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 1.1رسالة الرئيس التنفيذي

 1.0المقدمة

مرحبًا بك في مدونة قواعد السلوك التجاري الخاصة بـ سيفا ("المدونة") .هذه هي الوثيقة األساسية لثقافة العمل في
سيفا .تحدد هذه الوثيقة أخالق العمل والقيم التي ستعمل بها سيفا.
نهجنا في االمتثال بهذه المدونة بسيط حيث يقع على عاتق الجميع مسؤولية ضمان هذا االمتثال و السلوك األخالقي
داخل سيفا وفيما يتعلق بأعمال سيفا  -ولهذا السبب نطلب من جميع موظفينا ومن األطراف الخارجية الرئيسية التي
تقدم خدمات لنا أو بالنيابةً عنا قراءة وفهم وااللتزام بالمدونة .فقط من خالل الزام أنفسنا بالمعايير المنصوص عليها
في هذه المدونة  ،يمكن لـسيفا أن تأخذ مكانتها في المجتمع العالمي  ،وتجذب الكفاءات المطلوبة  ،وتلبي توقعات
عمالئها  ،وفي النهاية تحقق النجاح في أعمالها.
أريد أن أشدد هنا على موقفنا المستمر ضد جميع أشكال الفساد ونهجنا بعدم التسامح مطلقا مع أي خرق للسياستنا .ان
سياساتنا تأخذ بعين االعتبار جميع قوانين مكافحة الفساد المعمول و بشكل الزامي إلزامي قانون مكافحة الفساد
الفرنسي  ، Sapin IIحيث أن سيفا تدار من مجموعة فرنسية  ،وأيضا القانون األمريكي للممارسات األجنبية الفاسدة
وقانون الرشوة في المملكة المتحدة.
ال نتوقع أقل من االمتثال الكامل بقواعد السلوك التجاري.
ان بيئة عملنا والقوانين تتغير باستمرارلذا من من المهم أن تقوم بانتظام بمراجعة الموضوعات الواردة في مدونتنا
الرجوع لها باستمرار وحين عند ظهوراي حالة قد تحتاج فيها إلى إرشادات أو مشورة .إن المبادئ التوجيهية
المنصوص عليها في هذه المدونة تشمل جميع المناصب سواء داخل سيفا أو أي شخص أو جهة تتعاون معها سيفا.
شكرا لتحملك المسؤولية الشخصية من أجل قيمنا .من خالل التزامك بالمدونة  ،أنت تساعد سيفا على كسب الثقة
واالحترام الضروريين للوفاء بمهمتنا ورؤيتنا كشركة .إذا كان لديك أي أسئلة حول محتويات المدونة  ،يرجى
التواصل مع قسم االمتثال واألخالقيات
CEVA.Compliance@cevalogistics.com
Mathieu Friedberg
CEO

4

 1.2ما هي مقومات سيفا
نحن نخلق قيمة لعمالئنا من خالل توفير خدمة استثنائية باستمرار.
شغف الخدمات اللوجستية وروح المبادرة تتخلل في كل ما نقوم به ،وقيادة التميز في العمليات ودعم طموحنا أن ينظر إلينا على أننا أهم المهنيين
اللوجستية .النزاهة واالحترام هي المبادئ األساسية التي تبث كل عالقاتنا التجارية .تركيزنا المستمر هو لتحقيق النتائج للعمالء والمستثمرين على حد
سواء.

 1.0المقدمة

رؤيتنا
في سيفا لدينا رؤية واضحة ألعمالنا :أن نكون طرف ثالث مزود للخدمات اللوجستية ذات أعلى مهنية.

قيمنا.
ولكي نحافظ على تركيزنا على تحقيق هذه الرؤية ،فإننا نخلق عمال قويا ومتكامال مع الناس في قلبها .ولتحقيق ذلك قمنا بتطوير سلسلة من القيم التي تساعدنا جميعا على التصرف بطريقة من
شأنها أن توجهنا على الطريق لتحقيق رؤيتنا بأن نكون طرف ثالث مزود للخدمات اللوجستية ذات أعلى مهنية.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نحن شغوفون بالعمالء
نحن نقدر الناس
نحن نشيطين وحريصين
نحن مدفوعين باألداء
نحن ناجحون
نحن رشيقين ونستجيب في سرعة
نحن نعزز ونقدر التنوع
نحن أسياد سلسلة التوريد
النزاهة واالحترام هما طريقتنا في الحياة
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 2.0موظفيننا وثقافتنا
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 2.1حقوق اإلنسان والكرامة
تلتزم سيفا باحترام حقوق اإلنسان وتقييمها على نطاق عالمي .إن العمل األخالقي واحترام الموظفين والعمالء وأصحاب المصلحة
هي قيم أساسية تسعى سيفا لتحقيقها باستمرار والحفاظ عليها.

 يجب عليك اتباع المتطلبات القانونية للحد األدنى لسن العمل
في البلدان التي نعمل فيها ،فضال عن االلتزام بالقوانين
المتعلقة بساعات العمل واألجور والفوائد.

ويوفر برنامج سيفا المتثال حقوق اإلنسان ،الذي يتماشى مع المتطلبات الحكومية المنطبقة والمبادرات العالمية لحقوق اإلنسان،
إطارا قويا ل سيفا لتنفيذ تدابير لمنع العمل الجبري واالتجار بالبشر وغير ذلك من انتهاكات حقوق اإلنسان في سلسلة التوريد
العالمية .وتتناول سياسة سيفا بشأن االتجار بالبشر تفاصيل حول هذا الموضوع الهام.

× ويجب أال تشارك في أي شكل من أشكال الرق واالتجار
بالبشر والعمل الجبري وعمل األطفال على النحو الذي
يحدده القانون الساري والمبادئ الدولية.

 2.0موظفيننا وثقافتنا

 2.2تكافؤ الفرص والتنوع واإلدماج
 يجب أن تتخذ قرارات التوظيف على أساس المهارات
واألداء وااللتزام والسلوك األخالقي ،وغيرها من المؤهالت
لوظيفة معينة.
 يجب عليك تعزيز قيمة التنوع في جميع مجاالت التوظيف
والتدريب والترقية.
 يجب أن تلتزم بالقوانين السارية بشأن الحرية النقابية
والمفاوضة الجماعية.

تلتزم سيفا بممارسات التوظيف العادلة ،وضمان أن جميع الموظفين لديهم الفرصة للتطور إلى أقصى إمكاناتهم .ونحن نسعى
جاهدين للحفاظ على بيئة مكان العمل على أساس الجدارة والشمول.
إذا كنت تشك في حدوث تمييز ،يرجى مراجعة إجراء اإلبالغ المتعلق بالخط الساخن أو االتصال بالموارد البشرية أو االتصال
بالخط الساخن لالمتثال حتى نحقق فيه.

× يجب عدم التمييز ضد أي مرشح للعمل أو موظف في أي
فئة محمية قانونا.
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روابط مرجع السياسة
سياسة االتجار بالبشر
إجراءات اإلبالغ عن الخط الساخن

 2.3اإلحترام المتبادل والمعاملة العادلة
تسعى سيفا للحفاظ على بيئة عمل تسمح لموظفينا تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتشجيع اإلبداع واإلنتاجية.
وسيتم التعامل مع جميع موظفينا في مراعاة واحترام.

 يجب عليك إجراء جميع األنشطة بطريقة شاملة ،نظرا
للطبيعة المتنوعة للقوى العاملة لدينا .على سبيل المثال،
يجب تجنب أشكال معينة من وسائل الترفيه إذا كان أعضاء
القوة العاملة لدينا ال يمكن تضمينها.
× يجب أال تشارك في أي شكل من أشكال العنف أو التخويف
أو التحرش في مكان العمل ،بما في ذلك التحرش الجنسي
والتقدم الجنسي غير المرغوب فيه.

