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النزاهة:
 إنها التصرف بشكل أخالقي

وتنفيذ بوعودنا. 

لبساطة اللغة، تتوجه مدّونة قواعد السلوك إلى "الموظفين" أو "الموظف" أو تشير إلى قوة العمل الجماعي بصفة "نحن" أو 
إلى الموظفين بصفة "أنتم".  أما المجموعات األخرى من غير "الموظفين العاديين" فقد ُيطلب منها في بعض األحيان، قبل 
بدء عالقتها مع Air Products أو أثناءها، قراءة/ و أو االلتزام ببعض قواعد السلوك والسياسات والمعايير واإلرشادات 

واإلجراءات ذات الصلة أو بها كلها. فإتمام هذه الخطوة من ِقبل جماعات الموظفين غير العاديين، إذا ُطلب ذلك خالل مسار 
 عالقة العمل، ال يشمل حالة الموظف أو التوظيف أو أي التزام لرّب العمل من Air Products. وسيتّم استخدام مصطلح

"Air Products" في سياق القواعد لإلشارة إلى Air Products وشركاتها.
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  :CEO رسالة من 
االلتزام بالنزاهة

نعتّز بنزاهتنا التي نعتبرها ميزًة قّيمًة، ال تقّدر بثمن. نحن نولي أهمية قصوى لهذه الميزة ونصونها منذ إنشاء 
المؤسسة، ويجب أن تتابع األجيال المقبلة هذه المسيرة. 

لن نساوم على نزاهتنا ألي سبب كان، سواء كان ذلك ألغراض ربحية أو لتسهيل أعمالنا. وال مجال لمناقشة ذلك؛ 
ما من استثناءات. ولكن هذا ال يعني أّن القرارات المتعلقة بالمخاطر واالمتثال تكون دوًما بديهيًة، فالمشاكل تكون 

أحياًنا معّقدًة، والسيما في بيئة عملنا المتغيرة أبًدا. لهذا السبب، يوّفر برنامجنا "االلتزام بالنزاهة" توجيًها عملّيًا. 

يتألف برنامجنا من مدّونة قواعد السلوك والسياسات والمعايير والتوجيهات واإلعالمات وفرص التعليم المستمرة 
ذات الصلة. يقع على عاتق كل فرد منا فهم توقعات المؤسسة والخضوع للتدريب ذي الصلة بعملنا. ومن 

مسؤوليتنا أيًضا صون معايير العمل األخالقية التي تقوم عليها سمعة المؤسسة وسمعة كل فرٍد فيها. ويعني ذلك 
اإلبالغ عن أي ممارسات خطأ أو التعبير عن المخاوف عند إدراك وجود مشاكل وتحديات. إّن أرقام اإلبالغ على 
IntegrityLine وعلى الموقع اإللكتروني IntegrityOnline وجهات اتصال مؤسستنا هي أدوات متوفرة لكم 

عندما ال يكون الحديث مع مسؤول مريًحا أو عملّيًا بالنسبة إليكم.

 إّن الثقة بالنفس هي إحدى الصفات التي أعتبرها مفتاًحا لنجاحنا. 
إّن النساء والرجال الذي يعتّزون بنزاهتهم الفردية وبنزاهة المؤسسة هم المثال األقوى واألبرز عن الثقة بالنفس. 

وعدي لكم أننا لن نوّفر جهًدا في تأدية العمل الصائب، في كل مرة، وسنتسلّح بالجرأة الالزمة لتصحيح أي ممارسة 
خطأ في مكان العمل، في حال حدوثها.

ولن يتعّرض أي فرد يّتخذ الخطوات المالئمة بهدف صون نزاهتنا ألي أعمال انتقامية أو ثأر. وفي حال أبلغ أي 
فرد عن أي انتهاك بنية حسنة أو عّبر عن مخاوفه، فستقّدره المؤسسة وتحميه. 

ُتعتبر النزاهة قيمًة متجّذرًة وذات أهمية قصوى في صميم تقاليد مؤسستنا لدرجة أنها قد تكون بغنى حتى عن إعادة 
الذكر والتوضيح باستمرار. مع ذلك، فإن ذلك ضروري بقدر الحاجة إلى ممارسة مستمرة. أشكر كل فرد منكم 
على وضع النزاهة في أعلى الئحة أولوياته، على الرغم من المتطلبات الجمة التي يقتضيها عملكم اليومي. وأنا 

 Air األفضل، وبأّنه، وبفضل جهودكم الجبارة، ستستمّر سمعة Air Products على يقين تام بأنكم ملتزمون بجعل
Products بنزاهتها المترّسخة، أينما مارسنا أعمالنا.

Seifi Ghasemi
Chairman, President and 

Chief Executive Officer
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من الضروري الحفاظ على أعلى معايير النزاهة في 
خالل جميع تفاعالت العمل. وهذا يعني االمتثال 

 Air Products للقوانين فضالً عن سياسات
ومعاييرها وإرشاداتها وإجراءاتها المتبعة في كل بلد 
من البلدان التي نعمل فيها. ويعني ذلك أيًضا التحلي 

بالعدل والصدق-القيام باألمور على النحو "الصائب". 
 لكن ال تتضح معالم كل ما هو "صائب"

بشكل فوري دائًما. 

توقعات الشركة
تصف مدّونة قواعد السلوك هذه الخاصة بالموظفين 

توقعات Air Products بالنسبة إلى السلوك األخالقي 
لموظفي Air Products. توفر سياسات الشركة 

ومعاييرها وإرشاداتها وإجراءاتها المزيد من التفاصيل 
 Air Products حول كيفية التصرف كأفراد في قوة

العاملة. عليك مراجعة قواعد السلوك وجميع المستندات 
ذات الصلة التي تنطبق على وضعك ودورك فضالً عن 

طرح أسئلة على مديرك أو المشرف على عملك كلّما 
كانت المعلومات غير واضحة. 

إذا واجهت موقًفا كانت فيه معالم ما هو "صائب" غير 
واضحة-إما لك أو ألولئك الذين تتعاون معهم-فعليك 

طلب اإلرشاد. كما توجد موارد تّم وصفها لمساعدتك 
في الحصول على مزيد من المعلومات. اطرح األسئلة 

أو عّبر عن مخاوفك أو قم باإلبالغ عن انتهاكات 
مشكوك فيها لمدّونة القواعد لمتابعة األمر مع مديرك أو 

المشرف على عملك إضافًة إلى الخبراء وجهات 
االتصال المعنية في مجال االمتثال واألخالقيات. 

باعتبارنا موظفين، نحن جميًعا مسؤولون عن السلوك 
األخالقي. كما ُيتوقع منا أيًضا أن نقوم باإلبالغ عن 

 Air االنتهاكات أو االنتهاكات المشكوك فيها. تعد
Products بأنه لن يتّم االنتقام من أولئك الذين 
يقومون، بحسن نية، باإلبالغ عن االنتهاكات أو 

االنتهاكات المشكوك فيها لقواعد السلوك بأي شكل من 
األشكال. على كل واحد منا تأدية دوره لدعم التزام 

الشركة بالتصرف المهني األخالقي.

المتطلباتنظرة شاملة
كشركة، يجب أن نتمسك بنزاهتنا ونصون سمعتنا 

 Air إلجراء المعامالت المهنية بصدق. وبما أّن
Products هي شركة متعددة الجنسيات، فسيواجه 
الموظفون العديد من القوانين واألنظمة والسياسات 

وممارسات األعمال الرسمية أو غير الرسمية المختلفة. 
 Air وبالتالي يعتبر االمتثال لجميع القوانين وسياسات

Products ومعاييرها وإرشاداتها وإجراءاتها في 
جميع المناطق الجغرافية التي نمارس فيها األعمال أمر 

ضروري. حيث تكون غير متأكد من المتطلبات 
القانونية أو سياسات الشركة، أو إذا بدت متضاربة، 
فيجب أن تستشير مديرك أو المشرف على عملك أو 

مجموعة الخبراء القانونيين أو رئيس قسم إدارة 
المخاطر لطلب التوجيه. 

تجدر اإلشارة إلى أّن الموظفين الذين ال يمتثلون لمدّونة 
قواعد السلوك قد يتعّرضون للفصل و/أو المحاكمة 

الجنائية وإجراءات قانونية من ِقبل الشركة في بعض 
الحاالت. وقد يخضع المدراء والمشرفون إلجراءات 
تأديبية و/أو مسؤولية شخصية عن الفشل في معالجة 
االنتهاكات التي ارتكبها الموظفون، كما يسمح بذلك 

القانون المحلي. ما يعني أنه ينبغي على المدراء 
والمشرفين اإلبالغ عن سوء سلوك الموظفين الذين 

يعملون تحت إدارتهم. فعدم االطالع على قواعد السلوك 
أو السياسات والمعايير واإلرشادات واإلجراءات 

الخاصة بدورك ال يبّرر االنتهاك؛ ويتحّمل الجميع 
مسؤولية فهم هذه المعلومات الهامة.

إذا كنت تضطلع بدور يتطلب منك التفاعل مع شركات 
المحاصة أو الوكالء أو الموزعين أو موّفري الخدمات، 

فقد تكون على معرفة بمتطلبات مدّونة قواعد السلوك 
 Air الخاصة بهم. كما علينا اتباع قواعد سلوك

Products وممارساتها وسياساتها وإرشاداتها، خاصة 
إذا كانت هذه األخيرة أكثر صرامة.
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اإلبالغ
تتوقع Air Products من الموظفين اإلبالغ عن سوء 

سلوك أو انتهاكات أخالقية. ثمة العديد من األدوات 
والموارد لمساعدتك. إذا كانت لديك أسئلة أو شكوك، 

أو احتجت إلى اإلبالغ عن انتهاك لمدّونة القواعد، 
تحدث أوالً إلى المشرف أو المدير. إذا لم تشعر 

بالراحة للتحدث إلى مديرك، أو في حال قمت بذلك 
وكنت غير راٍض عن جوابه أو جوابها، فيمكنك طلب 

المساعدة من أي من جهات االتصال الُمدرجة في 
 الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة:

 .www.airproducts.com/codeofconduct

 كما يمكنك في أي وقت طلب اإلرشاد أو المساعدة
من مجموعة الخبراء القانونيين أو رئيس قسم إدارة 

المخاطر أو مدّقق حسابات الشركة، أو أي من 
المسؤولين التنفيذيين في الشركة. وإذا كنت تفّضل 
 ،Air Products التحدث إلى شخص من خارج

فيمكنك االتصال بخط IntegrityLine على الرقم 
 9726-272-877-1 أو زيارة الموقع

 www.airproducts.com/integrityline
للحصول على األرقام والتعليمات المحلية لإلبالغ. 

ويقوم بتشغيل خطوط الهاتف والموقع اإللكتروني بائع 
طرف ثالث قامت Air Products بتعيينه للمساعدة 
في اإلبالغ عن األخالقيات واالمتثال. ويتوفر المزيد 

من إرشادات استخدامها في ملحق مدّونة قواعد السلوك 
حول اإلبالغ. تختلف الفئات والعملية المسموح بها 
لإلبالغ بحسب البلد/المنطقة. يرجى االطالع على 

القانون المحلي عند استخدام أدوات اإلبالغ الخاصة 
بالطرف الثالث. تذكر، تعمل Air Products على 

الوفاء بوعدها الصارم بمناهضة االنتقام. 

Chief Compliance Officer مالحظة من 
حول التصرف بنزاهة

من واجبنا كموظفين أن نعّزز المعايير الراقية للنزاهة والسلوك األخالقي لـ Air Products. ُيقّدر 
موظفو Air Products الصدق والعدل. ففي االستطالعات ومنتديات النقاش ومن خالل اآلراء 

المتفرقة، أكد الزمالء مراًرا وتكراًرا على أهمية األخالقيات المهنية. ال تزال أعمالنا تعّبر عن هويتنا. 
لقد بنينا سمعًة قويًة تثبت مدى نزاهتنا. وتتوقع منا الشركة أن نجهد جميًعا للحفاظ عليها. 

