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رسالة الرئيس التنفيذي1.1

افة العمل في هذه هي الوثيقة األساسية لثق"(. المدونة)"مرحبًا بك في مدونة قواعد السلوك التجاري الخاصة بـ سيفا 

.تحدد هذه الوثيقة أخالق العمل والقيم التي ستعمل بها سيفا. سيفا

ك األخالقي  نهجنا في االمتثال بهذه المدونة بسيط حيث يقع على عاتق الجميع مسؤولية ضمان هذا االمتثال و السلو

رئيسية التي ولهذا السبب نطلب من جميع موظفينا ومن األطراف الخارجية ال-داخل سيفا وفيما يتعلق بأعمال سيفا 

لمنصوص عليها فقط من خالل الزام أنفسنا بالمعايير ا. تقدم خدمات لنا أو بالنيابةً عنا قراءة وفهم وااللتزام بالمدونة

ي توقعات في هذه المدونة ، يمكن لـسيفا أن تأخذ مكانتها في المجتمع العالمي ، وتجذب  الكفاءات المطلوبة ، وتلب

.عمالئها ، وفي النهاية تحقق النجاح في أعمالها

ان . سياستناأريد أن أشدد هنا على موقفنا المستمر ضد جميع أشكال الفساد ونهجنا بعدم التسامح مطلقا مع أي خرق لل

حة الفساد سياساتنا تأخذ بعين االعتبار جميع قوانين مكافحة الفساد المعمول و بشكل الزامي إلزامي قانون مكاف

Sapinالفرنسي II ة الفاسدة  ، حيث أن سيفا تدار من مجموعة فرنسية ، وأيضا القانون األمريكي للممارسات األجنبي

.وقانون الرشوة في المملكة المتحدة

.ال نتوقع أقل من االمتثال الكامل بقواعد السلوك التجاري

ي مدونتنا ان بيئة عملنا والقوانين تتغير باستمرارلذا من من المهم أن تقوم بانتظام بمراجعة الموضوعات الواردة ف

إن المبادئ التوجيهية. الرجوع لها باستمرار وحين عند ظهوراي حالة قد تحتاج فيها إلى إرشادات أو مشورة

.يفاالمنصوص عليها في هذه المدونة تشمل جميع المناصب سواء داخل سيفا أو أي شخص أو جهة تتعاون معها س

سب الثقة من خالل التزامك بالمدونة ، أنت تساعد سيفا على ك. شكرا لتحملك المسؤولية الشخصية من أجل قيمنا

رجى إذا كان لديك أي أسئلة حول محتويات المدونة ، ي. واالحترام الضروريين للوفاء بمهمتنا ورؤيتنا كشركة

التواصل مع قسم االمتثال واألخالقيات

CEVA.Compliance@cevalogistics.com
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Mathieu Friedberg 

CEO

mailto:CEVA.Compliance@cevalogistics.com
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ما هي مقومات سيفا1.2

المهنيينأهمأنناعلىإليناينظرأنطموحناودعمالعملياتفيالتميزوقيادةبه،نقومماكلفيتتخللالمبادرةوروحاللوجستيةالخدماتشغف

حدعلىوالمستثمرينءللعمالالنتائجلتحقيقهوالمستمرتركيزنا.التجاريةعالقاتناكلتبثالتياألساسيةالمبادئهيواالحترامالنزاهة.اللوجستية

.سواء

.نحن نخلق قيمة لعمالئنا من خالل توفير خدمة استثنائية باستمرار

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

رؤيتنا

منبطريقةالتصرفعلىميعاجتساعدناالتيالقيممنسلسلةبتطويرقمناذلكولتحقيق.قلبهافيالناسمعومتكامالقوياعمالنخلقفإنناالرؤية،هذهتحقيقعلىتركيزناعلىنحافظولكي

.مهنيةأعلىذاتاللوجستيةللخدماتمزودثالثطرفنكونبأنرؤيتنالتحقيقالطريقعلىتوجهناأنشأنها

.قيمنا

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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موظفيننا وثقافتنا2.0
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حقوق اإلنسان والكرامة2.1
المصلحةحابوأصوالعمالءالموظفينواحتراماألخالقيالعملإن.عالمينطاقعلىوتقييمهااإلنسانحقوقباحترامسيفاتلتزم

.عليهاوالحفاظباستمرارلتحقيقهاسيفاتسعىأساسيةقيمهي

اإلنسان،حقوقلالعالميةوالمبادراتالمنطبقةالحكوميةالمتطلباتمعيتماشىالذياإلنسان،حقوقالمتثالسيفابرنامجويوفر

التوريدسلسلةيفاإلنسانحقوقانتهاكاتمنذلكوغيربالبشرواالتجارالجبريالعمللمنعتدابيرلتنفيذسيفالقوياإطارا

.الهامالموضوعهذاحولتفاصيلبالبشراالتجاربشأنسيفاسياسةوتتناول.العالمية
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تكافؤ الفرص والتنوع واإلدماج2.2

نسعىنحنو.إمكاناتهمأقصىإلىللتطورالفرصةلديهمالموظفينجميعأنوضمانالعادلة،التوظيفبممارساتسيفاتلتزم

.والشمولالجدارةأساسعلىالعملمكانبيئةعلىللحفاظجاهدين

االتصالأوالبشريةبالموارداالتصالأوالساخنبالخطالمتعلقاإلبالغإجراءمراجعةيرجىتمييز،حدوثفيتشككنتإذا

.فيهنحققحتىلالمتثالالساخنبالخط

واالتجارالرقأشكالمنشكلأيفيتشاركأالويجب×

يالذالنحوعلىاألطفالوعملالجبريوالعملبالبشر

.الدوليةوالمبادئالساريالقانونيحدده

سن العمل عليك اتباع المتطلبات القانونية للحد األدنى ليجب

قوانين في البلدان التي نعمل فيها، فضال عن االلتزام بال

.المتعلقة بساعات العمل واألجور والفوائد

أيفيموظفأوللعملمرشحأيضدالتمييزعدميجب×

.قانونامحميةفئة

أن تتخذ قرارات التوظيف على أساس المهارات يجب

واألداء وااللتزام والسلوك األخالقي، وغيرها من المؤهالت

.لوظيفة معينة

وظيف عليك تعزيز قيمة التنوع في جميع مجاالت التيجب

.والتدريب والترقية

ابية أن تلتزم بالقوانين السارية بشأن الحرية النقيجب

.والمفاوضة الجماعية

السياسةروابط مرجع 

سياسة االتجار بالبشر

إجراءات اإلبالغ عن الخط الساخن
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المتبادل والمعاملة العادلةاإلحترام 2.3

.واإلنتاجيةداعاإلبوتشجيعالكاملةإمكاناتهمتحقيقلموظفيناتسمحعملبيئةعلىللحفاظسيفاتسعى

.واحتراممراعاةفيموظفيناجميعمعالتعاملوسيتم

الصحة والسالمة2.4

تتوافقلتياالعملأماكنبتوفيرملتزمونونحن.وآمنةصحيةبيئةعلىالحفاظهوسيفاهدف

.بهاالمعمولالمهنيةوالصحةالسالمةومعاييرقوانينجميعمع

.فيهاعملنالتيوالمجتمعاتعمالئناوسالمةصحةتحترمبطريقةتجاريةبأعمالأيضاونقوم

.آمنةومجتمعاتناالعمل،فيوزمالئنادائما،أنفسنانبقيأنعلينايجب

يف تشارك في أي شكل من أشكال العنف أو التخويجب أال ×

سي أو التحرش في مكان العمل، بما في ذلك التحرش الجن

.والتقدم الجنسي غير المرغوب فيه

عليك إجراء جميع األنشطة بطريقة شاملة، نظرا يجب

المثال، على سبيل. للطبيعة المتنوعة للقوى العاملة لدينا

ضاء يجب تجنب أشكال معينة من وسائل الترفيه إذا كان أع

.القوة العاملة لدينا ال يمكن تضمينها

و عليك اإلبالغ فورا عن أي حوادث أو ظروف صحية أيجب

سالمة ضارة، بما في ذلك المعدات أو اآلالت والحوادث 

.المكسورة، إلى المشرف أو موظفي السالمة المحليين

أن تبلغ عن إصابات المشرفيجب.

