
"بدأنا بناء أهم مرشوعاتنا منذ 

أكرث من 100 عام: سمعتنا".
 قول مأثور من فلور

مدونة قواعد السلوك واألخالقيات يف العمل
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"النزاهة هي فعل الصواب 
حتى لو مل يكن أحد يراك".

  قول مأثور
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"أسوأ أنواع الجنب أن تعرف 

الصواب، وال تفعله".
 كونفوشيوس



"الصدق هو الفصل 
األول يف كتاب الحكمة".

 توماس جفرسون، سيايس ورجل دولة
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أيها الزمالء األعزاء،

يف فلور، نبني مستقباًل أفضل من خالل تقديم الحلول الناجحة واستكامل املشاريع بأعىل معايري الجودة والسالمة والحفاظ عىل 
معايرينا األخالقية الرفيعة. وهذا أمر ال يُستهان به. وعلينا أن نربهن لعمالئنا ومجتمعاتنا بشكل يومي أننا ال نزال نستحّق ثقتهم.

يف الواقع، تحقق رشكتنا نجاًحا عندما نحتضن قيمنا األساسية املتمثلة يف السالمة والنزاهة والعمل الجامعي واالمتياز؛ فتكون هذه 
القيم مبثابة بوصلة للسلوكيات وتحدد كيفية عملنا مع بعضنا لبناء مشاريع وتقديم خدمات من شأنها أن تحّسن مجتمعاتنا.

وال بّد لنا أن نتمّسك بقوة بنزاهتنا. ويجب علينا اتباع الربوتوكوالت املالية واملحاسبية املناسبة ويجب أن نتحّمل مسؤولية أفعالنا. 
وعام 2020، أجرينا مراجعًة ماليًة داخليًة واسعة النطاق حّددت نقاط الضعف الجوهرية املتعلقة باألخالقيات والضوابط الداخلية. 

ونحن نعمل بنشاط عىل تنفيذ إجراءات تصحيحية مهمة ملعالجة نقاط الضعف هذه.

علينا أن نتبّنى ثقافة "التحدث برصاحة" التي تقيّم أهمية الوضوح يف كل جوانب رشكتنا ويف كل نشاطاتنا اليومية، ويف االلتزام 
بسياسات رشكة فلور )Fluor( وإجراءاتها، فعواقب عدم القيام بذلك وخيمة جًدا. وما من عذر عىل اإلطالق يرّبر خرق القواعد أو 

مخالفة القوانني أو الضغط عىل اآلخرين للقيام بأفعال مامثلة.

تعكس مدونة قواعد السلوك واألخالق التجارية يف رشكة فلور )Fluor( تصميمنا املتواصل والثابت عىل فعل الصواب وتشّكل مورًدا 
لجميع املوظفني. وتلّخص هذه املدونة معايرينا الحالية وتوّضحها وتحّدثها لتنظيم سلوكيات املوظفني، وتتطلّب مّنا أن نتعامل 

مع بعضنا ومع عمالئنا ومجتمعنا بكرامة واحرتام يف كل سلوكياتنا وأفعالنا.

أنا أشّجعكم وأحثّكم عىل طرح األسئلة والتحدث برصاحة إذا مل تكونوا متأكدين من مسار العمل املناسب. والواقع أّن التواصل 
املتبادل بني األطراف هو أمٌر مهم جًدا. ومبا أّن أحًدا مّنا ال ميلك كل اإلجابات، وإذا مل تكن متأكًدا من مسار العمل الصحيح، 

فراجع املدونة واطلب اإلرشادات من املرشف عليك، ومن املرشف عليه )والجهات األعىل منه يف الهيكل التنظيمي للرشكة إذا لزم 
األمر( أو من قسم املوارد البرشية أو من أحد الخرباء املتخصصني يف املجال يف الرشكة. ومُيكنك أيًضا التواصل مع الفريق املعني 
باالمتثال واألخالقيات أو االستعانة بوابة النزاهة لالمتثال واألخالقيات والخط الساخن الخاص بهم. لن نتهاون مع أي شكٍل من 

أشكال االنتقام حني تبلغ عن انتهاكات محتملة للمدونة بنية حسنة.

يجب أن نعلم جميًعا أّن جزًءا من معايري السالمة العاملية الخاصة بنا متنح جميع املوظفني صالحية إيقاف العمل؛ إذا رأيت أّن 
الظروف غري آمنة أو شعرت بأنك ال تستطيع إنجاز العمل بطريقٍة آمنة، فأنت ال تتمتع بصالحية إيقاف العمل فحسب، إمنا تتحّمل 

أيًضا مسؤولية نجاح فريقنا واملرشوع والرشكة يف اتخاذ اإلجراءات الالزمة. وإذا كنت تعتقد أّن أمرًا ما ينتهك القانون أو معايرينا 
األخالقية، أو كنت تشعر بالضغط للمساومة عىل هذه املعايري، فيجب أن تتحّدث عن األمر برصاحة. تقع مسؤولية فعل الصواب 

عىل عاتقنا جميًعا. وكلاّم عرفنا عن املشكلة يف وقت مبكر، استطعنا حلّها يف وقت أرسع.

جميعنا مدعّوون لتحقيق أمور عظيمة. ولقد حققنا سجاًل حافاًل وبنينا سمعة طيبة يف رشكة فلور. ونعتمد عىل أفضل الفئات 
الهندسية واإلنشائية يف املشاريع يف جميع أنحاء العامل. كام نعول عىل سمعتنا حني يتعلق األمر بالنزاهة.

يجب أن نختار فعل الصواب كل يوم، ويتمثّل ذلك يف التحّدث برصاحة واتباع قيمنا األساسية والتمتع بالشفافية والصدق، ويف 
أن نحّمل أنفسنا وبعضنا بعًضا مسؤولية أفعالنا. ومن خالل العمل مًعا للمحافظة عىل هذه املعايري الرفيعة، سنستمر يف تقديم 

مشاريع مميزة لعمالئنا ونحقق أثرًا إيجابيًا يف مجتمعاتنا ونرتك إرثًا ميكننا أن نفتخر به جميعنا.

مع خالص تحيايت،

David E. Constable 
 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

Flour( رشكة فلور

DAVID E. CONSTABLE

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

خطاب من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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"ال يقع الفشل إال إذا نسينا 

ُمثُلناوأهدافنا ومبادئنا."
 جواهر الل نهرو، سيايس ورجل دولة

قيمنا األساسية
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تكون  قد  أقمناها،  التي  املنشآت  جميع  بني  من 

عىل  فبرتكيزنا  لإلعجاب؛  إثارة  أكرثها  رشكتنا  ثقافة 

لعمالئنا  حلول  تقديم  من  نتمكن  األساسية  قيمنا 

األفضل  الحياة  ونوعية  الداعمة  العمل  وبيئة 

ملليارات البرش حول العامل.

وقيمنا هي التي تحدد كيفية مامرستنا لعملنا. ولن 

نقدم عىل مبارشة أو عىل تنفيذ أي مرشوع من شأنه 

بالعمل  نلتزم  وعندما  القيم.  من هذه  أياً  يقوض  أن 

يف إطار قيم فلور )Fluor(، فإننا ننجز عملنا بجودة 

عالية ونحقق مكانة قيادية يف مجالنا.

السالمة
نهتم ببعضنا البعض.

تعزز Living Safer Together )العيش مًعا بأمان( 

رفاه جميع الناس ومجتمعاتنا والبيئة.

النزاهة
نفعل الصواب.

تحدد الثقة واملساءلة واإلنصاف شخصيتنا.

العمل الجامعي
أفضل. بشكل  بضعنا  مع  نعمل 

نُقوم بدعوة واحرتام ومتكني  عندما  نزدهر جامعياً 

البعض. بعضنا 

التميز
نقدم حلولنا.

تغتنم فرقنا ذات األداء العايل الفرص وتحل 

التحديات وتتحسن باستمرار.

قيمنا األساسية

قيمنا األساسية
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التعرف عىل مدونة القواعد الخاصة بنا

"النزاهة دون معرفة ضعيفة وعدمية 

الفائدة، واملعرفة دون نزاهة خطرية 

ومروعة".
 صمويل جونسون، كاتب

التعرف عىل مدونة القواعد الخاصة بنا



11

التعرف عىل مدونة القواعد الخاصة بنا

ما هي مدونة القواعد الخاصة بنا؟

اللتزامنا  المركزي  المحور  هي  القواعد  مدونة 

بأعلى  العالم  أنحاء  جميع  في  عملنا  بممارسة 

مرجًعا  لك  يشكل  وهو  العمل.  أخالقيات  معايير 

يمكنك استخدامه إذا كنت في حاجة إلى معلومات 

أو مشورة قبل أن تتخذ قرارًا. إذا كان عملك يتضمن 

المتحدة  الواليات  حكومة  فيها  تشارك  مشروعات 

"التعاقد  ملحق  على  اإلطالع  فيُرجى  أموالها،  أو 

بمدونتنا.  المرفق  المتحدة"  الواليات  حكومة  مع 

الخاص  والملحق  القواعد  لمدونة  يُمكن  ال  ولكن 

قد  التي  المواقف  أو  المواضيع  كافة  تغطية  بها 

إضافية،  مشورة  إلى  بحاجة  كنت  وإذا  تواجهها. 

األكثر  والممارسات  السياسات  إلى  الرجوع  يُمكنك 

شبكة  على  الموجودة  القواعد  مدونة  في  تفصيالً 

عبر   )Fluor( فلور  بمؤسسة  الخاصة  اإلنترانت 

عبر  أو   www.onefluor.comSM اإللكتروني:  الموقع 

تفضي  وال  المحلي.  البشرية  الموارد  مدير  استشارة 

أو  لك  تعاقدية  حقوق  أي  إلى  القواعد  مدونة 

لآلخرين.

لماذا وضعنا مدونة قواعد؟

يعتمد نجاح فلور )Fluor( على شهرتنا بأدائنا ألعمالنا 

بشكل أخالقي. فلقد اعتمدت شركتنا معايير عالمية 

وتعاملنا  وأمانة،  بعدالة  باألعمال  قيامنا  من  للتأكد 

مع حملة أسهمنا بشكل أخالقي - ومن بينهم زمالؤنا 

العاملون والعمالء والموردون والمنافسون والحكومات 

العالمية  معاييرنا  المدونة  وتصف  والمجتمعات. 

الحاكمة  والمبادئ  القواعد  فهم  على  وتساعدنا 

.)Fluor( لطريقة ممارستنا للعمل في فلور

من يتعين عليه اتباع مدونة القواعد؟

فلور  شركة  في  والعاملين  الموظفين  جميع 

لها  التابعة  الشركات  وكافة   )Fluor Corporation(

االلتزام  عليهم  يتعين  العالم  أنحاء  جميع  في 

بمدونتنا على الدوام.

ما المتوقع مني؟

بصفتك موظفاً، يلزمك أن:

تفهم وتتبع القوانين واللوائح  	

الخاصة بوظيفتك

تفهم وتتبع الممارسات واللوائح  	

الخاصة بوظيفتك

 إذا ساورك الشك عن كيفية التصرف  	

بشكل صائب، فاستشر مشرفك أو غيره 

من المسؤولين اآلخرين في شركة فلور 

)Fluor(، واتبع الخطوات الواردة في 

قسم "فعل الصواب" من المدونة

تشارك في أي تدريب على االمتثال وأي برامج  	

اعتماد مطلوبة منك من قبل شركتنا

 تبلغ عن أي انتهاكات مشتبه فيها للمدونة  	

باستعمال الخطوات المنصوص عليها في 

قسم "الحصول على المساعدة والتبليغ 

عن الشواغل واألمور المقلقة" من المدونة

تتعاون مع أي تحقيقات في حدوث  	

سوء السلوك المحتمل

السلوك  سوء  حيال  ا  شيئً تفعل  أن  للشركة  يُمكن  ال 

إال إذا كانت تعلم بذلك.

ما المتوقع من المديرين فوق ذلك؟

يتعلق  فيما  إضافية  مسؤوليات  المديرون  يتحمل 

االمتثال  ثقافة  نشر  عن  مسؤول  فأنت  بالمدونة. 

التي  اإليجابية  العمل  بيئة  ذلك  في  بما  واالستقامة، 

وتتحقق  واحترام.  بكرامة  فيها  األفراد  معاملة  يتم 

تلك الثقافة من خالل:

 القيادة بالقدوة عن طريق تجسيد المعايير  	

الواردة في المدونة على الدوام

مساعدة الخاضعين إلشرافك على فهم  	

المعايير المنصوص عليها في المدونة 

والسياسات والممارسات واتباعها، وكذلك 

التشديد على أهمية المشاركة في 

التدريبات وبرامج االعتماد ذات الصلة

توجيه المسائل المتعلقة بامتثال الموظف  	

وأخالقياته إلى الخبير المختص أو بوابة 

النزاهة لالمتثال واألخالقيات وخطها الساخن

مساندة أولئك الذين يثيرون أحد  	

الشواغل أو األمور المقلقة أو يبلغون 

عن مشكلة مشتبه بها بحسن نية، حتى 

ولو لم يلتزموا بتسلسل القيادة

حظر اتخاذ أو السماح باتخاذ أي إجراء  	

انتقامي من أي شخص نتيجة إلبالغه 

عن بعض الشواغل أو األمور المقلقة 

بحسن نية أو التعاون مع تحقيق

المتابعة الالزمة عند اإلبالغ عن حاالت سوء  	

السلوك أو االشتباه فيها، وتصعيد الموضوع 

فورًا إلى إدارة التحقيقات المختصة أو 

بوابة النزاهة لالمتثال واألخالقيات، وعدم 

التغاضي مطلًقا عن حاالت سوء السلوك

ما المتوقع من شركائنا في العمل؟

والوكالء  واالستشاريين  الباطن  مقاولي  من  نتوقع 

المتعاملة  األخرى  األطراف  من  ذلك  وغير  والموردين 

فلور  توقعات  مع  تتسق  بطريقة  التصرف  معنا 

سلوكيات  بشأن  والمقاولين  الموردين  من   )Fluor  (

وأخالقيات العمل، التي تعكس قيمنا ومدونة قواعدنا. 

اإللكترونيين  الموقعين  على  إصدار  أحدث  ويتوافر 

.www.fluor.com و www.onefluor.com

ماذا لو كانت القوانين واألعراف 

تتفاوت؟ المحلية 

المهم  ومن  العالم.  أنحاء  جميع  في  األعمال  نمارس 

أن نتعرف على القوانين واللوائح وممارسات وأعراف 

العمل، التي يمكن أن تتفاوت بصورة كبيرة من بلد 

تذكر:

تكلّم.
وإن كنت يف شك، استفرس.

العالمية  ولمدونتنا  للقانون  نمتثل  ونحن  آلخر. 

شركة  لكون  ونظرًا  عملنا.  فيه  نمارس  مكان  كل  في 

بالواليات  كائنة  شركة   )Fluor Corporation( فلور 

المالية،  لألوراق  نيويورك  ببورصة  ومدرجة  المتحدة 

تطبق  المتحدة  الواليات  قوانين  من  العديد  فإن 

مع  بعضها  تصادم  أو  اختلف  وربما  حدودها،  خارج 

أعمالنا.  فيها  نمارس  التي  األخرى  البلدان  قوانين 

الصعيد  على  وممارساتنا  سياساتنا  وتهدف 

إذا  ولكن،  المحلية.  القوانين  دعم  إلى  القطري 

سياساتنا  أو  قواعدنا  مدونة  تصادمت  أن  حدث 

القوانين  أو  األمريكية  القوانين  أو  وممارساتنا 

مع  التواصل  عليك  فيجب  مباشر،  بشكل  المحلية 

اتخاذ  قبل  للمشورة  القانونية  واإلدارة  قسمك  مدير 

أي إجراء.

ماذا عن تحديثات وتنقيحات مدونة القواعد؟

إلى  القواعد  مدونة  تخضع  قد  آلخر  حين  من 

في  التغيرات  تعكس  بحيث  التعديل  أو  التحديث 

دائماً  ويتوافر  وممارساتنا.  سياساتنا  وفي  القوانين 

على القواعد  مدونة  من  والمعتمد  األحدث   اإلصدار 

.www.fluor.com و www.onefluor.com

ما هي عواقب انتهاك مدونة القواعد؟

إجراءات  اتخاذ  إلى  القواعد  مدونة  انتهاك  يؤدي 

وفي  العمل.  من  الفصل  حد  إلى  تصل  تأديبية 

سوء   )Fluor( فلور  تحيل  قد  الالزمة،  الحاالت 

األفراد  ذلك  يعرض  وقد  سلطات  إلى  التصرف 

المتورطين لعقوبات مدنية أو جنائية وكالهما.
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"الوقت دوًما مناسب للقيام 

بفعل الصواب."
 مارتن لوثر كينغ جونيور، رائد الحقوق املدنية

فعل الصواب
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13

فعل الصواب

الذي  الصواب  من  واثًقا  تكون  ال  قد  األحيان،  بعض  يف 

واثقاً  تكن  مل  فإذا  العمل.  مواقف  أحد  يف  فعله  ينبغي 

من  وبدالً  إجراء.  أي  تتخذ  فال  قدماً،  امليض  كيفية  من 

ذلك، ابتعد عن املوقف وفكر يف تلك األسئلة:

هل هو قانوين؟ هل تحققت من األمر مع اإلدارة القانونية أو الخبري املختص 

بذلك الشأن يف الرشكة؟ )اطلع عىل القامئة، صفحة رقم 47(

  هل هو متسق مع قيمنا األساسية: 

السالمة واالستقامة والعمل الجامعي واالمتياز؟

 هل ينطوي عىل االمتثال مع مدونة قواعدنا وسياساتنا ومامرساتنا األخرى؟

 هل أنا أرشك معي األشخاص املناسبني؟

 ماذا سيفكر كل من أرسيت وأصدقايئ ومديري وزماليئ يف العمل يب؟

 هل سيكون ذلك عاداًل بالنسبة لجميع األطراف املشاركة؟

هل سأكون عىل ما يرام إذا ما قرأت عن ترصفايت تلك يف صحيفة، أو تعني عيل 

رشحها أمام قايض أو هيئة محلفني؟

هل يتوافق مع سمعتنا األخالقية؟

تذكر:

إذا كنت تدرك أن األمر غري صحيح، 
عليه. تقدم  فال 

وإن كنت يف شك، استفرس.