 2.0موظفيننا وثقافتنا

 2.4الصحة والسالمة
 يجب عليك اإلبالغ فورا عن أي حوادث أو ظروف صحية أو
سالمة ضارة ،بما في ذلك المعدات أو اآلالت والحوادث
المكسورة ،إلى المشرف أو موظفي السالمة المحليين.
 يجب أن تبلغ عن إصابات المشرف.
 يجب عليك ارتداء معدات السالمة المناسبة كما هو محدد
لدوركم.
× يجب أن ال تحمل ،و  /أو تخزن األسلحة النارية على ملكية
سيفا إال إذا كان مسموحا بها من قبل القانون المحلي ،على أن
تكون مصرحة من قسم سيفا األمني وتتعلق بوظيفة محددة
جدا ً.

هدف سيفا هو الحفاظ على بيئة صحية وآمنة .ونحن ملتزمون بتوفير أماكن العمل التي تتوافق
مع جميع قوانين ومعايير السالمة والصحة المهنية المعمول بها.
ونقوم أيضا بأعمال تجارية بطريقة تحترم صحة وسالمة عمالئنا والمجتمعات التي نعمل فيها.
يجب علينا أن نبقي أنفسنا دائما ،وزمالئنا في العمل ،ومجتمعاتنا آمنة.
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 2.5حماية البيئة
 يجب عليك اإلبالغ فورا عن االنتهاكات المحتملة للقوانين
واألنظمة أو التصاريح البيئية.
× يجب أن ال تفعل أي شيء يضر عمدا مجتمعاتنا وبيئتنا.

تلتزم سيفا باالستدامة وإدارة أعمالنا بطريقة تحترم البيئة ،والتي تعود بالنفع على عمالئنا ومجتمعاتنا
وشعبنا وكوكبنا .أنه حق أخالقيا وعمل تجاري ذكيا .يجب أن نأخذ في اإلعتبار تأثير أنشطتنا على
بيئتنا وأن نكون دائما في امتثال تام للقوانين واللوائح البيئية المعمول بها في أنشطة أعمالنا.

 2.0موظفيننا وثقافتنا

 2.6المخدرات والكحول
إنها من سياسات سيفا الحفاظ على بيئة خالية من المخدرات وخالية من الكحول.
إن استخدام الكحول والمخدرات غير المشروعة يمكن أن يخلق مخاطر خطيرة على الصحة والسالمة في مكان العمل .في حاالت استثنائية ،قد يتم
تقديم الكحول في مكاتب سيفا أو غيرها من المباني مع موافقة اإلدارة المسبقة.

9

 يجب أن تلتزم بجميع القوانين واللوائح المتعلقة باستخدام أو
حيازة الكحول ،المخدرات غير المشروعة ،والمواد
الخاضعة للرقابة.
× يجب عليك عدم االنخراط في استخدام أو بيع أو توزيع أو
حيازة الكحول أو المخدرات غير المشروعة أو غيرها من
المواد غير المشروعة أو االستخدام غير السليم للمواد
الخاضعة للرقابة أثناء العمل أو على ممتلكات الشركة أو
أثناء مشاركتها في أعمال الشركة.

 2.7أصول وممتلكات الشركة

روابط مراجع السياسة:
• قواعد سيفا للعمل

تلتزم سيفا بحماية االستخدام السليم لممتلكاتنا .أنت تلعب دورا هاما ،مثل اإللتزام بمتطلبات األمان في مكان عملك ،وعدم مشاركة كلمات السر الخاصة بك،
وإستعمال الطابعة فقط عندما تكون حقا بحاجة لها ،والتأكد من الحفاظ على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك آمنا أثناء السفر ،اإللتزام بقواعد سيفا للعمل،
وحماية الملكية الفكرية الخاصة لسيفا.
ويجب علينا أن نحترم حقوق الملكية الفكرية لألفراد والشركات األخرى .على سبيل المثال ،يجب أال نستخدم قائمة عمالء سرية جلبها شخص تم توظيفه معنا إلى
سيفا ،أو نسخ المعلومات من المجالت التجارية المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر ،أو نقل البضائع المزيفة عن علم.
وتشمل ممتلكات سيفا أيضا االستخدام الجيد لوقتك .في حين أننا بالتأكيد نقيم فواصل خالل يوم العمل والسماح للمكالمات الشخصية ،رسائل البريد اإللكتروني،
وغيرها من األنشطة ،وقتك في سيفا يجب أن يكون الوقت ل سيفا.

 2.0موظفيننا وثقافتنا

 يجب عليك احترام حقوق الملكية الفكرية لألشخاص
اآلخرين والشركات.
× يجب عليك عدم استخدام معدات الشركة أو العمالة أو
اللوازم أو المرافق أو األصول أو الممتلكات األخرى
ألغراض شخصية أو غير سيفا ما لم توافق إدارتنا على
ذلك.
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روابط مراجع السياسة:

 2.8معلومات من الداخل

•
•

يجب أن تأخذ عناية خاصة من المعلومات السرية التي تتعرض لها.

 يجب أن تكون حذرا حول كيفية التعامل مع المعلومات التي
تتعرض لها.

في سياق أنشطتنا التجارية ،قد تصبح على بينة من المعلومات غير العامة بشأن األعمال التجارية أو العمليات أو األوراق المالية من سيفا،
أو عمالئنا أو الموردين .تحظر سيفا بشكل صارم تداول األوراق المالية على أساس المعلومات غير العامة ("المعلومات الداخلية") .يرجى
مراجعة سياسة تداول سيفا للحصول على مزيد من المعلومات.

× يجب عليك عدم تداول األوراق المالية على أساس أنها مادة،
غير العامة أو من الداخل ،بغض النظر عن كيفية علمك بها،
إنها ضد القانون وضد سياستنا!
× يجب عليك عدم استخدام المعلومات بنفسك أو إعطاء شخص
آخر "تلميح" بحيث يمكن استخدامها.

 2.0موظفيننا وثقافتنا

 2.9العمالء والموردين والشركاء التجاريين
 يجب أن تتشارك مع الكيانات واألفراد اآلخرين الذين
يستوفون المعايير التي وضعناها لشركتنا .عند اختيار
الشركاء التجاريين ،نسعى إلى العمل مع أطراف ثالثة
يقومون بأعمالهم نيابة عن شركتنا فيما يتعلق بالقواعد
القانونية والتنظيمية السارية ومعايير النزاهة العالية التي تم
توضيحها في سياسة العناية الواجبة الخاصة بااللتزام من
قبل طرف ثالث.

تلتزم سيفا بأعلى معايير الجودة ويجب علينا العمل باستمرار لتحسين العمليات لصالح عمالئنا .عمالئنا
يعتمدون علينا ،لذلك نحن نسعى جاهدين لجعل عمالئنا ناجحون.
معرفتنا بالمتطلبات العالمية والمحلية لعمالئنا واألسواق تحتم إدارة أنشطتنا .نقوم بإدراج التركيذ على
العمالء من أولويات عملياتنا التجارية ،والمشاريع ،والتعامالت.

× يجب عدم استخدام أطراف ثالثة عالية المخاطر قبل أن يتم
الموافقة عليها من قبل االمتثال واألخالقيات.
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سياسة التداول لسيفا
سياسة العناية الواجبة المتثال الطرف الثالث

 3.0إدارة األطراف الثالثة والمخاطر الدولية
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 3.1مكافحة الفساد والرشوة

روابط مراجع السياسة:
•
•
•
•

تعتقد سيفا أن الفساد يضر بالمجتمعات ويقوض التجارة العادلة ،وهو أمر حاسم ألعمالنا.