ونحن ننجز ذلك من خالل فهم مدّونة قواعد السلوك وجميع السياسات والمعايير واإلرشادات ذات 
الصلة واتخاذ كل التدريبات المطلوبة لدورنا أو موقعنا، من خالل اإلبالغ عن االنتهاكات أو الشكوك، 

واألهم من ذلك، عن طريق وضع النزاهة في طليعة عملنا اليومي. نحن محظوظون بالعمل لحساب 
شركة ُيعتبر فيها االلتزام بالنزاهة قيمًة أساسيًة للشركة وميزًة شخصيًة مهمًة بالنسبة إلى موظفينا 

أيًضا. 

ولكن حتى في ظل ثقافة ُتعّد فيها النزاهة المفتاح لعالمتنا التجارية، تظهر مواقف عدة يكون فيها 
الطريق الصائب غير واضح دائًما. تتوفر موارد لتقديم المساعدة، بما في ذلك المشرف على عملك 
أو مديرك أو أي قائد آخر في الشركة. عندما يتعذر ذلك أو ال يمكن القيام به عملًيا، يمكن للموظفين 
استخدام خط IntegrityLine وعملية التسليم عبر الويب، اللذين تتّم إدارتهما بواسطة بائع طرف 

ثالث الذي نتعامل معه أو مراجعة الئحة جهات االتصال الداخلية للخبراء في المجال المعني. 

تتمثل مسؤولية كل موظف باالمتثال لمدّونة قواعد السلوك. ويقع على عاتق المدراء والمشرفين 
التزام إضافي إلنشاء بيئة عمل تشّجع على االنفتاح والصدق وتعّززهما، والحفاظ على هذه البيئة. 

وينبغي أن يشعر الموظفون بالراحة عند الرجوع إلى أي مورد من الموارد المحددة في قواعد السلوك 
لطلب المساعدة في حاالت التعّرض لمواقف خطرة. أما القيادة فتعني تقديم الدعم الكامل ألولئك الذين 

يساعدون في التمسك بنزاهتنا، بما في ذلك الحفاظ على وعدنا بمناهضة االنتقام.

نحن نعتبر النزاهة عنصًرا أساسًيا لنجاحنا المستمر. فعلى الموظفين في أي منطقة جغرافية، أو مهما 
كان دورهم، أال يترددوا في االتصال بأي قائد من قادة Air Products حول هذا الموضوع. 
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امتثال الشركة

كيفية تقديم بالغ 
على الموظفين الذين يرغبون في طرح أسئلة أو التعبير 

عن مخاوف أو يحتاجون إلى مشورة أو يشّكون في 
حدوث انتهاك لمدّونة القواعد، أن يتحدثوا أوالً إلى 
المدير أو المشرف المباشر عليهم. ولكن، إذا كان 

الموقف أو األسئلة تختص بالمشرف أو المدير، أو في 
حال فّضل الموظف التحدث إلى شخص آخر، فعليه أو 

عليها نقل المسألة إلى مجموعة الخبراء القانونيين أو 
رئيس قسم إدارة المخاطر أو مدقق حسابات الشركة أو 

أي من المدراء التنفيذيين في الشركة. 

في بعض الظروف، قد نشعر أحياًنا كموظفين بالتردد 
 Air أو عدم االرتياح عند إبالغ آخرين ضمن

Products بحدوث انتهاكات أو مخاوف.  يمكن 
بالتالي ألي شخص داخل الشركة أو خارجها أن يقدم 

بالًغا على مدار الساعة واألسبوع، باستخدام إحدى 
األدوات المتعددة التي توفرها شركات الطرف الثالث 

الخارجية المتعاقدة مع Air Products. باستخدام خط 
IntegrityLine الخاص بنا، يمكن للمتصلين التحدث 

)غالًبا باللغة المحلية( إلى ممثلي البائعين الذين 
باستطاعتهم توثيق المخاوف وتوجيه المتابعة. أّما موقع 

IntegrityOnline فمتوفر بلغات متعددة ويمكن 
الوصول إليه من أي اتصال إنترنت. يتّم تدريب عاملي 
بائع الطرف الثالث على توثيق المعلومات التي تقدمها 
بدقة. ما يتيح لشركة Air Products التحقيق   في 

جميع المخاوف. 

يمكن أن يختار مقّدمو البالغ هؤالء عدم الكشف عن 
هوياتهم )حيث يسمح بذلك القانون المحلي(، ولكننا 

نشجعك على التعريف عن نفسك لجعل عملية المتابعة 
أكثر فعالية. فحجب اسمك أو المعلومات المفصلة يمكن 

أن يجعل معالجة القضايا والمخاوف أو حلها أمًرا 
صعًبا على Air Products. سواء اخترت مناقشة 

مخاوفك عبر الهاتف أو اإلنترنت، فستتلقى رقًما للبالغ 
تستخدمه في حال أردت متابعة المسألة. ثم ستقوم 
شركة الطرف الثالث بإحالة البالغ إلى األشخاص 

المعنيين في Air Products للتحقيق فيه. 

 يرجى أخذ العلم بأن قوانين خصوصية البيانات في بعض البلدان تحّد من نوع/فئة البالغ الذي يمكن أن يرفعه الموظفون 
.IntegrityOnline أو صفحة الويب IntegrityLine باستخدام أرقام هواتف خط 

في بعض البلدان، يمكن تقديم البالغات التي تتعلق فقط بالتدقيق في الحسابات والمحاسبة والغش والمخالفات المالية باستخدام هذه 
األدوات. وبشكل مماثل، يحظر القانون اإلبالغ مجهول الهوية في بعض البلدان. في هذه الحالة، سينصحك نظام اإلبالغ بكيفية 

المضي قدًما.
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اإلبالغ عن مخالفات المحاسبة
يمكن للذين يرغبون في اإلبالغ عن انتهاكات مشكوك 

فيها متعلقة بمسائل المحاسبة أو التدقيق المشبوهة 
مباشرًة إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة القيام 
بذلك. يمكن أن يطلب الموظفون إحالة البالغ الذي تم 
تقديمه عبر اإلنترنت أو الهاتف إلى لجنة التدقيق، أو 

يمكن إرسال الشكوى مباشرًة عبر البريد ًإلى لجنة 
 Air التدقيق بواسطة مكتب سكرتير الشركة في

Products في ألينتاون في بنسلفانيا )راجع معلومات 
العنوان على الغالف الخلفي(.

متطلبات شهادة مدّونة قواعد 
السلوك

قد يعّين رئيس قسم إدارة المخاطر أو مكتب مخاطر 
الشركة أو قسم شؤون التدقيق دورًيا بعض الموظفين 

الذين سُيطلب منهم تقديم شهادة خطية تفيد بأنهم قد 
فهموا مدّونة قواعد السلوك، أو أجزاء منها، أو 

السياسات والمعايير واإلرشادات ذات الصلة وقاموا 
بمراجعتها. ستؤكد هذه الشهادة أنه في خالل الفترة 

السابقة مباشرًة، امتثل الموظف لقواعد السلوك، وليس 
لديه أو لديها معرفة شخصية بأي انتهاك لها من ِقبل 

اآلخرين.

العدل ومناهضة االنتقام
الصفقات العادلة 

علينا كلنا التعامل بعدل مع جميع عمالء الشركة 
ومورديها ومنافسيها وزمالئنا. ال ينبغي على أحد 

استغالل األشخاص واالستفادة من المواقف من خالل 
التالعب أو اإلخفاء أو إساءة استخدام المعلومات 

المتمّيزة أو تحريف الحقائق المادية أو أي ممارسة غير 
سوية في مجال التعامل. 

حماية الذين يساعدون في حماية الشركة 
ُيعتبر الصدق الذي نشتهر به أحد أكثر األصول قيمًة. 
لهذا السبب نعد بعدم السماح ألي شخص باالنتقام  من 

الموظفين الذين يقومون بصونه. عليك اإلبالغ عن 
انتهاكات مدّونة قواعد السلوك أو األخالقيات الفعلية أو 
المشكوك فيها وعن انتهاكات سياسة االمتثال وإدارتها. 
إذا كنت تشعر بأنك ضحية انتقام بسبب التزامك بقواعد 
السلوك، أو طرح أسئلة عن الممارسات التجارية غير 

األخالقية أو اإلبالغ عن انتهاك، فاستخدام إحدى أدوات 
اإلبالغ أو الموارد لإلبالغ عن االنتقام فوًرا. لن تتسامح 

شركة Air Products مع االنتقام الُمرتكب ضد 
أولئك الذين يتمسكون بالتزام الشركة بالنزاهة.

اإلبالغ
 قم بزيارة الموقع التالي

 www.airproducts.com/integrityline
للحصول على أرقام اإلبالغ المحلية والتعليمات.

 قم باإلبالغ عبر اإلنترنت على الموقع التالي
www.airproducts.com/integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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تملك زميلتي الئحة توزيع بالبريد اإللكتروني توّجه إليها نكاًتا تسخر في بعض األحيان من 
الجنس والعرق والدين والسياسة وغيرها من االختالفات الشخصية. أجد بعضها مهيًنا 

وأخشى أن يشعر آخرون بذلك أيًضا. كيف لي أن أتصرف؟

فالدعابة مسألة ذوق شخصي إلى حّد كبير، ويتبادل األشخاص في بعض األحيان النكات غير 
المناسبة ألماكن العمل. قد ال تدرك زميلتك أن مواضيع بعض النكات التي توّجهها قد تهين 

األشخاص الُمدرجة أسماؤهم على الئحة توزيع البريد أو تسّبب لهم اإلذالل. عليك التحدث إليها 
والتعبير عن مشاعرك. أما إذا كانت ردة فعلها سلبيًة تجاه طلبك، فتحدث إلى المشرف على 

عملك. ُتلحق النكات والرسومات والتعليقات اللفظية واإليماءات وغيرها من األمور التي تحرج 
األشخاص أو تحط من قدرهم ضرًرا ببيئة العمل لدينا. لديك كل الحق في أن يكون صوتك 

مسموًعا.

8

بيئة العمل والتوظيف

التنّوع واالندماج
إن شركة Air Products صادقة في التزامها ببناء 
بيئة عمل شاملة ُيعتبر فيها االنفتاح والثقة واالحترام 

أجزاًء ال تتجزأ من ثقافة شركتنا العالمية. بصفتنا 
موظفين، يجب أن نعامل بعضنا بعًضا باحترام ونقّدر 

االختالفات الموجودة بيننا. ذلك أن وجهات النظر 
الناجمة عن هذه االختالفات مهمة لنجاحنا المستمر. 

تعتبر الشركة أّن التحرش والتمييز تصرفات غير عادلة 
تضّر ببيئة العمل لدينا. إن المضايقات والتمييز أمران 

 Air غير قانونيين في معظم البلدان. تسعى شركة
Products جاهدًة إلى االلتزام بالقوانين السارية في 

كل البلدان التي نعمل فيها أو فرض قوانين أكثر تشدًدا 
عليها. وعلى الموظفين مراجعة جميع السياسات اإلقليمية 
والمعايير واإلرشادات واإلجراءات ذات الصلة المتعلقة 

ببيئة العمل واالحترام في مكان العمل. ينبغي عليهم 
أيًضا االّطالع باستمرار على التدريب الذي ستجريه 

الشركة حول التنّوع واالندماج ومكافحة التحرش، إضافًة 
إلى دورات تدريبية أخرى تتمحور حول بيئة العمل 

لدينا.

