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طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل



نتوقع منكم دامئاً االستعانة بحسن التقدير وتوخي الحكمة فيام تقومون به. إدا 
كانت لديكم أي أسئلة، فال ترتددوا يف التامس املزيد من اإلرشادات. هناك كثري 

من املوارد والسبل املتاحة أمامكم، مبا فيها مديركم وفريق اإلدارة، وأي عنرص يف 
فريق تريكس لشؤون األخالقيات واالمتثال أو مستشار قانوين لشؤون سياسات 

العمل يف موقعكم أو ممثلكم عن قسم املوارد البرشية أو خط املساعدة التابع 
لتريكس.

 جون ل. غاريسون األصغر 
 رئيس املجلس اإلداري

الرئيس واملسؤول التنفيذي األول 

رسالة من جون غاريسون

زماليئ أعضاء الفريق األعزاء: 

آمل أن تكونوا فخورين مثيل لكونكم أصبحتم أعضاًء يف هذه الرشكة عالية األداء، 
والتي تتخذ الزبون محورها الرئييس. من بني األسباب العديدة التي تجعلني 
فخوراً جداً بتريكس هو التزامنا الراسخ بقيم نهج تريكس. إن نهج تريكس هو 

بوصلتنا واألساس الذي تقوم عليه الرشكة عندما نبارش أعاملنا لتوفري الخدمات 
واملعدات واألجزاء الرائدة يف القطاع، والتي تضاعف وقت التشغيل للزبائن 

وتوفر لهم عائداً كبرياً عيل استثامرهم.

ال يكفي أن نوفر أرباًحا جيدة، بل علينا أن نقوم بذلك بطريقة تثبت درجة 
عالية من النزاهة واحرتام اآلخرين والقوانني واألنظمة التي نعمل وفقها. إن 

التخلف عن تحقيق ذلك هو أمر غري مقبول. ينبغي أن يسمو السلوك األخالقي 
دوًما فوق املكاسب واملبيعات أو غريها من معايري نجاح األعامل التجارية.

إن ميثاق تريكس بشأن األخالقيات والسلوك الذي بني أيدينا لهو حقاً انعكاس 
ملا نؤمن به وما نلتزم بالقيام به كرشكة ذات معيار أخالقي عاٍل والتزام صلب 

بالقانون. ويناًء عليه، أتوقع منكم أن تقرؤوا نّصه بتمعن وتتقيدوا وتحتفظوا به 
جيداً ليكون لكم مرجعية يومية. بالرغم من أنه ال يوجد منشور واحد يستطيع 
أن يغطي كل الحاالت التي ميكن أن تصادفكم داخل تريكس، ستجدون يف هذه 

الوثيقة دليالً ممتازاً ملجموعة واسعة من املسائل األخالقية والتجارية والقانونية.

 »إن ميثاق تريكس بشأن األخالقيات والسلوك الذي بني أيدينا لهو حقاً انعكاس ملا نؤمن 

به وما نلتزم بالقيام به كرشكة ذات معيار أخالقي عاٍل والتزام صلب بالقانون.«

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل

هل لديك أية أسئلة؟ هل أنت يف حاجة إىل مزيد من املعلومات أو وسيلة أخرى للتعبري عن قلقك؟ يرجى االطالع عىل  نهج تريكس بخصوص طلب املساعدة أو إثارة القلق  1

https://terexcorporation.sharepoint.com/sites/ethics-compliance/SitePages/Business-Practices-Advocates.aspx
https://terexcorporation.sharepoint.com/sites/ethics-compliance/SitePages/Ethics-Compliance-Team.aspx
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/1695/index.html
https://terexcorporation.sharepoint.com/sites/ethics-compliance/SitePages/Business-Practices-Advocates.aspx
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/1695/index.html
https://terexcorporation.sharepoint.com/SitePages/terex-way.aspx
https://terexcorporation.sharepoint.com/SitePages/terex-way.aspx
https://terexcorporation.sharepoint.com/SitePages/terex-way.aspx


هدفنا

 هو تحسني ظروف حياة الناس يف جميع 
أنحاء العامل.

رؤيتنا

زبون: نسعى ألن نكون الرشكة األكرث استجابًة 
للزبائن عىل مستوى القطاع وفق تقييم 

أنفسهم. الزبائن 

رؤيتنا

هي تقديم حلول من شأنها أن توفر لزبائن 
املعدات اآللية والصناعية، مستوى عاٍل من 

اإلنتاجية والعائد عىل االستثامر.

مالًيا: نسعى ألن نكون الرشكة األكرث تحقيقاً 
للعائد عىل مستوى القطاع وفقاً لقياس معيار 

العائد عىل رأس املال املستثمر.

عنرص الفريق: نسعى ألن نكون مكان العمل 
األفضل عىل مستوى القطاع وفقاً لتقديرات 

الفريق.  عنارص 
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قيمنا

تريكس نهج 

نزاهة

األمانة وأخالقيات املهنة والشفافية واملساءلة

لن نفرط يف معايري النزاهة يف سبيل الربح. 	

نتوخى الشفافية يف جميع معامالتنا التجارية. 	

 نحن مسؤولون أمام عنارص فريقنا، وكذلك أيضاً أمام زبائننا  	

 وأصحاب املصلحة، عن تحقيق أهداف الرشكة وتطلعاتها مع 

املحافظة عىل سمعة الرشكة وعىل أصولها وممتلكاتها.

احرتام

الصحة والسالمة والعمل ضمن فريق والتعددية والتنوع واإلدماج واألداء

نوفر بيئة عمل آمنة وصحية لعنارص فريقنا. 	

نتعامل مع الجميع بكل احرتام وتقدير. 	

 نحرتم التباين بني الناس يف طرائق تفكريهم ويف خلفياتهم  	

والثقافية. الحضارية 

نلتزم بالعمل عىل تطوير معارف وقدرات عنارص فريق العمل. 	

التطوير والتحسني

الجودة وأنظمة حل املشكالت وثقافة التطوير املستمر والتعاون

 نبحث باستمرار عن طرائق جديدة وأفضل لتحسني عمليات اإلنتاج  	

وإدارة النفايات وامليض قدماً يف عملية التطوير والتحسن املستمر.

نتحدى الوضع الراكد ونحدد ألنفسنا أهدافاً طموحة. 	

نعمل ضمن فرق عمل عابرة للحدود. 	

قيادة متعاونة

خدمة اآلخرين والتواضع واملصداقية والقيادة بالقدوة الحسنة

نعمل عىل تلبية احتياجات زبائننا واملستثمرين وعنارص فريقنا. 	

نغذي ثقافة »سلسلة الدعم« مقابل ثقافة »سلسلة األوامر«. 	

نسأل عام ميكننا فعله لتقديم املساعدة. 	

شجاعة

اإلقبال عىل املخاطرة وتحمل املسؤولية والتمكني واملبادرة واإلقدام

 منتلك الشجاعة يف املجالني الشخيص واملهني لفعل ما يجب فعله  	

والقبول باملخاطر التي تحتمل الربح والخسارة أحيانًا.

نقرر وننفذ. 	

ال ندين الفشل، بل ندين فقط الفشل يف تعلم الدروس. 	

مواطنة

املسؤولية االجتامعبة واإلرشاف عىل البيئة

نحن مواطنون صالحون عىل املستوى العاملي والوطني واملحيل. 	

كام أننا معنيون بحامية بيئتنا واملجتمعات التي نعيش فيها. 	

نساهم يف العمل عىل جعل العامل الذي نعيش فيه أفضل حاالً. 	
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مقدمة

يتكون هذا امليثاق من خمسة )5( فصول.

نهج تريكس:

لطلب املساعدة أو إثارة القلق 	

إزاء عنارص فريقنا ويف مكان العمل 	

إزاء زبائننا ويف السوق 	

إزاء رشكتنا ومساهمينا 	

إزاء حكوماتنا ومجتمعاتنا 	

نص هذا امليثاق متوفر من خالل الشبكة الداخلية العاملية لتريكس وعرب اإلنرتنت 
عىل www.terex.com. توجد نصوص كافة السياسات والخطوط اإلرشادية 
القامئة بذاتها واملشار إليها يف هذا امليثاق، وكذا روابطها عىل الشبكة الداخلية 

العاملية لتريكس، كام ميكنك الحصول عىل نسخ منها من مديرك.

يحدد ميثاق تريكس بشأن األخالقيات والسلوك )أو »امليثاق«( الذي بني أيدينا معايري النزاهة والسلوك املسؤول الواجب االلتزام به من طرف 

كل من ميثل تريكس أو يعمل لديها. تعترب النزاهة بالنسبة لنا عامد النجاح، وهي ليست مسؤولية املدير التنفيذي وكبار املدراء التنفيذيني يف 

املؤسسة فحسب، بل مسؤولية جميع عنارص فريق تريكس.

 »توخ)ي( دوًما حسن التقدير التجاري وتجنب)ي( حتى الترصفات التي قد تبدو غري الئقة«.

من عليهم التقيد بأحكام هذا امليثاق

 ينتظر من جميع عنارص فريق مؤسسة تريكس وفروعها ومرشوعاتها املشرتكة 
التي متتلك أغلبها أو تسيطر عليها الرشكة )»تريكس« أو »الرشكة«( وأعضاء 

املجلس اإلداري لتريكس، قراءة نص امليثاق بعناية واالمتثال ألحكامه، وإخبار 
الرشكة بأي انتهاكات ألحكام امليثاق. تشمل عنارص الفريق جميع األفراد العاملني 

لدى الرشكة.

ننتظر كذلك من جميع املتعاقدين واالستشاريني وغريهم ممن قد أسندت 
إليهم مهمة العمل لصالح تريكس أو تزويدها ببعض الخدمات، التقيد بأحكام 

هذا امليثاق فيام يتعلق بأي عمل أو خدمة تم تقدميهام بالنيابة عن تريكس. لن 
تستعني تريكس بأي طرف ثالث بغرض التحايل عىل قيمها أو معايريها املنصوص 

عليها يف امليثاق.

تحتفظ تريكس بحق تعديل أو مراجعة هذا امليثاق يف أي وقت بإشعار أو بدونه، 
وذلك وفقاً ملا يقتضيه القانون املعمول به. يرجى املالحظة بأن هذا امليثاق ال 

يحدد جميع السياسات والخطوط التوجيهية املطبّقة عىل كل عنرص من عنارص 
فريق تريكس أو عضو يف املجلس اإلداري لتريكس.
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مسؤولية الجهاز اإلداري 

تقع مسؤولية خاصة عىل الجهاز اإلدارِي لتريكس، مبا فيه عنارص الفريق عىل 
مستوى املوظفني واملدراء وأي عنرص يف الفريق مكلف باإلرشاف، فيام يتعلق 

 بإرساء ثقافة النزاهة املطلقة ومامرسات األعامل األخالقية وااللتزام التام بقيم 
نهج تريكس.

عىل الجهاز اإلدارِي لتريكس القيادة من خالل القدوة الحسنة والتأسيس لثقافة 
االمتثال التام. ال يحق للجهاز اإلداري لتريكس تجاهل االنتهاكات الواقعة أو 

املحتملة ألحكام امليثاق التي تنامت إىل علم أعضائه عرب أي وسيلة من الوسائل، 
بل إنه مطلوب منه اإلبالغ عن كافة االنتهاكات الواقعة منها أو املحتملة ألحكام 

امليثاق أو ألي من سياسات تريكس، أو ألي من القوانني لدى املرشفني أو املستشارة 
القانونية لسياسات العمل يف موقعه أو أي عنرص من عنارص فريق تريكس لشؤون 
األخالقيات واالمتثال أو أي محام يف قسم الشؤون القانونية لتريكس. للمزيد من 
املعلومات حول كيفية تصعيد دواعي القلق واالنتهاكات إىل اإلدارة العليا، يرجى 

مراجعة دليل تريكس بشأن التصعيد إىل مستوى اإلدارة.

ال ينبغي لعنارص فريق تريكس، يف أي حال من األحوال، التحقيق يف االنتهاكات 
الواقعة أو املحتملة ألحكام امليثاق أو لسياسات تريكس أو للقوانني، إال إذا تم 

تفويضهم رصاحًة بذلك وفقاً ملا هو منصوص عليه يف دليل تريكس بشأن التصعيد 
إىل مستوى اإلدارة.

تقع مسؤولية خاصة عىل جهاز اإلدارة 

إلرساء ثقافة النزاهة املطلقة ومامرسات 

األعامل األخالقية وااللتزام التام بقيم 

نهج تريكس.

فئات التصعيد إىل مستوى اإلدارة

التصعيد إىلالحاالت/األمثلةالفئة

بامتثال  املتعلقة   املسائل 
مؤسسة تريكس

املسؤول األعىل لشؤون األخالقيات واالمتثالالنصب واالحتيال، الفساد، املسائل املحاسبية، غسيل األموال

املديرة، األخالقيات واالمتثال

العامة القانونية  املستشارة 

املسؤول األعىل للشؤون املالية

بالصحة  املتعلقة   املسائل 
والسالمة والبيئة لتريكس

املدير األقدم، الصحة والسالمة والبيئة العامليةاملسائل املتعلقة بالسالمة أو البيئة

باالمتثال  املتعلقة   املسائل 
التجاري املحيل

انتهاكات محتملة مليثاق تريكس بشأن األخالقيات والسلوك رشط أال تكون هناك 
عواقب محتملة متس السمعة أو عواقب مالية تفوق مبلًغا يعادل 1000 دوالر 

أمرييك

اإلدارة املحلية

املوارد البرشية

رئيس قسم الشؤون املالية املحيل

العمل القانونية لسياسات  املستشارة 

لتمييزاملسائل املتعلقة باملوارد البرشية ا

التنمر

املسائل األخرى املتعلقة باملوارد البرشية )من قبيل التحرش الجنيس وإساءة استعامل 
إنرتنت الرشكة(

اإلدارة املحلية

املوارد البرشية

كيفية استعامل ميثاق تريكس بشأن األخالقيات والسلوكأسئلة عامة 

فهم سياساتنا بشأن األخالقيات واالمتثال )من قبيل أسئلة حول سياسة عدم االنتقام(

كيفية استعامل خط املساعدة التابع لتريكس واالستفسارات حول اإلجراءات املتعلقة 
لتحقيق با

عضو فريق تريكس لشؤون األخالقيات واالمتثال

اإلدارة املحلية

املوارد البرشية

املستشارة القانونية لشؤون سياسات العمل

باالنتقام املتعلقة  قلق مستمر أو محتمل من االنتقام يف أي شكل من األشكال، مبا يف ذلك أي إجراء املسائل 
وظيفي سلبي أو متييز أو فقدان للمزايا أو أي نوع من السلوك السلبي ضد عضو يف 

الفريق أثار القلق/االدعاء

املسؤول األعىل لشؤون األخالقيات واالمتثال

نائبة رئيس املجموعة، املوارد البرشية

القانونية   اإلشعارات 
من أطراف ثالثة

أي نوع من اإلشعارات الخطية أو الشكاوى أو االدعاءات إلخ، املتعلقة بإجراء قانوين، 
مرسلة من طرف ثالث، مثل مكتب محاماة أو هيئة حكومية )من قبيل رسالة تنذر 

برفع قضية أو رسالة تخطر رشكة بعدم االمتثال ألي من القوانني أو األنظمة(

أي وكيل قانوين يف قسم الشؤون القانونية لتريكس

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل
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اتخاذ القرارات الصحيحة 

إذا حدث وراودك الشك حول كيفية االمتثال ألحكام هذا امليثاق أو للسياسات 
املؤسسية أو املحلية أو التقيد مببادئ نهج تريكس، فينبغي أن تسأل)ي( نفسك 

التالية األسئلة 

1 هل العمل قانوين؟

2 هل ينسجم هذا العمل مع قيم نهج تريكس؟

الفريق اآلخرين يف الصحف والجرائد؟ ماذا قد تظن يب عائلتي أو 3 هل كنت سأكون فخوراً)ة( إن أنا قرأت عن ترصفايت أو ترصفات أعضاء 
أصدقايئ أو مديري أو زماليئ من عنارص الفريق؟

4 هل العمل الذي أقوم به هو عمل مسؤول؟ هل العمل هو يف صالح 
الرشكة أم أنه سوف يرض بسمعتها؟

وإذا كان الجواب بالسلب عن أي من هذه األسئلة، فال تقدم)تقدمي( عىل 
العمل املعني. إذا استمرت الشكوك فعليك مراجعة فقرة »نهج تريكس يف طلب 

املساعدة أو إثارة القلق« الواردة يف الفصل األول من هذا امليثاق.