 3.0إدارة األطراف الثالثة والمخاطر الدولية

تحظر سيفا أي شكل من أشكال الرشوة أو الفساد ،وستمتثل لقوانين مكافحة الفساد التي تنطبق على أعمالنا والمبادئ الدولية التي نلتزم بها ،وعلى األخص قانون الممارسات
األجنبية الفاسدة في الواليات المتحدة (أو  ،)FCPAوقانون الرشوة في المملكة المتحدة ،واتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي لمكافحة الرشوة ،وغيرها من القوانين
والمبادئ المنطبقة على مكافحة الرشوة .قوموا بمراجعة سياسة سيفا لمكافحة الفساد للتفاصيل ولتجنب الفساد والرشوة .من المهم عدم إقتراح أو وعد أو تقديم أو قبول أو طلب أي نوع
من الرشاوى أو المدفوعات غير المناسبة أو الفوائد أو أي شيء من أي قيمة لغرض غير الئق (سواء كانت مالية أو غير مالية ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر).
تحظر سيفا دفعات التسهيل ما لم يكن هناك تهديد وشيك بالصحة الشخصية أو السالمة أو الحرية ،طالما يتم اإلبالغ عنها بسرعة وتوثيقها بشكل صحيح (دفعات االبتزاز).
نحن بحاجة إلى اإللتزام والتقيد بسيرعمليات الشركة بما يخص تقييم األطراف الثالثة التي نتعامل معها .نحن نريد أن نتأكد من أننا نتعامل مع الشركات التي تشترك في نفس القيم
كما سيفا.
تتحمل سيفا التزاما قانونيا بضمان وجود نظم وإجراءات وقائية معقولة لمنع تيسير التهرب الضريبي من طرف ثالث .يرجى مراجعة سياسة سيفا بشأن منع جرائم التهرب من التهرب
الضريبي لمزيد من التفاصيل بما في ذلك التعاريف واألمثلة والمتطلبات لهذا االلتزام.
إذا كنت مسؤوال حكوميا أو ذات صلة ب
مسؤول حكومي يجب عليك إخطار االمتثال واألخالق.
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سياسة
سياسة
سياسة
سياسة

مكافحة الفساد
العناية الواجبة المتثال الطرف الثالث
اإلبالغ عن العالقات مع مسؤول حكومي
منع جرائم التهرب الضريبي

 يجب اإللتزام بسياسة مكافحة الفساد وقوانين مكافحة الفساد
التي تنطبق على أعمالنا.
 يجب عليك اتباع سياسة العناية الواجبة لالمتثال من قبل
طرف ثالث عند تقييم األطراف الثالثة.
 يجب عليك التواصل مع مكتب اإللتزام واألخالقيات إذا
كنت مرتبطة بمسؤول حكومي أو إذ كنت مرتبط به.
× يجب أن ال تعطي أو تقدم أو تقبل أي شيء قد يبدو أو حتى
يؤثر بشكل غير الئق على قرار يؤخذ من قبلنا أو من
شخص آخر.
× يجب عليك عدم تقديم تسهيالت الدفع.
× يجب عليك عدم االنخراط في أي شكل من أشكال الرشوة.

 3.2الهدايا والترفيه

روابط مراجع السياسة:

تتنافس سيفا على الجوائز واألعمال بشفافية وبسبب الجدارة وفي مصلحة سيفا .من الضروري
تجنب ظهور أي فساد (بما في ذلك النية الفاسدة ،والموضوعية الضبابية ،والميزة غير المالئمة،
وتضارب المصالح ،والمعاملة التفضيلية).

 3.0إدارة األطراف الثالثة والمخاطر الدولية

توفر سيفا قواعد للهدايا ومبادئ توجيهية للترفيه ونوفر تفاصيل عن العتبات وعملية الموافقة على
الهدايا والترفيه.

•
•
•

 يجب عليك التنافس على جائزة األعمال فقط على أساس
الجدارة وفي مصلحة سيفا.
 يجب أن تكون السياسات على الهدايا والترفيه على بينة من
عمالئنا والموردين للتأكد من أنك ال تنتهك اإلرشادات
الخاصة بهم.
× يجب أال تتأثر الهدايا أو الترفيه أو الفوائد من أي نوع من
العمالء المحتملين أو الحاليين أو الموردين.
× يجب عليك عدم إعطاء أو تلقي الهدايا غير الئق والترفيه.
× يجب عليك أال تطلب هدية من عميل أو مورد أو أي شخص
آخر لنفسك أو ألصدقائك أو لعائلتك.

 3.3السجالت المالية
يجب أن تكون سجالت وحسابات سيفا كاملة ،وحديثة ،وصادقة ،وأن تعرض بدقة األصول والخصوم والمعامالت .وهذا ضروري
لضمان الصدق والشفافية ،ومنع الغش ،وإنتاج بيانات مالية موثوقة وفقا للمبادئ المحاسبية المطبقة ومعايير التقارير المالية .قواعد عمل
سيفا ،والسياسات المالية والمحاسبية ،وغيرها من الضوابط تدعم مبدأ الدقة.
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 يجب عليك تسجيل جميع الكتب والسجالت والحسابات
بصدق ودقة تظهر أصول سيفا ،والمطلوبات ،والمعامالت.
× يجب أن لا تشارك في أي تزوير من الكتب والسجالت
(الميزانية العمومية ،دفاتر ،والبيانات المالية ،وما إلى ذلك)
أو تقديم أي تحريف على وثائق سيفا.
× يجب عليك عدم إنشاء عمليات خارج السجالت أو "مجموعة
ثانية من السجالت" ،هذا ممنوع منعا باتا.

الهدايا والمبادئ التوجيهية الترفيه
قواعد العمل لدى سيفا
السياسات المالية والمحاسبية

 3.4تضارب المصالح

روابط مراجع السياسة:
•
•

من المحتم أن تعمل سيفا دون تنازع وأن تتخذ جميع القرارات في مصلحة سيفا .يمكن أن تنشأ تضارب المصالح في العديد من الحاالت المختلفة ،لذلك يجب علينا تحديد وتجنب واإلبالغ ومعالجتها.

 3.0إدارة األطراف الثالثة والمخاطر الدولية

في كل قضايا الصراعات ،الشفافية هي المفتاح .في حالة نشوء نزاع محتمل ،أخبر مشرفك أو
اتصل بقسم الشؤون القانونية أو االمتثال واألخالقيات ،واستكمل نموذج إعالن تضارب المصالح
حتى نتمكن من المساعدة في اتخاذ قرار جيد .يمكننا معالجة العديد من هذه الحاالت بسهولة ،طالما
أننا منفتحون وصادقون عليها.

 يجب عليك القيام بعملك على أساس أفضل مصالح سيفا
وخالية من االعتبارات الشخصية.
 يجب عليك تحديد ،وتجنب ،اإلبالغ ،ومعالجة أي تضارب
محتمل في المصالح على الفور من خالل استكمال نموذج
إعالن تضارب المصالح.

× يجب عليك عدم المشاركة في أي نشاط أو عالقة أو ظرف
تتعارض فيه مصالحك الشخصية ،أو حتى تبدو متعارضة،
مع مصالح سيفا.

 3.5التعاقد الحكومي
 يجب عليك أن تفهم تماما وتتبع سياسات سيفا الحكومية
التعاقدية والقوانين واللوائح المعمول بها ،إذا كنت تتعامل
مع العقود الحكومية.
× يجب عليك عدم تقديم الهدايا أو الترفيه إلى أي مسؤولين
حكوميين التعاقد مع العمالء أو الموردين دون موافقة
مسبقة.

