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 قانون األخالقيات
 

 
إطاعة المبادىء ") إيتون("تتطلب مؤسسة إيتون من جميع مدراء ومسؤولي وعاملي إيتون، وفروعها وحلفائها 

.األساسية للسلوك األخالقي المبينة هنا عند أدائهم واجباتهم  
 

 .لنا في أنحاء العالم إننا نحترم ونطيع القوانين والقواعد واألنظمة التي تنطبق على أعما– إطاعة القانون .1
 

 إننا نحافظ بشكل صحيح على السجالت المالية وسجالت – استقامة السجالت واإلبالغ عن نتائجنا المالية .2
األعمال األخرى بشكل دقيق، وننقل نتائج مالية آاملة ومنصفة ودقيقة ومفهومة وفي المواعيد المناسبة، 

م ضوابط داخلية للحفاظ على استقامة سجالتنا لقد طورنا نظا. وآذلك المعلومات المادية األخرى
 .ومعلوماتنا

 
 . إننا نحترم حقوق اإلنسان ونطلب من موردينا فعل هذا أيضًا– احترام حقوق اإلنسان .3

 
 .  إننا ملتزمون بإنتاج منتجات وتقديم خدمات ذات جودة عالية– تحقيق الجودة .4

 
إننا ال نشارك بممارسات تجارية .  األداء المتفوق إننا نكسب ميزة تنافسية عن طريق– التنافس بأخالقية .5

 .غير أخالقية أو غير قانونية
 

 إننا ملتزمون باحترام القوى العاملة المتنوعة حضاريًا عن – احترام التنوع وممارسات التنوظيف المنصفة .6
إننا . الجدارةطريق الممارسات التي توفر التساوي بالحقوق والمعاملة المنصفة لجميع العاملين على أساس 

 .ال نتساهل مع التحرش أو التمييز العنصري في مكان العمل
 

 إننا نتجنب العالقات أو السلوآيات التي قد تؤثر بشكل سلبي على الحكم أو – تجنب تضارب المصالح .7
تون إننا ال نستغل مناصبنا في إي. تسّبب تضاربًا فعليًا أو ظاهريًا بين مصالح العاملين ووالءنا نحو إيتون

إننا ال نشارك في نشاطات أو ندخل في عالقات . للحصول على مزايا بشكل غير صائب لنا أو لآلخرين
 .تتنافس مع إيتون

 
 إننا نستخدم ممتلكات ومعلومات وفرص إيتون لتحقيق أغراض أعمال – حماية األصول والمعلومات .8

لى سرية المعلومات وبيانات العاملين إننا نحافظ بشكل صائب ع. إيتون، وال نسمح باالستخدام بال تفويض
 .المؤتمنة لدينا من قبل إيتون أو اآلخرين

 
إننا .  إننا ال نقبل الرشاوى والرشاوى التجارية أو الهدايا أو الترفيه بشكل غير الئق– التصرف باستقامة .9

 .نشارك بممارسات األعمال المتسقة مع أخالقياتنا وقيمنا
 

لتزمون بالقوانين والقواعد واألنظمة الخاصة ذات الصلة بالعقود الحكومية  إننا م– البيع إلى الحكومات .10
 .والعالقات مع الموظفين الحكوميين

 
 إننا ال نقدم مساهمات نيابة عن إيتون إلى المرشحين السياسيين أو األحزاب – المساهمات السياسية .11

 .السياسة، حتى إذا آان هذا قانونيًا
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إننا ملتزمون بتصدر الريادة العالمية بحماية صحة وسالمة عاملينا وحماية  – البيئة والصحة والسالمة .12
 .البيئة

 
 

 بشكل يخضع للقانون المحلي، يمكن ألي شخص اإلبالغ بشكل علني أو مجهول عن أية مخاوف – اإلبالغ
ة بالمحاسبة أو األمور تتعلق باألخالقيات أو المخالفات القانونية المحتملة أو الفعلية، بما في ذلك أية مسألة متعلق