انتهاكات امليثاق 

 قد ترتتب عيل عدم التقيد بأحكام امليثاق إجراءات تأديبية قد تصل إىل حد 
إنهاء عقد العمل. وقد تعمد تريكس، تبعاً ملا تراه مناسباً، إىل اتخاذ إجراءات 

أخرى كإعادة التدريب أو تعديل السياسات واإلجراءات. قد تبادر تريكس كذلك 
إىل إنهاء خدمات املتعاقدين واالستشاريني وغريهم ممن قد أسندت إليهم مهمة 

العمل لصالح تريكس أو تزويدها ببعض الخدمات، إذا ما أخل هؤالء بالتقيد 
بأحكام هذا امليثاق.
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نفسك اخترب)ي( 

pencil

جوندردشة

جون     9:03 صباًحا

 سام، هل لديك الوقت للحديث معي اليوم؟ ال أريد أن أقدم شكوى 

رسمية، ولكني قلق بشأن أعامل احتيال محتملة داخل رشكتنا. 

info-circle  تود تريكس تذكريك بأن االحتفاظ بالرسائل الفورية ينايف سياسة تريكس.
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لطلب املساعدة أو إثارة القلق 

سياسة الباب املفتوح 

تتبنى تريكس ثقافة الباب املفتوح، بحيث يستطيع عنارص فريق العمل طلب 
املساعدة أو املشورة أو إثارة القلق دومنا خوف من االنتقام. سوف تؤخذ كافة 

األسئلة ودواعي القلق عىل محمل الجد وتعالج عىل وجه الرسعة.

تريكس نهج 

ضمن العوامل التي تجعل من تريكس مكان عمل ممتاز هو جو 

الدعم والثقة واملتبادلة. الغرض من الفصل التايل من امليثاق، أي 

نهج تريكس يف طلب املساعدة أو إثارة القلق، هو ضامن ارتياح 

عنارص فريقنا للتعبري عن آرائهم وأفكارهم وطرح أسئلة وعرض أي 

دواعي قلق قد تراودهم. نرى بأن توفري سبل متعددة ومختلفة 

لعنارص فريقنا للحصول عىل الدعم واملساعدة أمر غاية يف األهمية.

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل

هل لديك أية أسئلة؟ هل أنت يف حاجة إىل مزيد من املعلومات أو وسيلة أخرى للتعبري عن قلقك؟ يرجى االطالع عىل  نهج تريكس بخصوص طلب املساعدة أو إثارة القلق  8
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أين ميكنك طلب املساعدة

توفر تريكس العديد من السبل لعنارص الفريق الذين تراودهم تساؤالت أو 
دواعي قلق أو شكوك حول كيفية التعامل مع أو حل مشكالت مطروحة، وتشمل 

هذه السبل:

مديرك: يعترب مديرك، يف أغلب الحاالت، أفضل ملجأ للحصول عىل إجابات شافية 
ألسئلتك أو ملعالجة املشكالت ودواعي القلق.

اإلدارة املحلية: إذا تعذر عليك مناقشة استفساراتك ودواعي قلقك مع مديرك، 
فيمكنك التحدث إىل عضو يف فريق اإلدارة املحيل.

املستشارة القانونية لسياسات العمل يف موقع عملك؛ مبقدور املستشارة 
القانونية لسياسات العمل التابعة لك مساعدتك يف حل املشكالت ومعالجة 

دواعي القلق املتعلقة بسياسات العمل أو إرشادك إىل الشخص املناسب لإلجابة 
استفساراتك. عن 

املوارد البرشية: مبقدور مسؤول املوارد البرشية التابع لك مساعدتك يف التعامل 
مع املسائل ودواعي القلق املتعلقة باملوارد البرشية وإرشادك إىل الشخص 

املناسب لإلجابة عن استفساراتك.

فريق تريكس لشؤون األخالقيات واالمتثال: ميثل أي عنرص يف فريق تريكس 
لشؤون األخالقيات واالمتثال يف حد ذاته مرجعاً ميكنك اللجوء إليه يف حال كانت 

لديك أسئلة أو راودك القلق أو اشتبهت بوجود 
انتهاك لهذا امليثاق أو للقانون أو سياسة 
تريكس، أو إذا راودك الشك بشأن الوجهة 

الصحيحة لطلب املساعدة. 

 خط املساعدة التابع لتريكس: 
خط املساعدة التابع لتريكس هو 
خط رسي للمساعدة متوفر، عىل 

مدار 24 ساعة يف اليوم، طوال أيام 
األسبوع، لطرح األسئلة وإثارة دواعي 
القلق. ميكنك االتصال بخط املساعدة 

باستعامل رمز االستجابة الرسيعة QR أو عرب الهاتف أو عن طريق تقديم بالغ 
إلكرتوين باستعامل الخيارات أدناه:

االتصال بخط املساعدة التابع لتريكس

يسهر عىل إدارة خط املساعدة التابع لتريكس طرف ثالث مستقل ويعمل فيه 
مختصون مدربون يتحدثون عدة لغات ومتوفرون للمساعدة عىل مدار الساعة 

واألسبوع.

يحق لك عند اتصالك بخط املساعدة التابع لتريكسإخفاء هويتك وسوف نحرتم 
خيارك، إال أننا نحثك عىل إدراج اسمك ألن ذلك يضمن التوصل إىل حل أرسع 
للمسألة املطروحة. كون/كوين عىل يقني من أنه ال يتم إرسال املعلومات التي 

تقدمها)ينها( عند االتصال بخط املساعدة التابع لتريكس إىل مديرك أو مديرتك 
العامة/رئيس املوقع أو أي عنرص آخر يف الفريق تم ذكر اسمه يف بالغ خط 

املساعدة التابع لتريكس. عدد قليل فقط من عنارص فريق مؤسسة تريكس، مثل 
عنارص فريق تريكس لشؤون األخالقيات واالمتثال واملستشارة القانونية العامة 

هم من يتوصلون باملعلومات التي تقدمها)ينها( عرب خط املساعدة التابع 
لتريكس. يتم مراجعة وتحري جميع البالغات املقدمة عرب خط املساعدة التابع 

لتريكس.
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يرجى العثور عىل رقمك هناعرب الهاتف

تقديم بالغ إلكرتوين
 ,Terex Global Intranet 

 www.terex.com أو 

.www.ethicspoint.com

لتريكس التابع  املساعدة  بخط  إذا كنت يف بلد يقيد االستخدام مجهول الهوية لخطوط املساعدة مبوجب قوانني االتصال 
الخصوصية املحلية، فقد تكون القضايا التي تطرحها)ينها( عرب خط املساعدة 
التابع لتريكس مقيدة. ويف هذه الحاالت فقد تم إعداد خط املساعدة التابع 

لتريكس بشكل يجعله يستقبل فقط البالغات التي تتامىش من قوانني الخصوصية 
املحلية. يف حال كانت لديك دواعي قلق خارجة عن نطاق ما تسمح القوانني 

بطرحه عرب خط املساعدة التابع لتريكس، فإننا نحثك عىل االتصال مبمثلك عن 
قسم املوارد البرشية أو أي عضو يف فريق اإلدارة أو أي عنرص يف فريق تريكس 

لشؤون األخالقيات واالمتثال.

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل
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قدمت بالًغا عرب خط املساعدة التابع لتريكس ما الذي ينبغي عيل فعله بعد ذلك؟ 

كيف أعرف إن كانت الرشكة تتخذ إجراءات؟

وأجوبة أسئلة 
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مينع االنتقام منًعا باتًا 

نلتزم بتوفري بيئة تتيح لعنارص فريقنا طرح األسئلة وإثارة دواعي القلق وكذا 
املشاركة يف عمليات التحقيق من دون الخوف من االنتقام أو من إجراء وظيفي 

سلبي. قد تكون اإلجراءات الوظيفية السلبية »انتقاًما عنيًفا«، من قبيل إنهاء 
عقد العمل أو العزل من املنصب أو التحويل أو إنزال الرتبة. كام أن تريكس ال 

تتسامح مع »االنتقام الخفيف«، من قبيل تشديد الرقابة أو املعاملة السيئة 
من طرف الزمالء أو تغيري عبء العمل أو كّم املهام أو اإلقصاء من املشاركة يف 

االجتامعية. املناسبات 

تؤيد سياسة »منع االنتقام« الحازمة التي تتبناها الرشكة التزامنا مبسؤولياتنا 
تجاهك، كعنرص جدير بالتقدير يف فريقنا، وتجاه نهج تريكس. ومقابل التزامنا 

هذا فإن تريكس تتوقع وجود حسن النية يف أي بالغات أو دواعي قلق 
تعتقد)ين( أنها تستحق التحقيق فيها. سوف تتخذ بحق أي عنرص من عنارص 
الفريق، الذي يخالف سياسة عدم االنتقام، إجراءات تأديبية تشمل وتصل إىل 

إنهاء الخدمة، وذلك وفًقا للقانون املعمول به.

إذا كنت تعتقد)ي( أنك تتعرض)ين( إىل أعامل انتقام، مبا يف ذلك اعتقادك بتورط 
مديرك يف هذه األعامل، فينبغي االتصال بقسم املوارد البرشية. إن مل ترتح/

ترتاحي إىل االتصال بقسم املوارد البرشية، فإن هناك العديد من السبل األخرى 
املتاحة أمامك، مبا يف ذلك خط املساعدة التابع لتريكس كام هو مبني يف الصفحة 

9 من امليثاق.
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الصحة والسالمة

سالمتك مهمة بالنسبة للعديد من األشخاص: مبا يف ذلك عائلتك وزمالؤكم يف 
العمل ومجتمعك املحيل. وبالنسبة لتريكس فإن السالمة تعترب أسلوب حياة 

رصف، وذلك سواء كنت تعمل)ين( لدينا أو كنت من املزودين أو مستخدمي 
معداتنا أو املتمتعني بخدمات رشكتنا. جميع عنارص الفريق ملتزمون مبرافقتنا يف 
مسريتنا نحو تحقيق بيئة »خالية من الرضر«، كام أنهم يتحملون مسؤولية اتجاه 

بعضهم البعض يف التطوير املستمر لتدابري السالمة. نلتزم بكافة قوانني السالمة 
ونؤمن بأن السالمة تستحق األولوية املطلقة قبل كل يشء.

إزاء عنارص فريقنا ويف مكان العمل 

تريكس نهج 

نسعى ألن نكون مكان العمل األفضل عىل مستوى القطاع وفًقا 

لتقديرات عنارص الفريق. يحدد الفصل التايل من امليثاق، نهج 

تريكس يف التعامل مع عنارص فريقنا ويف مكان العمل، الدور املنتظر 

من كل واحد)ة( منا فيام يتعلق بسلوكنا الشخيص ومبعاملتنا 

لآلخرين.

العمل خالل  إصابات  حدوث  الفريق  عنارص  مينع  كيف 

  PAUSE
THE JOB

  PAUSE
THE JOB

  PAUSE
THE JOB

  PAUSE
THE JOB

  PAUSE
THE JOB

  PAUSE
THE JOB

  PAUSE
THE JOB

  PAUSE
THE JOB

  PAUSE
THE JOB

 طلب املساعدة للتعامل 

مع الحرج

 عدم اإلفراط 

يف استعامل القوة

 مناولة املواد 

بعناية

أساس متني

 واإلبالغ عن الحوادث 

وشيكة الوقوع

 ارتداء قفازات 

عىل الدوام

 اتباع معايري

العمل املوحدة

 معرفة األغراض 

املتحركة

 إبعاد اليدين واألصابع 

عن اآلالت
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سالمتك أمر يف غاية األهمية. توقف)ي( عن العمل إذا بدا الوضع غري آمن أو إذا تعذر 

عليك التقيد بجميع معايري وقوانني وأنظمة السالمة السارية.

ندرك أن طبيعة عملنا والبيئة التي نشتغل ضمنها قد ينطويان عىل مخاطر تهدد 
صحة وسالمة العاملني يف الرشكة. يجب عىل عنارص الفريق أن يكونوا مطلعني 

عىل جميع معايري وقوانني وأنظمة السالمة التي ترسي عىل عملهم ويتقيدوا بها. 
يتوجب عىل عنارص الفريق أن يحرصوا دوماً أثناء تأديتهم لعملهم عىل تجنب 

كافة املخاطر التي من شأنها أن تعرض سالمتهم أو سالمة اآلخرين للخطر. 
باإلضافة إىل ذلك فإننا ننتظر من الجميع:

التوقف عن العمل وطلب املساعدة من املرشفة املبارشة إذا تعذر التحكم  	

يف الخطر الذي تواجهه)ينه(، أو إذا تعذر عليك التقيد بتدابري تريكس بشأن 

سلوكيات الحفاظ عىل الحياة.

اإلبالغ عن »الحوادث وشيكة الوقوع« لضامن التحكم يف املخاطر مستقباًل. 	

الجهر بالكالم واإلبالغ أثناء اجتامعات الفريق الخاصة بالسالمة لضامن  	

اإلنصات إىل دواعي قلقك وفريقك. طرح األسئلة لتحقيق فهم أعمق ولإلنصات 

إىل وجهات نظر اآلخرين. 