كن قدوة لآلخرين.

تعتقده غري  تتجاهل سلوكًا  ال 
أخالقيًا. أو غري  قانونيًا 

إن تجاهل األمر غري مقبول، لذا 
تتكلم. أن  لك  ينبغي 

استمر يف االستفسار إىل أن 
لها. ترتاح  إجابة  تحصل عىل 

الصواب. فعل  مسؤولية  تحمل 

إذا  اإلجراء.  ذلك  اتخاذ  عىل  تقدم  فال  األسئلة،  تلك  من  أي  عن  بالنفي  اإلجابة  كانت  أو  اإلجابة،  يف  ترددت  إذا 

عىل  "الحصول  قسم  يف  عليها  املنصوص  التالية  الخطوات  باتباع  املشورة  فاطلب  شك،  يف  تزال  ال  كنت 

الشخصية  املسؤولية  دامئاً  تحمل  القواعد.  مدونة  من  املقلقة"  واألمور  الشواغل  عن  والتبليغ  املساعدة 

لفعل الصواب.
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"الضمري املرتاح 
وسادة ناعمة".

 حكمة فرنسية

الحصول عىل املساعدة والتبليغ عن الشواغل أو األمور املقلقة



طابعة  عىل  من  إداريت  قسم  رئيس  من  الواردة  اإللكرتوين  الربيد  رسالة  قصد  غري  عن  مصادفة  قرأت 

أقوم  كيف  القانون.  األرجح  وعىل  السلوك  قواعد  تنتهك  التي  املعلومات  عىل  تحتوي  املكتب 

باإلبالغ عن ذلك دون أن يتم إنهاء خدمايت؟

مبا  التصعيد.  وإجراءات  الرسية  تدابري  تشمل  والتي  املختلفة،  اإلبالغ  قنوات  من  العديد  فلور  توفر 

أنك ال تشعر باالرتياح يف إثارة هذا الشأن الذي تورط فيه رئيس قسمك، فيمكنك اإلبالغ عن هذا األمر 

واألخالقيات  لالمتثال  النزاهة  بوابة  أو  القانونية  الشؤون  قسم  أو  املحيل  البرشية  املوارد  مدير  إىل 

أي  فلور مع  تتسامح رشكة  فلن  نية،  تقرير بحسن  تقديم  تم  إذا  فلور.  التابعان لرشكة  الساخن  وخطها 

شكل من أشكال االنتقام حتى لو تبني أن األمر الذي يقلقك ال أساس له.

س:

ج:

15

الحصول عىل املساعدة والتبليغ عن الشواغل أو األمور املقلقة

عىل من يجب أن أتصل يف مساءلة أو 

قلق ذو صلة بقواعد السلوك؟

الذي  الصحيح  اليشء  من  متأكدا  تكن  مل  إذا 

يجب  التجارية،  األعامل  حالة  يف  عمله  لك  ينبغي 

ذلك  كان  إذا  ذلك.  عىل  يدلك  من  عىل  البحث  عليك 

كام  املعني.  الشخص  مع  مبارشة  تحدث  مناسبا، 

نحثك أيضا عىل االتصال بأي مام ييل:

رئيسك املبارش 	

مدير مديرك املبارش )وإىل أعىل  	

الهيكل اإلداري إذا لزم األمر(

مدير املوارد البرشية أو، عند االقتضاء،  	

مدير العالقات الصناعية

الخبري املختص التابع لرشكة فلور  	

)االطالع عىل القامئة، صفحة رقم 47(

القسم القانوين أو االمتثال  	

املؤسيس لرشكة فلور

أي  مع  املسألة  هذه  ملناقشة  مرتاح  غري  كنت  إذا 

كافية،  غري  استجابتهم  كانت  أو  املوارد  هذه  من 

يجب عليك االتصال مبا ييل:

بوابة النزاهة لالمتثال واألخالقيات وخطها  	

الساخن التابعان لرشكة فلور )االطالع عىل 

معلومات االتصال، صفحة رقم 49(

مبن يجب أن أتصل إذا اشتبهت يف 

سوء السلوك؟

أو  أعاله  املذكورين  من  بأي  االتصال  عليك  يجب 

بحالة  تشتبه  أو  تعرف  كنت  إذا  تحقيق  إدارة  أي 

يف  املشرتكني  من  تكن  مل  إذا  حتى   ، السلوك  سوء 

التحقيقات  إدارات  تشمل  نفسه.  السلوك  سوء 

التحقيقات  وإدارة  واألخالقيات  االمتثال  إدارة 

الصحة  وإدارة  املؤسيس  األمن  وإدارة  املؤسسية 

وإدارة  البرشية  املوارد  وإدارة  والبيئة  والسالمة 

الداخيل  التدقيق  وإدارة  الصناعية  العالقات 

املبلغ  املسائل  وستُحال  القانونية.  والشؤون 

سوء  عن  اإلبالغ  املناسب.  التحقيق  قسم  إىل  عنها 

الثقافة  يف  يساهم  املوارد  هذه  إىل  املشتبه  السلوك 

الحد  أو  للتقليل  فلور  ويساعد  الرشكة  يف  األخالقية 

اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  للموظفني  رضر  أي  من 

عن  اإلبالغ  عدم  التجارية.  وسمعتها  الرشكة  واىل 

إجراءات  إيقاع  إىل  يؤدي  قد  لدينا  القانون  انتهاكات 

مسلكية قد تصل إىل إنهاء الخدمة.

ما الذي يحدث عند التواصل مع بوابة 

النزاهة لالمتثال واألخالقيات والخط 

الساخن التابعان لرشكة فلور؟

الساخن  وخطها  واألخالقيات  لالمتثال  النزاهة  بوابة 

الساعة  مدار  عىل  متاحان  فلور  لرشكة  التابعان 

البالغات  تقديم  وميكن  األسبوع.  أيام  طوال 

بوابة  إدارة  خارجية  جهة  تتوىل  لغة.   150 من  بأكرث 

البالغات  ذلك  يف  مبا  لدينا،  الساخن  وخطها  النزاهة 

للمكاملات،  بالنسبة  اإلنرتنت.  شبكة  عىل  املعتمدة 

الرد  الخارجية  للجهة  التابع  االتصاالت  مركز  يتوىل 

عنها.  تبلغ  التي  املعلومات  وتفريغ  املكاملات  عىل 

يكون  ولن  املتصل  هوية  استخدام  مطلقاً  يتم  وال 

دون  اإلبالغ  وميكن  املكاملة.  لتتبع  سعي  أي  هناك 

يسمح  القانون  كان  طاملا  هويتك،  عن  اإلفصاح 

التي  املعلومات  زادت  كلام  أنه  تذكر  ولكن  بذلك. 

يف  التحقيق  الرشكة  عىل  السهل  من  كان  تقدمها، 

األمر واالستجابة بشكل مناسب لبالغك.

كيف تتعامل فلور )Fluor( مع البالغات؟

البالغات  جميع  يف  التحقيق  فلور  رشكة  تتوىل 

أقىص  إىل  الرسية  عىل  بالحفاظ  تلتزم  كام  الواردة، 

التي  املعلومات  الرشكة  تكشف  ال  ولكن  ممكن.  حد 

تقدمها عىل أساس ما يلزم معرفته فقط.

ماذا لو كنت قلًقا من تعريض لالنتقام؟

من  شكل  أي  مع  مطلقاً   Fluor فلور  تتسامح  لن 

الناتجة  املبارش  غري  أو  املبارش  االنتقام  أشكال 

غري  أو  قانوين  غري  سلوك  يف  االشتباه  عن  اإلبالغ  عن 

تحقيق.  مع  التعاون  أو  نية  بحسن  مقدم  أخالقي، 

حاميتك  تتم  نية،  بحسن  بالغ  تقديم  حالة  ففي 

يشغلك  أو  يقلقك  كان  الذي  األمر  أن  تبني  لو  حتى 

تعرضك  يف  االشتباه  عند  الصحة.  من  له  أساس  ال 

إدارة  مع  التواصل  عليك  يجب  انتقامي،  عمل  ألي 

النزاهة  بوابة  عرب  ذلك  عن  اإلبالغ  أو  البرشية  املوارد 

رشكة  واألخالقياتلدى  لالمتثال  الساخن  وخطها 

ببالغ  يتقدم  شخص  أي  من  االنتقام  شأن  ومن  فلور. 

بحسن نية أو التعاون مع تحقيق أن يؤدي إىل اتخاذ 

الفصل  حد  إىل  يصل  قد  وصارم،  فوري  تأديبي  إجراء 

من العمل.

الحصول عىل املساعدة والتبليغ عن الشواغل أو األمور املقلقة
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"عش حني يفكر أطفالك 

يف العدالة والنزاهة 
يفكرون فيك."

H. JACKSON BROWN, AUTHOR

معاملة زمالء العمل بعدالة



مبوجب بالحامية  العرقية  املجموعات  بعض  فيها  تحظى  ال  بلد  يف  مبرشوع  أعمل   أنا 

بالنسبة  ذلك  يعني  ماذا  العادلة.  غري  واملعاملة  والتحرش  التمييز  من  املحلية  العمل  قوانني 

لكيفية معاملتنا للعاملني يف ذلك البلد؟

املعيار  وهذا  عملنا.  مكان  يف  نوع  أي  من  تحرش  أو  متييز  أي  مع   )Fluor( فلور  رشكة  تتسامح  لن 

العام ال يقبل أي تنازل. يجب معاملة جميع العاملني بعدالة وباحرتام بغض النظر عن موقعهم.

ولقد  سًنا.  األكرب  الفئة  إىل  أنتمي  وأنا  األعامر  جميع  من  عاملون  يوجد  به،  أعمل  الذي  القسم  يف 

طاقة  من  لديهم  ملا  “الشباب”  من  املزيد  ترقية  إىل  حاجتهام  عن  يتحدثان  مديرين  سمعت 

لسني.  نظراً  بالرتقية  يتعلق  فيام  عني  التغايض  أخىش  وأنا  التقاعد.  قبل  طويلة  ومدة  أكرب  وحافز 

ما الذي ينبغي يل عمله؟

التحقيق  البرشية املحيل حتى تتمكن الرشكة من إجراء  يجب عليك االتصال مبرشفك أو مدير املوارد 

بأن  التمييز بسبب السن يف الواقع، وأن األمر تعدى مجرد الحوار. علامً  املناسب لتحديد مدى وقوع 

الرشكة  تسمح  ولن  وقدراته.  ومعرفته  الشخص  مهارات  بناًء عىل  الرتقية  قرارات  تتخذ   )Fluor( فلور 

بأي إجراء انتقامي من اإلبالغ عن املشاكل بحسن نية.

هل  الساعة.  مدار  عىل  العمل  املرشف  مني  يُطلب  قد  وأحيانًا  أنابيب  مركب  وظيفة  يف  أعمل 

هذا قانوين؟

ساعات  جميع  عن  اإلضايف  العمل  قانونًا  لهم  يحق  الذين  املوظفني  جميع  أجور  دفع  يجب  ال. 

العمل. اتصل مبدير املوارد البرشية عىل الفور إلبالغه بهذا األمر.

س:

س:

س:

ج:

ج:
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التنوع واملساواة والشمولية

الجوانب  من  والشمولية  واملساواة  التنوع  يُعد 

إحدى  يشكل  الذي  الجامعي  العمل  يف  األصيلة 

لدينا  العمل  قوة  تضم  حيث  األساسية.  قيمنا 

العامل  أنحاء  جميع  من  مهرة  وحرفيني  مهنيني 

العالية  الجودة  تحقيق  أجل  من  بإخالص  يعملون 

أعاملنا.  يف  املصلحة  وأصحاب  مساهمينا  لجميع 

وتهدف رشكة فلور إىل الحفاظ عىل تنوع قوة العمل 

ومواهب  معرفة  من  االستفادة  طريق  عن  لديها 

التفاهم  عىل  فيه  تشجع  الذي  الوقت  يف  فرد  كل 

والتعاون بني الثقافات املختلفة.

واحرتاماً  حفاوة  تبدي  أن  منك  ينتظر  ولذلك، 

تقدير  طريق  عن   )Fluor( فلور  يف  العاملني  لجميع 

بني  فيام  املتنوعة  واألفكار  والخربات  الخلفيات 

الرشكة.  فيها  تعمل  التي  املواقع  ويف  زمالئك، 

بيئة  تعزيز  عىل  تعمل  أن  أيًضا  عليك  ويجب 

الالئقة  السلوكيات  مامرسة  عرب  الشمولية  العمل 

 )Fluor( فلور  رشكة  موظفي  جميع  تجاه  والعادلة 

وعمالئها وأفرادها يف مجتمعاتنا املحلية.

مامرسات العمل العادلة

فيها  يعامل  عامة  معايري   )Fluor( فلور  وضعت 

من  شكل  أي  دومنا  وعدالة  باحرتام  لدينا  العاملون 

أن  ويجب  املوقع.  عن  النظر  وبغض  التمييز  أشكال 

التعيني  ذلك  يف  -مبا  التشغيل  قرارات  كافة  تؤخذ 

التدريبية  والفرص  العمل  وإنهاء  والراتب  والرتقية 

عىل  وليس  االستحقاق  عىل  بناًء  العمل-  ومهام 

وتشمل  بالقانون.  املحمية  الشخصية  الخصائص 

واللون  والعرق  االجتامعي  النوع  الخصائص:  تلك 

والسن  االجتامعية  والحالة  الوطني  واألصل  والدين 

والتكيف  قديم  كمحارب  والوضع  والحمل  واإلعاقة 

الجنيس وغريها من الخصائص املحمية بالقانون.

معاملة زمالء العمل بعدالة
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مكان عمل خاٍل من التحرش

ومهني،  آمن  جو  يف  يعملوا  أن  لعاملينا  ينبغي 

ويُشجع  والكفاءة،  االستحقاق  عىل  بناًء  فيه  يثابون 

فلور  يف  للتحرش  مكان  وال  والثقة.  التنوع  عىل  فيه 

عدة  أشكال  وللتحرش  معه.  يتسامح  ولن   )Fluor(

البدنية  واملقاربات  الشفهية  املالحظات  تشمل 

الزمالء  قبل  من  يحدث  أن  وميكن  املرئية.  واملظاهر 

أو  املقاولني  أو  املوردين  أو  املرشفني  أو  العمل  يف 

من  للتحرش  القانوين  التعريف  ويختلف  العمالء. 

أو  إىل،  يهدف  سلوك  عام  بشكل  ولكنه  آلخر،  مكان 

يتسبب يف إيجاد بيئة مخيفة أو عدائية أو مهينة.

جنيس.  غري  أو  جنسياً  يكون  أن  ميكن  والتحرش 

املرغوبة  غري  املقاربات  الجنيس  التحرش  ويشمل 

ذات  واملالحظات  املناسبة  غري  الجنسية  والنكات 

الخدمات  وطلب  واللمس  الجنسية  اإليحاءات 

املظهر.  عن  املناسبة  غري  واملالحظات  الجنسية 

املالحظات  التحرش  عىل  األخرى  األمثلة  وتشمل 

أو  بالعرق  املتعلقة  الصور  أو  النكات  أو  العدائية 

الدين أو األصل العرقي أو النوع االجتامعي أو السن.

للعاملني الشخصية  املعلومات 

الرعاية  واستحقاقات  الرواتب،  لكشوف  بالنسبة 

املقدمة  األخرى  اإلدارية  والخدمات  الصحية 

الروتينية،  العمليات  من  ذلك  وغري  للموظفني، 

الشخصية  معلومات  ببعض  فلور  رشكة  تستعني 

)كبيانات  املوظفني  عن  والحساسة  الخاصة 

والسري  الهوية  تحديد  وأرقام  الشخيص  التواصل 

ألغراض  بها  وتحتفظ  التعويضات(  وبيانات  الذاتية 

من  أي  مع  تتعامل  كنت  إذا  املرشوعة.  العمل 

أن  أريد  ال  بالفندق.  غرفتي  إىل  الحضور  طلب  وقد  املغازالت  يف  يفرط  وعميلنا  مرشوع  يف  أعمل  أنا 

أغضب العميل برفيض، ولكني ال أعرف ما الذي ينبغي يل فعله.

بلباقة  العميل  وإخبار  منهام  أيًا  أو  املحيل  البرشية  املوارد  ومدير  مرشفك  مع  األمر  مناقشة  عليك  يجب 

بعدم االرتياح لتلك املقاربات الظاهرة وإبداء الرغبة يف الحفاظ عىل عالقة مهنية خالصة.

مكتبي  مهينة يف  تعترب  رمبا  نكاتًا  نتبادل  أحيانًا  به.  أعمل  الذي  القسم  يف  يعمل  رجل  مع  أنا عىل صداقة 

مضحكة  أخرى  نكاتاً  البعض  لبعضنا  نرسل  كام  أحد.  يسمعنا  ال  حتى  الباب  إغالق  عىل  نحرص  ولكننا 

أي  مع  يتبادل  وال  صديقني  بني  يتم  كان  وإن  حتى  تحرشاً  السلوك  هذا  يعد  هل  اإللكرتوين.  الربيد  عرب 

شخص آخر قد يراه مهيناً؟

يف  يحدث  تصفه  الذي  املوقف  فإن  للموظفني،  الخاص  السلوك  تنظيم  تحاول  ال  الرشكة  أن  حني  يف 

أصول  استخدام  ينبغي  وال  للرشكة.  اإللكرتوين  الربيد  نظام  وعىل  الرشكة  وقت  ويف  الرشكة  ممتلكات 

الرشكة لهذا الغرض. وال يناسب هذا السلوك غري املهني مكان عملنا، حتى يف خصوصية مكتبك.