عليك ارتداء معدات السالمة المناسبة كما هو محدد يجب

.لدوركم

يةملكعلىالناريةاألسلحةتخزنأو/ وتحمل،الأنيجب×

أنىعلالمحلي،القانونقبلمنبهامسموحاكانإذاإالسيفا

حددةمبوظيفةوتتعلقاألمنيسيفاقسممنمصرحةتكون

.جداً 
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حماية البيئة2.5
ومجتمعاتنامالئناععلىبالنفعتعودوالتيالبيئة،تحترمبطريقةأعمالناوإدارةباالستدامةسيفاتلتزم

علىطتناأنشتأثيراإلعتبارفينأخذأنيجب.ذكياتجاريوعملأخالقياحقأنه.وكوكبناوشعبنا

.أعمالناةأنشطفيبهاالمعمولالبيئيةواللوائحللقوانينتامامتثالفيدائمانكونوأنبيئتنا

المخدرات والكحول2.6

.الكحولمنوخاليةالمخدراتمنخاليةبيئةعلىالحفاظسيفاسياساتمنإنها

يتمقدية،استثنائحاالتفي.العملمكانفيوالسالمةالصحةعلىخطيرةمخاطريخلقأنيمكنالمشروعةغيروالمخدراتالكحولاستخدامإن

.المسبقةاإلدارةموافقةمعالمبانيمنغيرهاأوسيفامكاتبفيالكحولتقديم

وانين عليك اإلبالغ فورا عن االنتهاكات المحتملة للقيجب

.واألنظمة أو التصاريح البيئية

أوتوزيعأوبيعأواستخدامفياالنخراطعدمعليكيجب×

منغيرهاأوالمشروعةغيرالمخدراتأوالكحولحيازة

للموادالسليمغيراالستخدامأوالمشروعةغيرالمواد

أوالشركةممتلكاتعلىأوالعملأثناءللرقابةالخاضعة

.الشركةأعمالفيمشاركتهاأثناء

استخدام أو أن تلتزم بجميع القوانين واللوائح المتعلقة بيجب

حيازة الكحول، المخدرات غير المشروعة، والمواد 

.الخاضعة للرقابة

.تناوبيئمجتمعاتناعمدايضرشيءأيتفعلالأنيجب×
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أصول وممتلكات الشركة2.7

بك،الخاصةرالسكلماتمشاركةوعدمعملك،مكانفياألمانبمتطلباتاإللتزاممثلهاما،دوراتلعبأنت.لممتلكاتناالسليماالستخدامبحمايةسيفاتلتزم

للعمل،سيفادبقواعاإللتزامالسفر،أثناءآمنابكالخاصالمحمولالكمبيوترجهازعلىالحفاظمنوالتأكدلها،بحاجةحقاتكونعندمافقطالطابعةوإستعمال

.لسيفاالخاصةالفكريةالملكيةوحماية

إلىمعناتوظيفهمتشخصجلبهاسريةعمالءقائمةنستخدمأاليجبالمثال،سبيلعلى.األخرىوالشركاتلألفرادالفكريةالملكيةحقوقنحترمأنعليناويجب

.علمعنالمزيفةالبضائعنقلأووالنشر،الطبعحقوقبموجبالمحميةالتجاريةالمجالتمنالمعلوماتنسخأوسيفا،

اإللكتروني،البريدائلرسالشخصية،للمكالماتوالسماحالعمليومخاللفواصلنقيمبالتأكيدأنناحينفي.لوقتكالجيداالستخدامأيضاسيفاممتلكاتوتشمل

.سيفالالوقتيكونأنيجبسيفافيوقتكاألنشطة،منوغيرها

أوالعمالةأوالشركةمعداتاستخدامعدمعليكيجب×

األخرىالممتلكاتأواألصولأوالمرافقأواللوازم

لىعإدارتناتوافقلمماسيفاغيرأوشخصيةألغراض

.ذلك

عليك احترام حقوق الملكية الفكرية لألشخاص يجب

.اآلخرين والشركات
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:روابط مراجع السياسة

للعملقواعد سيفا •
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معلومات من الداخل2.8
.لهاتتعرضالتيالسريةالمعلوماتمنخاصةعنايةتأخذأنيجب

سيفا،منالماليةاألوراقأوالعملياتأوالتجاريةاألعمالبشأنالعامةغيرالمعلوماتمنبينةعلىتصبحقدالتجارية،أنشطتناسياقفي

يرجى."(ةالداخليالمعلومات)"العامةغيرالمعلوماتأساسعلىالماليةاألوراقتداولصارمبشكلسيفاتحظر.الموردينأوعمالئناأو

.المعلوماتمنمزيدعلىللحصولسيفاتداولسياسةمراجعة

العمالء والموردين والشركاء التجاريين2.9

عمالئنا.عمالئناحلصالالعملياتلتحسينباستمرارالعملعليناويجبالجودةمعاييربأعلىسيفاتلتزم

.ناجحونعمالئنالجعلجاهديننسعىنحنلذلكعلينا،يعتمدون

علىالتركيذاجبإدرنقوم.أنشطتناإدارةتحتمواألسواقلعمالئناوالمحليةالعالميةبالمتطلباتمعرفتنا

.والتعامالتوالمشاريع،التجارية،عملياتناأولوياتمنالعمالء

،مادةأنهاأساسعلىالماليةاألوراقتداولعدمعليكيجب×

ها،بعلمككيفيةعنالنظربغضالداخل،منأوالعامةغير

!سياستناوضدالقانونضدإنها
صشخإعطاءأوبنفسكالمعلوماتاستخدامعدمعليكيجب×

.استخدامهايمكنبحيث"تلميح"آخر

لتياالمعلوماتمعالتعاملكيفيةحولحذراتكونأنيجب

.لهاتتعرض

تميأنقبلالمخاطرعاليةثالثةأطرافاستخدامعدميجب×

.واألخالقياتاالمتثالقبلمنعليهاالموافقة

الذيناآلخرينواألفرادالكياناتمعتتشاركأنيجب

تياراخعند.لشركتناوضعناهاالتيالمعاييريستوفون

ثالثةأطرافمعالعملإلىنسعىالتجاريين،الشركاء

قواعدباليتعلقفيماشركتناعننيابةبأعمالهميقومون

تمالتيةالعاليالنزاهةومعاييرالساريةوالتنظيميةالقانونية

منزامبااللتالخاصةالواجبةالعنايةسياسةفيتوضيحها

.ثالثطرفقبل
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:روابط مراجع السياسة
سياسة التداول لسيفا•

الثالثسياسة العناية الواجبة المتثال الطرف •
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إدارة األطراف الثالثة والمخاطر الدولية3.0
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مكافحة الفساد والرشوة3.1

.ألعمالناحاسمأمروهوالعادلة،التجارةويقوضبالمجتمعاتيضرالفسادأنسيفاتعتقد

الممارساتقانوناألخصوعلىبها،نلتزمالتيالدوليةوالمبادئأعمالناعلىتنطبقالتيالفسادمكافحةلقوانينوستمتثلالفساد،أوالرشوةأشكالمنشكلأيسيفاتحظر

القوانيننموغيرهاالرشوة،لمكافحةاالقتصاديالميدانفيوالتنميةالتعاونمنظمةواتفاقيةالمتحدة،المملكةفيالرشوةوقانون،(FCPAأو)المتحدةالوالياتفيالفاسدةاألجنبية

نوعأيطلبأوقبولأومتقديأووعدأوإقتراحعدمالمهممن.والرشوةالفسادولتجنبللتفاصيلالفسادلمكافحةسيفاسياسةبمراجعةقوموا.الرشوةمكافحةعلىالمنطبقةوالمبادئ

