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مدونة قواعد السلوك فً إٌلٌوت جروب

ثقافة تعوم على النزاهة واالعتماد والسالمة والعمل الجماعى
تسعى إٌلٌوت جروب جاھدة لتعزٌز ثقافة تقوم على قٌم النزاھة واالعتماد والسبلمة والعمل الجماعً الجماعً .وتؤكد قواعد
السلوك المھنً ھذه على التزامنا بمباشرة عملنا وف ًقا لمعاٌٌر أخبلقٌة عالٌة ،وبما ٌتفق مع جمٌع القوانٌن المعمول بھا والقواعد
واللوائح على مستوى العالم .إن قواعد إٌلٌوت جروب ما ھً إال معٌار أساسً ٌجب االلتزام به فً مباشرة جمٌع أعمال الشركة .
والھدؾ من وضع ھذه المدونة ضمان معرفة الجمٌع بمعاٌٌر إٌلٌوت جروب القانونٌة واألخبلقٌة .ولھذا نسلط فٌھا الضوء على
المجاالت التً قد تحدث فٌھا مخالفات للمعاٌٌر األخبلقٌة ،مع توفٌر اإلرشادات بشأن سبل تجنبھا .كما توضح المدونة أٌضًا آلٌات
اإلببلغ عن السلوكٌات ؼٌر األخبلقٌة أو التً تبدو كذلك .وأخٌرً ا ،ھناك معلومات عن المصادر العدٌدة المتوفرة للمساعدة فً
تحدٌد ما إذا كان نشاط ما ٌتفق مع معاٌٌر إٌلٌوت جروب أم ال .
وففرض إٌلٌوت جروب على كل من ٌباشر عمبل باسمھا االلتزام بتلك القواعد والمعاٌٌر فً أعماله الٌومٌة .وٌتعرض كل من
ٌشارك فً أي سلوك محظور إلجراءات تأدٌبٌة مناسبة لما قام به من سلوك ،وقد صل إلى اإلقالة .وفً بعض الحاالت قد ٌستلزم
األمر إببلغ الجھات الحكومٌة القائمة على تنفٌن القانون.
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أساسٌات العمل فى إٌلٌوت جروب
منتجاتنا وخدماتنا
ٌعد التمٌز عنصرً ا أساسًٌا ومطلوبًا لتقدٌم منتجاتنا وخدماتنا.
نسعى جاھدٌن لتوفٌر المنتجات والخدمات التً تساهم فً مجتمعنا العالمً ولتوفٌر منتجات وخدمات تسھم فً
حل المشكبلت االجتماعٌة المتعلقة بالموارد النادرة مثل الماء والھواء والبٌئة ومصادر الطاقة.

وتدرك إٌلٌوت جروب أن جودة منتجاتنا وأمانھا لھا آثارً ا كبٌرة على المجتمع .ومن ثم ،نبذل قصارى جھدنا،
منذ المراحل األولى للتصمٌم ،إلنتاج منتجات عالٌة الجودة وآمنة.

فرٌق العمل
ٌؤدي موظفو إٌلٌوت جروب وظائفھم بنزاھة وبأسلوب ٌعتمد علٌه ،فضبلً عن أدائھا بكفاءة ووف ًقا لقواعد
السبلمة.
وٌعد ممثلو إٌلٌوت جروب مسؤولٌن عن االمتثال لمدونة القواعد وسٌاسات الشركة األساسٌة.
وتلتزم اإلدارة العلٌا والمسؤولون ووالمدٌرون بأن ٌكونوا نموذجً ا ٌحتذي به ،كما أنھم مسؤولون عن فرض
معاٌٌر السلوك المھنً األخبلقً لمجموعة إلٌوت جروب .وٌتطلب حدوث أي انحراؾ عن ھذه المعاٌٌر من
اإلدارة أن تقوم بالتحقٌق فً األمر واتخاذ قرار بشأنه واتخاذ إجراءات لمنع تكراره فً المستقبل.

السلوك
ً
نٌابة عن إٌلٌوت جروب بما ٌلً:
ٌجب أن ٌتحلى كل من ٌعملون

أداء جمٌع المسؤولٌات وف ًقا ألعلى معاٌٌر النزاھة واألخبلقٌات فً ضوء المبادئ المجتمعٌة والعادات والمعاٌٌر
األخبلقٌة؛ واالمتثال لجمٌع المتطلبات القانونٌة والتنظٌمٌة السارٌة؛ وفً حال تردد أي شخص بشأن أحد معاٌٌر
السلوك أو تطبٌق أحد القوانٌن أو إحدى القواعد أو إحدى اللوائح ،فعلٌه السعً للحصول على االستشارة وفق ما ھو
موضح فً قسم "اإلرشاد واإلببلغ والتنفٌذ" من مدونة قواعد السلوك ھذه.
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عالمنا
نسعى لحماٌة البٌئة العالمٌة ونبذل قصارى جھدنا للحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن أعمالنا على مستوى
العالم .لذا فإن جمٌع أنشطتنا المھنٌة تلتزم بقواعد الحفاظ على البٌئة مع التركٌز على استخدام التكنولوجٌا
لخفض المنتجات الثانوٌة وإعادة استخدامھا.

عالقاتنا العالمٌة
ندرك أن علٌنا االلتزام بالحفاظ على عبلقات عادلة وممتازة مع المجتمع والسوق والعمبلء والموردٌن
والمساھمٌن والموظفٌن وؼٌرھم من أصحاب المصالح فً المحٌط الذي نتعامل فٌه .ومن ثم نحافظ فً أعمالنا
التجارٌة على مستوى مقبول من الشفافٌة .وفً ضوء عبلقاتنا العالمٌة المتشعبة ،ندرك أنه من الضروري أن
نلبً على األقل التوقعات المقبولة التالٌة :

بالنسبة إلى المجتمع ،أن نتصرؾ كما ٌنبؽً لشركة تتحلى بالمسؤولٌة االجتماعٌة.
بالنسبة إلى السوق ،أن ننخرط فً منافسة عادلة تقوم على التكنولوجٌا والجودة والخدمة واألسعار.
بالنسبة إلى العمالء ،أن نقدم منتجات وخدمات ممتازة بأمان من خبلل التجارة العادلة.
بالنسبة إلموردٌن ،أن نضطلع بأنشطة شراء تقوم على مبدأ العدالة.
بالنسبة إلى الوظفٌن ،أن نوفر بٌئة عمل آمنة ومرٌحة تحترم حقوق اإلنسان األساسٌة.
بالنسبة إلى المساهمٌن والمستثمرٌن ،أن نعمل على تحسٌن قٌمة الشركة على المدى الطوٌل.
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عالمنا — مسؤولٌتنا
إنه عالمنا ،ولذلك ،نحن مسؤولون عن المحافظة علٌه .االلتزام باللوائح البٌئٌة فً إٌلٌوت جروب مسؤولٌة
الجمٌع .تشترط إٌلٌوت جروب فً موظفٌھا الدراٌة بجمٌع القوانٌن واللوائح البٌئٌة السارٌة على أنشطتھم فً
مكان العمل وكذلك االلتزام بھا .وكل موظؾ مسؤول عن فھم تأثٌر وظٌفته على البٌئة والقٌام بھا بطرٌقة ال
تضر بالبٌئة .تضم كل منشأة عاملة إدارة بٌئٌة مسؤولة عن برامج االلتزام البٌئً .