مسؤوليتها،  تتحمل  أو  الخاصة  املعلومات  هذه 

خصوصية  قوانني  جميع  اتباع  عليك  فيجب 

 )Fluor( فلور  رشكة  وسياسات  بها  املعمول  البيانات 

 )Fluor( فلور  رشكة  قواعد  متضمنة  ومامرساتها، 

فيام   ،Fluor.com عىل  املنشورة  للرشكات  امللزمة 

هذه  وتصف  املعلومات.  هذه  مع  بالتعامل  يتعلق 

جمع  بها  مُيكن  التي  الكيفية  واملامرسات  السياسات 

واإلفصاح  ونقلها  وتخزينها  الشخصية  املعلومات 

الحصول  يلزم  قد  ومتى  منها،  ا  أيً أو  وحذفها  عنها 

عام،  وبشكل  إضافية.  أمنية  وموافقات  تدابري  عىل 

الوصول  واملامرسات  السياسات  هذه  تتطلب 

فقط  ومشاركتها  الرسية  املوظف  معلومات  إىل 

إذن  عىل  الحصول  مع  مرشوعة،  تجارية  ألغراض 

تكرر  وأال  املعرفة  إىل  الحاجة  أساس  وعىل  مناسب 

شخص  أي  مع  الرسية  املوظف  معلومات  تناقش  أو 

ليس لديه عمل مرصح به يحتاج إىل معرفتها.

معاملة زمالء العمل بعدالة
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"السالمة ال تحدث 
مبحض الصدفة."

 قول مأثور

)HSE( الصحة والسالمة والبيئة
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التزامنا بالسالمة واألمن

معها  أو  فلور  رشكة  لصالح  يعمل  من  كل  يعرف 

من  كل  إن  لدينا.  املميزة  السمة  هي  السالمة  أن 

السالمة  أن  جيداً  يعلم  معها  أو   )Fluor( فلور  يف 

عىل   )Fluor( فلور  سمعة  وتعتمد  لنا.  مميزة  سمة 

ورفاهيتهم  عامليها  بسالمة  املتواصل  التزامها 

مينحنا  أن  واألمان  بالسالمة  تتسم  بيئة  لتوفري 

والحفاظ  املتقدمني  أفضل  لجذب  نسبية  ميزة 

العمالء  واكتساب  لدينا  القيمة  العاملة  القوة  عىل 

والحفاظ عليهم.

البيئة حامية 

للبيئة  كحارس  بالعمل  متاماً  ملتزمة   )Fluor( فلور 

ولحامية  بها.  نعمل  التي  العمل  مواقع  جميع  يف 

السياسات  وتتبع  تعرف  أن  عليك  يجب  البيئة 

ويجب  عملك.  عىل  تنطبق  التي  البيئية  واللوائح 

التي  وخططها  املشاريع  تصاميم  جميع  عىل 

البيئية  القوانني  مع  تتوافق  أن  لعمالئنا  نقدمها 

املطبقة.

التزامنا بالسالمة واألمن

يف  واألمن  والبيئة  والسالمة  الصحة  أنظمة  تتفاوت 

املعايري  عىل  ثم،  ومن  املختلفة.  والدول  البلدان 

والبيئة  والسالمة  الصحة  السالمة  لتعزيز  العامة 

لاللتزام  إجراءات  عالوة  الرشكة  وضعت  فقد  واألمن 

باألنظمة املحلية.

اللوائح  معرفة  مسؤولية  عاتقك  عىل  تقع 

والبيئة  والسالمة  الصحة  املعنية  التنظيمية 

والسياسات  واملحلية،  العاملية  العامة  واألمن 

تساعد  وأن  عملك،  يف  بها  املعمول  واملامرسات 

عىل جعل مكان العمل مكاناً آمناً للجميع.

والسالمة  الصحة  شؤون  مدير  إبالغ  عليك  ويجب 

الصحة  لسياسات  انتهاكات  أي  عن  والبيئة 

املحتملة.  املخاطر  أو  واألمن  والبيئة  والسالمة 

أو  انتهاك  أي  عن  مالئم  بشكل  اإلبالغ  عدم  ويعد 

ملدونة  انتهاكاً  اإلبالغ  بعدم  آخر  عامل  من  الطلب 

إجراء  اتخاذ  إىل  ذلك  يؤدي  وقد  بنا  الخاصة  القواعد 

تأديبي، رمبا يصل إىل حد إنهاء العمل.

حظر األسلحة أو العنف يف مكان العمل

مثل  الشخصية،  األسلحة  إحضار  مطلقاً  ينبغي  ال 

إىل  باآلخرين،  األذى  تلحق  أن  ميكن  التي  املسدسات 

مثل  عنيفة،  ترصفات  أي  تقبل  وال  العمل.  موقع 

من  ذلك  غري  أو  التهديدية،  الحركات  أو  العبارات 

غري  العمل  مكان  يف  بالنظام  املخلة  السلوكيات 

مقبولة.

مكان عمل خاٍل من املخدرات واملُسِكرات

تحت  العمل  مكان  يف  العمل  مطلقاً  لك  يجوز  ال 

األدوية  أو  املخدرات  أو  املُسِكرات  حيازة  أو  تأثري 

الصحة والسالمة والبيئة

ليس  لكن  مرتفع،  مكان  يف  يعمل  أن  العامل  من  يتطلب  متوقع  غري  صغري  عمل  نطاق  صادفنا  لقد 

علينا  بالضغط  يقوم  العميل  إلكامله.  دقيقتني  استغراق  فقط  يتوجب  آمن.  بشكل  لربطه  مكان  هناك 

مُيكننا  هل  وميزانيتنا.  زمننا  من  يزيد  سوف  الهوايئ  الرافع  امليزانية.  وضمن  الزمني  بالجدول  لاللتزام 

الرشوع حيث مُيكننا عىل األرجح إنجاز املهمة دون انقطاع؟

وتحديد  العمل  أوقفوا  فيه  ترشعوا  ال  حينه".  يف  العمل  "لتنفيذ  عليكم  يضغط  العميل  أن  ولو  حتى  ال، 

تكون  أال  يجب  عاملنا  حياة  لحامية  االحتياطية  التدابري  السقوط.  من  العامل  ملنع  املالمئة  الوسائل 

الرضر  إللحاق  جيدة  أسبابًا  ليست  وامليزانية  الزمني  الجدول  عىل  املرتتبة  اآلثار  مطلقاً.  مساومة  محل 

باملوظف.

وأثناء  مستوية.  غري  درجاته  أحد  أن  إال  مرشوعنا،  يف  حديدي  سلم  من  جديد  طقم  تركيب  تم 

الواقعة  هذه  الشبيك.  بالحاجز  واحتكت  ساقي  قصبة  وكشطت  لألمام  تعرثت  أمس،  السلم  صعودي 

ال تبدو كمسألة كبرية وأنا ال أود أن يعتقد مديري بأين صانع مشاكل. هل أنا يف حاجة للتبليغ عنها ؟

تتم  مل  إذا  تتدهور  أن  ميكن  إصابتك  إن  الوشيكة.  والحوادث  الحوادث  كل  عن  بالتبليغ  قم  دامئا  نعم. 

يتم  مل  إذا  الخطرية  الحوادث  من  املزيد  تسبب  أن  ميكن  مستوية  الغري  الدرجة  وأن  مبكرا  معالجتها 

نية عن حادثة  بحسن  بتبليغ  القيام  تأديبي عن  إخضاعك إلجراء  يتم  لن  عنها وتصحيحها مطلقا.  التبليغ 

أو حادثة وشيكة، بل أنه ميكن إخضاعك إلجراء تأديبي يف حالة عدم قيامك بالتبليغ عنها.

عىل  قدرتك  عىل  تؤثر  قد  التي  طبياً  املوصوفة 

ذلك  شأن  فمن  وكفاءة.  بأمان  بوظيفتك  القيام 

العاملني  زمالئك  وسالمة  سالمتك  يعرض  أن 

القواعد  تبني  محددة  سياسات  وضعنا  وقد  للخطر. 

بخصوص املخدرات واملُسِكرات يف مكان العمل.

يف  املسكرات  قدمت  رمبا  األحيان،  بعض  ويف 

حفالت  أو  الرشكة  نزهات  مثل  الرشكة  احتفاالت 

وفقاً  األنشطة  تلك  تعقد  أن  ويجب  العطالت. 

الحصول  ذلك  يف  مبا  املحيل،  مكتبك  ملامرسات 

عادات  ضمن  تكون  أن  أو  الالزمة،  التصاريح  عىل 

مديري  مع  العمل  عشاء  يف  كام  الروتينية  العمل 

.)Fluor( وعمالء فلور
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تذكر:

السالمة مسؤولية الجميع.
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"الحسابات الجيدة تصنع 

أصدقاء جيدين."
 حكمة أسبانية

كفالة الضوابط املالية السليمة والشفافية
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التقديرات  تغيري  املرشوع  مدير  مني  طلب 

غري  معلومات  عىل  بناًء  ما  ملرشوع  املالية 

حقيقياً  أساساً  هناك  أن  يبدو  وال  صحيحة. 

يؤثر  أن  شأنه  ومن  كام  التغيري،  هذا  ملثل 

بالقلق،  أشعر  وأنا  املرشوع.  عائدات  عىل 

فسيغضب  مديري  ملطلب  أستجب  مل  فإذا 

مني. ما الذي ينبغي يل عمله؟

ملدير  يقلقك  ما  توضح  أن  أواًل  عليك  يجب 

استيعابه  من  للتأكد  بك  الخاص  املرشوع 

بهذه  املشكلة  تحل  مل  فإذا  للمشكلة؛ 

املسؤولني  أحد  إخبار  عليك  يجب  الطريقة، 

عىل  "الحصول  قسم  يف  ذكرهم  الوارد 

واألمور  الشواغل  عن  واإلبالغ  املساعدة 

يف  لالنتقام  التعرض  من  تخف  وال  املقلقة". 

حال قيامك باإلبالغ بحسن نية.

اإلفصاح الدقيق والكامل والعادل

فإن  العام،  للتداول  مطروحة  رشكة  باعتبارنا 

مع  تتوافق  أن  يجب  فلور  لرشكة  املالية  النتائج 

تتسم  وأن  عليها  املتعارف  املحاسبية  املبادئ 

املناسب  والتوقيت  والعدالة  والتامم  بالدقة  دامئاً 

والوضوح.

كل  تسجيل  عىل  املالية  تقاريرنا  دقة  وتتوقف 

أتعاب  مثل  صحيحة  بصورة  للمعلومات  عامل 

املرشوع  وتقديرات  التغيري  وطلبات  العمل  وقت 

والفواتري  والتكاليف  واملصاريف  واملبيعات 

وباعتبار  التنظيمية.  والبيانات  الرواتب  وكشوف 

من  سليم  بشكل  تتحقق  أن  عليك  يجب  موظفاً 

مالية  معلومات  أية  توقيت  وصحة  واكتامل  دقة 

تحت مسؤوليتك.

أعواماً  أو  أشهراً  املشاريع  بعض  الستغراق  ونظراً 

ماليني  مبثمنني  رشكتنا  تستعني  استكاملها،  حتى 

التي  واألرباح  العائدات  مقدار  لتحديد  مدربني 

وتعتمد  املالية.  النتائج  عن  لإلبالغ  اعتامدها  ميكن 

يقدمها  التي  املعلومات  دقة  عىل  التقديرات  تلك 

مديرو املشاريع واألفراد العاملون فيها.

من  يكفي  ما  تسخري  مسؤولية  املديرون  ويتحمل 

للضوابط  السليم  التنفيذ  أجل  من  وإرشاف  موارد 

واملواقع  املشاريع  كافة  يف  بها  وااللتزام  املالية 

واألوقات.

الضغط لتحقيق األرقام املستهدفة
أبعد  إىل  الوظيفة  بأداء  اهتاممنا  من  الرغم  عىل 

حد يف رشكة فلور )Fluor(، فإننا ال نسمح لضغوط 

"تحقيق األرقام املستهدفة" بأن تقوض نزاهتنا.

أو  	 املالية  البيانات  تغيري  عىل  أبداً  تقدم   فال 

األهداف،  تحقيق  أجل  من  البيانات  من  غريها 

سعر  أو  فلور  لرشكة  املالية  األرقام  لتحسني  أو 

أو  الوظيفة"،  عىل  "الحفاظ  أجل  من  أو  سهمها، 

أو  املكافآت،  أو  الحوافز  خطة  أهداف  تحقيق 

ألي سبب آخر ال صلة له باألداء املايل الفعيل.

املالية  	 بالنتائج  اإلدارة  تبليغ  مطلًقا  تؤخر  ال 

عن  اإلبالغ  يجب  األخرية.  اللحظة  حتى  السلبية 

إيجابية  كانت  سواء   - املالية  املعلومات  جميع 

أو سلبية - بدقة ويف التوقيت املناسب.

أي  	 أو  أرباح  أو  احتياطات  بحجز  أبًدا  تقم  ال 

يف  مالئم  غري  نحو  عىل  أخرى  طارئة  مرصوفات 

أرقام  من  لحاميته  جيداً  املرشوع  أداء  كان  حال 

سيئة محتمل تحققها يف وقت الحق.

تطلب  	 أو  العاملني  أحد  عىل  بالضغط  تقم  ال 

منه عىل نحو غري مالئم تغيري أو تأخري أو إخفاء 

النتائج املالية وغري ذلك معلومات.

كفالة الضوابط املالية السليمة والشفافية
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مينع التداول بناًء عىل معلومات داخلية

عىل   )Fluor( فلور  يف  عملك  أثناء  وقفت  رمبا 

الرشكاء.  أو  العمالء  أو  الرشكة  عن  داخلية  معلومات 

بناًء  بيعها  أو  للرشكة  املالية  األوراق  رشاء  ويعد 

"التداول  الرشكة  عن  داخلية  مبعلومات  علمك  عىل 

قانوين،  غري  أمر  وهو  داخلية".  معلومات  عىل  بناًء 

املشورة  تقديم  أو  رسية"  معلومات  "تزويد  ومثله 

عىل  بناًء  بيعها  أو  املالية  األوراق  برشاء  لآلخرين 

معلومات داخلية.

معلومات  بأنها  الداخلية"  "املعلومات  وتعرف 

املستثمر  يعتربها  للجمهور  متاحة  غري  جوهرية 

بيع  قرار  اتخاذ  يف  مهمة  معلومات  الحصيف 

املعلومات  حتى  أنه  وتذكر  رشائها.  أو  مالية  ورقة 

من  ليس  التي  اإلجراءات  أو  باألحداث  املتعلقة 

توقيع  أو  جديد  عقد  ترسية  مثل  حدوثها،  املؤكد 

معلومات  تعترب  أن  ميكن  مشرتك،  مرشوع  عقد 

داخلية.

برسية  العاملني  جميع  يحتفظ  أن  املهم  ومن 

السامح  أو  مناقشتها  وعدم  الداخلية  املعلومات 

الرشكة  داخل  سواء  شخص  أي  قبل  من  بترسيبها 

الحاجة  قدر  وعىل  به  يرصح  ما  باستثناء  خارجها،  أو 

فقط.

وتشمل أمثلة املعلومات الداخلية:

املعلومات أو البيانات املالية  	

مثل األرباح أو التوقعات

كسب أو خسارة عقود كبرية جديدة أو قامئة 	

مشاكل السيولة املالية 	

التغريات يف اإلدارة العليا 	

التطورات املهمة أو املتوقعة يف الدعاوى  	

القضائية أو التحقيقات الحكومية

عمليات االندماج أو االستحواذ أو تصفية  	

االستثامرات أو املشاريع املشرتكة

التغريات يف مراجعات مراجع الحسابات  	

الخارجي للرشكة أو إخطارات مراجعي 

الحسابات بشأن القوائم املالية

متى مُيكنني التداول؟

الجوهرية  املعلومات  عن  اإلفصاح  مبجرد 

القانونية،  القنوات  خالل  من  السوق  يف  للجمهور 

الستيعاب  الجمهور  أمام  كاٍف  وقت  توافر  مع 

أو  فلور  رشكة  أسهم  تداول  ميكنك  املعلومات، 

فلور  سياسات  وتسمح  بها.  الصلة  ذات  الرشكات 

بعد  عمل  يوم  ثالث  بدء  بعد  التداول  يف  بالبدء 

اإلفصاح عن املعلومات الجوهرية.

وموظفني   )Fluor( فلور  مسؤويل  بعض  تسمية  تم 

نظراً  األمور"  ببواطن  "العاملني  ب  بها  آخرين 

جوهرية  معلومات  عىل  املستمر  الطالعهم 

الشؤون  عىل  املطلعني  لهؤالء  ميكن  وال  داخلية. 

متاجرة  إطارات  خالل  من  إال  التداول  الداخلية 

املسبقة  املوافقة  عىل  الحصول  وبعد  محددة 

للمسؤول القانوين األول.

التقدميية الخارجية االستفسارات والعروض 

عىل  روتيني،  بشكل  االطالع،  حق  لديك  يكون  قد 

فلور  لرشكة  —سواء  املالية  النتائج  عن  معلومات 

للجمهور.  أو ألي رشكة أخرى —غري متاحة   )Fluor(

تلك  كشف  وعدم  بالحذر  التحيل  عليك  ويجب 

الخارجية  االستفسارات  عن  اإلجابة  عند  املعلومات 

أو تقديم عروض تقدميية ملجموعات خارجية.

إال  للرشكة  املايل  الوضع  عن  بالحديث  يسمح  وال 

املعينني   )Fluor( فلور  باسم  الرسميني  للمتحدثني 

التعليق  بعدم   )Fluor( فلور  سياسة  وتقيض  لذلك. 

اإلعالميني  أحد  بك  اتصل  وإذا  السوق.  إشاعات  عىل 

عىل  للحصول  األسهم  سوق  محليل  أحد  أو 

قسم  إىل  مبارشة  توجيهه  عليك  يجب  معلومات، 

شؤون الرشكة أو قسم عالقات املستثمرين.

عروض  تقديم  منك  تتطلب  وظيفتك  كانت  وإذا 

املؤمترات  مثل  خارجية،  ملجموعات  تقدميية 

التحيل  عليك  يجب  التدريبية،  والحلقات  املهنية 

تتضمن  تقدميية  عروض  فأي  خاص.  بشكل  بالحذر 

إجراءات  أو  معلومات  أو  معلنة  غري  مالية  معلومات 

مسبقة  موافقة  عىل  تحصل  أن  يجب  ملكية  محل 

من اإلدارة القانونية.