.(مباشرغيرأومباشربشكلسواءمالية،غيرأوماليةكانتسواء)الئقغيرلغرضقيمةأيمنشيءأيأوالفوائدأوالمناسبةغيرالمدفوعاتأوالرشاوىمن

.(االبتزازعاتدف)صحيحبشكلوتوثيقهابسرعةعنهااإلبالغيتمطالماالحرية،أوالسالمةأوالشخصيةبالصحةوشيكتهديدهناكيكنلمماالتسهيلدفعاتسيفاتحظر

القيمنفسفيتشتركيالتالشركاتمعنتعاملأننامننتأكدأننريدنحن.معهانتعاملالتيالثالثةاألطرافتقييميخصبماالشركةبسيرعملياتوالتقيداإللتزامإلىبحاجةنحن

.سيفاكما

التهربمنالتهربرائمجمنعبشأنسيفاسياسةمراجعةيرجى.ثالثطرفمنالضريبيالتهربتيسيرلمنعمعقولةوقائيةوإجراءاتنظموجودبضمانقانونياالتزاماسيفاتتحمل

.االلتزاملهذاوالمتطلباتواألمثلةالتعاريفذلكفيبماالتفاصيلمنلمزيدالضريبي

بصلةذاتأوحكوميامسؤوالكنتإذا

.واألخالقاالمتثالإخطارعليكيجبحكوميمسؤول

حتىأويبدوقدشيءأيتقبلأوتقدمأوتعطيالأنيجب×

منأوقبلنامنيؤخذقرارعلىالئقغيربشكليؤثر

.آخرشخص

.الدفعتسهيالتتقديمعدمعليكيجب×

.الرشوةأشكالمنشكلأيفياالنخراطعدمعليكيجب×

الفسادةمكافحوقوانينالفسادمكافحةبسياسةاإللتزاميجب

.أعمالناعلىتنطبقالتي

قبلنملالمتثالالواجبةالعنايةسياسةاتباععليكيجب

.الثالثةاألطرافتقييمعندثالثطرف

إذاواألخالقياتاإللتزاممكتبمعالتواصلعليكيجب

.بهمرتبطكنتإذأوحكوميبمسؤولمرتبطةكنت
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:روابط مراجع السياسة
سياسة مكافحة الفساد•

سياسة العناية الواجبة المتثال الطرف الثالث•

سياسة اإلبالغ عن العالقات مع مسؤول حكومي•

سياسة منع جرائم التهرب الضريبي•
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الهدايا والترفيه3.2
الضرورينم.سيفامصلحةوفيالجدارةوبسبببشفافيةواألعمالالجوائزعلىسيفاتتنافس

المالئمة،غيروالميزةالضبابية،والموضوعيةالفاسدة،النيةذلكفيبما)فسادأيظهورتجنب

.(التفضيليةوالمعاملةالمصالح،وتضارب

علىالموافقةمليةوعالعتباتعنتفاصيلونوفرللترفيهتوجيهيةومبادئللهداياقواعدسيفاتوفر

.والترفيهالهدايا

السجالت المالية3.3
ضروريوهذا.والمعامالتوالخصوماألصولبدقةتعرضوأنوصادقة،وحديثة،كاملة،سيفاوحساباتسجالتتكونأنيجب

عملقواعد.الماليةرالتقاريومعاييرالمطبقةالمحاسبيةللمبادئوفقاموثوقةماليةبياناتوإنتاجالغش،ومنعوالشفافية،الصدقلضمان

.الدقةمبدأتدعمالضوابطمنوغيرهاوالمحاسبية،الماليةوالسياساتسيفا،

منعنوأيمنالفوائدأوالترفيهأوالهداياتتأثرأاليجب×

.الموردينأوالحاليينأوالمحتملينالعمالء

.فيهوالترالئقغيرالهداياتلقيأوإعطاءعدمعليكيجب×

شخصأيأوموردأوعميلمنهديةتطلبأالعليكيجب×

.لعائلتكأوألصدقائكأولنفسكآخر

اسأسعلىفقطاألعمالجائزةعلىالتنافسعليكيجب

.سيفامصلحةوفيالجدارة

منينةبعلىوالترفيهالهداياعلىالسياساتتكونأنيجب

اإلرشاداتتنتهكالأنكمنللتأكدوالموردينعمالئنا

.بهمالخاصة

ا تشارك في أي تزوير من الكتب والسجالت يجب أن ل×

(  ذلكالميزانية العمومية، دفاتر، والبيانات المالية، وما إلى)

.أو تقديم أي تحريف على وثائق سيفا

مجموعة"إنشاء عمليات خارج السجالت أو يجب عليك عدم×

.، هذا ممنوع منعا باتا"ثانية من السجالت

ات عليك تسجيل جميع الكتب والسجالت والحسابيجب

.تبصدق ودقة تظهر أصول سيفا، والمطلوبات، والمعامال
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:روابط مراجع السياسة
الهدايا والمبادئ التوجيهية الترفيه•

قواعد العمل لدى سيفا•

والمحاسبيةالسياسات المالية •



15

تضارب المصالح3.4

.ومعالجتهاواإلبالغتجنبوتحديدعلينايجبلذلكالمختلفة،الحاالتمنالعديدفيالمصالحتضاربتنشأأنيمكن.سيفامصلحةفيالقراراتجميعتتخذوأنتنازعدونسيفاتعملأنالمحتممن

التعاقد الحكومي3.5

أورفكمشأخبرمحتمل،نزاعنشوءحالةفي.المفتاحهيالشفافيةالصراعات،قضاياكلفي

المصالحتضاربإعالننموذجواستكملواألخالقيات،االمتثالأوالقانونيةالشؤونبقسماتصل

طالماة،بسهولالحاالتهذهمنالعديدمعالجةيمكننا.جيدقراراتخاذفيالمساعدةمننتمكنحتى

.عليهاوصادقونمنفتحونأننا

ظرفأوعالقةأونشاطأيفيالمشاركةعدمعليكيجب×

ارضة،متعتبدوحتىأوالشخصية،مصالحكفيهتتعارض

.سيفامصالحمع

يفاسمصالحأفضلأساسعلىبعملكالقيامعليكيجب

.الشخصيةاالعتباراتمنوخالية

بتضارأيومعالجةاإلبالغ،وتجنب،تحديد،عليكيجب

جنموذاستكمالخاللمنالفورعلىالمصالحفيمحتمل

.المصالحتضاربإعالن
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إما)لحكوميةاالكياناتإلىأوعننيابةالخدماتنقدمعندماالحكوميةالتعاقدوأنظمةلقوانينالصارمباالمتثالسيفافيملتزموننحن

التعاقدألمرايتعلقعندماقانوننا،منأخرىمتطلباتمعالحالهوكما.(الباطنمنكمقاولمباشرغيربشكلأورئيسي،كمقاولمباشرة،

عقودعلىرمباشغيرأومباشربشكلتنطويتجاريةبأعمالالقياميتطلب.األهميةغايةفيهيوالشفافيةوالدقة،واألمانة،الحكومي،

عنتختلفأوتجاوزتالتي(الجنائيةالعقوباتذلكفيبما)والعقوباتالصارمةالمتطلباتمنبينةعلىتكونأنسيفامنيتطلبحكومية

التعاقديةاسيفسياساتراجع.الخاصةالمتعاقدةواألطرافالحكوميينالمسؤولينمعالترفيهعلىصارمةقيودهناك.التجاريةالعقود

.التفاصيلمنلمزيدالحكومية

لينمسؤوأيإلىالترفيهأوالهداياتقديمعدمعليكيجب×

موافقةدونالموردينأوالعمالءمعالتعاقدحكوميين

.مسبقة

كوميةالحسيفاسياساتوتتبعتماماتفهمأنعليكيجب

تعاملتكنتإذابها،المعمولواللوائحوالقوانينالتعاقدية

.الحكوميةالعقودمع

:روابط مراجع السياسة
نموذج إعالن تضارب المصالح•

األموالسياسة مكافحة غسل •
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األنشطة السياسية والخيرية3.6
تضرأنيمكنالتياألعمال،تسييرفيالمناسبةغيرالبياناتأوالسياسيةاألنشطةسيفاتتجنب