االلتزام البٌئً والمحافظة على الموارد الطبٌعٌة  -عام

تلتزم إٌلٌوت جروب ،فً كل موقع من مواقعھا ،بالقوانٌن واللوائح والمراسٌم المتعلقة بالبٌئة .فوضع المجتمع
المحلً فً االعتبار والسعً لمنع أي ضرر تتعرض له البٌئة أمر أساسً .كما نراعً أٌضًا:

االلتزام باالتفاقٌات واألمور المتفق علٌھا مع الھٌئات العامة والمبادئ بخبلؾ اللوائح
وقواعد ضبط النفس؛
السعً للحد من النفاٌات وإعادة تدوٌرھا فً مكاتبنا ومرافقنا التشؽٌلٌة؛
السعً جاھدٌن للحفاظ على الموارد وزٌادة التوفٌر فً الطاقة؛
تقٌٌم تأثٌرات التصنٌع الخاصة بمنتجاتنا على البٌئة بشكل كا ٍ
ؾ والحٌلولة دون تلوث البٌئة
وتبنً تدابٌر تكنولوجٌة للوقاٌة من التلوث.
ٌجب توجٌه األسئلة أو المخاوؾ أو المقترحات التً تتعلق بااللتزام بقوانٌن البٌئة إلى المشرفٌن أو إلى
المنظمات البٌئٌة المحلٌة .إذا أصبح الموظؾ على علم بأي آثار بٌئٌة سلبٌة حقٌقٌة أو محتملة ناجمة عن أي
من أعمال إٌلٌوت جروب ،فٌجب علٌه أن ٌبلػ عن األمر فورً ا ألحد موظفً إدارة المرافق.
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عالقاتنا العالمٌة
قبنى العبلقات على النزاھة والثقة واألمانة .ندرك إٌلٌوت جروب مسؤولٌتھا عن بناء عبلقات جٌدة وتطوٌرھا
والحفاظ علٌھا مع جمٌع أصحاب المصالح .وٌعد العمبلء والموردون والممثلون والمنافسون والمساھمون
والمستثمرون ذوو الصلة بأعمالنا من أصحاب المصالح المھمٌن الٌلٌوت جروب.

العالقات داخل السوق
.A

االلتزام بقوانٌن مكافحة االحتكار

وضعت الحكومات ،بما فٌھا حكومات الوالٌات والحكومة الفٌدرالٌة والحكومات األجنبٌة ،قوانٌن لمكافحة
االحتكار أو قوانٌن"منافسة" تھدؾ إلى الحفاظ على التنافس المستقل بٌن المنافسٌن وتحظر األنشطة التً
تتسبب فً قٌود ؼٌر معقولة على التجارة .وھناك بعض أنواع القٌود التً ُتعد ؼٌر قانونٌة بموجب قانون
مكافحة االحتكار الٌابانً وقوانٌن الوالٌات المتحدة والعدٌد من الدول وٌجب على الموظفٌن أن ٌنتبھوا
لتجنب حتى شبھة ارتكاب مثل ھذه السلوكٌات .بعض األمثلة الواضحة لمخالفات قوانٌن مكافحة
االحتكار :تثبٌت األسعار وتزوٌر المناقصات وتخصٌص األسواق أو العمبلء وتخصٌص اإلنتاج
وإجراءات المقاطعة الجماعٌة مثل االجتماع على رفض التعاملٌ .ترتب على انتھاك قوانٌن مكافحة
االحتكار ،المساءلة القضائٌة الشخصٌة للموظؾ والتً قد تصل إلى الؽرامة والسجن .كما قد تتعرض
إٌلٌوت جروب إلى المساءلة القضائٌة الجنائٌة والمدنٌة.
والدفاع عن دعاوى مكافحة االحتكار ،حتى فً حالة نجاحه ،مرھق ومكلؾ ج ًدا وٌستؽرق وق ًتا طوٌبلً.
ومن ثم ٌجب أال ٌشارك الموظؾ فً األنشطة المحظورة كما ٌجب علٌه أن ٌبذل جھ ًدا لٌتجنب حتى شبھة
المخالفةٌ .جب أن ٌكون الموظفون الذٌن ٌعملون فً مجال المبٌعات أو التسوٌق أو الذٌن لدٌھم اتصاالت
أو اجتماعات المجموعات  )EMSAتجارٌة أو ممن ٌحضرون اجتماعات الجمعٌات المھنٌة (مثل
الصناعٌة على دراٌة بھذه االلتزامات التً تفرضھا قوانٌن مكافحة االحتكار.
.B

العقوبات والحظر التجاري

من حٌن آلخر ،تفرض الوالٌات المتحدة والٌابان وؼٌرھا من الدول عقوبات اقتصادٌة ضد دول أجنبٌة معٌنة
(مثل كوبا وجمھورٌة القرم (منطقة فً أوكرانٌا) وإٌران وكورٌا الشمالٌة والسودان وسورٌا وؼٌرھا) ،أو
أشخاص أو جھات معٌنة مثل الشركات المملوكة أو التً تسٌطر علٌھا دول أو أشخاص خاضعٌن لعقوبات).
مثل ھذه العقوبات تمنع بشكل عام الشركات أو الموظفٌن األمرٌكٌٌن من نقل ملكٌة أو التعامل على أي نحو
آخر على أي من الممتلكات التً ٌكون فٌھا للطرؾ الخاضع للعقوبات أي مصلحة .وٌعنً ھذا أنه ال ٌجوز
إلٌلٌوت جروب أو أي من موظفٌھا أن ٌتعاملوا بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة مع مثل ھذه الدولة (بما فً ذلك
مواطنوھا) أو الشخص أو الجھة أو الشركات أو الوكبلء المتصلٌن بھا.
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وٌجب على الموظفٌن االلتزام بجمٌع العقوبات االقتصادٌة وحاالت الحظر التجاري سارٌة المفعولٌ .جب
أن ٌتم إحالة االستفسارات المتعلقة بالصفقات التً تخضع لعقوبات اقتصادٌة أو الحظر التجاري مباشرة
إلى الرئٌس المختص بإدارة قسم شؤون االمتثال بالمؤسسة .لبلطبلع على قائمة الدول والجھات
واألشخاص الذٌن ال ٌجوز لشركات ومواطنً الوالٌات المتحدة التعامل معھم ،انظر موقع مراقبة األصول
األجنبٌة التابع لوزارة الخزانة األمرٌكٌة على الموقع التالً:
><http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/
.C

قوانٌن مكافحة المقاطعة
بموجب قوانٌن مكافحة المقاطعة فً الوالٌات المتحدة وبعض الدول األخرى ،ال ٌجوز إلٌلٌوت جروب
وال لموظفٌھا أن ٌقوموا بأي تصرؾ ٌلتزمون فٌه أو ٌؤٌدون أي مقاطعة دولٌة ال تدعمھا الوالٌات
المتحدة .وتلزم قوانٌن مكافحة المقاطعة إٌلٌوت جروب باإلببلغ فورً ا عن أي طلبات مقاطعة تتلقاھا
باإلضافة إلى إعداد تقارٌر سنوٌة بھا .وعلى كل موظؾ أن ٌبلػ مشرفه والرئٌس المختص بإدارة قسم
شؤون االمتثال بالمؤسسة فورً ا بأي طلبات قد ٌتلقاھا للمشاركة فً المقاطعة.

.D

الوكالء واالستشارٌٌن والممثلون وؼٌرهم
ال نتعامل إال مع الوسطاء أو الوكبلء أو االستشارٌٌن أو الممثلٌن وؼٌرھم (وٌُشار إلٌھم جمٌعًا فٌما بعد باسم
"الؽٌر") الذٌن ٌسعون مثلنا لبللتزام بأعلى المعاٌٌر األخبلقٌة والقوانٌن واللوائح السارٌة .وال تدخل إٌلٌوت
جروب فً تعامبلت نظٌر عمولة أو أتعاب إال مع األشخاص أو الجھات من الؽٌر الذٌن ٌقدمون خدماتھم بنٌة
حسنةٌ .جب أن تكون المدفوعات المقدمة إلى الؽٌر مقبولة وفً حدود المتعارؾ علٌه للخدمات المُقدمة وأن
ُتسجّل تسجٌبلً سلٌمًا فً دفاتر وسجبلت إٌلٌوت جروب .وال ٌجوز دفع أي مقابل نق ًدا.

.E

تقدٌم الھداٌا ودعوات الترفٌه والضٌافة وؼٌرها من المجامالت المھنٌة األخرى
ال ٌجوز لموظفً إٌلٌوت جروب عرض أي شًء ذي قٌمة أو الوعد به أو تقدٌمه أو الموافقة على ذلك أو نقل
ملكٌته على أي نحو آخر ،بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة ،ألي فرد أو منظمة للحصول على مٌزة تجارٌة ؼٌر
مشروعة.

