركة الفعَّ تعتمد ال�ث
 المتعلقة ب�دارة المدونة.   األسئلة واإلجابات التال�ة بعض األمور المهمة 

a(   ها؟ ع� الرغم من أن االمتثال    –َمْن المسؤول عن إدارة المدونة وتفس�ي
كة، إال أن إدارة المدونة تقع ع� عاتق كب�ي   ي ال�ث

لهذە المدونة �قع ع� عاتق كل موظ�ف
 أمام المدير التنف�ذي   مسؤو�ي االمتثال. 

ً
ومجلس �كون كب�ي مسؤو�ي االمتثال مسؤو�

كة    .Tidewaterإدارة �ث

b(   ف والمدي��ن   –ع� َمْن ��ي المدونة؟ ��ي المدونة ع� جميع الموظفني
ف  كات التابعة لها.  والمسؤولني كة وال�ث ف لدى ال�ث من وقٍت آلخر،   والمتعهدين الُمعّينني

كة أن تطلب من المستشار�ن أو الوكالء أو أطراٍف أخرى االمتثال    للمدونة. �حق لل�ث

c(   ي تحكم
كة وقوانينها األخرى الىت ك�ف تتفاعل المدونة مع س�اسات ال�ش

كة؟   ي  –العمل بال�ش ف والس�اسات الئت  ل�ل القوانني
ً

 أو شام�
ً

ا كام�
�
ال ُتعد المدونة ب�ان

كة وس�اساتها واإلجراءات   كة. �مكن العثور ع� معاي�ي ال�ث ي ال�ث
تحكم سلوك موظ�ف

كة. إ� الحد الذي تكون ف�ه   األخرى المتبعة بها بموقع الشبكة الداخل�ة لل�ث
، �سود الس�اسة  

ً
كة أ��� تفص��  لس�اسة �ث

ً
الموضوعات المطروحة بهذە المدونة مح�

 .
ً

 األ��� تفص��

 

 

 المدونةنبذة عن  1القسم  

ص   ي تلخِّ �حتوي هذا ال�ت�ب ع� مدونة قواعد السلوك التجاري واألخالق�ات ("المدونة")، والئت
كة ومسؤوليها وموظفيها   ي تحكم سلوك مديري ال�ث االعتبارات القانون�ة واألخالق�ات التجار�ة الئت

كة   كة" �ث ي المدونة إ� "ال�ث
كة"). تتضمن اإلحاالت الواردة �ف .  Tidewater Inc("موظفو ال�ث

كة مسؤول�ة اإللمام   ي ال�ث
ة. تقع ع� عاتق موظ�ف ة وغ�ي مبا�ث كات التابعة لها تبع�ة مبا�ث وال�ث

ا   كة أ�ض� ف واللوائح ف�ما يتعلق بواجباتهم واالمتثال لها. من وقٍت آلخر، �حق لل�ث بالمدونة والقوانني
 أن تطلب من األطراف األخرى االمتثال لهذە المدونة. 

كة مَمْن لديهم أسئلة تتعلق  يتو� كب�ي   ي ال�ث
مسؤو�ي االمتثال مسؤول�ة إدارة المدونة. يتوقع من موظ�ف

فيهم أو، عند االقتضاء، ع�  ي ��ي ع� أ�شطتهم أن �طرحوا أسئلتهم ع� م�ث ف الئت بالمدونة و/أو القوانني
ي وال�ة تكساس: 

ف �ف كة بهيوسنت  رئ�س االمتثال أو قسم الشؤون القانون�ة لل�ث

 

كة وُتن�ث بالموقع   نت بال�ث ف الوصول إ� هذە المدونة عن ط��ق شبكة اإلن�ت �مكن لجميع الموظفني
كة   ي لل�ث

ويف  ح�ث تكون متاحة للجمهور. ,www.tdw.comاإلل��ت

كة   –   1.1 ي ال�ش
 مسؤول�ات موظ�ف

ا لذلك، تهدف هذە ال �مكن ألي مدونة أو س�اسة التنبؤ بكل موقف قد   كة. وفق� يتعرض له موظفو ال�ث
كة:  ي �سي�ي أعمال ال�ث

كة �ف ي ال�ث
ا للمبادئ والس�اسات األساس�ة إلرشاد موظ�ف  المدونة ألن تكون مصدر�

ي مع حاالت تضارب المصالح الفعل�ة  »» 
ي ذلك التعامل األخال�ت

، بما �ف ي
السلوك الصادق واألخال�ت

ف العال   قات الشخص�ة والمهن�ة؛ أو الواضحة أو الملموسة بني

 

 

 

 

 
قسم الشؤون القانون�ة  

كة   . Tidewater Inc��ش
842 West Sam Houston Parkway North 

Suite 400 
   Houston, Texas 77024 USA 

 5300- 470- 713 1+ : الهاتف م قر 
 0946-909-888 1فا�س: + 

http://www.tdw.com,/
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 ط��قة اإلبالغ عن االنتها�ات أو ط�ح األسئلة  –   1.3

ي ��ي ع�   ف الئت كة مَمْن لديهم أسئلة تتعلق بالمدونة و/أو القوانني ي ال�ث
يتوقع من موظ�ف

فيهم أو، عند االقتضاء، ع� كب�ي مسؤو�ي االمتثال  أ�شطتهم أن �طرحوا أسئلتهم ع�   م�ث
كة.   أو قسم الشؤون القانون�ة لل�ث

ف   كة أو القوانني كة اإلبالغ عن االنتها�ات المشتبه بها للمدونة أو س�اسة ال�ث ي ال�ث
�جب ع� موظ�ف

ف أدناە:   المعمول بها ع� النحو المبني
 

ف اإلبالغ عن االنتها�ات الم »»   فيهم. �جب ع� الموظفني  شتبه بها لم�ث

، أو إذا »»  فه لم يتعامل مع أسئلته أو مخاوفه ع� نحو مرض� إذا كان الموظف �عتقد أن م�ث
ف عل�ه  ا لمناقشة األسئلة أو المخاوف معه أو إبالغه باالنتها�ات، فيتعني لم �كن مرتاح�

ي وال�ة تكساس عن   االتصال بكب�ي مسؤو�ي االمتثال 
ف �ف كة بهيوسنت ط��ق  بمكتب ال�ث

ي  8433-678- 800 1(+   5300- 470- 713 1+   االتصال بالرقم
�ف

أو ال�تابة إ� خط المساعدة بقسم االمتثال    أو , ) . األم��ك�ة . المتحدة . الوال�ات 
كة,   ,  West Sam Houston Parkway North, Suite 400  842بال�ث

Houston, TX 77024 USA  ,  كة ع� الرقم  خالل  من  أو  أدناە. خط المساعدة بال�ث

�مكن تقد�م التقار�ر مجهولة المصدر. �مكن تقد�م التقار�ر باالتصال بأي رقم من »» 
أرقام الهاتف الموضحة أدناە أو عن ط��ق ز�ارة 

ي اعتبارك أنه قد �كون من   ضع  .www.tdwcompliance.comالموقع 
�ف

 تحقيق شامل إذا لم تحدد ه��تك. لذلك، فإننا نحثك ع� مشاركة الصعب إجراء 
 ه��تك للمساعدة ع� إجراء تحقيق كامل وشامل. 

 

 
d(    كة لإلبالغ عن االنتها�ات المحتملة للمدونة؟ ي ال�ش

 ما مسؤول�ات موظ�ف

ي قد تنتج عنها أفعال غ�ي    –  كة االنتباە للمواقف الئت ي ال�ث
قانون�ة أو غ�ي  �جب ع� جميع موظ�ف

كة   أخالق�ة أو أخرى غ�ي الئقة، إما من أنفسهم أو من اآلخ��ن. إذا ن� إ� علم أي موظف بال�ث
كة، ف�جب عل�ه اإلبالغ عن األمر   انتهاك محتمل لهذە المدونة أو ألي س�اسة أو قانون بال�ث

ي القسم  
ا للتوجيهات الواردة �ف  . 1.3وفق�

e(    قد يؤدي عدم االمتثال لتوقيع األحكام    – ما العق��ات المحتملة النتهاك المدونة؟
ي ذلك اإلبالغ عن انتهاك معلوم للمدونة، إ� اتخاذ إجراء  

ي هذە المدونة، بما �ف
الموضحة �ف

، �صل إ� و�تضمن إنهاء العمل،  ي ف المعمول بها.    تأديئ� إ� الحد الذي يتفق مع القوانني
ي إلحالته إ� المحا�مة  باإلضافة إ�  

 غ�ي قانويف
ً

ذلك، يتعرض الشخص الذي يرتكب فع�
 الجنائ�ة. 