لن تتسامح شركة Air Products مع العنف أو التهديد 
بالعنف في مكان العمل. وسيتّم تأديب الموظفين الذين 

يحضرون أسلحة أو مواد خطرة إلى العمل أو يتصرفون 
بطريقة تخيف الموظفين اآلخرين أو ترهبهم.
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أنا مدير التوظيف المسؤول عن اختيار شخص لتولي منصب في مجال العمل الدولي. 
الشخص األفضل المؤهل الذي قابلته كانت امرأة، لكنني أعرف أن بعض رجال األعمال في 
بعض هذه البلدان ال يحبون التعامل مع النساء. مهاراتها هي األفضل إال أن جنسها قد يؤثر 

في عملنا. كيف لي أن أتصرف؟ 

Air Prod-  ُيعتبر استبعاد طالب وظيفة بسبب جنسه أمًرا غير قانوني يتعارض مع سياسة
ucts. من المهم اتباع  الطريق السوي في ما نقوم به، بغض النظر عن الموقع. يجب أال 

 تتعرض أبًدا نزاهتنا للخطر، حتى وإن أّثر الخيار الصائب 
على الربح.

9

التوظيف على مبدأ تكافؤ 
الفرص 

تعتبر شركة Air Products موظفيها من أكثر 
األصول قيمًة لديها. يعتمد نجاحنا المستمر على جذب 

قوة عمل متنوعة من الرجال والنساء الموهوبين 
والحفاظ عليها. سيتّم تقييم كل موظف على أساس  
مؤهالته أو مهاراته، من دون األخذ بعين االعتبار 

الصفات الشخصية. تؤيد الشركة تأييًدا كامالً كل مبادئ 
تكافؤ الفرص في التوظيف وستّتبع جميع هذه القوانين 

في الدول التي نعمل فيها.

حقوق اإلنسان وقوانين 
التوظيف والعمالة 

ليزدهر اإلبداع واالبتكار، يحتاج األشخاص إلى بيئة 
شاملة تكون فيها حقوقهم ووجهات نظرهم موضع 

ترحيب واحترام وأن يتّم التعامل معهم بلياقة وكرامة. 
تلتزم شركة Air Products بتعزيز هذه البيئة. فنحن 

نتبع جميع قوانين التوظيف والعمالة في البلدان التي 
نعمل فيها، بما في ذلك القوانين المتعلقة بعمالة األطفال 

وحقوق العاملين، على غرار حرية االشتراك في 
االتحادات والخصوصية والتوظيف على مبدأ تكافؤ 

الفرص. 

اإلبالغ
 قم بزيارة الموقع التالي

 www.airproducts.com/integrityline
للحصول على أرقام اإلبالغ المحلية والتعليمات.

يمكن اإلبالغ عبر اإلنترنت على الموقع التالي 
www.airproducts.com/ integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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ضمان االستدامة
بالنسبة إلى شركة Air Products، تشمل االستدامة 
العديد من األنشطة المهمة للشركة والمساهمين فيها. 

نحن نسعى جاهدين إلنشاء قيمة دائمة من خالل 
اإلشراف البيئي ومسؤولية المجتمع والشركة، والحلول 

المبتكرة للطاقة فضالً عن احتياجات السوق الناشئة 
والبيئية. كما نسعى جاهدين لنكون جيراًنا صالحين 

وأصحاب عمل عادلين في المجتمعات التي نعمل فيها. 
نحن مدراء بيئيون مسؤولون ومواطنون ملتزمون في 

الشركة. ومن واجب كل واحد منا محاولة الحفاظ على 
قيم األعمال المستدامة من خالل عملنا اليومي. 

 Air Products مثل معظم الشركات الكبيرة، تستخدم
المياه والطاقة والموارد األخرى كما أنها تركت بصمتها 

في المجال البيئي.  لهذا السبب وضعنا نصب أعيننا 
أهداًفا للحفاظ على الموارد وخفض االنبعاثات واعتمدنا 

سياسات لدعم هذه األهداف. فضالً عن ذلك، يقوم 
 Air Products مجلس االستدامة الخاص بشركة

بمراقبة األهداف المتعلقة باستهالك الطاقة والمياه وتلك 
المرتبطة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، كما نعمل 

لتحسين أدائنا باستمرار. من مسؤولية كل موظف في 
الشركة توجيه الشركة نحو هذه األهداف من خالل 

استخدام الموارد بحكمة، واتباع الممارسات المالئمة 
لخفض حجم النفايات، والقيام بعملية إعادة تدوير أو 

إعادة استخدام المواد حين يكون ذلك ممكًنا.

تشمل االستدامة اإلدارة الجيدة. يعّزز مستند مدّونة 
قواعد السلوك هذا والسياسات والمعايير واإلرشادات 

 ذات الصلة، وأي تدريب مطلوب
لدورك، التزامنا بالتصرف بنزاهة في كل معامالتنا 

المهنية. إذا أصبحت على علم بأي مسألة خاصة 
باالمتثال واألخالقيات وتتعلق باالستدامة، فعليك مناقشة 

مخاوفك على الفور، وذلك باستخدام إحدى جهات 
االتصال أو األدوات المتوفرة هنا.

االستدامة والبيئة والصحة 
والسالمة واألمن

التصرف بمسؤولية للحفاظ 
على البيئة وحمايتها

تتلتزم Air Products بالحفاظ على البيئة. فسياسات 
الشركة تمتثل لقوانين حماية البيئة الحكومية في البلدان 

التي نعمل فيها أو تفرض قوانين أكثر تشدًدا. نحن 
فخورون بكوننا أحد األعضاء في العديد من المنظمات 

التي تهدف إلى تقليل التأثير البيئي بدًءا بالتصنيع 
مروًرا بالتوزيع وصوالً إلى استخدام المواد الكيميائية. 

فمن مهامنا تلبية تلك اإلرشادات البيئية في جميع 
 الحاالت. على الموظفين دائًما اتباع جميع سياسات

Air Products ومعاييرها وإرشاداتها المتعلقة بالبيئة 
 والصحة والسالمة واالستدامة واتخاذ التدريبات

المطلوبة كلها.
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الحظت أنه غالًبا ما يترك األشخاص الباب مفتوًحا للسماح لمن يقفون خلفهم في الصف عند  
مدخلنا بالدخول من دون تمرير شارتهم. ظننت أّن هذا األمر عادي ألننا جميًعا موظفين، 

ولكنني في بعض األحيان أرى أشخاًصا ال أعرفهم. كيف لي أن أتصرف؟ 

يجب أال تسمح أبًدا لآلخرين بالدخول إلى مبانينا من دون اتباع اإلجراءات األمنية المناسبة التي 
تتطلب من كل فرد تمرير شارته في معظم المواقع. لن تكون وقًحا إذا منعتهم من الدخول؛ ال 
بل أنت تساعد في حماية األشخاص العاملين معنا ومصانعنا ومعلوماتنا السرية. إذا سألك أحد 

عن سبب قيامك بذلك، فأجبه شارًحا أنه أمر يتعلق بسياسة الشركة التي تنص على استخدام كل 
شخص يدخل إلى مبانينا شارته المصّرح له بها. وكذلك، على الجميع اتباع السياسات 

واإلجراءات المتعلقة بالضيوف وزّوار مواقعنا.

الحفاظ على سالمة مكان عملنا 
وموظفينا ومجتمعاتنا

جعلت شركة Air Products من أولوياتها العمل في 
ظل ظروف آمنة وصحية، ويتطلب ذلك االلتزام فضالً 
عن التركيز الدائم على السالمة من ِقبل كل واحد منا. 

فسجلنا للحفاظ على السالمة جدير بالثناء، ونحن 
ملتزمون بالتحسين المتواصل في مجال األداء اآلمن. 

إن جميع الموظفين مسؤولون عن العمل بأمان واإلبالغ 
عن ظروف غير آمنة.  علينا اتباع كل السياسات 

والمعايير والعمليات واإلرشادات- المتعلقة بالسالمة 
لصون سالمتنا وسالمة زمالئنا وحمايتهما. كما لدينا 

بعض البرامج المحلية واإلقليمية والمعلومات واألدوات 
لتعزيز صحة الموظف وعافيته، فضالً عن سياسات 

لضمان عودتنا جميًعا بأمان إلى المنزل كما وصلنا منه. 
قد تختلف هذه السياسات بحسب المنطقة وتشمل 

سياسات ومعايير تتعلق بالتدخين وأنظمة الشارات 

للدخول إلى المواقع والفوائد الصحية المحلية واإلقليمية 
والبرامج الصحية الخاصة بالشركة والمزيد. يمكن 

للمدير أو المشرف على عملك أو قسم البيئة والصحة 
واألمان والموارد البشرية مساعدتك في فهم أي 

سياسات تنطبق على موقعك أو دورك.

قد تؤدي انتهاكات الموظفين لسياسات السالمة 
ومعاييرها وإرشاداتها وإجراءاتها، سواء في العمل أو 
في مواقع العمالء، إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم. 

ولن يتّم التساهل مع أعمال العنف أو التهديدات 
باستخدام العنف وحيازة األسلحة في مكان العمل. 

وكذلك األمر، تعّرض إساءة استعمال المواد في العمل 
سالمة الجميع للخطر وهي ممنوعة منًعا باًتا.

تأمين مواقعنا ومنتجاتنا
نأخذ مسألة حماية بعضنا بعًضا والمجتمعات المحيطة 

بنا وممتلكات الشركة على محمل الجد. وذلك ألننا 
نصّنع منتجات قد تتسّبب باألذى إذا ما استخدمها 

أصحاب النوايا السيئة، ونقوم بشحنها. يأتي األمن في 
 .Air Products أولى أولويات شركة 

لقد اتخذنا تدابير صارمة لضمان سالمة عملياتنا 
ومنتجاتنا وأمنها. يتعّين علينا جميًعا االنصياع لسياسات 

األمن ومعاييره وإجراءاته في مواقعنا، من دون 
استثناء. وبصفتنا موظفين، تترتب علينا مسؤولية تنبيه 
الزائرين والضيوف إلى إجراءات السالمة واألمن التي 

نتبعها لكي يعملوا بموجبها.

على الموظفين تحذير قسم أمن الشركة العام )مجموعة 
حماية األصول العامة( في حال راودتهم مخاوف تتعلق 

باألمن أو أي شكوك على اإلطالق. في الماضي، تّم 
تجنب أوضاع خطرة محتملة، بفضل بعض الموظفين 

المتيقظين الذين إما اتخذوا احتياطات األمن المناسبة أو 
أبلغوا  قسم أمن الشركة العام عن بعض المشاكل.

11

هل كنت تعلم؟
 Air االستدامة داخل الشركة وخارجها: تلتزم شركة

Products بتوفير أعمال مستدامة، وتتخطى الجهود 

التي نبذلها لتحقيق االستدامة حدود مواقع أعمالنا 

ومنشآتنا. ونحن في صدد التعاون مع موّردينا وعمالئنا 

لتسحين استدامة سالسل القيمة لدينا والعالم. عليك 

االطالع على القيم الحالية المذكورة في المعايير 

Air Prod-  والسياسات الخاصة بنا بغية مؤازرة شركة

ucts في تحقيق أهداف االستدامة، كما عليك أن تّطلع 

على العروض التي نقدمها لمساعدة العمالء على تحسين 

استدامتهم.
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االستخدام المناسب ألنظمة 
الشركة، والمعلومات واألجهزة 

الخاصة بها 
إن مسؤولية حماية أصول الشركة تقع على عاتق 

الجميع. إذ تؤّثر السرقة واإلهمال سلًبا على أرباحنا. 
ويجدر بنا أال نكتفي بالتقّيد بالسياسة فقط، بل علينا أن 

نساهم في حماية ممتلكاتنا—بما في ذلك األصول 
المعلوماتية—من خالل اإلبالغ عن أي أعمال تزوير 
أو سرقة أو انتهاك لألمن أو إساءة استخدام ألصول 

الشركة من قبل آخرين، فور االشتباه بها.

ال يجوز استخدام تجهيزات الشركة وأنظمتها 
ومعلوماتها وسلعها وخدماتها إال إلنجاز أعمال خاصة 
بالشركة. وفي بعض الحاالت، يمكن إجازة االستخدام 

الشخصي العرضي، بشرط أالّ يؤثر في معامالت 
 Air الشركة أو إنتاجيتها. ُيمنع استخدام أصول شركة
Products أو معلوماتها لتحقيق الربح الشخصي.  