وقد   ،)Fluor( فلور  يف  مرشوع  كمدير  أعمل 

أحد  يف  رشيكنا  موظفي  أحد  من  سمعت 

يواجه  الرشيك  هذا  بأن  املشرتكة  املشاريع 

املفرتض  غري  ومن  كبرية.  قضائية  خصومة 

غري  املعلومات  بتلك  علم  عىل  أكون  أن 

املايض  العام  يف  استثمرت  ولقد  املعلنة. 

ميكنني  فهل  بكثافة.  الرشيك  ذلك  أسهم  يف 

بيع بعض أسهمي لتجنب الخسارة؟

من  داخلية  معلومات  عىل  تعرفت  لقد  ال، 

القوانني  وتحظر  رشكتنا.  يف  عملك  خالل 

الشؤون  عىل  املطلعني  مبتاجرة  املتعلقة 

لرشكتنا  املالية  األوراق  يف  املتاجرة  الداخلية 

تلك  عىل  بناًء  صلة  ذات  أخرى  رشكة  أي  أو 

الرجوع  عليك  ويجب  الداخلية.  املعلومات 

من  املزيد  عىل  للحصول  القانونية  اإلدارة  إىل 

اإلرشادات.

املالية  األوراق  سوق  محليل  أحد  يب  اتصل 

عىل  حصولنا  شائعة  صحة  مدى  عن  ليسألني 

عليه.  عطاء  قدمنا  قد  كنا  كبري  مرشوع  عقد 

يعلن  مل  ولكن  بالعقد،  فعالً  فزنا  ولقد 

أضلل  أو  أكذب  أن  أريد  وال  للجمهور.  ذلك 

املحلل. ماذا ينبغي عيل أن أقول؟

للرشكة  املايل  الوضع  عن  بالحديث  يُسمح  ال 

فلور  رشكة  باسم  الرسميني  للمتحدثني  إال 

فلور  سياسة  وتقيض  لذلك.  املعينني   )Fluor(

السوق.  إشاعات  عىل  التعليق  بعدم   )Fluor(

مهذبة  بطريقة  املحلل  تخرب  أن  عليك  ويجب 

األمور  تلك  مثل  عن  التحدث  عليك  يحظر  أنه 

ووجهه مبارشة إىل قسم عالقات املستثمرين.

كفالة الضوابط املالية السليمة والشفافية
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"ال عالمة عىل نزاهة املرء أصدق من 

رفضه الرصيح تقديم أي تنازالت."
 تشينوا أتشيبي، كاتب

تجنب حدوث تضارب يف املصالح وحلها
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تجنب حدوث تضارب يف املصالح وحلها

فقط،  األسبوع  نهاية  عطالت  يف  بها  أعمل  وأنا  أخرى.  رشكة  يف  جزيئ  بدوام  وظيفة  عىل  مؤخرًا  حصلت 

تلك  أن  اكتشفت  ولكني   .)Fluor( فلور  لدى  العمل  عىل  قدريت  عىل  الثانية  وظيفتي  تؤثر  فلن  وبذلك 

العديدين.   )Fluor( فلور  موردي  من  واحدة  الحقيقة  يف  هي  الثانية  وظيفتي  يف  بها  أعمل  التي  الرشكة 

هل هذا مقبول؟

خلق  إىل  رشكتنا  لدى  العمل  أثناء   )Fluor( فلور  رشكة  موردي  أحد  لدى  العمل  يؤدي  قد  املحتمل.  من 

التابع  املورد  ذلك  لصالح  عمل  بأي  القيام  قبل  لك  وينبغي  املصالح.  يف  تضارب  عنه  ينشأ  قد  موقف 

أواًل والحصول عىل إذن منه. ويف حالة السامح لك  البرشية  املوارد  لرشكة فلور استشارة مرشفك أو مدير 

الثانية يجب أال تتداخل مع مسؤولياتك أو  الوظيفة  املورد، يجب أن تتذكر أن  العمل لدى  باالستمرار يف 

الذي يفرتض  الوقت نفسه  أال تعمل يف الرشكة األخرى يف  مهام وظيفتك يف فلور )Fluor(. ويجب عليك 

فلور  مستلزمات  أو  معدات  استخدام  ميكنك  ال  أنه  أيضاً  وتذكر   .)Fluor( فلور  لصالح  فيه  تعمل  أن 

)Fluor( يف عملك لدى الرشكة األخرى. ويشمل ذلك معدات الكمبيوتر والربيد اإللكرتوين والهواتف. كام 

يجب عليك أيًضا الحذر من اإلفصاح عن معلومات رسية للرشكة األخرى.

تذكر:

دامئًا ما تكشف النقاب عن 

تضارب املصالح املحتملة.

كيف يل أن أعرف إذا ما كان هناك 

تضارب يف املصالح؟

تتداخل  عندما  يحدث  املصالح  يف  التضارب 

عىل  قدرتك  مع  املالية  أو  الشخصية  مصالحك 

فلور  لصالح  وموضوعية  سليمة  قرارات  اتخاذ 

موقف  ألي  التعرض  تجنب  عليك  ويجب   .)Fluor(

أي  إن  شكلياً.  حتى  ولو  االنحياز  هذا  مثل  يخلق 

عىل  عملنا  أمانة  يضع  املصالح  يف  متصور  تضارب 

ونشاطنا  بسمعتنا  الرضر  يلحق  أن  شأنه  من  املحك 

كام لو كان ذلك التضارب واقعاً فعلياً.

ال،  أم  املصالح  يف  تضارب  هناك  كان  إذا  ما  ولتحديد 

يجب أن تسأل نفسك األسئلة التالية:

هل ينتهك هذا اإلجراء أو  	

املوقف سياسات الرشكة؟

هل من املحتمل أن يؤثر هذا اإلجراء عىل  	

قدريت عىل اتخاذ قرارات عمل سليمة؟

هل من املمكن أن يؤثر عىل  	

موضوعيتي أو يبدو كذلك؟

هل لزماليئ يف العمل أن يظنوا أن ذلك املوقف  	

ميكن أن يؤثر عىل كيفية أدايئ لوظيفتي؟

ا بالنسبة لشخص  	  هل سيبدو األمر مريبً

من خارج رشكتنا كالعمالء أو املوردين 

أو حملة األسهم أو وسائل اإلعالم؟

هل يؤدي ذلك إىل سلب عائدات  	

أو أرباح من فلور )Fluor(؟

هل سأستفيد أنا أو أفراد عائلتي  	

مالياً أو شخصياً؟

األسئلة،  هذه  من  أي  عىل  "نعم"  بكلمة  أجبت  إذا 

أو  املالية  املصلحة  أو  النشاط  مناقشة  عليك  يجب 

التابع  البرشية  املوارد  مدير  أو  املرشف  مع  العالقة 

له عىل الفور وقبل امليض قدماً يف األمر.

التي  الشائعة  املجاالت  بعض  التالية  األقسام  تناقش 

ميكن أن يحدث فيها تضارب للمصالح.

األعامل واألنشطة الخارجية

عىل  الخارجية  واألنشطة  األعامل  تؤثر  أن  ميكن 

فلور.  رشكة  أجل  من  بعملك  القيام  عىل  قدرتك 

يف  املالمئة  غري  واألنشطة  الوظائف  عىل  األمثلة 

الخارج كام ييل:

العمل لدى، أو تقديم خدمات إىل، أحد  	

منافيس فلور )Fluor( الحاليني أو املحتملني 

أو عمالئها أو مورديها أو مقاويل الباطن لديها 

)Fluor( أو وكالئها يف أثناء توظفك يف فلور

 استخدام أصول الرشكة أو جهات االتصال  	

أو املوارد األخرى لبدء أو دعم مؤسسة 

أخرى أو منظمة غري ربحية )بخالف 

العمل الخريي من خالل فلور التي ال 

تتعارض مع مسؤوليات عملك(.

فرص الرشكة

من  التجارية  العمل  فرص  عن  املزيد  تتعلم  قد 

رشكة  مصالح  إن  فلور.  رشكة  يف  عملك  مسار  خالل 

االستفادة  مُيكنك  وال  أواًل.  تأيت  أن  يجب  فلور 

وهذا  فلور.  رشكة  بها  تختص  التي  الفرصة  هذه  من 

ملنفعتك  ستكون  الفرصة  كانت  إذا  ما  عىل  ينطبق 

آخر.  شخص  ملصلحة  إىل  تنتقل  أو  الشخصية 

أي  من  أبداً  تستفيد  ال  أن  يجب  ذلك،  إىل  باإلضافة 

فرصة تجارية منافسة لرشكة فلور.
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األرسة  بأفراد  الخاصة  امللكية  وحصص  األنشطة 
واألصدقاء املقربني

واألصدقاء  األقرباء  أنشطة  تؤدي  أن  املمكن  من 

ولهذا  املصالح.  يف  تضارب  حدوث  إىل  املقربني 

مورد  عىل  ترشف  أو  تعني  أن  لك  ينبغي  ال  السبب 

يعمل  استشاري  أو  وكيل  أو  الباطن  من  مقاول  أو 

املقربني،  أصدقائك  أو  املقربني  أقربائك  أحد  لديه 

أو كان له معه حصة ملكية .

الذي  الشخص  هو  املقربني"  األرسة  أفراد  "أحد 

دم  قرابة  من  وثيقة  عالقة  باملوظف  تربطه 

الزوجة  أو  الزوج  )مثل  وثيقة  عالقة  أو  نسب  أو 

من  وغريها  والصهر  والجد  الشقيقة  أو  والشقيق 

تتأثر  أن  معه  يتصور  نحو  عىل  الوثيقة(،  العالقات 

التعبري  ويشري  العالقة.  تلك  جراء  املوظف  حياة 

وأوالدهم  املنزل  يف  حياتك  يشاركك  من  كل  إىل  أيضاً 

غري  وأخواتهم  وإخوانهم  وأشقائهم  وأبويهم 

زوج  أو  األب  زوج  أو  وأحفادهم  وأجدادهم  األشقاء 

األم لديهم.

عاطفية  عالقة  أو  قرابة  عالقة  وجود  حالة  يف 

تقع  فرمبا  معاً،  يعملون  الذين  املوظفني  بني 

حقيقي  توتر  يحدث  أو  تفضيلية  معاملة  بالفعل 

يف  العاملني  من  أي  يكون  أن  ينبغي  وال  متصور.  أو 

العامل  عىل  قرار  اتخاذ  سلطة  فيه  له  يكون  منصب 

عليك  يجب  أنه  تتذكر  أن  املهم  من  ومجدداً،  اآلخر. 

أن تتجنب أي انحياز ولو كان شكلياً.

املالية االستثامرات 

استثامراتك  تأثري  عدم  من  حذر  عىل  تكون  أن  يجب 

عىل  املقربني  أصدقائك  أو  أقربائك  استثامرات  أو 

رشكتنا.  لصالح  موضوعية  قرارات  اتخاذ  عىل  قدرتك 

رشكة  يف  الجدي  املايل  باالستثامر  قيامك  شأن  فمن 

أو  لذلك  تسعى  أو   )Fluor( فلور  مع  أعامل  لها 

لحجم  تبعاً  املصالح،  يف  تضارباً  ينشئ  أن  تنافسها 

العمل  وعالقة  الرشكة  يف  ودورك  استثامراتك  ونوع 

املصلحة  وتعد  األخرى.  والرشكة   )Fluor( فلور  بني 

معقول  نحو  عىل  يتصور  أو  تقوض  كانت  إذا  جدية 

لتحقيق  حرصياً  الترصف  عىل  قدرتك  من  تقوض  أن 

تضارب  أمثلة  وتشمل  فلور.  رشكة  مصالح  أفضل 

املصالح القيام باستثامر كبري لدى:

ا يف االختيار  	 أحد املوردين، إذا كنت مشاركً

أو التقييم أو املفاوضات مع املورد

مع  	 التعامل  عن  مسؤوالً  كنت  إذا  العميل، 

العميل

تؤدي  ال  الخارجية  املالية  االستثامرات  أن  تذكر 

من  لذا  املصالح.  تضارب  من  حالة  إىل  جميعها 

أو  ملرشفك  محتمل  تضارب  أي  عن  اإلفصاح  املهم 

كان  إذا  ما  لتحديد  الفور،  عىل  البرشية  املوارد  مدير 

هناك تضارب، أو تضارب شكيل، أم ال.

مجالس اإلدارة

لألنشطة   )Fluor( فلور  مساندة  من  الرغم  عىل 

مجتمعاتنا  عىل  بالنفع  تعود  التي  الخارجية 

الحذر  عليك  ينبغي  فإنه  مهنتنا،  وعىل  املحلية 

مجالس  يف  كالتعيني  خارجية  تعيينات  قبول  عند 

تضارب  إىل  ذلك  يؤدي  فقد  أخرى.  مؤسسات  إدارة 

وميكن  قانونية.  مشكلة  يف  يتسبب  وقد  املصالح  يف 

يف  التعيني  جراء  -تحديداً-  املشاكل  تحدث  أن 

أخرى  صورة  بأي  املشورة  تقديم  أو  إدارة  مجلس 

مورديها  أو   )Fluor( لفلور  املنافسة  الرشكات  إلحدى 

لها  رشكة  أي  أو  عمالئها  أو  وكالئها  أو  مقاوليها  أو 

أو  معها  تتنافس  أو  معها  مبارشة  تجارية  صفقات 

مع أحد عمالئها.

الحصول   )Fluor( فلور  رشكة  مسؤويل  عىل  ويجب 

قبل  األول  القانوين  املسؤول  من  موافقة  عىل 

املجالس  متضمنة  إدارة،  مجلس  أي  يف  التعيني 

غري الربحية واملجالس املجتمعية.

تفكر  التي  الرشكات  إحدى  متتلك  زوجتي 

كمورد.  معها  التعامل  يف   )Fluor( فلور 

أن   )Fluor( فلور  مع  التعاقد  شأن  ومن 

أن  وأود  زوجتي.  نشاط  كبري عىل  بنفع  يعود 

الفوز  يف  زوجتي  ملساعدة  يشء  أي  أعمل 

بالعقد. ماذا ميكنني عمله للمساعدة؟

ملساعدة  يشء  أي  تفعل  أال  لك  ينبغي 

كنت  وإذا  بالعقد.  الفوز  عىل  زوجتك  رشكة 

إخطار  لك  ينبغي  االختيار،  عملية  يف  مشاركاً 

األمر. فمن شأن  واالنسحاب من ذلك  مديرك 

تعارض  يف  يتسبب  أن  زوجتك  مساعدة رشكة 

عدم  من  متأكًدا  كنت  لو  وحتى  املصالح.  يف 

مقدم  ألفضل  العقد  ستمنح  وأنك  حياديتك 

لتصور  نظرًا  املشاركة  لك  ينبغي  فال  عطاء، 

وجود تضارب يف املصالح.

س:
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والضيافة الهدايا 
والحاليني  املحتملني  العمالء  مع  النية  حسن  لبناء 
املناسبة  الهدايا  تبادل  فان  اآلخرين،  األعامل  ورشكاء 
مقبولة  مامرسة  هي  لألعامل  كمجامالت  والضيافة 
عموماً. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين عند تبادل 
غري  أو  املصالح  تضارب  لتجنب  العمل  مجامالت 
اتخاذ  إىل  بحاجة  نحن  ذلك،  إىل  باإلضافة  ذلك. 
ولن  ليست  والضيافة  الهدايا  أن  لضامن  خطوات 
بشكل  التأثري  إىل  تهدف  رشاوي  أنها  إليها عىل  ينظر 
آخرون  رأى  إذا  التجارية.  القرارات  عىل  الئق  غري 
مجاملة  أو  هدية  بسبب  اتخذ  قد  العمل  قرار  أن 
التجاري  والحكم  الجدارة  أساس  عىل  وليس  العمل 

السليم، فإن سمعتنا سوف تترضر من ذلك.

عرض  أو  هدايا  تلقي  أو  منح  ميكنك  عامة،  وبصفة 
يتوافق  مبا  والضيافة  الطعام  عىل  الدعوات  وقبول 

مع التوجيهات التالية. الهدايا أو الضيافة:

 ال تهدف إىل تأمني يشء ما بصورة  	

غري سليمة باملقابل

 معقولة ومناسبة وغري مفرطة بالنسبة  	

للعمل ووظيفتك ومنصبك

 ال تنتهك القانون أو املعايري املعمول  	

 )Fluor( بها الخاصة برشكة فلور

أو الخاصة باألطراف األخرى

ليست نقدية أو ما يعادلها نقًدا 	

والخدمات  الهدايا  عىل  القواعد  تلك  وتنطبق 
أقربائك  أحد  طرفها  يكون  التي  والضيافة  والوجبات 

املقربني، كذلك.

قبول الهدايا والضيافة

أي  ا  دامئً اتبع  والضيافة،  الهدايا  قبول  عند 
ووظيفتك  عملك  لوحدة  سارية  وإجراءات  سياسات 
واحصل  مرشفك  استرش  حال،  أي  وعىل  ومرشوعك. 
الثمن  باهظة  هدية  أي  قبول  قبل  موافقته  عىل 
باتًا  منًعا  مُينع  كام  عادية.  غري  ترفيهية  وسيلة  أو 

التامس الهدايا أو والضيافة.

املوردين  أحد  إذا حصلت عىل هدايا غري مناسبة من 
عليك  يجب  اآلخرين،  العمل  رشكاء  أو  املقاولني  أو 
تنتهك  الهدية  بأن  وواضح  لبق  رشح  مع  إعادتها 
والضيافة،  بالهدايا  الخاصة   )Fluor( فلور  سياسة 
مقدم  منك  طلب  وإذا  ذلك.  عىل  مرشفك  وأطلع 
التي  الخريية  الجهات  إحدى  إىل  بها  التربع  الهدية 
مدير  أو  املرشف  استشارة  ينبغي  الرشكة،  تختارها 
مؤسسة  إىل  األمر  إلحالة  املحيل  البرشية  املوارد 

فلور )Fluor( لتوليه.

الهدايا والضيافة تقديم 

سياسات  أي  دامئاً  اتبع  والضيافة،  الهدايا  قبول  عند 
ووظيفتك  عملك  لوحدة  مطبقة  وإجراءات 
كيان  يف  يعمل  املعني  املتلقي  كان  إذا  ومرشوعك. 
مع  فتشاور  ا،  حكوميً مسؤواًل  يعمل  أو  حكومي 
من  مسبقة  موافقة  عىل  واحصل  القانونية  اإلدارة 

املرشف.