كة بدعوى أنه قد  �ر ألي انتهاك لهذە المدونة أو أي س�اسة أخرى أو أي قانون بال�ث لن ُ�قبل أي ت��
ف الموظف. ال �حق ألي شخص، بغض النظر عن منصبه،   صدر بناًء ع� تعل�مات من م�ث

ي القبض عل�ه توج�ه أي موظف  
ل�ت

�
ي حالة ا�تشاف أن الموظف أ

. �ف ي
الرتكاب فعل غ�ي قانويف

كة إجراء مراجعة  ي أثناء العمل أم خارجه، �حق لل�ث
، سواء أ�ان �ف ي سلوك إجرا�ي

لالشتباە �ف
 . ي ر اتخاذ إجراء تأديئ�  مستقلة وتحد�د ما إذا كان هناك ما ي��

f(  انتها�ات المدونة أو  هل سيتم اتخاذ إجراءات انتقام�ة ضد موظف إلبالغه ب
ي أو المشكوك ف�ه؟  

ها من صور السلوك غ�ي القانويف ف  – غ�ي إذا أبلغ أحد الموظفني
كة، فلن  عن انتهاك مشتبه به لهذە المدونة أو القانون المعمول به أو أي س�اسة من س�اسات ال�ث

نتهاك مشتبه ) اإلبالغ بحسن ن�ة عن وق�ع ا 1يتعرض هذا الموظف للتأد�ب أو االنتقام من جراء (
ي أي تحقيق الحق. 2(  به أو من المتوقع وقوعه؛ أو 

 ) المساعدة �ف

g(     ف التصديق ع� االمتثال لهذە المدونة؟ ع� أساس  –هل سُ�طلب من الموظفني
كة. سُ�طلب من  ف بال�ث سنوي، يّوزع كب�ي مسؤو�ي االمتثال شهادة امتثال ع� بعض الموظفني

ف الذين حصلوا ع� شهادة  أو من خالل  امتثال اإلقرار باالمتثال للمدونة بالتوقيع عليها،الموظفني
ا للتعل�مات.  ي أو التوقيع بخط ال�د، و�عادتها إ� كب�ي مسؤو�ي االمتثال وفق�

ويف التوقيع اإلل��ت
ا بأي استثناءات جوه��ة للرئ�س التنف�ذي  اجع كب�ي مسؤو�ي االمتثال كل الشهادات وُ�عد تق��ر� س�ي

كة. ومجلس إدارة ال   �ث

h(     كة تخضع كة فعله إذا ا�تشفوا أن ال�ش ي ال�ش
ما الذي �جب ع� موظ�ف

ا    –للتحقيق بمعرفة جهة حكوم�ة؟   كة أن تحق�ق� إذا ن� إ� علم أي موظف بال�ث
ي الحال االتصال بكب�ي 

ف عل�ه �ف ا، فيتعني ا تجار�� كة �شاط� ي أي بلد تزاول ف�ه ال�ث
ا ُ�جرى �ف حكوم��

كة.   مسؤو�ي االمتثال بال�ث

http://www.tdwcompliance.com/
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ي أي تحقيق؛ و »»  
ا بحسن ن�ة أو شاركَت �ف  لن يتم االنتقام منك إذا قدمَت تق��ر�

كة »»   ا لتصحيح الموقف ومنع تكرار حدوثه، فستتخذ ال�ث ور��  إذا كان اإلجراء �ف
ي ذلك التدر�ب المناسب و/أو 

 اإلجراءات التأديب�ة. خطوات تصح�ح�ة، بما �ف

 اإلعفاءات  –  1.5
كة بمعرفة  ف بال�ث �حق منح اإلعفاءات من أحكام هذە المدونة ألي من المدي��ن أو المسؤولني

ي بورصة ني��ورك أو هيئة األوراق 
مجلس اإلدارة فقط، و�ذا اقتضت القواعد المعمول بها �ف

ها من البورصات، يتم ال�شف عنها  كة. المال�ة أو غ�ي ا لمساه�ي ال�ث  فور�
 

 الصحة والسالمة والبيئة واألمن 2القسم  

 
ة   ف ور�ة للحفاظ ع� الم�ي ي هذا القسم �ف

الس�اسات واإلجراءات المنصوص عليها �ف
ا  ا أساس�� عد صحة القوى العاملة وسالمتها أمر�

ُ
كة: موظفوها. ت التنافس�ة األ��� أهم�ة لل�ث

كة؛ حما�ة البيئة   ي تعهد ال�ث
كة من األساس�ات�ف  وأصول ال�ث

ي للق�ام بها بط��قة تتوافق  
ا. ال توجد وظ�فة مهمة لدرجة أننا ال �ستطيع أن نأخذ الوقت ال�ا�ف أ�ض�

ف الصحة والسالمة المعمول بها.   مع قوانني

ي مكان العمل –   2.1
 السالمة �ف

كة ع� الحفاظ ع� مكان العمل   ف مسؤول�ة مساعدة ال�ث ا  يتحمل جميع الموظفني آمن�
ف واللوائح المعمول بها.  ا لجميع القوانني ا وفق� ا ومستدام�  وصح��

 : ف ما ��ي  لالمتثال لهذە الس�اسة، �جب ع� جميع الموظفني

a( اتبع إجراءات العمل وممارساته اآلمنة واستخدم جميع معدات –اتبع قواعد العمل
ي ذلك استخدام أحزمة المقاعد  

أثناء الق�ادة أو الركوب الحما�ة الشخص�ة الموصوفة، بما �ف
كة؛  داخل أي مركبة من مركبات ال�ث

b(  ف للتأ�د من تصحيح   –اإلبالغ عن المخاطر فني أبلغ عن الظروف الخطرة إ� الم�ث
 أوجه القصور ع� الفور؛ و 

c(  ف بأي إصابة أو حالة   –اإلبالغ عن اإلصابات والحاالت المرض�ة فني أبلغ الم�ث
ي ال

 يوم نفسه الذي تحدث ف�ه اإلصابة أو الحالة المرض�ة. مرض�ة وث�قة الصلة بالوظ�فة �ف
 

 7853- 670- 888: األم��ك�ة المتحدةالوال�ات من  

از�لمن    3591-619-800 ثم 0288-890-800-0 : ال�ب

 3591-619-800 ثم  117-000: الهند من 

 3531-619-800 ثم 4240-462-800-001: المكس�ك من 

و�ــــجمن    15433- 800: ال�ف

 3591-619-800 ثم  0011-89-800-0: المتحدة الممل�ة من  

 1111-011-800 أو )  StarHub(  0001- 001- 800: سنغافورة  من 
 )SingTel  ( 3591- 619- 800 ثم 

 3591-619-800 ثم  33-0001-800-1: تا�الند   من 

 n 800-619-3591 و2881-872-800-1من ت��ن�داد وتاغو:  

 3591- 619- 800 ثم  33-0001-800-1غانا

:نیجیریا 3591-619-800 ثم  0-708-060-1816  

أوباي   D:3591-619-800 ثم  0-555-06 800  

2510-0200 ,02-2510-0200  ( القاھرة خارج  :مصر3591-619-800 ثم (  

 التعاون مع التحق�قات واالستفسارات  –  1.4

كة جميع التقار�ر. التقار�ر  اجع كب�ي مسؤو�ي االمتثال بال�ث المتعلقة بالضوابط المال�ة (مثل س�ي
 المحاسبة وضوابط المحاسبة الداخل�ة ومسائل التدقيق وتضارب المصالح والهدا�ا والرشاوي 

 والعموالت وتداول المعلومات الداخل�ة) ستخضع لمراجعة كب�ي مسؤو�ي االمتثال 
كة بالتشاور مع المدير الما�ي أو رئ�س أو مسؤول الحسابات أو أفراد آخ��ن باإل  دارة المال�ة ��ث

Tidewater  .  تراجع اإلدارة المناسبة وث�قة الصلة بالوظ�فة التقار�ر المتعلقة بدعاوى سوء
السلوك األخرى وتجري فيها التحق�قات. ف�ما ��ي نقاط مهمة �جب عل�ك معرفتها حول عمل�ة  

 التحقيق: 

 مع أي تحقيق. ُير��  »» 
ً

ا كام�
�
تقد�م أ��� قدر ممكن من  من المتوقع منك أن تتعاون تعاون

ي تتذكرها �شأن دعوى سوء   ـــخ والتفاص�ل المحددة الئت التفاص�ل مثل األسماء والتوار�ـ
 السلوك؛ 

كة للرد ع� أسئلة المتابعة؛ »»    وراجع خط المساعدة بال�ث
ً

 ابَق متفاع�

ر »»    قد تلحق مناقشة المعلومات مع األشخاص مَمْن ال دا�ي إلطالعهم ع� المعلومات ال�ف
 بالتحقيق واألطراف المشاركة ف�ه؛ 
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المصالح" عندما تتعارض المصلحة الشخص�ة الفرد�ة أو المصلحة  
كة من   كة. تتطلب س�اسة ال�ث المال�ة الخاصة مع مصالح ال�ث

 ينطوي ع� موظفيها تجنب أي موقف  
كة.  ف المصالح الشخص�ة ومصالح ال�ث  أو يبدو أنه ينطوي ع� تعارض بني

b (   بما أنه من المستح�ل إدراج قائمة – أمثلة ع� حاالت تضارب المصالح
ي المصالح، سُ�عد

 بكل حالة تؤدي إ� تضارب محتمل �ف
ي أي أ�شطة موضحة بالفقرات  

كة �ف ي ال�ث
ا أي مشاركة لموظ�ف التال�ة دون  تضار��

ال�شف األول عن األ�شطة الموضحة أدناە والحصول ع� موافقة خط�ة مسبقة  
ف اإلفصاح عن الحاالت الفعل�ة   ي النشاط. �جب ع� الموظفني

للمشاركة �ف
والمحتملة لتضارب المصالح ل�ب�ي مسؤو�ي االمتثال. �جب ع� المدي��ن  

ف اإلفصاح عن الحاالت الفعل�ة والمحتملة ل  تعارض المصالح ل�ب�ي  والموظفني
 مسؤو�ي االمتثال أو لمجلس اإلدارة. 

