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 ثقافة تقوم على النزاھة واالعتماد والسالمة والعمل الجماعي

 

ي. وتؤكد قواعد تسعى إيليوت جروب جاھدة لتعزيز ثقافة تقوم على قيم  النزاھة واالعتماد والسالمة والعمل الجماعي الجماع

السلوك المھني ھذه على التزامنا بمباشرة عملنا وفًقا لمعايير أخالقية عالية، وبما يتفق مع جميع القوانين المعمول بھا والقواعد 

  .أساسي يجب االلتزام به في مباشرة جميع أعمال الشركة معيارواللوائح على مستوى العالم. إن قواعد إيليوت جروب ما ھي إال 

 

لھدف من وضع ھذه المدونة ضمان معرفة الجميع بمعايير إيليوت جروب القانونية واألخالقية. ولھذا نسلط فيھا الضوء على وا

المجاالت التي قد تحدث فيھا مخالفات للمعايير األخالقية، مع توفير اإلرشادات بشأن سبل تجنبھا. كما توضح المدونة أيًضا آليات 

ألخالقية أو التي تبدو كذلك. وأخيًرا، ھناك معلومات عن المصادر العديدة المتوفرة للمساعدة في اإلبالغ عن السلوكيات غير ا

   .تحديد ما إذا كان نشاط ما يتفق مع معايير إيليوت جروب أم ال

 

كل من  وتفرض إيليوت جروب على كل من يباشر عمالً باسمھا االلتزام بتلك القواعد والمعايير في أعماله اليومية. ويتعرض

يشارك في أي سلوك محظور إلجراءات تأديبية مناسبة لما قام به من سلوك، وقد تصل إلى اإلقالة. وفي بعض الحاالت قد يستلزم 

 .األمر إبالغ الجھات الحكومية القائمة على تنفيذ القانون
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 أساسيات العمل في إيليوت جروب

 

 منتجاتنا وخدماتنا

 

 .طلوًبا لتقديم منتجاتنا وخدماتناعنصًرا أساسًيا وم التميزيعد

 

ولتوفير منتجات وخدمات تسھم في  تساھم في مجتمعنا العالمينسعى جاھدين لتوفير المنتجات والخدمات التي 

 .حل المشكالت االجتماعية المتعلقة بالموارد النادرة مثل الماء والھواء والبيئة ومصادر الطاقة

 

لھا آثاًرا كبيرة على المجتمع. ومن ثم، نبذل قصارى جھدنا،  وأمانھا أن جودة منتجاتناوتدرك إيليوت جروب 

 .منذ المراحل األولى للتصميم، إلنتاج منتجات عالية الجودة وآمنة

 

 فريق العمل

 

وظائفھم بنزاھة وبأسلوب يعتمد عليه، فضالً عن أدائھا بكفاءة ووفًقا لقواعد  إيليوت جروب  يؤدي موظفو

 .السالمة

 

 .مسؤولين عن االمتثال لمدونة القواعد وسياسات الشركة األساسية إيليوت جروب  ويعد ممثلو

  

بأن يكونوا نموذًجا يحتذي به، كما أنھم مسؤولون عن فرض  والمديرونو وتلتزم اإلدارة العليا والمسؤولون 

عايير من معايير السلوك المھني األخالقي لمجموعة إليوت جروب. ويتطلب حدوث أي انحراف عن ھذه الم

 .اإلدارة أن تقوم بالتحقيق في األمر واتخاذ قرار بشأنه واتخاذ إجراءات لمنع تكراره في المستقبل

 

 السلوك

 

 :يجب أن يتحلى كل من يعملون نيابًة عن إيليوت جروب بما يلي

 

  النزاھة مستويات ألعلى وفقًا المسؤوليات جميع أداء
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������ �� ����� ���� ������ 

  المدونة ھذه من التنفيذو واإلبالغ اإلرشاد

 

 عالمنا

 

ونبذل قصارى جھدنا للحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن أعمالنا على مستوى  لحماية البيئة العالمية نسعى 

العالم. لذا فإن جميع أنشطتنا المھنية تلتزم بقواعد الحفاظ على البيئة مع التركيز على استخدام التكنولوجيا 

 .وية وإعادة استخدامھالخفض المنتجات الثان

 

 عالقاتنا العالمية

 

ندرك أن علينا االلتزام بالحفاظ على عالقات عادلة وممتازة مع المجتمع والسوق والعمالء والموردين 

والمساھمين والموظفين وغيرھم من أصحاب المصالح في المحيط الذي نتعامل فيه. ومن ثم نحافظ في أعمالنا 

من الشفافية.  وفي ضوء عالقاتنا العالمية المتشعبة، ندرك أنه من الضروري أن التجارية على مستوى مقبول 

  :نلبي على األقل التوقعات المقبولة التالية

 

 .االجتماعية بالمسؤولية تتحلى لشركة ينبغي كما نتصرف أن, ������� ��� ����

 

������� �����, �� ����� �� ������ ����� ����� ��� 

����������� 

 .واألسعار والخدمة ودةوالج

 

�������  ������� ,�� ���� ������ ������ ������ ����� �� 

���� 

 .العادلة التجارة أساليب اتباع

 

�������  �������� ,���� ��������� ����� ��� ���� 

 .العدالة

 

  ومريحة آمنة عمل بيئة نوفر أن, �������� �������

 .األساسية اإلنسان حقوق تحترم

 

�������  ��������� � ���������� ,�� ���� �� ���� ������ 

��� 

 .الطويل المدى
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 مسؤوليتنا -عالمنا 

 

إنه عالمنا، ولذلك، نحن مسؤولون عن المحافظة عليه. االلتزام باللوائح البيئية في إيليوت جروب مسؤولية 

لوائح البيئية السارية على أنشطتھم في الجميع. تشترط إيليوت جروب في موظفيھا الدراية بجميع القوانين وال

مكان العمل وكذلك االلتزام بھا. وكل موظف مسؤول عن فھم تأثير وظيفته على البيئة والقيام بھا بطريقة ال 

  .تضر بالبيئة. تضم كل منشأة عاملة إدارة بيئية مسؤولة عن برامج االلتزام البيئي

 

 عام -بيعية االلتزام البيئي والمحافظة على الموارد الط

 

تلتزم إيليوت جروب، في كل موقع من مواقعھا، بالقوانين واللوائح والمراسيم المتعلقة بالبيئة.  فوضع المجتمع 

 :المحلي في االعتبار والسعي لمنع أي ضرر تتعرض له البيئة أمر أساسي.  كما نراعي أيًضا
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��� ���� ������ ������� ��������� ����������� 

 .التلوث من للوقاية

 

يجب توجيه األسئلة أو المخاوف أو المقترحات التي تتعلق بااللتزام بقوانين البيئة إلى المشرفين أو إلى 