عادية.  غري  الضيافة  أو  الثمن  باهظة  هدية  أي 

واملوردون  العمالء  يطلب  األحيان  بعض  يف 

من  نوعاً  العمل  رشكاء  من  وغريهم  واملقاولون 

تكلفة  أو  الئق  غري  محتوى  عىل  ينطوي  الرتفيه 

أن  عليك  يجب  ذلك،  حدوث  حالة  يف  فيها.  مبالغ 

باستغالل  تسمح  ال   )Fluor( فلور  أن  بلباقة  توضح 

تجنب حدوث تضارب يف املصالح وحلها

عرض عيّل أحد املوردين املحتملني أن أقوم بجولة يف موقع تم فيه تثبيت تقنية قد نرغب يف التفكري يف استخدامها يف مرشوعنا. هل مثة مشكلة يف ذلك؟

من  كان  وإذا  هناك مشكلة.  فليس  العمل،  رحلة  وافق مرشفك عىل  وقد  فيها،  مبالغ  وغري  بأغراض عمل مرشوعة  مبارشة  ترتبط  اإلجاملية  التكلفة  كانت  إذا  ال.  األرجح  عىل 

األطراف كيان أو مسؤول حكومي فسيلزم إجراء مزيد من املراجعة والتوثيق من قبل اإلدارة القانونية.

هل  للمورد.  التابع  العليا  اإلدارة  فريق  مع  للتواصل  بالفرصة  نرحب  و  طويلة  تجارية  عالقة  لدينا  الخارج.  يف  للتنس  سالم  جراند  بطولة  إىل  املوردين  أحد  دعاين 

هذا مقبول؟

األرجح  الضيافة عىل  التنافسية. هذه  العطاءات  أو  العروض  تقديم  أثناء عملية  الباطن، ال سيّام  واملقاولني من  املوردين  والضيافة من  الهدايا  قبول  قبل  تكون حذًرا  أن  يجب 

اعتقاًدا  تعتقد  كنت  وإذا  املدينة.  والسفر خارج  املجانية  اإلقامة  مع  واحد  يوم  تتجاوز  عالية، ومدة  قيمة سوقية  ذو  املثال، حدث  عادية، عىل سبيل  ميزات غري  تنطوي عىل 

جازًما أن حضور البطولة مهم لعالقة العمل، ومل يكن أثناء عملية تقديم العروض، فاسترش مرشفك لتحديد ما هو مناسب.

أنا مندوب مبيعات وأرغب أن أرسل إىل ممثل العميل، عىل حسايب، سلة هدايا للعطالت. ما هو اليشء الذي أحتاج القيام به؟

املستلم يف وضع حرج.  تضع  أن  تريد  ال  والضيافة.  الهدايا  بتلقي  يتعلق  فيام  القيود  أو  العميل  متطلبات  التحقق من  عليك  إىل عميل، يجب  أو ضيافة  إرسال هدية  قبل  ج: 

من  تأكد  البرشية.  املوارد  مدير  أو  اسأل مرشفك  أي شك،  لديك  كان  إذا  والوظيف.  الصناعة  لهذه  املعقول  من  أنه  طاملا  ميثل مشكلة،  ال  األعياد  عطلة  سلة هدية يف  عموماً 

املوافقة  القانونية والحصول عىل  اإلدارة  التشاور مع  أو هو مسؤول حكومي، فإن  العميل يعمل يف كيان حكومي  إذا كان  السارية.  املوافقة واملرصوفات  اتباع جميع عمليات 

املسبقة من املرشف مطلوب دامئاً.
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تجنب حدوث تضارب يف املصالح وحلها

أو  قيمته  مبالغ يف  ترفيه  أموالها يف  الرشكة وال  وقت 

كام  الوجوه.  من  بوجه  الئق  غري  أو  جنسياً  فاضح 

يتسنى  حتى  بالواقعة  مرشفك  إبالغ  أيضاً  ينبغي 

تلك  بحل  تقم  وال  أخرى.  إجراءات  أي  اتخاذ  للرشكة 

أو  بصفة شخصية  تكلفتها  دفع  طريق  عن  املشكلة 

جعل العميل يدفعها.

الحكوميني العمالء 

املحلية  أو  القومية  بالحكومات  األمر  يرتبط  عندما 

يتم  أن  يجب  الصناديق،  أو  الحكومية  الهيئات  أو 

مع  تتعامل  كنت  إذا  تقييداً.  أكرث  قواعد  تطبيق 

فمن  الصناديق،  أو  الوكاالت  أو  الحكومة  ممثيل 

وسياسات  القواعد  هذه  عىل  التعرف  مسؤوليتك 

تنطوي  التي  للمشاريع  بالنسبة  وإجراءاتها.  الرشكة 

"العقود  راجع  املتحدة،  الواليات  من  متويل  أي  عىل 

بالئحتنا  امللحق  املتحدة"  للواليات  الحكومية 

مكافحة  معايري  عىل  ولالطالع  التفاصيل.  من  ملزيد 

قسم  راجع   ،)Fluor( فلور  رشكة  لدى  الفساد 

من  العاملي"  الصعيد  عىل  األعامل  أنشطة  "مامرسة 

مدونة القواعد.

الرشكة قد تواجه أيًضا حاالت تضارب

تضارب  أيضاً   )Fluor( فلور  تواجه  أن  ميكن  وكرشكة، 

من  غريهم  أو  املوردين  أو  العمالء  مع  املصالح 

اإلفصاح  مناسباً  أو  رضورياً  كان  ورمبا  العمل،  رشكاء 

عن تلك الحاالت لآلخرين لحلها.

كيف ميكنني حل تضارب املصالح؟

الكشف  تم  إذا  املصالح  تضارب  حل  يتم  ما  غالباً 

الجيد  الحكم  ومامرسة  فالشفافية  برسعة.  عنه 

أو  بأنك  تشعر  كنت  إذا  أساسية.  توقعات  هام 

يف  محتمال  أو  فعليا  تضاربا  تواجه  قد  رشكتنا  أن 

مدير  أو  مرشفك  إخبار  عليك  فيجب  املصالح، 

إن  الفور.  عىل  املحتمل  بالتضارب  البرشية  املوارد 

يجنب  املصالح  يف  محتمل  تضارب  أي  عن  اإلفصاح 

دامئاً  عليك  ذلك،  إىل  باإلضافة  الوضع.  تفاقم 

خطياً  املصالح  يف  محتمل  تضارب  أي  عن  الكشف 

يف شهادة األخالقيات السنوية.

يوجد  ال  الواقع،  ويف  عليها.  العثور  يصعب  معدات  إىل  ونحتاج  ناٍء.  مبوقع  كبري  مرشوع  يف  نعمل  نحن 

من  املعدات  رشاء  إىل  سنحتاج  لذلك   ،)Fluor( لفلور  تابعة  رشكة  وهو  املنطقة  يف  واحد  مصدر  سوى 

تلك الرشكة التابعة. هل سيتسبب ذلك يف أية مشاكل؟

املعدات  رشاء  الرضوري  من  يكون  قد  أنه  حني  يف  بشفافية.  عمالئنا  مع  نتعامل  أن  دامئًا  نحب 

من الرشكة التابعة لنا، إال أنه ينبغي لنا أن نفصح لعميلنا عن املوقف أواًل.

الذي  نفسه  الخصم  منحي   )Fluor( لفلور  املكتبية  للمعدات  املوردة  الرشكات  إحدى  عيّل  عرضت 

تفاوضت عليه رشكة فلور )Fluor( لرشاء األثاث واملعدات ملكتبي الرئييس. هل هذا مقبول؟

عرض  فإذا   .)Fluor( فلور  موظفي  لجميع  متاحاً  كان  إذا  إال  املورد  من  الخصم  يقبل  ال  ال.  األرجح  عىل 

الئقة  غري  زوايا: هدية  عدة  من  املوقف مشكلة  ميثل هذا  وقد  مناسب.  غري  فهو  لك وحدك،  الخصم  ذلك 

ومحاولة للتأثري عىل قرارات العمل برشكة فلور ومشكلة يف واجهة الرشكة.
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عدم التسامح مع الرشوة عىل اإلطالق

الرشوة  تقديم  يعد  العامل،  أنحاء  من  العديد  يف 

بكل  ومتوقعاً،  مقبوالً  أمراً  العمل  بعقود  للفوز 

الرشوة  مع  تتسامح  لن   )Fluor( فلور  ولكن  أسف. 

أو  عام  آخر،  طرف  أي  -مع  األشكال  من  شكل  بأي 

مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل  ذلك  كان  سواء  خاص- 

أو  أعامالً  خرسنا  ولو  حتى  ثالث،  طرف  طريق  عن 

تعرضنا لتأخريات نتيجة لرفضنا ذلك األمر.

تقديم  أو  بتقديم  وعد  أو  عرض  هي  و"الرشوة" 

مزية  أو  قيمة،  ذي  يشء  أي  بتقديم  السامح  أو 

عىل  سليم  غري  بشكل  التأثري  بغية  أخرى 

الخاص. أو  العام  القطاع  يف  آخر،  طرف   ترصفات 

السفر  ومصاريف  والهدايا  األموال  الرشاوي  وتشمل 

بسعر  والقروض  والضيافة  النفقات  من  وغريها 

وفرص  والخدمات  والخصومات  السوق  من  أقل 

أو  السياسية  واإلسهامات  التشغيل  أو  العمل 

مبارشة.  غري  أو  مبارشة  فائدة  أو  منفعة  وأي  الخريية 

تأمني  مقصد  عىل  عادة  السليم  غري  التأثري  وينطوي 

شخص  استخدام  إساءة  لرشاء  مقابل  عىل  الحصول 

ما ملنصبه.

الفساد.  مكافحة  لقوانني  انتهاكاً  الرشوة  ومتثل 

املحلية  القوانني  واتباع  معرفة  عليك  ويجب 

تنطبق  التي  الفساد  مبكافحة  املعنية  واألخرى 

انتهاك  عواقب  إن  إليك.  املوكلة  املهام  عىل 

من  كل  عىل  وخيمة  تعد  الفساد  مكافحة  قوانني 

التعرض  ذلك  ويشمل  املتورطني،  واألفراد  الرشكة 

للمسؤولية املدنية والجنائية املمكنة.

إكراميات تسهيل اإلجراءات

لتسهيل  مدفوعات  تقديم  يحظر   ،)Fluor( فلور  يف 

اإلجراءات، إال إذا:

تم الحصول عىل موافقة كتابية مسبقة من  	

اإلدارة القانونية؛

 كان مسموًحا بها يف كافة قوانني مكافحة الفساد  	

والقوانني املحلية املعمول بها؛ و

كانت مسجلة بشكل سليم ودقيق يف سجالت  	

الرشكة.

بأنها  اإلجراءات"  تسهيل  "مدفوعات  وتعرف 

حكومي،  ملوظف  تعطى  القيمة  صغرية  مدفوعات 

أداء  ضامن  أو  لترسيع  العادة،  يف  نقدية  صورة  يف 

خدمات  إدخال  ترسيع  مثل  الروتينية،  العملية 

أو  الالزمة  الرشطية  الحامية  توفري  أو  املرافق 

وغالباً  تأشرية.  أو  عمل  ترصيح  منح  عىل  املوافقة 

املحلية  والقوانني  الفساد  مكافحة  قوانني  تحظر  ما 

مدفوعات تسهيل اإلجراءات.

السالمة  عىل  ومعقول  مبارش  تهديد  هناك  كان  وإذا 

يف  ممكناً  يكن  ومل  أمنه،  أو  للموظف  البدنية 

مامرسة أنشطة األعامل عىل الصعيد العاملي

مسبقة  موافقة  عىل  الحصول  املعقولة  الحدود 

تقديم  ميكن  طلبها،  تم  مدفوعات  تقديم  عىل 

موافقة  عىل  الحصول  دون  املدفوعات  تلك 

كتابياً  القانونية  اإلدارة  إبالغ  يجب  ولكن  مسبقة، 

عنها عىل الفور.

استخدام الوكالء واالستشاريني واملندوبني 
وغريهم من األطراف األخرى

مكافحة  قوانني  ظل  يف  مسؤولة   )Fluor( فلور  تعد 

عملنا  رشكاء  ترصفات  عن  املحلية  والقوانني  الفساد 

كانت  وإذا  موظفينا.  ترصفات  عن  فقط  وليس  أيضاً، 

رشكاء  أحد  قيام  باحتامل  معقولة  شكوك  لديك 

تتخذ  مل  ولكنك  رشوة،  بدفع  آخر  طرف  أو  العمل 

يبدو  فقد  ذلك،  منع  ملحاولة  املناسبة  الخطوات 

األمر وكأننا نرصح بذلك بطريقة ضمنية.

املشرتكة  املشاريع  يف  رشكائنا  من  ونتوقع 

والوكالء  واالستشاريني  واملقاولني  واملوردين 

تجاه  مطلقاً  يتسامحوا  أال  العمل  وغريهم من رشكاء 

فلور  توقعات  يف  املوصوف  النحو  عىل  الرشوة، 

سلوكيات  بشأن  واملقاولني  املوردين  من   )Fluor(

املوقعني  عىل  املتوافرة  العمل  وأخالقيات 

www.f luor.com.و www.onef luor.com

استخدام مامرسة أنشطة األعامل عىل الصعيد العاملي عام  بشكل  نشجع  ال  أننا  الرغم  وعىل 

مناطق  من  العديد  يف  الخارجية،  الجهات  وكالء 

املطلوب،  ومن  بل  الرضوري،  من  فإنه  العامل، 

أو  واملندوبني  واالستشاريني  الوكالء  استخدام 

يف  والتوسط  للرتتيب  األخرى  األطراف  من  غريهم 

الحكومية  والكيانات  الحكومات  مع  الصفقات 

يكون  قد  العالقات  من  النوع  وهذا  والخاصة. 

مخادًعا.

مثل  أخرى  أطراف  أو  وكالء  مع  تتعامل  كنت  فإذا 

أو  املوردين  أو  املشرتكة  املشاريع  يف  الرشكاء 

عليك  يجب  االستشاريني،  أو  الباطن  من  مقاولني 

فلور  رشكة  وضعتها  التي  السليمة  املامرسات  اتباع 

والرشوط  الواجبة  العناية  إجراءات  فيها  مبا   ،)Fluor(

عن  القانونية  اإلدارة  إبالغ  عليك  ويجب  التعاقدية. 

أو  مشبوهة  إيصاالت  أو  معامالت  أو  سلوكيات  أي 

محل شك.

العالمات التحذيرية التي تستدعي إجراء مزيد 

من التحقيق عند اختيار األطراف األخرى أو 

العمل معها:

البلدان “عالية املخاطر”  	

املعروفة بالفساد

نقص الخربة باملنتج أو املجال أو  	

الصناعة أو طاقم العاملني املؤهلني

وجود تضارب أو تحريف يف  	

عملية العناية الواجبة

 الكشف عن سمعة مشوهة  	

جراء التحقق من الخلفية

االعرتاض عىل األحكام التعاقدية أو  	

الشهادات املعنية مبكافحة الفساد

العمولة أو الرسوم تتجاوز السعر السائد 	

 املطالبة برتتيبات غري معتادة للدفع مثل  	

الدفع نقًدا أو بعملة أخرى أو يف بلد آخر

التوصيات التي أجراها مسؤول حكومي 	

وجود روابط اجتامعية أو عملية أو أرسية  	

وثيقة بأحد املسؤولني الحكوميني

من  برحلة  للقيام  تخطط  عمياليت  إحدى 
املقر  لزيارة  آسيا  رشق  جنوب  يف  مكتب 
بفريق  لالجتامع   )Fluor( فلور  لرشكة  الرئييس 
أخربتني  وقد  برشكتنا.  التنفيذية  اإلدارة 
تكاليف  كافة  لها  نسدد  أن  تتوقع  أنها  العميلة 
التي  الشخصية  النفقات  ذلك  يف  مبا  رحلتها، 
أميكنني  املنطقة.  يف  التجول  أثناء  ستتكبدها 

املوافقة عىل ذلك؟
نفقات  سداد  عىل  املوافقة  لك  يجوز  ال  ال، 
مثل  التجارية،  غري  باألعامل  املتصلة  العميل 
الرحالت السياحية أو تذاكر طائرة ألفراد األرسة. 
املصاريف،  هذه  دفع  تستطيع  ال  فلور  رشكة 
الرشوة.  مظاهر  من  مظهر  يخلق  قد  ذلك  ألن 
السداد  الواجبة  النفقات  تكون جميع  أن  يجب 
)1( ترتبط مبارشة بغرض تجاري حقيقي حسن 
مبوجب  بها  مسموح  و)3(  معقولة   )2( النية، 
وجميع  العميل  ومعايري  فلور  رشكة  معايري 

القوانني والقواعد املعمول بها.

س:

ج:
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مامرسة أنشطة األعامل عىل الصعيد العاملي

مانيال،  يف  مكتبنا  إىل  للرقابة"  "الخاضعة  التقنية  تلك  إرسال  ميكننا  فهل  للرقابة”.  “خاضعة  املتحدة  الواليات  من  تقنية  مشاريعنا  أحد  يف  لدينا  يوجد 

طاملا كان ضمن رشكة فلور؟

التجارة.  وزارة  من  معتمد  تصدير  ترخيص  صورة  يف  مسبقة  موافقة  عىل  الحصول  دون  املتحدة  الواليات  خارج  نرشها  ميكن  ال  للرقابة"  "الخاضعة  التقنية  ال. 

وميكن ملندوب املشرتيات أو مسؤول شؤون االمتثال يف مجال الصادرات بالرشكة أن يساعدك يف الحصول عىل الرتاخيص الالزمة.