سيتم الحفاظ على السرية إلى . المالية أو الضريبة أو مكافحة الرشوة، إلى مسؤول األخالقيات وااللتزام بها
.أقصى حد ممكن مع السماح بإجراء تحقيق مناسب  

 
:   البالغ عن طريق العنوان البريدي أو البريد اإللكتروني أو الهاتف آما هو مشار إليه أدناهيمكن تقديم  

  
- العنوان البريدي  

: أرسل رسالة بريدية إلى العنوان التالي  
 نائب الرئيس، األخالقيات وااللتزام بها

،شرآة إيتون  
VP, Ethics and Compliance, Eaton Corporation 

1111 Superior Ave 
Cleveland, Ohio 44114 USA 

 
- البريد اإللكتروني   

 أو استخدم النماذج اإللكترونية في الموقع اإللكتروني Ethics@eaton.comأرسل رسالة بريد إلكتروني إلى 
JOEلغلوبال إيثيكس الذي يمكن الولوج إليه عن طريق  أو على الموقع اإللكتروني الخارجي ) إنترانيت إيتون (

.إليتون  
 

-هاتف    
 من الواليات المتحدة 800.433.2774الرجاء االتصال مع خط المساعدة لألخالقيات واالستقامة المالية على رقم 

من جميع الدول األخرى، يمكنك االتصال باألرقام المبينة على ملصق األخالقيات المحلي أو الموقع . أو آندا
JOEاإللكتروني لغلوبال إيثيكس على   هو مجاني، ويتوفر مندوبين يجيدون التحدث بعدة لغات على خط المساعدة. 

. مدار الساعة طوال أيام األسبوع  
 

-الدعم بلغات متعددة   
إذا آنت تفضل هذا، يمكنك استخدام لغتك األصلية لمراسلتنا حول مخاوفك إلى أحد العناوين أعاله، وسنتولى نحن 

.ترجمة رسالتك أو بريدك اإللكتروني  
 

ون باالنتقام من أي موظف يبلغ عن مخاوف أخالقية أو قانونية أو مالية، ولن تعاقب أي موظف يتقدم لن تسمح إيت
. بمثل هذا اإلبالغ بنية طيبة  

 
 المسؤولية الشخصية

يتحمل آل مدير ومسؤول وموظف المسؤولية الشخصية لقراءة المبادىء المتضمنة في قانون أخالقيات إيتون 
بشكل يخضع للقانون المحلي، يعتبر االلتزام بهذه المبادىء شرطًا للتوظيف، وعدم . م بهاواالطالع عليها وااللتزا

.االلتزام بها قد يؤدي إلى إجراءات تأديبية، تصل إلى وتشمل الفصل  
 

ينبغي على مجلس المدراء تحديد، أو تعيين موظفي اإلدارة الذين يمكنهم تحديد، اإلجراءات الواجب اتخاذها في 
سيتم وضع هذه اإلجراءات بشكل منطقي لردع األعمال الخاطئة .  مخالفات لقانون األخالقياتحالة حدوث

.والترويج للمساءلة وااللتزام بقانون االخالقيات  
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 وعامل بواجب إعالم إيتون بأي نشاط يخالف هذه المبادىء مدير ومسؤولبشكل يخضع للقانون المحلي، يلتزم آل 
مكن تقديم التقارير إلى مشرف أو عضو آخر من اإلدارة، أو مكتب األخالقيات وااللتزام ي. بحسب رأيه أو رأيها
يمكن أيضًا اإلبالغ عن المخالفات المحتملة إلى رؤساء لجان التدقيق أو لجان األحكام في . بها آما هو مبين أعاله

 نائب الرئيس لألخالقيات وااللتزام مجلس المدراء، أو إلى مجلس المدراء مباشرة، أو عن طريق البريد إلى اهتمام
.بها، والذي سيحول التقرير  

 