نحن ملتزمون في سيفا باالمتثال الصارم لقوانين وأنظمة التعاقد الحكومية عندما نقدم الخدمات نيابة عن أو إلى الكيانات الحكومية (إما
مباشرة ،كمقاول رئيسي ،أو بشكل غير مباشر كمقاول من الباطن) .كما هو الحال مع متطلبات أخرى من قانوننا ،عندما يتعلق األمر التعاقد
الحكومي ،واألمانة ،والدقة ،والشفافية هي في غاية األهمية .يتطلب القيام بأعمال تجارية تنطوي بشكل مباشر أو غير مباشر على عقود
حكومية يتطلب من سيفا أن تكون على بينة من المتطلبات الصارمة والعقوبات (بما في ذلك العقوبات الجنائية) التي تتجاوز أو تختلف عن
العقود التجارية .هناك قيود صارمة على الترفيه مع المسؤولين الحكوميين واألطراف المتعاقدة الخاصة .راجع سياسات سيفا التعاقدية
الحكومية لمزيد من التفاصيل.
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نموذج إعالن تضارب المصالح
سياسة مكافحة غسل األموال

روابط مراجع السياسة:

 3.6األنشطة السياسية والخيرية

•
•

 3.0إدارة األطراف الثالثة والمخاطر الدولية

 يجب أن تتبع بدقة جميع القوانين واللوائح المالية واألخالقية
وغيرها من األنشطة السياسية ،بما في ذلك اللوبي.
 يجب أن نفهم وتحترم الثقافات المختلفة وقضايا المجتمع من
األماكن التي نعمل فيها.

تتجنب سيفا األنشطة السياسية أو البيانات غير المناسبة في تسيير األعمال ،التي يمكن أن تضر
مصالح سيفا الفضلى .وبشكل عام ،ال تتدخل الشركة في الشؤون السياسية .تتطلب قواعد سيفا
لألعمال الموافقة من مجلس إدارتنا من أجل المساهمات السياسية.

× يجب أن ال تشارك في أي تبرعات سياسية أو خيرية نيابة
عن سيفا دون موافقة مسبقة.

ونحن ملتزمون بدعم المجتمعات التي نعمل فيها .توفر قواعد أعمال سيفا معلومات عن الحصول
على الموافقة على المساهمات الخيرية.

قواعد العمل لدى سيفا
السياسات التعاقدية الحكومية

 3.7اإلمتثال التجاري
يجب على سيفا وموظفيها االمتثال للوائح التجارية المعمول بها لتشمل قيود االستيراد ،وضوابط التصدير ،والعقوبات ،والحظر ،والقوانين األمريكية
لمكافحة المقاطعة .العقوبات والضوابط التجارية تنطبق على جميع وظائف سيفا ،بما في ذلك إدارة الشحن ،التخزين ، 4PL ،تطوير األعمال والمالية.
وعدم االمتثال للضوابط التجارية والحظورات يمكن أن يعرض سيفا وموظفيها لعقوبات كبيرة ومسؤولية جنائية .تحظر سيفا سيفا أي عمل مع دول معينة
بشکل شامل دون الحصول علی إذن محدد وموافقة من االمتثال واألخالقيات .كسياسة عامة فإن سيفا ال تقوم بأية أعمال أوعالقات تجارية تتعلق بإيران
وكوبا وكوريا الشمالية وسوريا.
يشرف قسم اإلمتثال واألخالقيات على اإلمتثال التجاري لسيفا ،وقد نفذت الضوابط الداخلية والسياسات وأدوات االمتثال لضمان سيفا يتوافق مع الضوابط
التجارية حيث سيفا تجري األعمال التجارية .وتوفر صفحات اإلمتثال التجاري على الشبكة الداخلية موارد للبقاء متوافقة مع قوانين التجارة.

16

 يجب أن تتوافق بدقة مع جميع قوانين مراقبة االستيراد
والتصدير السارية ،والحظر ،وسياسات اإلمتثال التجاري
العالمية في سيفا.
 يجب أن تلتزم بالتشريعات المنطبقة على قوانين المقاطعة.
× يجب عليك عدم تسهيل أو التعامل مع أطراف مقيدة أو بلدان
معاقبة شاملة.

 3.8مكافحة اإلحتكار والمنافسة العادلة

روابط مراجع السياسة:

تلتزم سيفا إلى المؤسسة الحرة والمنافسة العادلة .نقوم بتعيين جميع األسعار والرسوم اإلضافية بشكل مستقل ،استنادا إلى تحليلنا
الخاص ،ومدخالت العمالء ،والمعلومات المتاحة للجمهور .يجب على كل منا تجنب أي سلوك قد يبدو أنه ينتهك سياسة سيفا لمكافحة
االحتكار والمنافسة أو أي قوانين لمكافحة االحتكار أو المنافسة.

 يجب عليك التنافس على ،المكافئة والقيام بأعمال تجارية
فقط على أساس الجدارة والمنافسة المفتوحة.
 يجب عليك اتباع سياسة مكافحة االحتكار وسياسة المنافسة

 3.0إدارة األطراف الثالثة والمخاطر الدولية

في سيفا وأي قوانين لمكافحة االحتكار أو المنافسة.

تحدد سياسات وإجراءات جمعية التجارة في سيفا عملية المشاركة في التجارة والصناعة والمنظمات
المهنية حتى نلتزم بالتزاماتنا في مجال مكافحة االحتكار.

 يجب أن تحصل على موافقة للمشاركة في منظمة تجارية أو

صناعية أو مهنية قبل تمثيل سيفا.

باإلضافة إلى التنافس على األعمال بشكل عادل ومستقل ،تكرس سيفا لمنح األعمال بشكل عادل ومستقل .سوف نقوم بتوظيف أطراف
ثالثة فقط من خالل تقييم عادل دون النظر إلى أي عالقة انا نحن بهم أو بموظفينا.

× يجب عليك عدم مناقشة األسعار ،والعطاءات ،واألرباح،
وتخصيص العمالء أو األراضي ،أو غيرها من شروط
وشروط البيع مع المنافسين ،ولن تتفق أبدا مع أي منافس
على هذه األمور.
× يجب أال تشارك في المقاطعة أو االتفاق على المقاطعة مع
أشخاص أو كيانات أو بلدان معينة.
× يجب أن ال تتخذ قرارات بشأن من تختار أن تفعل األعمال
سيفا مع استنادا إلى أي اتصاالت شخصية لديك.

 3.9مكافحة غسل األموال
 يجب أن يكون لديك علم عن الزبائن والموردين للتأكد من
أننا لسنا طرفا في أي نشاط غير قانوني (عن علم أو غير
علم
 يجب أن تكون في حالة تأهب للسلوك الغريب  /الغير
طبيعي الذي يمكن أن يكون عالمة على النشاط غير
القانوني واإلبالغ عن الشكوك إلى المشرف الخاص بك أو
االمتثال واألخالق.
× يجب أن لا تشارك في أي شكل من أشكال غسيل األموال

ولمنع استخدام سيفا للمساعدة في غسل األموال من أجل أنشطة غير مشروعة ،من الضروري أن نعرف من نحن نتعاون مع (عمالئنا
والموردين).
كن حذرا بشأن األنشطة المشبوهة ،مثل المعامالت النقدية ،واألطراف غير المعروفة ،وطلبات الدفع غير العادية أو تحويل األموال.
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•
•
•

سياسة مكافحة االحتكار وقانون المنافسة
سياسات وعمل الجمعيات التجارية
سياسات االمتثال التجاري العالمي

• إجراءات وسياسة مكافحة المقاطعة لدى سيفا

 4.0إدارة مخاطر اإلتصاالت والمعلومات
18

 4.1خصوصية البيانات

روابط مراجع السياسة:
•

 4.0إدارة مخاطر اإلتصاالت والمعلومات

سيفا جادة في حماية الخصوصية الشخصية لموظفينا وجميع المعلومات الشخصية المحمية قانونيا (بما في ذلك حماية المعلومات
الصحية والطبية الخاصة ،ومعلومات التعريف الشخصية ،وغيرها من المعلومات الشخصية والخاصة في حيازة الشركة) .ويشمل
أيضا المعلومات الشخصية والسرية من األشخاص اآلخرين التي قد يكون لدينا كجزء من أعمالنا .يرجى مراجعة سياسة خصوصية
بيانات سيفا للحصول على مزيد من المعلومات

• السياسة اإلجمالية إلدارة المعلومات )(TRIM
• سياسة حفظ الوثائق (.)DPN

 يجب عليك اتباع سياسة خصوصية البيانات وجميع قوانين
خصوصية البيانات المعمول بها.
 يجب عليك احترام خصوصية زمالئنا.