المنظمات البيئية المحلية. إذا أصبح الموظف على علم بأي آثار بيئية سلبية حقيقية أو محتملة ناجمة عن أي من 

 .وب، فيجب عليه أن يبلغ عن األمر فوًرا ألحد موظفي إدارة المرافقأعمال إيليوت جر
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 عالقاتنا العالمية

 

ُتبنى العالقات على النزاھة والثقة واألمانة.  تدرك إيليوت جروب مسؤوليتھا عن بناء عالقات جيدة وتطويرھا 

ن والمنافسون والمساھمون والحفاظ عليھا مع جميع أصحاب المصالح. وُيعد العمالء والموردون والممثلو

 .والمستثمرون ذوو الصلة بأعمالنا من أصحاب المصالح المھمين إليليوت جروب

 

 العالقات داخل السوق

 

A. االلتزام بقوانين مكافحة االحتكار 

 

وضعت الحكومات، بما فيھا حكومات الواليات والحكومة الفيدرالية والحكومات األجنبية، قوانين لمكافحة 

قوانين"منافسة" تھدف إلى الحفاظ على التنافس المستقل بين المنافسين وتحظر األنشطة التي  االحتكار أو

تتسبب في قيود غير معقولة على التجارة. وھناك بعض أنواع القيود التي ُتعد غير قانونية بموجب قانون 

الموظفين أن ينتبھوا مكافحة االحتكار الياباني وقوانين الواليات المتحدة والعديد من الدول ويجب على 

لتجنب حتى شبھة ارتكاب مثل ھذه السلوكيات. بعض األمثلة الواضحة لمخالفات قوانين مكافحة االحتكار: 

تثبيت األسعار وتزوير المناقصات وتخصيص األسواق أو العمالء وتخصيص اإلنتاج وإجراءات 

ھاك قوانين مكافحة االحتكار، المقاطعة الجماعية مثل االجتماع على رفض التعامل. يترتب على انت

المساءلة القضائية الشخصية للموظف والتي قد تصل إلى الغرامة والسجن. كما قد تتعرض إيليوت 

 .جروب إلى المساءلة القضائية الجنائية والمدنية

 

والدفاع عن دعاوى مكافحة االحتكار، حتى في حالة نجاحه، مرھق ومكلف جًدا ويستغرق وقًتا طويالً. 

ثم يجب أال يشارك الموظف في األنشطة المحظورة كما يجب عليه أن يبذل جھًدا ليتجنب حتى شبھة ومن 

المخالفة. يجب أن يكون الموظفون الذين يعملون في مجال المبيعات أو التسويق أو الذين لديھم اتصاالت 

موعات أو اجتماعات المج (ASME تجارية أو ممن يحضرون اجتماعات الجمعيات المھنية (مثل

 .الصناعية على دراية بھذه االلتزامات التي تفرضھا قوانين مكافحة االحتكار

B. العقوبات والحظر التجاري 

 

من حين آلخر، تفرض الواليات المتحدة واليابان وغيرھا من الدول عقوبات اقتصادية ضد دول أجنبية 

أو أشخاص أو جھات معينة مثل )، وغيرھا كوبا وإيران وكوريا الشمالية والسودان وسوريا مثلمعينة (

الشركات المملوكة أو التي تسيطر عليھا دول أو أشخاص خاضعين لعقوبات).  مثل ھذه العقوبات تمنع 

بشكل عام الشركات أو الموظفين األمريكيين من نقل ملكية أو التعامل على أي نحو آخر على أي من 

مصلحة.  ويعني ھذا أنه ال يجوز إليليوت الممتلكات التي يكون فيھا للطرف الخاضع للعقوبات أي 

جروب أو أي من موظفيھا أن يتعاملوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع مثل ھذه الدولة (بما في ذلك 

 .مواطنوھا) أو الشخص أو الجھة أو الشركات أو الوكالء المتصلين بھا
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لحظر التجاري سارية المفعول. يجب ويجب على الموظفين االلتزام بجميع العقوبات االقتصادية وحاالت ا

أن يتم إحالة االستفسارات المتعلقة بالصفقات التي تخضع لعقوبات اقتصادية أو الحظر التجاري مباشرة 

إلى كبير مسؤولي االلتزام العالمي.  لالطالع على قائمة الدول والجھات واألشخاص الذين ال يجوز 

معھم، انظر موقع مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة لشركات ومواطني الواليات المتحدة التعامل 

 :الخزانة األمريكية على الموقع التالي

<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>. 

  

C. قوانين مكافحة المقاطعة 

 

بموجب قوانين مكافحة المقاطعة في الواليات المتحدة وبعض الدول األخرى، ال يجوز إليليوت جروب 

ال لموظفيھا أن يقوموا بأي تصرف يلتزمون فيه أو يؤيدون أي مقاطعة دولية ال تدعمھا الواليات و

المتحدة . وتلزم قوانين مكافحة المقاطعة إيليوت جروب باإلبالغ فوًرا عن أي طلبات مقاطعة تتلقاھا 

لبات قد يتلقاھا باإلضافة إلى إعداد تقارير سنوية بھا. وعلى كل موظف أن يبلغ مشرفه فوًرا بأي ط

 .للمشاركة في المقاطعة

 

D. الوكالء واالستشاريين والممثلون وغيرھم 

 

ال نتعامل إال مع الوسطاء أو الوكالء أو االستشاريين أو الممثلين وغيرھم (وُيشار إليھم جميًعا فيما بعد 

للوائح السارية.  وال تدخل باسم "الغير") الذين يسعون مثلنا لاللتزام بأعلى المعايير األخالقية والقوانين وا

إيليوت جروب في تعامالت نظير عمولة أو أتعاب إال مع األشخاص أو الجھات من الغير الذين يقدمون 

خدماتھم بنية حسنة. يجب أن تكون المدفوعات المقدمة إلى الغير مقبولة وفي حدود المتعارف عليه 

وسجالت إيليوت جروب. وال يجوز دفع أي مقابل  للخدمات الُمقدمة وأن ُتسّجل تسجيالً سليًما في دفاتر

 .نقًدا

 

E. تقديم الھدايا ودعوات الترفيه والضيافة وغيرھا من المجامالت المھنية األخرى 

 

ال يجوز لموظفي إيليوت جروب عرض أي شيء ذي قيمة أو الوعد به أو تقديمه أو الموافقة على ذلك أو 

أو غير مباشرة، ألي فرد أو منظمة للحصول على ميزة  نقل ملكيته على أي نحو آخر، بطريقة مباشرة

 .تجارية غير مشروعة

 

 تقديم الھدايا )1

 

يمكن استخدام الھدايا باعتبارھا وسيلة مھمة وال غبار عليھا إلقامة العالقات التجارية 

المشروعة وتعزيزھا. إال أن تقديم الھدايا بقصد التأثير على القرارات التجارية أمر غير 
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 جائز. وكلما زادت قيمة الھدايا أو تكررت، دل ذلك على أنھا على األرجح ھدية الئق وال

 .غير مشروعة أو قد تصل إلى حد الرشوة

 

تمثل بعض الھدايا، مثل تلك التي يتوفر فيھا عنصر المقابل، مخالفة للقوانين الجنائية 

األخرى التي تمارس فيھا بالواليات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وبعض الدول األجنبية 

إيليوت جروب أعمالھا التجارية، وُيحظر تقديم مثل ھذه الھدايا. ومن أمثلة ھذه الھدايا 

المحظورة الھدايا المعروضة أو المقدمة بنية الحصول على أي منفعة من الُمھدى إليه.  