الحكومة  قامئة  عىل  املدرجني  واألفراد  للبلدان  الحالية  القامئة  راجعت  وقد  بالشاحنة.  تركيا  إىل  السعودية  العربية  اململكة  من  املعدات  نقل  أحاول 

الخاصة بالبلدان املفروض عليها عقوبات تجارية، ومل أجد شيئًا يتعلق برتكيا أو السعودية. فهل توجد أية مشكلة؟

القامئة  بلد عىل  عرب  السلع  نقل  فمجرد  واسع.  نطاق  تفسريها عىل  يتم  تجارية ضدها  لعقوبات  الخاضعة  البلدان  مع  األعامل  أنشطة  إن مامرسة  املحتمل.  من 

التجارية. فإذا كنت ستنقل السلع عرب إيران أو أي بلد آخر خاضع للعقوبات، يجب عليك أوالً استشارة مسؤول شؤون االمتثال  للعقوبات  انتهاكاً  ميكن أن ميثل 

أن  املرشوع  فسيفيد  للعقوبات،  بلدان خاضعة  بها  يوجد  منطقة جغرافية  يف  تعمل  كنت  إذا  ذلك،  عالوة عىل  بالرشكة.  القانونية  اإلدارة  أو  الصادرات  مجال  يف 

تلم بنظم العقوبات املطبقة.

برامج  تصاميم  من  الكبرية  الكمية  أن  أدركت  ولكني  يب،  الخاص  املحمول  الكمبيوتر  جهاز  أخذ  إىل  وأحتاج  األوسط.  الرشق  إىل  عاجلة  رحلة  يف  غًدا  مسافر  أنا 

تقدمت  طاملا  الرتخيص  عىل  الحصول  دون  البالد  مغادرة  ميكنني  فهل  تصدير.  ترخيص  عىل  بالحصول  تلزمني  رمبا  الجهاز  عىل  املحملة   )Fluor( فلور 

بطلب الحصول عليه قبل املغادرة؟

متأكد من مدى  وإذا كنت غري  للتصدير.  تكون مؤهلة  أن  للرقابة” من شأنها  بتقنية “خاضعة  البلد  قبل مغادرة  الالزمة  التصاريح  الحصول عىل  ال، يجب عليك 

حاجتك إىل الحصول عىل ترخيص تصدير، يجب عليك استشارة مسؤول شؤون االمتثال يف مجال الصادرات أو اللجوء لإلدارة القانونية الخاصة برشكة فلور.

التجارة ضوابط 

يف بعض األحيان تورد فلور )Fluor( معدات وتقنيات 

وأحياناً  الصادرات،  عىل  الرقابة  لقوانني  تخضع 

عىل  الرقابة  لقوانني  تخضع  وتقنيات  معدات  تتلقى 

القواعد  لجميع  متتثل  أن  جداً  الهام  ومن  الواردات. 

واللوائح املنظمة لنشاطنا يف التجارة الدولية.

املنتجات  نقدم  فإننا  عاملية،  رشكة  فبصفتنا 

"التصدير"  ويعني  العامل.  أنحاء  جميع  يف  والخدمات 

شخص  إىل  معلومة  أو  تقنية  أو  خدمة  أو  منتج  شحن 

أو  التقنية  تقديم  أيضاً  التصدير  يعني  كام  آخر.  بلد  يف 

شفهياً،  ولو  صورة،  بأي  الربامج  أو  الفنية  املعلومات 

كان  املتحدة سواء  الواليات  مواطني  إىل شخص من غري 

املشاركة يف  بلد آخر. ويجب قبل  أو يف  داخلها  موجوداً 

والتصاريح.  الرتاخيص  جميع  استيفاء  تصديري  نشاط 

ألي  نقل  إعادة  أو  تصدير،  تداول  يكون  أن  ويجب 

إىل  النقل   ( فنية  بيانات  أو  تقنية  أو  فيها  متحكم  مواد 

الحصول  بعد  والتقنيات،  املعدات  تلك  مختلف(  بلد 

اللوائح  وكافة  الرتخيص  لرشوط  وفقاً  الرتاخيص،  عىل 

التنظيمية املعمول بها.

والتكنولوجيا  السلع  استخدام  و/أو  بنقل  قمت  إذا 

عليك  يجب  االسترياد،  أو  التصدير  لضوابط  الخاضعة 

وسياسات  الصلة  ذات  واللوائح  القوانني  واتباع  فهم 

املرتتبة  العواقب  إن  الصلة.  ذات  الرشكة  ومامرسات 

شديدة  التجارة  مراقبة  ولوائح  قوانني  انتهاك  عىل 

الخسائر  ذلك  يف  مبا  املعنيني،  واألفراد  للرشكة  بالنسبة 

والعقوبات  االسترياد  أو  التصدير  امتيازات  يف  املحتملة 

حول  أسئلة  أية  لديك  كانت  إذا  والجنائية.  املدنية 

بخرباء  االتصال  فرُيجى  الواردات،  أو  إعادة  أو  الصادرات 

خرباء  )انظر  فلور  يف  التجاري  بالتقيد  املتعلقة  املواد 

املادة املوضوعية، صفحة 47(.

التجارية واملقاطعات العقوبات 

علينا  يجب  املتحدة،  الواليات  مقرها  كرشكة 

واالقتصادية  التجارية  العقوبات  بجميع  االلتزام 

االلتزام  علينا  يجب  ذلك،  إىل  باإلضافة  األمريكية. 

التي  األخرى  واالقتصادية  التجارية  بالعقوبات 

محدثة  قامئة  عىل  للحصول  أعاملنا.  عىل  تنطبق 

القيام  ميكننا  ال  الذين  واألفراد  البلدان  بتلك 

مجال  يف  بخبرينا  اتصل  معهم،  تجارية  بأعامل 

التقيد التجاري أو إدارة الشؤون القانونية.

مقاطعة  أية  يف  املشاركة  يسعنا  ال  ذلك،  عىل  عالوة 

تعتربها  بلدان  ضد  تجاري  حظر  مامرسات  أو 

أو  بلدان  تعتربها  بينام  "صديقة"  املتحدة  الواليات 

سبيل  عىل  السوداء".  "القامئة  ضمن  أخرى  رشكات 

الرشق  يف  الرشكات  بعض  حاولت  رمبا  املثال، 

عىل  تحظر  العقود  يف  نصوص  تضمني  األوسط 

ميكن  وال  إرسائيل.  مع  األعامل  مامرسة   )Fluor( فلور 

يف  النصوص  تلك  مثل  تنفيذ  أو  بتضمني  السامح 

مديرك  تبلغ  أن  عليك  ويجب   .)Fluor( فلور  عقود 

طلب  أي  ورود  حالة  يف  فوراً  القانونية  اإلدارة  أو 

تقديم   )Fluor( فلور  تقرر  مل  ولو  حتى  باملقاطعة، 

عطاء عىل ذلك املرشوع.

غسيل األموال

يف  األموال  غسيل  مبحاربة   )Fluor( فلور  تلتزم 

"غسيل  ويعرف  عملها.  فيها  متارس  التي  البلدان 

األموال" بأنه عملية يقوم فيها أفراد أو كيانات بنقل 

إخفاء  بغرض  املايل  النظام  عرب  إجرامية  أموال 

أصلها اإلجرامي، أو جعلها تبدو أمواالً مرشوعة.

تنتهك  لوضع  تعرضك  استبعاد  من  الرغم  وعىل 

أن  بنبغي  األموال،  غسيل  مكافحة  قوانني  فيه 

دفع  طريقة  يف  لالنحرافات  ومنتبهاً  يقظاً  تكون 

لك  ينبغي  ييل،  مام  أياً  الحظت  ما  فإذا  املدفوعات. 

إبالغ إدارة الشؤون املالية لدينا عىل الفور:

مبالغ مدفوعة بعمالت غري  	

تلك املحددة يف الفاتورة

مبالغ مدفوعة أو متلقاة من بلدان  	

ال عالقة لها باملعاملة

محاوالت الدفع نقداً أو مبكافآت نقدية 	

مبالغ مدفوعة من قبل طرف من  	

غري أطراف العقد أو عىل حساب غري 

حساب عالقة العمل املعتاد

طلب أو محاولة دفع املبالغ لكل فاتورة أو  	

مجموعة من الفواتري بأشكال دفع متعددة

طلبات للدفع بالزيادة 	

س:

س:

س:
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حظر عاملة األطفال أو العاملة 

القرسية أو االتجار بالبرش

بكرامة  األشخاص  جميع  معاملة  بوجوب  عقيدتنا  إن 

األساسية  األمانة  قيمة  يف  أصيلة  عقيدة  متثل  واحرتام 

وتدعم  تقدر  بيئة  بتعزيز   )Fluor( فلور  وتلتزم  لدينا. 

تتسامح  ال  ولذا  اإلنسان.  وأبعاد حقوق  جميع جوانب 

فلور )Fluor( مع استخدام األطفال أو العاملة القرسية 

الجنسية  باألعامل  القيام  أو  البرش  يف  االتجار  أو 

موردي  أن  من  للتأكد  العمل  عليك  ويجب  التجارية. 

يف  من رشكائها  وغريهم  ومقاوليها   )Fluor( فلور  رشكة 

توقعات  املبني يف  النحو  بذلك، عىل  يقومون  ال  العمل 

بشأن  واملقاولني  املوردين  من   )Fluor( فلور  رشكة 

www. عىل  املتوافرة  العمل،  وأخالقيات  سلوكيات 

تلك  وتُطبّق   .www.fluor.comو  onefluor.com

املعايري بغض النظر عن القوانني والعادات املحلية.
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"اليد الطاهرة ال تحتاج إىل 
قفاز لتغطيتها."

 ناثانايل هوثورن، مؤلف

حامية أصول الرشكة

 حامية أصول الرشكة
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املعلومات االمتالكية واملؤمتن عليها

امللكية  محل  املعلومات  تعد  الرسية  املعلومات 

أهم  من  واحدة  فلور  برشكة  الخاصة  والرسية 

امللكية  محل  "املعلومات  وتشمل  الرشكة.  أصول 

التي  املعلنة  غري  املعلومات  عامة  بصفة  والرسية" 

بالرشكة.  ترض  أو  املنافسني  تفيد  فقد  كشفت  لو 

بيانات  التصاميم،  فنية،  معلومات  أمثلتها  ومن 

العمل،  خطط  التسعري،  معلومات  العمليات، 

الفرق،  وتكوين  االستحواذ  خطط  اسرتاتيجية  أو 

فنية  وخربة  عمل،  إجراءات  املشاريع،  مامرسات 

وخربة   ، عمل  إجراءات  واملوردين.  العمالء  قوائم 

إيل  إضافة  العمالء  و  وأبحاث  برمجيات وتقنية  فنية، 

الخاصة  عليها  املؤمتن  أو  االمتالكية  املعلومات 

امللزم  من  عليها  فلور  رشكة  ائتمن  ثالث  بطرف 

واملؤمتن  االمتالكية  املعلومات  مثل   ، حاميتها 

عليها الخاصة بالعمالء والرشكاء.

ويجب أن تكون يقظاً يف الوظيفة وخارجها، وتحمي 

امللكية  ومحل  الرسية   )Fluor( فلور  معلومات 

إىل  املعلومات  هذه  تقديم  يجوز  فائقة.  بعناية 

ملعرفتها  تحتاج  خارجية  جهة  أي  أو  العمل  زمالء 

املرصَّح  من  كنت  إذا  املرشوعة  العمل  ألغراض 

اإلدارة  أو  ملديرك  بإقرار  تُديل  أن  رشيطة  بذلك،  لهم 

بالتزامات  ملزم  الثالث  الطرف  هذا  أن  القانونية 

اإلجراءات  اتباع  من  وتأكد  فلور.  رشكة  تجاه  الرسية 

من  املعلومات  تلك  لحامية  املوضوعة  الوقائية 

تناقش  ال  قصد.  غري  أو  قصد  عن  استخدامها  إساءة 

أن  ميكن  عام  مكان  يف  مطلقاً  املعلومات  تلك 

عليك  يتعني  حيث  خارجية.  أطراف  فيه  يسمعك 

الحفاظ عىل رسية معلومات فلور )Fluor( وملكيتها 

لها حتى بعد انتهاء توظيفك.

اإلجراءات  تفعيل  من  التأكد  املديرين  عىل  ويجب 

الرسية  املعلومات  لحامية  املوضوعة  الوقائية 

أو  قصد  عن  االستخدام  إساءة  من  امللكية  ومحل 

املعلومات  تلك  تقديم  من  والتأكد  قصد،  غري 

للموظفني عىل قدر الحاجة فقط.

مشرتكة  مشاريع  رشاكات  يف   )Fluor( فلور  تدخل 

أو  لنا،  املنافسة  الرشكات  من  تكون  قد  رشكات  مع 

ويعترب  أخرى.  ظروف  يف  لها  عمالء  أو  موردينا،  من 

بالغ  أمراً  املشرتكة  املشاريع  تلك  يف  التواصل 

معقولة  خطوات  اتخاذ  ينبغي  ولكن  األهمية، 

املشمولة   )Fluor( فلور  معلومات  لحامية 

بصورة  عنها  اإلفصاح  من  امللكية  وحقوق  بالرسية 

نطاق  خارج  استخدام  من  أو  مناسبة،  وغري  عرضية 

االلتزام  علينا  يجب  املعني.  املشرتك  املرشوع 

املربمة  املشرتكة  املرشوعات  اتفاقيات  بجميع 

املتعلقة  األحكام  تحدد  والتي  فلور،  رشكة  مع 

برشكة  الخاصة  واألنظمة  املعلومات  إىل  بالوصول 

املعلومات  هذه  إىل  الوصول  حق  وتحرص  فلور، 

محددة/ ظروف  ظل  يف  األفراد  بعض  عىل  واألنظمة 

ومبوجب حقوق ترخيص معينة.

االستخدام الشخيص ملمتلكات الرشكة

وأنظمة  الرشكة  معدات  إىل  أحياناً،  احتجت،  رمبا 

ويسمح  املحدود.  الشخيص  لالستخدام  الكمبيوتر 

معقوالً،  استخدامك  كان  طاملا  حدود،  يف  بذلك  لك 

مع  يتسامح  ولن  العمل.  أهداف  تحقق  وكنت 

يف  ومعداتها   )Fluor( فلور  مرافق  استخدام 

غري  أو  استغاللية  أو  بها  مرصح  غري  أغراض 

استخدام  يف  تفرط  وال  الئقة.  غري  أو  أخالقية 

استخدامات  يف  استخدامها  تيسء  أو  الرشكة  أصول 

لصالح  بأعامل  القيام  يف  أو  شخصية  مكاسب  أو 

احتياالً  عد  فرمبا  ذلك،  يف  اسرتسلت  ما  وإذا  الغري. 

أو رسقة.

يف  متضيه  الذي  الوقت  تحدد  أن  منك  طلب  وإذا 

عليه،  للمحاسبة  العمالء  أو  الرشكة  أجل  من  العمل 

فتأكد من قيامك بذلك بدقة وإنصاف.

 حامية أصول الرشكة

من  متأخر  لوقت  املكتب  يف  وحدي  أكون  عندما  وأحيانًا،  العمل.  ساعات  بعد  املكتب  يف  أعمل  ما  كثريًا 

توجيهها  بإعادة  وأقوم  مخلة  البعض  يجدها  رمبا  التي  الشخصية  اإللكرتوين  الربيد  رسائل  أقرأ  الليل، 

قمت  طاملا  برشكتنا  الرضر  ألحق  أين  أظن  وال  أحداً،  أزعج  ال  بذلك  أنني  وأتصور  أصدقايئ.  بعض  إىل 

بذلك بعد ساعات العمل. فهل أنا محق؟

العميل  أو  بالرشكة  الخاصة  الشبكات  أنظمة  أو  الكمبيوتر  أجهزة  استخدام  أبًدا  املقبول  من  فليس  ال، 

يف  أو  املكتب  يف  وحدك  كنت  ولو  حتى  الالئقة،  غري  اإللكرتوين  الربيد  رسائل  توجيه  إعادة  أو  ملشاهدة 

فذلك   .)Fluor( فلور  رشكة  يف  يعمل  ال  شخص  إىل  الرسائل  توجيه  تعيد  كنت  أو  عمل  رحلة  يف  أو  املنزل 

إىل حد  تأديبي قد يصل  إجراء  اتخاذ  إىل  يؤدي  أن  الرشكة ومواردها وميكن  لوقت  غري مالئم  استخداماً  يعد 

الفصل من العمل.

العمل  يف  وقتي  معظم  أقيض  أنني  اتضح  فلور.  رشكة  برعاية  مجتمعي  مرشوع  يف  للمساعدة  تطوعت  لقد 

مقبول  هذا  هل  للعمل.  النهائية  باملواعيد  الوفاء  عىل  قدريت  من  يحد  الذي  األمر  املبادرة،  هذه  عىل 

ألنها مبادرة متعلقة برشكة فلور؟

عليك  يجب  للرشكة،  ومهمة  بها  مسموح  بفلور  املتعلقة  والخريية  املجتمعية  املبادرات  أن  من  الرغم  عىل 

مُيكن  قدًما.  امليض  كيفية  لتحديد  إكامل عملك  قدرتك عىل  يعوق  ذلك  بأن  الرسعة  إبالغ مرشفك عىل وجه 

ملرشفك فقط أن يقرر ما إذا كان يجب عليك مواصلة العمل يف مرشوع املجتمع أم ال.
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أمن اإلنرتنت والبيانات

التكنولوجيا  الستعامل  ترخيص  لها  أو  فلور  متتلك 

األجهزة  ذلك  يف  مبا  أعاملنا،  يف  املستخدمة 

التكنولوجيا  هذه  الكمبيوتر.  وأنظمة  والربمجيات 

الكمبيوتر  أنظمة  عىل  املخزنة  واملعلومات 

جهاز  يستخدم  شخص  كل  فلور.  لنجاح  لنا  هامة 

هذه  حامية  عن  مسؤول  هو  فلور  يف  كمبيوتر 

أن  تعتقد  كنت  إذا  القيمة.  التكنولوجية  املوارد 

طرف  أو  فلور  أمن  و/أو  أداء  يضع  شخص  هناك 

أن  أو  للخطر،  معرضة  أنظمة  أو  معلومات  أو  ثالث 

يجب  اخرتاقها،  تم  قد  البيانات  أو  املعلومات  هذه 

مدير  أو  للمرشف  املشورة  تقديم  الفور  عىل  عليك 

تكنولوجيا املعلومات الخاص بك.