في حال وضعت أي جهاز تّم تخزين بيانات خاصة 
بالشركة عليه في غير مكانه أو أضعته، عليك اإلبالغ 
عن هذا األمر لدى قسم أمن الشركة )مجموعة حماية 

األصول العامة(.

إدارة السجالت والمستندات
تعتبر سجالت الشركة أصوالً ذات أهمية. ويساعد 

حفظ السجالت بطريقة فعالة على حسن سير أعمالنا. 
وتتّم إدارة السجالت الصحيحة وفق المتطلبات القانونية 
والتنظيمية والتشغيلية.  ينبغي إدارة السجالت وغيرها 

من المعلومات المهمة الخاصة بالشركة على نحو 
صحيح )أي إنشاؤها واستخدامها ومشاركتها وتخزينها 

 وتلفها( خالل دورة حياتها.
يتحّمل جميع الموظفين مسؤولية فهم كيفية تصنيف 

 المعلومات التي يعالجونها ويديرونها
وفق سياسات الشركة كما القوانين والتنظيمات. عليك 
مراجعة المشرف على عملك أو طلب االستشارة من 

مدير المعلومات الخاصة بالقسم عندما ال تكون متأكًدا 
من كيفية إدارة سجالتك أو مستنداتك.

إدارة أصول الشركة والمعلومات 
الخاصة بها

هل كنت تعلم؟
المخاطر التي تهدد أمن المعلومات: يمكن تفادي أحد 

المخاطر الكبرى التي تهدد أمن معلومات الشركة 

)ومعلوماتك الخاصة أيًضا( من خالل اعتماد سلوك 

مغاير بعض الشيء. فإن أصحاب النوايا السيئة ال 

يتوّرعون عن ابتكار أساليب متقدمة لإليقاع باآلخرين 

ودفعهم إلى اإلفشاء لهم بمعلومات سرية أو إعطائهم 

"كلمة المرور" إلى برامج الكمبيوتر المخفية للوصول 

إلى األنظمة وقواعد البيانات وغيرها من مستودعات 

المعلومات. ينتحل هؤالء المجرمون صفة الشركات 

أو جهات االتصال الشرعية أو ينشرون رسائل البريد 

اإللكتروني أو مواقع الويب التي تبدو أصيلة. عليك 

توخي الحذر في معالجة أي بريد إلكتروني أو ارتباط 

إنترنت أو وثيقة ُمرفقة أو طلب معلومات )إلكترونّيًا أو 

فعلّيًا أو عبر الهاتف(. ال تشارك أبًدا شبكتك أو كلمات 

مرورك أو تقدم أي معلومات حّساسة عبر اإلنترنت 

أو في رسالة إلكترونية، وال تنقر على أي ارتباط في 

رسائل بريد إلكتروني غير موثوق فيها. أمعن دائًما 

التحقق من صحة هوية هؤالء الذين يطلبون المعلومات.



13

التجارة الداخلية
ُيعتبر انتهاًكا لسياسة Air Products أن يفصح/

تفصح الموظف)ة(، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن 
أي من معلومات غير معلنة للعامة يكون/تكون قد 

حصل)ت( عليها خالل فترة عمله)ها( في الشركة. ال 
يجوز لنا استخدام هذه المعلومات بما يصّب في 

 .Air Products مصلحتنا الخاصة أو يضّر بمصلحة
على سبيل المثال، ال يجوز للموظفين شراء األسهم في 

 Air شركة أخرى إذا كانوا يدركون أن شركة
Products مهتمة بالحصول عليها. تتوافق السياسة 

مع قوانين الواليات المتحدة بشأن التجارة الداخلية، كما 
تهدف إلى وقاية الشركة من الضرر الذي قد يلحق بها 

نتيجة اإلفصاح عن معلومات قيمة.

التجارة الداخلية—أي شراء أو بيع أسهم تابعة لشركة 
Air Products في حين تمتلك معلومات مادية حول 
الشركة ال تمتلكها العامة-غير منصفة. كما ُيعتبر هذا 

األمر جرًما.  تتضمن المعلومات "المادية" أي 
معلومات من شأنها أن تؤثر في قرار مستثمر محتمل 
بشراء أسهم Air Products أو بيعها. يمكن اعتبار 

جميع األمور المهمة، من مثل التملّك المحتمل أو 
خصخصة الملكية والتوقعات حول أرباح الشركة 

والتغييرات المخّطط لها في اإلدارة العليا كمعلومات 
مادية.  

كما تحظر قوانين التجارة الداخلية أموًرا ُتعتبر أقل 
بداهًة أيًضا.  فإذا كنت تمتلك معلومات مادية غير 

 Air معلنة للعامة، ال يجوز لك أن تتداول بأسهم
Products، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو ضمن 

مخطط التقاعد والمدّخرات الذي أعددته. وإذا كان 
التداول ممنوًعا عليك، فكذلك ُيمنع على أفراد عائلتك 

وعلى أي شخص يعيش ضمن أسرتك. كما ُيحظر 
عليك أن تكشف لآلخرين عن معلومات مادية غير 

معلنة للعامة.  وكذلك األمر، ال يجوز لك شراء األسهم 
من عمالئنا أو موّردينا أو غيرهم من الشركاء 

التجاريين، أو بيعها لهم، في حال امتلكت حولهم 
معلومات مادية غير معلنة للعامة.  

فالموضوع موضوع عدل وإنصاف. ينبغي أن يكون 
المستثمرون على ثقة بأن جميع األشخاص الذين 

يتعاطون التجارة في السوق يملكون المعلومات نفسها. 
 تتسّبب التجارة الداخلية باختالل

السوق وتضّرر عامل الثقة.  

اإلبالغ
 قم بزيارة الموقع التالي

 www.airproducts.com/integrityline
للحصول على أرقام اإلبالغ المحلية والتعليمات.

 قم باإلبالغ عبر اإلنترنت على الموقع التالي
www.airproducts.com/integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline 
http://www.airproducts.com/integrityline 
http://www.airproducts.com/integrityonline
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تلقيت بعض المواد الدعائية والترويجية من موقع ويب خارجي على حساب البريد اإللكتروني 
الخاص بالعمل واشتركت في بعض األخبار غير المتصلة بالعمل. هل تجيز سياسة الشركة هذا؟

ينبغي استخدام أجهزة Air Products وبرامجها وأنظمتها ألغراض تتعلق بالعمل بالدرجة 
األولى. ولكن، ال ضير في استخدامها بشكل محدود ألغراض شخصية ما دام هذا األمر ال 

يؤثر سلًبا في أمن النظام أو فاعليته أو موثوقيته أو إنتاجيتك في العمل أو إنتاجية زمالئك.  غير 
أّن هذا األمر قد يتهدد الشركة، إذ باتت الفيروسات والبرمجيات الخبيثة والتسلل غير المشروع 
إلى الكمبيوتر والتصّيد االحتيالي أكثر وأكثر شيوًعا. عليك االطالع ملّيًا على جميع السياسات 
—Air Products ذات الصلة والخطوات التي يجب اتباعها لضمان عدم تعّرض معلومات
ومعلوماتك الشخصية—للخطر بسبب استخدامك للبريد اإللكتروني واإلنترنت. ُيرجى األخذ 

باالعتبار أّن المؤسسات الُمحترمة ال تطلب منك أبًدا كشف هويتك وكلمة مرورك لدى التواصل 
معك عبر البريد اإللكتروني.

نتحّمل جميًعا مسؤولية المساهمة في حماية األصول 
الفكرية الخاصة بشركة Air Products. تشتمل 
األصول الفكرية )أو الملكية الفكرية( على المعرفة 

والمعلومات والخبرة التي تمتلكها الشركة وموظفيها 
والتي يمكن تحويلها إلى قيمة. تشّكل المخططات 

الخطية وتصاميم المنتجات والمشاريع الحالية 
والمستقبلية وبراءات االختراع والعالمات التجارية 

والخبرة وعمليات سير األعمال وغيرها من المعلومات 
القيمة نماذج عن األصول الفكرية التي تمتلكها شركة 
Air Products. ُتعتبر حرية تدفق المعلومات في 

شركة Air Products أساسية ألدائنا. ولكن، قد تهتم 
شركة منافسة أو غيرها من األطراف الخارجية 

بالحصول على بعض التفاصيل حول األصول الفكرية 
الخاصة بنا. تتبع شركة Air Products برنامًجا 

إلدارة المخاطر التي تهدد المعلومات. ويتضمن هذا 
البرنامج بعض األدوات والتقنيات التي من شأنها حماية 
األصول الفكرية، بحيث يتمّكن الموظفون من االستفادة 
من الموارد الفكرية المشتركة إلى أقصى الحدود. ولكن 

حماية هذه الموارد تتطلب اليقظة والتنبه من الجميع. 
كما توجد سياسات ومعايير وإرشادات من شأنها أن 

تساعدنا في الحفاظ على أمن األصول الفكرية.

قد يحصل موظفو شركة Air Products أو قد 
يرغبون في الحصول على معلومات سرية تمتلكها 
شركات أخرى أو أشخاص آخرون. وتكون الشركة 
ُملَزمة بحكم القانون بحماية هذه المعلومات. إذا كنت 

ترغب في الحصول على معلومات سرية أو خاصة من 
هذا النوع، عليك أّوالً اتباع بعض الخطوات. عليك 

امتالك اتفاقية سرية موقعة، تمت الموافقة عليها من قبل 
قائد األعمال المالئم، ويتعين عليك االلتزام بشروطها. 

من خالل هذه الخطوة، يمكنك أن تتفادى مغّبة التعرض 
للمقاضاة وإثارة المشاكل التي قد تنعكس سلًبا على 

جهود البحث والتطوير واألعمال التي تبذلها الشركة. 
وإذا كانت لديك أسئلة أو تساؤالت حول العملية التي 

يجب اتباعها، فعليك استشارة مديرك أو المشرف على 
عملك أو مجموعة الخبراء القانونيين.

على الموظفين حماية جميع المعلومات السرية 
والحساسة المتعلقة بشركة Air Products أو 

بشركات أو أفراد آخرين من اإلفصاح أو االستخدام 
غير المصّرح له. يشمل ذلك التقّيد بالسياسات لحماية 

المعلومات التي تمتلكها شخصّيًا والمعلومات المحفوظة 
 Air Products أو الُمتبادلة على أي من أنظمة شركة

الملكية الفكرية وحماية األصول المعلوماتية 
الخاصة بالشركة

أو قواعد بياناتها أو تطبيقاتها. كما ُيعتبر انتهاًكا 
 لسياسات Air Products أي استخدام لهذه المعلومات

لتحقيق ربح شخصي أو إللحاق الضرر بمصلحة 
الشركة. فضالً عن ذلك، ينبغي تخزين المعلومات 
السرية والحساسة، أكانت إلكترونية أو ورقية، أو 

مشاركتها أو التخلص منها، بعناية فائقة.
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األمن في بيئة الحوسبة لدينا
نقوم بتخزين معلومات قّيمة على أجهزة الكمبيوتر 

وأجهزة التخزين والخدمة الخارجية )مثل خدمة 
Cloud(، ضمن أجهزة التكنولوجيا الخاصة بنا 

وضمن أنظمة Air Products. لذلك، على الموظفين 
 Air أن يستخدموا بيئة الحوسبة الخاصة بشركة

Products على نحو مسؤول وأن يتبعوا السياسات 
والمعايير واإلرشادات المتعلقة بأمن الشركة—علًما 
بأنها مصّممة لحماية معلوماتنا وحماية بيئة الحوسبة 
الخاصة بنا من الفيروسات وانتهاكات األمن وغيرها 
من "التهديدات اإللكترونية" األخرى. وهي تتضمن 
التفاصيل المتعلقة باالستخدام الصحيح لهذه األنظمة 
واألجهزة وتثبيتات برامج األمن وعمليات التشفير 
وحماية كلمة المرور وتنزيالت التطبيقات الُمعتمدة 
وتثبيتها وأجهزة التخزين الخارجية والوصول إلى 

إنترانت )شبكة التواصل الداخلية( واستخدام اإلنترنت 
ووسائط اإلعالم االجتماعية والتدابير التي من شأنها 
تأمين الكمبيوتر الشخصي أو أجهزة الموقع وغيرها.