ف والوالدين واألطفال وأبناء الزوج   �شمل "العالقة الشخص�ة الوث�قة" الزوجني
واألشقاء واألمهات وآباء األزواج واألصهار وزوجات األبناء واإلخوة واألخوات  

�ك تجاري. إذا ُوجد أي   ل نفسه وأي �ث ف ي الم�ف
موظف  وأي شخص �ق�م �ف

ي موقف قد �سفر عنه  
كة أو شخص ت��طه به عالقة شخص�ة وث�قة �ف لل�ث

ف عل�ه إبالغ جميع الحقائق المعروفة   كة، فيتعني ي المصلحة مع ال�ث
تضارب �ف

 ل�ب�ي مسؤو�ي االمتثال. 

i(  موردين ف وال ني س ح أو مع المناف صال ا   – العمل ل ُ�عد تضار��
كة أو األشخاص ال ي ال�ث

كة تقد�م موظ�ف ذين ت��طهم بهم  لمصلحة ال�ث
، ف  عالقة شخص�ة وث�قة خدمات بصفتهم موظفني

) يزاول أو �س� لمزاولة أعمال تجار�ة مع  1أو مدي��ن أو مستشار�ن ألي طرف آخر (
كة؛ أو (   ل�ب�ي مسؤو�ي االمتثال. 2ال�ث

ً
كة، دون اإلفصاح أو� ا لل�ث  ) ُ�عد منافس�

ii(  ن و الموردي ف أ ني س مع المناف مار  ستث ال ا  – ا للمصالح أن �متلك   ُ�عد تضار��
كة أو األشخاص الذين ت��طهم بهم عالقة شخص�ة وث�قة مصلحة   موظفو ال�ث

كة1مال�ة مع أي طرف آخر ( )  2أو ( ) يزاول أو �س� لمزاولة أعمال تجار�ة مع ال�ث
كة ذات مل��ة عامة   ي أي �ث

كة. وال �شمل هذا امتالك أوراق مال�ة �ف ا لل�ث ُ�عد منافس�
ي أسواق األوراق المال�ةتتداول 

ف بها �ف (مثل بورصة ني��ورك أو   بانتظام أو ُمع�ت
NASDAQ  ،( ) طة أال تكون فائدة المل��ة أ��� من خمسة بالمائة� %) من المل��ة  5�ث

كة.   اإلجمال�ة لل�ث

iii(   ت جبا ي تتعارض مع وا
ئت خارج�ة ال طة ال ش أل� ي ا

�ف ط  خرا الن ا
ف إ�الء العنا�ة    – الوظ�فة   ي عملهم من أجل أداء  ُيتوقع من الموظفني

الالزمة �ف
ي ذلك  

ها من األ�شطة، بما �ف الجودة. ال ُ�سمح بمزاولة أي أعمال خارج�ة أو غ�ي
ي وقتها المحدد و�أداء  

الوظائف األخرى، إذا ما تعارضت مع أداء واجبات الوظ�فة �ف
ال.   فعَّ

 

 
 

 تعا�ي المخدرات وال�حول�ات  –   2.2

ف ع� األداء السل�م،   يؤدي سوء تعا�ي المخدرات وتناول ال�حول�ات إ� إضعاف قدرة الموظفني
ي  

ف وسالمتهم وكفائتهم إضافة إ� زمالئهم �ف ة ع� صحة الموظفني وقد �سفر عن آثار سلب�ة خط�ي
ي  

ي تعا�ي بعض المخدرات غ�ي قانويف
كة ككل. عالوة ع� ذلك، فإن المشاركة �ف العمل بال�ث

ف األجنب�ة. حيثما �سمح القانون، وتفّ� بموجب ا  ف الوال�ة والقوانني ف الف�درال�ة وقوانني لقوانني
كة إجراء البحث عن المخدرات وال�حول�ات. قد  ا، �حق لل�ث األحداث أو حسبما �كون مناسب�

ي فحص المخدرات وال�حول�ات.  
ف للوظ�فة المشاركة �ف ف والمرشحني ُ�طلب من بعض الموظفني

كة بال ي �صل إ� و�تضمن إنهاء العمل. تحتفظ ال�ث ي اتخاذ إجراء تأديئ�
 حق �ف

 البيئة  – 2.3
كة إ� الحد من تأث�ي عمل�اتها التشغ�ل�ة ع� البيئة   �س� ال�ث

ي استهالك مواردها الطب�ع�ة. نتوقع من موظفينا أن �كونوا رعاة للبيئة ع�  
والتحكم �ف

كة   قدر المسؤول�ة من خالل دعم أهداف ال�ث
ف ال�فاءة التشغ�ل�ة والحد من التلوث بجميع أشكاله وتقل�ل تول�د   الرام�ة باستمرار إ� تحسني
ي استخدام إعادة التدو�ر. وكجزء من هدف الرعا�ة البيئ�ة، 

النفا�ات وتحد�د فرص التوسع �ف
ف واللوائح البيئ�ة المعمول بها.  كة ع� االمتثال لجميع القوانني  تنص س�اسة ال�ث

 

ف�ه وممارسة النشاط الس�ا�ي  3القسم    تضارب المصالح والهدا�ا وال�ت

 
امات   ف ي �سي�ي أعمالها. �شمل هذە االل�ت

كة بالحفاظ ع� أع� المعاي�ي األخالق�ة �ف م ال�ث ف تل�ت
كة وموظفيها وق� المجامالت التجار�ة ع� َمْن �متثل لس�اسة   ف ال�ث تجنب تضارب المصالح بني

كة  كة وأصولها ألغراض س�اس�ة  ال�ث والقانون المعمول به واالمتناع عن استخدام وقت ال�ث
 بدون الحصول ع� إذن مناسب. 

 حاالت تضارب المصالح   –   3.1
ف المصالح الشخص�ة ومصالح   كة تجنب أي موقف قد ينطوي ع� تعارض بني ي ال�ث

�جب ع� موظ�ف
كة.   ال�ث

a(   حدث "تضارب   – ما تع��ف تضارب المصالح؟� 
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 المشاركة واإلسهامات الس�اس�ة   –   3.3
ي  

ي العمل�ة الس�اس�ة والواجب المديف
ي المشاركة الشخص�ة �ف

ف �ف كة بحقوق الموظفني تقر ال�ث
كة توضيح   ي ال�ث

م اخت�اراتهم. �جب ع� موظ�ف كة بصفة رسم�ة  وتح�ت أنهم ال �مثلون ال�ث
 . ي النشاط الس�ا�ي

كة عند المشاركة �ف نا إ� منصبنا بال�ث ي حالة إذا ما أ�ث
 �ف

كة أو   ف المحل�ة المساهمات بأموال ال�ث ي بعض الحاالت القوانني
كة و�ف تحظر كل من س�اسة ال�ث

ي أي حزب س�ا�ي أو حملة ألي مرشح أو صاحب منصب. �حق للرئ�س ال 
تنف�ذي  أصولها �ف

ي الحمالت  
كة أو أصولها �ف وحدە، بموجب تف��ض من مجلس اإلدارة، المساهمة بأموال ال�ث

ي الوال�ات المتحدة. ��ي هذە الس�اسة ع�  
ف لمنصب س�ا�ي �ف الدعائ�ة ولصالح المرشحني

كة أو خدماتها أو أصولها لمؤسسة س�اس�ة أو   ي ال�ث
جميع المساهمات بما فيها �سخ�ي موظ�ف

 بدون مقابل أو بمقابل أقل من المعتاد.   مرشح س�ا�ي 
 

 الضوابط المال�ة و�عداد التقار�ر  4القسم  

 

كة ضمن بورصة ني��ورك لألوراق المال�ة، �جب أن تتما�ث النتائج المال�ة الواردة   ا إلدراج ال�ث نظر�
ي الوال�ات المتحدة و�جب أن  

ا �ف كة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموم� تكون دق�قة  بتقار�ر ال�ث
ي هذا القسم    وكاملة 

ي وقتها المحدد ومفهومة. تهدف الس�اسات واإلجراءات الواردة �ف
وعادلة و�ف

امات وتتوافق مع المتطلبات القانون�ة األخرى.  ف ي تلك االل�ت كة تلئ�  إ� ضمان أن ال�ث

 االحتفاظ بالحسابات والسجالت الدق�قة  –   4.1

كة االحتفاظ  ي ال�ث
ف ع� موظ�ف ا لممارسات العمل  يتعني ون�ة وفق� �سجالت ورق�ة و/أو إل��ت

كة كتلك المتعلقة باالحتفاظ   ف المعمول بها والس�اسات المحددة بال�ث الج�دة والقوانني
 بالسجالت. 