المي، ال يجوز وباستثناء الحاالت التي يتم فيھا الحصول على استثناء من مكتب االلتزام الع

 :عند تحقق جميع الشروط اآلتية إال للموظف عرض ھدية فيما يتصل بأعمال إيليوت جروب

 

 ;النقد يعادل ما أو نقًدا الھدية تكون أال

 

�� ���� ������ ��� ���� ������ ��� ���� �� 

���� ����� ��� ���� ���� �� ������ �� ���� 

��� ���� ���� -  ��� ����� ��� 

 .القمصان أو األقالم مثل الشركة شعار عليھا المطبوع اياالھد

 

 الترفيه والضيافة وغيرھا من مجامالت العمل األخرى )2

 

في ظل ظروف معينة، يجوز دفع نفقات الترفيه والضيافة وبعض مجامالت العمل األخرى (يشمل ذلك 

عن الغير فيما يتعلق باألعمال  على سبيل المثال ال الحصر، الوجبات والسفر واإلقامة أو كالھما) نيابة

التجارية المشروعة أو األنشطة الدعائية.  ولھذا السبب، يجب توخي الحذر لضمان أن مثل ھذه 

 :النفقات

 

�� ����� �������� �������� ������� �� 

�������� ������� �������� ������� 

�������� ����� ������ 

���� ����� ��� ��� ��� ��������� 

 

  سياسات وكذلك جروب إيليوت سياسات بھا حتسم

����� ���� ������ ������� 
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 .(ذلك إلى وما والتدريبات، والوجبات التعاقدية االلتزامات

 

ال يجوز ألي موظف تحمل نفقات الترفيه أو الضيافة أو مجامالت العمل لمسؤولين حكوميين. كما ُيحظر على 

ة أو مجامالت العمل لموظفي الجھات المملوكة أو الموظفين أيًضا أن يدفعوا النفقات التي يدخل فيھا الترفيه أو الضياف

 .(, شركات البترول الوطنيةمثلالتي تديرھا إحدى الحكومات دون إذن صريح من المدير (

 

F. مكافحة الرشوة 

 

.  وستخضع أي عملية دفع غرضبأي مكان  وألي  أشكال الرشوة جميعتحظر إيليوت جروب تقديم   

قانون مكافحة ممارسات الفساد ة، وقد يصل األمر للفصل.  يحظر أو تصرف غير سليم إلجراءات تأديبي

واالتفاقيات متعددة  بالمملكة المتحدة (Bribery Act) قانون مكافحة الرشوةو ،(”FCPA“) األجنبية

منظمة ,ومنظمة التنمية والتعاون االقتصادي  األطراف المبرمة بين الدول األعضاء في األمم المتحدة و

والقوانين التي تطبق ھذه االتفاقيات بالدول األعضاء (وُيشار إليھا جميًعا  (OAS“)كيةالبلدان األمير

باسم "قوانين ولوائح مكافحة الرشوة") دفع أي مبالغ، مباشرة أو على نحو غير مباشر، لموظفي 

 .الحكومة أو أي شخص أجنبي بغرض الحصول على ميزة أو منفعة تجارية غير عادلة

 

، يحظر على الشركات واألفراد دفع مبالغ مالية أو الوعد فحة ممارسات الفساد األجنبيةلقانون مكاوفًقا 

بأي شيء ذي قيمة أو تقديمه، مباشرًة أو على نحو غير مباشر، ألي مسؤول حكومي غير أمريكي 

, "مسؤول حكومي أجنبي") للحصول أو الحفاظ على فرصة عمل أو الحصول على ميزة غير أي(

فيحظر مثل ھذه المعامالت  2010انون مكافحة الرشوة بالمملكة المتحدة الصادر عام مشروعة. أما ق

بغض النظر عن عالقة المتلقي بأي حكومة أو وضعه فيھا. ويجب على إيليوت جروب أن  -التجارية 

تلتزم دائًما بالمعايير األعلى. ويشمل مسمى "مسؤول حكومي أجنبي" أي شخص ذو سلطة حكومية.  

محاولة إلغراء أي مسؤول أجنبي باستخدام أو إساءة استخدام منصبه الرسمي في إسناد عمل  وُتعد أي

لدافع الرشوة أو لتلقي منفعة غير مستحقة "أفضلية غير مشروعة". وأخيًرا، ال تنحصر "الرشوة" في 

غير، مثل المال فقط، بل تمتد لتشمل أي شيء ذي قيمة.  كما يحظر أيًضا دفع مبالغ أو إعطاء ھدايا لل

عن دراية حقيقية أو ظن قوي) بأن ھذا المبلغ أو الھدية ذات  أيالوكالء أو ممثلي مبيعات، مع العلم (
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القيمة، أو جزء منھا، سُتعرض، أو أن ھناك احتمال كبير بأن ُتعرض أو ُتقدم، مباشرًة أو على نحو غير 

 .مباشر لموظف أجنبي

 

حة الرشوة نفسه وإيليوت جروب للمسائلة الجنائية ويعرض أي موظف يخالف قوانين ولوائح مكاف

والمدنية.  وھذا النوع من السلوكيات قد يشوبه الغموض. ولذا، فإن توخي الحذر مطلوب عند العمل من 

خالل استشاريين أجانب، أو ممثلين أو وكالء تجاريين، أو عند التعامل مع شركات مملوكة، كلًيا أو 

  جزئًيا، لحكومات أجنبية أو

 

تربطھا صالت شخصية أو عائلية لحكومات أجنبية.  وفي مثل ھذه الحاالت، يجب استشارة مسؤول 

 .االلتزام العالمي للحصول على إرشادات محددة عن كيفية التعامل مع كل موقف

 

G. غسل األموال 

 

عوائد يجب على الموظفين إبالغ مسؤول االلتزام إذا علموا أن الشركة أو أي من موظفيھا قد حصل على 

عمل إجرامي (مثل األرباح الناتجة عن دفع رشوة أو عرضھا).  كما يجب على الموظفين إبالغ مسؤول 

االلتزام إذا علموا أن الشركة أو أًيا من موظفيھا وافق على مساعدة أي متلِق للرشوة في إخفاء أرباح ھذه 