تّم تصميم أصول الحوسبة وأنظمتها الستخدامها 
ألغراض تجارية. ولكن ال ضير في بعض االستخدام 

الشخصي ما دام هذا األمر ال يؤثر سلًبا في إنتاجية 
العمل أو فاعلية النظام أو أداء الموظف أو ينتهك أي 

من سياسات الشركة ومعاييرها. وتقع مسؤولية االطالع 
على هذه السياسات واإلرشادات وإنجاز أي دورات 
تدريبية مطلوبة متعلقة بأمن المعلومات على عاتق 

الموظف)ة(.

خصوصية البيانات الخاصة 
بالموظفين وبغيرهم من 

المساهمين
يتحّمل كل من الموظفين والشركة مسؤولية حماية 

معلومات التعريف الشخصي )PII(، كما نحمي 
معلومات شركة Air Products. تشتمل معلومات 

التعريف الشخصي على أرقام التعريف الشخصي 
والتفاصيل التوظيفية والطبية والمالية وسجالت 

التوظيف وما شابه. كما تترتب على موظفين شركة 
Air Products حماية المعلومات المتعلقة بالعمالء 

والموردين والشركاء وغيرهم من المساهمين. 

خصوصية الموظف في بيئة 
الحوسبة لدينا

 Air Products تعود ملكية الحوسبة الخاصة بشركة
وأجهزة تخزين البيانات والبرامج واألنظمة والتطبيقات 

إلى الشركة. ُتمنع بعض استخدامات الرسائل 
اإللكترونية منًعا باًتا، بما في ذلك إرسال الرسائل أو 

الملفات التي تحتوي على مواد غير قانونية أو مهينة أو 
بذيئة أو تحرشية، وانتهاك قوانين حقوق النشر، 

واإلفصاح غير المصّرح به عن معلومات سرية أو 
حساسة أو خاصة، وإرسال رسائل تهدف إلى جمع 

األموال. 

حيث أّن الشركة تتحمل مسؤولية األجهزة والبرامج 
التي يستخدمها الموظفون، فقد ال تكون الخصوصية 
الفردية مضمونة لدى استخدام أي نظام، بما في ذلك 
المراسلة اإللكترونية والفورية، مع أطراف داخلية أو 

خارجية. يجدر بالموظفين أال يفترضوا أّن بريدهم 
اإللكتروني خاص أو سّري. تحتفظ الشركة بالحق، إلى 
أقصى حّد يسمح به القانون المحلي المرعي اإلجراء، 

في التدخل ومسح البريد اإللكتروني ومراقبة جميع 
األنظمة األخرى لضمان استخدامها بشكل مالئم 

وبالتوافق مع السياسة والمعايير واإلرشادات والقانون. 
 Air Products يمكننا أن نساهم في حماية معلومات

وحماية معلوماتنا الشخصية من خالل استخدام بيئة 
الحوسبة لدينا على نحو مسؤول واالمتثال إلى السياسات 

واإلجراءات ذات الصلة.
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Air Prod�  تملك أختي حصة في شركة تجري مناقصة للحصول على اتفاقية توريد مع
ucts. تقضي وظيفتي بتقييم عروض األسعار الواردة. هل ُيعتبر هذا األمر تضارًبا في 

المصالح؟ 

نعم. بسبب الرابط العائلي، يمكن اعتبارك منحاًزا في تقييم عروض األسعار. عليك أن تشرح 
الوضع وأن تطلب من المشرف على عملك أن يعّين شخًصا آخر للنظر في اقتراحات الموردين 

ومقارنتها.

ما الذي قد يشّكل تضارًبا في 
المصالح؟ 

على الموظفين أن يتجنبوا أي أوضاع تنطوي على 
تضارب بين مصالحهم الشخصية ومصالح الشركة، أو 
تبدو كذلك. أي أن على الموظفين تجّنب الظروف التي 
من شأنها التشويش على حكمهم أو تجّردهم أثناء أداء 

وظيفتهم. يكون تضارب المصالح قائًما في حال شعرت 
بالتحّيز بسبب مصالحك الشخصية أو عالقاتك )أو إذا 

بدا لآلخرين بأنك تشعر بالتحّيز(. 

المصالح الشخصية 
المتضاربة

تشمل الحاالت حيث ينشأ تضارب في المصالح ما يلي:

 Air إذا كان الموظف)ة( أو أحد أفراد عائلته)ها( يملك كلّيًا أو جزئّيًا شركة عميلة أو موّردة لشركة  •
Products، أو إذا كان مستشاًرا أو أجيًرا أو شخًصا يتلقى نوًعا آخر من التعويض من هذه الشركة 

•  إذا كان الموظف سيستفيد شخصّيًا من ترتيب عالقة بين شركة Air Products وبين أي عميل أو مورد أو 
شريك 

•  إذا كان الموظف يتلقى أرباًحا شخصية، مثل القروض أو كفاالت االلتزامات المالية، من عميل أو مورد أو 
شريك 

 Air إذا كان الموظف يمّت بصلة إلى أي عمل يدخل في منافسة مباشرة أو غير مباشرة مع شركة  •
 Products

•  إذا اكتشف الموظف)ة( فرصة لتحقيق الربح الشخصي من خالل موقعه)ها( في الشركة أو من خالل استخدام 
تجهيزات الشركة أو أنظمتها

إن االستثمار في أسهم الشركات المتداولة في البورصات العامة الكبرى، والذي تّم من خالل صفقة طول الذراع 
كجزء من برنامج استثمار عادي، ال يشّكل عادة تضارًبا في المصالح. وإذا كانت لديك تساؤالت حول ما إذا 

وضع معّين ينطوي على تضارب في المصالح، فعليك االتصال بمجموعة الخبراء القانونيين أو بقسم التدقيق في 
حسابات الشركة. 

16
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اقترح أحد الموّردين االجتماع في أحد المنتجعات الفاخرة لمناقشة العقد بيننا، وقد عرض 
دفع تكاليف رحلتي وجميع النفقات المرتبطة بها، بما في ذلك بطاقات باهظة الثمن لحضور 

العروض. هل أستطيع قبول هذا العرض بما أنه مرتبط بالعمل؟ 

 Air Products ال، ألن عرض المورد يفوق الحدود المعقولة والعادية في إطار سياسات
وإرشاداتها. ويمكن اعتبار قبول عرض غير مالئم كهذا—أو تقديم الهدايا ورحالت السفر 
ووسائل الترفيه بما يفوق الحدود المسموح بها—على أنه فساد ورشوة للتأثير في قرارات 

العمل. وهي معامالت يحظرها القانون وسياسة شركة Air Products على حّد سواء.

تقديم الهدايا أو قبولها في 
سياق العمل

من المألوف والعادي أن يتبادل األشخاص وجبات 
الطعام أو وسائل الترفيه غير الباهظة في سياق العمل. 

غير أن تبادل الهدايا الباهظة أو تقديم وسائل الترفيه 
غير المالئمة أو المبالغ فيها أو قبولها، ُيعتبر تصرًفا 

منافًيا لألخالق وربما غير قانوني. وقد يسيء إلى 
 Air سمعتك المهنية الشخصية وإلى سمعة شركة

Products على حّد سواء. 

في ما يتعلق بعالقات العمل، ال يجدر بأي موظف أن 
يقدم أو يقبل أي غرض ذي قيمة قد يبدو وكأنه محاولة 
للتأثير في قرارات العمل أو رشوة أو تسديد دين. ُيعتبر 

تقديم األموال النقدية أو قبولها مخالًفا لسياسة الشركة، 
في ما خال بعض الظروف المحددة. من المالئم قبول 

الوجبات المعقولة والمناسبة أو وسائل الترفيه في سياق 
العمل، كما نلقى تشجيًعا على المبادلة بالمثل للحفاظ 

على عالقة متوازنة. ولكن تقديم الهدايا أو وسائل 
الترفيه غير المالئمة أو التي تتخطى الحدود التي تسمح 
بها سياسات الشركة ومعاييرها وإرشاداتها، أو قبولها، 
يعتبر تصرًفا منافًيا لألخالق. وكذلك، على الموظفين 

تجنب تبادل الهدايا غير الباهظة حتى إذا ما أدركوا أو 
ساورتهم الشكوك بأن األمر يخالف سياسة الشركة التي 

ينتمي إليها الطرف اآلخر. 

تضع الشركة قيوًدا على قيمة الهدايا الرمزية التي يمكن 
للموظف تقديمها أو قبولها، ومن المفترض بنا أن نفهم 

هذه القيود. أما إذا كانت لديك تساؤالت حول ما إذا 
كانت الهدية أو وسيلة الترفيه مبالًغا فيها أو غير 
مالئمة، فعليك الرجوع إلى سياسات الشركة ذات 

الصلة وطلب االستشارة من المشرف على عملك أو 

مديرك أو قسم التدقيق المالي أو رئيس إدارة المخاطر. 

نظًرا إلى وجود قوانين وتنظيمات تقنية جًدا ترعى 
العالقات مع الموظفين الحكوميين، فقد يكون تقديم 

الهدايا في إطار هذه العالقات غير قانوني. ال يجوز 
تقديم الهدايا إلى الموظفين الحكوميين من دون الحصول 
أوالً على موافقة المشرف المباشر على عملك وموافقة 

ممثل من مجموعة الخبراء القانونيين.

17

هل كنت تعلم؟
 Air Products نفقات السفر والترفيه: تسعى شركة

إلى الحفاظ على أفضل العالقات مع العمالء والسلطات 

الحكومية في سياق األعمال. ولكن علينا توخي الحذر 

عند تنظيم الرحالت والترفيه ومعاينة المواقع وما 

شابه، وتسديد النفقات. يجب أن يكون ألي رحلة هدف 

تجاري مشروع وأن تتّم مراجعتها والموافقة عليها 

مسبًقا من قبل مجموعة الخبراء القانونيين. ينبغي أن 

تقتصر مدة الرحلة على الفترة الضرورية المعقولة 

لتحقيق الهدف التجاري الذي تمت الموافقة عليه. 

ال يجوز لشركة Air Products أن تدفع نفقات 

الزائرين غير المرتبطين بالعمل أو نفقات الرحالت 

الجانبية أو معاينة المواقع أو الترفيه المترف، كما ال 

يجوز لنا تقديم الهدايا من دون الحصول على مراجعة 

وموافقة واضحتين مسبقتين.
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التفاعل مع العامة

االنخراط في المجتمع 
تتمتع شركة Air Products بتراث عريق في دعم 

المجتمعات حيث نقوم بأعمالنا وحيث يعمل ويعيش 
موظفو شركتنا وعائالتهم. تنظم الشركة وترعى 
التواصل االجتماعي والفعاليات التربوية. يتعاون 

الموظفون المحليون مع السكان والمنظمات في مناطقهم 
لتحسين المجتمع وكيفية سير أعمالنا على حّد سواء. 

 Air ولكن، على الموظفين التقّيد دائًما بسياسات
Products عند استخدام أموال الشركة لتمويل هذا 
التواصل وهذه الفعاليات. وكذلك، تنطبق سياسة عدم 

جمع األموال على بعض الحاالت و/أو بعض المناطق، 
حيث يحظر على الموظفين الفرديين جمع األموال أو 

تنظيم الفعاليات. وللحصول على اإلرشاد في هذا 
السياق، يمكن الرجوع إلى قسم العالقات المجتمعية أو 

قسم اتصاالت الشركة أو الموارد البشرية. 

في بعض المناطق، تخضع مشاركة الموظف خالل 
ساعات العمل العادية إلى تقدير المدير المحلي. 