املشاركة يف حل املشكالت املتعلقة بالسالمة واإلسهام يف تطوير تدابري السالمة،  	

واملشاركة الفعالة يف حصص التدريب والنقاش، وتقاسم معلوماتك حول 

السالمة للمساعدة يف توعية اآلخرين.

التدخل، وباحرتام، عند مالحظة تورط أحد عنارص الفريق يف وضع خِطر  	

وتزويده مبالحظات تقييمية للعمل بشكل آخر يضمن السالمة. يف حال كنت 

أنت عنرص الفريق الذي يتلقى املالحظات التقييمية، فتوخى)ي( االحرتام يف 

لها. االستجالة 

أخرب)ي( مديرك أو مسؤولة الصحة والسالمة وشؤون البيئة )HSE( أو ممثلك عن 

قسم املوارد البرشية أو أي عنرص آخر من عنارص جهاز اإلدارة املحيل عن أي دواعي 

قلق قد تساورك بخصوص السالمة يف العمل.
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التنوع واملساواة واإلدماج

تلتزم تريكس بجلب وتوظيف وتطوير واالحتفاظ باملواهب املختلفة عىل جميع 
مستويات اليد العاملة العاملية التابعة للرشكة. تتجىل السمة املميزة ملكان العمل 
املثايل بالدرجة األوىل يف تقدير مختلف أنواع التنوع، كالتنوع يف النوع االجتامعي 
وامليول الجنسية والعمر والعرق واألصل والجنسية و/أو الهوية الوطنية واملعتقد 

وغري ذلك. نقّدر املواهب واملهارات والثقافات والخربات املميزة التي يجلبها 
عنارص فريقنا معهم إىل مؤسستنا. فهذا التنوع الغني ميكننا من تحقيق نتائج 

تجارية قوية وتحقيق الذات. 

التنوع يف حد ذاته ال يكفي. لذلك فنحن نسعى إىل توخي النزاهة والحياد 
يف قراراتنا وضامن اإلنصاف يف مكان عملنا. كام نعي أن التنوع دون اإلدماج 
لن ينجح. نرغب يف خلق بيئة يشعر فيها عنارص فريقنا باالنتامء والتشجيع. 

ندرب قياداتنا عىل السلوكات املدِمجة وعىل تقديم الدعم لعنارص فريقنا عرب 
برامج توجيه وإرشاف. يرسنا تقديم مجموعات التقارب التابعة لتريكس لجميع 

عنارص الفريق حول العامل. مجموعات التقارب هي طريقة فعالة بالنسبة 
لعنارص الفريق للتفاعل وتبادل األفكار وتطوير العالقات املهنية والدعم املتبادل 

واالزدهار. للمزيد من املعلومات وملعرفة كيفية التسجيل، يرجى زيارة صفحة 
الشبكة الداخلية ملريسك الخاصة بالتنوع واإلنصاف واإلدماج أو االتصال بفريق 

التنوع.

يف نهاية املطاف فإننا نطمح إىل بلوغ درجة من التنوع تقارب درجة التنوع التي 
نشهدها بني صفوف زبائننا واألسواق التي نقوم بخدمتها واملجتمعات املحلية 

التي نعيش ونعمل فيها. نعتقد جازمني بأن تعزيز التنوع واإلدماج سوف ميّكننا 
من تقوية نجاح تريكس يف األسواق والرفع من قدرتنا عىل اإلبداع، وجعلنا أكرث 

استجابة الحتياجات زبائننا. كام أنه سوف يرفع من قيمة أسهم الرشكة ويجعل 
رشكتنا حقاً مكان العمل األفضل يف أعني عنارص فريقنا.

نطمح إىل بلوغ درجة من التنوع تقارب درجة التنوع التي نشهدها بني صفوف زبائننا 

واألسواق التي نقوم بخدمتها واملجتمعات املحلية التي نعيش ونعمل فيها.

مجموعات
 التقارب 
  التابعة
لتريكس

 مبكر
موهبة

 نساء
@TEREX

+مجتمع امليم
برايد املثليني

 افرتايض
يد عاملة

عسكري
وقدماء املحاربني

الوالدان
ومقدمو الرعاية

BRIDGE**

ADAPT*

متعددو اللغات
متحدثون

نيقاعملاو ءاحصألا ءافلحلا ةكارش*

 

 نم تائيب يف تاقالع ءانب**

ةعونتم تاعومجم
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التمييز واملعاملة املنصفة

ينبغي يف مكان العمل املثايل أن يوفر بيئة عمل إيجابية يحظى كل فرد فيها 
مبعاملة قامئة عىل االحرتام وصون الكرامة واإلنصاف. ال مكان يف رشكتنا للتميري 
ضد أو االنتقام من عنارص الفريق أيًا كانت الدوافع. ينبغي لعالقات العمل يف 
رشكتنا أن تعكس التزامنا بقيم املعاملة املنصفة واالحرتام، كام ينبغي أن تتسم 

ترصفاتنا ومعامالتنا باملهنية وتكون متحررة من كل أشكال االنحياز واألحكام 
املسبقة.

نتبنى لدى تريكس ثقافة تعتمد عىل األداء. وهذا يعني أن األداء الفردي و/أو 
املؤهالت املهنية هام املعياران الوحيدان املعتمدان يف توظيف وترقية ومعاملة 

عنارص فريق تريكس.

ملزيد من املعلومات حول التزام تريكس بتكافؤ فرص العمل، يرجى االطالع عىل 
سياسة تريكس بشأن تكافؤ فرص العمل ومكافحة املضايقة. إذا كنت تعتقد)ين( 

بتعرضك للتمييز عىل نحو يخالف سياسة الرشكة، مبا يف ذلك أعامل االنتقام، 
فريجى االتصال مبديرك. إذا وجدت حرًجا يف ذلك أو شككت يف تورط مديرك يف 

سوء السلوك هذا، فإن هناك موارد أخرى عديدة ميكنك اللجوء إليها. ستجد)ين( 
معلومات االتصال بهذا الخصوص يف الفصل نهج تريكس يف طلب املساعدة 

أو إثارة القلق من امليثاق، وكذلك يف سياسة تريكس بشأن تكافؤ فرص العمل 
املضايقة. ومكافحة 

املضايقة والتنمر والعنف يف مكان العمل

ال مكان يف تريكس لثقافة املضايقة والتنمر والعنف أيًا كان شكله، سواء يف 
موقع العمل أو خارجه، كرحالت العمل واالجتامعات و/أو مختلف املناسبات 
االجتامعية ذات الصلة بالعمل. نفس معايري السلوك التي تنطبق عىل عنارص 

فريق تريكس تنطبق كذلك عىل عموم الناس الذين تربطنا بهم عالقات العمل، 
كوكالء البيع خارج الرشكة واالستشاريني والزبائن.

يقصد باملضايقة أي سلوك يولّد لدى اآلخرين شعوراً بعدم االرتياح أو بأنهم 
غري مرغوب بهم، أو يرمي إىل تخويفهم أو إعاقتهم عن أداء عملهم بالشكل 

املطلوب. قد تتخذ املضايقة أشكاالً شتى، كالتحرش اللفظي أو غري اللفظي أو 

صور غري الئقة

 تعقب ومالحقة 

أو تحديق بشهوة

 ترويع أو تهديدات

أو إيذاء بدين

سلوك عدواين

 طلب/ مطالبة 

بخدمات جنسية

نرش إشاعات كيدية

إيذاء لفظي

مالحظات عن املظهر

 نكت مهينة أو ألقاب 

أو قدح وذم

 مالحظات قاسية 

وتحقري وإهانات

إن بدت 

كام  ترصفاتك 

لو أن

أو 

تشعر)ين( 

كام لو أن

 أو 

كام   يبدو 

لو أن

ملس دون داعٍ

 نقد ظامل أو الذع 

أو متواصل
توقف)ي(

 توقف)ي(. 

مضايقة! هذه 

الجسدي أو الجنيس. ومن األمثلة عىل ذلك التنميط السلبي والرتويع والتندر 
املهني وتداول أو نرش مواد تخدش الحياء العام. يشمل التحرش مجموعة من 

أمناط السلوك تتباين فيام بينها من حيث درجة الحدة، وذلك كمحاوالت التقرب 
غري املرغوب أو التعليقات املهينة أو املزاح غري املهذب أو املضايقات اللفظية أو 

اإلمياءات الوقحة.

نحث عنارص الفريق باملبادرة من دون تردد إلبالغ رؤسائهم عن أي مخاوف 
تنتابهم إزاء أعامل املضايقة أو التنمر أو العنف الرصيحة أو املشتبه فيها. إذا 

وجدت حرًجا يف ذلك أو شككت يف تورط مديرك يف سوء السلوك هذا، فإن هناك 
موارد أخرى عديدة ميكنك اللجوء إليها. ستجد)ين( معلومات االتصال بهذا 

الخصوص يف الفصل نهج تريكس يف طلب املساعدة أو إثارة القلقمن امليثاق، أو 
يف سياسة تريكس بشأن تكافؤ فرص العمل ومكافحة املضايقة.
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تعاطي الكحول أو املخدرات

يشكل األفراد العاملون تحت تأثري املواد املخدرة أو غري املرشوعة خطرًا عىل 
صحة وسالمة، ليس فقط أنفسهم، ولكن أيًضا كل من يعمل معهم أو بالقرب 

منهم. وهذا يتعارض مبارشة مع أهداف الرشكة للحفاظ عىل بيئة عمل تطبعها 
السالمة وتسود فيها روح اإلنتاجية. لذلك فإن تريكس متنع منًعا باتَا حيازة أو 

تعاطي أو تناول أو اقتناء أو توزيع أو صناعة أو الوقوع تحت تأثري الكحول أو 
أي مواد مخدرة أو محظورة ،أو بيعها يف مواقع عمل الرشكة أثناء مزاولة العمل 
أو أداء املهام. يسمح بالتناول املعتدل للكحول خالل بعض مناسبات العمل يف 

الرشكة، حيث تقوم الرشكة بتوفري مرشوبات كحولية وفق ما هو متعارف عليه يف 
الثقافة املحلية وبعد الحصول عىل موافقة رصيحة من املديرة العامة أو املرشف 
عىل املوقع. يف حني أنه يسمح بتناول العقاقري الطبية أو األدوية األخرى فقط إن 

مل تؤثر عىل قدرة عنرص الفريق عىل التمييز وتأدية العمل بشكل آمن.

السلوك الشخيص، مبا يف ذلك وسائل التواصل االجتامعي

إن طموح رشكتنا بأن تكون مكان العمل األفضل عىل مستوى القطاع، يفرض 
قدًرا من االلتزام عىل كل واحد منا ويف كل األوقات. لسلوكنا الشخيص أثر مبارش 
عىل سمعة تريكس، وال ينبغي مطلًقا النظر إليه عىل أنه أمر بديهي. إن أسلوبنا 
يف الترصف يف موقع العمل ويف مختلف الحاالت واملواقف املتصلة بعملنا، مبا يف 

ذلك رحالت العمل واالجتامعات واملناسبات االجتامعية املرتبطة بالعمل، ينعكس 
انعكاًسا مبارًشا عىل سمعة رشكتنا. ينتظر من كل عنرص من عنارص الفريق اتباع 
امليثاق وتوخي حسن التقدير يف قراراته وترصفاته. ذلك ألن كل عنرص يف فريق 

العمل ميثل تريكس. 

ينبغي كذلك توخي العناية والحذر عند تواجدك عىل شبكة اإلنرتنت ويف 
مشاركاتك يف املنتديات اإللكرتونية أو املواقع وشبكات التواصل االجتامعي 

األخرى. ملزيد من املعلومات حول استخدام وسائط التواصل االجتامعي، ميكنك 
االطالع عىل إرشادات استخدام الوسائط االجتامعية لعنارص فريق تريكس.

استفسارات الجمهور ووسائط اإلعالم

إن للتواصل مع األوساط اإلعالمية وغريها من الجهات الخارجية أهمية كبرية، 
وميكن أن يكون له أثر واضح عىل نشاطنا التجاري وعىل سمعة تريكس. ومن 

املهم جًدا أن تكون اتصاالت ورسائل الرشكة منسجمة مع بعضها البعض ودقيقة 
ومسؤولة وتلتزم بالقوانني واألنظمة املعمول بها وتتسم باملهنية. ولهذه األسباب 
يجب عىل عنارص الفريق غري املخولني إحالة أي طلب يتضمن التامس معلومات 

مالية أو داخلية أو أي معلومات أخرى عن الرشكة إىل فريق تريكس إلدارة 
عالقات املستثمرين وفًقا إلرشادات تريكس بشأن االتصاالت الخارجية.

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل

هل لديك أية أسئلة؟ هل أنت يف حاجة إىل مزيد من املعلومات أو وسيلة أخرى للتعبري عن قلقك؟ يرجى االطالع عىل  نهج تريكس بخصوص طلب املساعدة أو إثارة القلق  15
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من املقرر أن أقوم باختبار ذراع رافعة ملنصة عمل هوائية. عندما يكون ذراع 

 الرافعة ممتًدا سوف أحصل عىل رؤية ممتازة من فوق مرافق ومقر تريكس. 

هل بإمكاين أن ألتقط صورة بهاتفي الذيك من عىل ذراع الرافعة وأنرش الصورة 

عىل وسائل التواصل االجتامعي؟

نفسك اخترب)ي( 
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إزاء زبائننا ويف السوق

تريكس نهج 

نبذل قصارى جهدنا يك نجعل رشكتنا، إىل جانب كونها أفضل مكان 

للعمل، الرشكة األكرث استجابة للزبائن عىل مستوى القطاع ووفق 

تقييم الزبائن أنفسهم. تقوم رؤيتنا التي تحفزنا يف عملنا وتدفع 

خطانا إىل األمام، عىل تقديم حلول من شأنها أن توفر لزبائننا 

مستوى عاٍل من اإلنتاجية والعائد عىل االستثامر. وسوف نحقق 

هذه األهداف من خالل املنافسة الرشيفة، مع التزام أعىل معايري 

النزاهة، يف جميع األسواق التي تنشط فيها الرشكة. يحدد الفصل 

التايل من امليثاق، نهج تريكس إزاء زبائننا ويف السوق، ما ينتظر من 

كل فرد منا القيام به ألجل تحقيق هذه األهداف.

»نلتزم بتوفري منتجات آمنة وعالية الجودة، وبتصميم 

وتصنيع منتجات تستجيب للمعايري املطبقة وتفوقها«.