ف مثل القانون األم���ي   ي ذلك قوانني
كة والقانون المعمول به، بما �ف تتطلب كل من س�اسة ال�ث

كة وحساباتها بدقة وموثوق�ة. �جب لمكافحة الممارسات  األجنب�ة الفاسدة، إعداد سجالت ال�ث
ا لمبادئ المحاسبة المقبولة   كة وسجالتها وفق� ي دفاتر ال�ث

�سج�ل جميع المعامالت بدقة �ف
كة   ي ال�ث

ف المعمول بها. تقع ع� عاتق موظ�ف ا بالوال�ات المتحدة و�ما يتما�ث مع القوانني عموم�
تنا وحساباتنا تمتثل لهذە المتطلبات. ُ�عد تزو�ر السجالت أو التقار�ر مسؤول�ة ضمان أن سجال 

كة   ا لس�اسة ال�ث أو التالعب فيها أو الموافقة عن قصد ع� تقار�ر مزّورة أو متالعب فيها مخالف�
 . ي

ي كث�ي من الحاالت ُ�عد غ�ي قانويف
 و�ف

 
 

 
i(   كة �ث خرط فيها ال ة تن مل ي معا

�ف خرى  ة أ صلح و م ة أ � ة مال صلح وجود م
كة أو األشخاص الذين ت��طهم بهم عالقة شخص�ة وث�قة عدم    –  ي ال�ث

ف ع� موظ�ف يتعني
ها من المصالح دون اإلفصاح   ي أي معاملة تنطوي ع� مصلحة مال�ة أو غ�ي

كة �ف تمث�ل ال�ث
 عن تلك المصلحة ل�ب�ي مسؤو�ي االمتثال 

ً
 . أو�

ii(   ة جار� فرصة الت ستغالل ال كة عدم استغالل أي فرصة    – ا ي ال�ث
ف ع� موظ�ف يتعني

أو معلومات أو مناصب تجار�ة سواء ألنفسهم بصفة شخص�ة أو توجيهها إ� أطراف  
ة  ة أو غ�ي مبا�ث  أخرى بصورة مبا�ث

كة مهتمة بتلك الفرصة التجار�ة.   إذا كانوا �علمون أو يتوقعون �شكل معقول أن ال�ث

iii(   كة �ث سة مع ال كة بصورة    – المناف من تضارب المصالح أن يتنافس موظفو ال�ث
ي  

كة، سواء �ف ك ف�ه ال�ث كة ف�ما يتعلق بأي �شاط تجاري �ش�ت ة مع ال�ث ة أو غ�ي مبا�ث مبا�ث
اء   أو البيع للممتل�ات أو حقوق المل��ة أو أي �شاط آخر.   عمل�ة ال�ث

 

ف�ه وسفر   –  3.2  االستضافة الهدا�ا وال�ت
 

ي حالة (أ) 
ف �ف ف�ه أو سفر االستضافة مناسبة للموظفني عد الهدا�ا أو وسائل ال�ت

ُ
ت

ي 
ور�ة �ف ي أو منفعة تجار�ة غ�ي �ف حصولهم عليها دون توقع بأي قرار تجاري إ�جاي�

ي وقت ال تكون هناك ف�ه أي قرارات  
المقابل، و(ب) حصولهم عليها (أو استالمها) �ف

ي أو مؤسسته، و(ج) كونها غ�ي مفرطة أو غ�ي مسم�ح تجار�ة معلقة من 
طرف المتل�ت

ي 
ي االعتبار العادات والمتطلبات القانون�ة والس�اسات المعمول بها �ف

بها، مع األخذ �ف
ف أال �شارك الموظفون (واألشخاص الذين ت��طهم بهم عالقة  . يتعني ي

مؤسسة المتل�ت
ي أي هدا�ا أو وسائل ترف�ه أو سفر 

استضافة إذا كانوا س�ظهرون  شخص�ة وث�قة) �ف
ها من المنافع التجار�ة غ�ي   ة أو غ�ي ف مجرد الس�ي للحصول ع� معاملة تجار�ة مم�ي
ور�ة. باختصار، �جب أن �س� الموظفون لتجنب أي مظهر غ�ي الئق. �جب  ال�ف

ف اتباع اإلرشادات الخاصة الموضحة ف�ما يتعلق �س�اسة الهدا�ا  ع� الموظفني
ف�ه و   سفر االستضافة. ووسائل ال�ت
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ا  5القسم    ممارسة األعمال التجار�ة دول��

 

ا   ي ذلك بعض الوال�ات القضائ�ة األ��� تحد��
ي العد�د من البلدان بما �ف

كة أعمالها �ف تزاول ال�ث
ي  

كة عامة مساهمة �قر مقرها �ف ي العالم. باعتبارها �ث
كة  �ف الوال�ات المتحدة، تخضع ال�ث

ف  ا    للقوانني ي تزاول فيها أعمالها التجار�ة فحسب، بل وتخضع أ�ض� ي ل�ست تابعة للبلدان الئت الئت
ي أي مكان  

ي قد ��ي ع� أ�شطتها �ف ف الوال�ات المتحدة والبلدان األخرى الئت لعدد من قوانني
 بالعالم. 

ف السلوك العد�د من هذە القواعد واللوائح مفصلة وُمعقدة و  ا بني قد �كون الفرق شاسع�
 . ي

كة أن �كونوا ع� درا�ة بكٍل    المسم�ح به والسلوك غ�ي القانويف ي ال�ث
ف ع� موظ�ف يتعني

ي قد ��ي ع� مسؤول�اتهم.  ف البلدان األخرى الئت ف الوال�ات المتحدة وقوانني  من قوانني

ف مكافحة الفساد  –   5.1  قوانني
ف أقرت العد�د من البلدان، بما فيها  �عات تجّرم رشوة المسؤولني الوال�ات المتحدة، ��ث

كة وموظفوها للقانون األم���ي لمكافحة الممارسات األجنب�ة  . تخضع ال�ث ف الحكوميني
ف مكافحة الفساد المعمول بها.  ها من قوانني الفاسدة وقانون الرشوة بالممل�ة المتحدة وغ�ي

، إال أن المدفوعات األخرى ع� الرغم من سهولة التعرف ع� العد�د من صور الرشوة
ا قانون مكافحة الممارسات األجنب�ة الفاسدة  ي ظاهرها قد تنتهك أ�ض�

ي ال تبدو رشوة �ف الئت
ء ذي  ي

ف عرض أي �ث ف مكافحة الفساد. �شكل عام، تحظر هذە القوانني ها من قوانني وغ�ي
ة تجار�ة غ�ي الئقة أو  ف  ق�مة أو الوعد به لمسؤول حكو�ي بهدف الحصول ع� أي م�ي

 االحتفاظ بها. 

ا:  � ا كث�ي
�
ي محددة قد تختلف اختالف

 تحمل هذە المصطلحات معايف
ف  »»   ورة أن �كون قد تم دفع المال بالفعل حئت �كون قد انتهك هذە القوانني   - ل�س بال�ف

ا.   فمجرد العرض أو الوعد بالدفع ُ�عد محظور�

ي ذلك »»  ء �حمل ق�مة" �عئف ي
ما �حمل ق�مة أي   –ال �حظر فقط دفع األموال. "أي �ث

ف�ه التجاري ومخازن  ها من وسائل ال�ت . قد �شمل هذا الوجبات الفاخرة وغ�ي ي
للمتل�ت

�ة أو الس�اس�ة ن�ابة عن المسؤول.   السفن والسجائر والوقود والمساهمات الخ�ي

" أ��� من مجرد»»  ف ف الحكوميني  �شمل مصطلح "المسؤولني
ف رف��ي المستوى. كما ً�عد ال  ف الحكوميني موظفون الحكوميون ذوو الرتبة المسؤولني

ا 
�
ول الوطن�ة وأح�ان كات الب�ت ي �ث

ي الجمارك أو الهجرة، وموظ�ف
المنخفضة مثل موظ�ف

ف  كات القطاع الخاص "مسؤولني ول الوطن�ة �ث كات الب�ت ف �ث كة بني وعات المش�ت الم�ث
 ." ف  حكوميني

ف العقود. �شمل »»  ي أ��� من المدفوعات المال�ة لتأمني "العمل    "العمل التجاري" �عئف
كة.  ي ت��ــــح أو رخصة ال �ستحقها ال�ث

كة، مثل تل�ت ة غ�ي الئقة لل�ث ف  التجاري" أي م�ي

 

 

 
ي   –  4.2

عمل�ات ال�شف ال�املة والعادلة والدق�قة والمعقولة وذات النطاق الزمىف
 بموجب القانون 

a(  كة مجموعة    –  التكل�ف  اإل�داعات المقدمة إ� بورصة األوراق المال�ة تبنت ال�ث
كة   ا لضمان دقة إ�داعات ال�ث ف  من الضوابط واإلجراءات لإلفصاح مقررة خص�ص� وا�تمالها. يتعني

كة االمتثال ال�امل للضوابط   ي التحض�ي إل�داعات ال�ث
ف �ف كة المشاركني ي ال�ث

ع� جميع موظ�ف
كة المتعلقة باإلفصاح.   واإلجراءات الخاصة بال�ث

b(  كة اإلدالء بالب�انات أو   – ألخرى  وسائل االتصال العامة ا ي ال�ث
ال �حق ألي من موظ�ف