الموظفين إبالغ مسؤول  الرشوة  (مثل دفعھا في حساب بنك أجنبي).  وعالوة على ذلك يجب على

 :االلتزام إذا تنامى إلى علمھم حدوث أي مما يلي
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 �نفسه لحساب يعمل ال معه يتعامل من أن على دالالت أو ادربو أي ظھور

 .الحقيقي المستفيد ھوية إخفاء يحاول بل

 

�� ����� �� ����� �� ������ ��� ��� ����� ������ 

�� ������ ������ ���� ������ �������� 

 .صحيحة غير أو كافية غير معلومات تعطي أو

 

H. التواصل مع الجھات الحكومية 

 

تتم جميع اتصاالت إيليوت جروب مع المسؤولين الحكوميين وفًقا لجميع اللوائح والقوانين  يجب أن

أي عمل غير مشروع. يجب عدم إقامة أي اتصاالت أو عالقات  شبھةالسارية وعلى نحو يتجنب حتى 

ى غير قانونية مع موظفي الحكومة، كما يجب أال تشير مثل ھذه العالقات لوجود تأثير غير مشروع عل

مثل ھؤالء الموظفين أو تعرض نزاھة الشركة للتشويه. يجب أن تتم أي مساعدة أو مساندة من إيليوت 

جروب ألي موظف حكومي وفًقا للممارسات التجارية القانونية واألخالقية. كما يسري ھذا أيًضا على أي 

لممثلون. وبالمثل فإن أي مساھمات أو نفقات مباشرة أو غير مباشرة يدفعھا الموظفون، أو الوكالء، أو ا

دعوات للترفيه ُتقدم للموظفين الحكوميين يجب أن ُتقدم في حدود القوانين السارية، وحسن التصرف، 

 .وأعلى المعايير األخالقية

 

 

I. براءات االختراع وحقوق النشر، والعالمات التجارية والملكية الفكرية 

 

العالمات ختراع أو حقوق النشر أو حقوقيحظر على الشركة اتخاذ أي إجراء ينتھك براءات اال 

التجارية وحقوق الملكية الفكرية األخرى المملوكة ألي شركة أخرى.  ويحظر على الموظفين نسخ أو 

توزيع أي برامج أو أي مواد أخرى محمية بموجب حقوق النشر دون الحصول على الموافقة الالزمة 

ر لمنع نسخ أعمالھم المكتوبة دون تصريح، كما تتمتع لذلك. تحمي القوانين الحكومية أصحاب حقوق النش

برامج الحاسب عادًة بحقوق النشر أيًضا. ويعرض النسخ غير القانوني لبرامج الحاسب أو أي مواد أخرى 

إيليوت جروب لمسؤولية قانونية خطيرة كما يعرض الموظف المسؤول للمسؤولية الجنائية وذلك في حالة 

بالضرورة أن المالك ال يتمسك   ال يعنيح. غياب إشعار حقوق النشر والتأليف تعمد المخالفة بقصد الرب

بحقوق نشر البرنامج أو المادة المعنية، ولھذا على الموظفين أن يتأكدوا من أن جميع البرامج والمواد 

  .المستخدمة بإيليوت جروب إما مملوكة للشركة أو ُتستخدم بناًء على اتفاقية ترخيص مكتوبة

 

J. التأليف والنشر حقوق 

 

يحظر على الموظفين إعادة إنتاج أو توزيع أي برامج أو أي مواد أخرى تخضع لحقوق التأليف والنشر 
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دون الحصول على الموافقة الالزمة لذلك. ويحمي القانون الفيدرالي أصحاب حقوق النشر لمنع نسخ 

ق النشر. ويعرض النسخ غير أعمالھم المكتوبة دون تصريح، كما تتمتع برامج الحاسب أيًضا بحقو

القانوني لبرامج الحاسب أو أي مواد أخرى إيليوت جروب لمسؤولية قانونية خطيرة كما يعرض الموظف 

المسؤول للمسؤولية الجنائية وذلك في حالة تعمد المخالفة بقصد الربح. غياب إشعار حقوق النشر والتأليف 

ر البرنامج أو المادة المعنية، ولھذا على الموظفين أن ال يعني بالضرورة أن المالك ال يتمسك بحقوق نش

يتأكدوا من أن جميع البرامج والمواد المستخدمة بإيليوت جروب إما مملوكة للشركة أو ُتستخدم بناًء على 

 .اتفاقية ترخيص مكتوبة

 

 

 

 ك. قوانين االنتخاب والحمالت

 

السارية المتعلقة باستخدام أموال الشركة،  تشترط إيليوت جروب على موظفيھا االلتزام بجميع القوانين

وممتلكاتھا، وخدماتھا في التأثير على أعمال الحكومة أو اقتراح مرشح ما أو انتخابه ألي منصب عام. 

كما يجب أن تلتزم أي مساھمات مادية مقدمة للمرشحين السياسيين، واللجان واألحزاب السياسية، وأي 

المباشرة أو غير المباشرة، التزاًما تاًما باللوائح والقوانين السارية،  شكل آخر من الدعم والمساعدة سواء

وأن يتم الحصول على جميع الموافقات الالزمة. ومن أمثلة الدعم المباشر وغير المباشر المساھمات 

المالية، واستخدام غرف االجتماعات بإيليوت جروب، وسيارات الشركة، وخدمات الحاسب والبريد، 

  .م العمل بالشركة، أو أي شيء آخر ذي قيمةوخدمات طاق

 

بالرغم من أن إيليوت جروب تشجع موظفيھا على المشاركة في المجتمع ، وشؤون الحكومة والسياسة، 

ودعم المرشحين السياسيين الذين يختارونھم إال أن عليھم ممارسة ھذه األنشطة خارج أوقات العمل، 

ودون أن ترد لھم إيليوت جروب، بأي شكل من األشكال، النفقات التي يتحملونھا  وعلى نفقتھم الخاصة،

في ھذا الصدد. تحظر األنشطة السياسة المتحيزة لموقف بعينه داخل مباني الشركة. عالوة على ذلك، 

يحظر أن يؤدي النشاط السياسي للموظف إلى انطباع بأن مثل ھذا النشاط مدعوم أو أنه إجراء رسمي 

 .عن إيليوت جروب صادر

 

 عالقاتنا مع أصحاب المصالح والمستثمرين

 

على إيليوت جروب أن تتصرف دائًما بما يوفر الحماية لحقوق أصحاب األسھم والمستثمرين، واحترام 

مصالحھم.  نقوم بكشف جميع المعلومات المتعلقة بأعمالنا، مثل المعلومات المتعلقة بالوضع المالي ووضع 

لتجارية، في الوقت المناسب، وبالطريقة التي تالئم حملة األسھم والمستثمرين.  كما نعلن أنشطة الشركة ا