 4.2إدارة السجالت
في شكل ورقية يجب أن تحتفظ بسجالتك ومعلوماتك 
أو إلكترونية ،
سياسة إدارة السجالت والمعلومات طالما كان ذلك مطلوبًا  ،بنا ًء على

سجالتنا ومعلوماتنا هي من أصول شركة سيفا ،وعلينا التعامل معها على هذا النحو .يجب أن نكون على دراية
بالسياسة اإلجمالية إلدارة المعلومات ) (TRIMوالجدول الزمني لالحتفاظ بالسجالت المرتبطة بها لتحديد كيفية
التعرف على سجالت ومعلومات سيفا وتصنيفها وإدارتها والتخلص منها.

يجب أال تحذف السجالت أو المعلومات المرتبطة بالدعاوى ×
ارا
القضائية النشطة أو التحقيقات الحكومية  ،إذا تلقيت إشع ً
 (DPN).على المستندات بالحفاظ

في حالة إجراء قانوني أو تحقيق حكومي ،يجوز لإلدارة القانونية إصدار إشعار حفظ الوثائق ( .)DPNتقتضي سياسة سيفا االحتفاظ بجميع
السجالت والمعلومات المشار إليها في  DPNحتی تقدم إدارة الشؤون القانونية المزيد من التعليمات.
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سياسة خصوصية البيانات

روابط مراجع السياسة:

 4.3اإلتصاالت

•
•
•
•

وسائل التواصل االجتماعية.

 4.0إدارة مخاطر اإلتصاالت والمعلومات

تسمح بإستخدام وسائل التواصل اإلجتماعية إذا كانت لها عالقة باألعمال لتعزيز التفاعالت واالتصاالت مع العمالء والزمالء والموردين وقادة األعمال ،وسائل اإلعالم ،وغيرها على أن
يكون اإلستخدام مناسبا ً ومسؤوالً .نشر المعلومات ذات الصلة بسيفا على وسائل االعالم االجتماعية يقتصر على الموظفين المعتمدة من قبل التسويق واالتصاالت في سيفا سياسة وسائل
االعالم االجتماعية.

االتصاالت اإللكترونية.
جميع االتصاالت اإللكترونية والمعلومات الخاصة بأعمال الشركة هي من ملكية سيفا وتخضع لسيطرة الشركة .وبموجب سياسة
أمن المعلومات في سيفا ،ال ينبغي علی الموظفين توقع خصوصية عند استخدام أنظمة أو معدات سيفا .يحق لشركة سيفا مراقبة
وتفتيش االتصاالت اإللكترونية والحواسيب والمعدات واألنظمة وفقا للقوانين المعمول بها .االستخدام الشخصي العرضي
المسؤول مقبول ،ولكن يجب أن يكون في بعض األحيان في الطبيعة ،خارج ساعات العمل كلما كان ذلك ممكنا ،ويجب أال
ينتقص من مسؤولياتك أو اإلنتاجية.

 يجب أن تحصل أوال على موافقة إذا كنت تستخدم وسائل
االعالم االجتماعية رسميا ل سيفا واستخدام الحكم الجيد.
 يجب عليك االتصال بالقسم المناسب في حال حصولك على
استفسار.
× يجب أال تمثل مشاركاتك أو تعليقاتك أو مواقفك أو معتقداتك
ك سيفا إذا كنت تستخدم الوسائط االجتماعية شخصيا.
× يجب عليك عدم الكشف عن المعلومات التي ليست في
المجال العام لصالح أي شخص آخر غير الشركة.

اإلتصاالت الخارجية
ويجوز لموظفي سيفا المعتمدين فقط الرد على استفسارات خارجية خارج إطار العمل العادي .أي اتصال من الحكومة والمستثمرين والمحللين ووسائل اإلعالم والجمهور ،يجب أن
تتوافق مع سياسات االتصاالت والمبادئ التوجيهية (مثل دليل العالقات مع وسائل اإلعالم وسياسة المورد).
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سياسة وسائل التواصل اإلجتماعية
سياسة أمن المعلومات
دليل العالقات اإلعالمية
سياسة المورد

1.0 INTRODUCTION
 مسؤولياتك أنت5.0
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 5.1مسؤولياتك الفردية
يجب على الموظفين:
•
•
•
•
•
•

 5.0مسؤولياتك أنت

•

فهم القانون والمخاطر التي قد تنطبق على وظيفتك
اطلب المشورة من مديرك أو االمتثال واألخالق إذا کانت مجاالت التعليم غير واضحة
استكمال التدريب االمتثال السنوي
تأكد من أن أي طرف ثالث تعمل معه مدرك لقواعدنا وأن يلتزم بها
اإلبالغ الفوري عن االنتهاكات المعروفة أو المشتبه فيها (انظر القسم )5.3
يدين أي شكل من أشكال االنتقام (بشكل مباشر أو غير مباشر) ضد أي شخص يقدم بحسن نية تقارير تتعلق بمسألة االمتثال أو يرفض المشاركة في أي نشاط قد يكون قد حكم عليه بشكل معقول بأن هناك
مخاطر أكثر من منخفضة من الرشوة التي لم يتم تخفيفها من قبل المنظمة
التعاون بشكل كامل مع جهود الشركة للتحقيق ومعالجة مسألة االمتثال بطريقة سرية

 5.2مسؤوليات المدير
يجب على المديرين:
•
•
•
•
•
•

فهم المدونة والمخاطر التي قد تنطبق على وظيفتك وموظفيك
تأكد من أنكم وموظفيكم يكملون التدريب على االمتثال السنوي وهم على دراية بهذا القانون
اإلبالغ الفوري عن االنتهاكات المعروفة أو المشتبه فيها وتشجيع موظفيك على فعل الشيء نفسه
يدين أي شكل من أشكال االنتقام (بشكل مباشر أو غير مباشر) ضد أي شخص يقدم بحسن نية تقارير تتعلق بمسألة االمتثال أو يرفض المشاركة في أي نشاط قد يكون قد حكم عليه بشكل معقول بأن هناك
مخاطر أكثر من منخفضة من الرشوة التي لم يتم تخفيفها من قبل المنظمة
التعاون بشكل كامل مع جهود الشركة للتحقيق ومعالجة مسألة االمتثال بطريقة سرية
عند تلقي تقارير عن انتهاكات أو انتهاكات مشتبه بها ،تصعيد تلك التقارير إلى االمتثال واألخالقيات .وينبغي على المدراء عدم التحقيق في حد ذاتهم
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 5.3كيفية اإلبالغ

روابط مراجع السياسة:
•

هناك العديد من الطرق لإلبالغ عن االنتهاكات أو االنتهاكات المشتبه بها للمدونة .اختر الطريقة األكثر راحة لك:

 5.0مسؤولياتك أنت

أخبر مشرفك إذا لم يشارك في سوء السلوك المزعوم وكنت مرتاحا للقيام بذلك .أو عضو آخر في اإلدارة إذا كنت تعتقد أن سيكون أكثر فعالية.
إذا لم تكن مرتاحا للتحدث إلى مشرفك ،اتصل بقسم الشؤون القانونية أو الموارد البشرية للمساعدة.
يمكنك أيضا االتصال بإدارة االمتثال واألخالقيات مباشرة من خالل عنوان البريد اإللكتروني هذا CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.
يتوفر الخط الساخن لالمتثال الذي يديره مقدم خدمة تابع لجهة خارجية على مدار  24ساعة 7 ،أيام في األسبوع ،وهو  2453-723-888لمعظم البلدان .راجع
أرقام هاتف الخط الساخن لالمتثال لمزيد من التفاصيل حول إرشادات االتصال واألرقام الخاصة بكل بلد.
إذا كنت أكثر راحة اإلبالغ على الخط ،ونحن نقدم أيضا التقارير على شبكة اإلنترنت.
عند اإلبالغ عن االنتهاكات أو االنتهاكات المشتبه بها ،تكون دقيقة ووقائعية .حاول تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات (من ،ماذا ،كيف ،متى ،أين ،إلخ) ".