)1

تقدٌم الھداٌا

ٌمكن استخدام الھداٌا باعتبارھا وسٌلة مھمة وال ؼبار علٌھا إلقامة العبلقات التجارٌة المشروعة
وتعزٌزھا.
إال أن تقدٌم الھداٌا بقصد التأثٌر على القرارات التجارٌة أمر ؼٌر الئق وال جائز.
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وكلما زادت قٌمة الھداٌا أو تكررت ،دل ذلك على أنھا على األرجح ھدٌة ؼٌر مشروعة أو قد تصل إلى
حد الرشوة.

تمثل بعض الھداٌا ،مثل تلك التً ٌتوفر فٌھا عنصر المقابل ،مخالفة للقوانٌن الجنائٌة بالوالٌات المتحدة
والمملكة المتحدة والٌابان وبعض الدول األجنبٌة األخرى التً تمارس فٌھا إٌلٌوت جروب أعمالھا
التجارٌة ،وٌُحظر تقدٌم مثل ھذه الھداٌا .ومن أمثلة ھذه الھداٌا المحظورة الھداٌا المعروضة أو المقدمة بنٌة
الحصول على أي منفعة من المُھدى إلٌه .وباستثناء الحاالت التً ٌتم فٌھا الحصول على استثناء من
الرئٌس المختص بإدارة قسم شؤون االمتثال الشامل ،ال ٌجوز للموظؾ عرض ھدٌة فٌما ٌتصل بأعمال
إٌلٌوت جروبإال عند تحقق جمٌع الشروط اآلتٌة:

أال تكون الھدٌة ً
نقدا أو ما ٌعادل النقد؛
أن تكون الھدٌة ذات قٌمة محدودة بما ٌكفً وأن تكون فً شكل ال ٌمكن تصوره
أو تفسٌره على أنه رشوة أو مكافأة ،على سبٌل المثال الھداٌا المطبوع علٌھا شعار
الشركة مثل األقبلم أو القمصان.

 )2الترفٌه والضٌافة وؼٌرها من مجامالت العمل األخرى
فً ظل ظروؾ معٌنةٌ ،جوز دفع نفقات الترفٌه والضٌافة وبعض مجامبلت العمل األخرى (ٌشمل ذلك
على سبٌل المثال ال الحصر ،الوجبات والسفر واإلقامة أو كبلھما) نٌابة عن الؽٌر فٌما ٌتعلق باألعمال
التجارٌة المشروعة أو األنشطة الدعائٌة .ولھذا السببٌ ،جب توخً الحذر لضمان أن مثل ھذه النفقات:

تلتزم بالقوانٌن واللوائح السارٌة ،فً الوالٌات المتحدة والمملكة المتحدة والٌابان
واالختصاصات القضائٌة المحلٌة التً تتم فٌھا؛
تسمح بھا سٌاسات إٌلٌوت جروب ،وكذلك سٌاسات المؤسسة المتلقٌة؛
معقولة فً طبٌعتھا ومقدارھا بالنسبة إلى الموقع الذي تتم به ،فض ً
بل عن الدولة األم
لؤلطراؾ المشاركة؛
مشروعة فً طبٌعتھا؛
تدعمھا مستندات سلٌمة؛ و
تشمل مشاركة موظفً إٌلٌوت جروب فً حدث معٌن (على سبٌل المثال زٌارات المصانع
وعروض المنتجات واالجتماعات وأداء االلتزامات التعاقدٌة والوجبات والتدرٌب وما إلى ذلك).
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ال ٌجوز ألي موظؾ تحمل نفقات الترفٌه أو الضٌافة أو مجامبلت العمل لمسؤولٌن حكومٌٌن .كما ٌُحظر
على الموظفٌن أٌضًا أن ٌدفعوا النفقات التً ٌدخل فٌھا الترفٌه أو الضٌافة أو مجامبلت العمل لموظفً
الجھات المملوكة أو التً تدٌرھا إحدى الحكومات دون إذن صرٌح من المدٌر (مثل ،شركات البترول
الوطنٌة).
.F

مكافحة الرشوة

تحظر إٌلٌوت جروب تقدٌم جمٌع أشكال الرشوة بأي مكان وألي ؼرض .وستخضع أي عملٌة دفع أو

تصرؾ ؼٌر سلٌم إلجراءات تأدٌبٌة ،وقد ٌصل األمر للفصلٌ .حظر قانون مكافحة ممارسات الفساد
بالمملكة المتحدة وقانون منع المنافسة ؼٌر العادلة الٌابانً واالتفاقٌات متعددة ( )trA yre ErBوقانون
مكافحة الرشوة (" ،)"APCEاألجنبٌة األطراؾ المبرمة بٌن الدول األعضاء فً األمم المتحدة ومنظمة
التنمٌة والتعاون االقتصادي ،ومنظمة والقوانٌن التً تطبق هذه االتفاقٌات بالدول األعضاء (وٌُشار إلٌھا
جمٌعًا (“ )MEOالبلدان األمٌركٌة باسم "قوانٌن ولوائح مكافحة الرشوة") دفع أي مبالػ ،مباشرة أو على
نحو ؼٌر مباشر ،لموظفً الحكومة أو أي شخص أجنبً بؽرض الحصول على مٌزة أو منفعة تجارٌة
ؼٌر عادلة.
وف ًقا لقانون مكافحة ممارسات الفساد األجنبٌةٌ ،حظر على الشركات واألفراد دفع مبالػ مالٌة أو الوعد بأي
شًء ذي قٌمة أو تقدٌمه ،مباشر ًة أو على نحو ؼٌر مباشر ،ألي مسؤول حكومً ؼٌر أمرٌكً (أي" ،مسؤول
حكومً أجنبً") للحصول أو الحفاظ على فرصة عمل أو الحصول على مٌزة ؼٌر مشروعة .أما قانون مكافحة
الرشوة بالمملكة المتحدة الصادر عام  2010فٌحظر مثل ھذه المعامبلت التجارٌة  -بؽض النظر عن عبلقة
المتلقً بأي حكومة أو وضعه فٌھا .وٌجب على إٌلٌوت جروب أن تلتزم دائمًا بالمعاٌٌر األعلى .وٌشمل مسمى
"مسؤول حكومً أجنبً" أي شخص ذو سلطة حكومٌة .و ُتعد أي محاولة إلؼراء أي مسؤول أجنبً باستخدام
أو إساءة استخدام منصبه الرسمً فً إسناد عمل لدافع الرشوة أو لتلقً منفعة ؼٌر مستحقة "أفضلٌة ؼٌر
مشروعة" .وأخٌرًا ،ال تنحصر "الرشوة" فً المال فقط ،بل تمتد لتشمل أي شًء ذي قٌمة .كما ٌحظر أٌضًا
دفع مبالػ أو إعطاء ھداٌا للؽٌر ،مثل الوكبلء أو ممثلً مبٌعات ،مع العلم (أي عن دراٌة حقٌقٌة أو
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ظن قوي) بأن ھذا المبلػ أو الھدٌة ذات القٌمة ،أو جزء منھا ،س ُتعرض ،أو أن ھناك احتمال كبٌر بأن
ُتعرض أو ُتقدم ،مباشر ًة أو على نحو ؼٌر مباشر لموظؾ أجنبً.