بوضوح فلسفة الشركة ومبادئھا اإلدارية، ونتلقى جميع اآلراء، واالنتقادات حول ھذه الفلسفة والمبادئ بصدر 

 .رحب
 



13 
 

 

 أ. اتصاالت العمل واالحتفاظ بھا

 

ذلك البريد اإللكتروني والمالحظات الشخصية والمفكرات، جميع سجالت واتصاالت العمل، بما في 

عرضة للكشف عنھا أثناء التحقيقات الداخلية أو عند التقاضي أو التحقيقات الحكومية. وتجّرم التشريعات 

 قبلتعمد إتالف المستندات أو التغيير فيھا أو إخفائھا في ظل ظروف معينة. استشر رئيسك المباشر  

 .إتالف أي مستندات

 

تصل المراسالت أيًضا إلى بعض األطراف الخارجيين ووسائل اإلعالم. ولھذا، عند كتابة المالحظات أو 

المستندات أو رسائل البريد اإللكتروني، يجب على الموظفين االنتباه إلى الكلمات والتعبيرات التي 

قة عند كتابة أي يستخدمونھا. كما يجب على الموظف أن يحرص على الوضوح واإليجاز والصدق والد

معلومة أو تمثيل دوره ومسؤولياته وسلطته. وبالمثل، ينبغي على الموظفين أن يتجنبوا المبالغة واللغة 

البالغية والتكھنات وتقديم استنتاجات قانونية أو متعلقة بالمخاطر، كما يجب عليھم عدم وصف اآلخرين 

 .أو دوافعھم بأوصاف تدل على االزدراء

 

 السريةب.  المعلومات 

 

تنص سياسة إيليوت جروب على الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بحالتھا المالية وعملياتھا وأي 

معلومات أخرى متعلقة بالشركة، وتحظر على الموظفين إساءة استخدام أي من ھذه المعلومات التي 

علومات التي ائتمنتھم يطلعون عليھا بسبب العمل بالشركة. ويجب على الموظفين الحفاظ على سرية الم

إيليوت جروب أو عمالؤھا عليھا، وُيستثى من ذلك الكشف عن المعلومات بعد الحصول على إذن بذلك أو 

في الحاالت التي يفرض فيھا القانون الكشف عنھا. تتضمن المعلومات السرية جميع المعلومات غير 

ة أو عمالئھا إذا تم الكشف عنھا. قد يمثل المتاحة العامة التي يمكن أن تفيد المنافسين أو تضر بالشرك

تداول الموظف على أسھم الشركات األخرى أو أوراقھا المالية بناًء على معلومات مھمة غير متاحة 

للعامة، يشمل ذلك األرباح أو نتائج التشغيل غير المعلنة ومناقشات االندماج وعمليات االستحواذ أو 

ة أخرى في معرض أدائه ألعمال إيليوت جروب مخالفة للقوانين التصفية المحتملة، حصل عليھا من شرك

 .واللوائح الحكومية، بما في ذلك قوانين األوراق المالية

 

عند حصول الموظف على معلومات مھمة سرية أو غير متاحة للعامة، فال يجوز له استخدام مثل تلك 

تمرير تلك المعلومات ألي شخص المعلومات، مباشرة أو على نحو غير مباشر، في أي ربح شخصي أو 

ألي غرض، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر، شراء األوراق المالية أو بيعھا. يعرض المشاركة 

في التداول بناًء على معلومات داخلية الموظف للعقوبات المدنية والجنائية، وكذلك الفصل من الوظيفة، 

إيليوت جروب. وعند ترك الموظف للوظيفة (ألي  كما قد يترتب عليه مسؤولية مدنية وجنائية على

المستندات والدفاتر والسجالت والملفات وبطاقات الھوية المملوكة  جميعسبب)، يجب عليه أن يعيد 

 .معلومات سرية خاصة بإيليوت جروب أيللشركة، ويحظر عليه الكشف عن 
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لشرعية وغير األخالقية والغش والمعاملة جـ. حماية أصول الشركة واالستخدام السليم لھا والممارسات غير ا

 العادلة

 

يجب على جميع الموظفين حماية األصول المملوكة إليليوت جروب وضمان استخدامھا بكفاءة. يجب 

استخدام جميع أصول الشركة ألغراض العمل المشروعة، وبما يتفق مع سياسة الشركة. يجب على 

عة أو غير أخالقية أو الغش عند التعامل مع إيليوت الموظفين أال يشاركوا في أي أنشطة غير مشرو

جروب أو عمالئھا أو مورديھا أو مقاوليھا أو زمالئھم في العمل أو أي شخص آخر تربط إيليوت جروب 

يجب على كل موظف أن يسعى للتعامل بإنصاف مع إيليوت جروب وعمالئھا  به عالقة شراكة أو عمل.

خرين. كما يحظر على الموظفين جميًعا أن يستغلوا أي شخص من ومورديھا ومنافسيھا والموظفين اآل

خالل التالعب في المعلومات المحمية أو إخفائھا أو إساءة استخدامھا، أو تحريف الحقائق المادية أو من 

خالل أي تعامالت أخرى غير عادلة. ويجب على الموظفين مباشرة أعمالھم بما ال يخل بما اشتھر عن 

سلوك أخالقي إذا انكشفت ھذه التصرفات وأصبحت موضوع نقاش عام. ومن أمثلة إيليوت جروب من 

  :االحتيال والغش

 

 اختالس ممتلكات الشركة أو أصولھا أو نقلھا دون تصريح  (1

 

 الفواتير المزورة أو الُمبالغ في قيمتھا  (2

 

 دفع أو تلقي الرشاوى (3

 

محافظة على صفقات لصالح دفع أو تلقي "العموالت" لمحاولة الحصول أو ال(4

 إيليوت جروب أو منھا

 

تقديم األموال أو السلع أو الخدمات أو أي شكل آخر من أشكال المجامالت (5

التجارية أو تلقيھا، مباشرة أو على نحو غير مباشر، على نحو غير 

 مشروع أو دون تصريح

 

غ تقديم حسابات نفقات ال توضح غرض النفقات أو المعاملة أو المبل (6

 .المصروف توضيًحا دقيًقا

 

 د. اإلمساك بسجالت دقيقة وكاملة

 

يجب على كل موظف اإلمساك بسجالت تفصيلية توضح، بالقدر المناسب من التفصيل، جميع المعامالت 

أو التصرفات التي تتم على أصول الشركة بما في ذلك مستندات المصروفات.  ويجب إدراج جميع 



15 
 

قل الملكية وتقديم الخدمات وأي معامالت أخرى بقدر مناسب من التفصيل في المبالغ المدفوعة وعمليات ن

السجالت المحاسبية وسجالت إيليوت جروب التجارية األخرى، ويجب أيًضا أن تتم الموافقة عليھا وفًقا 