كة وتطلعاتها   ف أو أي منتدى عام حول ال�ث ف الماليني تقد�م أي معلومات للصحافة أو المحللني
ي تنطوي عليها   التجار�ة ما لم �كن هناك ت��ــــح محدد للق�ام بذلك. �شمل المخاطر الئت

ي    الب�انات غ�ي الدق�قة المطالبات بالدعا�ة
ال�اذبة وسوء التفس�ي وانتهاك بنود العقد واالحت�ال �ف

ها ع� نطاق واسع   األوراق المال�ة وانتها�ات مكافحة االحتكار. لضمان دقة وسائل االتصال و��ث
لجميع المستثم��ن، ال �حق لألشخاص غ�ي الُمّ�ح لهم اإلدالء بأي معلومات جوه��ة غ�ي  

كة خارجها. ال ُ�سمح   كة أو المدير الما�ي أو رئ�س عامة حول ال�ث إال للرئ�س التنف�ذي لل�ث
ف   ف الماليني ف ع� وجه التحد�د بالتحدث مع المحللني ف الُمفّوضني عالقات المستثم��ن أو الموظفني

ي األوراق المال�ة. إذا  
ف �ف ف  أو المتخصصني ا من أحد الصحفيني كة استفسار� أو  تل�ت موظفو ال�ث

ف عل�ه   ، فيتعني ف ف الماليني إحالته إ� الرئ�س التنف�ذي أو المدير الما�ي أو مدير عالقات  المحللني
 المستثم��ن. 

 
 قانون األوراق المال�ة والتداول الداخ�ي   –   4.3

ي تتداول   كات األخرى الئت كة أو ال�ث كة تعلم المعلومات أو الوصول إليها حول ال�ث ي ال�ث
�حق لموظ�ف

ي حالة  
ا وغ�ي المعروفة عامة للعامة، و�ف ي الق�مة السوق�ة  علن�

اإلفصاح عن هذە المعلومات، قد يؤثر �ف
ي قطاع األوراق  

ف الف�درال�ة المعمول بها �ف ا للقوانني
�
لألوراق المال�ة السار�ة. ُ�عد التداول الداخ�ي انتها�

كة ألي فرد بأحد هذە الصور  ة أم  1(  المال�ة ولب�ان س�اسة ال�ث اء أو البيع، سواء بصورة مبا�ث ) ال�ث
ا، مع ح�ازة معلومات جوه��ة غ�ي  غ�ي مبا�ث  كة أخرى تتداول علن� كة أو ألي �ث ة، لألوراق المال�ة لل�ث

كة أو (    ) اإلفصاح عن تلك المعلومات الداخل�ة لآلخ��ن الذين قد �ستخدمون2عامة متعلقة بال�ث
ي األوراق المال�ة  

ة �ف ة أو غ�ي مبا�ث كة. �جب  مثل هذە المعلومات للتداول بصورة مبا�ث لل�ث
 . كة حول التداول الداخ�ي كة االمتثال لب�ان س�اسة ال�ث ي ال�ث

 ع� موظ�ف

ي   ف �شأن القواعد القانون�ة الئت ي األوراق المال�ة وكانوا غ�ي مت�قنني
كة التداول �ف إذا انتوى موظفو ال�ث

اء أو ا  كة قبل ال�ث ف عليهم التشاور مع المستشار العام لل�ث  لبيع. ��ي ع� التعامالت، فيتعني
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ف بقوائم القيود  الخدمات وتمنع التعامالت التجار�ة مع بعض األشخاص المدرجني
ي   الحكوم�ة األم��ك�ة أو الرفض. �شمل الصادرات المحظورة/المق�دة تلك الئت

م المزدوج  �شتمل ع� برامج/أجهزة التشف�ي والمعدات العسك��ة/ذات االستخدا 
والتقن�ة النوو�ة. تدير مختلف الجهات بالحكومة األم��ك�ة مثل هذە العق��ات  

 والقيود. 

كة ممارسة األعمال التجار�ة مع أي شخص ُمدرج   ي ال�ث
�حظر ع� موظ�ف

ف المرصودين العتبارات خاصة و�حظر عليهم بصفة عامة   بقائمة المواطنني
ي البلدان المف 

روض عليها عق��ات أو مواطنيها،  مزاولة األ�شطة التجار�ة �ف
ا من   . اعتبار� ع� الرغم من أنه ل�ست جميع العق��ات مف�دة �شكل متساو�

تار�ــــخ كتابة هذا التق��ر، هناك حظر تجاري شامل مفروض ع� البلدان  
التال�ة: شبه ج��رة ال�رم وك��ا و�يران وكور�ا الشمال�ة وسور�ا. وهناك  

و�ل�ة.    حظر مفروض ع� ممارسة األعمال  ف التجار�ة ع� الحكومة الف�ف
هناك حظر مفروض ع� معامالت محددة تتعلق بقطاعات الطاقة أو  

ي انتشار العق��ات   . �عئف أن  المال أو القطاع العسكري باالقتصاد الرو�ي
فة ع� أنها ضمن قائمة المرصودين العتبارات  كات مصنَّ ا و�ث هناك أفراد�

ا.  ي كل دولة تق��ب�
ي االعتبار عند إضافة أطراف/  خاصة �ف

ف وضع هذا األمر �ف يتعني
 . ف ف الموظفني  عمالء وموردين جدد؛ وتعيني

قائمة البلدان هذە ل�ست كاملة وقد تختلف من وقت آلخر. �حتفظ موقع وزارة  
الخزانة األم��ك�ة بمكتب مراقبة األصول األجنب�ة بقائمة كاملة بالبلدان  

 وضة  والعق��ات االقتصاد�ة األخرى المفر 
www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac. 

ي  
ف ع� موظ�ف ا، يتعني � ا ألن قائمة البلدان والقيود المفروضة تتغ�ي كث�ي نظر�

فيهم وقسم الشؤون القانون�ة قبل مزاولة األعمال   كة التشاور مع م�ث ال�ث
ي هذە   ي أي من هذە البلدان أو مع أي شخص أو ك�ان من مواطئف

التجار�ة �ف
ي   البلدان. إنه ألمر بالغ األهم�ة ع� نحو� خاص ف�ما يتعلق بالسفن الئت

كة ف�ما يتعلق   كة، ح�ث �جب اتباع إجراءات االمتثال بال�ث �ستخدمها ال�ث
 بمب�عات السفن ب�امة. 

 
 

كة أو مورديها أو عمالئها بدفع بعض األموال لمسؤول  »»  ي ق�ام مناف�ي تلك ال�ث ال �عئف
ي أن تلك   ة تجار�ة غ�ي  أجنئ� ف كة لن تضمن "م�ي ي قدمتها ال�ث المدفوعات المال�ة الئت

ا.  ا أو عذر� �ر� ا أو ت�� ا" ل�س دفاع�  الئقة". “كل َمْن �فعل ذلك أ�ض�

a(   ا لس�اسة    – المدفوعات المال�ة الُم��ة كة وفق� �جب أن �عمل موظفو ال�ث
كة   ي  المدفوعات الُم��ة �ي تلك الم .  Tidewater�سه�ل المدفوعات ��ث دفوعات الئت

كة، مثل معالجة األعمال الورق�ة الروتين�ة   قّدم لضمان إجراء حكو�ي معتاد �ستحقه ال�ث
ُ
ت

ا لسهولة   أو الحصول ع� خدمات مرافق أساس�ة (مثل ال�ه��اء والم�اە والهاتف). نظر�
ي قد تنتهك قانون مكافحة   ف هذە المدفوعات المال�ة مع المدفوعات الئت الخلط بني

 ألجنب�ة الفاسدة، �جب �سج�لها ع� نحو صحيح الممارسات ا 
ف العد�د من  كة وسجالتها، وقد تكون غ�ي قانون�ة بموجب قوانني بدفاتر ال�ث

 البلدان خارج الوال�ات المتحدة. 

b(   كاء األعمال ف موظفو  – االستعانة بالوكالء والمستشار�ن و�ش �جب أال �ستعني
كة بأطراف أخرى مثل وكالء البيع أو سما�ة ا   لجمارك للق�ام بما ��ي ال�ث

ە من   الق�ام بما من شأنه انتهاك قانون مكافحة الممارسات األجنب�ة الفاسدة أو غ�ي
ة بما ال �مكنها   كة الق�ام بصورة غ�ي مبا�ث ف مكافحة الفساد؛ يتعذر ع� ال�ث قوانني

كة ال تزاول أعمالها التجار�ة إال مع   ة. التأ�د من أن ال�ث الق�ام به بصورة مبا�ث
 اف حسنة السمعة أطر 

ي   كة المعمول بها، و�جب ع� األطراف األخرى الئت ف وس�اسات ال�ث تعهدت باتباع القوانني
كة  أن   Tidewaterتتعامل مع أي جهة حكوم�ة خارج الوال�ات المتحدة ن�ابة عن �ث