ال تقبل سيفا أي شخص ينتقم (بشكل مباشر أو غير مباشر) أو يتخذ أي إجراء ضار ضد أي شخص يبلغ عن سوء سلوك محتمل أو من يرفض المشاركة في أي نشاط قد يكون قد حكم عليه بشكل
معقول بأن يكون أكثر من مخاطر الرشوة التي لم يتم تخفيفها من قبل المنظمة.
 يجب أن تبلغ عن المخالفات أو االنتهاكات المشتبه بها
للقانون أو المدونة إلى مديرك أو االلتزام أو األخالقيات أو
الخط الساخن لالمتثال.
× يجب أال تسعى لالنتقام من أي شخص يبلغ عن انتهاك
معروف أو مشتبه به.
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أرقام هاتف الخط الساخن لالمتثال

روابط مراجع السياسة:

 5.4ماذا يحدث عند تقوم باإلبالغ

•

سرية
سيتم حفظ تقريرك والتحقيق سريا بقدر اإلمكان .إذا كنت تريد أن تبقى مجهول الهوية ،يمكنك القيام بذلك.

التحقيق

 5.0مسؤولياتك أنت

يتم تعيين التقارير إلى الشخص المناسب للتحقيق فيها .ال تحقق في المشكالت بنفسك .ولدى سيفا لجنة معنية بسلوك الشركات تقوم أيضا بمراجعة دورية للحاالت والمهام المتعلقة بالتصعيد.

اجراء تصحيحي
عند اكتمال التحقيق ،سيتم تحديد أي إجراء تصحيحي مناسب.

المتابعة
يمكنك متابعة تقريرك باستخدام رقم التتبع الشخصي المقدم عند اإلبالغ عن الخط الساخن لالمتثال أو االتصال به مرة أخرى.

يرجى مراجعة إجراء اإلبالغ عن الخط الساخن للحصول على مزيد من المعلومات.
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إجراءات البالغ عبر الخط الساخن

1.0 INTRODUCTION
5.0 YOUR RESPONSIBILITIES
 اإلستنتاج6.0
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 6.1اإلستنتاج
ال يمكن ألي قانون أن يحدد كل ما يجب علينا اإلمتثال له في أعمال معقدة مثل أعمالنا .توفر هذه المدونة المبادئ التوجيهية والمعايير األساسية لجميع سلوك أعمالنا.
تحتوي قواعد أعمال سيفا وغيرها من السياسات المرجعية على مزيد من التفاصيل لدعم المدونة.
قد توفر السياسات المحلية أو التجارية إرشادات ومعايير إضافية أو أکثر صرامة أو أکثر تحديدا ،ولکنها ال يمکن أن تتعارض أو تکون أکثر تساهال من المدونة ما لم توافق علی االمتثال واألخالقيات.
في جميع أنحاء المدونة ،تشير "سيفا" و "كوربورات" و "كومباني" إلى سيفا هولدينغز وشركاتها التابعة والمشاريع المشتركة .وهو متاح في لغات متعددة على موقعنا على االنترنت:
 www.cevalogistics.com.إذا كانت هناك تناقضات بين النسخ المترجمة والنسخة اإلنجليزية ،فإن النسخة اإلنجليزية تسود.

 6.0اإلستنتاج

وتعتزم سيفا تطبيق هذه المدونة في كل بلد تقوم فيه سيفا بأعمال تجارية إلى الحد الذي يسمح به قانون ذلك البلد.
مجلس إدارة سيفا والمجلس التنفيذي مسؤوالن عن اعتماد المدونة وإنفاذها وإنفاذها.
مدونة كما وجدت على  www.cevalogistics.comهو النسخة الرسمية .يجب عدم االعتماد على أي نسخة مطبوعة كنسخة رسمية .ال تنشئ هذه المدونة أي حقوق تعاقدية أو حقوق أخرى) صراحة أو
ضمنا (وليست عقد عمل أو اتفاقية من أي نوع.
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 6.2المعجم



قوانين مكافحة المقاطعة :القوانين التي تمنع سيفا من المشاركة في المقاطعة .قد ال توافق سيفا على شروط المقاطعة أو طلباتها أو تتقدم بها.
قوانين مكافحة الفساد :قوانين مكافحة الفساد هي أبرزها قانون الممارسات الفاسدة في الواليات المتحدة ،وقانون الرشوة في المملكة المتحدة ،والمبادئ الدولية التي نلتزم بها ،مثل االتفاق العالمي لألمم المتحدة ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي،
والرشوة ،وقوانني مكافحة الرشوة األخرى املنطبقة.



الرشوة :تقديم أو قبول أو إعطاء أو قبول أو التماس ميزة غير مستحقة ألي قيمة (يمكن أن تكون مالية أو غير مالية) ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،وبغض النظر عن الموقع (المواقع) ،في انتهاك للقانون المعمول به ،كحافز أو مكافأة لشخص يتصرف أو يمتنع عن
التصرف فيما يتعلق بأداء واجبات ذلك الشخص.




تضارب المصالح :هو أي نشاط أو عالقة أو ظرف داخلي أو خارجي ،تتداخل فيه مصالحنا الشخصية أو مصالح تجارية أخرى (نزاع) ،أو يبدو أنها تتداخل مع مصالح سيفا.
اإلجراءات التأديبية :يمكن أن يتضمن اإلجراء التأديبي تحذيرات كتابية وشفوية ،وعقوبات مالية ،وتعليق ،وإنهاء عمل يسمح به القانون المعمول به بالكامل .باإلضافة إلى اإلجراءات التأديبية ،قد يتعين علينا إحالة سوء سلوك معين إلى السلطات الحكومية أو
التنظيمية المناسبة للمقاضاة الجنائية أو المدنية أو التخاذ إجراءات قانونية السترداد الخسائر أو األضرار الناجمة عن سوء السلوك.




 6.0اإلستنتاج






االتصاالت اإللكترونية :تشمل االتصاالت اإللكترونية رسائل البريد اإللكتروني والرسائل الفورية والرسائل النصية وأنشطة اإلنترنت والهواتف واألجهزة األخرى والبيانات اإللكترونية األخرى ومعلومات عن أجهزة الكمبيوتر واألجهزة والمعدات التابعة للشركة.
الموظف :يشمل هذا المصطلح جميع الموظفين ،سواء كانوا بدوام كامل أو بدوام جزئي أو محدد المدة أو دائم أو متدربين.
دفع االبتزاز :هو عندما يتم استخراج المال قسرا من الموظفين عن طريق التهديدات الحقيقية أو المتصورة على الصحة والسالمة أو الحرية.
مدفوعات التيسير :هل يعطى هذا المصطلح في بعض األحيان لدفع غير قانوني أو غير رسمي مقدم مقابل الخدمات التي يحق للدافع قانونا تلقيها دون إجراء مثل هذا الدفع .وعادة ما يكون دفع مبلغ بسيط نسبيا إلى موظف عمومي أو شخص لديه وظيفة التصديق
من أجل ضمان أو التعجيل بتنفيذ إجراءات روتينية أو ضرورية ،مثل إصدار تأشيرة أو تصريح عمل أو التخليص الجمركي أو تركيب هاتف.
تزوير الكتب والسجالت :تشمل األمثلة سوء معاملة المعامالت أو إخفاء األموال أو الحسابات أو اإلبالغ عن المعامالت في الفترة الزمنية الخاطئة أو غيرها من المعلومات الخاطئة أو المضللة.
مسؤولون حكوميون :مسؤولون حكوميون من بينهم ضباط أو موظفون في اإلدارة الحكومية أو الوكالة أو األداة؛ مسؤولي الجمارك؛ المرشحين لمناصب سياسية؛ ومسؤولي المنظمات الدولية العامة (مثل الصليب األحمر أو البنك الدولي)؛ وهي شركة استعانت
باستعراض وقبول العطاءات لدائرة أو وكالة أو أداة حكومية؛ واحتفاظ الشركة كمقاول رئيسي أو من الباطن لدائرة حكومية أو وكالة أو أداة.