لسياسة إيليوت جروب.  على ھذا النحو، يجب على كل موظف أن يتأكد من أي مبلغ مدفوع ُدفع بالكامل 

ض الموضح توضيًحا تاًما ودقيًقا في سجالت ودفاتر إيليوت جروب.  وال يجوز تدوين أي قيود غير للغر

دقيقة أو خاطئة أو مزيفة في الدفاتر والسجالت ألي سبب. ويجب اإلمساك بسجالت كاملة ودقيقة دائًما، 

تصل إلى حد إنھاء وأي تزوير في سجالت الشركة ُيعد جريمة خطيرة يترتب عليھا إجراءات تأديبية قد 

 .الخدمة

 

تلتزم إيليوت جروب بتوفير معلومات دقيقة وصادقة عن جميع المعامالت.  وتعزز الشركة ھذا االلتزام 

عن طريق الضوابط واإلجراءات الداخلية التي ُوضعت لضمان أن تكون جميع التقارير والسجالت، 

رقابة على الحسابات الداخلية ُوضع للحفاظ على بجميع أنواعھا، دقيقة وموثوًقا بھا.  ويشمل ذلك نظام لل

سالمة وموثوقية التقارير المالية إليليوت جروب.  ومن األھداف األخرى لتلك الضوابط الداخلية الكشف 

, بقوانين ولوائح مكافحة .،على سبيل المثال،عن أي أنشطة غير قانونية ومنعھا، وذلك من أجل االلتزام (

). كما يوفر نظام التقارير المالية وما إلى ذلكون مكافحة ممارسات الفساد األجنبية الرشوة، بما في ذلك قان

إليليوت جروب أيًضا ضمان حماية أصولھا، وتنفيذ جميع العمليات وتسجيلھا وفًقا للقواعد وفًقا للتصريح 

واإلجراءات  المطلوب لھا. وُينتظر من جميع الموظفين، كل في نطاق مسؤولياته، أن يلتزموا بالسياسات

السليمة للحفاظ على صحة أي تقرير أو مستند تعده إيليوت جروب.  وإذا راود الموظف سؤال أو تخوف 

بخصوص دقة التقارير، فيجب عليه أن يصل إلجابة ذلك السؤال أو يتحقق من ذلك التخوف قبل تسليم 

 .التقرير

  

 عالقات الموظفين ببعضھم البعض

 

 أ. الصحة والسالمة

 

يليوت جروب صحة موظفيھا وسالمتھم أھمية قصوى. وقد ُوضعت سياساتنا، باإلضافة إلى العديد تولي إ

  .من القوانين واللوائح الحكومية، من أجل حماية صحة جميع موظفي إيليوت جروب وسالمتھم

 

بة وتحظر الشركة على كل الموجودين في مقارھا، إحضار أو حيازة أو استخدام الخمور و المواد الُمغي

  .للعقل (المسببة للھلوسة) والعقاقير غير الشرعية المصروفة دون وصفة طبية

 

تدرك إيليوت جروب مسؤوليتھا الكاملة عن ضمان دراية جميع الموظفين باللوائح المعمول بھا، ولذلك 

تعمل على ضمان تلقي جميع الموظفين لتدريب مناسب على متطلبات الصحة والسالمة. وُتلزم الشركة 

 .يع الموظفين بأن يكونوا على دراية بجميع متطلبات الصحة والسالمة المعمول بھا وأن يلتزموا بھاجم

 

وإذا الحظ أحد الموظفين وجود وضع خطير أو غير آمن في مكان العمل، فيجب عليه أن يبلغ فوًرا عن 
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  .ھذا الوضع إلى المسؤول المختصين في اإلدارة

 

 مكان العملب. التحرش والتمييز والعنف في 

 

تعزز إيليوت جروب وجود بيئة عمل مريحة يلتزم فيھا كل من له عالقة بالشركة بإظھار االحترام 

لآلخرين.  ويحظر القانون وسياسة إيليوت جروب على الموظفين المتواجدين بمكان العمل أن يشاركوا 

 .في أي أعمال تحرش أو تمييز غير قانوني أو عنف في مكان العمل

 

 التحرش

تصرف ينطوي على تھديد أو  بأيال تتسامح إيليوت جروب مع التحرش. يحظر على الموظفين القيام 

إرھاب أو عدوان.  وعلى سبيل المثال، ممنوع منًعا باًتا على الموظفين استخدام أي ألقاب أو إھانات 

أو بلد المنشأ أو  عنصرية لھا عالقة بالعرق أو اللون أو الدين أو النوع أو الجنس أو الميول الجنسية

  .المواطنة أو العمر أو حالة الخدمة العسكرية السابقة أو اإلعاقة البدنية أو العقلية

 

يحظر على الموظفين إرسال أي مادة مكتوبة أو مرسومة إلى أي زميل في العمل، أو عرضھا أو تداولھا 

أو اللون أو الدين أو النوع أو في مكان العمل، تدل أو ُتظھر العداء نحو فرد أو مجموعة بسبب العرق 

الميول الجنسية أو بلد النشأة أو المواطنة أو عمره أو حالة الخدمة العسكرية السابقة له أو إعاقته البدنية أو 

 .العقلية

 

 التمييز

تحرص شركة إيليوت جروب على تكافؤ فرص العمل وال تميز بين األفراد على أساس العرق أو العمر 

 .اقة أو الدين أو الجنس أو حالة الخدمة العسكرية السابقة أو بلد النشأةأو اللون أو اإلع

 

في عملنا اليومي، ال نمارس أي تمييز أو مضايقة قائمة على أساس الميالد أو الجنسية أو العقيدة أو الدين 

وايات أو أو الجنس أو العرق أو األمة أو العمر أو اإلعاقة الذھنية/الجسدية أو التاريخ المرضي أو الھ

العمل األكاديمي أو الميول الجنسية. كما نبتعد في مواقع العمل التابعة لنا عن أي أفعال أو سلوكيات من 

 .شأنھا أن تضايق األشخاص اآلخرين أو أن تتسبب في انزعاج زمالئنا

 

 العنف في مكان العمل

المثال ال الحصر، اإليذاء  أحد األشكال المادية للمضايقات، ويتضمن على سبيل العنف في مكان العمل

الجسدي والدفع بقوة واالحتكاك والتحرش والتخويف واإلكراه وإشھار األسلحة والتھديد أو الحديث عن 

ارتكاب مثل تلك األنشطة.  وينبغي على جميع موظفي إيليوت جروب عدم المشاركة في أيٍ من تلك 

 اح بشأنه.  تشترط سياسة إيليوت جروب أال األنشطة.  ولن يتم التسامح مع الحديث عن العنف أو المز

أي من المتعاملين مع الشركة، بما في ذلك الموظفين والعمالء ،بأي نوع من التھديد خالل المواقف   يشعر