سيفاقواعدتتطلب.السياسيةالشؤونفيالشركةتتدخلالعام،وبشكل.الفضلىسيفامصالح

.السياسيةالمساهماتأجلمنإدارتنامجلسمنالموافقةلألعمال

حصولالعنمعلوماتسيفاأعمالقواعدتوفر.فيهانعملالتيالمجتمعاتبدعمملتزمونونحن

.الخيريةالمساهماتعلىالموافقةعلى

اإلمتثال التجاري3.7

يابة تشارك في أي تبرعات سياسية أو خيرية نيجب أن ال×

.عن سيفا دون موافقة مسبقة

األخالقيةوالماليةواللوائحالقوانينجميعبدقةتتبعأنيجب

.اللوبيذلكفيبماالسياسية،األنشطةمنوغيرها

منمجتمعالوقضاياالمختلفةالثقافاتوتحترمنفهمأنيجب

.فيهانعملالتياألماكن
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األمريكيةلقوانينوا،والحظروالعقوبات،التصدير،وضوابطاالستيراد،قيودلتشملبهاالمعمولالتجاريةللوائحاالمتثالوموظفيهاسيفاعلىيجب

.والماليةاألعمالتطوير،4PLالتخزين،الشحن،إدارةذلكفيبماسيفا،وظائفجميععلىتنطبقالتجاريةوالضوابطالعقوبات.المقاطعةلمكافحة

معينةدولمععملأياسيفسيفاتحظر.جنائيةومسؤوليةكبيرةلعقوباتوموظفيهاسيفايعرضأنيمكنوالحظوراتالتجاريةللضوابطاالمتثالوعدم

بإيرانتعلقتتجاريةأوعالقاتأعمالبأيةتقومالسيفافإنعامةكسياسة.واألخالقياتاالمتثالمنوموافقةمحددإذنعلیالحصولدونشاملبشکل

.وسورياالشماليةوكورياوكوبا

الضوابطمعيتوافقفاسيلضماناالمتثالوأدواتوالسياساتالداخليةالضوابطنفذتوقدلسيفا،التجارياإلمتثالعلىواألخالقياتاإلمتثالقسميشرف

.التجارةنقوانيمعمتوافقةللبقاءمواردالداخليةالشبكةعلىالتجارياإلمتثالصفحاتوتوفر.التجاريةاألعمالتجريسيفاحيثالتجارية

لدانبأومقيدةأطرافمعالتعاملأوتسهيلعدمعليكيجب×

.شاملةمعاقبة

راداالستيمراقبةقوانينجميعمعبدقةتتوافقأنيجب

اريالتجاإلمتثالوسياسات،والحظرالسارية،والتصدير

.سيفافيالعالمية

لمقاطعةاقوانينعلىالمنطبقةبالتشريعاتتلتزمأنيجب.

:روابط مراجع السياسة
قواعد العمل لدى سيفا•

الحكوميةالسياسات التعاقدية •

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/default.aspx
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مكافحة اإلحتكار والمنافسة العادلة3.8
تحليلناإلىتنادااسمستقل،بشكلاإلضافيةوالرسوماألسعارجميعبتعييننقوم.العادلةوالمنافسةالحرةالمؤسسةإلىسيفاتلتزم

لمكافحةاسيفسياسةينتهكأنهيبدوقدسلوكأيتجنبمناكلعلىيجب.للجمهورالمتاحةوالمعلوماتالعمالء،ومدخالتالخاص،

.المنافسةأواالحتكارلمكافحةقوانينأيأووالمنافسةاالحتكار

المنظماتووالصناعةالتجارةفيالمشاركةعمليةسيفافيالتجارةجمعيةوإجراءاتسياساتتحدد

.االحتكارمكافحةمجالفيبالتزاماتنانلتزمحتىالمهنية

مكافحة غسل األموال3.9

مناقشة األسعار، والعطاءات، واألرباح، يجب عليك عدم×

وتخصيص العمالء أو األراضي، أو غيرها من شروط 

نافس وشروط البيع مع المنافسين، ولن تتفق أبدا مع أي م

.على هذه األمور

مع تشارك في المقاطعة أو االتفاق على المقاطعةيجب أال×

.أشخاص أو كيانات أو بلدان معينة

مال تتخذ قرارات بشأن من تختار أن تفعل األعيجب أن ال×

.سيفا مع استنادا إلى أي اتصاالت شخصية لديك

جاريةتبأعمالوالقيامالمكافئةعلى،التنافسعليكيجب

.المفتوحةوالمنافسةالجدارةأساسعلىفقط

منافسةالوسياسةاالحتكارمكافحةسياسةاتباععليكيجب

.المنافسةأواالحتكارلمكافحةقوانينوأيسيفافي

أويةتجارمنظمةفيللمشاركةموافقةعلىتحصلأنيجب

.سيفاتمثيلقبلمهنيةأوصناعية
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أطرافتوظيفبنقومسوف.ومستقلعادلبشكلاألعماللمنحسيفاتكرسومستقل،عادلبشكلاألعمالعلىالتنافسإلىباإلضافة

.بموظفيناأوبهمنحناناعالقةأيإلىالنظردونعادلتقييمخاللمنفقطثالثة

ئناعمال)معنتعاوننحنمننعرفأنالضروريمنمشروعة،غيرأنشطةأجلمناألموالغسلفيللمساعدةسيفااستخدامولمنع

.(والموردين

.ألموالاتحويلأوالعاديةغيرالدفعوطلباتالمعروفة،غيرواألطرافالنقدية،المعامالتمثلالمشبوهة،األنشطةبشأنحذراكن

ا تشارك في أي شكل من أشكال غسيل األمواليجب أن ل×

د من أن يكون لديك علم عن الزبائن والموردين للتأكيجب

ير عن علم أو غ)أننا لسنا طرفا في أي نشاط غير قانوني 

علم

الغير/ أن تكون في حالة تأهب للسلوك الغريب يجب

طبيعي الذي يمكن أن يكون عالمة على النشاط غير 

أو القانوني واإلبالغ عن الشكوك إلى المشرف الخاص بك

.االمتثال واألخالق

:روابط مراجع السياسة
سياسة مكافحة االحتكار وقانون المنافسة•

سياسات وعمل الجمعيات التجارية•

سياسات االمتثال التجاري العالمي•

إجراءات وسياسة مكافحة المقاطعة لدى سيفا•
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إدارة مخاطر اإلتصاالت والمعلومات 4.0
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خصوصية البيانات4.1
المعلوماتةحمايذلكفيبما)قانونياالمحميةالشخصيةالمعلوماتوجميعلموظفيناالشخصيةالخصوصيةحمايةفيجادةسيفا

ويشمل.(الشركةحيازةفيوالخاصةالشخصيةالمعلوماتمنوغيرهاالشخصية،التعريفومعلوماتالخاصة،والطبيةالصحية

وصيةخصسياسةمراجعةيرجى.أعمالنامنكجزءلدينايكونقدالتياآلخريناألشخاصمنوالسريةالشخصيةالمعلوماتأيضا

المعلوماتمنمزيدعلىللحصولسيفابيانات
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إدارة السجالت4.2

درايةىعلنكونأنيجب.النحوهذاعلىمعهاالتعاملوعليناسيفا،شركةأصولمنهيومعلوماتناسجالتنا

يفيةكلتحديدبهاالمرتبطةبالسجالتلالحتفاظالزمنيوالجدول(TRIM)المعلوماتإلدارةاإلجماليةبالسياسة

.منهاوالتخلصوإدارتهاوتصنيفهاسيفاومعلوماتسجالتعلىالتعرف

قوانين عليك اتباع سياسة خصوصية البيانات وجميعيجب

.خصوصية البيانات المعمول بها

عليك احترام خصوصية زمالئنايجب.