الملكية الفكرية :يمكن أن تكون الملكية الفكرية مجموعة متنوعة من األشياء ،مثل براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق الطبع والنشر واألسرار التجارية وخطط األعمال والبيانات التقنية والبيانات المالية وبيانات التشغيل وقوائم العمالء والمعلومات والبيانات
الشخصية للموظفين وغير ذلك من المعلومات السرية أو الملكية معلومات عن أعمال سيفا والعمليات والخطط .ال يمكننا الكشف عن أي معلومات ال يعرفها عامة الناس لتحقيق مكاسب شخصية أو لصالح أي شخص آخر غير الشركة.




المحمية قانونيا :الطبقة المحمية قانونا هي سمة من سمات الشخص ،والتي ال يمكن استهدافها للتمييز ،مثل العرق أو اللون أو الدين أو األصل القومي أو العمر أو الجنس أو الحمل أو الجنسية أو الحالة العائلية أو وضع اإلعاقة أو وضع المخضرم .






المادة :المعلومات جوهرية إذا رأى المستثمر أن من المهم اتخاذ قرار بشأن شراء أو بيع أو االحتفاظ باألوراق المالية.
غسل األموال :إجراء المعامالت المالية والتجارية مع األموال أو الممتلكات التي تم الحصول عليها من خالل األنشطة اإلجرامية لجعل مصدر األموال يبدو مشروعا.
االنتقام :أن تفعل شيئا سيئا لشخص الذي يؤذيك أو يعاملك سيئة؛ لالنتقام من شخص ما.
العقوبات :القوانين التي تحظر ممارسة األعمال التجارية أو المعامالت مع بعض البلدان أو المنظمات أو األشخاص .وقد تكون الجزاءات محددة لبلد المنشأ ،أو بلد المقصد أو الوالية النهائية التي تمر بها البضائع ،من بين عوامل أخرى.
األطراف الثالثة :الشركاء من الموردين والموردين والمتعاقدين من الباطن والمستشارين والمشاريع المشتركة والممثلين والوكالء.
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 6.3إقرار اإلستالم
بموجب هذا القانون ورهنا بأقصى حد يسمح به القانون المعمول به ،أقر أنا :
أن أكون قد تلقيت ،واستعرضت ،وفهمت ،وسوف أمتثل لمدونة قواعد السلوك في سيفا.

فهم أن انتهاك القانون أو أي من سياسات سيفا األخرى قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ،بما في ذلك إنهاء عقد العمل؛ و
أوافق على أن أبلغ فورا عن أي انتهاكات معروفة أو مشتبه بها للمدونة ،وسياسات سيفا األخرى ،والقوانين واللوائح المعمول بها ،وأي تضارب فعلي (أو ظاهر) في
المصالح.

 6.0اإلستنتاج

اإلسم:

______________________________________________

المسمى الوظيفي:

______________________________________________

اإلمضاء:

______________________________________________

التاريخ:

______________________________________________

عنوان سيفا

______________________________________________

إذا كنت تقوم بتوقيع هذا اإلقرار يدويا ،يرجى تقديم هذه الصفحة إلى ممثل الموارد البشرية المحلي الخاص بك لوضعها في ملف الموظفين الخاص بك.

Revision Number 20170501
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 6.4للموظفين فقط
روابط لدعم سياسات سيفا

 6.0اإلستنتاج

•

سياسات االمتثال التجاري العالمي

•

سياسة مكافحة الفساد *

•

السياسات التعاقدية الحكومية

•

سياسة مكافحة غسل األموال

•

إجراءات اإلبالغ عن الخط الساخن

•

سياسة مكافحة االحتكار وقانون المنافسة *

•

سياسة االتجار بالبشر

•

سيفا وإجراءات سياسة مکافحة المقاطعة

•

سياسة أمن المعلومات

•

قواعد عمل سيفا

•

دليل العالقات اإلعالمية

•

سياسة سيفا التجارية

•

سياسة منع جرائم التهرب من التهرب الضريبي

•

أرقام هاتف الخط الساخن لالمتثال

•

سياسة اإلبالغ عن العالقات مع مسؤول حكومي أو خدمته

•

نموذج إعالن تضارب المصالح

•

سياسة وسائل التواصل االجتماعية

•

سياسة خصوصية البيانات

•

سياسة العناية الواجبة المتثال الطرف الثالث

•

سياسة حفظ الوثائق ()DPN

•

مجموع السياسات وإدارة المعلومات ()TRIM

•

السياسات المالية ,المحاسبية

•

سياسات وإجراءات الجمعيات التجارية

•

الهدايا والمبادئ التوجيهية للترفيه

•

سياسة المورد

* يمكن الوصول إليها خارج شبكة سيفا
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يجب عليك …

ال يجب عليك ...

• التنافس على الفوز باألعمال فقط على أساس الجدارة وفي  متابعة المتطلبات القانونية للحد األدنى لسن العمل في البلدان
التي نعمل فيها ،فضال عن االمتثال للقوانين المتعلقة بساعات
مصلحة سيفا.
العمل واألجور والفوائد.
• تسجيل جميع الكتب والسجالت والحسابات بصدق ودقة تظهر
أصول سيفا ،والمطلوبات ،والمعامالت.
 اتخاذ قرارات التوظيف بناء على المهارات واألداء وااللتزام
والسلوك األخالقي ،وغيرها من المؤهالت للعمل معين.
• القيام بعملك على أساس المصالح العليا سيفا وخالية من
االعتبارات الشخصية.
 وتعزيز التنوع وقيمته في جميع مجاالت التوظيف والعمالة
والتدريب والترقية.
• وتحديد ،وتجنب ،وتقديم تقرير ،ومعالجة أي تضارب محتمل

• خلق المعامالت خارج الكتب أو "مجموعة ثانية من الكتب"• ،المشاركة في أي شكل من أشكال الرق واالتجار بالبشر والعمل
الجبري وعمل األطفال على النحو الذي يحدده القانون المنطبق
وهذا ممنوع منعا باتا.
والمبادئ الدولية.
• أو المشاركة في أي نشاط أو عالقة أو ظرف تتعارض فيه
• التمييز ضد أي مرشح للعمل أو الموظف في أي فئة محمية
مصالحك الشخصية ،أو حتى تبدو متعارضة ،مع مصالح سيفا .قانونا.
• والمشاركة في أي شكل من أشكال غسل األموال.
• والمشاركة في أي شكل من أشكال العنف في مكان العمل أو
• المشاركة في أي تبرعات سياسية أو خيرية نيابة عن سيفا دون التخويف أو التحرش ،بما في ذلك التحرش الجنسي والتقدم
الجنسي غير المرغوب فيه.
موافقة مسبقة.
• وحملها و  /أو تخزينها على ممتلكات سيفا ما لم يسمح بها
• تقديم الهدايا أو الترفيه إلى أي مسؤول حكومي تعاقدت العمالء
القانون المحلي ويخولها سيفا سيكوريتي على النحو الواجب
أو الموردين دون موافقة مسبقة.
فيما يتعلق بالوصف الوظيفي المحدد جدا.