تجري  ليك  التقنيات  تلك  عىل  الرشكة  ائتمنتك  لقد 

ا  أيً استخدام  لك  يجوز  ال  بواسطتها.  الرشكة  أعامل 

مايل  ربح  أو  منفعة  لتحقيق  فلور  رشكة  موارد  من 

االطالع  أو  قانونية  غري  بأنشطة  للقيام  أو  شخيص 

غري  أو  رصيحة  جنسية  أو  لآلداب  مخلة  مواد  عىل 

بحقوق  محمية  مواد  لتنزيل  أو  تنزيلها  أو  مناسبة 

متييزية  رسائل  أي  إلرسال  أو  إذن  دون  والنرش  الطبع 

أي  وجود  تتوقع  أال  وينبغي  تهديدية.  أو  مزعجة  أو 

املوارد؛  بهذه  يتعلق  فيام  شخصية  خصوصية 

مسموح  حد  أقىص  إىل  الرشكة،  تحتفظ  حيث 

يف  حقوقها  بكافة  بها،  املعمول  القوانني  يف  به 

أو  ترسلها  معلومات  أو  رسائل  أية  ومراجعة  رصد 

ميكن  أنه  تذكر  الرشكة.  موارد  باستخدام  تستقبلها 

بعد  واملعلومات  اإللكرتونية  الوثائق  استعادة 

"حذفها" من ذاكرة حاسوبك اآليل.

أو  الكمبيوتر  برامج  إضافة  يف  ترغب  كنت  إذا 

عليك  يجب  فلور،  الكمبيوتر  معدات  عىل  األجهزة 

تكنولوجيا  إدارة  من  موافقة  عىل  الحصول  أوالً 

شبكة  عىل  أمنياً  خطرا  تشكل  قد  ألنها  املعلومات، 

ال  التي  الكمبيوتر  برامج  مطلقاً  تضيف  ال  فلور. 

تنتهك  أو  برامج  وترخيص  اتفاقيات  لها  توجد 

طرف  أي  منح  قبل  والنرش.  الطبع  حقوق  قوانني 

أو  برامج  أي  أو  فلور  شبكة  إىل  الوصول  حق  ثالث 

عليك  يجب  فلور،  شبكة  خالل  من  متوفرة  أنظمة 

فمن  بذلك،  القيام  يف  الحق  لدينا  أن  من  تتأكد  أن 

يف  الصحيحة  الوثائق  وأن  بذلك،  القيام  املناسب 

معرف  أو  املرور  كلمة  مشاركة  تشكل  قد  مكانه. 

مع  األخرى  الدخول  اعتامد  بيانات  أو  املستخدم 

تشكل  وقد  الرتخيص  التفاقات  انتهاكاً  آخر  شخص 

الرسية  املعلومات  واستخدام  الئق  غري  إفشاءا 

وامللكية وقد تعرض أمن شبكتنا للخطر.

وسائل اإلعالم االجتامعية

اإلنرتنت  إىل  الوصول  بإمكانية  معظمنا  يتمتع 

السامح  ورغم  عملنا.  يف  اآليل  الحاسب  أجهزة  عىل 

يجب  ا،  أحيانً املوارد  لهذه  الشخيص  باالستخدام 

لدّي بعض الصور من مرشوع كبري وأرغب يف استخدام تلك الصور يف عرض نقدمه لعميل آخر . هل ميكنني القيام بذلك؟

مثبتة  أخري  رشكات  وأي  املصور  من  إذن  عيل  الحصول  إىل  تحتاج  قد  ذلك،  إيل  وباإلضافة  املرشوع.  موقع  صور  الستخدام  العميل  من  إلذن  تحتاج  قد 

شعاراتها يف الصور الفوتوغرافية. ويحق لألفراد أيًضا املوافقة عىل كيفية استخدام صورهم.

لقد تركت الحاسب اآليل املحمول الخاص يب عىل منت طائرة وكانت كلامت املرور التي أستخدمها يف حقيبة الحاسب اآليل. ما الذي ينبغي يل عمله؟

وتزويدهم  فلور  أمن رشكة  بقسم  فوراً  االتصال  عليك  يجب  ذلك  بعد  املحرض.  هذا  من  نسخة  الحصول عىل  وطلب  الفور  عىل  الرشطة  يف  عمل محرض  يتعني 

بنسخة من محرض الرشطة وأمن معلومات فلور )Fluor( لإلبالغ عن الرسقة. يجب أن تكون عىل وعي كاٍف بسياسات أمن تكنولوجيا املعلومات التي تعتمدها 

أو أي أجهزة أخرى محمية بكلامت مرور. إضافة لذلك، يتوجب  الكمبيوتر املحمول لديك  التي تستخدمها يف  املرور  بكلامت  أبداً  رشكة فلور. يجب أال تحتفظ 

عليك أال تقوم بتخزين أي معلومات شخصية )مثل أرقام الضامن االجتامعي أو معلومات البطاقة االئتامنية( عيل الكمبيوتر الخاص بك إال إذا كانت مشفرة.

حول  تأكيد  عىل  الحصول  فيه  يطلب  مؤخراً  سؤاالً  نرش  مستخدماً  هناك  أن  والحظت  برشكتنا.  الخاصة   !Yahoo رسائل  لوحة  دورية  بصورة  أطالع  أنا 

هذا  يف  للعميل  مبدئية  أعاماًل  نجري  أننا  أعلم  فأنا  الجمهور،  لعامة  الرسمي  اإلعالن  إصدار  عدم  من  الرغم  وعىل  به.  فازت  رشكتنا  أن  أُشيع  مهم  مرشوع 

املرشوع. هل يصح يل اإلجابة عن السؤال املطروح أعاله يف لوحة الرسائل واإلفصاح عن أننا استلمنا التكليف بالعمل؟

ضد  يعترب  املحادثة،  غرف  أو  الرسائل  لوحات  ذلك  يف  مبا  اجتامعية،  إعالمية  مواقع  يف  للرشكة  مملوكة  معلومات  أو  رسية  معلومات  عن  العلني  فاإلفصاح  ال، 

السمعة  تخص  ألرضار  رشكتنا  وكذلك  ذلك  يف  املتورطني  األشخاص  أو  الشخص  يعرض  أن  ذلك  عمل  شأن  ومن  برشكتنا.  الخاصة  والسياسة  القواعد  مدونة 

وغرامات مدنية أو جنائية. ونظراً ألن املعلومات املتعلقة بهذا املرشوع ليست علنية، ينبغي عليك عدم التعليق عىل مثل هذه األسئلة أو اإلجابة عنها أبداً.

املنزيل  اآليل  الحاسب  عىل  موجود  هذا  املجاين  الربنامج  تطبيق  بأن  علاًم  يب،  الخاص  املحمول  اآليل  الحاسب  عىل  مجاين  برنامج  تطبيق  تنزيل  يف  أرغب 

الخاص يب. فهل هذا مقبول؟

فلور.  برشكة  الخاص  املحمول  حاسوبك  عيل  برنامج  تنزيل  املقبول  من  كان  إذا  عام  للموافقة  له  تتبع  الذي  املعلومات  تقنية  قسم  مراجعة  عليك  يتوجب  ال، 

يجب أن يفحص قسم تقنية املعلومات أي برنامج، حتى لو كان متاًحا مجانًا، لضامن أنه آمن إلدخاله إىل بيئة رشكة فلور.

االجتامعي  التواصل  وسائط  سياسة  مراعاة  عليك 

.)HR-113( املعتمدة لدى رشكة فلور

عن  الشخصية  املسؤولية  املوظفون  يتحمل 

وقت  يخضع  وال  اإلنرتنت.  عرب  وصورهم  كلامتهم 

الرشكة،  تفرضها  قيود  ألي  عموًما  املوظف  فراغ 

السلطة  استخدام  املوظفني  عىل  يجب  ولكن 

املعمول  الرشكة  سياسات  جميع  واتباع  التقديرية 

منصات  عىل  بالرشكة  متعلق  محتوى  نرش  عند  بها 

وسائل التواصل االجتامعي.

التأكد من أن وسائل تواصلك ال تنتهك  	

القانون )عىل سبيل املثال، قوانني القذف 

والتشهري والتحرش وقوانني حقوق النرش( 

أو سياسات الرشكة )عىل سبيل املثال، 

السياسات املتعلقة باإلفصاح عن 

املعلومات الرسية أو حقوق امللكية، أو 

.)Fluor( التحدث بالنيابة عن رشكة فلور

ال ينبغي استخدام شعارات الرشكة أو الصور  	

أو غريها من مواد الرشكة التي تحمل عالمات 

تجارية عليها )حقوق النرش، وما إىل ذلك( 

ا دون موافقة املدير العاملي لخدمات  تجاريً

التسويق أو مدير االتصاالت بالرشكة. يخضع 

ا الصور والرسوم  املحتوى الرقمي، متضمًن

البيانية واملقاالت واملدونات والفيديو 
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أو  املدقق  عىل  سليم  غري  نحو  عىل  التأثري  تحاول  ال 

أو  الرشكة  سجالت  يراجع  الذي  املحقق  أو  املنظم 

تحاول تشجيع الغري عىل القيام بذلك.

اتصل  حال  يف  القانونية  اإلدارة  إبالغ  عليك  يجب 

فلور  رشكة  بخصوص  حكومي  منظم  أو  محقق  بك 

خاصة  سجالت  أي  تقديم  لك  ينبغي  وال   .)Fluor(

الحصول  دون  خارجيني  محققني  إىل   Fluor بفلور 

عىل موافقة كتابية اإلدارة القانونية يف رشكة فلور.

براءات االخرتاع ، األرسار التجارية ، حقوق

الطبع  وحقوق  التجارية  واألرسار  االخرتاع  براءات 

قانونية  مصطلحات  هي  التجارية  والعالمات  والنرش 

أو  فنية  خربة  أو  اخرتاع  هناك  يكون  عندما  تعرف 

مملوك  اسم  أو  تحريري  عمل  أو  فكرة  أو  منتج 

قبل  من  األشياء  هذه  استخدام  وأن  رشكة،  أو  لفرد 

كتايب.  رصيح  إذن  بدون  محظور  هو  إمنا  اآلخرين 

رشكة  شعار  أو  اسم  تستخدم  أال  عليك  يتوجب 

أال  عليك  يتوجب  لذلك،  إضافة  إذنها.  بدون  أخري 

أو  فوتوغرافية  صور  أو  بيانات  أو  مواد  بنسخ  تقوم 

الحصول  بدون  برمجيات  أو  فيديوهات  أو  موسيقي 

املالك.  أو  املؤلف  من  املطلوب  التفويض  عيل 

اإلنرتنت  عيل  مثبت  يشء  هناك  يكون  أن  مجرد  إن 

وميكن  لالستخدام.  ا  مجانً متوافر  أنه  يعني  ال  فذلك 

أن تحتاج إلذن من أكرث من مصدر واحد.

أفكار  بتطوير  املوظفون  يقوم  األحيان  بعض  ويف 

ضمن   Fluor فلور  لصالح  وتقنيات  عمليات  أو 

محل  سيكون  الذي   Fluor فلور  يف  عملنا  نطاق 

والنرش  الطبع  حقوق  أو  اخرتاع  برباءات  حامية 

الفكرية" هي ملك  "امللكية  تجارية. هذه  أوعالمات 

التعاقد  ولرشوط  للوضع  )تبعاً  عمالئها  أو  للرشكة 

من  كجزء  للموظفني.  ملكاً  وليست  العميل(،  مع 

بالتنازل  قمت  لقد  فلور،  رشكة  لدي  استخدامك 

أو  فلور  لصالح  فكرية  ملكية  ألي  الحقوق  عن 

العمالء، وفقاً ملا هو مالئم
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حامية أصول الرشكة

لنفس قيود حقوق النرش مثل الوسائط 

املطبوعة وغريها من الوسائط األخرى.

يف حالة تحدثك عن حياتك املهنية،  	

فرصح بأنها متثل آرائك الشخصية 

وال متثل بالرضورة آراء الرشكة.

تُعترب رشكة فلور )Fluor( رشكة مطروحة  	

للتداول العام ومُيكن اعتبار مشاركة 

املعلومات الرسية مشاركة معلومات داخلية 

وبالتايل قد تكون غري قانونية. ويتضمن ذلك 

االسرتاتيجيات والتنبؤات والعديد من األشياء 

ذات الرقم بالدوالر )مثل املبيعات غري العامة 

وبيانات األرباح أو معلومات التسعري(.

عدم اإلشارة إىل العمالء أو الرشكاء أو  	

املوردين دون موافقتهم الخطية إذا 

مل تكن املعلومات أو املحتوى متاحة 

للجمهور ألن هذا الكشف العلني قد يثري 

مسؤولية جسيمة ومسائل تعاقدية للرشكة 

ا منهام. وللمتورطني يف هذا الكشف أو أيً

حامية معلوماتك الشخصية. ويجب  	

عدم مشاركة املعلومات الرسية حول 

املوظفني أو غريها من املعلومات 

التي تنتهك سياسات الرشكة.

االحتفاظ بالوثائق والسجالت

الوثائق  من  كبرية  كميات  مع  نتعامل  ما  كثريًا 

اإللكرتونية.  أو  الورقية  سواء  الخاصة،  والسجالت 

االحتفاظ  مبدة  معرفة  عىل  تكون  أن  املهم  ومن 

رشكة  تخلص  وكيفية  والسجالت،  الوثائق  بتلك 

 )Fluor( منها. ويوجد لدى رشكة فلور )Fluor( فلور

بوثائق  لالحتفاظ  تفصيلية  ومامرسات  سياسات 

ينبغي  والتي  املشاريع،  وغري  للمشاريع  وسجالت 

بحيازتك  إخطارك  حالة  يف  بها.  وتلتزم  تفهمها  أن 

تحقيق  أو  قضائية  لدعوى  أهمية  ذات  لوثائق 

بتلك  االحتفاظ  عليك  يجب  تدقيق،  عملية  أو 

يف  عليها  املنصوص  التعليامت  واتباع  السجالت 

اإلخطار.

التدقيق وعمليات  التحقيقات 

جهات  مع  كامل  بشكل  نتعاون  أن  منا  يتوقع 

الخارجية  أو  الداخلية  التحقيق  أو  التدقيق 

بعملية  تتصل  معلومات  تطلب  التي  الرشعية، 

دقيقة  معلومات  دامئاً  م  قدِّ لذا  لرشكتنا.  تدقيق 

وكاملة. عالوة عىل ذلك ال تحذف أو تدمر السجالت 

لتحقيق  تخضع(  أن  يحتمل  التي  )أو  الخاضعة 

أو  املحكمة،  أمام  مثول  أمر  أو  داخيل،  أو  حكومي 

قضية.
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"الشخص الذي ينطق بالصدق 
مرتاح البال دامئًا."

 حكمة من الرشق األوسط

استخدام معلومات األطراف األخرى

عىل نحو أخالقي ومسؤول

استخدام معلومات األطراف األخرى عىل نحو أخالقي ومسؤول
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العمالء  قبل  من  عليها  املؤمَتنون  املعلومات 

والرشكاء

الذين  والرشكاء  واملوردون  العمالء  يأمتننا  ما  ا  غالبً

درجة  عىل  وبيانات  معلومات  عىل  معهم  نتعامل 

أيًضا  املعلومات  هذه  تخضع  وقد  الرسية.  من  عالية 

التعاقدية  البيانات والرشوط  لقوانني حامية خصوصية 

فلور  رشكة  لدى  املعتمدة  واملامرسات  والسياسات 

املعلومات. عىل سبيل  بالتعامل مع تلك  يتعلق  فيام 

امللزمة  املؤسسية  القواعد  سياسات  تضمن  املثال، 

الشخصية  التواصل  بيانات  حامية  فلور  رشكة  لدى 

املتحدة  واململكة  أوروبا  داخل  واملعالَّجة  عة  املجمَّ

والتي تخص عمالء الرشكة ورشكائها.

يستخدمون   )Fluor( فلور  موظفي  من  والكثري 

يف  واملعلومات  البيانات  هذه  مع  ويتعاملون 

احرتام  الجميع  عىل  ويتعني  يوم.  كل  مشاريعنا 

بأقىص  وحاميتها  والبيانات  املعلومات  هذه 

بعد  حتى  األوقات،  كل  يف  والحيطة  العناية  درجات 

ترك العمل لدى رشكة فلور.

املنافسني معلومات 

املالئم  من  العمل،  سوق  يف  بفعالية  للتنافس 

ملعلومات  املحددة  األشكال  بعض  نجمع  أن  لنا 

علينا  يتعني  لذلك،  سعينا  يف  لكن  تنافسية. 

وقانوين.  بعمل ذلك بشكل مسؤول وأخالقي  االلتزام 

املعلومات  واستخدام  جمع  ميكنك  وعامة، 

عىل  أو  واملجالت  الصحف  يف  املتوافرة  العامة 

أو  السنوية  التقارير  إىل  باإلضافة  اإلنرتنت، 

كام  املنشورة.  والتسويق  املبيعات  مطبوعات 

املتحصل  املعلومات  استخدام  أيضاً  ميكنك 

غري  أنها  طاملا  العمالء،  مع  املحادثات  من  عليها 

وكذلك  تنافسية،  غري  مبامرسات  تتعلق  أو  رسية 

التجارية  الرابطات  لدى  املتوافرة  املعلومات 

ونقابات املهن أو مؤمترات الصناعات املختلفة.

املعلومات  استخدام  ميكنك  ذلك،  عىل  وعالوة 

منافسة،  رشكة  عرض  حول  عميل  أي  يقدمها  التي 

وإذا  رسية.  غري  املعلومات  هذه  تكون  أن  عىل 

بعقد  للفوز  مبناقصة  مرتبطة  املعلومات  كانت 

القانونية  اإلدارة  باستشارة  دامئاً  فعليك  حكومي، 

املعلومات  استخدام  قبل  عليك  واملرشف 

مع  "التعاقد  )انظر  عنها  اإلفصاح  أو  املقدمة 

الحكومة األمريكية"(.

عىل  يدل  مبا  الظهور  حتى  تجنب  عليك  وينبغي 

مطلقاً  تسَع  ال  سليم.  غري  بشكل  املعلومات  جمع 

معلومات  أو  رسية  معلومات  عىل  للحصول 

عرب  استخدامها  أو  منافسة  لرشكة  حرصياً  مملوكة 

احتيالية  أخرى  بوسائل  أو  محرفة  أو  كاذبة  مصادر 

عليك  يتعني  كام  السليمة.  اإلجراءات  بخالف  أو 

ملثل  تلقيك  حال  فوراً  القانونية  اإلدارة  استشارة 

هذه املعلومات.