بجميعاالحتفاظسيفاسياسةتقتضي.(DPN)الوثائقحفظإشعارإصدارالقانونيةلإلدارةيجوزحكومي،تحقيقأوقانونيإجراءحالةفي

.التعليماتمنالمزيدالقانونيةالشؤونإدارةتقدمحتیDPNفيإليهاالمشاروالمعلوماتالسجالت

× يجب أال تحذف السجالت أو المعلومات المرتبطة بالدعاوى 

اًرا القضائية النشطة أو التحقيقات الحكومية ، إذا تلقيت إشع

بالحفاظ المستنداتعلى  (DPN).

 ومعلوماتكيجب أن تحتفظ بسجالتك  شكل ورقية في 

،أو إلكترونية
علىطالما كان ذلك مطلوبًا ، بناًء  إدارة السجالت والمعلوماتسياسة 

:روابط مراجع السياسة
سياسة خصوصية البيانات•

(TRIM)السياسة اإلجمالية إلدارة المعلومات •

(.  DPN)حفظ الوثائق سياسة •
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اإلتصاالت4.3

أنعلىيرهاوغاإلعالم،وسائلاألعمال،وقادةوالموردينوالزمالءالعمالءمعواالتصاالتالتفاعالتلتعزيزباألعمالعالقةلهاكانتإذااإلجتماعيةالتواصلوسائلبإستخدامتسمح

ً اإلستخداميكون وسائلسياسةسيفافيتواالتصاالالتسويققبلمنالمعتمدةالموظفينعلىيقتصراالجتماعيةاالعالموسائلعلىبسيفاالصلةذاتالمعلوماتنشر.ومسؤوالً مناسبا

.االجتماعيةاالعالم

.وسائل التواصل االجتماعية

سياسةموجبوب.الشركةلسيطرةوتخضعسيفاملكيةمنهيالشركةبأعمالالخاصةوالمعلوماتاإللكترونيةاالتصاالتجميع

مراقبةسيفاكةلشريحق.سيفامعداتأوأنظمةاستخدامعندخصوصيةتوقعالموظفينعلیينبغيالسيفا،فيالمعلوماتأمن

العرضيالشخصياالستخدام.بهاالمعمولللقوانينوفقاواألنظمةوالمعداتوالحواسيباإللكترونيةاالتصاالتوتفتيش

أالويجبممكنا،ذلككانكلماالعملساعاتخارجالطبيعة،فياألحيانبعضفييكونأنيجبولكنمقبول،المسؤول

.اإلنتاجيةأومسؤولياتكمنينتقص

.االتصاالت اإللكترونية

أنيجبر،والجمهواإلعالمووسائلوالمحللينوالمستثمرينالحكومةمناتصالأي.العاديالعملإطارخارجخارجيةاستفساراتعلىالردفقطالمعتمدينسيفالموظفيويجوز

.(الموردوسياسةاإلعالموسائلمعالعالقاتدليلمثل)التوجيهيةوالمبادئاالتصاالتسياساتمعتتوافق

اإلتصاالت الخارجية

تقداتكمعأومواقفكأوتعليقاتكأومشاركاتكتمثلأاليجب×

.اشخصياالجتماعيةالوسائطتستخدمكنتإذاسيفاك

فيليستالتيالمعلوماتعنالكشفعدمعليكيجب×

.الشركةغيرآخرشخصأيلصالحالعامالمجال

ئلوساتستخدمكنتإذاموافقةعلىأوالتحصلأنيجب

.يدالجالحكمواستخدامسيفالرسميااالجتماعيةاالعالم

علىكحصولحالفيالمناسببالقسماالتصالعليكيجب

.استفسار

4
.0

ت 
ما

لو
مع

وال
ت 

ال
صا

إلت
 ا
ر
ط

خا
 م

رة
دا
إ

:روابط مراجع السياسة
سياسة وسائل التواصل اإلجتماعية•

سياسة أمن المعلومات•

دليل العالقات اإلعالمية•

سياسة المورد•
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1.0 INTRODUCTION

مسؤولياتك أنت5.0
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مسؤولياتك الفردية5.1

5
.0

ت
 أن

ك
ات
ولي

سؤ
م

:الموظفينيجب على 

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•

تعمل معه مدرك لقواعدنا وأن يلتزم بهاطرف ثالثتأكد من أن أي •

(5.3انظر القسم )اإلبالغ الفوري عن االنتهاكات المعروفة أو المشتبه فيها •

يه بشكل معقول بأن هناك ضد أي شخص يقدم بحسن نية تقارير تتعلق بمسألة االمتثال أو يرفض المشاركة في أي نشاط قد يكون قد حكم عل( بشكل مباشر أو غير مباشر)أشكال االنتقاميدين أي شكل من •

التي لم يتم تخفيفها من قبل المنظمةالرشوةمخاطر أكثر من منخفضة من 

التعاون بشكل كامل مع جهود الشركة للتحقيق ومعالجة مسألة االمتثال بطريقة سرية•

مسؤوليات المدير5.2

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•

يه بشكل معقول بأن هناك ضد أي شخص يقدم بحسن نية تقارير تتعلق بمسألة االمتثال أو يرفض المشاركة في أي نشاط قد يكون قد حكم عل( بشكل مباشر أو غير مباشر)االنتقاميدين أي شكل من أشكال •

التي لم يتم تخفيفها من قبل المنظمةالرشوةمخاطر أكثر من منخفضة من 

التعاون بشكل كامل مع جهود الشركة للتحقيق ومعالجة مسألة االمتثال بطريقة سرية•

وينبغي على المدراء عدم التحقيق في حد ذاتهم. عند تلقي تقارير عن انتهاكات أو انتهاكات مشتبه بها، تصعيد تلك التقارير إلى االمتثال واألخالقيات•

:المديرينيجب على 
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كيفية اإلبالغ5.3

هابالمشتبهاالنتهاكاتأوالمخالفاتعنتبلغأنيجب

أواألخالقياتأوااللتزامأومديركإلىالمدونةأوللقانون

.لالمتثالالساخنالخط

اكانتهعنيبلغشخصأيمنلالنتقامتسعىأاليجب×

.بهمشتبهأومعروف

5
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م

:لكراحةاألكثرالطريقةاختر.للمدونةبهاالمشتبهاالنتهاكاتأواالنتهاكاتعنلإلبالغالطرقمنالعديدهناك

.فعاليةأكثرسيكونأنتعتقدكنتإذااإلدارةفيآخرعضوأو.بذلكللقياممرتاحاوكنتالمزعومالسلوكسوءفييشاركلمإذامشرفكأخبر

.للمساعدةالبشريةالمواردأوالقانونيةالشؤونبقسماتصلمشرفك،إلىللتحدثمرتاحاتكنلمإذا

.CEVA.Compliance@Cevalogistics.comهذااإللكترونيالبريدعنوانخاللمنمباشرةواألخالقياتاالمتثالبإدارةاالتصالأيضايمكنك

راجع.البلدانلمعظم2453-723-888وهواألسبوع،فيأيام7ساعة،24مدارعلىخارجيةلجهةتابعخدمةمقدميديرهالذيلالمتثالالساخنالخطيتوفر

.بلدبكلالخاصةواألرقاماالتصالإرشاداتحولالتفاصيلمنلمزيدلالمتثالالساخنالخطهاتفأرقام

.اإلنترنتشبكةعلىالتقاريرأيضانقدمونحنالخط،علىاإلبالغراحةأكثركنتإذا

."(لخإأين،متى،كيف،ماذا،من،)المعلوماتمنممكنقدرأكبرتقديمحاول.ووقائعيةدقيقةتكونبها،المشتبهاالنتهاكاتأواالنتهاكاتعناإلبالغعند

بشكلعليهحكمقدونيكقدنشاطأيفيالمشاركةيرفضمنأومحتملسلوكسوءعنيبلغشخصأيضدضارإجراءأييتخذأو(مباشرغيرأومباشربشكل)ينتقمشخصأيسيفاتقبلال

.المنظمةقبلمنتخفيفهايتملمالتيالرشوةمخاطرمنأكثريكونبأنمعقول

:روابط مراجع السياسة
لالمتثالأرقام هاتف الخط الساخن •

mailto:CEVA.Compliance@Cevalogistics.com
http://www.cevalogistics.ethicspoint.com/
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تقوم باإلبالغماذا يحدث عند 5.4