وباإلجمال، ُتعتبر المشاركة في نشاطات التواصل 
االجتماعي أمًرا اختيارّيًا. ال يجدر بالموظفين الشعور 

بالضغط للمشاركة في أي من نشاطات التواصل 
االجتماعي أو المساهمة في أي من عمليات جمع 

األموال التي تنظمها شركة Air Products. وخالل 
ساعات العمل، يعود للمدير أن يقرر بشأن مشاركة 

الموظف)ة(.

االنخراط في العمل السياسي 
والجماعات الضاغطة والهدايا 

والمساهمات
في شركة Air Products، ُيعتبر االعتناء ببعضنا 

البعض وبمجتمعاتنا وبالبيئة العامة إحدى قيمنا 
األساسية. تشجع شركة Air Products الموظفين 

والمسؤولين والمدراء على االنخراط في المجتمع وعلى 
المشاركة الكلية في السياسات المحلية والوطنية 

 Air والدولية. ولكن، في هذا السياق، على شركة
Products والموظفين لديها التقيد بالقوانين التي 
ترعى المشاركة في الشؤون السياسية، بما في ذلك 

المساهمات السياسية وجماعات الضغط وتقديم الهدايا. 
في بعض الدول والسلطات القضائية، ال ُيسمح 

بالمساهمات السياسية وجماعات الضغط وتقديم الهدايا. 

ال يجوز لنا ممارسة الضغط أو تقديم الهدايا أو بخالف 
ذلك، محاولة التأثير في أفعال مسؤولين حكوميين في 

ما يتعلق بتشريع القوانين أو اتخاذ قرارات السياسة 
بشأن القضايا المتعلقة بأعمال الشركة، ما لم تتّم 

الموافقة على ذلك من قبل مجموعة الخبراء القانونيين 
و/أو قسم عالقات الشركة. من المهم أن يتّم تنسيق 
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الجهود التي نبذلها لممارسة الضغط. غالًبا ما ينبغي 
على أصحاب العمل والموظفين الذين يتعاطون ممارسة 
الضغط، أن يكونوا مسجلين في جماعة ضغط، وكذلك 

األطراف الخارجية التي توظفها الشركة للقيام بنشاطات 
 Air Products الضغط أو اتصاالته. كما تفيد سياسة

باالمتثال إلى جميع القوانين التي ترعى المساهمات 
 Air السياسية. وبحسب السياسة، ال يجوز لشركة
Products and Chemicals، بصفتها كياًنا 

قانونًيا، أن تقدم المساهمات السياسية للمرشحين في أي 
بلد أو أي منطقة، حتى في المناطق حيث يسمح القانون 
بذلك. تعود للموظفين حرية تقديم المساهمات الشخصية 

إلى طرف أو مرشح، ولكن ال يجوز لهم تقديم أي 
مساهمات من أموال الشركة، بما في ذلك، النثريات أو 
الممتلكات أو الخدمات، ألي طرف سياسي أو لجنة أو 

مرشح حالي أو مرشح ألي منصب في أي حكومة. وال 
يجوز لهم السعي إلى استرداد أموال هذه المساهمات 

الشخصية. ال تحظر هذه السياسة عمل لجنة العمل 
السياسي، حيث تكون قانونية. تقدم لجنة التحالف 
 Air Products )Air السياسي التابعة لشركة

Products Political Alliance(، وهي كيان 
 Air Products and قانوني منفصل عن شركة
Chemicals، المساهمات للمرشحين األمريكيين 

الفدراليين والحكوميين الذين يدعمون مصالح الشركة.

التواصل مع العامة
ا أن يكون التواصل الخارجي دقيًقا  من المهم جّدً

ومتجانًسا وأالّ ينتهك السرية أو القوانين مرعية اإلجراء 
أو حقوق الخصوصية أو الحساسيات. يشتمل التواصل 

الخارجي على التواصل مع العمالء والصحافيين 
والمحللين الماليين والمستثمرين والمحررين في 

الصفحات اإللكترونية واألطراف المشاركة في مواقع 
التواصل المهني واالجتماعي ومجتمعاتنا وزمالئنا في 

السوق وغيرهم من األعضاء في المجموعات 
الخارجية. يمكن أن يكون تأثير المعلومات المنشورة 

كبيًرا على سمعة شركة Air Products وأن تترّتب 
عليها تداعيات قانونية تجارية خطيرة. علينا جميًعا 

توخي الحذر لدى تواصلنا خارج الشركة.

إن سهولة التواصل اإللكتروني في عالمنا اليوم قد 
يؤدي إلى الوصول إلى معلومات الشركة، التي ينشرها 

عادة الموظفون بنية حسنة، أو حتى أنهم في بعض 
األحيان ال يقصدون مشاركتها بشكل واسع، بسهولة 

على اإلنترنت وأن ُيعثر عليها من خالل البحث على 
اإلنترنت. لضمان تطابق التواصل الخارجي مع 
 Air السياسات والمعايير الحالية، تطلب شركة

Products إجراء بعض المراجعات الداخلية. 

في حال تّم االتصال بك من خالل إحدى وسائط 
اإلعالم، أو كنت ترغب في نشر معلومات تتعلق 

بعملك، عليك االتصال بقسم االتصاالت في الشركة 
لطلب االستشارة. وفي حال تّم االتصال بك من قبل أحد 

المستثمرين أو المحللين، عليك االتصال بقسم عالقات 
المستثمر. تتضّمن األوراق التقنية موافقة المدير أو 

المشرف على عملك وفي بعض الحاالت، يلزم إجراء 
مراجعة قانونية. وإذا ُطلب منك تقديم عرض خارجي، 
عليك استشارة المشرف على عملك. ويعود إليه القرار 

في مراجعته مع قسم االتصاالت في الشركة أو مع 
مجموعة الخبراء القانونيين. تهدف هذه المراجعات إلى 

حمايتك وحماية الشركة من النتائج غير المقصودة 
ولعكس صورة شركة Air Products بشكل مهني 

 على الدوام. إذا كان لديك اتصال
بوسائط اإلعالم أو إذا نشرت معلومات ضمن نشاطاتك 

خارج العمل، عليك أن تحدد بأنك تقدم وجهة نظرك 
 الشخصية، التي قد تختلف عن

وجهة نظر شركة Air Products. وكذلك، عليك 
توخي الحذر في عدم اإلفصاح عن معلومات حساسة. 
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لقد اطلعت على بعض اآلراء من خالل التعليقات على موقع لمجتمع األعمال على اإلنترنت، 
تتناول األداء المالي لشركة Air Products. تتضمن هذه اآلراء مغالطات وأخطاء 

حقيقية حول اإلدارة. هل أصحح األخطاء وأجيب عليها بتعليقات أكثر إيجابية؟

كال، ال تجدر بك اإلجابة أو نشر التصحيحات أو أي مالحظات أخرى، ما لم تكن متحّدًثا 
مصّرًحا له باسم شركة Air Products. يمكن أن يشكل التعليق األساسي انتهاًكا لمعايير 

وسائط اإلعالم االجتماعية إذا صدر عن موظف غير مخّول بالتكلم بالنيابة عن شركة 
Air Products. بل عليك إبالغ قسم االتصاالت في الشركة للنظر في هذا الموقع. 
وستحدد هذه المنظمة ما إذا كان هناك ضرورة لإلجابة واإلجراء الذي ينبغي اتخاذه.

استخدام وسائط اإلعالم 
االجتماعية

يستمر التواصل اإللكتروني بالتقدم بسرعة وسهولة. 
ويتعين على الموظفين توخي المزيد من الحذر عند 
استخدامهم أدوات التواصل اإللكتروني داخل العمل 

وخارجه. أصبحت مواقع التواصل االجتماعي وغيرها 
من المنتديات اإللكترونية، الشخصية والمهنية، رائجة 
جًدا. وبات من السهل نشر المعلومات لتبلغ جمهوًرا 
كبيًرا ببضع نقرات فقط. ولكن علينا التحقق من أن 

المعلومات التي نشاركها عبر وسائط اإلعالم 
االجتماعية ال تنتهك سياسات Air Products أو 

المعايير الرامية إلى حماية سالمة معلومات الشركة 
وأمنها أو سمعتها أو خصوصية الموظفين أو العمالء 

أو الشركاء.

ال يجوز نشر معلومات عن الشركة، حتى تلك 
المخصصة لالستخدام التجاري، إال من قبل متحدثين 
مخولين باسم Air Products، وبعد مراجعتها من 

قبل قسم االتصاالت في الشركة.

وكذلك، إن كنت تستخدم مواقع التواصل المهني، 
احرص على عدم إفشاء أي معلومات حساسة أو خاصة 

أو شخصية أو سرية، كجزء من سيرتك الذاتية أو 
سيرتك المهنية أو مراسالتك أو غيرها من االتصاالت.
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 في أحد اجتماعات الرابطة التجارية، طرح علي أحد المندوبين عن
الشركات المنافسة لنا فكرة تأسيس منشأة إنتاج مشتركة في منطقة حيث 
تحتاج كلتا الشركتين إلى مزيد من اإلنتاج. يصب هذا األمر في المصالح 

المالية للشركتين. هل أتوسع معه في الحديث عن هذه المسألة؟ 

ال يمكنك أن تتفّرد في القرار بهذا الشأن. ويتطلب تحديد مدى قانونية هذا اإلنتاج المشترك 
دراسة معّمقة. لذا عليك االتصال بمجموعة الخبراء القانونيين لمراجعة هذه المسألة.

التفاعل في مجالنا الصناعي

قوانين مكافحة االحتكار 
والمنافسة 

نتوقع من موظفينا االلتزام بجوهر قوانين مكافحة 
االحتكار في الواليات المتحدة وقوانين المنافسة في 

أي بلد أو مجموعة بلدان تنطبق قوانينها على شركتنا. 
مّما يعني االمتثال إلى األوضاع التي يغطيها القانون 
بوضوح، وإلى جوهر القوانين في الظروف األكثر 
تعقيًدا والتباًسا. وفي حال كان)ت( الموظف)ة( غير 
متأّكد ما إذا كان اإلجراء ينتهك القانون، عليه)ها( 
طلب االستشارة من مجموعة الخبراء القانونيين. 

تزدهر شركة Air Products بفضل جودة منتجاتها 
وخدماتها في سوق حرة ومفتوحة وداعمة للتنافس. 

وال ُيفترض بأي موظف أن يعتبر بأن تحقيق األرباح 
يتطلّب اللجوء إلى أعمال غير قانونية أو أن يبّرره. 

تشّكل المنافسة التجارية حجر الزاوية لبناء اقتصاد 
متين وتحمي قوانين مكافحة االحتكار والمنافسة 
حرية السوق. باإلجمال، تحظر قوانين مكافحة 

االحتكار والمنافسة االتفاقيات أو اإلجراءات التي 
من شأنها كبح الحركة التجارية أو تقليص المنافسة. 

وبموجب بعض من هذه القوانين، ُتعتبر بعض 
االتفاقيات والتفاهمات بين المتنافسين غير قانونية 

بحّد ذاتها، أي أنها محظورة صراحة وال يمكن 
تبريرها بأي شكل من األشكال. في حال لم يتّم 

النظر في ما إذا كان التفاهم أو االتفاقية تؤثر سلًبا 
في المنافسة، فهي ُتعتبر غير قانونية. على سبيل 
المثال، تتضمن االنتهاكات بحّد ذاتها االتفاقيات 

في ما بين المتنافسين حول: 1( تثبيت األسعار أو 
الشروط أو التحكم فيها، 2( مقاطعة بعض الموردين 
أو العمالء، 3( تخصيص المنتجات أو األراضي أو 
األسواق، أو 4( الحّد من إنتاج المنتجات أو بيعها. 