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل

هل لديك أية أسئلة؟ هل أنت يف حاجة إىل مزيد من املعلومات أو وسيلة أخرى للتعبري عن قلقك؟ يرجى االطالع عىل  نهج تريكس بخصوص طلب املساعدة أو إثارة القلق  16
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أي مظهر من مظاهر السلوك غري الالئق مع املنافسني. فقد يتم إساءة فهم حتى 
املحادثات أو الترصفات العادية وتأويلها تأوياًل غري صحيح.

إن انتهاك قوانني املنافسة الرشيفة ومحاربة االحتكار من شأنه أن يقود إىل 
املالحقة الجنائية، وكذلك إىل فرض غرامات مالية بالغة. إذا كانت لديك 

استفسارات أو كنت ترغب)ين( يف الحصول عىل مزيد من املعلومات، فريجى 
االتصال بقسم الشؤون القانونية التابع لتريكس.

تقاسم الزبائنتقاسم املناطقالتسعري

مناقشة املنافس  موظف  حاول  حال  يف 

لدى  مبارشة  ذلك  عن  وأبلغي   انرصف)ي( 
لتريكس  التابع  القانونية  الشؤون   قسم  

واالمتثال األخالقيات  لشؤون  تريكس  فريق  أو 

االلتزام بجودة وسالمة املنتجات

إن حرصنا عىل القيام بدور مسؤول يف مجتمعنا يتطلب منا توفري منتجات عالية 
الجودة توفر درجة كبرية من السالمة واألمان يف استعاملها املنشود. ويشمل ذلك 

االلتزام بتصميم وتصنيع منتجات تستجيب لجميع املعايري واألنظمة املطبقة يف 
وتفوقها. أسواقها 

التعامل التجاري النظيف

منارس نشاطنا التجاري يف األسواق بنزاهة ونخوض املنافسة عىل أساس كفاءة 
ومزايا املنتجات التي نصنعها والخدمات التي نقدمها. نلتزم النزاهة واإلنصاف يف 

تعاملنا مع زبائننا ومزودينا وعنارص فريقنا وموزعينا ورشكائنا التجاريني ومنافسينا 
وغريهم من أصحاب املصلحة. ال ينبغي أبًدا لعنارص الفريق تحريف الحقائق أو 

حجب املعلومات أو استغالل معلومات رسية أو اللجوء إىل التالعب واالحتيال 
للحصول عىل مكاسب غري مرشوعة أثناء مزاولة أعاملهم التجارية بالنيابة عن 

تريكس.

املنافسة الرشيفة ومحاربة االحتكار

نراعي وندعم كافة القوانني املنظمة للمنافسة الرشيفة ومحاربة االحتكار يف 
مختلف األسواق التي منارس فيها نشاطنا التجاري. تختلف قوانني املنافسة 

الرشيفة ومحاربة االحتكار من بلد آلخر، غري أنها تشرتك جميعها يف منع املتنافسني 
من إبرام اتفاقات من شأنها إعاقة أو تقييد أو تشويه املامرسات العملية للمنافسة 

الرشيفة.

يجب عىل جميع عنارص فريق تريكس، وكذا كافة األطراف الثالثة التي تعمل نيابة 
عن تريكس، التقيد التام بنصوص تلك القوانني وروحها. وهذا يعني أنه يحظر عىل 

عنارص فريق تريكس ما ييل:

التعاون مع املنافسني لتثبيت األسعار أو تقاسم األسواق أو الزبائن؛ و 	

فرض أو إمالء أو ضبط أسعار إعادة البيع التي يحددها موزعو تريكس أو زبائن  	

آخرون.

يف الحاالت التي يزداد فيها احتامل التعامل املبارش لعنارص الفريق مع بعض 
املنافسني، كام يف املعارض التجارية أو يف لقاءات عقد اتفاقيات أو مؤمترات 

الجمعيات التجارية، أو غريها من األحداث عىل مستوى القطاع، يتوجب تفادي 

توقف)ي(

أخربه)يه( بأنه ال ميكنك 

مناقشة تلك األمور واعتذر)ي( 

عن االنسحاب من النقاش 

وانرصف)ي(.

 قد تؤدي هذه املحادثات 

إىل تبعات قانونية. 

ال تظل)ي( يف املكان 

وتنصت)ي(.

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل
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نفسك اخترب)ي( 
غرّي موزع سنة التصنيع عىل رشيحة الرقم املتسلسل لتريكس موهاًم الزبون بأنه 

يشرتي آخر طراز. هل هذه مشكلتنا علاًم أن املوزع هو من قام بالتغيري وليس 

تريكس؟
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التعامالت التجارية والعالقات مع املوردين

نعمل عىل اختيار مزودينا مبوضوعية بناًء عىل معايري كالسالمة والجودة ورسعة 
التسليم، والتكلفة اإلجاملية للخدمة وسمعة املزود. نبني عالقاتنا مع املزودين 

عىل قاعدة التعامل املنصف واالحرتام املتبادل. نقيم العالقات التجارية مع 
املزودين الذين يشاركوننا معايرينا العالية فيام يخص سلوك العمل وعىل أساس 
االستقاللية والندية. نتوقع من مزودينا إثبات التزامهم الذي ال يتزحزح بصحة 
وسالمة مشَغليهم والعمل وفق قوانني حامية حقوق اإلنسان واالمتثال مليثاق 

السلوك املهني ملريسك الخاص باملزودين.

مجامالت العمل- الهدايا، الوجبات، دعوات الرتفيه، الرحالت واإلقامة

يف بعض األحيان وعند السعي إىل إقامة أو تعزيز عالقات العمل أو التعبري عن 
تقدير لهذا الطرف أو ذاك، قد يحدث أن نقدم أو نقبل بعض املجامالت الرتفيهيه 

أو الهدايا ذات الصلة بالعمل. ومن املهم يف هذه الحاالت أن نعي القواعد 
جيًدا ونتجنب حتى مجرد الظهور يف مواقف سلوكية مشبوهة مع الزبائن أو 

املزودين أو أية أطراف أخرى تربطنا بها عالقات عمل. ومن املتعارف عليه عىل 
نطاق واسع أن مجامالت العمل قد تشمل، لكنها ال تنحرص يف، الهدايا والوجبات 
والرحالت واإلقامة ودعوات الرتفيه. تنطبق سياسة مؤسسة تريكس بشأن الهدايا 

ودعوات الرتفيه عىل جميع عنارص فريق تريكس، وهي تحدد رشوط املوافقة عىل 
تقديم أو قبول مجامالت العمل.

عندما يتعلق األمر بأعضاء مجلس إدارة مؤسسة تريكس فإن أحكام هذا الفصل 
تنطبق عىل قبول أو تقديم الهدايا والوجبات ودعوات الرتفيه والرحالت واإلقامة، 

يف إطار املهام التي يقومون بها نيابة عن تريكس.

هناك قواعد استثنائية خاصة تنطبق عىل تقديم مجامالت العمل إىل املسؤولني 
الحكوميني. وهذه القواعد متثل حصيلة قوانني عديدة يف مختلف بلدان العامل 

والتي تختص جميعها مبحاربة فساد املسؤولني الحكوميني. يشمل مصطلح 
»املوظف الحكومي«، يف معناه الواسع، لكنه الينحرص يف األشخاص الذين يعملون 

لصالح املؤسسات الحكومية أو العسكرية، أو أي حزب سيايس، كام يشمل أيضاً 
املوظفني الذين يعملون يف الهيئات اململوكة من قبل أو الخاضعة للدولة أو أي 

عضو من العائلة امللكية. إن تقديم مجامالت العمل إىل موظف حكومي، أو 
استالمها من موظف حكومي، يتطلب بالرضورة موافقة خطية من أحد عنارص 

فريق تريكس لشؤون األخالقيات واالمتثال، حتى وإن كانت تلك املجامالت 
جزًءا من صفقة تجارية تعاقدية. للمزيد من املعلوما، يرجى االطالع عىل قواعد 

مؤسسة تريكس ملجامالت العمل الخاصة باملسؤولني العموميني.

هناك كذلك قواعد استثنائية خاصة ترسي عىل تقديم مجامالت العمل ألي زبون 
من الصني ألن الكثري من الهيئات تكون مملوكة من قبل الدولة أو خاضعة لها. 

عىل عنارص الفريق، أينام وجدوا، اتباع سياسة تريكس بشأن مجامالت العمل.
الخاصة بالزبائن الحكوميني والخواص من الصني.

إذا كانت لديك استفسارات، أو كنت ترغب)ين( يف الحصول عىل مزيد من 
املعلومات حول تقديم أو قبول مجامالت العمل، يرجى االطالع عىل سياسة 
مؤسسة تريكس بشأن الهدايا ودعوات الرتفيه أو االتصال بأحد عنارص فريق 

تريكس لشؤون األخالقيات واالمتثال.

»عند قبول أو تلقي الهدايا، ينبغي 

اتباع قيم نهج تريكس وقواعد رشكتنا«.

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل
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التالية: بها  املسموح  غري  واألمور  بها  املسموح  األمور  دوًما  تذكر)ي( 

مجامالت العمل غري املسموح بهامجامالت العمل املسموح بها

check-circle  ينبغي قبول أو تقديم مجامالت العمل فقط يف حال خضوعها ألحكام هذا 
امليثاق والقوانني وغريها من سياسات تريكس.

TIMES-CIRCLE  ال يجوز يف أي حال من األحوال تقديم أو قبول الهدايا النقدية أو ما يكافئها 
)مثل بطاقة أمرييكان إكسربس® أو فيزا® أو ماسرتكارد®أو بطاقات الهدية أو 

شهادات الهدية أو بطاقات التسوق( أو أي نوع آخر من البطاقات التي 
تقبل التحويل إىل نقود.

TIMES-CIRCLE  ال يجوز يف أي حال من األحوال قبول مجامالت العمل الباذخة أو املفرطة check-circle  يجب أن تكون مجامالت العمل مناسبة للظرف الذي تقدم فيه.
يف السخاء.

check-circle  ينبغي دوًما االستعانة بحسن التقدير عند قبول أو تقديم مجامالت العمل 
ذات الطابع الرتفيهي. 

TIMES-CIRCLE  ال يجوز يف أي حال من األحوال تقديم أو قبول أو املشاركة يف األنشطة 
الرتفيهية املنافية لألخالق العامة أو ذات الطابع الجنيس الرصيح، أو ما إىل 

ذلك من مامرسات مسيئة لسمعة تريكس.

TIMES-CIRCLE ال يجوز يف أي حال من األحوال طلب مجامالت عمل من املزودين.check-circle  قبل تقديم هدية ينبغي التساؤل إن كان األمر يتعلق مبسؤول حكومي.

check-circle   ينبغي عىل عنارص الفريق املخولني برشاء سلع أو خدمات، توخي درجة 
عالية من الحذر فيام يخص قبول مجامالت العمل، وذلك حرًصا عىل أال 

يظهروا مبظهر مشبوه أو غري الئق. 

TIMES-CIRCLE   ال يجوز يف أي حال من األحوال قبول أي من مجامالت العمل التي من 
شأنها أن تؤثر أو تعطي انطباًعا بأنها قد تؤثر يف قرارك أو رأيك يف أمور 

بالعمل. متصلة 

هل تفكر)ين( يف تقديم هدية أو فرصة ترفيه إىل زبون؟

الهدايا  من  التحقق  قامئة 
أو فرص الرتفيه

check-circle  إذا كان تقديم هدية أو فرصة ترفيه يتطلب الحصول عىل موافقة طبًقا لنص 
سياسة مؤسسة تريكس بشأن الهدايا والرتفيه أو غريها من سياسات تريكس، فهل 

حصلت عىل موافقة بهذا الخصوص؟

check-circle  هل الهدية أو فرصة الرتفيه التي تقدمها)ينها( تالئم منصب زبونتك يف الرشكة؟

check-circle  هل سيتم النظر إىل الهدية أو فرصة الرتفيه التي تقدمها)ينها( عىل أنها التفاتة 
طيبة تعرب عن التقدير، بدل اعتبارها رشوة؟

check-circle  هل سيتم تقديم الهدية أو فرصة الرتفيه عالنية وبطريقة تضمن الشفافية؟

إذا أجبت بكالّ عن أي من هذه األسئلة، فهذا يعني بأن هديتك أو فرصة ترفيهيك قد 

تكون غري الئقة. للحصول عىل مزيد من الدعم واملساعدة، ينبغي االتصال مبديرتك أو 

املستشار القانوين لسياسات العمل يف موقعك أو أي عنرص يف فريق تريكس لشؤون 

األخالقيات واالمتثال.

CLIPBOARD-CHECK

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل
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الفساد ممنوع

لقد اخرتنا أن تكون رشكتنا رائدة يف سلوكها األخالقي ونرفض مامرسة الرشوة أو 
أي عمل من أعامل الفساد األخرى لتحقيق مصالح الرشكة. نتقيد بكافة القوانني 
التي متنع الفساد. تعرّض الرشكات املشاركة يف أنشطة متعلقة بالرشوة والفساد، 

مع موظفيها الذين يفعلون اليشء نفسه، إىل خطر املالحقة الجنائية وغرامات 
مالية ضخمة. وباإلضافة إىل املخاطر، فإن املشاركة يف أعامل الفساد مرضة بأعامل 

الرشكة. فالشخص الذي يتسلم دفعات مالية غري مرشوعة سوف يتوقع الحصول 
مستقباًل عىل رشاوي، والتي قد تكون يف غالب األحيان أعىل بكثري. نؤمن لدى 

تريكس إميانًا راسًخا بأن العمل بالشكل الصحيح والسليم هو ميزة تنافسية يف حد 
ذاته وبأن املكاسب قصرية األجل املحققة عن طريق الرشاوي ال تساوي شيئًا أمام 

األثر اليسء طويل األمد عىل سمعتنا وأعاملنا. 

ال تتتغاىض تريكس أبًدا، وتحت أي ظرف كان، عن تقديم أو الرتخيص بتقديم 
أو قبول الرشاوي أو اإلكراميات أو الدفعات امليرسة أو أي شكل من أشكال 

الدفعات املالية غري املرشوعة بقصد إبرام صفقة جديدة أو الحفاظ عىل صفقات 
موجودة أو ألي سبب آخر يتعلق بالنشاط التجاري للرشكة. ملزيد من املعلومات 

التفصيلية، يرجى الرجوع إىل سياسة مؤسسة تريكس العاملية بشأن مكافحة 
الفساد.

ال يجوز لك يف أي حال من األحوال قبول أو تقدبم، أو التعهد بتقديم، أي يشء 
من شأنه أن يفرس عىل أنه محاولة للتأثري بشكل غري مرشوع يف سري إحدى 
الصفقات التجارية أو الحكومية. إن االستعانة بطرف ثالث للقيام مبهام ال 

تستطيع تريكس نفسها القيام بها، هو أمر ممنوع.