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

سرية

.بالتصعيدالمتعلقةوالمهامتللحاالدوريةبمراجعةأيضاتقومالشركاتبسلوكمعنيةلجنةسيفاولدى.بنفسكالمشكالتفيتحققال.فيهاللتحقيقالمناسبالشخصإلىالتقاريرتعيينيتم

التحقيق

.مناسبتصحيحيإجراءأيتحديدسيتمالتحقيق،اكتمالعند

اجراء تصحيحي

.أخرىمرةبهاالتصالأولالمتثالالساخنالخطعناإلبالغعندالمقدمالشخصيالتتبعرقمباستخدامتقريركمتابعةيمكنك

المتابعة

.المعلوماتمنمزيدعلىللحصولالساخنالخطعناإلبالغإجراءمراجعةيرجى

5
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:روابط مراجع السياسة
الساخنإجراءات البالغ عبر الخط •
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1.0 INTRODUCTION
5.0 YOUR RESPONSIBILITIES

اإلستنتاج6.0
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اإلستنتاج6.1

.واألخالقياتثالاالمتعلیتوافقلمماالمدونةمنتساهالأکثرتکونأوتتعارضأنيمکنالولکنهاتحديدا،أکثرأوصرامةأکثرأوإضافيةومعاييرإرشاداتالتجاريةأوالمحليةالسياساتتوفرقد

:االنترنتعلىموقعناعلىمتعددةلغاتفيمتاحوهو.المشتركةوالمشاريعالتابعةوشركاتهاهولدينغزسيفاإلى"كومباني"و"كوربورات"و"سيفا"تشيرالمدونة،أنحاءجميعفي

www.cevalogistics.com.تسوداإلنجليزيةالنسخةفإناإلنجليزية،والنسخةالمترجمةالنسخبينتناقضاتهناككانتإذا.

.البلدذلكقانونبهيسمحالذيالحدإلىتجاريةبأعمالسيفافيهتقومبلدكلفيالمدونةهذهتطبيقسيفاوتعتزم

.وإنفاذهاوإنفاذهاالمدونةاعتمادعنمسؤوالنالتنفيذيوالمجلسسيفاإدارةمجلس

أوصراحة(أخرىحقوقأوتعاقديةحقوقأيالمدونةهذهتنشئال.رسميةكنسخةمطبوعةنسخةأيعلىاالعتمادعدميجب.الرسميةالنسخةهوwww.cevalogistics.comعلىوجدتكمامدونة

.نوعأيمناتفاقيةأوعملعقدوليست)ضمنا

6
.0

ج
تا
تن
س
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ا

.أعمالناسلوكلجميعاألساسيةوالمعاييرالتوجيهيةالمبادئالمدونةهذهتوفر.أعمالنامثلمعقدةأعمالفيلهاإلمتثالعلينايجبماكليحددأنقانونألييمكنال

.المدونةلدعمالتفاصيلمنمزيدعلىالمرجعيةالسياساتمنوغيرهاسيفاأعمالقواعدتحتوي

http://www.cevalogistics.com/
http://www.cevalogistics.com/
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المعجم6.2
بهاتتقدمأوطلباتهاأوالمقاطعةشروطعلىسيفاتوافقالقد.المقاطعةفيالمشاركةمنسيفاتمنعالتيالقوانين:المقاطعةمكافحةقوانين.

االقتصادي،الميدانفيوالتنميةالتعاونومنظمةالمتحدة،لألممالعالمياالتفاقمثلبها،نلتزمالتيالدوليةوالمبادئالمتحدة،المملكةفيالرشوةوقانونالمتحدة،الوالياتفيالفاسدةالممارساتقانونأبرزهاهيالفسادمكافحةقوانين:الفسادمكافحةقوانين

.املنطبقةاألخرىالرشوةمكافحةوقواننيوالرشوة،

عنيمتنعأوصرفيتلشخصمكافأةأوكحافزبه،المعمولللقانونانتهاكفي،(المواقع)الموقععنالنظروبغضمباشر،غيرأومباشربشكل،(ماليةغيرأوماليةتكونأنيمكن)قيمةأليمستحقةغيرميزةالتماسأوقبولأوإعطاءأوقبولأوتقديم:الرشوة

.الشخصذلكواجباتبأداءيتعلقفيماالتصرف

سيفامصالحمعتتداخلأنهايبدوأو،(نزاع)أخرىتجاريةمصالحأوالشخصيةمصالحنافيهتتداخلخارجي،أوداخليظرفأوعالقةأونشاطأيهو:المصالحتضارب.

أوالحكوميةالسلطاتإلىمعينسلوكسوءإحالةعلينايتعينقدالتأديبية،اإلجراءاتإلىباإلضافة.بالكاملبهالمعمولالقانونبهيسمحعملوإنهاءوتعليق،مالية،وعقوباتوشفوية،كتابيةتحذيراتالتأديبياإلجراءيتضمنأنيمكن:التأديبيةاإلجراءات

.السلوكسوءعنالناجمةاألضرارأوالخسائرالستردادقانونيةإجراءاتالتخاذأوالمدنيةأوالجنائيةللمقاضاةالمناسبةالتنظيمية

للشركةالتابعةاتوالمعدواألجهزةالكمبيوترأجهزةعنومعلوماتاألخرىاإللكترونيةوالبياناتاألخرىواألجهزةوالهواتفاإلنترنتوأنشطةالنصيةوالرسائلالفوريةوالرسائلاإللكترونيالبريدرسائلاإللكترونيةاالتصاالتتشمل:اإللكترونيةاالتصاالت.

متدربينأودائمأوالمدةمحددأوجزئيبدوامأوكاملبدوامكانواسواءالموظفين،جميعالمصطلحهذايشمل:الموظف.

الحريةأووالسالمةالصحةعلىالمتصورةأوالحقيقيةالتهديداتطريقعنالموظفينمنقسراالمالاستخراجيتمعندماهو:االبتزازدفع.

التصديقوظيفةهلديشخصأوعموميموظفإلىنسبيابسيطمبلغدفعيكونماوعادة.الدفعهذامثلإجراءدونتلقيهاقانوناللدافعيحقالتيالخدماتمقابلمقدمرسميغيرأوقانونيغيرلدفعاألحيانبعضفيالمصطلحهذايعطىهل:التيسيرمدفوعات

.هاتفتركيبأوالجمركيالتخليصأوعملتصريحأوتأشيرةإصدارمثلضرورية،أوروتينيةإجراءاتبتنفيذالتعجيلأوضمانأجلمن

المضللةأوالخاطئةالمعلوماتمنغيرهاأوالخاطئةالزمنيةالفترةفيالمعامالتعناإلبالغأوالحساباتأواألموالإخفاءأوالمعامالتمعاملةسوءاألمثلةتشمل:والسجالتالكتبتزوير.

عانتاستشركةوهي؛(الدوليالبنكأواألحمرالصليبمثل)العامةالدوليةالمنظماتومسؤوليسياسية؛لمناصبالمرشحينالجمارك؛مسؤولياألداة؛أوالوكالةأوالحكوميةاإلدارةفيموظفونأوضباطبينهممنحكوميونمسؤولون:حكوميونمسؤولون

.أداةأووكالةأوحكوميةلدائرةالباطنمنأورئيسيكمقاولالشركةواحتفاظحكومية؛أداةأووكالةأولدائرةالعطاءاتوقبولباستعراض

والبياناتوالمعلوماتعمالءالوقوائمالتشغيلوبياناتالماليةوالبياناتالتقنيةوالبياناتاألعمالوخططالتجاريةواألسراروالنشرالطبعوحقوقالتجاريةوالعالماتاالختراعبراءاتمثلاألشياء،منمتنوعةمجموعةالفكريةالملكيةتكونأنيمكن:الفكريةالملكية

.الشركةغيرآخرشخصأيلصالحأوشخصيةمكاسبلتحقيقالناسعامةيعرفهاالمعلوماتأيعنالكشفيمكنناال.والخططوالعملياتسيفاأعمالعنمعلوماتالملكيةأوالسريةالمعلوماتمنذلكوغيرللموظفينالشخصية

المخضرموضعأواإلعاقةوضعأوالعائليةالحالةأوالجنسيةأوالحملأوالجنسأوالعمرأوالقومياألصلأوالدينأواللونأوالعرقمثلللتمييز،استهدافهايمكنالوالتيالشخص،سماتمنسمةهيقانوناالمحميةالطبقة:قانونياالمحمية.

