
األخالقيات
قوة القيام باألعمال بالشكل الصحيح

دليل األخالقيات



«عن طريق فهم المعلومات في هذا الدليل 
وتطبيقها كلما لزم األمر، فإنك تتخذ خياراً 

مدروساً لحماية إرثنا القائم منذ أمد طويل من 
االستقامة مع المساهمة بشكل حقيقي في 

نجاحنا المستقبلي».

اختيار النجاح
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إلى المدراء والمسؤولين والعاملين:
إن أفضل المؤسسات العالمية تكون حاسمة. وبإحساسهم الواضح برؤياهم ومهمتهم، فإنهم يحددون 

أهدافاً طموحة ويسعون إلى تحقيقها. فالنجاح أمر مدروس.
ضمن السياق نفسه، اكتسبت إيتون سمعتها العالمية باالستقامة عن طريق جعل األخالقيات من أهم 

أولوياتها. إننا نرعى القيم الصحيحة ونوضح ما نعنيه بالتصرف باستقامة القيام باألعمال بشكل 
صحيح.

نتيجة لهذا، أصبحت سمعة إيتون كمؤسسة أخالقية عالية ذات سمعة قوية ومميزة. وعن طريق 
مواصلة تلبية التوقعات العالية التي نحددها ألنفسنا، فإننا نحمي جزءاً مهماً مما يجعلنا ناجحين 

بشكل متميز في أعين عمالئنا وموردينا وعاملينا. 
إن إيتون ملتزمة بضمان حصولك على المعلومات واإلرشاد واألدوات الالزمة لفهم معايير إيتون 

األخالقية وااللتزام بها فيما يتعلق بمكان العمل، وحتى عندما تؤثر الممارسات أو الظروف المحلية 
على وضوح القرار. إن دليل األخالقيات هذا جزء مهم من ذلك االلتزام. يمتلىء هذا الدليل باألمثلة 

الصلبة والواضحة واإلرشادات العملية، وهو يعّرف ويساند معاييرنا للسلوكيات األخالقية في 
التعامالت اليومية مع العاملين الزمالء والمشاركين الخارجيين.

إننا، في إيتون، نعتبر كيفية تحقيقنا لنتائجنا مقياساً مهماً للنجاح. القيام باألعمال بشكل صحيح هو 
في صلب ماركة إيتون، ودعامة محورية في كيفية اكتساب سمعتنا في السوق. وعن طريق فهم 

المعلومات في هذا الدليل وتطبيقها كلما لزم األمر، فإنك تتخذ خياراً مدروساً لحماية إرثنا القائم منذ 
أمد طويل من االستقامة مع المساهمة بشكل حقيقي في نجاحنا المستقبلي. 

Craig Arnold
 رئیس مجلس اإلدارة والمدیر التنفیذي
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إننا نفهم أن قدرتنا على تحقيق أهدافك المتعلقة باألداء 
تتوقف على التزام كل فرد منا بقيمنا الجوهرية:

قيم إيتون

توجيه العمالء — إننا نجعل من عمالئنا هم محور تركيز كل عمل نقوم به.
العاملون — إننا نقّر بأن العاملون هم أهم مواردنا.

الثقة — إننا نتمتع بالثقة باالعتماد على اآلخرين للقيام بالصواب.
االحترام — إننا نعامل بعضنا باحترام ومراعاة.

الكرامة — إننا نكرم كبرياء اآلخرين واحترامهم لذاتهم.
االستقامة — إننا ملزمون بالصدق واألخالقيات.
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الصحة والسالمة
إننا ملتزمون بتوفير السالمة لجميع العاملين

التفوق
إننا نتوق إلى أن نكون األفضل.

المساءلة
إننا نحافظ على التزاماتنا.

الدمج
إننا نقّدر االختالفات الفردية.

التواصل
إننا نتواصل بشكل علني وصريح.

إننا نعتنق مبدأ «التفوق من خالل العاملين» عن طريق 
إنشاء مكان عمل ذو أداء عاٍل والحفاظ عليه. إننا نشجع 
على األداء العالي عن طريق فلسفة إيتون، والتي تدمج 

قيمنا الجوهرية في مسؤولياتنا نحو بعضنا البعض، ونحو 
الشركة، ونحو عمالئنا والمشاركين اآلخرين.