عند قيام طرف ثالث، كالوكالء أو البائعني أو املوزعني أو تجار التجزئة أو 
الوسطاء أو وكالء الشحن، مبتابعة أعامل تريكس يف السوق، فإن تريكس تتحمل 

بطبيعة الحال املسؤولية القانونية عن األعامل التي يقوم بها ذلك الطرف الثالث. 
وقبل أن تبادر رشكة من رشكات تريكس إىل إقامة عالقات تجارية جديدة مع أي 

من الزبائن أو املوزعني أو غريهم من الوسطاء، يجب إجراء مراجعة دقيقة مللكية 
وسمعة الطرف الثالث املعني وفق إجراءات تريكس الخاصة بالعناية الواجبة 
لتقييم السمعة. للمزيد من املعلومات عن إجراءات تريكس الخاصة بالعناية 

الواجبة لتقييم السمعة، يرجى مراجعة قواعد مؤسسة تريكس للتعامل التجاري 
مع األطراف الثالثة.

يجب عليك، يف حال تم طلب رشوة أو إكرامية منك أو تم عرضها عليك، االتصال 
مبارشة مبديرتك وأي عنرص يف فريق شؤون األخالقيات واالمتثال أو أي وكيل 

قانوين يف قسم تريكس للشؤون القانونية. 

نلتزم بكافة القوانني التي تحظر الرشوة 

وغريها من أعامل الفساد. تتبنى تريكس 

سياسة الالهوادة مع الفساد التجاري 

منه أو الحكومي.

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل

هل لديك أية أسئلة؟ هل أنت يف حاجة إىل مزيد من املعلومات أو وسيلة أخرى للتعبري عن قلقك؟ يرجى االطالع عىل  نهج تريكس بخصوص طلب املساعدة أو إثارة القلق  20
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يحتاج موقعنا إىل رخصة من الحكومة املحلية. أخربين موظف يف الحكومة املحلية 

بأن الحصول عىل الرخصة قد يستغرق ثالثة أشهر، لكن إن أنا دفعت مبلًغا بسيطًا، 

فإنها ستكون جاهزة خالل أسبوع واحد فقط. هل ينبغي أن أدفع املبلغ؟

نفسك اخترب)ي( 

pencil
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غسيل األموال ممنوع

تزاول تريكس األعامل التجارية عرب األنشطة التجارية املرشوعة فقط وباألموال 
املتأتية من املصادر املرشوعة. تلتزم تريكس مبكافحة غسيل األموال يف البلدان 

التي لنا فيها حضور تجاري.

تتم عملية غسيل األموال عندما يعمد املجرمون أو اإلرهابيون أو تجار األسلحة 
أو املخدرات املمنوعة، أو غريهم إىل إخفاء حركة مصادر األموال غري املرشوعة 

عرب أنظمة مالية. قد يشمل غسيل األموال عملية واحدة أو مجموعة من 
العمليات، والتي تبدو بعد إمتامها مرشوعة. تشمل أمثلة عن العمليات املشبوهة 
الدفعات إىل حسابات خارجية، أو الدفعات بواسطة عمالت مختلفة، أو الدفعات 
النقدية، أو طلبات سداد دفعات زائدة أو دفعات إىل أو عن طريق طرف خارجي 

أو من مصادر متعددة.

إذا اشتبهت يف حدوث عملية مشبوهة أو طُلب منك املشاركة فيها، فينبغي 
االتصال مبديرك، أو رئيسك يف القسم املايل أو أي عنرص يف فريق تريكس لشؤون 

األخالقيات واالمتثال قبل امليض قدًما. أي شخص ينخرط يف عمليات غسيل 
األموال ال يسئ فقط لسمعة الرشكة، وإمنا ينتهك القانون ويعرّض نفسه وتريكس 

كذلك لعقوبات وملخالفات مدنية أو جنائية.

تلتزم تريكس مبكافحة غسيل األموال يف البلدان التي لنا فيها حضور تجاري.

ضوابط التصدير، والقيود التجارية، والعقوبات االقتصادية

إن مزاولة نشاطنا التجاري بنزاهة وبإنصاف تعني أنه علينا أن نلتزم أيًضا بجميع 
قوانني مراقبة ضوابط التصدير املعمول بها وبكافة القيود التجارية النافذة. 

بإمكان قوانني ضوابط التصدير والعقوبات االقتصادية:

تقييد التصدير )وإعادة التصدير( إىل بلدان معينة وأفراد معينني و/أو هيئات  	

أخرى معينة؛

فرض قيود عىل استرياد السلع التي يعود منشؤها إىل بلدان معينة أو عىل  	

التداول يف تلك السلع؛

 منع تصدير )وإعادة تصدير( السلع أو الخدمات املصممة خصيًصا  	

لغرض االستخدامات العسكرية، أو املعدلة خصيًصا لهذا الغرض، إىل بلدان 

معينة؛ و/أو

تقييد التصدير أو إعادة التصدير إذا تبني أن االستخدام النهايئ يتصل باألسلحة  	

الكيميائية أو البيولوجية، أو التجهيزات النووية، أو بتصميم أو تطوير أو 

بناء أو تشغيل أو صيانة محطة نووية أو مفاعل أو أي نشاط نووي آخر؛ 

أو بانتشار أي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل أو أنظمة إطالق أسلحة 

الدمار الشامل )مثل بعض الصواريخ، أو القذائف أو الطائرات من دون طيار(.

عىل جميع رشكات تريكس وعنارص فرقها عىل الصعيد العاملي االمتثال لسياسة 
مؤسسة تريكس للرقابة عىل الصادرات والعقوبات التجارية. ينبغي أن تضع)ي( 

نصب عينيك أن قوانني ضوابط التصدير األمريكية تفرض قيوًدا محددة عىل 

ال تنطبق قوانني ضوابط التصدير عىل شحن القطع أو املعدات من بلد إىل آخر 

فحسب. فهي تنطبق كذلك عىل:

نقل التكنولوجيا )مبا يف ذلك الصور الفوتوغرافية(؛ 	

الضامن وأعامل الصيانة؛ 	

املعامالت واألنشطة فيام بني أقسام الرشكة املختلفة؛  	

السفر الدويل )يف إطار العمل أو اإلطار الشخيص(؛  	

زيارة املنشآت الصناعية من طرف أفراد من الخارج؛ 	

املعامالت املالية؛ و 	

أية أنشطة أخرى عابرة للحدود الدولية )دالئل املستخدمني والهدايا وما إىل ذلك(. 	

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل

هل لديك أية أسئلة؟ هل أنت يف حاجة إىل مزيد من املعلومات أو وسيلة أخرى للتعبري عن قلقك؟ يرجى االطالع عىل  نهج تريكس بخصوص طلب املساعدة أو إثارة القلق  21
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الرشكات األمريكية، وكذا عىل املواطنني األمريكيني وعىل املقيمني األمريكيني 
الدامئني، بغض النظر عن البلد الذي يشتغلون منه. تنطبق قوانني وأنظمة ضوابط 

التصدير األمريكية كذلك عىل املعامالت التي تتم عرب الرشكات الفرعية غري 
األمريكية التابعة لتريكس ومرشوعاتها املشرتكة اململوكة أو التابعة يف معظمها 

لتريكس.

لدى كثري من البلدان األخرى التي تقوم تريكس بالتصدير من خاللها أيًضا قوانينها 
الخاصة بضوابط التصدير. يتوجب عىل عنارص فريق تريكس املشاركني يف أي وجه 
من وجوه التصدير اتباع واإلملام بقوانني البلد املعني التي تنطبق عليهم، باإلضافة 

إىل أحكام هذا امليثاق. يرجى االطالع عىل البيانات املوجزة لكل بلد بخصوص 
ضوابط التصدير والعقوبات التجارية ألجل معرفة بيانات البلد التي تنطبق 

عليك.

قد تشمل القيود التجارية كذلك املقاطعات التجارية. املقاطعة التجارية تعني 
رفض التعامل التجاري مع بعض األفراد أو الرشكات، وتفرض غالبًا بسبب مكان 
وجودها، كوسيلة لالحتجاج أو اإلجبار. تنظم القوانني األمريكية كيفية استجابة 

الرشكات األمريكية، وفروعها واملرشوعات املشرتكة اململوكة بحصة األغلبية 
أو التابعة لها، للمقاطعة التي تشمل بلدانًا أخرى. متنع هذه القوانني عموًما 
التعاون مع املقاطعات الدولية التي مل تقرها الحكومة األمريكية )من قبيل 

املقاطعة العربية اإلرسائيلية(، وتلزم بأن يتم إبالغ الحكومة األمريكية عن أي 
طلبات واردة فيام يخص االنخراط يف هذه املقاطعة. قد يتم إدراج طلبات 

املشاركة يف املقاطعة التجارية يف العقود، ويف األحكام والرشوط، بل وحتى يف 
خطابات االعتامد. يجب عىل عنارص فريق تريكس إبالغ املسؤول األعىل لشؤون 
األخالقيات وااللتزام التابع لتريكس عن جميع الطلبات التي يتلقونها بخصوص 
املشاركة يف مقاطعة دولية، كام مينع عليهم قبول املشاركة يف مقاطعات دولية 

بدون موافقة خطية مسبقة من املسؤول األعىل لشؤون األخالقيات وااللتزام 
التابع لتريكس أو املستشار القانوين العام لتريكس.

 قطع الغيار أو مناذج أولية 

أو منتجات

 برمجيات 

أو شفرة املصدر

 تقنيات 

أو مخططات أخرى

تصدير  موافقة  أو  رخصة  إىل  تحتاج)ين(  فقد 

 إىل شخص موجود 

خارج البلد

األغراض إىل تحويل أي من هذه  إذا كنت بحاجة 

 راجع)ي( ملحة عن البلد املصّدر التابع لك عىل الشبكة 

الداخلية الخاصة باألخالقيات واالمتثال

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل
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يتم تغيري قامئة البلدان واألشخاص والجهات املفروضة عليها عقوبات اقتصادية 
أو التي تتطلب تراخيص تصدير خاصة، من وقت إىل آخر. تعد انتهاكات قوانني 

ضوابط التصدير والقيود التجارية والعقوبات االقتصادية ذات خطورة وقد تقود 
إىل املالحقة الجنائية وكذا إىل فرض عقوبات مالية جسيمة. باإلضافة إىل ذلك 
فإن إرشاك طرف ثالث، من قبيل املوزعني، أو الوكالء أو وكالء الشحن، إلمتام 

صفقة بالنيابة عن تريكس، والتي من شأنها أن تنتهك هذه القوانني أو القيود أو 
العقوبات، يعد خرقًا للقانون.

إذا ساورك الشك بشأن صفقة ما أو كانت لديك أية استفسارات حول قوانني 
ضوابط التصدير أو القيود التجارية أو العقوبات االقتصادية التي قد تخضع 

لها تلك الصفقة، فعليك مبراجعة الفصل املعنون »ضوابط التصدير واالمتثال 
للضوابط التجارية« واملتاح عىل الشبكة الداخلية العاملية لتريكس. وإذا ما بقي 
يف نفسك يشء من الشك، فعليك إيقاف الصفقة واالتصال مبارشة بأحد عنارص 

فريق تريكس لشؤون األخالقيات واالمتثال.

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل
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نفسك اخترب)ي( 
أي من عنارص الفريق يخضع لقوانني ضوابط التصدير والعقوبات التجارية وسياسة تريكس ذات الصلة؟
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إزاء رشكتنا ومساهمينا

تريكس نهج 

لسنا مستعدين يف رشكتنا للتضحية بالنزاهة من أجل تحقيق الربح 

تحت أي ظرف من الظروف. سوف لن نتغاىض عن األمور والحاالت 

التي تثار حولها الشكوك. يوضح الفصل التايل من هذا امليثاق، نهج 

تريكس إزاء رشكتنا ومساهمينا، ماهية الدور املنتظر من عنارص 

الفريق يف سعينا ألن نكون الرشكة األكرث تحقيًقا للعائد عىل مستوى 

 ،)ROIC( القطاع وفًقا لقياس معيار العائد عىل رأس املال املستثمر

دون التفريط يف قيم نهج تريكس.

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل
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املحاسبة ورفع التقارير املالية   والرقابة  الداخلية

تريكس مطالبة بتقديم تقارير تتضمن معلومات حول واقع الرشكة ونشاطاتها 
التجارية ونتائجها املالية إىل الهيئة األمريكية لألوراق املالية والبورصات، وكذا إىل 

الهيئات الحكومية األخرى املتعددة حول العامل. 

يعول مساهمونا واملستثمرون املرتقبون أيًضا عىل تقاريرنا. ولضامن صحة ودقة 
هذه التقارير، نعتمد نظاًما من السياسات املحاسبية وآليات الرقابة الداخلية 

واإلفصاح عن املعلومات.

نلتزم األمانة والدقة يف تسجيل وتوثيق بيانات األعامل، ولن نلجأ يوًما إىل 
التالعب باملعطيات أو التكتم عىل أي منها. يجب أن تعكس جميع دفاتر تريكس 

وسجالتها املالية واقع أصول الرشكة والتزاماتها القانونية وإيراداتها والتكاليف 
والنفقات مبا يتفق مع املبادئ املحاسبية املتعارف عليها يف الواليات املتحدة 
)GAAP(، ومع سياسة تريكس والقوانني واألنظمة املحلية ذات الصلة. يجب 

عىل عنارص فريقنا، وفًقا ملسؤولياتنا فيام يخص رفع التقارير املالية يف الواليات 
املتحدة األمريكية والواليات القضائية األخرى، أن يقوموا بها ييل:

تدقيق املعلومات والتأكد من أنها صحيحة وتامة ومقدمة ضمن موعدها  	

املحدد؛

اإلفصاح عن وتوثيق وتسجيل جميع أموال الرشكة يف املوعد املناسب وبالشكل  	

املناسب؛

عدم محاولة إنشاء السجالت املحرفة أو املضللة؛ 	

التأكد من أن جميع الدفعات أو التحويالت من أموال أو أصول الرشكة  	

مشمولة بالتفويض املطلوب، ومعالجة حسابيًا وبالشكل املناسب، ومرصح بها 

بوضوح يف دفاتر الرشكة؛ و

عدم استخدام أموال أو أصول الرشكة إال ألغراض تسديد الدفعات أو  	

التحويالت املرصفية وفًقا ملا هو مرصح عنه يف الوثائق الداعمة ذات الصلة.

قد يتوجب عىل عنارص الفريق أيًضا اإلفصاح عن املعلومات يف الوقت املناسب 
بغرض تقييم نزاهة العرض املقدم حول الواقع املايل للرشكة، وصالبة وضعها 

املايل، ومدى سالمة سري عملياتها املختلفة.