وٌعرض أي موظؾ ٌخالؾ قوانٌن ولوائح مكافحة الرشوة نفسه وإٌلٌوت جروب للمسائلة الجنائٌة
والمدنٌة .وھذا النوع من السلوكٌات قد ٌشوبه الؽموض .ولذا ،فإن توخً الحذر مطلوب عند العمل من
خبلل استشارٌٌن أجانب ،أو ممثلٌن أو وكبلء تجارٌٌن ،أو عند التعامل مع شركات مملوكة ،كلًٌا أو

جزئًٌا ،لحكومات أجنبٌة أو تربطھا صبلت شخصٌة أو عائلٌة لحكومات أجنبٌة .وفً مثل ھذه الحاالت،
ٌجب استشارة الرئٌس المختص بإدارة قسم شؤون االمتثال بالمؤسسة للحصول على إرشادات محددة عن
كٌفٌة التعامل مع كل موقؾ.
.G

ؼسل األموال

ٌجب على الموظفٌن إببلغ الرئٌس المختص بإدارة قسم شؤون االمتثال بالمؤسسة إذا علموا أن الشركة أو
أي من موظفٌھا قد حصل على عوائد عمل إجرامً (مثل األرباح الناتجة عن دفع رشوة أو عرضھا) .كما
ٌجب على الموظفٌن إببلغ الرئٌس المختص بإدارة قسم شؤون االمتثال بالمؤسسة إذا علموا أن الشركة أو
متلق للرشوة فً إخفاء أرباح ھذه الرشوة (مثل دفعھا فً حساب
أًٌا من موظفٌھا وافق على مساعدة أي
ِ
بنك أجنبً) .وعبلوة على ذلك ٌجب على الموظفٌن إببلغ الرئٌس المختص بإدارة قسم شؤون االمتثال
بالمؤسسة إذا تنامى إلى علمھم حدوث أي مما ٌلً:

فتح شخص أو شركة مدٌنة لھا إٌلٌوت جروب حسابات بنكٌة وطلبھا توزٌع مبلػ بٌن ھذه
الحسابات أو إٌداع ھذا المبلػ بمقادٌر ضئٌلة ،خصوصًا إذا كانت المبالػ المتضمنة/
المطلوبة أقل من عشرة آالؾ دوالر ( 10000دوالر)؛
طلب شخص أو شركة مبالػ من خبلل طرؾ ما (بخبلؾ أحد البنوك) لٌس له عبلقة
تعاقدٌة مع إٌلٌوت جروب أو الشخص أو الشركة التً تطلب المبالػ؛
طلب شخص أو شركة مبالػ مالٌة بمقادٌر كبٌرة أو شٌكات أو نقد خاص بالسفر؛
ظھور أي بوادر أو دالالت على أن من ٌتعامل معه ال ٌعمل لحساب نفسه بل ٌحاول إخفاء
ھوٌة المستفٌد الحقٌقً.
إجراء معامبلت تجارٌة مع أشخاص أو كٌانات ذات عناوٌن أو عناوٌن برٌدٌة ؼٌر
معلومة أو تعطً معلومات ؼٌر كافٌة أو ؼٌر صحٌحة.
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.H

التواصل مع الجھات الحكومٌة
ٌجب أن تتم جمٌع اتصاالت إٌلٌوت جروب مع المسؤولٌن الحكومٌٌن وف ًقا لجمٌع اللوائح والقوانٌن السارٌة
وعلى نحو ٌتجنب حتى شبھة أي عمل ؼٌر مشروعٌ .جب عدم إقامة أي اتصاالت أو عبلقات ؼٌر قانونٌة
مع موظفً الحكومة ،كما ٌجب أال تشٌر مثل ھذه العبلقات لوجود تأثٌر ؼٌر مشروع على مثل ھؤالء
الموظفٌن أو تعرض نزاھة الشركة للتشوٌهٌ .جب أن تتم أي مساعدة أو مساندة من إٌلٌوت جروب ألي
موظؾ حكومً وف ًقا للممارسات التجارٌة القانونٌة واألخبلقٌة .كما ٌسري ھذا أٌضًا على أي مساھمات أو
نفقات مباشرة أو ؼٌر مباشرة ٌدفعھا الموظفون ،أو الوكبلء ،أو الممثلون .وبالمثل فإن أي دعوات للترفٌه
ُتقدم للموظفٌن الحكومٌٌن ٌجب أن ُتقدم فً حدود القوانٌن السارٌة ،وحسن التصرؾ ،وأعلى المعاٌٌر
األخبلقٌة.

.I

براءات االختراع وحقوق النشر ،والعالمات التجارٌة والملكٌة الفكرٌة
ٌحظر على الشركة اتخاذ أي إجراء ٌنتھك براءات االختراع أو حقوق النشر أو حقوق العالمات التجارٌة
وحقوق الملكٌة الفكرٌة األخرى المملوكة ألي شركة أخرى .وٌحظر على الموظفٌن نسخ أو توزٌع أي
برامج أو أي مواد أخرى محمٌة بموجب حقوق النشر دون الحصول على الموافقة البلزمة لذلك .تحمً
القوانٌن الحكومٌة أصحاب حقوق النشر لمنع نسخ أعمالھم المكتوبة دون تصرٌح ،كما تتمتع برامج
الحاسب عاد ًة بحقوق النشر أٌضًا .وٌعرض النسخ ؼٌر القانونً لبرامج الحاسب أو أي مواد أخرى إٌلٌوت
جروب لمسؤولٌة قانونٌة خطٌرة كما ٌعرض الموظؾ المسؤول للمسؤولٌة الجنائٌة وذلك فً حالة تعمد
المخالفة بقصد الربح .ؼٌاب إشعار حقوق النشر والتألٌؾ ال ٌعنً بالضرورة أن المالك ال ٌتمسك بحقوق
نشر البرنامج أو المادة المعنٌة ،ولھذا على الموظفٌن أن ٌتأكدوا من أن جمٌع البرامج والمواد المستخدمة
بإٌلٌوت جروب إما مملوكة للشركة أو ُتستخدم بنا ًء على اتفاقٌة ترخٌص مكتوبة .
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.J

حقوق التألٌؾ والنشر
ٌحظر على الموظفٌن إعادة إنتاج أو توزٌع أي برامج أو أي مواد أخرى تخضع لحقوق التألٌؾ والنشر
دون الحصول على الموافقة البلزمة لذلك .وٌحمً القانون الفٌدرالً أصحاب حقوق النشر لمنع نسخ
أعمالھم المكتوبة دون تصرٌح ،كما تتمتع برامج الحاسب أٌضًا بحقوق النشر .وٌعرض النسخ ؼٌر
القانونً لبرامج الحاسب أو أي مواد أخرى إٌلٌوت جروب لمسؤولٌة قانونٌة خطٌرة كما ٌعرض الموظؾ
المسؤول للمسؤولٌة الجنائٌة وذلك فً حالة تعمد المخالفة بقصد الربح .ؼٌاب إشعار حقوق النشر والتألٌؾ
ال ٌعنً بالضرورة أن المالك ال ٌتمسك بحقوق نشر البرنامج أو المادة المعنٌة ،ولھذا على الموظفٌن
أنٌتأكدوا من أن جمٌع البرامج والمواد المستخدمة بإٌلٌوت جروب إما مملوكة للشركة أو ُتستخدم بنا ًء على
اتفاقٌة ترخٌص مكتوبة.

 .Kقوانٌن االنتخاب والحمالت
تشترط إٌلٌوت جروب على موظفٌھا االلتزام بجمٌع القوانٌن السارٌة المتعلقة باستخدام أموال الشركة،
وممتلكاتھا ،وخدماتھا فً التأثٌر على أعمال الحكومة أو اقتراح مرشح ما أو انتخابه ألي منصب عام .كما
ٌجب أن تلتزم أي مساھمات مادٌة مقدمة للمرشحٌن السٌاسٌٌن ،واللجان واألحزاب السٌاسٌة ،وأي شكل
آخر من الدعم والمساعدة سواء المباشرة أو ؼٌر المباشرة ،التزامًا تامًا باللوائح والقوانٌن السارٌة ،وأن ٌتم
الحصول على جمٌع الموافقات البلزمة .ومن أمثلة الدعم المباشر وؼٌر المباشر المساھمات المالٌة،
واستخدام ؼرؾ االجتماعات بإٌلٌوت جروب ،وسٌارات الشركة ،وخدمات الحاسب والبرٌد ،وخدمات
طاقم العمل بالشركة ،أو أي شًء آخر ذي قٌمة.