كة ف�ما يتعلق باالستعانة بالوكالء   ي س�اسة ال�ث
تمر بالعمل�ة المنصوص عليها �ف

 . ف كاء التجار�ني  والمستشار�ن وال�ث
 

ف واللوائح األم��ك�ة المعمول بها ف�ما يتعلق بالعق��ات   – 5.2 القوانني
 االقتصاد�ة والرقابة ع� الصادرات 

 
ي أي وقت من األوقات، تفرض الحكومة األم��ك�ة عق��ات اقتصاد�ة ع� بعض 

�ف
اد    أنواع بعينها من البضائع/ البلدان، وتحظر أو تق�د أو تنظم/ تطلب تراخ�ص الست�ي
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 المسؤول�ة االجتماع�ة   –   5.6

ي األ�شطة  
ي مجتمعاتهم والمشاركة �ف

ف ع� االضطالع بدور� فعال �ف يتم �شجيع الموظفني
ي ترعاها   ي األ�شطة المجتمع�ة الئت

عد المشاركة �ف
ُ
كة. ت ي ترعاها ال�ث ا  الئت ا تطوع�� كة أمر� ال�ث

ف أال �شعروا بالضغط أو اإلجبار ح�ال المشاركة فيها. �جب ع�   و�جب ع� الموظفني
�ة أو المجتمع�ة ضمان أن  ف الذين يتطوعون لمساعدة المنظمات الخ�ي  الموظفني

كة،   ي العمل، و�جب عليهم، عند تمث�ل ال�ث
مشاركتهم ال تتعارض مع مسؤول�اتهم �ف

. إظهار السلوك األخال ي ي والمهئف
 �ت

 االستجداء وتوز�ــــع الوثائق  –  5.7

ف توز�ــــع الوثائق أو المواد   كة، ال �حق للموظفني باستثناء الحد الذي توافق عل�ه ال�ث
المطبوعة من أي ن�ع أو بيع البضائع أو التماس اإلسهامات المال�ة أو االلتماس ألي  

ي أي وقت. وتحظر هذە 
كة �ف ي مقر ال�ث

ا طلبات االستجداء  سبب آخر �ف الس�اسة أ�ض�
كة والنظم الهاتف�ة األخرى.  ي لل�ث

ويف �د اإلل��ت  عن ط��ق ال��

 حقوق اإل�سان  – 5.8
 عن  

ً
ف المعمول بها المتعلقة بممارسات التوظ�ف العادلة، فض� كة لجميع القوانني تمتثل ال�ث

ف   ي واإللزا�ي وعمالة األطفال والتمي�ي ي تحظر العمل الج�� ف الئت ي التوظ�ف واالتجار  القوانني
�ف

 . ي سلسلة   بالب�ث
ي عمل�اتنا التشغ�ل�ة أو �ف

ي سوء استخدام حقوق اإل�سان �ف
لن نتسامح �ف

شاد باألمم   ي مبادئ االس�ت
شد بمبادئ مثل هذە تلك الواردة �ف التور�د لدينا. �س�ت

المتحدة حول األعمال التجار�ة وحقوق اإل�سان واإلعالن العال�ي لألمم المتحدة  
واالتفاق�ات األساس�ة لمنظمة العمل الدول�ة ف�ما يتعلق بعمالة   إل�سان،لحقوق ا 

ي التنظ�م والمفاوضة  
ي وح��ة تأس�س الجمع�ات والحق �ف األطفال والعمل الج��

ي مكان العمل. 
ف �ف  الجماع�ة واألجر المتساوي وعدم التمي�ي

  

 
ف واللوائح المعمول بها ف�ما يتعلق بمكافحة    –   5.3 اإلرهاب وغس�ل القوانني

 األموال

ي الوال�ات المتحدة  
ف مكافحة غس�ل األموال المعمول بها �ف ف مكافحة اإلرهاب وقوانني ُتلزم قوانني

ي العنا�ة المعقولة الالزمة للتأ�د من أن معامالتها التجار�ة ال �سّهل 
كات بتو�ف ها من البلدان ال�ث وغ�ي

 ها من األ�شطة غ�ي القانون�ة. غس�ل األموال وال تم��ل العمل�ات اإلرهاب�ة وال غ�ي 

كة   �حتفظ مكتب مراقبة األصول األجنب�ة بعدة قوائم لألشخاص الذين �حظر ع� ال�ث
�شمل هؤالء األشخاص بصفة عامة الجماعات اإلرهاب�ة المعروفة   وموظفيها التعامل معهم. 

ة لألفراد وال��انات الموجودة ب ا األعداد ال�ب�ي ي تمارس  وأعضاءها، ل�نها �شمل أ�ض� البلدان الئت
كة أعمالها مَمْن �كونون أقل شهرة أو لديهم عمل�ات �شغ�ل�ة أو أعمال تجار�ة   فيها ال�ث

وعة.  كة التشاور مع كب�ي مسؤو�ي   م�ث ي ال�ث
ف ع� موظ�ف ا، يتعني � ا ألن هذە القوائم تتغ�ي كث�ي نظر�

ي العنا�ة الواجبة عند مشاركة أطراف أخرى،  
بما يتما�ث مع س�اسة  االمتثال ف�ما يتعلق بتو�ف

 . ف كاء التجار�ني كة حول االستعانة بالوكالء والمستشار�ن وال�ث  ال�ث
 

ف واللوائح المعمول بها ف�ما يتعلق بمكافحة المقاطعة   –   5.4  القوانني
 

ف مكافحة المقاطعة المعمول بها بالوال�ات المتحدة. تحظر هذە  كة االمتثال لقوانني من س�اسة ال�ث
ف  ي مقاطعة جامعة الدول الع���ة إل�ائ�ل وأي مقاطعات أخرى ال تدعمها القوانني

المشاركة �ف
كة  ف تقد�م المعلومات المتعلقة بأعمال ال�ث الوال�ات المتحدة. عالوة ع� ذلك، تحظر هذە القوانني

ي أي طلبات لتقد�م المعلومات ف�ما يتعلق بأعمال 
كة باإلبالغ عن تل�ت ببلدان المقاطعة وُتلزم ال�ث

كة مع بلدان المقاطعة.   ال�ث

ها   ي صورة دعوات لتقد�م العطاءات ووثائق الشحن وغ�ي
ي كث�ي من األح�ان تظهر الطلبات �ف

�ف
ا لتقد�م المعلومات المتعلقة ببلد من بلدان   التجار�ة. من الوثائق   ف ع� أي موظف يتل�ت طلب� يتعني

ي تبدو ب��ئة  ا  المقاطعة اإلبالغ الفوري عن الطلب لقسم الشؤون القانون�ة.  لعد�د من الطلبات الئت
ف قد تلج طلبات أخرى يبدو أنها تنتهك   ي حني

تكون غ�ي قانون�ة (و�مكن إبالغ الحكومة األم��ك�ة بها) �ف
ي �سمح بها القانون.  ي االستثناءات الض�قة الئت

 القانون �ف
 

ف واللوائح المعمول بها ف�ما يتعلق بالجمارك   –   5.5  القوانني
 

كة اال  ي  من س�اسة ال�ث اد البضائع داخل البلدان الئت ي است�ي
ف واللوائح المعمول بها �ف متثال لجميع القوانني

كة أعمالها.   كة قصارى جهدهم لتقد�م معلومات دق�قة تمارس فيها ال�ث �جب أن يبذل موظفو ال�ث
كة أو الوكالء ف�ما يتعلق بتصن�ف البضائع المشحونة من بلد إ� آخر  إ� سما�ة الجمارك بال�ث

 ان كميتها وتقي�مها و�لد المنشأ. و��

 
 
 



13 

 

 

 
 
 
 
 

b (  ي معلومات اآلخ��ن   – المل��ة الفك��ة
كة تل�ت ي س�اق إدارة أعمالها، �حق لل�ث

�ف
ي تلقتها   ا لالتفاق�ات الئت الخاصة واستخدامها. ال �حق استخدام هذە المعلومات إال وفق�

ي االستخدام غ�ي الُمّ�ح به للمل��ة الفك��ة ألي  
ف عدم االنخراط �ف بموجبها. ع� الموظفني

موظف أو منافس سابق ف�ما يتعلق بوظ�فته. �مكن أن تتضمن األمثلة ع� هذە المل��ة  
 الفك��ة قوائم العمالء ومعلومات التسع�ي ومواصفات السفن. 