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل
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لدينا حاوية ملخلفات بقيت من معدات قمنا بإصالحها ألحد الزبائن. وألن زبائننا ال يريدون هذه املخلفات، اتصلنا بتاجر يف الخردة املعدنية ليشرتيها منا. مبا أن الخردة مل ترد يف دفاترنا، 

فلمن تعود األموال املحّصل عليها من تاجر الخردة؟

نفسك اخترب)ي( 

تقتطع الرشكة طواعية رضيبة دخل عنارص الفريق وتحولها إىل الحكومة الصينية. ومقابل تحويل تريكس لرضيبة الدخل، متنح الحكومة الصينية سنويًا تخفيًضا رضيبًيا كدليل عىل حسن 

النية. ُمنح هذا التخفيض الرضيبي مقابل الخدمات التي قدمتها تريكس للحكومة الصينية، وليس مقابل تحويل رضيبة الدخل. ميكن أن متنح الحكومة هذا التخفيض الرضيبي مبارشة 

للرشكة أو ملسؤولها التنفيذي. ملن يعود التخفيض الرضيبي؟
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إن انتهاك هذه املبادئ من شأنه أن يرتتب عليه مسؤوليات قانونية جنائية 
ومدنية جسيمة بحق الطرف املنتهك، فضالً عن اإلجراءات التأديبية. إذا صادف 

أن أخذت علاًم ببعض املامرسات غري املرشوعة أو التي تنطوي عىل أعامل 
احتيال، سواء عىل صعيد الصفقات أو املامرسات املحاسبية أو التقارير املالية 

أو اإلفصاح عن املعلومات للعموم، فإن مسؤوليتك املهنية تقتيض أن تبادر)ي( 
باإلبالغ عن تلك املامرسات لدى مديرك املبارش، أو املدير العام/مرشف املوقع،أو 
مديرك املايل، أو رئيس قسم املحاسبة أو رئيس القسم املايل يف تريكس، أو لدى 

أحد عنارص فريق تريكس لشؤون األخالقيات واالمتثال، أو أحد عنارص فريق 
الشؤون املالية يف تريكس، أو أحد الوكالء القانونيني يف قسم الشؤون القانونية يف 

تريكس، أو أحد أعضاء لجنة التدقيق التابعة ملجلس إدارة مؤسسة تريكس ، أو عرب 
خط املساعدة التابع لتريكس.

التعاون مع عمليات التحقيق الداخلية والخارجية والتحري وتدقيق الحسابات

نلتزم التعاون التام مع املدققني الداخليني والخارجيني وال نحجب أي معلومات 
عنهم، مبا يف ذلك الهيئات الرقابية وهيئات التدقيق املختلفة. نؤكد عىل عنارص 

فريق العمل أن عليهم التعاون بالكامل وعدم التدخل مطلًقا يف أعامل التحري أو 
التدقيق أو محاولة التأثري بشكل غري مرشوع يف سري العملية.

النصب واالحتيال والتضليل

يشمل النصب واالحتيال مامرسات التضليل املتعمد واملدروس وكذلك أيضاً 
تحريف املعلومات. ال مجال لدينا يف تريكس عىل اإلطالق للتسامح مع أي شكل 

من أشكال مامرسات النصب واالحتيال.

ميكن تجنب الجزء األكرب من مامرسات النصب واالحتيال من خالل التقيد جيًدا 
باألنظمة والضوابط املصممة ملنع األفراد من أن تكون ألحدهم سيطرة مطلقة 

عىل األموال أو اإلمدادات أو السجالت. إذا اكتشفت أيًا من حاالت النصب 
واالحتيال، فال تحاول)ي( إخفاءها والتسرت عليها. إن الطريق األرسع لوقف أعامل 

النصب واالحتيال هو املبادرة عىل الفور إىل اإلبالغ عنها لدى مديرك املبارش، أو 
املدير العام/مرشف املوقع، أو مديرك املايل، أو رئيس قسم املحاسبة أو رئيس 

القسم املايل يف تريكس، أو لدى أحد عنارص فريق فريق املحاسبة يف املؤسسة، أو 
أحد عنارص فريق تريكس لشؤون األخالقيات واالمتثال، أو أحد الوكالء القانونيني 

يف قسم الشؤون القانونية يف تريكس أو عرب خط املساعدة التابع لتريكس.

حفظ السجالت

نلتزم بتسجيل معطيات عملنا وإعداد التقارير ذات الصلة بكل نزاهة ودقة 
وضمن مواعيدها املحددة. نهتم كثريًا بإعداد وحفظ سجالت العمل ونحرص 

عىل أن تكون تلك السجالت دقيقة وطبق األصل وموثوقة وتامة وسهلة الفهم 
واالستخدام. 

ال يجوز التخلص من سجالت الرشكة إال بعد أن تكون قد استوفت مختلف 
رشوط االحتفاظ بها. إن أي تخلف عن حفظ سجالت الرشكة أو التخلص منها 

بشكل صحيح، قد تكون له عواقب وخيمة عليك وعىل الرشكة. بإمكانك العثور 
عىل مزيد من املعلومات حول حفظ الوثائق يف نص سياسة مؤسسة تريكس بشأن 

دورة حياة إدارة املعلومات. 

امنع)ي( النصب واالحتيال باإلبالغ عنه فوًرا لدى الجهاز اإلداري.

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل

هل لديك أية أسئلة؟ هل أنت يف حاجة إىل مزيد من املعلومات أو وسيلة أخرى للتعبري عن قلقك؟ يرجى االطالع عىل  نهج تريكس بخصوص طلب املساعدة أو إثارة القلق  26
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طالب موزعنا بتعويض نفقات التسويق. طلبُت من املوزع أن يرسل إيل وثائق خطية 

لدعم طلبه بتعويض نفقات التسويق، فأرسل إيل بالفاتورة التالية:

عادة ما تبلغ نفقات معرض تجاري 5000 يورو. هل ينبغي عيل املوافقة عىل هذا 

التعويض بالرغم من أن الطلب يبدو أعىل من املعتاد؟ أشعر باألسف عىل فقدان 

املوزع حديًثا لصفقة استثمر فيها وقًتا طوياًل وأموااًل طائلة.

نفسك اخترب)ي( 

الفاتورة

تعويض نفقات التسويق للمشاركة يف معرض تجاري محيل

التوصيف

أُرسلت إىل

 مؤسسة تريكس

Glover Avenue 45 

Norwalk, CT 06850

رقم الفاتورة

0000000

10000 يورو

املبلغ
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تضارب املصالح

ينتظر من جميع عنارص فريق العمل بأن يضعوا مصلحة تريكس العليا نصب 
أعينهم عىل الدوام، وأن ينتبهوا جيًدا لوجود تضارب مصالح محتمل. يحدث 

تضارب يف املصالح عندما تتعارض مصلحتنا الشخصية بشكل أو بآخر مع مصالح 
الرشكة.

يجب تجنب التضارب الفعيل يف املصالح، وكل ما من شأنه أن يوحي بوجود 
تضارب يف املصالح. هنالك نوعان مختلفان من تضارب املصالح: التجاري 

والشخيص.

يحدث تضارب املصالح التجارية عندما تصطدم املصالح املالية الشخصية أو 
التجارية ألحد عنارص الفريق مبصالح الرشكة.

ومن األمثلة عىل تضارب املصالح التجارية:

وجود مصلحة مالية شخصية ألحد عنارص الفريق مع أحد املزودين أو الزبائن  	

أو املنافسني أو املوزعني؛

وجود أحد أفراد عائلة عنرص الفريق أو أحد األشخاص الذين يعتربهم مبنزلة  	

أفراد عائلته )كالزوج أو رشيك)ة( الحياة أو أحد الوالدين أو األخ أو األخت أو 

الولد أو الصهر(، كموظف لصالح / أو لديه مصلحة مالية مع أحد املزودين أو 

الزبائن أو املنافسني أو املوزعني؛

الحصول عىل أي شكل من أشكال التعويض من أحد املوزعني أو الزبائن أو  	

املنافسني أو املوزعني؛ أو

وجود مصلحة شخصية، أو إمكانية لتحقيق مصالح شخصية، يف إحدى صفقات  	

الرشكة.

فضالً عن ذلك فإنه ال يجوز يف أي حال من األحوال أن يتم استغالل ممتلكات 
تريكس أو معلوماتها أو املنصب لدى تريكس، للحصول عىل مكاسب شخصية. 

كام أنه ال يجوز يف أي حال من األحوال جني أية مكاسب شخصية من أية فرصة 
تجارية قد تظهر نتيجة عملك لدى تريكس.

ينتظر من عنارص فريق تريكس أن يخصصوا كامل ساعات عملهم وجل اهتاممهم 
ملهامهم التي يؤدونها لخدمة تريكس. يسمح لعنارص الفريق مبزاولة النشاط 

التجاري الخارجي أو باالستثامر خارج حدود الرشكة فقط إذا كان ذلك ال يفرض 
عىل الشخص املعني أن يتعاون مع أحد منافيس تريسك أو زبائنها أو وكالء البيع 
املعتمدين لديها. يسمح مبزاولة النشاطات التجارية الخارجية فقط خارج أوقات 

العمل ورشيطة أال تؤثر بأي شكل من األشكال عىل كفاءة الشخص املعني يف 
أدائه ملهامه.

 يحدث رصاع يف املصالح عندما تتضارب مصلحتنا الشخصية بشكل أو بآخر 

مع مصالح الرشكة.

خارج ساعات العمل 

 تعمل)ين( لصالح مزود 

أو منافس أو زبون. 

 ميلك فرد يف العائلة 

 أو يعمل لصالح مزود 

أو منافس أو زبون.

متت ترقيتك وأنت اآلن مرشف)ة( 

 مبارش)ة( عىل أحد أفراد العائلة 

أو شخص تربطك به عالقة عاطفية.

املصالح يف  تضارب  حااللت  هذه 

إشكااًل.  دامئًا   الرصاع ال يطرح 
معه. التعامل  من  تريكس  تتمكن  حتى  املصالح  يف  تضارب  بوجود  رّصح)ي( 

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل
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أوّرد مكونات هيدروليكية ومكونات مضغوطة الهواء لدى تريكس. ونحن بصدد 

إعادة النظر يف املزودين الحاليني والبحث عن مزودين بدالء. تعمل أختي كممثلة 

مبيعات لصالح مزود مرموق لآلالت الهيدروليكية. أعرف أنها سوف تقدم لنا 

أسعاًرا تنافسية، كام أن رشكتها معروفة بتوفريها ملنتجات عالية الجودة. هل 

يسمح يل بتقديم رشكة أختي كمزود محتمل لتريكس؟

نفسك اخترب)ي( 

pencil



املعلومات الداخلية وتداول أسهم تريكس

كرشكة مساهمة عامة مسجلة لدى سوق نيويورك لألوراق املالية، فإن تريكس 
تخضع لقوانني سوق األوراق املالية األمريكية،األمر الذي يفرض عىل جميع عنارص 
فريق تريكس يف مختلف أرجاء العامل رضورة االلتزام بأحكام تلك القوانني وخاصة 

فيام يتعلق بالتعامل مع املعلومات الداخلية والتداول بأسهم تريكس.

يقصد باملعلومات الداخلية أي معلومات مل يتم إشهارها للعموم بعد والتي من 
شأنها أن تشكل بالنسبة للمستثمر الحصيف معطيات يستفيد منها يف صنع 
بعض قرارات االستثامر. ميكن أن تشمل املعلومات الداخلية البيانات املالية 

غري العمومية واملعلومات الخاصة باملنتجات أو خطط التسويق أو املفاوضات 

يقع تضارب يف املصالح الشخصية عندما تتداخل العالقات الشخصية ألحد عنارص 
الفريق يف مكان العمل مبصالح الرشكة. نشجع أفراد العائلة عىل العمل لدى 

تريكس ألن ذلك يثبت أن الرشكة هي مكان العمل األفضل واألكرث أمانًا. غري أنه 
من الرضوري مراعاة بعض القواعد فيام يخص عالقات القرابة بني صفوف عنارص 

الفريق.

وتجنبًا لحدوث تضارب يف املصالح ذي طابع شخيص، أو للمواقف التي من شأنها 
أن توحي بتضارب من هذا القبيل، فإننا نحرص لدى تعيني عنرص يف فريقنا أو 

ترقيته أو نقله إىل موقع آخر، عىل تفادي جمع عنرصين تربط بينهام عالقة قرىب 
يف موقع واحد عىل نحو من شأنه أن:

يخلق عالقة رئيس/ مرؤوس مع الرشيك أو مع أحد أفراد العائلة أو بني  	

شخصني تربطهام عالقة عاطفية؛

يؤثر سلبًا عىل األداء أو األمان أو السالمة أو الروح املعنوية؛ أو 	

يخلق تضارب مصالح شخيص فعيل أو محتمل، أو يوحي بوجود تضارب مصالح  	

من هذا القبيل.

إذا ما طرأت تطورات معينة عىل العالقات الشخصية بني عنارص الفريق عىل نحو 
من شأنه أن يقود إىل تضارب مصالح فعيل أو محتمل، فإن الرشكة تعمد إىل بذل 

جهود حقيقية لتقليص حجم مشكالت اإلرشاف واألمان والسالمة واملعنويات، 
وذلك من خالل إجراءات النقل أو إعادة توزيع املهام واملواقع.

إن مفتاح معالجة التضارب يف املصالح هو ببساطة اإلشهار التام. يف حال وجود 
تضارب موجود أو محتمل يف املصالح، ينبغي االتصال مبمثلك عن قسم املوارد 
البرشية أو أحد عنارص فريق تريكس لشؤون األخالقيات واالمتثال أو أي وكيل 

قانوين يف قسم الشؤون القانونية لتريكس.

يعترب بيع ورشاء أسهم الرشكة بناًء عىل معلومات داخلية مل يتم إشهارها بعد والتي 

حصلت عليها بحكم منصبك يف الرشكة، عماًل يخالف القانون.

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل

هل لديك أية أسئلة؟ هل أنت يف حاجة إىل مزيد من املعلومات أو وسيلة أخرى للتعبري عن قلقك؟ يرجى االطالع عىل  نهج تريكس بخصوص طلب املساعدة أو إثارة القلق  28
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سمعت بالصدفة أننا قد نستحوذ عىل رشكة. أنا متحمس)ة( جًدا لهذا االستحواذ 

ألنه يف رأيي سوف يضيف قيمة هائلة إىل تريكس. مبا أن ال أحد أخربين رسمًيا 

باالستحواذ، هل بإمكاين إخبار أحد أفراد عائلتي حتى يقرر ما إذا كان سيشرتي 

أسهم تريكس؟

نفسك اخترب)ي( 

pencil
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بشأن عمليات االستحواذ أو التصفية أو أية معلومات أخرى حول واقع الرشكة 
أو منتجاتها أو خدماتها أو زبائنها. علينا أن نحيط املعلومات الداخلية عموماً 
بالرسية التامة، إال عندما نكون مفوضني أو ملزمني قانونياً باإلفصاح عنها، كام 
يف مثال التقارير التي نقدمها للهيئة األمريكية لألوراق املالية والبورصات، أو 

اإلفصاحات الدورية امللزمة، وغريها من حاالت اإلشهار العام.