بالرؼم من أن إٌلٌوت جروب تشجع موظفٌھا على المشاركة فً المجتمع  ،وشؤون الحكومة والسٌاسة،
ودعم المرشحٌن السٌاسٌٌن الذٌن ٌختارونھم إال أن علٌھم ممارسة ھذه األنشطة خارج أوقات العمل ،وعلى
نفقتھم الخاصة ،ودون أن ترد لھم إٌلٌوت جروب ،بأي شكل من األشكال ،النفقات التً ٌتحملونھا فً ھذا
الصدد .تحظر األنشطة السٌاسة المتحٌزة لموقؾ بعٌنه داخل مبانً الشركة .عبلوة على ذلكٌ ،حظر أن
ٌؤدي النشاط السٌاسً للموظؾ إلى انطباع بأن مثل ھذا النشاط مدعوم أو أنه إجراء رسمً صادر عن
إٌلٌوت جروب.

عالقاتنا مع أصحاب المصالح والمستثمرٌن
على إٌلٌوت جروب أن تتصرؾ دائمًا بما ٌوفر الحماٌة لحقوق أصحاب األسھم والمستثمرٌن ،واحترام مصالحھم .
نقوم بكشؾ جمٌع المعلومات المتعلقة بأعمالنا ،مثل المعلومات المتعلقة بالوضع المالً ووضع أنشطة الشركة
التجارٌة ،فً الوقت المناسب ،وبالطرٌقة التً تبلئم حملة األسھم والمستثمرٌن .كما نعلن بوضوح فلسفة الشركة
ومبادئھا اإلدارٌة ،ونتلقى جمٌع اآلراء ،واالنتقادات حول ھذه الفلسفة والمبادئ بصدر رحب.
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 .Aاتصاالت العمل واالحتفاظ بھا
جمٌع سجبلت واتصاالت العمل ،بما فً ذلك البرٌد اإللكترونً والمبلحظات الشخصٌة والمفكرات،
عرضة للكشؾ عنھا أثناء التحقٌقات الداخلٌة أو عند التقاضً أو التحقٌقات الحكومٌة .وتجرّ م التشرٌعات
تعمد إتبلؾ المستندات أو التؽٌٌر فٌھا أو إخفائھا فً ظل ظروؾ معٌنة .استشر رئٌسك المباشر قبل إتبلؾ
أي مستندات.

تصل المراسبلت أٌضًا إلى بعض األطراؾ الخارجٌٌن ووسائل اإلعبلم .ولھذا ،عند كتابة المبلحظات أو
المستندات أو رسائل البرٌد اإللكترونًٌ ،جب على الموظفٌن االنتباه إلى الكلمات والتعبٌرات التً
ٌستخدمونھا .كما ٌجب على الموظؾ أن ٌحرص على الوضوح واإلٌجاز والصدق والدقة عند كتابة أي
معلومة أو تمثٌل دوره ومسؤولٌاته وسلطته .وبالمثلٌ ،نبؽً على الموظفٌن أن ٌتجنبوا المبالؽة واللؽة
الببلؼٌة والتكھنات وتقدٌم استنتاجات قانونٌة أو متعلقة بالمخاطر ،كما ٌجب علٌھم عدم وصؾ اآلخرٌن أو
دوافعھم بأوصاؾ تدل على االزدراء.
 .Bالمعلومات السرٌة
تنص سٌاسة إٌلٌوت جروب على الحفاظ على سرٌة المعلومات المتعلقة بحالتھا المالٌة وعملٌاتھا وأي
معلومات أخرى متعلقة بالشركة ،وتحظر على الموظفٌن إساءة استخدام أي من ھذه المعلومات التً
ٌطلعون علٌھا بسبب العمل بالشركة .وٌجب على الموظفٌن الحفاظ على سرٌة المعلومات التً ائتمنتھم
إٌلٌوت جروب أو عمبلؤھا علٌھا ،وٌُستثى من ذلك الكشؾ عن المعلومات بعد الحصول على إذن بذلك أو
فً الحاالت التً ٌفرض فٌھا القانون الكشؾ عنھا .تتضمن المعلومات السرٌة جمٌع المعلومات ؼٌر
المتاحة العامة التً ٌمكن أن تفٌد المنافسٌن أو تضر بالشركة أو عمبلئھا إذا تم الكشؾ عنھا .قد ٌمثل
تداول الموظؾ على أسھم الشركات األخرى أو أوراقھا المالٌة بنا ًء على معلومات مھمة ؼٌر متاحة
للعامةٌ ،شمل ذلك األرباح أو نتائج التشؽٌل ؼٌر المعلنة ومناقشات االندماج وعملٌات االستحواذ أو
التصفٌة المحتملة ،حصل علٌھا من شركة أخرى فً معرض أدائه ألعمال إٌلٌوت جروب مخالفة للقوانٌن
واللوائح الحكومٌة ،بما فً ذلك قوانٌن األوراق المالٌة.

عند حصول الموظؾ على معلومات مھمة سرٌة أو ؼٌر متاحة للعامة ،فبل ٌجوز له استخدام مثل تلك
المعلومات ،مباشرة أو على نحو ؼٌر مباشر ،فً أي ربح شخصً أو تمرٌر تلك المعلومات ألي شخص
ألي ؼرض ،وٌشمل ذلك على سبٌل المثال ال الحصر ،شراء األوراق المالٌة أو بٌعھاٌ .عرض المشاركة
فً التداول بنا ًء على معلومات داخلٌة الموظؾ للعقوبات المدنٌة والجنائٌة ،وكذلك الفصل من الوظٌفة ،كما
قد ٌترتب علٌه مسؤولٌة مدنٌة وجنائٌة على إٌلٌوت جروب .وعند ترك الموظؾ للوظٌفة (ألي سبب)،
ٌجب علٌه أن ٌعٌد جمٌع المستندات والدفاتر والسجبلت والملفات وبطاقات الھوٌة المملوكة للشركة،
وٌحظر علٌه الكشؾ عن أي معلومات سرٌة خاصة بإٌلٌوت جروب.
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.C

حماٌة أصول الشركة واالستخدام السلٌم لھا والممارسات ؼٌر الشرعٌة وؼٌر األخالقٌة والؽش والمعاملة العادلة
ٌجب على جمٌع الموظفٌن حماٌة األصول المملوكة إلٌلٌوت جروب وضمان استخدامھا بكفاءة ٌ.جب
استخدام جمٌع أصول الشركة ألؼراض العمل المشروعة ،وبما ٌتفق مع سٌاسة الشركة ٌ.جب على
الموظفٌن أال ٌشاركوا فً أي أنشطة ؼٌر مشروعة أو ؼٌر أخبلقٌة أو الؽش عند التعامل مع إٌلٌوت
جروب أو عمبلئھا أو موردٌھا أو مقاولٌھا أو زمبلئھم فً العمل أو أي شخص آخر تربط إٌلٌوت جروب
به عبلقة شراكة أو عمل ٌ.جب على كل موظؾ أن ٌسعى للتعامل بإنصاؾ مع إٌلٌوت جروب وعمبلئھا
وموردٌھا ومنافسٌھا والموظفٌن اآلخرٌن .كما ٌحظر على الموظفٌن جمٌعًا أن ٌستؽلوا أي شخص من
خبلل التبلعب فً المعلومات المحمٌة أو إخفائھا أو إساءة استخدامھا ،أو تحرٌؾ الحقائق المادٌة أو من
خبلل أي تعامبلت أخرى ؼٌر عادلة .وٌجب على الموظفٌن مباشرة أعمالھم بما ال ٌخل بما اشتھر عن
إٌلٌوت جروب من سلوك أخبلقً إذا انكشفت ھذه التصرفات وأصبحت موضوع نقاش عام .ومن أمثلة
االحتٌال والؽش:

.D

)1

اختبلس ممتلكات الشركة أو أصولھا أو نقلھا دون تصرٌح

)2

الفواتٌر المزورة أو المُبالػ فً قٌمتھا

)3

دفع أو تلقً الرشاوى

)4

دفع أو تلقً" العموالت "لمحاولة الحصول أو المحافظة على صفقات
لصالح إٌلٌوت جروب أو منھا

)5

تقدٌم األموال أو السلع أو الخدمات أو أي شكل آخر من أشكال
المجامبلت التجارٌة أو تلقٌھا ،مباشرة أو على نحو ؼٌر مباشر ،على
نحو ؼٌر مشروع أو دون تصرٌح

)6

تقدٌم حسابات نفقات ال توضح ؼرض النفقات أو المعاملة أو المبلػ
المصروؾ توضٌحً ا دقٌ ًقا.