  المرتبطة بأعمال إيليوت جروب.  كما ھو الحال في
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لف اإلجراءات التأديبية المضايقات، يخضع األفراد الذين يمارسون مثل تلك السلوكيات تجاه اآلخرين لمخت

الداخلية إليليوت جروب، والتي قد تصل إلى الفصل من العمل، فضالً عن أي إجراءات خارجية مناسبة 

 .بالنسبة لمخالفات القوانين السارية

 

 التحرش الجنسي

التحرش الجنسي في مكان العمل محظور صراحًة بموجب سياسات إيليوت جروب والقانون.  يشير 

توجيه الھتمام جنسي ال يرغب فيه الطرف اآلخر وينطوي على  أيرش الجنسي" إلى مصطلح "التح

ينتج عنه إعاقة أداء الفرد في  أوتھديد صريح أو ضمني يتعلق بالوضع الوظيفي للضحية، أو تھديد يھدف 

 العمل، أو يجعل بيئة العمل بالنسبة له تنطوي على تھديد أو إزعاج.  ال يقتصر التحرش الجنسي على

التھديد فقط، ولكنه قد يكون أيًضا في صورة منفعة صريحة أو ضمنية للموظف في مقابل الحصول على 

 .منفعة جنسية

 

 

 

 جـ. تضارب المصالح

 

يحدث تضارب المصالح حينما تؤثر االھتمامات الشخصية أو أنشطة الفرد على موضوعيته وفاعليته في 

ھا، أو عندما يحصل الموظف أو أحد أفراد عائلته على أداء واجباته تجاه إيليوت جروب أو تتضارب مع

منافع شخصية غير مشروعة بسبب منصبه في إيليوت جروب. ويجب على الموظفين أال يشتركوا في أي 

نشاط ينشأ عنه تضارب في المصالح أو حتى شبھة تضارب المصالح بين العالقات الشخصية والمھنية. 

ًكا أخالقًيا في تصرفاتھم، دون التعرض لتضارب المصالح، كما وينبغي على الموظفين أن يسلكوا مسل

يجب عليھم أال يسعوا ألي مكاسب شخصية غير مشروعة أو يقبلوھا. ولمجموعة إيليوت جروب الحق 

في التحقيق في عالقات الموظفين أو سلوكياتھم التي تثير شبھة تصرفات غير مشروعة. من المستحيل 

العالقات التي قد ينشأ عنھا، أو يبدو أنه قد ينشأ عنھا، تضارب للمصالح.  سرد جميع أشكال المواقف أو

ونظًرا ألن كل موقف يجب تقييمه حسب مالبساته، فيجب اإلبالغ فوًرا عن أي ظروف يمكن أن تشّكل 

تضارًبا للمصالح أو تؤدي إليه. كما يجب على الموظفين أن يطلبوا أي موافقة الزمة ويحصلوا عليھا. 

عدم الكشف عن الظروف التي قد تشّكل تضارًبا للمصالح، في حد ذاته، سلوًكا غير قانوني. وفيما ويمثل 

  :يلي بعض اإلرشادات لمساعدة الموظفين على تحديد المواقف التي قد تؤدي لتضارب في المصالح

 

1( ������� ������� 

قد ينشأ التعارض عندما يقوم الموظف أو أحد أفراد عائلته (الزوج أو 

لزوجة، أو الوالدين، أو األخوة، أو األخوات أو األبناء أو أبناء الزوج أو ا

الزوجة)، مباشرًة أو على نحو غير مباشر: (أ) بامتالك أو المشاركة في 

نشاط تجاري مطابق أو مشابه لنشاط إيليوت جروب، أو (ب) امتالك 

وب مصلحة مالية كبيرة في شركة منافسة أو شركة تتعامل مع إيليوت جر
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أو تسعى لذلك. أغلب المسائل التي تنطوي على احتمالية نشوب تضارب 

مالي للمصالح تتطلب موافقة مكتوبة من اللجنة الدائمة (بالنسبة لموظفي 

اإلدارة العامة)؛ أو لجنة سياسات الشركة (بالنسبة للمديرين التنفيذيين)؛ أو 

  .(المنتخبيناللجنة التنفيذية أو مجلس اإلدارة (بالنسبة للموظفين 

 

  الخارجية األنشطة )2

قد ينشأ تضارب المصالح عندما يعمل الموظفين أو أحد أفراد عائلته مديًرا 

أو مسؤوالً أو موظًفا أو وكيالً لدى إحدى المؤسسات التي ُتعد منافًسا 

إليليوت جروب؛ أو التي تربطھا عالقة تجارية حالية أو مستقبلية 

أ تضارب المصالح إذا شارك أحد بالمجموعة. يمكن أيًضا أن ينش

الموظفين في مشروع تجاري شخصي أو أي نشاط آخر يحول بينه وبين 

ما تنتظره إيليوت جروب منه من تكريس جھده ووقته لوظيفته فيھا. يمكن 

أن ينشأ تضارب المصالح، إذا ساھم أحد الموظفين في مؤسسة خيرية أو 

ة تلك المؤسسة أو الھيئة العامة مدنية أو شغل منصًبا عاًما، إذا كانت أنشط

  .تتعلق بمصالح تجارية إليليوت جروب

 

3( ������� ������ ������� 

ال تشجع سياسة إيليوت جروب، بل وتُحّد بشكل صارم، قبول أي من 

الموظفين للھدايا ودعوات الترفيه من أي جھة تربطھا عالقة عمل 

أال يطلبوا ھدايا  بالشركة أو تسعى لتلك العالقة.  ويجب على الموظفين

بقبول الھدايا المقدمة في  تحت أي ظرف من الظروفُيسمح  الأبًدا.  

صورة مبالغ مالية أو شھادات ھدايا أو ما في حكم النقود أو األسھم أو 

السندات أو العموالت أو األدوات المالية القابلة للتداول. والقاعدة العامة، 

سماح لموظفيھم بقبول أي دعوى أنه يجب على الرؤساء المباشرين عدم ال

للترفيه من نفس العميل أكثر من مرة واحدة فقط خالل الشھر، بغض 

  .النظر عن التكلفة التي يتحملھا العميل

 

4( ��������� ���� ���� ������ ���� 

قد ينشأ التضارب إذا قام الموظف أو أحد أفراد عائلته بأي مما يلي: (أ) 

اإليجار أو الشراء ألي نوع من أنواع المشاركة في عمليات البيع أو 

الممتلكات أو الخدمات إلى إيليوت جروب أو منھا، بخالف عمليات البيع 

الروتينية المعتادة للمنتجات من خالل منافذ البيع العادية، أو من خالل 

اإلجراءات العادية للتعامل مع الممتلكات الفائضة، أو (ب) االستفادة 

أو إيجار أو شراء مماثلة أو تحقيق مكاسب  الشخصية من أي عملية بيع

 .شخصية من أي صفقة تكون إيليوت جروب طرف فيھا
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5( ������� ����� ������ ������� 

���������� ������� ��� 

يتوجب على الموظف أن يكشف إليليوت جروب عن جميع فرص 

 األعمال التجارية التي تصل إلى علمه أثناء أدائه لعمله في الشركة. ينبغي

على الموظف أال يتلقى، سواء شخصًيا أو نيابًة عن أي شخص آخر أو 

 مؤسسة أخرى، أي منفعة شخصية ناتجة عن مثل تلك الفرص التجارية.