معلومات رسية من أصحاب العمل السابقني

عىل  الجدد  املوظفني  خاللها  يحصل  أوقات  هناك 

عمالئنا  حول  حرصياً  مملوكة  أو  رسية  معلومات 

مستخدم  مع  عملهم  نتيجة  ومنافسينا  ورشكائنا 

ما  عىل  املعلومات  هذه  مثل  تتضمن  قد  سابق. 

ييل:

بيانات فنية أو بيانات تصميامت  	

أو بيانات عمليات محددة

أرسار تجارية أو معلومات رسية 	

برامج ُمرخصة للمستخدم السابق 	

أي يشء تم تصنيفه أو يُقصد  	

بتصنيفه عىل أنه رسي أو مملوك 

حرصياً وغري متاح لعامة الجمهور

ال  املعلومات.  هذه  رسية  احرتام  عليك  ينبغي 

العمل  يف  لك  زميل  من  تطلب  وال  مطلقاً  تكشف 

معلومات  أو  رسية  معلومات  عن  يكشف  أن 

يتعني  كام  سابق،  مستخدم  تخص  حرصياً  مملوكة 

أي  مع  مربمة  رسية  اتفاقية  أي  انتهاك  عدم  عليك 

عرض  إذا  وحتى  أخرى.  طريقة  بأي  سابق  مستخدم 

هذه  مثل  عن  اإلفصاح  العمل  يف  لك  زميل  عليك 

املعلومات، فال تقبل عرضه.

استخدام معلومات األطراف األخرى عىل نحو أخالقي ومسؤول
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"النسبية تنطبق عىل الفيزياء، 

وليس األخالق"
 ألربت أينشتاين، عامل

التنافس يف السوق بعدالة
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بسبب  السوق  يف  فلور  رشكة  يحالف  النجاح  إن 

فنحن  التميز.  فيها  مبا  األساسية،  بقيمنا  التزامنا 

لعمالئنا،  الجودة  فائقة  متكاملة  حلول  نقدم 

بالعدل  نتميز  أننا  بقوة وأمانة ونزاهة. كام  وننافس 

ومع  البعض  بعضنا  مع  تعامالتنا  يف  واألخالق 

مضللة  أو  كاذبة  بترصيحات  نلقي  وال  اآلخرين.ً 

أي  أو   — خدماتهم  أو  منافسينا  شأن  من  للحط 

يشء آخر.

التنافس العادل والحر

أيضاً  تعرف  املنافسة،  قوانني  لعدة  نخضع  نحن 

التي  البلدان  يف  االحتكار،  مكافحة  قوانني  باسم 

مصممة  القوانني  وهذه  أعاملنا.  فيها  منارس 

األعامل  تنافس  وضامن  الحر  السوق  نظام  لدعم 

التجارية لتقديم خدمات جيدة بأسعار معتدلة.

تثبيت  املنافسة  قوانني  متنع  عام،  وبشكل 

يف  بنود  عىل  واملوافقة  املناطق  وتقسيم  األسعار 

املنافسني  مع  أخرى  مشابهة  أنشطة  وعىل  العقد 

تحظر  أنها  كام  السوق.  عىل  ا  سلبيً تأثريًا  تؤثر  قد 

عمالئنا  مع  معينة  تفاهامت  أو  اتفاقيات  إبرام 

قد  التي  العمل  يف  رشكائنا  من  وغريهم  وموردينا 

هذه  وتختلف  قانوين.  غري  بشكل  املنافسة  تقيد 

نشاط  فيه  منارس  الذي  املكان  باختالف  القوانني 

قوانني  فيها  مبا  كثرية،  قوانني  ومثة  العمل. 

التي  األعامل  عىل  حتى  تُطبّق  املتحدة،  الواليات 

مسؤولية  عاتقك  عىل  وتقع  أخرى.  بلدان  يف  تتم 

عىل  ترسي  التي  العادلة  املنافسة  قوانني  كل  معرفة 

أعاملك وااللتزام بها.

التنافس يف السوق بعدالة

الرابطات التجارية ونقابات املهن

ونقابات  التجارية  الرابطات  يف  تشرتك  كنت  إذا 

وحذرًا  حريًصا  فكن  الصناعات،  مؤمترات  أو  املهن 

أحد  مع  تنافسية  غري  موضوعات  تناقش  وال  للغاية 

حاول  ما  وإذا  التسعري.  معلومات  مثل  منافسيك، 

أن  فعليك  محظور،  موضوع  إثارة  املنافسني  أحد 

أن  الفور. وعليك عند ذلك  للمحادثة عىل  تضع حداً 

تتصل باإلدارة القانونية فوراً طلباً للمشورة.

الرشكاء يف املشاريع املشرتكة الذين 

يعدون من املنافسني يف الوقت نفسه

املشرتكة  املشاريع  من  الكثري  فلور  رشكة  متتلك 

نفسه.  الوقت  يف  املنافسني  من  تعد  رشكات  مع 

أي  تناقش  أو  تستخدم  أال  تنتبه  أن  ويجب 

معلومات  أو  التكاليف  أو  األسعار  عن  معلومات 

سياق  خارج  تلقيها  أو  إعطاؤها  تم  اسرتاتيجية 

تُدان  قد  املناقشات  هذه  فمثل  املشرتك.  املرشوع 

أو تؤدي إىل مامرسات غري تنافسية.

القواعد الواجب االلتزام بها عند التعامل

مع املنافسني

ال تناقش أبداً األسعار أو رشوط الصفقة، سواء بشكل رسمي أو غري رسمي 	

ال توافق أبداً عىل تقسيم املناطق أو األسواق أو عىل هوامش ثابتة أو بنود عقد ثابتة. 	

ال تتخذ خطوات الستبعاد املنافسني إطالقاً 	

ال تفصح أبداً عن عطاء رسي أو عن رشوط أي عرض 	

 ال توافق أبًدا عىل تعويض بعضكم البعض عن النفقات املرتبطة بتقديم عطاء بشأن مرشوع  	

دون موافقة مسبقة من اإلدارة القانونية واإلفصاح عن ذلك للعميل

 أرفض بوضوح ورصاحة املشاركة يف أية مناقشات مع املنافسني حول األسعار أو العمالء أو  	

رشوط العقد أو تقسيم املناطق

 ال تحاول أبًدا أن تفعل بشكل غري مبارش ما ال ميكنك فعله بشكل مبارش—فحتى مجرد "جس  	

النبض" باستخدام تعليقات غري مبارشة أو طرح أسئلة حول رشوط الصفقة أو األسعار قد 

يؤدي إىل مشاكل وبالتايل يجب تجنبه

 ال تستخدم أبًدا معلومات متعلقة بإجراء مناقصة مستقبلية أو جارية، ال سيّام يف مجال  	

التعاقد مع الحكومة

ا، أو إذا اشرتكت يف مناقشة أو  	  إذا حصلت عىل أية معلومات تعترب رسية أو مملوكة حرصيً

محادثة يحتمل أن تنطوي عىل مشاكل مع منافس وميكن أن تعترب غري تنافسية، فاتصل 

ا للمشورة فيام يجب أن تفعله. باإلدارة القانونية عىل الفور طلبً

اتصل بنا بعض مقدمي العطاءات اآلخرين 

بشأن عرض حيث نقوم بإعداد طلب تقديم 

العروض. وهم يقرتحون أن نجمع أمواالً 

لتغطية تكاليف إعداد العطاء من أجل مقدمي 

العطاءات الخارسين. فهل هذا مقبول؟

عىل األرجح ال. فال يجوز رد تكاليف العرض إال 

إذا كانت العملية شفافة متاًما ومقبولة للعميل 

املحتمل. ويف الوضع الطبيعي، يرد العميل 

املحتمل نفقات تقديم العطاء.

س:

ج:
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"ال يوجد يشء اسمه زلة 

بسيطة يف النزاهة."
 توم بيرتز، مؤلف

املشاركة يف أنشطة مامرسة الضغط للتأثري عىل القرار واألنشطة السياسية
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السياسية للرشكة األنشطة 

السياسية ليك تساعد  العملية  تساهم رشكة فلور يف 

للرشكة  املهمة  القضايا  بعض  فهم  عىل  الحكومات 

قانونية  قيود  فهناك  ذلك،  ومع  أفضل.  بشكل 

للمسؤولني  به  نسهم  أن  ميكن  ما  عىل  صارمة 

السياسية.  واألحزاب  طاقمهم  وأفراد  املنتخبني 

أموال  تعرض  أو  تعطي  أن  يجوز  ال  السبب،  ولهذا 

غري  أو  مبارشة  )بطريقة  األخرى  أصولها  أو  الرشكة 

السياسية  املساهمة  أشكال  من  شكل  كأي  مبارشة( 

العالقات  قسم  رئيس  من  مسبقة  موافقة  دون 

تعريف  لها  السياسية"  "املساهامت  الحكومية. 

فعالية  أجل  من  تذاكر  حتى رشاء  تشمل  وقد  واسع، 

الرشكة"  موارد  إقراض  أو  األموال  لجمع  سياسية 

رشوة  تعترب  أن  ميكن  السياسية  املساهمة  أن  تذكر 

عيل  نظامي  غري  بشكل  للتأثري  بنية  أعطيت  ما  إذا 

نشاطاتهم.

الرشكة  وقت  استخدام  تستطيع  ال  أنك  تذكر 

السياسية  ألنشطتك  معداتها  أو  ممتلكاتها  أو 

الشخصية.

املتحدة  الواليات  مواطني  للموظفني  يجوز 

املساهمة  فيها  رشعية  إقامة  املقيمني  أو  األمريكية 

لرشكة  التابعة  السيايس  العمل  لجنة  يف  طواعية 

مساهامت  لتقديم  موظفونا  أسسها  والتي  فلور، 

لصالح  تعترب  التي  والحمالت  للمنظامت  سياسية 

عليه  أن  أي موظف  أن يشعر  ينبغي  فلور. وال  رشكة 

لرشكة  التابعة  السيايس  العمل  لجنة  يف  املساهمة 

تنفيذي  مسؤول  أي  يضغط  أن  يجوز  وال  فلور، 

املشاركة يف أنشطة مامرسة الضغط للتأثري عىل القرار واألنشطة السياسية

عىل  إلجباره  آخر  موظف  عىل  موظف  أو  مدير  أو 

تؤثر  ال  املساهمة  تلك  أن  كام  فيها.  املساهمة 

أو  الرتقية  يف  فرصك  أو  مكافآتك  عىل  ا  إطالقً

.)Fluor( استمرارك يف العمل يف رشكة فلور

سياسة مامرسة الضغط للتأثري عىل القرار

تحكم  صارمة  قواعد  هناك  البلدان  من  الكثري  يف 

القرارات  عىل  فالتأثري  القرارات.  عىل  التأثري  أنشطة 

كثرية  أنواعاً  ويغطي  للحكومة  اإلفصاح  يتطلب 

تسجيل  يتوجب  معينة،  بلدان  ففي  األنشطة.  من 

يُطلب  وقد  القرارات.  عىل  املؤثرة  الضغط  جامعات 

عملك  كان  إذا  القرارات  عىل  التأثري  يف  االشرتاك  منك 

ينطوي عىل:

االتصال باملرشعني أو الجهات  	

التنظيمية أو موظفي الفرع التنفيذي 

أو طاقم العمل الخاص بهم.

 عقد صفقات عىل بيع العقود  	

الحكومية أو التفاوض بشأنها

 جهود للتأثري عىل اإلجراءات  	

الترشيعية أو اإلدارية

عىل  مؤثرة  تعترب  قد  أنشطة  أي  يف  االشرتاك  قبل 

برئيس  اتصل  سياسية،  أنشطة  تعترب  أو  القرارات 

قسم العالقات الحكومية التابع لرشكة فلور.

عيل  ضغط  هناك  بأن  وأشعر  انتخابه.  إعادة  يف  الرشكة  تساهم  ليك  مهاًم  هندسيًا  عقًدا  تربم  أن  توشك  التي  املدن  إحدى  بلدية  رئيس  يب  اتصل 

لاللتزام بذلك. ما الذي ينبغي يل عمله؟

املساهمة  قرار  وأن  عليها  واملوافقة  الرشكة  مساهامت  الستعراض  راسخة  مامرسات  لديها   )Fluor( فلور  رشكة  بأن  البلدية  رئيس  تبلغ  أن  لك  ينبغي 

ليس قرارك. وبعد ذلك، ينبغي عليك إبالغ رئيس قسم العالقات الحكومية إلجراء االستعراض.

شيك.  إرسال  أود  ولكنني  الحضور،  أستطيع  وال  الكونغرس.  يف  بلديت  ملمثل  تربعات  جمع  حفل  لحضور  عميل  فريق  يف  رشيك  من  دعوة  تلقيت 

فهل يجوز أن يرسل مساعدي اللييل شيكاً شخصياً للحملة؟

االستعانة  ويتضمن  الرسيع  بالربيد  الشخيص  الشيك  إلرسال  الالزمة  املوارد  يتضمن  وهذا  شخصية.  سياسية  أنشطة  يف  الرشكة  موارد  استخدام  يجوز  ال 

مبساعدك.

املطلوب  املبلغ  لدفع  وأخطط  سياسية.  منظمة  أجل  من  التربعات  جمع  من  ستُضاعف  جولف  مباراة  يف  االشرتاك  مؤخرًا  العمالء  أحد  مني  طلب 

من جيبي الخاص، والذي سيتضمن تكلفة مباراة الجولف. فهل يجوز أن أطالب رشكة فلور برد املبلغ يل؟

املشاركة،  وقبل  التربعات.  لجمع  السياسية  بالفعاليات  املرتبطة  النفقات  أو  السياسية  املساهامت  نفقات  بسداد  الرشكة  مطالبة  إطالقًا  لك  يجوز  ال  ال، 

.)Fluor( عليك أن تستشري رئيس قسم العالقات الحكومية يف رشكة فلور

س:

س:

س:

ج:

ج:

ج:
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"وحدنا ال مُيكننا سوى فعل القليل، 

مًعا مُيكننا فعل الكثري."
 هيلني كيلر، ناشطة

معلومات االتصال
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املتخصصون الخرباء 
السياسات  لك  يرشح  لشخص  تحتاج  عندما  رشكة  يف  املحددة  بالشؤون  الخرباء  بأحد  االتصال  ميكنك 

والقوانني ومامرسات العمل يف مجال خربته الخاص.

هذا  يف  الخرباء  أحد  إىل  توجيهها  سيتم  التالية،  العناوين  أحد  إىل  اإللكرتوين  الربيد  عرب  رسالة  بإرسال  قمت  إذا 

املجال.

الربيد اإللكرتوين مجال التخصص 

ethics@fluor.com االمتثال واألخالقيات 

fluor.information.security@fluor.com أمن اإلنرتنت والبيانات  

isthisaconflict@fluor.com تضارب املصالح  

recordsmanagementandretention@fluor.com إدارة املعلومات والسجالت 

fggcompliance@fluorgov.com تضارب املصالح يف حلول املهمة  

fggisthisaconflict@fluorgov.com تضارب املصالح يف حلول املهمة  

hse.communications@fluor.com الصحة والسالمة والبيئة 

government.relations@fluor.com سياسة مامرسة الضغط للتأثري عىل القرارات والنشاط السيايس ولجان العمل السيايس 

chief.privacy.officer@fluor.com الخصوصية 

media.relations@fluor.com استفسارات وسائل اإلعالم 

corporate.security@fluor.com األمن 

compliance@stork.com امتثال وأخالقيات رشكة ستورك 

trade.compliance@fluor.com ضوابط التجارة والعقوبات واملقاطعات 

معلومات االتصال
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غري أخالقي 
غريأخالقي 
غريأخالقي 
غريأخالقي 
غريأخالقي

قم باإلبالغ عن الترصفات غري األخالقية.

إنه الترصف الصائب الذي عليك القيام به.

تكلّم حتى يختفي سوء السلوك.
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If you are uncomfortable using one of the resources identified  
in the Code of Business Conduct & Ethics, you may contact  
Fluor’s Compliance and Ethics Integrity Portal and Hotline in any 
of the following ways:

COMPLIANCE AND ETHICS  
INTEGRITY PORTAL AND HOTLINE

1.800.461.9330 
Collect/Reverse Call: 

1.720.514.4400
To report a concern toll free by phone, 

visit www.fluorintegrity.com.  
To view country specific phone numbers, 

use the dropdown menu in the  
Call Us section to select the country  
in which you are located. Follow the  

dialing instructions provided. 

Visit www.fluorintegrity.com

© 2022 Fluor Corporation. All Rights Reserved.  
Fluor is a registered service mark of Fluor Corporation.  
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معلومات االتصال

إذا مل تكن مرتاًحا الستخدام أحد املوارد املحددة يف مدونة قواعد السلوك 

املهني واألخالقيات، فيُمكنك التواصل مع بوابة النزاهة لالمتثال واألخالقيات 

وخطها الساخن التابعان لرشكة فلور بأي وسيلة من الوسائل التالية:

www.flourintegrity.com تفضل بزيارة
 1.800.461.9330

خدمة االتصال عىل نفقة املتلقي:

1.720.514.4400

لإلبالغ عن مشكلة ما عىل الرقم املجاين عرب الهاتف، 

تفضل بزيارة www.flourintegrity.com. لعرض 

أرقام الهواتف الخاصة بكل بلد، يُرجى استخدم القامئة 

املنسدلة يف قسم اتصل بنا لتحديد البلد الذي تقيم 

فيه. واتبع تعليامت االتصال املقدمة.



"النزاهة جوهر كل ما هو 

ناجح."
 بكمينسرت فولر، مؤلف ومهندس

إعفاءات: ال يجوز إعفاء بعض المسؤولين التنفيذيين من مدونة القواعد الخاصة بنا، حسب 
االقتضاء، إال من جانب لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة وسيتم الكشف عنها.

www.fluor.com

© 202 شركة فلور. جميع الحقوق محفوظة.
.Fluor is a registered service mark of Fluor Corporation

مدونة قواعد السلوك واألخالقيات يف العمل
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