الماليةباألوراقاالحتفاظأوبيعأوشراءبشأنقراراتخاذالمهممنأنالمستثمررأىإذاجوهريةالمعلومات:المادة.

مشروعايبدواألموالمصدرلجعلاإلجراميةاألنشطةخاللمنعليهاالحصولتمالتيالممتلكاتأواألموالمعوالتجاريةالماليةالمعامالتإجراء:األموالغسل.

ماشخصمنلالنتقامسيئة؛يعاملكأويؤذيكالذيلشخصسيئاشيئاتفعلأن:االنتقام.

أخرىعواملبينمنالبضائع،بهاتمرالتيالنهائيةالواليةأوالمقصدبلدأوالمنشأ،لبلدمحددةالجزاءاتتكونوقد.األشخاصأوالمنظماتأوالبلدانبعضمعالمعامالتأوالتجاريةاألعمالممارسةتحظرالتيالقوانين:العقوبات.

والوكالءوالممثلينالمشتركةوالمشاريعوالمستشارينالباطنمنوالمتعاقدينوالموردينالموردينمنالشركاء:الثالثةاألطراف.

6
.0

ج
تا
تن
س
إل
ا



28

إقرار اإلستالم6.3

Revision Number 20170501

:أناأقربه،المعمولالقانونبهيسمححدبأقصىورهناالقانونهذابموجب

.سيفافيالسلوكقواعدلمدونةأمتثلوسوفوفهمت،واستعرضت،تلقيت،قدأكونأن

والعمل؛عقدإنهاءذلكفيبماتأديبية،إجراءاتاتخاذإلىيؤديقداألخرىسيفاسياساتمنأيأوالقانونانتهاكأنفهم

في(ظاهرأو)يفعلتضاربوأيبها،المعمولواللوائحوالقوانيناألخرى،سيفاوسياساتللمدونة،بهامشتبهأومعروفةانتهاكاتأيعنفوراأبلغأنعلىأوافق

.المصالح

______________________________________________:اإلسم

______________________________________________:المسمى الوظيفي

______________________________________________:اإلمضاء

______________________________________________:التاريخ

______________________________________________عنوان سيفا

.بكاصالخإذا كنت تقوم بتوقيع هذا اإلقرار يدويا، يرجى تقديم هذه الصفحة إلى ممثل الموارد البشرية المحلي الخاص بك لوضعها في ملف الموظفين 
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للموظفين فقط6.4

*سياسة مكافحة الفساد •

سياسة مكافحة غسل األموال•

*سياسة مكافحة االحتكار وقانون المنافسة •

سيفا وإجراءات سياسة مکافحة المقاطعة•

قواعد عمل سيفا•

سياسة سيفا التجارية•

أرقام هاتف الخط الساخن لالمتثال•

نموذج إعالن تضارب المصالح•

سياسة خصوصية البيانات•

(DPN)سياسة حفظ الوثائق •

المحاسبية,المالية السياسات•

الهدايا والمبادئ التوجيهية للترفيه•

روابط لدعم سياسات سيفا

سياسات االمتثال التجاري العالمي•

السياسات التعاقدية الحكومية•

إجراءات اإلبالغ عن الخط الساخن•

سياسة االتجار بالبشر•

سياسة أمن المعلومات•

دليل العالقات اإلعالمية•

سياسة منع جرائم التهرب من التهرب الضريبي•

سياسة اإلبالغ عن العالقات مع مسؤول حكومي أو خدمته•

سياسة وسائل التواصل االجتماعية•

سياسة العناية الواجبة المتثال الطرف الثالث•

(TRIM)مجموع السياسات وإدارة المعلومات •

سياسات وإجراءات الجمعيات التجارية•

سياسة المورد•

يمكن الوصول إليها خارج شبكة سيفا* 
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http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/GAP
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/Anti-Money-Laundering.aspx
http://www.cevalogistics.com/investors/governance-information/antitrust
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/SAB/Documents/CEVA%20Anti-boycott%20Policy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Pages/CBR.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Documents/CEVA%20Trading%20Policy%20-%20Final%2010%20January%202017.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ComplianceHotline.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Lists/COI/Item/newifs.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/privacy.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Pages/DPNPolicy.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Finance/Pages/home.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/Guidelines%20on%20Gifts%20and%20Entertainment%20Dec%2015_FINAL.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/Pages/default.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/GCCPolicy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Documents/CCCRP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/GTC/TCPnF/Documents/Human%20Rights%20Compliance%20Program.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/ISS/stategyandgovernance/Pages/InformationSecurity.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/MRM.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Finance/Pages/taxevasion.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PRRSGO.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/SMP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/CDDP.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/TRIMPolicy.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/Vendor_Policy.doc
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البلدان متابعة المتطلبات القانونية للحد األدنى لسن العمل في

ة بساعات التي نعمل فيها، فضال عن االمتثال للقوانين المتعلق

.العمل واألجور والفوائد

ام اتخاذ قرارات التوظيف بناء على المهارات واألداء وااللتز

.والسلوك األخالقي، وغيرها من المؤهالت للعمل معين

مالة وتعزيز التنوع وقيمته في جميع مجاالت التوظيف والع

.والتدريب والترقية

فاوضة واالمتثال للقوانين السارية بشأن الحرية النقابية والم

.الجماعية

وعة إجراء جميع األنشطة بطريقة شاملة، نظرا للطبيعة المتن

ل معينة على سبيل المثال، يجب تجنب أشكا. لقوى العمل لدينا

مكن من وسائل الترفيه إذا كان أعضاء القوة العاملة لدينا ال ي

.تضمينها

 على الفور اإلبالغ عن أي حوادث أو ظروف صحية أو

سالمة، بما في ذلك كسر المعدات أو اآلالت والحوادث، إلى 

.المشرف الخاص بك أو موظفي السالمة المحلية

اإلبالغ عن جميع اإلصابات إلى المشرف الخاص بك.

ارتداء معدات السالمة المناسبة كما هو محدد لدوركم.

مة أو على الفور اإلبالغ عن انتهاكات محتملة للقوانين واألنظ

.التصاريح البيئية

أو حيازة واالمتثال لجميع القوانين واللوائح المتعلقة باستخدام

الكحول، والمخدرات غير المشروعة، والمواد الخاضعة 

.للرقابة

واحترام حقوق الملكية الفكرية من اآلخرين والشركات.

لهاكن حذرا حول كيفية التعامل مع المعلومات التي تتعرض.