في المصالح على الفور من خالل استكمال نموذج إعالن  واالمتثال للقوانين السارية بشأن الحرية النقابية والمفاوضة
تضارب المصالح.
الجماعية.
• تعرف الزبائن والموردين لضمان أننا لسنا طرفا في أي نشاط  إجراء جميع األنشطة بطريقة شاملة ،نظرا للطبيعة المتنوعة
غير قانوني (عن علم أو تدري).
لقوى العمل لدينا .على سبيل المثال ،يجب تجنب أشكال معينة
• كن حذرا للسلوك الغريب  /الغريب الذي يمكن أن يكون عالمة
على النشاط غير القانوني واإلبالغ عن الشكوك إلى المشرف
أو االمتثال واألخالقيات.

 6.0اإلستنتاج

• ومناقشة األسعار ،والعطاءات ،واألرباح ،وتخصيص العمال•ء أن تفعل أي شيء يضر عمدا مجتمعاتنا أو بيئتنا.
أو األراضي ،أو غيرها من شروط وشروط البيع مع
• االنخراط في استخدام أو بيع أو توزيع أو حيازة الكحول أو
المنافسين ،ولن تتفق أبدا مع أي منافس على هذه األمور.
المخدرات غير المشروعة أو غيرها من المواد غير المشروعة
أو االستخدام غير السليم للمواد الخاضعة للرقابة أثناء العمل أو
• أو المشاركة في المقاطعة أو االتفاق على المقاطعة مع أشخاص
على ممتلكات الشركة أو أثناء مشاركتها في أعمال الشركة.
أو كيانات أو بلدان معينة.
• استخدام معدات الشركة أو العمالة أو اللوازم أو المرافق أو
• اتخاذ القرارات بشأن من تختار أن تفعل األعمال سيفا مع غيرها من األصول أو الممتلكات ألغراض شخصية أو غيرها
من غير سيفا ما لم توافق إدارتنا.
استنادا إلى أي اتصاالت شخصية لديك.

 على الفور اإلبالغ عن أي حوادث أو ظروف صحية أو
سالمة ،بما في ذلك كسر المعدات أو اآلالت والحوادث ،إلى
• وتتبع بدقة جميع القوانين واللوائح المالية واألخالقية وغيرها
المشرف الخاص بك أو موظفي السالمة المحلية.
المتعلقة باألنشطة السياسية ،بما في ذلك الضغط.

•

وااللتزام الصارم بكافة قوانين مراقبة االستيراد والتصدير  شريك مع الكيانات واألفراد اآلخرين الذين يستوفون المعايير
المعمول بها ،والعقوبات وسياسات االمتثال التجاري العالمية
التي وضعناها لشركتنا .عند اختيار الشركاء التجاريين ،نسعى
في سيفا.
إلى العمل مع أطراف ثالثة يقومون بأعمالهم نيابة عن شركتنا
فيما يتعلق بالقواعد القانونية والتنظيمية السارية ومعايير
يتوافق مع التشريعات المنطبقة على مقاطعة المقاطعة.
النزاهة العالية ،والتي تم توضيحها في سياسة العناية الواجبة
اتبع سياسة خصوصية البيانات وجميع قوانين خصوصية
الخاصة باالمتثال من قبل طرف ثالث.
البيانات المعمول بها.
 يتوافق مع سياسة مكافحة الفساد وقوانين مكافحة الفساد التي
احترام خصوصية زمالئنا.
تنطبق على أعمالنا.

•

الحفاظ على السجالت والمعلومات الخاصة بك ،في شكل  اتبع سياسة العناية الواجبة لالمتثال من قبل طرف ثالث عند
مطبوع أو إلكتروني ،لطالما كان ذلك مطلوبا ،استنادا إلى
تقييم األطراف الثالثة.
سياسة إدارة السجالت والمعلومات (.)TRIM
 اتصل باالمتثال واألخالق إذا كنت مسؤوال عن مسؤول حكومي
أوال الحصول على موافقة إذا كنت تستخدم وسائل االعالم
أو كنت مرتبطا به.
االجتماعية رسميا سيفا واستخدام الحكم الجيد.
 أن تكون على بينة من عمالئنا والموردين السياسات على
اتصل قسم المناسبة يجب أن تحصل على استفسار.
الهدايا والترفيه للتأكد من أنك ال تنتهك المبادئ التوجيهية
أو
للقانون
بها
اإلبالغ عن المخالفات أو المخالفات المشتبه
الخاصة بهم.
المدونة إلى مديرك ،االمتثال واألخالقيات أو الخط الساخن
لالمتثال.

•
•
•

الوثائق (دين).
• استخدام أطراف ثالثة عالية المخاطر حتى تتم الموافقة عليها
• تمثل مشاركاتك أو تعليقاتك أو مواقفك أو معتقداتك باعتبارها من قبل االمتثال واألخالقيات.
سيفا إذا كنت تستخدم الوسائط االجتماعية شخصيا.
• إعطاء أو عرض أو قبول أي شيء قد يبدو حتى أن تؤثر بشكل
• اإلفصاح عن المعلومات التي ليست في المجال العام لصالح أي غير الئق على قرار من قبلنا أو شخص آخر.

•

• توفير مدفوعات تيسير.

•

أو واالنخراط في أي شكل من أشكال الرشوة.
• التماس االنتقام من أي شخص يبلغ عن انتهاك معروف •
مشتبه به.

•

فهم واحترام الثقافات المختلفة وقضايا المجتمع من األماكن التي  اإلبالغ عن جميع اإلصابات إلى المشرف الخاص بك.
نعمل فيها.
 ارتداء معدات السالمة المناسبة كما هو محدد لدوركم.
فهم كامل واتباع سياسات سيفا الحكومية التعاقدية والقوانين
 على الفور اإلبالغ عن انتهاكات محتملة للقوانين واألنظمة أو
واللوائح المعمول بها ،إذا كنت تتعامل مع العقود الحكومية.
التصاريح البيئية.
والتنافس على ،الجائزة والقيام بأعمال تجارية فقط على أساس
 واالمتثال لجميع القوانين واللوائح المتعلقة باستخدام أو حيازة
الجدارة والمنافسة المفتوحة.
الكحول ،والمخدرات غير المشروعة ،والمواد الخاضعة
انين
قو
وأي
والمنافسة
االحتكار
اتبع سياسة سيفا لمكافحة
للرقابة.
لمكافحة االحتكار أو المنافسة.
 واحترام حقوق الملكية الفكرية من اآلخرين والشركات.
والحصول على موافقة للمشاركة في التجارة ،والصناعة ،أو
منظمة مهنية قبل تمثيل سيفا.
 كن حذرا حول كيفية التعامل مع المعلومات التي تتعرض لها.

•

بلدان تداول األوراق المالية على أساس المعلومات المادية وغير
•
• وتسهيل أو القيام بأعمال تجارية مع أطراف مقيدة أو
العامة أو من الداخل ،بغض النظر عن كيفية تعلم شيء ما ،فمن
معاقبة شاملة.
مخالف للقانون وسياسة لدينا !
• حذف السجالت أو المعلومات ،المرتبطة التقاضي النشط أو
• استخدام المعلومات بنفسك أو إعطاء شخص آخر "تلميح"
التحقيقات الحكومية ،إذا كنت قد تلقيت إشعار المحافظة على بحيث يمكن استخدامها.

شخص آخر غير الشركة.

من وسائل الترفيه إذا كان أعضاء القوة العاملة لدينا ال يمكن
تضمينها.

• أن تتأثر الهدايا والترفيه ،أو فوائد من أي نوع من العمالء
المحتملين أو الحاليين أو الموردين.

•

• وإعطاء أو تلقي الهدايا غير الئق والترفيه.

• اطلب هدية من عميل أو مورد أو أي شخص آخر لنفسك أو
ألصدقائك أو لعائلتك.

•

• والمشاركة في أي تزوير للكتب والسجالت (الميزانية العمومية،
والبيانات المالية ،وما إلى ذلك) أو تقديم أي تحريف على وثائق
سيفا.

•
•
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