يصعب تفسير قوانين مكافحة االحتكار والمنافسة 
نظًرا إلى تعقيدها، وهي تنطبق على مجموعة واسعة 
من أنشطة الشركة. قد تؤدي االنتهاكات إلى عقوبات 

مدنية وجنائية صارمة. حتى أن مجّرد االدعاء 
بمخالفة القوانين يمكن أن ُيلحق الضرر بالشركة أو 

يعيق سير أعمالها. ُيتوقَّع من الموظفين الذين من 
شأنهم التأثير في العمليات التجارية التابعة للشركة 

أن يتوّخوا الحذر الشديد وأن يبقوا متيقظين.
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أشارت مندوبة إلحدى الشركات المنافسة لنا إلى أن شركتينا، في منطقة معينة، تعانيان على 
األرجح من هوامش ربح منخفضة غير ضرورية. وأضافت أننا نستطيع تسهيل الحياة على 
أنفسنا من خالل االتفاق حول تقسيم أعمال كبار العمالء في تلك المنطقة في ما بيننا. كيف 

أجيبها على ذلك؟

ُيعتبر هذا النوع من االتفاقيات غير قانوني، ناهيك عن الأخالقيته، وقد تترّتب عليه عواقب 
وخيمة. عليك أن ترفض النظر في هذا االقتراح رفًضا قاطًعا وواضًحا؛ ألنك ال تريد أن تعطي 
فرصة ألي كان ألن يفترض بأنك وافقت على ذلك من خالل أفعالك، وإن لم تقل "نعم". ويجب 

إبالغ مجموعة الخبراء القانونيين بهذا األمر.

العالقات مع المتنافسين 
يمكن لالتصال بالشركات المنافسة أن يخدم األهداف 

التجارية المشروعة، كبعض اجتماعات الرابطة 
التجارية ونشاطاتها أو مناقشة شركات المحاصة أو 
البحوث. وفي بعض الحاالت قد نجري عمليات بيع 

وشراء مع الشركات المنافسة لنا، بما يساعد على سير 
األعمال المشروعة. ولكن، على الموظفين توخي الحذر 

في اتصاالتهم مع الشركات المنافسة، ألنه ال يمكن 
تبادل بعض المعلومات بدون قيد. لذا، في حال كان 

لديك أي شك ما إذا كانت العملية التجارية أو سلوكك 
متجانًسا مع سياسة الشركة، أو إذا كنت تناقش شركات 

محاصة أو بحوث من هذا النوع، فعليك مراجعة 
مجموعة الخبراء القانونيين لطلب االستشارة. 

األساليب المالئمة للحصول 
على معلومات تنافسية 

ُتعتبر البحوث المتعلقة باألسواق—أي محاولة فهم 
منتجات الشركات المنافسة ومخططاتها واستراتيجياتها 
واستباقها—جزًءا من األعمال التجارية الناجحة. يمكن 

جمع هذه المعلومات من عدة مصادر قانونية، ولكن ثمة 
قيوًدا واضحة بهذا الشأن. يؤدي الحصول على 
المعلومات بطريقة منافية لألصول أو استخدام 

المعلومات السرية الخاصة بالشركات المنافسة إلى 
عواقب قانونية وتجارية وخيمة. على سبيل المثال، في 

العديد من البلدان، تفرض القوانين عقوبات جنائية 
صارمة على األفراد أو المنظمات التي تحصل على 
أسرار تجارية أو تفشي بها بطريقة منافية لألصول. 
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قوانين مكافحة المقاطعة
ترفض بعض الحكومات التعامل مع حكومات بلد آخر 
أو شركاته. وهي تقاطع هذا البلد وتحاول دفع اآلخرين 

إلى مقاطعته أيًضا. تحاول تلك الحكومات أن تعّزز 
مقاطعتها لهذا البلد من خالل دفع العمالء الخارجيين 

والموردين إلى رفض التعامل أيًضا مع البلد المستهدف. 
ويحاول البلد الذي يفرض المقاطعة أن يمارس الضغط 

على تلك البلدان الخارجية من خالل اإلشارة إلى 
وجوب مقاطعتها بدورها للبلد الُمسَتهَدف كشرط للقيام 
باألعمال في بلدها. وضعت الواليات المتحدة قوانين 

وتنظيمات تمنع بشكل عام الشركات األمريكية 
والشركات التابعة لها في الداخل والخارج، من التعاون 

في ما يتعلق بسياسات المقاطعة التي ال تدعمها 
الحكومة األمريكية. كما يتعّين على الشركات، بموجب 

هذه القوانين، أن تبلغ الوكاالت الحكومية األمريكية عند 
تلقي طلبات خطية أو شفهية لالمتثال لمقاطعات مماثلة 

أو دعمها. فضالً عن ذلك، ثمة قوانين تنطبق خارج 
الحدود اإلقليمية وترعى حركة التجارة الدولية. مّما 

القوانين الدولية

يعني أن البلد يستطيع تطبيق قوانينه خارج حدوده. 
 Air Production لذلك، يمكن تحميل شركة

المسؤولية إذا ما اعتبرت أنها تخالف قوانين مكافحة 
المقاطعة التابعة لبلد آخر. عليك دائًما الرجوع إلى 

مجموعة الخبراء القانونيين لطلب االستشارة في حال 
 لم تكن متأكًدا كيف ينطبق القانون الدولي

على حالة معينة. قد تؤدي االنتهاكات إلى عقوبات 
جنائية ومدنية وخسارة المزايا الضريبية. 

قوانين االستيراد/التصدير
تتطلب قوانين االستيراد والتصدير العالمية دقة في 

تصنيف السلع وتقديرها وتحديد تراخيصها وتصوير 
المستخدم النهائي/االستخدام النهائي لها وحفظ السجالت 

وترتيب الملفات بشكل مناسب ووسم السلع والتقنيات 
التي تعبر الحدود الدولية. قد تقّيد الواليات المتحدة 

لقد فزت بمناقصة توريد لشركة Air Products، ولكن مسودة العقد تتضمن بنًدا ينص 
على أن نوافق على عدم استخدام مكّونات أو أشخاص من بلد معين خالل فترة تنفيذ العقد. 

علًما بأننا ال نحتاج مطلًقا إلى أي من خدمات ذاك البلد، هل ُيعتبر التوقيع على هذا العقد 
مخالًفا لقوانين الواليات المتحدة لمكافحة المقاطعة؟

ينبغي أن تنظر مجموعة الخبراء القانونيين في هذا العقد )وفي أي عقد(. وفي هذه الحالة، 
ينبغي إزالة لهجة المقاطعة بكاملها من المستند أو تعديلها على نحو مالئم. وال يمكن حتى 

استبدال هذه التفاصيل باتفاقية شفهية، لذا توخَّ الحذر في الحديث مع العميل.

وغيرها من الحكومات، من خالل طلب التراخيص، 
عمليات تصدير السلع أو استيرادها أو إعادة تصديرها، 

باالستناد إلى بعض العوامل، كالبلد المنشأ لعدد من 
السلع والتقنيات أو تصنيفها أو طبيعة استخدامها 

المزدوج، فضالً عن هوية العميل. ُيحظر التصدير 
وإعادة التصدير إلى البلدان المصنفة على أنها 

"محظورة" بموجب قانون الواليات المتحدة أو السلطة 
ر. وقد تؤدي االنتهاكات  القضائية الخاصة بالبلد المصدِّ
إلى عقوبات جنائية ومدنية وخسارة امتيازات التصدير 

أو االستيراد. 

هل كنت تعلم؟
تعديل التنظيمات: في بعض األحيان، تكون المبالغ 

المدفوعة لغرض تسهيل اإلجراءات ضرورية لحث 

بعض المسؤولين الحكوميين على القيام بمهامهم، مثل 

إصدار التراخيص أو التصاريح بسرعة أكبر. وفيما 

كانت هذه المدفوعات مسموحة في الماضي في بعض 

 Air الحاالت، ُيمنع باإلجمال على موظفي شركة

Products دفع المبالغ لتسهيل اإلجراءات ألي 

مسؤول أجنبي. عليك طلب االستشارة من مجموعة 

الخبراء القانونيين ومن مديرك قبل اتخاذ القرار بدفع 

مثل هذه المبالغ لتسهيل اإلجراءات.
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ينبغي على Air Products، بصفتها شركة أمريكية، 
أن تمتثل لقانون مكافحة الفساد في الممارسات 

الخارجية )FCPA( في الواليات المتحدة. يمنع هذا 
القانون دفع أي غرض له قيمة عالية أو عرض دفعه 
إلى المسؤولين األجانب أو إلى األحزاب السياسية أو 

المرشحين للمناصب السياسية األجنبية إلنجاز األعمال 
أو المحافظة عليها أو توجيهها. ولن يجدي االدعاء بعدم 

التيّقن لوجود مخالفة نفًعا في الدفاع عنك حيث كان 
يجب أن تنّبهك الظروف إلى ذلك، بحسب المنطق. كما 
ُتعتبر غير قانونية األموال المدفوعة بشكل غير مباشر، 
من خالل الوسطاء، كوكالء البيع والمستشارين، حيث 

قد يفهم معظم الناس بأن صرف هذه األموال يتّم لغايات 
محظورة. 

فضالً عن بعض اإلجراءات المحظورة، يتطلب القانون 
أيًضا من الشركة مراقبة المحاسبة الداخلية وحفظ 

السجالت المرتبطة بأي مدفوعات قامت بها الشركات 
األجنبية التابعة لها. 

تبلغ المسائل التي يطرحها هذا القانون مستوى أكثر 
تعقيًدا مّما تبدو عليه للوهلة األولى. على سبيل المثال، 

على الرغم من أنك قد ال تعتبر أن عبارة "مسؤول 
أجنبي" تشمل الموظفين في شركات تعود إلى حكومة 
أجنبية، فالقانون باإلجمال يعتبرهم "مسؤولين أجانب". 
ولمزيد من التعقيد، تتخلّل القانون بعض االستثناءات. 

لهذه األسباب وغيرها، ُتعتبر مساعدة  مجموعة 
الخبراء القانونيين ضرورية لمعالجة التعقيدات 

المرتبطة بالمسائل التي قد تنتج عن االمتثال لهذا 
القانون. 

 تتبع بعض البلدان األخرى، بما فيها
البلدان الصناعية الكبرى في أوروبا الغربية وآسيا، 

قوانين مماثلة أو أنها في صدد سّنها.  وتتضمن األمثلة 
األخيرة قوانين في المملكة المتحدة وفي جمهورية 

الصين الشعبية. من الجدير بالذكر أّنه في العديد من 
البلدان، قد تنطبق القوانين الدولية والمحلية—وبعضها 
قوانين تنطبق خارج الحدود اإلقليمية، كقانون مكافحة 

الفساد في الممارسات الخارجية في الواليات المتحدة 
وقانون مكافحة الرشوة 2010 في المملكة المتحدة؛ 

مّما يعني أنها تمتّد إلى خارج حدود الدول التي 
تفرضها لتنطبق على أعمال الرشوة التي تّمت في 
الخارج. يعطي عدد كبير من هذه القوانين تحديًدا 
واسًعا لمصطلح "مسؤول حكومي" أو "ممارسات 

الرشوة" وينص على صرف النظر عن األعراف أو 
الممارسات المحلية، في حال كانت تثير شكوًكا تتعلق 
بالفساد والرشاوى. وتكون األسبقية دائًما للقانون.  ال 

ُيفترض بنا أبًدا أن نضحي بنزاهتنا، وال حتى من أجل 
تحقيق األرباح أو تسهيل سير األعمال. 