االمساك بسجالت دقٌقة وكاملة
ٌجب على كل موظؾ اإلمساك بسجبلت تفصٌلٌة توضح ،بالقدر المناسب من التفصٌل ،جمٌع المعامبلت
أو التصرفات التً تتم على أصول الشركة بما فً ذلك مستندات المصروفات .وٌجب إدراج جمٌع
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المبالػ المدفوعة وعملٌات نقل الملكٌة وتقدٌم الخدمات وأي معامبلت أخرى بقدر مناسب من التفصٌل فً
السجبلت المحاسبٌة وسجبلت إٌلٌوت جروب التجارٌة األخرى ،وٌجب أٌضًا أن تتم الموافقة علٌھا وف ًقا لسٌاسة
إٌلٌوت جروب .على ھذا النحوٌ ،جب على كل موظؾ أن ٌتأكد من أي مبلػ مدفوع ُدفع بالكامل للؽرض
الموضح توضٌحًا تامًا ودقٌ ًقا فً سجبلت ودفاتر إٌلٌوت جروب .وال ٌجوز تدوٌن أي قٌود ؼٌر دقٌقة أو خاطئة
أو مزٌفة فً الدفاتر والسجبلت ألي سبب .وٌجب اإلمساك بسجبلت كاملة ودقٌقة دائمًا ،وأي تزوٌر فً سجبلت
الشركة ٌُعد جرٌمة خطٌرة ٌترتب علٌھا إجراءات تأدٌبٌة قد تصل إلى حد إنھاء الخدمة.

تلتزم إٌلٌوت جروب بتوفٌر معلومات دقٌقة وصادقة عن جمٌع المعامبلت .وتعزز الشركة ھذا االلتزام عن
طرٌق الضوابط واإلجراءات الداخلٌة التً وُ ضعت لضمان أن تكون جمٌع التقارٌر والسجبلت ،بجمٌع
أنواعھا ،دقٌقة وموثو ًقا بھا .وٌشمل ذلك نظام للرقابة على الحسابات الداخلٌة وُ ضع للحفاظ على سبلمة
وموثوقٌة التقارٌر المالٌة إلٌلٌوت جروب .ومن األھداؾ األخرى لتلك الضوابط الداخلٌة الكشؾ عن أي
أنشطة ؼٌر قانونٌة ومنعھا ،وذلك من أجل االلتزام( ،على سبٌل المثال ،بقوانٌن ولوائح مكافحة الرشوة،
بما فً ذلك قانون مكافحة ممارسات الفساد األجنبٌة وما إلى ذلك ).كما ٌوفر نظام التقارٌر المالٌة إلٌلٌوت
جروب أٌضًا ضمان حماٌة أصولھا ،وتنفٌذ جمٌع العملٌات وتسجٌلھا وف ًقا للقواعد وف ًقا للتصرٌح المطلوب
لھا .وٌُنتظر من جمٌع الموظفٌن ،كل فً نطاق مسؤولٌاته ،أن ٌلتزموا بالسٌاسات واإلجراءات السلٌمة
للحفاظ على صحة أي تقرٌر أو مستند تعده إٌلٌوت جروب .وإذا راود الموظؾ سؤال أو تخوؾ
بخصوص دقة التقارٌر ،فٌجب علٌه أن ٌصل إلجابة ذلك السؤال أو ٌتحقق من ذلك التخوؾ قبل تسلٌم
التقرٌر.

عالقات الموظفٌن ببعضھم البعض
.A

الصحة والسالمة
تولً إٌلٌوت جروب صحة موظفٌھا وسبلمتھم أھمٌة قصوى .وقد وُ ضعت سٌاساتنا ،باإلضافة إلى العدٌد
من القوانٌن واللوائح الحكومٌة ،من أجل حماٌة صحة جمٌع موظفً إٌلٌوت جروب وسبلمتھم.

وتحظر الشركة على كل الموجودٌن فً مقارھا ،إحضار أو حٌازة أو استخدام الخمور و المواد المُؽٌبة
للعقل( المسببة للھلوسة )والعقاقٌر ؼٌر الشرعٌة المصروفة دون وصفة طبٌة.
تدرك إٌلٌوت جروب مسؤولٌتھا الكاملة عن ضمان دراٌة جمٌع الموظفٌن باللوائح المعمول بھا ،ووف ًقا لذلك
تعمل على ضمان تلقً جمٌع الموظفٌن لتدرٌب مناسب على متطلبات الصحة والسبلمة .و ُتلزم الشركة جمٌع
الموظفٌن بأن ٌكونوا على دراٌة بجمٌع متطلبات الصحة والسبلمة المعمول بھا وأن ٌلتزموا بھا.
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وإذا الحظ أحد الموظفٌن وجود وضع خطٌر أو ؼٌر آمن فً مكان العمل ،فٌجب علٌه أن ٌبلػ فورً ا عن
ھذا الوضع إلى المسؤول المختصٌن فً اإلدارة.
.B

التحرش والتمٌٌز والعنؾ فً مكان العمل
تعزز إٌلٌوت جروب وجود بٌئة عمل مرٌحة ٌلتزم فٌھا كل من له عبلقة بالشركة بإظھار االحترام
لآلخرٌن .وٌحظر القانون وسٌاسة إٌلٌوت جروب على الموظفٌن المتواجدٌن بمكان العمل أن ٌشاركوا فً
أي أعمال تحرش أو تمٌٌز ؼٌر قانونً أو عنؾ فً مكان العمل.

التحرش
ال تتسامح إٌلٌوت جروب مع التحرش ٌ.حظر على الموظفٌن القٌام بأي تصرؾ ٌنطوي على تھدٌد أو
إرھاب أو عدوان .وعلى سبٌل المثال ،ممنوع منعًا با ًتا على الموظفٌن استخدام أي ألقاب أو إھانات
عنصرٌة لھا عبلقة بالعرق أو اللون أو الدٌن أو النوع أو الجنس أو المٌول الجنسٌة أو بلد المنشأ أو
المواطنة أو العمر أو حالة الخدمة العسكرٌة السابقة أو اإلعاقة البدنٌة أو العقلٌة.

ٌحظر على الموظفٌن إرسال أي مادة مكتوبة أو مرسومة إلى أي زمٌل فً العمل ،أو عرضھا أو تداولھا فً
مكان العمل ،تدل أو ُتظھر العداء نحو فرد أو مجموعة بسبب العرق أو اللون أو الدٌن أو النوع أو المٌول
الجنسٌة أو بلد النشأة أو المواطنة أو عمره أو حالة الخدمة العسكرٌة السابقة له أو إعاقته البدنٌة أو العقلٌة.

التمٌٌز
تحرص شركة إٌلٌوت جروب على تكافؤ فرص العمل وال تمٌز بٌن األفراد على أساس العرق أو العمر أو
اللون أو اإلعاقة أو الدٌن أو الجنس أو حالة الخدمة العسكرٌة السابقة أو بلد النشأة.

فً عملنا الٌومً ،ال نمارس أي تمٌٌز أو مضاٌقة قائمة على أساس المٌبلد أو الجنسٌة أو العقٌدة أو الدٌن
أو الجنس أو العرق أو األمة أو العمر أو اإلعاقة الذھنٌة/الجسدٌة أو التارٌخ المرضً أو الھواٌات أو
العمل األكادٌمً أو المٌول الجنسٌة .كما نبتعد فً مواقع العمل التابعة لنا عن أي أفعال أو سلوكٌات من
شأنھا أن تضاٌق األشخاص اآلخرٌن أو أن تتسبب فً انزعاج زمبلئنا.