ال يجب بأي حال من األحوال تداول األوراق املالية لتريكس أو لرشكة أخرى من 
الرشكات التي تعمل معها تريكس، تحت ظروف تشمل أو قد تشمل التعامل مع 
معلومات داخلية. يرسي القانون الناظم للتداول بناًء عىل معلومات داخلية عىل 
جميع عنارص فريقنا يف مختلف أرجاء العامل، برصف النظر عن مكان إقامتهم أو 

مقر عملهم، كام يرسي أيًضا عىل زوج/زوجة كل منهم وأوالده وسائر أفراد أرسته 
وعموم األشخاص الذين هم منه مبنزلة أفراد أرسته.

عليك أن تويل عناية خاصة لعدم تداول األوراق املالية للرشكة خالل الفرتة 
القصرية السابقة أو الالحقة إلشهار تريكس ملعلومات هامة، كالنتائج املالية 

الفصلية أو السنوية. وكقاعدة عامة فإن عىل عنارص فريق تريكس االمتناع عن 
التداول بأسهم الرشكة إىل ما بعد انقضاء 24 ساعة عىل األقل بعد ساعة إشهار 
املعلومات. ومن جهة أخرى فإن صفقات البيع عىل املكشوف أو تداول األوراق 

املالية لتريكس من قبيل املضاربة، تعترب بدورها مامرسات غري مرشوعة.

إذا كانت لديك أية استفسارات، يرجى االطالع عىل سياسة تريكس بشأن التداول 
بناًء عىل معلومات داخلية قبل أن تقدم)ي( عىل أية خطوة عملية. كام ميكنك 

أيًضا االستعانة بأي وكيل قانوين يف قسم الشؤون القانونية لتريكس.

حامية أصول الرشكة

تقع عىل عاتقنا جميًعا مسؤولية حامية أصول الرشكة، مبا فيها األصول املادية 
واملعلومات التي تحمل طابع امللكية، من خطر الضياع أو التعرض للرسقة 

أو التلف أو إساءة االستخدام. تشمل أصول الرشكة املادية األصول النقدية 
وغريها من األصول املالية، واملرافق واملعدات واللوازم املختلفة. أما املعلومات 

التي تحمل طابع امللكية فتتضمن امللكية الفكرية )كاألرسار التجارية، 
وبراءات االخرتاع، والعالمات املسجلة، وحقوق التأليف وغريها(، كام تتضمن 
أيضاً املعلومات التجارية الرسية )كخطط العمل ومناذج التسعري والتصاميم 

واملعلومات املالية غري املعلنة وقوائم الزبائن وفواتري املواد وقوائم وكالء البيع 
والفواتري(.

يجب عىل عنارص الفريق التعامل مع جميع أصول الرشكة عىل الدوام بقدر كبري 
من العناية واملسؤولية والحرص عىل حاميتها من مخاطر الضياع والرسقة والتلف 

أو إساءة االستخدام. ينبغي املبادرة مبارشة بإبالغ أحد عنارص فريق تريكس 
لشؤون األخالقيات واالمتثال أو أي عنرص يف فريق املحاسبة يف املؤسسة أو أي 
وكيل قانوين يف قسم الشؤون القانونية يف تريكس عن أي حاالت أو أحداث قد 

تؤدي إىل مخاطر ضياع أو رسقة أو تلف أو إساءة استخدام أصول الرشكة.

تعد حامية املعلومات الرسية لتريكس أمرًا حيويًا للحفاظ عىل املوقع التنافيس لرشكتنا.

حامية حقوق امللكية الفكرية

تلعب حقوق امللكية الفكرية دوًرا حاساًم يف حامية االستثامر الذي تضعه تريكس 
أو الرشكات األخرى واألفراد يف العمل عىل تطوير املنتجات واستنباط األفكار. 
إن مل تتم حامية حقوقنا الفكرية، فقد تحصل عليها رشكات أخرى مل تستثمر 
بنفس الشكل الواسع كام فعلت تريكس من أجل تطوير ملكيتنا الفكرية. إذا 

كانت لديك أية استفسارات حول امللكية الفكرية أو حقوق التأليف أو العالمات 
املسجلة أو براءات االخرتاع أو غريها من املعلومات الرسية التي تحمل طابع 

امللكية، فريجى االتصال بأي وكيل قانوين يف قسم الشؤون القانونية لتريكس.

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل

هل لديك أية أسئلة؟ هل أنت يف حاجة إىل مزيد من املعلومات أو وسيلة أخرى للتعبري عن قلقك؟ يرجى االطالع عىل  نهج تريكس بخصوص طلب املساعدة أو إثارة القلق  29
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حامية املعلومات التجارية الرسية للرشكة

رمبا تقع)ين( يف سياق عملك يوًما عىل معلومات رسية تخص تريكس أو إحدى 
الرشكات األخرى. ما من شك يف أن حامية معلومات تريكس الرسية تلعب دوًرا 

بالغ األهمية فيام يخص الحفاظ عىل ميزاتنا التنافسية. ال نتقاسم معلوماتنا 
الرسية مع األطراف الثالثة إال يف الحاالت التي تستوجب الحاجة لالطالع بغرض 

دعم أعاملنا، مع وضع قيود عىل اإلفصاح واالستعامل )عرب اتفاقيات عدم اإلفصاح 
أو وسائل إيضاح الرسية مثأًل(. يجب علينا أن نحرتم باملقابل أيًضا حقوق امللكية 

لآلخرين. الفكرية 

عىل كل عنرص يف فريق العمل أن يتحمل املسؤولية الشخصية عن حامية 
املعلومات التي تحمل طابع امللكية التي تخص الرشكة أو أي طرف ثالث ضد 

التعرض لإلشهار بدون تفويض، أو للتغيري أو الضياع أو إساءة االستعامل أو 
االختالس. ينبغي عىل عنارص الفريق اتخاذ التدابري اإلضافية التالية لضامن حامية 

املعلومات التي تحمل طابع امللكية:

1 منح حق الوصول حرصيًا لألفراد أو األطراف املخولة.

2 إخطار قسم املوارد البرشية أو أي عضو يف اإلدارة أو مسؤولة حامية 
البيانات لدى الرشكة عىل الفور، أو استعامل خط املساعدة التابع 
لتريكس إن حدث ووصلت إىل املعلومات الرسية عن طريق الخطأ.

3 حفظ املعلومات التي تحمل طابع امللكيةعىل أنظمة تخزين تديرها 
تريكس أو عىل أنظمة خاصة تحت إرشاف طرف ثالث مخول بهذه 

املهمة.

4 الحصول عىل موافقةمن فريق تكنولوجيا املعلومات لتريكس )يرجى 
الرجوع إىل سياسة تنصيب الربمجيات( قبل استخدام أنظمة أو 

اإللكرتونية. السحابة  تطبيقات 

5 تشفري املعلومات التي تحمل طابع امللكية قبل إرسالها إىل خارج 
تريكس أو حفظها عىل أجهزة محمولة )كالكمبيوترات املحمولة، 

والكمبيوترات اللوحية والهواتف الذكية عىل سبيل املثال( أو عىل أحد 
الوسائط املنقولة )كذواكر USB، أقراص CD، أقراص DVD وغريها(. 

ال ينبغي استخدام أي من األجهزة املحمولة أو الوسائط املنقولة إال إذا 
تم توفريها أو املوافقة عليها من طرف فريق تكنولوجيا املعلومات 

لتريكس.

6 توخي الحذر بشكل خاص عند استخدام وسائط التواصل االجتامعي 
)كالفيسبوك وتويرت ووي تشات وإنستغرام وسناب تشات وتيك توك 
ولينكدإن( وكذلك أيًضا عند استخدام الهاتف أو الربيد اإللكرتوين أو 

غريها من الوسائل اإللكرتونية لحفظ أو إرسال املعلومات.

7 عدم مناقشة املعلومات التي تحمل طابع امللكية يف األماكن العامة 
حيث ميكن أن يصل يشء منها إىل مسامع اآلخرين.

عليك أن تدرك)ي( أن انتهاء عالقة العمل التي تربطك بتريكس أو انقضاء 
الخدمة التي تقدمها)ينها( للرشكة، ال يعفيك من االلتزام بعدم تنزيل أو تحويل 

أو استعامل أو الكشف بأي شكل من األشكال عن أي معلومات تخص تريكس 
وتحمل طابع امللكية.
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مبا أنني أعمل يف قسم املوارد البرشية، فإنني أتعامل مع كم هائل من البيانات 

الرسية التي تعود ألعضاء الفريق. وألنني أتنقل بني العديد من مواقع تريكس، فأين 

ينبغي أن أحتفظ باملعلومات الرسية ألعضاء الفريق التي قد أحتاجها يف عميل؟

نفسك اخترب)ي( 
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 ال نلجأ لدى تريكس إىل الطرق امللتوية وغري املرشوعة للحصول 

عىل املعلومات التنافسية.

التواصل مبصداقية

استعامل املعلومات املتوفرة للجمهور

عدم تبادل املعلومات الرسية للرشكة

 عدم االستعانة برشكة أبحاث لجمع معلومات بطرق 

ال ميكننا نحن استعاملها

التنافسية؟ املعلومات  لجمع  تستعد)ين(  هل 

املعلومات التنافسية

يعترب جمع املعلومات التنافسية جزًءا من العمل االعتيادي يف أية رشكة. غري أنه 
ال يجوز استعامل الطرق امللتوية وغري املرشوعة للحصول عىل معلومات تنافسية. 

إذا صادف واطلع أحد عنارص فريقنا عىل معلومة رسية ألحد منافسينا بطريقة 
غري مرشوعة، فيجب عليه أال يراجع تلك املعلومة وأال يعمد إىل نسخها أو 

إشهارها. ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات حول جمع املعلومات التنافسية 
عىل الشبكة الداخلية العاملية لتريكس.

ال يجوز لعنارص فريقنا الذين سبق لهم أن عملوا لصالح إحدى الرشكات املنافسة 
إشهار أية معلومات رسية تخص تلك الرشكة، أو مطالبتهم بإشهارها أو السامح 

لهم بذلك.

نظم املعلومات واالتصاالت

توفر تريكس لعنارص فريقها مجموعة من األدوات املختلفة لتساعدهم يف تأدية 
مهامهم مبزيد من الفعالية. وتبعاً لطبيعة املسؤوليات املنوطة بوظيفتك، فقد 

تتاح لك االستفادة من اإلمييل، تطبيقات السحابة اإللكرتونية، الحواسيب، 
الخوادم، شبكات اإلنرتنت، الكمبيوترات اللوحية )مثل اآليباد(، الهواتف الذكية 

)مثل اآليفون أو أندرويد(، الطابعات، أجهزة الفاكس، مؤمترات بالفيديو، 
 الهواتف، الربيد الصويت و/أو غريها من أجهزة االتصاالت. تعترب تلك األدوات 
 جزًءا من ملكية الرشكة، وينبغي استخدامها عىل نحو يتفق مع منظومة قيم 

نهج تريكس وسياساتها والقوانني املعمول بها.

ال يجب مطلًقا الدخول أو محاولة الدخول إىل أنظمة الرشكة أو حيزها املادي ما 
مل تكون)تكوين( مخول)ة( بذلك تخوياًل رصيًحا. وعىل نحو مامثل، ينبغي عدم 
السامح ألي طرف ثالث الدخول إىل أنظمة الرشكة أو حيزها املادي إال مبوجب 
تفويض صحيح قانونيًا. ال يجب استعامل أنظمة تكنولوجيا املعلومات إىل من 

الفرد الذي ُخصص له حساب املستخدم، وليس من غريه من عنارص الفريق.

طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل
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يعترب جمع املعلومات عن الرشكات املنافسة جزًءا من مهامي الوظيفية، وهو ميكنني 

من فهم طبيعة السوق والتنافس من أجل الحصول عىل صفقات أعامل. ما هي الطرق 

اتباعها؟ التي ميكنني 

نفسك اخترب)ي( 
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 ما مل تنص سياسة موقعك أو القانون املحيل عىل خالف ذلك، ينبغي االنتباه 
إىل أن:

جميع املعلومات واملراسالت التي متر عرب، أو تصل إىل، أو تحفظ يف أنظمة  	

الرشكة أو أجهزتها، تعترب جزًءا من ملكية تريكس؛

ال يجوز مطلًقا استخدام أنظمة أو أجهزة الرشكة يف املواد أو األنشطة املسيئة  	

أو التي تنطوي عىل تشهري أو إهانات أو مضايقات؛

الربيد اإللكرتوين وغريها من أنظمة الكمبيوتر األخرى مخصصة لالستخدام  	

يف إطار أعامل تريكس، وال يسمح باستخدامها ألغراض شخصية إال يف إطار 

محدود؛

تريكس ال تتحمل مسؤولية حامية أو اسرتداد أو استعادة أي من املعلومات  	

التي تحتفظ)ين( بها خالل استخدامك ألنظمة تريكس ألغراض شخصية )مثل 

اإلمييل أو الخادوم أو كمبيوتر املكتب أو الكمبيوتر املحمول أو غري ذلك(؛

عليك اإلدراك بأنه ال مكان يف الرشكة للخصوصية الشخصية عند استخدام بريد  	

الرشكة اإللكرتوين أو الربيد الصويت أو الكمبيوتر أو الهاتف أو غري ذلك من 

أنظمة االتصاالت األخرى؛

تحتفظ الرشكة لنفسها بالحق يف رصد اتصاالت أي عنرص من عنارص فريق  	

العمل أو الدخول إىل بريده اإللكرتوين التابع للرشكة، أو الربيد الصويت، أو 

الكمبيوتر، وامللفات األخرى، مبا يف ذلك االتصاالت و/أو أنشطة البحث يف 

اإلنرتنت.

يتطلب اقتناء أو تنصيب الربمجيات أو األنظمة أو حلول SaaS الحصول عىل  	

موافقة مسبقة من فريق تكنولوجيا املعلومات لتريكس. يرجى الرجوع إىل 

سياسة تنصيب الربمجيات للمزيد من املعلومات:

ال يجوز استخدام األجهزة الشخصية ألغراض تتعلق بعمل الرشكة أو ربطها  	

بأي شبكة داخلية لتريكس إال مبوجب موافقة من فريق تكنولوجيا املعلومات 

لتريكس؛ و

تحتفظ الرشكة لنفسها بالحق يف محو أي معلومة تخص الرشكة من جهاز  	

شخيص ألحد من عنارص الفريق، مثل الكمبيوتر اللوحي أو الهواتف الذكية.