على سبيل المثال، يتضمن قانون مكافحة الرشوة 
2010 في المملكة المتحدة، فئتين واسعتين من 

المخالفات—عرض منفعة ما أو الوعد بتوفيرها أو 
منحها من جهة، وطلب منفعة أو الموافقة على تلقيها 

أو قبولها من جهة أخرى—وذلك في سياق المعامالت 
التجارية التي تشمل إّما موظفين حكوميين أو أطراف 

Air Prod�  لقد أوكلت إلّي مهمة الحصول على تراخيص بناء لمشروع تّم التعاقد مع شركة
ucts إلنشائه في إحدى الدول النامية. فأخبرني أحد المقاولين من الباطن أّن دفع مبلغ 
صغير إضافي لممثل المكتب اإلداري الذي يصدر التراخيص أمر عادي في هذه المنطقة 

لتسريع األعمال؛ وأنه في حال لم أفعل، ستستغرق المعامالت اإلدارية أسابيع إضافية مّما 
يؤدي إلى تأخير جدول أعمالنا بأسره. كيف لي أن أتصّرف؟

عليك مراجعة مجموعة الخبراء القانونيين لطلب االستشارة، بصرف النظر عن قيمة المبلغ 
وعن شيوع هذا النوع من التبادالت في األعمال التجارية المحلية، إذ إن القوانين المماثلة قد 

تفسر هذا النوع من دفع األموال على أنه رشوة.  ويتبع عدد كبير من الدول حيث تقوم شركة 
Air Products باألعمال قوانين لمكافحة الرشوة والفساد، وبعضها قوانين تنطبق خارج 

الحدود اإلقليمية.  مّما يعني أن القانون ينطبق حتى إذا تمت المعامالت خارج حدود البلد الذي 
يفرض القانون. علينا أالّ ننخرط أبًدا في هذا النوع من التبادالت التي يمكن أن ُتعتبر من باب 

الرشوة أو الفساد، حتى وإن كان التمّنع عنها سيؤدي إلى تأخير خطط أعمالنا أو يؤثر سلًبا على 
أرباحنا.

القوانين العالمية لمكافحة ممارسات الرشوة والفساد

24



25

خاصة. غير أن القانون بحّد ذاته معّقد، والتداعيات 
القانونية قد تكون صارمة، بما فيها السجن والغرامات 

المالية غير المحدودة. وبموجب القانون، ال ُتلزم 
الشركات فقط برفض المشاركة في الرشاوى أو غيرها 

من الممارسات الالأخالقية لتسهيل األعمال، بل ُتلزم 
أيًضا باتخاذ التدابير المالئمة لمنع الرشوة والفساد. 

وبعكس قانون مكافحة الفساد في الممارسات الخارجية، 
ال يسمح قانون مكافحة الرشوة 2010 بدفع المبالغ 

بغرض تسهيل اإلجراءات، التي تكون ضرورية في 
بعض األحيان لحث المسؤولين الحكوميين في بعض 

الدول على القيام بمهامهم، كإصدار التراخيص أو 
التصاريح. في حين تّم السماح في الماضي بدفع مثل 

 Air هذه المبالغ في بعض الحاالت، ُيمنع على موظفي
Products وغيرهم من األطراف المرتبطة بها دفع 

المبالغ ألغراض تسهيل اإلجراءات ألي مسؤول 
ا عند  أجنبي، في ما خال بعض الحاالت االستثنائية جّدً

الحصول على موافقة مسبقة من مجموعة الخبراء 
القانونيين.

 Air Products في بعض الظروف، قد ُتعتبر شركة
مذنبة بأعمال رشوة قامت بها أطراف خارجية أو 

"األطراف المرتبطة" التي تعمل بالنيابة عنها. تشمل 
األطراف المرتبطة الشركاء في شركات المحاصة أو 

الوكالء أو الموزعين أو موظفي شركات توفير 
الخدمات الخارجية أو المقاولين من الباطن الذين 

يقومون باألعمال بالنيابة عنا. من األهمية بمكان أن 
يبقى موظفو شركة Air Products متيقظين لوجود 
أي تصّرفات أو أحداث مريبة وإبالغ مكتب مخاطر 
الشركة، أو مجموعة الخبراء القانونيين، أو مديرهم 

بها.  

بصفتك موظًفا في شركة Air Products، عليك أن 
تبقى مطلًعا على السياسات القائمة حول المنافسة 

العالمية والتجارة الدولية. وقد ُيطلب منك أيًضا أن تقدم 
شهادات حسن سلوك أو أن ُتكمل دورة تدريبية ذات 
صلة متعلقة بدورك- أو موقعك-أو أن تتخذ خطوات 
إلبعاد أي انطباع حتى بالفساد أو عدم األمانة. يمكن 
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لمديرك أو المشرف على عملك أو لمجموعة الخبراء 
القانونيين تقديم المساعدة في حال كانت لديك تساؤالت 
حول أي وضع. يجب أال تتردد أبًدا في طرح األسئلة 

أو التعبير عن مخاوفك حول هذا المجال القانوني المهم.

قبل المباشرة باألعمال خارج موطنك، عليك االطالع 
بشكل واسع على قوانين البلد حيث ستجري األعمال 

وعلى سياساته. وفي حال كانت لديك تساؤالت حول أي 
مسألة تتعلق بالقانون الدولي، فُيرجى االتصال 

بمجموعة الخبراء القانونيين. 

اإلبالغ
 قم بزيارة الموقع التالي

 www.airproducts.com/integrityline
للحصول على أرقام اإلبالغ المحلية والتعليمات.

 قم باإلبالغ عبر اإلنترنت على الموقع التالي
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المحاسبة المالية والدقة في اإلبالغ

يشّكل اإلبالغ المالي الدقيق والصريح حجر األساس 
لمصداقّيتنا. تخضع قوانين المحاسبة المالية واإلبالغ 

 الخاصة بشركتنا لقوانين الواليات المتحدة. 
إن Air Products هي شركة عالمية تعمل في أكثر 

من 40 بلًدا حول العالم.  لذلك، تخضع أيًضا قوانين 
المحاسبة المالية واإلبالغ الخاصة بها لمتطلبات القانون 

التشريعي المحلية. وتستلزم كّل من قانون الواليات 
المتحدة ومتطلبات القانون التشريعي المحلية وسياسات 

شركة Air Products إبالًغا مالّيًا دقيًقا وصريًحا. 

يشمل اإلبالغ الصريح اإلفصاح الكامل واألمين والدقيق 
 Air والمناسب والمفهوم في جميع الوثائق. تكمل ملفات

Products التقارير المالية لدى مفوضية األوراق 
 U.S. Securities( المالية والبورصة األمريكية

and Exchange Commission( وتصدر 
الموجزات المالية في اتصاالت وكشوفات عامة أخرى. 
من الضروري أن تكون هذه الكشوفات دقيقة وصريحة 

بما يمّكن الشركة من االمتثال للقانون وتلبية توقعات 
المستثمر. 

كما يساعدنا اإلبالغ الدقيق على اتخاذ القرارات الصائبة 
لتسيير أعمالنا وعملياتنا. لذا فإن نجاح أعمالنا المستمر 

يتطلّب هذا أيًضا. 

على الموظفين أن يلزموا الدقة في تحضير سجالت العمل 
)كالحسابات والفواتير  وتقارير نفقات رحالت السفر 

والترفيه وجداول الرواتب والتقارير ودفاتر الحسابات( 
وتسجيل جميع المعامالت المالية بطريقة مناسبة. ينبغي 

 Air تسجيل المعامالت المالية  وفق سياسات شركة
Products ومعاييرها المالية ووفق قوانين المحاسبة 

والتنظيمات المحلية بحسب األصول. 

طلبت مني رئيستي التالعب ببعض األرقام لتحسين النتائج التي أحرزناها في الربع الحالي 
 من السنة، ثم تثبيتها للربع التالي. 

ألمحت إلى أن وظيفتي قد تكون مهّددة إذا لم أفعل ذلك. أشعر باالرتياب حيال األمر، ولكنني 
خائف. كيف لي أن أتصّرف؟

 قم بالعمل الصائب—فالقانون يتمّثل باإلبالغ الدقيق والمناسب. 
لن يتّم التسامح مع التلميح بتهديد وظيفتك أو مع محاوالت ترهيب الموظفين لحثهم على 

التصرف بطريقة الأخالقية ألي سبب من األسباب. عليك إبالغ المشرف على عمل مديرتك 
.IntegrityLine بالحديث الذي جرى أو االتصال بخط
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مسؤولية مجلس اإلدارة 
والتنازالت

اعتمد مجلس اإلدارة مدّونة قواعد السلوك، وهو الوحيد 
المخّول بالموافقة على تعديلها. في بعض الظروف 

النادرة، يجوز لرئيس إدارة االمتثال أن يحدد إذا كان 
من المالئم التنازل عن جزء من مدّونة قواعد السلوك. 

مع ذلك، ال يمكن إجراء أي تنازل في تطبيق المدّونة قد 
ينطبق على مسؤولي الشركة التنفيذيين )الذين يعّينهم 

مجلس اإلدارة(، إالّ من ِقبل لجنة الترشيح وإدارة 
المؤسسات التابعة لمجلس اإلدارة. ويتّم كشف تلك 

التنازالت مباشرة أمام المساهمين في الشركة.

نذكر في ما يلي بعض المتطلبات األخرى:

• أّكد صحة إدخاالتنا في دفتر األستاذ بالوثائق المفّصلة 

• تجّنب اإلدخاالت الخاطئة أو المضللة عمًدا، بما في ذلك األرقام والفئات والتوقيت أو غيرها من التفاصيل 

•  احفظ أموال الشركة وحساباتها وفق الممارسات المعيارية الخاصة بشركتنا، بما في ذلك تسوية الحسابات 
بشكل مناسب 

• استخدم الحسابات واألموال لألغراض المفّصلة بدقة في الوثائق 

اإلبالغ
 قم بزيارة الموقع التالي

 www.airproducts.com/integrityline
للحصول على أرقام اإلبالغ المحلية والتعليمات.

 قم باإلبالغ عبر اإلنترنت على الموقع التالي
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توفر شركة Air Products الموارد لإلبالغ عن انتهاكات مدّونة قواعد السلوك أو االنتهاكات 
المشتبه بها أو للتعبير عن المخاوف. في بعض الدول، تحّدد القوانين عمليات اإلبالغ عن انتهاكات 

مدّونة قواعد السلوك وأدواتها و/أو الفئات المسموح اإلبالغ عنها أو تحّدها.  ُيرجى استخدام الموارد 
المتاحة بما يسمح به القانون المحلي. 

.www.airproducts.com/codeofconduct يمكن العثور على الئحة جهات االتصال على الموقع التالي

.www.airproducts.com/integrityonline يتوفر اإلبالغ عبر اإلنترنت على الموقع التالي

 يمكن العثور على تعليمات مفصلة حول اإلبالغ عبر الهاتف على الموقع التالي
.www.airproducts.com/integrityline

 للحصول على مزيد من المعلومات،  
ُيرجى االتصال بنا على العنوان التالي:

مقّر الشركة 

Air Products and Chemicals, Inc. 
7201  Hamilton Blvd.

Allentown, PA 18195-1501
هاتف 481-4911- 610
فاكس 481-5900- 610

المكاتب الرئيسية اإلقليمية 

Air Products PLC
Hersham Place Technology Park

Molesey Road
Hersham

Walton-on-Thames
Surrey KT12 4RZ

UK
هاتف 44-1932-249200+ 
فاكس 44-1932-249565+ 

Air Products Chemicals Europe B.V. 
Kanaalweg 15, Box 3193

3502  GD Utrecht
Netherlands

هاتف 31-30-2857100+ 
فاكس 31-30-2857111+ 

االطالع على المزيد
airproducts.com

© Air Products and Chemicals, Inc., 2017 )38976( 900-12-010-AR-May17

Air Products Asia, Inc. 
2503-5, 25/F

148 Electric Road, North Point
Hong Kong

هاتف 852-2527-1922+ 
فاكس 852-2527-1827+ 

Air Products Asia, Inc. 
2  International Business Park

#03-32  The Strategy
Singapore 609930

هاتف 65-6494-2240+ 
فاكس 65-6334-1005+ 

Air Products and Chemicals )China( 
Investment Co. Ltd. 
East Wing, Floor 1

Building #88, Lane 887
Zu Chongzhi Road

Zhangjiang Hi-Tech Park
Shanghai, 201203

P.R. China
هاتف 86-21-38962000+ 
فاكس 86-21-50805555+ 

http://www.airproducts.com/codeofconduct
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com