العنؾ فً مكان العمل
العنؾ فً مكان العمل أحد األشكال المادٌة للمضاٌقات ،وٌتضمن على سبٌل المثال ال الحصر ،اإلٌذاء
الجسدي والدفع بقوة واالحتكاك والتحرش والتخوٌؾ واإلكراه وإشھار األسلحة والتھدٌد أو الحدٌث عن
ارتكاب مثل تلك األنشطة .وٌنبؽً على جمٌع موظفً إٌلٌوت جروب عدم المشاركة فً أيٍ من تلك
األنشطة .ولن ٌتم التسامح مع الحدٌث عن العنؾ أو المزاح بشأنه .تشترط سٌاسة إٌلٌوت جروب أال ٌشعر
أي من المتعاملٌن مع الشركة ،بما فً ذلك الموظفٌن والعمبلء ،بأي نوع من التھدٌد خبلل المواقؾ
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المرتبطة بأعمال إٌلٌوت جروب .كما ھو الحال فً المضاٌقاتٌ ،خضع األفراد الذٌن ٌمارسون مثل تلك
السلوكٌات تجاه اآلخرٌن لمختلؾ اإلجراءات التأدٌبٌة الداخلٌة إلٌلٌوت جروب ،والتً قد تصل إلى الفصل
من العمل ،فضبلً عن أي إجراءات خارجٌة مناسبة بالنسبة لمخالفات القوانٌن السارٌة.

التحرش الجنسً
ً
صراحة بموجب سٌاسات إٌلٌوت جروب والقانونٌ .شٌر
التحرش الجنسً فً مكان العمل محظور
مصطلح " التحرش الجنسً" إلى أي توجٌه الھتمام جنسً ال ٌرؼب فٌه الطرؾ اآلخر وٌنطوي على
تھدٌد صرٌح أو ضمنً ٌتعلق بالوضع الوظٌفً للضحٌة ،أو تھدٌد ٌھدؾ أو ٌنتج عنه إعاقة أداء الفرد فً
العمل ،أو ٌجعل بٌئة العمل بالنسبة له تنطوي على تھدٌد أو إزعاج .ال ٌقتصر التحرش الجنسً على
التھدٌد فقط ،ولكنه قد ٌكون أٌضًا فً صورة منفعة صرٌحة أو ضمنٌة للموظؾ فً مقابل الحصول على
منفعة جنسٌة.
.C

تضارب المصالح
ٌحدث تضارب المصالح حٌنما تؤثر االھتمامات الشخصٌة أو أنشطة الفرد على موضوعٌته وفاعلٌته فً
أداء واجباته تجاه إٌلٌوت جروب أو تتضارب معھا ،أو عندما ٌحصل الموظؾ أو أحد أفراد عائلته على
منافع شخصٌة ؼٌر مشروعة بسبب منصبه فً إٌلٌوت جروب .وٌجب على الموظفٌن أال ٌشتركوا فً أي
نشاط ٌنشأ عنه تضارب فً المصالح أو حتى شبھة تضارب المصالح بٌن العبلقات الشخصٌة والمھنٌة.
وٌنبؽً على الموظفٌن أن ٌسلكوا مسل ًكا أخبلقًٌا فً تصرفاتھم ،دون التعرض لتضارب المصالح ،كما
ٌجب علٌھم أال ٌسعوا ألي مكاسب شخصٌة ؼٌر مشروعة أو ٌقبلوھا .ولمجموعة إٌلٌوت جروب الحق فً
التحقٌق فً عبلقات الموظفٌن أو سلوكٌاتھم التً تثٌر شبھة تصرفات ؼٌر مشروعة .من المستحٌل سرد
جمٌع أشكال المواقؾ أو العبلقات التً قد ٌنشأ عنھا ،أو ٌبدو أنه قد ٌنشأ عنھا ،تضارب للمصالح .ونظرً ا
ألن كل موقؾ ٌجب تقٌٌمه حسب مبلبساته ،فٌجب اإلببلغ فورً ا عن أي ظروؾ ٌمكن أن تش ّكل تضاربًا
للمصالح أو تؤدي إلٌه .كما ٌجب على الموظفٌن أن ٌطلبوا أي موافقة الزمة وٌحصلوا علٌھا .وٌمثل عدم
الكشؾ عن الظروؾ التً قد تش ّكل تضاربًا للمصالح ،فً حد ذاته ،سلو ًكا ؼٌر قانونً .وفٌما ٌلً بعض
اإلرشادات لمساعدة الموظفٌن على تحدٌد المواقؾ التً قد تؤدي لتضارب فً المصالح:

 )1المصالح المالٌة
قد ٌنشأ التعارض عندما ٌقوم الموظؾ أو أحد أفراد عائلته (الزوج أو
الزوجة ،أو الوالدٌن ،أو األخوة ،أو األخوات أو األبناء أو أبناء الزوج أو
الزوجة) ،مباشرة أو على نحو ؼٌر مباشر( :أ) بامتبلك أو المشاركة فً
نشاط تجاري مطابق أو مشابه لنشاط إٌلٌوت جروب ،أو (ب) امتبلك
مصلحة مالٌة كبٌرة فً شركة منافسة أو شركة تتعامل مع إٌلٌوت جروب
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أو تسعى لذلك .أؼلب المسائل التً تنطوي على احتمالٌة نشوب تضارب
مالً للمصالح تتطلب موافقة مكتوبة من اللجنة الدائمة (بالنسبة لموظفً
اإلدارة العامة)؛ أو لجنة سٌاسات الشركة (بالنسبة للمدٌرٌن التنفٌذٌٌن)؛ أو
اللجنة التنفٌذٌة أو مجلس االدارة (بالنسبة للموظفٌن المنتخبٌن).

 (2األنشطة الخارجٌة
قد ٌنشأ تضارب المصالح عندما ٌعمل الموظفٌن أو أحد أفراد عائلته مدٌرً ا
أو مسؤوالً أو موظ ًفا أو وكٌبلً لدى إحدى المؤسسات التً ُتعد منافسًا
إلٌلٌوت جروب؛ أو التً تربطھا عبلقة تجارٌة حالٌة أو مستقبلٌة
بالمجموعةٌ .مكن أٌضًا أن ٌنشأ تضارب المصالح إذا شارك أحد
الموظفٌن فً مشروع تجاري شخصً أو أي نشاط آخر ٌحول بٌنه وبٌن
ما تنتظره إٌلٌوت جروب منه من تكرٌس جھده ووقته لوظٌفته فٌھاٌ .مكن
أن ٌنشأ تضارب المصالح ،إذا ساھم أحد الموظفٌن فً مؤسسة خٌرٌة أو
مدنٌة أو شؽل منصبًا عامًا ،إذا كانت أنشطة تلك المؤسسة أو الھٌئة العامة
تتعلق بمصالح تجارٌة إلٌلٌوت جروب

 )3الھداٌا ووسائل الترفٌه
ال تشجع سٌاسة إٌلٌوت جروب ،بل وت ُح ّد بشكل صارم ،قبول أي من
الموظفٌن للھداٌا ودعوات الترفٌه من أي جھة تربطھا عبلقة عمل
بالشركة أو تسعى لتلك العبلقة .وٌجب على الموظفٌن أال ٌطلبوا ھداٌا
أب ًدا .ال ٌُسمح تحت أي ظرؾ من الظروؾ بقبول الھداٌا المقدمة فً
صورة مبالػ مالٌة أو شھادات ھداٌا أو ما فً حكم النقود أو األسھم أو
السندات أو العموالت أو األدوات المالٌة القابلة للتداول .والقاعدة العامة،
أنه ٌجب على الرؤساء المباشرٌن عدم السماح لموظفٌھم بقبول أي دعوى
للترفٌه من نفس العمٌل أكثر من مرة واحدة فقط خبلل الشھر ،بؽض
النظر عن التكلفة التً ٌتحملھا العمٌل .