خصوصية وحامية البيانات

تحرتم تريكس خصوصية البيانات الشخصية لعنارص فريق العمل وغريهم، وهي 
ملتزمة بالتقيد مبتطلبات حامية وأمن البيانات يف البلدان التي ننشط فيها 

تجاريًا. جميع عنارص فريق تريكس مطالبون بااللتزام بنص سياسة مؤسسة تريكس 
بشأن حامية البيانات.

تنقل تريكس البيانات الشخصية دوليًا وفًقا ملقتضيات قوانني الخصوصية املعمول 
بها يف البلدان املرسلة والبلدان املتلقية لهذه البيانات. تلتزم مؤسسة تريكس 

بالتعامل بعناية مع البيانات الشخصية وحاميتها عىل نحو يضمن عدم تعرضها 
لخطر الضياع أو إساءة االستخدام أو الوصول إليها من دون تفويض، وعدم 

الكشف عنها أو تعرضها للتغري أو اإلتالف.

ينبغي أن يتبع عنارص الفريق التوجيهات التالية عند حاميتهم للبيانات 
الشخصية:

استعامل البيانات الشخصية للغرض املزمع.استعمل)ي( دوًما البيانات  	

الشخصية لغرضها األصيل. إذ ال ميكننا جمع البيانات الشخصية لغرض معني ثم 

استعاملها لغرض آخر.

الحفاظ عىل أمن البيانات الشخصية. عند إرسال الوثائق املحتوية عىل بيانات  	

شخصية، استعمل)ي( التشفري والحامية بواسطة كلمة رس. أغلق)ي( امللفات 

واقفل)ي( الدرج والحواسيب املحمولة عند االنتهاء من استعاملها.

التحقق قبل اإلرسال. تأكد)ي( من تحديد املتلقي الصحيح ألي رسائل  	

إلكرتونية أو مرفقات قبل إرسال البيانات الشخصية.

التخلص من البيانات بعد االنتهاء منها. ال ينبغي حفظ السجالت املحتوية  	

عىل بيانات شخصية إال طيلة املدة املطلوبة لقضاء الغرض التجاري املزمع. 

وبعدها تخلص)ي( من جميع البيانات الشخصية بالشكل املناسب. بإمكانك 

العثور عىل معلومات حول حفظ الوثائق يف نص سياسة مؤسسة تريكس بشأن 

دورة حياة إدارة املعلومات.

بلّغ)ي( فوًرا عن انتهاكات البيانات املشتبه فيها أو املحتملة. إن الحظت أي  	

انتهاك مشتبه فيه أو محتمل للبيانات، بلّغ)ي( فوًرا عنه لدى مسؤولة حامية 

البيانات املسؤول األعىل لشؤون األخالقيات واالمتثال.

إذا كانت لديك استفسارت حول خصوصية البيانات وحاميتها، اتصل)ي( بأي 
عنرص يف فريق تريكس لشؤون األخالقيات واالمتثال.

1

3

استعاملها للغرض املزمع

الشخصية البيانات  لحامية  نصائح   5

5

2

الحفاظ عىل أمنها

التحقق قبل اإلرسال

4

التخلص منها بعد االنتهاء من استعاملها

 اإلبالغ فوًرا عن انتهاكات مشتبه 

فيها أو محتملة
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التقيد بالقوانني

نزال األعامل يف جميع أنحاء العامل. نتيجة لذلك فإن أعاملنا تخضع لقوانني 
العديد من البلدان، والواليات، والبلديات، والرشاكات كاالتحاد األورويب عىل 

سبيل املثال.

إزاء حكوماتنا ومجتمعاتنا

تريكس نهج 

يشكل التقيد بنص وروح جميع القوانني جزًءا ال يتجزء من نهجنا 

املتبع يف مزاولة نشاطنا التجاري. يوضح الفصل التايل من امليثاق 

)نهج تريكس إزاء حكوماتنا ومجتمعاتنا( التزامنا بأن نكون مواطنني 

صالحني عىل الصعيد اإلقليمي والوطني والعاملي، كام يوضح ماهية 

الدور املنتظر من جميع عنارص الفريق بهذا الخصوص.
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وملّا كان املقر الرئييس لرشكتنا يف الواليات املتحدة، فإن قوانني الواليات املتحدة 
ترسي يف كثري من الحاالت عىل عمليات رشكتنا وعىل عموم رشكائنا وعىل جميع 

عنارص فريق تريكس يف مختلف البلدان التي منارس فيها نشاطنا التجاري. كذلك، 
فإنه يحق لبلدان أخرى أيًضا أن تطبق قوانينها خارج حدودها الجغرافية.

نحن ملتزمون مبامرسة عملنا وفق أعىل مستويات السلوك األخالقي، وأن نتقيد 
بكافة القوانني واألنظمة السارية، ونحرتم مواثيق العمل املعمول بها عىل مستوى 

القطاع يف أي بلد من البلدان التي لدينا فيها حضور تجاري. لن نقبل التورط يف 
أي سلوك غري قانوين عرب طرف ثالث.

قد يالحظ يف بعض الحاالت وجود تناقض بني القوانني النافذة يف بلدين مختلفني 
أو أكرث، أو بني القوانني النافذة من جهة وأحكام هذا امليثاق أو سياسة تريكس 
من جهة ثانية. تقيد)ي( يف مثل هذه الحاالت دوماً بالقانون أو املعيار الذي 

يفرض أعىل مستويات من السلوك األخالقي، واتصل)ي( بفريق تريكس لشؤون 
األخالقيات واالمتثال أو بأحد الوكالء القانونيني يف قسم الشؤون القانونية 

للحصول عىل مساعدة لحل مشكل التعارض بني القوانني.

حقوق اإلنسان

يعد الدفاع عن حقوق اإلنسان متوافًقا مع منظومة قيم نهج تريكس. نرعى 
ونحرتم وندعم حقوق اإلنسان األساسية والحريات لجميع الناس. تشكل حقوق 

اإلنسان لبنة أساس مجتمع يسود فيه العدل واملساواة واالستدامة، ويتحمل 
جميع أعضاء الفريق مسؤولية حامية حقوق اإلنسان. تنتهج رشكتنا سياسة 
الالهوادة مع أي شكل من أشكال الرق واالستعباد وتهريب البرش وتشغيل 

األطفال والعاملة القرسية داخل أنشطتنا التجارية ويف سلسلة تزويدنا. إضافة إىل 
ذلك، فقد أرسينا منظومات لضامن خلو منتجاتنا من معادن الرصاع. يرجى قراءة 
آخر تقرير ملؤسسة تريكس بشأن الحوكمة البيئية واالجتامعية وحوكمة الرشكات 

للمزيد من املعلومات حول كيفية دفاع تريكس عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 
التزامها بأهداف األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة.

نضع معايري عالية ملزودينا ونتوقع منهم التحيل باملسؤولية االجتامعية والقانونية 
واألخالقية. نتوقع من جميع املزودين الذين يتعاملون تجاريًا مع تريكس إقرار 

وصيانة حقوق اإلنسان وحقوق الشغل والصحة والسالمة والبيئة ومامرسات 
أخالقيات األعامل املنصوص عليها يف ميثاق السلوك املهني ملريسك الخاص 

باملزودين.

البيئة

ال يضيف تطبيق مبادئ االستدامة والتقليل من انبعاثات الكربون والتعامل مع 
التحديات البيئية املحلية قيمة بالنسبة لزبائننا فقط، بل يعكس كذلك قيمتنا 

الجوهرية املتمثلة يف املواطنة. ينبغي التفكري عند اتخاذ القرارات التجارية 
يف طرق للتقليل من استهالك الطاقة والوقود واملياه وغري ذلك من املوارد يف 

عملياتنا ويف سلسلة تزويدنا. نلتزم بتحسني فعالية اآلالت واملعدات التي ننتج 
ونقوم بتقليل املخلفات يف عملياتنا من خالل إعادة التدوير وإعادة االستعامل 

والتجديد والتصليح. يعترب جميع عنارص الفريق أصحاب مصلحة رئيسيني يف 
مسريتنا نحو التقليل من انبعاثات الكربون يف عملياتنا وتحسني أوضاع العامل 

الذي نعيش يف كنفه.

لقد كانت تريكس السباقة يف تسويق 

شاحنات الخدمات الكهربائية بالكامل. 

تلتزم تريكس بالتقيد التام بنص وروح القوانني واألنظنة البيئية السارية يف أي 
بلد منارس فيه نشاطنا التجاري. وباإلضافة إىل ذلك فإن كل عنرص يف فريق 

تريكس هو مسؤول أيًضا مسؤولية شخصية عن وجوب إبالغ رئيسته أو مسؤول 
الصحة واألمان والبيئة )HSE( أو مرشف املوقع بأية انتهاكات أو حاالت الترسب 

أو اإلنصباب أو التفريغ أو االنبعاث إىل البيئة، وذلك بغية اتخاذ اإلجراءات 
الفورية املناسبة. اإلصالحية 

متنع تريكس دون استثناء إدخال أية معلومات معروف أنها كاذبة، عند ملء أية 
استامرة حكومية، أو عند إعداد أي من تقارير الرصد، أو عند االستجابة ألي 

طلب للمعلومات من أية هيئة حكومية. كذلك مينع منًعأ باتًا التالعب بالعينات 
أو التخفيف من تركيزها، أو السعي بأي طريقة أخرى إىل تقديم معلومة كاذبة 
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فيام يخص نتائج تحليل العينة، كام مينع أيًضا اإلخالل املتعمد برشوط التصاريح 
أو الربوتوكوالت املعمول بها فيام يخص جمع العينات، أو تصنيفها، أو اختبارها، أو 
تحليلها، أو فيام يخص تسجيل البيانات البيئية املختلفة. وفضاًل عن ذلك فإنه مينع 

منًعا باتًا إغفال أو االلتفاف حول أي جهاز من أجهزة املراقبة البيئية أو الرصد 
البيئي مبا يخالف القانون أو رشوط التصاريح.

نحرص عىل استيفاء رشوط التصاريح البيئية املعمول بها، ونتقيد بأحكام جميع 
تلك التصاريح. نلتزم بحامية البيئة من خالل تقليص حجم النفايات ودرء مختلف 

أشكال الترسب أو االنصباب أو التفريغ أو االنبعاث إىل البيئة. كام أننا نلتزم 
السالمة واألمان يف استخدام ومعالجة ونقل مختلف املواد الخام واملنتجات 

والتخلص من النفايات.

الدعم واملشاركة املجتمعية

متتاز رشكتنا بانتشارها الواسع حيث يغطي مجال نشاطها العديد من املجتمعات 
يف مختلف أرجاء املعمورة. وكمواطنني يف تلك املجتمعات يتوجب علينا أن نترصف 

دوًما بدرجة عالية من املسؤولية. وهذا يعني أن نلتزم درجة عالية من السالمة 
واألمان يف مامرستنا ألعاملنا املختلفة، وأن نكون جاهزين دوًما ملواجهة مختلف 

حاالت الطوارئ املحتملة.

نسهم يف بناء مجتمعاتنا وندعمها من خالل املشاركة الفاعلة فيها. قد تأخذ 
مشاركتنا يف بعض األحيان شكاًل بسيطًا كأن ندعم إحدى املنظامت الشبابية 
املحلية، وقد تكون يف حالة أخرى أكرث تعقيًدا كأن نساعد يف بناء مدرسة أو 

مستشفى عىل سبيل املثال. نحن مواطنون يف مجتمعاتنا املحلية. وإذا نجحنا يف 
جعل مجتمعاتنا املحلية أفضل حااًل، نكون قد أسهمنا يف تحسني رشكتنا وتقويتها.

املساهامت   الخريية والتربعات

يجب املوافقة عىل املساهامت الخريية والتربعات املقدمة بالنيابة عن تريكس أو 
املمولة من أموال الرشكة مسبًقا من طرف املدير العام أو رئيس املوقع ورئيسة 
القطاع املعني يف الرشكة. كام يجب املوافقة مسبًقا عىل املساهامت الخريية أو 
التربعات، أو مجموعة من املساهامت الخريية أو التربعات، التي تتعدى قيمتها 

2500 دوالر أمرييك سنويًا من ِقبل رئيس املجلس اإلداري ومدير تريكس واملسؤول 

التنفيذي األول. يجب أن تكون جميع املوافقات خطية.

 MP Omagh شارك عنارص فريق 

 يف حدث “spin-a-thon” لجمع 

 التربعات الذي استمر لـ25 ساعة 

 من أجل دعم جمعية خريية محلية 

يف مجال الصحة النفسية. 

 وفّر عنارص الفريق لدى Genie Korea ألف وحدة من طوب الفحم إىل عائالت تسكن 

يف األكواخ للتدفئة.
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قوانني حامية البيئة بالغة التعقيد، فكيف يل أن أعرف متى أقلق بخصوص 

حالة معينة؟

وأجوبة أسئلة 
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الفعاليات واملساهامت السياسية

نحرتم حق عنارص فريقنا يف املشاركة يف الفعاليات السياسية، غري أن أي قرار 
بشأن املساهمة بشكل فاعل يف أية فعالية سياسية ميثل قراًرا شخصيًا وطوعيًا 

بحتًا. يجب أن تكون مامرسة عنارص فريق العمل لنشاطاتهم السياسية الشخصية 
عىل حساب وقتهم الخاص ومبواردهم الخاصة. يتوجب عليك يف جميع األوقات 
أن توضح مبا ال يقبل اللبس أنك تعرب)ين( عن أرائك ومواقفك الشخصية وليس 

عن آراء أو مواقف الرشكة.

نظرًا للقيود الصارمة املفروضة عىل النشاط السيايس للرشكات، فإنه ال يحق 
لعنارص فريق العمل تقديم أية مساهمة سياسية مبارشة أو غري مبارشة باسم 

تريكس، أو متويل أية مساهمة من هذا القبيل من موارد الرشكة، إال مبوجب 
موافقة خطية مسبقة من املسؤول التنفيذي األول، أو رئيس القسم املايل، أو 
املستشار القانوين العام ملؤسسة تريكس. تفرض قوانني كثري من الدول قيوًدا 
صارمة عىل مساهامت الرشكات يف الحياة السياسية. ومن شأن انتهاك تلك 

القوانني أن يؤدي إىل فرض عقوبات وخيمة، مبا فيها عقوبة السجن، بحق األفراد 
املرتكبني لهذه االنتهاكات.
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طلب مني مديري أن أساهم يف دعم مرشح سيايس يؤيده. هل يصح ذلك؟
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طلب املساعدة أو إثارة القلق الرشكة واملساهمونمقدمة فهرسالسوق والزبائن الحكومات واملجتمعات عنارص الفريق ومكان العمل

هل لديك أية أسئلة؟ هل أنت يف حاجة إىل مزيد من املعلومات أو وسيلة أخرى للتعبري عن قلقك؟ يرجى االطالع عىل  نهج تريكس بخصوص طلب املساعدة أو إثارة القلق  38
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