كاء والوكالء والمو   –   6.3  ردين العالقات مع ال�ش
ف والوكالء والموردين ودعمهم هو مفتاح نجاحنا. لخلق بيئة �ح�ف  كائنا التجار�ني إن عمل �ث
كاء بالدافع لمواصلة العمل معنا، �جب أن �كونوا ع� ثقة بأنهم سُ�عاملون   فيها هؤالء ال�ث

كة من ي المقابل، تتوقع ال�ث
كاء العمل والوكالء والموردي   بط��قة قانون�ة وأخالق�ة. و�ف ن،  �ث

اماتنا التعاقد�ة   ف  عن ال�ت
ً

كتنا، تفهم معاي�ي األخالق واالمتثال فض� عند عملهم ن�ابة عن �ث
ام بها.  ف  واالل�ت

 

كة  7القسم    حما�ة أصول ال�ش

 
ي ذلك  

كة ومواردها، بما �ف كة مسؤول�ة (أ) حما�ة أصول ال�ث ي ال�ث
تقع ع� عاتق موظ�ف

ضمان استخدامها بكفاءة، و(ج) منع �قة  المعلومات ال��ة، والحفاظ عليها، و(ب)  
كة ومواردها واإلهمال فيها و�هدارها.  كة لألغراض    أصول ال�ث �جب استخدام أصول ال�ث

ا ع�   كة، ما لم تتم الموافقة مسبق� وعة فقط ول�س لألعمال غ�ي المرتبطة بال�ث التجار�ة الم�ث
كة" األصول الملموسة مثل السفن   ذلك.  ي والمعدات والمركبات  �شمل "أصول ال�ث

والمبايف
امج وحقوق المل��ة الفك��ة    عن األصول غ�ي الملموسة مثل ال��

ً
واللوازم المكتب�ة، فض�

ها من   ف والب�انات المال�ة وغ�ي ات�ج�ات التجار�ة ووقت الموظفني األخرى والمفاه�م واإلس�ت
كة.   المعلومات المتعلقة بال�ث

 المعلومات ال��ة  –   7.1
كة وعمالئها  �جب ع�   كة الحفاظ ع� ��ة جميع المعلومات المرتبطة بال�ث ي ال�ث

موظ�ف
ي ذلك األ�ة أو معارف العمل  

ي مناقشة المعلومات ال��ة مع أحد، بما �ف
ومورديها. ال ينب�ف

ف آخ��ن ما لم   أو المعارف االجتماع�ة.  ي مناقشة المعلومات ال��ة مع موظفني
ال ينب�ف

ام بالحفاظ ع� ��ة المعلومات حئت بعد انقضاء   م. �ستدع� الحاجة إ� معرفته  ف يب�ت االل�ت
ها   التوظ�ف أو الخدمة بمجلس اإلدارة. أي مستندات أو أوراق أو سجالت أو غ�ي

 
 

 

 المنافسة العادلة 6القسم  

 
ي تقدمها.  ا لجودة موظفيها وسفنها والخدمات الئت ي صناعتها نظر�

كة رائدة �ف  ُتعد ال�ث
ي تحظر السلوك  تتنافس  ف الئت م بجميع القوانني ف كة ع� مزا�ا خدماتها فقط وتل�ت ال�ث

ي   ف الئت ف المنافسة وتلك القوانني ف مكافحة االحتكار أو قوانني التناف�ي غ�ي العادل مثل قوانني
ي للمعلومات أو المل��ة الفك��ة. 

 تحظر االستخدام غ�ي القانويف

ف المنافسة العادلة/مكافحة االحتكار  –   6.1  والتعامل العادل قوانني
a(   ف مكافحة االحتكار ف مكافحة االحتكار لمنع عمل�ات االحتكار    – قوانني وُضعت قوانني

كة االمتثال    و�شجيع  ي الصناعة نفسها. من س�اسة ال�ث
كات �ف ف ال�ث المنافسة الصح�ة بني

ي تعمل  ها من البلدان الئت ف مكافحة االحتكار بالوال�ات المتحدة األم��ك�ة وغ�ي لقوانني
ف ف�ما يتعلق   كة. �شمل السلوك المحظور عقد االتفاق�ات مع المنافسني فيها ال�ث

لعمالء أو أي أ�شطة أخرى تق�د المنافسة أو  باألسعار أو مدد العقود أو تخص�ص ا 
 تثب�ت األسعار.  

ف  تيبات غ�ي الرسم�ة "اتفاق�ات". �جب ع� الموظفني �مكن اعتبار المناقشات وال�ت
ي التجمعات 

ي ذلك جهات االتصال �ف
، بما �ف ف ي الحذر عند االجتماع بالمنافسني

تو�ف
ي المحادثة  

، �جب ع� المهن�ة والجمع�ات التجار�ة. عند االنخراط �ف ف مع المنافسني
ي مناقشات أو االستماع إ� مناقشة األسعار المستقبل�ة أو 

ف عدم الدخول �ف الموظفني
وط أو األحكام الخاصة بالبيع أو مناطق البيع  العطاءات أو العطاءات المقصودة أو ال�ث

ها من المعلومات التنافس�ة.   أو غ�ي

b(   كة   – التعامل العادل ي ال�ث
كة والموردين  ع� موظ�ف التعامل بعدالة مع عمالء ال�ث

. تتضمن أمثلة التعامل غ�ي العادل التالعب و�خفاء المعلومات   ف ف والموظفني والمنافسني
ا ادعاءات   و�ساءة استخدام المعلومات ال��ة وتح��ف الحقائق الماد�ة. ال تقدم أبد�

 كاذبة أو خادعة أو مضللة حول خدمات منافسينا. 
 المل��ة الفك��ة لآلخ��نحقوق    –   6.2

a ( خ�ص /ال�ت ف الن�ث  –حقوق الن�ش النسخ غ�ي الُم�ح به تحظر قوانني
خ�ص ها من األعمال المنشورة. تحّدد اتفاق�ات ال�ت امج الحاسوب وغ�ي  ل��

امج.  وط واألحكام الخاصة باستخدام ال�� �جب عدم إعادة إنتاج المواد المحم�ة    ال�ث
كة دون التحقق من أن  بحقوق الطبع والن�ث لالستخدا  م الشخ�ي أو الستخدام ال�ث

ا. النسخ أو   ا صح�ح� امج ُمرّخصة ترخ�ص� النسخ مسم�ح به. �جب أن تكون جميع ال��
امج الحاسوب أو مقاطع الف�ديو أو المواد المكت��ة أو   االستخدام غ�ي الُم�ح به ل��

ي تخضع التفاق�ة حما�ة حقوق الن�ث  خ�ص قد    الفوتوغراف�ة أو الصوت�ة الئت أو ال�ت
 تؤدي إ� المطالبات بانتهاك حقوق الطبع والن�ث و/أو انتهاك بنود العقد. 
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 االستخدام المقبول لتقن�ة المعلومات –  7.3
كة. ُ�سمح باالستخدام   كة لتلب�ة احت�اجات العمل بال�ث ستخدم نظم تقن�ة المعلومات بال�ث

ُ
�

ف عدم استخدام   نت. �جب ع� الموظفني ي واإلن�ت
ويف �د اإلل��ت ي لل��

الشخ�ي المحدود أو العر�ف
ة من النطاق   أي نظم لتقن�ة المعلومات بط��قة تتعارض مع اإلنتاج�ة أو �ستهلك كم�ات كب�ي

دد  كة. �حظر أي نقل أو  ال�ت ر �سمعة ال�ث نت أو موارد الشبكة األخرى أو تلحق ال�ف ي لإلن�ت
ا أو عدائ�ة أو عدوان�ة أو أي صورة من صور المضا�قة.   ل تهد�د�

�
ي قد �شك �جب  عرض للمواد الئت

�د   ي رسائل ال��
ف االمتناع عن االبتذال أو البذاءة أو السخ��ة أو المبالغة �ف ع� الموظفني

ي 
ويف ف عدم إرسال المواد المحم�ة بحقوق الن�ث أو األ�ار  اإلل��ت . �جب ع� الموظفني

 . ي
ويف �د اإلل��ت  التجار�ة أو أي معلومات مل��ة أخرى من خالل نظام ال��

ي 
ايف كة المراقبة االستباق�ة لشبكات تقن�ة   تتضمن س�اسة األمن السي�� المتبعة بال�ث

نت عال�ة الخطورة أو غ�ي   المعلومات والمعدات وحظر الوصول إ� مواقع شبكة اإلن�ت
المناسبة وال�شف عن الوصول غ�ي الم�ح به المحتمل للب�انات المخزنة ع� أنظمتها أو 

� الو�ي المستمر تجاە هذە  المرسلة من خاللها. يتحمل الموظفون مسؤول�ة الحفاظ ع
ف أو  فني ان�ة واإلبالغ عن المخاوف األمن�ة المتعلقة بتقن�ة المعلومات للم�ث المخاطر السي��

 ل�ب�ي مسؤو�ي المعلومات. 

كة أن جميع الب�انات ووسائل االتصال المرسلة أو المستقبلة أو الواردة   تعت�� ال�ث
ون�ة أو الهاتف�ة ونظمها  كة اإلل��ت كة.    بمعدات ال�ث �جب ع�  مل��ة ح��ة لل�ث

ا   هم من مستخد�ي المعدات أو مقد�ي الخدمات التعامل مع هذە النظم أ�ض� ف أو غ�ي الموظفني
كة وأال �كون لديهم أي توقع للخصوص�ة ف�ما يتعلق بمثل هذە    وموارد لل�ث

ً
باعتبارها أصو�

 الب�انات ووسائل االتصاالت. 