معايير شريك مع الكيانات واألفراد اآلخرين الذين يستوفون ال

ن، نسعى عند اختيار الشركاء التجاريي. التي وضعناها لشركتنا

كتنا إلى العمل مع أطراف ثالثة يقومون بأعمالهم نيابة عن شر

معايير فيما يتعلق بالقواعد القانونية والتنظيمية السارية و

لواجبة النزاهة العالية، والتي تم توضيحها في سياسة العناية ا

.الخاصة باالمتثال من قبل طرف ثالث

اد التي يتوافق مع سياسة مكافحة الفساد وقوانين مكافحة الفس

.تنطبق على أعمالنا

ث عند اتبع سياسة العناية الواجبة لالمتثال من قبل طرف ثال

.تقييم األطراف الثالثة

مي اتصل باالمتثال واألخالق إذا كنت مسؤوال عن مسؤول حكو

.أو كنت مرتبطا به

أن تكون على بينة من عمالئنا والموردين السياسات على

يهية الهدايا والترفيه للتأكد من أنك ال تنتهك المبادئ التوج

.الخاصة بهم

لعملوابالبشرواالتجارالرقأشكالمنشكلأيفيالمشاركة•

طبقالمنالقانونيحددهالذيالنحوعلىاألطفالوعملالجبري

.الدوليةوالمبادئ

ةمحميفئةأيفيالموظفأوللعملمرشحأيضدالتمييز•

.قانونا

أوالعملمكانفيالعنفأشكالمنشكلأيفيوالمشاركة•

قدموالتالجنسيالتحرشذلكفيبماالتحرش،أوالتخويف

.فيهالمرغوبغيرالجنسي

ابهيسمحلمماسيفاممتلكاتعلىتخزينهاأو/ووحملها•

واجبالالنحوعلىسيكوريتيسيفاويخولهاالمحليالقانون

.جداالمحددالوظيفيبالوصفيتعلقفيما

.بيئتناأومجتمعاتناعمدايضرشيءأيتفعلأن•

وأالكحولحيازةأوتوزيعأوبيعأواستخدامفياالنخراط•

المشروعةغيرالموادمنغيرهاأوالمشروعةغيرالمخدرات

أولعملاأثناءللرقابةالخاضعةللموادالسليمغيراالستخدامأو

.ةالشركأعمالفيمشاركتهاأثناءأوالشركةممتلكاتعلى

أوالمرافقأواللوازمأوالعمالةأوالشركةمعداتاستخدام•

غيرهاأوشخصيةألغراضالممتلكاتأواألصولمنغيرها

.إدارتناتوافقلمماسيفاغيرمن

وغيرالماديةالمعلوماتأساسعلىالماليةاألوراقتداول•

فمنما،شيءتعلمكيفيةعنالنظربغضالداخل،منأوالعامة

!لديناوسياسةللقانونمخالف

"تلميح"آخرشخصإعطاءأوبنفسكالمعلوماتاستخدام•

.استخدامهايمكنبحيث

ليهاعالموافقةتتمحتىالمخاطرعاليةثالثةأطرافاستخدام•

.واألخالقياتاالمتثالقبلمن

شكلبتؤثرأنحتىيبدوقدشيءأيقبولأوعرضأوإعطاء•

.آخرشخصأوقبلنامنقرارعلىالئقغير

.تيسيرمدفوعاتتوفير•

.الرشوةأشكالمنشكلأيفيواالنخراط•

ءالعمالمننوعأيمنفوائدأووالترفيه،الهداياتتأثرأن•

.الموردينأوالحاليينأوالمحتملين

.والترفيهالئقغيرالهداياتلقيأووإعطاء•

أولنفسكآخرشخصأيأوموردأوعميلمنهديةاطلب•

.لعائلتكأوألصدقائك

عمومية،الالميزانية)والسجالتللكتبتزويرأيفيوالمشاركة•

وثائقعلىتحريفأيتقديمأو(ذلكإلىوماالمالية،والبيانات

.سيفا

يوفالجدارةأساسعلىفقطباألعمالالفوزعلىالتنافس•

.سيفامصلحة

تظهرودقةبصدقوالحساباتوالسجالتالكتبجميعتسجيل•

.والمعامالتوالمطلوبات،سيفا،أصول

نموخاليةسيفاالعلياالمصالحأساسعلىبعملكالقيام•

.الشخصيةاالعتبارات

تملمحتضاربأيومعالجةتقرير،وتقديموتجنب،وتحديد،•

إعالننموذجاستكمالخاللمنالفورعلىالمصالحفي

.المصالحتضارب

نشاطأيفيطرفالسناأننالضمانوالموردينالزبائنتعرف•

.(تدريأوعلمعن)قانونيغير

المةعيكونأنيمكنالذيالغريب/الغريبللسلوكحذراكن•

رفالمشإلىالشكوكعنواإلبالغالقانونيغيرالنشاطعلى

.واألخالقياتاالمتثالأو

وغيرهاةواألخالقيالماليةواللوائحالقوانينجميعبدقةوتتبع•

.الضغطذلكفيبماالسياسية،باألنشطةالمتعلقة

التياكناألممنالمجتمعوقضاياالمختلفةالثقافاتواحترامفهم•

.فيهانعمل

قوانينوالالتعاقديةالحكوميةسيفاسياساتواتباعكاملفهم•

.ةالحكوميالعقودمعتتعاملكنتإذابها،المعمولواللوائح

أساسىعلفقطتجاريةبأعمالوالقيامالجائزةعلى،والتنافس•

.المفتوحةوالمنافسةالجدارة

انينقووأيوالمنافسةاالحتكارلمكافحةسيفاسياسةاتبع•

.المنافسةأواالحتكارلمكافحة

وأوالصناعة،التجارة،فيللمشاركةموافقةعلىوالحصول•

.سيفاتمثيلقبلمهنيةمنظمة

ديروالتصاالستيرادمراقبةقوانينبكافةالصارموااللتزام•

لميةالعاالتجارياالمتثالوسياساتوالعقوباتبها،المعمول

.سيفافي

.المقاطعةمقاطعةعلىالمنطبقةالتشريعاتمعيتوافق•

يةخصوصقوانينوجميعالبياناتخصوصيةسياسةاتبع•

.بهاالمعمولالبيانات

.زمالئناخصوصيةاحترام•

شكلفيبك،الخاصةوالمعلوماتالسجالتعلىالحفاظ•

إلىاستنادامطلوبا،ذلككانلطالماإلكتروني،أومطبوع

.(TRIM)والمعلوماتالسجالتإدارةسياسة

االعالموسائلتستخدمكنتإذاموافقةعلىالحصولأوال•

.الجيدالحكمواستخدامسيفارسميااالجتماعية

.استفسارعلىتحصلأنيجبالمناسبةقسماتصل•

أوللقانونبهاالمشتبهالمخالفاتأوالمخالفاتعناإلبالغ•

الساخنالخطأوواألخالقياتاالمتثالمديرك،إلىالمدونة

.لالمتثال

،"الكتبمنثانيةمجموعة"أوالكتبخارجالمعامالتخلق•

.باتامنعاممنوعوهذا

فيهتتعارضظرفأوعالقةأونشاطأيفيالمشاركةأو•

.يفاسمصالحمعمتعارضة،تبدوحتىأوالشخصية،مصالحك

.األموالغسلأشكالمنشكلأيفيوالمشاركة•

دونيفاسعننيابةخيريةأوسياسيةتبرعاتأيفيالمشاركة•

.مسبقةموافقة

لعمالءاتعاقدتحكوميمسؤولأيإلىالترفيهأوالهداياتقديم•

.مسبقةموافقةدونالموردينأو

ءالعمالوتخصيصواألرباح،والعطاءات،األسعار،ومناقشة•

معالبيعوشروطشروطمنغيرهاأواألراضي،أو

.األمورهذهعلىمنافسأيمعأبداتتفقولنالمنافسين،

اصأشخمعالمقاطعةعلىاالتفاقأوالمقاطعةفيالمشاركةأو•

.معينةبلدانأوكياناتأو

عمسيفااألعمالتفعلأنتختارمنبشأنالقراراتاتخاذ•

.لديكشخصيةاتصاالتأيإلىاستنادا

بلدانأومقيدةأطرافمعتجاريةبأعمالالقيامأووتسهيل•

.شاملةمعاقبة

وأالنشطالتقاضيالمرتبطةالمعلومات،أوالسجالتحذف•

علىةالمحافظإشعارتلقيتقدكنتإذاالحكومية،التحقيقات

.(دين)الوثائق

اعتبارهابمعتقداتكأومواقفكأوتعليقاتكأومشاركاتكتمثل•

.شخصيااالجتماعيةالوسائطتستخدمكنتإذاسيفا

أيالحلصالعامالمجالفيليستالتيالمعلوماتعناإلفصاح•

.الشركةغيرآخرشخص

أومعروفانتهاكعنيبلغشخصأيمناالنتقامالتماس•

.بهمشتبه

…يجب عليك  ...ال يجب عليك 
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