 )4المعامالت التجارٌة التً تتضمن إٌلٌوت جروب
قد ٌنشأ التضارب إذا قام الموظؾ أو أحد أفراد عائلته بأي مما ٌلً( :أ)
المشاركة فً عملٌات البٌع أو اإلٌجار أو الشراء ألي نوع من أنواع
الممتلكات أو الخدمات إلى إٌلٌوت جروب أو منھا ،بخبلؾ عملٌات البٌع
الروتٌنٌة المعتادة للمنتجات من خبلل منافذ البٌع العادٌة ،أو من خبلل
اإلجراءات العادٌة للتعامل مع الممتلكات الفائضة ،أو (ب) االستفادة
الشخصٌة من أي عملٌة بٌع أو إٌجار أو شراء مماثلة أو تحقٌق مكاسب
شخصٌة من أي صفقة تكون إٌلٌوت جروب طرؾ فٌھا.
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 )5االستؽالل ؼٌر الالئق لفرص الشركة وملكٌتھا الفكرٌة
ٌتوجب على الموظؾ أن ٌكشؾ إلٌلٌوت جروب عن جمٌع فرص
األعمال التجارٌة التً تصل إلى علمه أثناء أدائه لعمله فً الشركة.
ً
نٌابة عن أي شخص
ٌنبؽً على الموظؾ أال ٌتلقى ،سواء شخصًٌا أو
آخر أو مؤسسة أخرى ،أي منفعة شخصٌة ناتجة عن مثل تلك الفرص
التجارٌة .عبلمات إٌلٌوت جروب التجارٌة وأسماؤھا التجارٌة وأسرارھا
التجارٌة ممتلكات قٌمة ٌجب الحفاظ علٌھا من أي استخدام أو استؽبلل
ؼٌر الئق.
.D

التعاون مع عملٌات تدقٌق الحسابات والتحقٌقات
ٌلتزم جمٌع موظفً إٌلٌوت جروب باإلفصاح الكامل عن أي معلومات
ذات صلة إلى المدققٌن المالٌٌن الداخلٌٌن والخارجٌٌن ،وأمن الشركة،
والمستشار القانونً ،والرئٌس المختص بإدارة قسم شؤون االمتثال
بالمؤسسة ،والتعاون معھم أثناء االستقصاء أو تدقٌق الحسابات أو
التحقٌقات.

.E

حظر األنشطة السٌاسٌة والدٌنية
أثناء ساعات العمل الرسمٌة أو فً نطاق موقع العملٌ ،جب على جمٌع
موظفً إٌلٌوت جروب عدم المشاركة فً أي أنشطة سٌاسٌة أو دٌنٌة
دون الحصول على إذن من إٌلٌوت جروب.

ً
فارؼا عن عمد]
[ما تبقى من هذه الصفحة ُترك
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اإلرشاد والتبلٌػ واإلنفاذ أو التطبٌق
الحصول على التوجٌه
ال تذكر ھذه المدونة جمٌع القوانٌن أو السٌاسات أو القواعد أو اللوائح أو المعاٌٌر السارٌة على سلوكٌات موظفً إٌلٌوت جروب.
فالمتطلبات ؼٌر المذكورة فً ھذه المدونة قد ال تنطبق إال على عمل معٌن .كما أن العدٌد من القوانٌن التً تخضع لھا إٌلٌوت جروب،
بما فً ذلك القوانٌن المُشار إلٌھا فً ھذه المدونة ،تتسم بالتعقٌد ،وتطبٌقھا على ممارسات أو أنشطة إٌلٌوت جروب التجارٌة قد ٌكتنفه
الؽموض .وبنا ًء علٌهٌ ،جب السعً للحصول على التوجٌه المناسب فٌما ٌتعلق بأي إجراء قد ٌثٌر بعض التساؤالت أو الشك ،فٌما ٌتعلق
بااللتزام بالقوانٌن واللوائحٌ .نبؽً على جمٌع موظفً إٌلٌوت جروب أن ٌسعوا للحصول على النصح واإلرشاد من قسمً الشؤون
القانونٌة وااللتزام ،فٌما ٌتعلق بأي تصرؾ قد تكون له آثار قانونٌة .

وستٌظن إيليوت جزوب دورات تدريبية وعزوض تقديوية دورية عي االلتزام األخالقي على هدار العام .ويٌبغي على كل هوظفوي
هوظفي إيليوت جزوب أى يطلع على ُذٍ الودوًة ويتعزف على ها ورد فيَ.

عٌّن مجلس إدارة الشركة األستاذة روزالً بٌل فً منصب الرئٌس المختص بإدارة قسم شؤون االمتثال بالمؤسسة ،وھً مصدر
التوجٌه والمشورة إلٌلٌوت جروب والشركات التابعة لھا .وتتبع األستاذة بٌل مباشر ًة السٌد ٌاسوٌوكً أوروما ،الرئٌس التنفٌذي
والمدٌر الممثل إلٌلٌوت جروب القابضة ( )Elliott Group Holdings, Inc.وكذلك لجنة الرقابة الداخلٌة إلٌلٌوت جروب.

العواقب المترتبة على عدم االلتزام
ٌنبؽً على الموظفٌن احترام ومراعاة سٌاسات إٌلٌوت جروب ،وكذلك جمٌع القوانٌن والقواعد واللوائح الحكومٌة المعمول بھا فً
الدول التً تمارس فٌھا الشركة نشاطھا .تقدم ھذه المدونة المبادئ األساسٌة البلزمة لتوجٌه الموظفٌن عند اتخاذ قرارات أخبلقٌة،
ولكنھا ال تھدؾ لتناول كل موقؾ قد ٌتعرض له الموظفون .وعلى ھذا النحو ،ال ٌوجد شًء فً ھذه المدونة ٌمنع أو ٌقٌد إٌلٌوت
جروب من اتخاذ أي إجراءات تأدٌبٌة الزمة ضد أي موظؾ ،وٌشمل ذلك على سبٌل المثال ال الحصر الفصل من العمل أو النقل
ً
صراحة فً ھذه المدونة أم ال.
أو النقل لدرجة أدنى ،بسبب سلوكه ،سواء كان ھذا السلوك مذكورً ا

20

االبالغ عن المخاوؾ والشكاوى واالنتھاكات
تشجع الشركة موظفٌھا وتطلب منھم اإلببلغ عن أي سلوك ؼٌر قانونً أو ؼٌر أخبلقً ٌشتبھون فٌه ،له صلة أو ٌؤثر على،
أعمال إٌلٌوت جروب أو أي من الشركات التابعة لھا .ومع توفر حسن النٌةٌ ،نبؽً على الموظؾ اإلببلغ عن مثل ھذه السلوكٌات
التً ٌشتبه فٌھا إلى رئٌسه المباشر أو إلى الرئٌس المختص بإدارة قسم شؤون االمتثال بالمؤسسة .وفٌما ٌلً بٌانات االتصال
الخاصة بالرئٌس المختص بإدارة قسم شؤون االمتثال بالمؤسسة:
روزالً بٌل
Bor e.ret-r ylllyllAeBB
( +1 724.600.8213رقم المكتب)
+1 724.205.8326
إذا كنت ال تفضل التحدث أو الكتابة مباشر ًة مع رئٌسك المباشر أو مكتب االلتزام ،و ُتفضل عدم الكشؾ عن ھوٌتكٌ ،مكنك أن تستخدم
خدمة الخط الساخن ببلغ! .خدمة بالغ! ُتدار بواسطة خدمات طرؾ ثالث مستقل عن الشركة الخط الساخن للسرٌة والحفاظ على سرٌة
صص لئلببلغ عن اإلجراءات التً قد تبدو أنھا تمثل انتھا ًكا لھذه المدونة أو تبدو ؼٌر قانونٌة أو تبدو ؼٌر أخبلقٌة.
الھوٌة مُخ َ
الخدمة متاحة لمدة  24ساعة طوال أٌام األسبوع ،سواء عن طرٌق اإلنترنت أو الھاتؾٌ .مكن لجمٌع موظفً إٌلٌوت جروب الوصول
إلى خدمة "بالغ!" الخدمة متوفرة عن طرٌق الھاتؾ أو اإلنترنت .معلومات الوصول إلى خدمة "بالغ!" كالتالً:
عن طرٌق اإلنترنت:
www.reportit.net
اسم المستخدمAllAeBB :
كلمة المرورBor e :
عن طرٌق الھاتؾ:
1-877-778-5463
اسم المستخدمElliott :
كلمة المرورturbo :
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