 وسائل التواصل االجتما�ي   –  7.4
ي الحذر عند استخدامهم لوسائل التواصل االجتما�ي أو   �حتاج

كة إ� تو�ف موظفو ال�ث
ي  

ون�ة. وع� موظ�ف غرف الدردشة أو لوحات اإلعالنات أو المدونات أو المواقع اإلل��ت
 : كة االمتناع عن الق�ام بأي مما ��ي  ال�ث

كة »»   Tidewaterترك االنطباع بأن آراءهم الشخص�ة �ي آراء �ث

كة  تقد�م ن »»    عن �ث
ً

 Tidewaterفسك باعتبارك ممث�

كة  »»   للغ�ي  Tidewaterاإلفصاح عن المعلومات ال��ة أو الشخص�ة ل�ث

كة  »»  أو ممتل�اتها دون الحصول    Tidewater��ث صور أو مقاطع ف�ديو لمعدات �ث
كة    Tidewaterع� إذن من نائب رئ�س �ث

ي ت�ف »»  كة ��ث الشائعات أو االنتقادات الئت ار بأعمالنا   Tidewater�سمعة �ث أو اإل�ف
 التجار�ة 

 
 

 
 

ي تحتوي ع� أ�ار تجار�ة أو معلومات خاصة ُتعد من ممتل�ات  العنا� الملموسة الئت
كة كتابة  كة. ال ُ�سمح باإلفصاح عن مثل هذە المعلومات ما لم ُ�ّ�ح مسؤول بال�ث ال�ث

 باإلفصاح عن هذە المعلومات أو ال�شف عنها. 

�شمل "المعلومات ال��ة" المعلومات ذات الطب�عة الخاصة أو ال��ة (مثل األ�ار  
ة وقوائم العمالء والخطط التجار�ة والب�انات المال�ة)، أو اإلفصاح عما   التجار�ة والخ��

ي صالح 
كة أو بعمالئها.  من شأنه أن �كون �ف ر بال�ث ف أو ُ�لحق ال�ف  المنافسني

ي تتم  تتضمن المعلومات ال��ة أ�ض�  ا المواد المكت��ة المقدمة والمعلومات الئت
ي جميع اجتماعات مجلس اإلدارة

أو أي لجنة منبثقة عنها وجميع   مناقشتها �ف
ي 

ي ل�ست �ف كة وعمالئها والئت ي يتم التعرف عليها عن موردي ال�ث المعلومات غ�ي العامة الئت
ا  ي عهد   نطاق المشاع. تتضمن المعلومات ال��ة أ�ض� بها الموردون    المعلومات الئت

ا معلومات عن الحالة المال�ة   كة. قد تتضمن المعلومات ال��ة أ�ض� والعمالء لل�ث
 عن المعلومات  

ً
ي البيع والتس��ق، فض�

كة وتطلعاتها وخططها و�رامجها �ف لل�ث
اء   المتعلقة بحاالت الدمج واالستحواذ  كة وحاالت إعادة �ث وعات المش�ت والم�ث

ها من التعامالت التجار�ة  األسهم وتجزئة األسهم وتصف  �ة االستثمارات وغ�ي
 المحتملة. 

كة وشعاراتها  – 7.2  عالمات ال�ش
كة دل�ل العالمة التجار�ة لالستخدام المناسب لعالماتها وشعاراتها  اعتمدت ال�ث

كة  �جب اإلبالغ عن أي استخدام للعالمات  "). Tidewater("العالمات التجار�ة ل�ث
كة  ل�ب�ي مسؤو�ي االمتثال.   ال �متثل لدل�ل العالمة التجار�ة Tidewaterالتجار�ة ل�ث

كة  ع�    Tidewaterلمعرفة الم��د ُير�� االطالع ع� دل�ل العالمات التجار�ة ل�ث
نت.   شبكة اإلن�ت
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ي مكان العمل   –   8.3

 العنف �ف
كة �احة، دون تهاون أو تغاض� عن، أي أعمال أو تهد�دات   تحظر ال�ث

باستخدام العنف من أي موظف أو موظف سابق أو عم�ل أو مورد ضد أي  
كة. يتضمن   كة أو حولها أو ف�ما يتعلق بأعمال ال�ث ي موقع ال�ث

فرد آخر �ف
ا.  ذلك استخدام أي لغة أو إ�ماءة بذيئة أو مس يئة أو تحمل تهد�د�

ي مثل هذا السلوك إلجراءات تأديب�ة  
وس�خضع الموظف الذي �شارك �ف

كة   تتضمن وتصل إ� حد إنهاء العمل. بناًء ع� الظروف، تحتفظ ال�ث
ي إخطار جهات إنفاذ القانون. 

 بالحق �ف

فيهم من الق�ام بأي �شاط مشبوە أو   ف واجب تحذير م�ث �قع ع� عاتق الموظفني
ە من ا  ف  غ�ي ف آخ��ن أو موظفني ي تنطوي ع� تهد�د �شمل موظفني لمواقف الئت

ي مكان العمل. 
ا �ف ف أو عمالء أو زّوار�  سابقني

 عالقات العمل   –   8.4
كة بالحق   كة ع� أساس اإلرادة. تحتفظ ال�ث عادة ما تقوم عالقات العمل مع ال�ث

ي أي وقت ألي سبب  
ي إنهاء عالقات العمل مع أي من موظفيها �ف

ا للقانون  �ف وفق�
 المعمول به. 

ف  –  8.5  خصوص�ة ب�انات الموظفني
كة   ي بعض األح�ان، يتوجب ع� �ث

جمع بعض    Tidewater�ف
كة   المعلومات حول موظفيها واالحتفاظ بها. ومع ذلك، لن تجمع ال�ث

طلب بقوة القانون أو الالزمة لعمل�اتنا التشغ�ل�ة  
ُ
ي ت إال المعلومات الئت

كة  واحت�اجاتنا المرتبطة ب  هذە    Tidewaterالعمل. لن تتيح �ث
المعلومات إال لألشخاص الُمّ�ح لهم وَمْن �حتاجون إ� استخدام هذە  

ي تحكم   ف الئت المعلومات ألغراض تتعلق بالعمل. قد تختلف القوانني
كة  استخدام معلومات التع��ف الشخص�ة من بلد   م �ث ف آلخر. تل�ت

Tidewater   ف خصوص�ة ال ي  باالمتثال لجميع قوانني
ب�انات المعمول بها، بما �ف

. إذا كنَت غ�ي متأ�د   ي ذلك الالئحة العامة لحما�ة الب�انات التابعة لالتحاد األوروي�
ف عل�ك استشارة   ي مكان عملك، فيتعني

ف خصوص�ة الب�انات �ف أو ال تعرف قوانني
 قسم الشؤون القانون�ة للتوج�ه. 

 

 
 التن�ع والشمول  – 8.1

كة بيئة عمل   ي  تعّزز ال�ث ات واألفكار والمواهب الئت شاملة وتقّدر ق�م تن�ع الخ��
ي توف�ي فرص توظ�ف  

كة �ف تزخر بها قاعدة موظفيها العالم�ة. تتمثل س�اسة ال�ث
ف ألداء مهام   ف واللوائح المعمول بها لألفراد المؤهلني ا لجميع القوانني متكافئة وفق�

 الوظ�فة. 

ي ذلك  
ف بما �ف ف المستند إ� العرق أو نحظر أي ن�ع من أنواع التمي�ي التمي�ي

ي ذلك الحمل واله��ة الجنس�ة والتوجه 
اللون أو الدين أو الجنس (بما �ف

ي أو العمر أو اإلعاقة أو المعلومات الجين�ة أو  )، أو األصل الوطئف الجن�ي
ها من الحاالت المحم�ة  المواطنة أو الحالة العسك��ة أو الجند�ة أو غ�ي

 لجميع متطلبات التوظ�ف والعمل والهجرةبقوة القانون. إننا نمتثل  
ي االمتثال. 

كة التعاون مع جهودنا �ف ي ال�ث
ال نتسامح  ونتوقع من جميع موظ�ف

 . ف ف الذين يبلغون بحسن ن�ة عن التمي�ي ف أو المتقدمني  مع االنتقام من الموظفني

ف  – 8.2  مكافحة التحرش والتمي�ي
ا باالح�ت  ف معاملة بعضهم بعض� كة من الموظفني ام والذوق والتقدير  تتوقع ال�ث

كة مع أي شكل من أشكال  والمهن�ة. لن تتسامح ال�ث
ف ألي سبب كان.  ف من أي من الموظفني  التحرش أو التمي�ي

ف التهد�د أو   فني كة التحرش الجن�ي بأي شكل من األشكال. ال �حق للم�ث تحظر ال�ث
بأي شكل من  التلميح إ� أن التنازل أو الرض�خ أو الرفض للعروض الجنس�ة سيؤثر  

وط التوظ�ف أو التع��ض وأحكامهما. باإلضافة إ� ذلك، �حظر ع�   ي �ث
األشكال �ف

، سواء   ف ارتكاب األشكال األخرى للتحرش الجن�ي ف أو غ�ي الموظفني الموظفني
 . ي

 الجسدي أو اللف�ف

، ف�جب   ف أو التحرش الجن�ي إذا كان الموظف �عتقد أنه قد تعرض للتمي�ي
ف عل�ه اتباع اإلجراءات ال ي س�اسة مكافحة التحرش والتمي�ي

 متبعة �ف
ف أو التحرش.   لإلبالغ عن التمي�ي

 
 

القسم
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