عالمات إيليوت جروب التجارية وأسماؤھا التجارية وأسرارھا التجارية 

 .ممتلكات قيمة يجب الحفاظ عليھا من أي استخدام أو استغالل غير الئق

 

 لتعاون مع عمليات تدقيق الحسابات والتحقيقاتد. ا

يلتزم جميع موظفي إيليوت جروب باإلفصاح الكامل عن أي معلومات ذات صلة إلى المدققين الماليين 

الداخليين والخارجيين، وأمن الشركة، والمستشار القانوني، ومسؤول االلتزام العالمي، والتعاون معھم 

 .بات أو التحقيقاتأثناء االستقصاء أو تدقيق الحسا

 

 ھـ. حظر األنشطة السياسية والدينية

أثناء ساعات العمل الرسمية أو في نطاق موقع العمل، يجب على جميع موظفي إيليوت جروب عدم 

 .المشاركة في أي أنشطة سياسية أو دينية دون الحصول على إذن من إيليوت جروب

 

 شاد والتبليغ واإلنفاذ أو التطبيقاإلرما تبقى من ھذه الصفحة ُترك فارًغا عن عمد]]

 

 الحصول على التوجيه

  

ال تذكر ھذه المدونة جميع القوانين أو السياسات أو القواعد أو اللوائح أو المعايير السارية على سلوكيات موظفي إيليوت 

من القوانين التي تخضع لھا  جروب. فالمتطلبات غير المذكورة في ھذه المدونة قد ال تنطبق إال على عمل معين. كما أن العديد

إيليوت جروب، بما في ذلك القوانين الُمشار إليھا في ھذه المدونة، تتسم بالتعقيد، وتطبيقھا على ممارسات أو أنشطة إيليوت 

جروب التجارية قد يكتنفه الغموض. وبناًء عليه، يجب السعي للحصول على التوجيه المناسب فيما يتعلق بأي إجراء قد يثير 

التساؤالت أو الشك، فيما يتعلق بااللتزام بالقوانين واللوائح. ينبغي على جميع موظفي إيليوت جروب أن يسعوا للحصول  بعض

  .على النصح واإلرشاد من قسمي الشؤون القانونية وااللتزام، فيما يتعلق بأي تصرف قد تكون له آثار قانونية

 

ية دورية عن االلتزام األخالقي على مدار العام.  وينبغي على كل موظف وستنظم إيليوت جروب دورات تدريبية وعروض تقديم

  .من موظفي إيليوت جروب أن يطلع على ھذه المدونة ويتعرف على ما ورد فيه

 

عّين مجلس إدارة الشركة األستاذة كارول غايتوود في منصب نائب الرئيس وكبيرة مسؤولي االلتزام، وھي مصدر التوجيه 
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 Yasuyuki) يوت جروب والشركات التابعة لھا. وتتبع األستاذة كارول مباشرًة السيد ياسويوكي أوروماوالمشورة إليل

Uruma)، الرئيس التنفيذي والمدير الممثل إليليوت جروب القابضة (Elliott Group Holdings, Inc.)،  وكذلك لجنة

  .الرقابة الداخلية إليليوت جروب

 

  لتزامالعواقب المترتبة على عدم اال

 

ينبغي على الموظفين احترام ومراعاة سياسات إيليوت جروب، وكذلك جميع القوانين والقواعد واللوائح الحكومية المعمول بھا في 

الدول التي تمارس فيھا الشركة نشاطھا.  تقدم ھذه المدونة المبادئ األساسية الالزمة لتوجيه الموظفين عند اتخاذ قرارات أخالقية، 

تھدف لتناول كل موقف قد يتعرض له الموظفون.  وعلى ھذا النحو، ال يوجد شيء في ھذه المدونة يمنع أو يقيد إيليوت ولكنھا ال 

جروب من اتخاذ أي إجراءات تأديبية الزمة ضد أي موظف، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر الفصل من العمل أو النقل 

 .ن ھذا السلوك مذكوًرا صراحًة في ھذه المدونة أم الأو النقل لدرجة أدنى، بسبب سلوكه، سواء كا

 

  

 

 

 sاإلبالغ عن المخاوف والشكاوى واالنتھاكات

 

تشجع الشركة موظفيھا وتطلب منھم اإلبالغ عن أي سلوك غير قانوني أو غير أخالقي يشتبھون فيه، له صلة أو يؤثر على، 

ع توفر حسن النية، ينبغي على الموظف اإلبالغ عن مثل ھذه أعمال إيليوت جروب أو أي من الشركات التابعة لھا.  وم

السلوكيات التي يشتبه فيھا إلى رئيسه المباشر أو إلى كبيرة مسؤولي االلتزام العالمي.  وفيما يلي بيانات االتصال الخاصة بنائبة 

 :رئيس إيليوت جروب وكبيرة مسؤولي االلتزام العالمي بالشركة، ھي كالتالي

 

Carol Gatewood 

Turbo.com-Cgatewood@Elliott 

 (المكتب) 724.600.8377 +1

1+724.493.3969 

إذا كنت ال تفضل التحدث أو الكتابة مباشرًة مع رئيسك المباشر أو مكتب االلتزام، وُتفضل عدم الكشف عن ھويتك، يمكنك أن 

ُتدار بواسطة خدمات طرف ثالث مستقل عن الشركة  الخط الساخن للسرية  خدمة بالغ!.  بالغ!خدمة الخط الساخن تستخدم 

والحفاظ على سرية الھوية ُمخَصص لإلبالغ عن اإلجراءات التي قد تبدو أنھا تمثل انتھاًكا لھذه المدونة أو تبدو غير قانونية أو 

ساعة طوال أيام األسبوع، سواء عن طريق اإلنترنت أو الھاتف. يمكن لجميع موظفي  24 تبدو غير أخالقية.  الخدمة متاحة لمدة

خدمة "بالغ!"  معلومات الوصول إلىإيليوت جروب الوصول إلى خدمة "بالغ!" الخدمة متوفرة عن طريق الھاتف أو اإلنترنت.  

 :كالتالي

 

 :عن طريق اإلنترنت

www.reportit.net 
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 Elliott  :اسم المستخدم

 turbo   :كلمة المرور

 

 :عن طريق الھاتف

1-877-778-5463 

 Elliott  :اسم المستخدم

 turbo   :كلمة المرور

 

 

 

 