التعويضات
إننا نوفر أجور ومزايا تنافسية.

التعلم
إننا نستمر بالتعلم والنمو والتغيير بشكل 

متواصل.

اإلبداع
إننا نقّدر األفكار الجديدة.

المشاركة
إننا نشارك بفعالية في أعمالنا، وملتزمون 

بمستقبل إيتون.

البيئة والمجتمعات
إننا نتوق إلى تحسين البيئة ومجتمعاتنا.
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تتطلب مؤسسة إيتون من جميع مدراء ومسؤولي 
وعاملي إيتون، وفروعها وحلفائها («إيتون») إطاعة 
المبادىء األساسية للسلوك األخالقي المبينة هنا عند 

أدائهم واجباتهم.

قانون 
األخالقيات
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قانون األخالقيات إطاعة القانون – إننا نحترم ونطيع القوانين والقواعد واألنظمة التي   1.
تنطبق على أعمالنا في أنحاء العالم.

استقامة السجالت واإلبالغ عن نتائجنا المالية – إننا نحافظ بشكل صحيح على   2. 
السجالت المالية وسجالت األعمال األخرى بشكل دقيق، وننقل نتائج مالية كاملة ومنصفة 

ودقيقة ومفهومة وفي المواعيد المناسبة، وكذلك المعلومات المادية األخرى. لقد طورنا نظام 
ضوابط داخلية للحفاظ على استقامة سجالتنا ومعلوماتنا.

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

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

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

احترام التنوع وممارسات التنوظيف المنصفة – إننا ملتزمون باحترام القوى   6. 
العاملة المتنوعة حضارياً عن طريق الممارسات التي توفر التساوي بالحقوق والمعاملة 

المنصفة لجميع العاملين على أساس الجدارة. إننا ال نتساهل مع التحرش أو التمييز العنصري 
في مكان العمل.

تجنب تضارب المصالح – إننا نتجنب العالقات أو السلوكيات التي قد تؤثر بشكل سلبي   7. 
على الحكم أو تسبّب تضارباً فعلياً أو ظاهرياً بين مصالح العاملين ووالءنا نحو إيتون. إننا ال 

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

حماية األصول والمعلومات – إننا نستخدم ممتلكات ومعلومات وفرص إيتون لتحقيق   8. 
أغراض أعمال إيتون، وال نسمح باالستخدام بال تفويض. إننا نحافظ بشكل صائب على سرية 

المعلومات وبيانات العاملين المؤتمنة لدينا من قبل إيتون أو اآلخرين.

التصرف باستقامة – إننا ال نقبل الرشاوى والرشاوى التجارية أو الهدايا أو الترفيه بشكل   9. 
غير الئق. إننا نشارك بممارسات األعمال المتسقة مع أخالقياتنا وقيمنا.

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

المساهمات السياسية – إننا ال نقدم مساهمات نيابة عن إيتون إلى المرشحين السياسيين   11.
أو األحزاب السياسة، حتى إذا كان هذا قانونياً.

البيئة والصحة والسالمة – إننا ملتزمون بتصدر الريادة العالمية بحماية صحة وسالمة   12.
عاملينا وحماية البيئة.
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اإلبالغ – بشكل يخضع للقانون المحلي، يمكن ألي شخص اإلبالغ بشكل علني أو مجهول عن 
أية مخاوف تتعلق باألخالقيات أو المخالفات القانونية المحتملة أو الفعلية، بما في ذلك أية مسألة 

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

يمكن تقديم البالغ عن طريق العنوان البريدي أو البريد اإللكتروني أو الهاتف كما هو مشار إليه 
أدناه:  

العنوان البريدي – أرسل رسالة بريدية إلى العنوان التالي: • 

نائب الرئيس،
 األخالقيات وااللتزام بها، شركة إيتون،

1111 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio 44114 USA

البريد اإللكتروني – أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى Ethics@eaton.com أو استخدم • 
النماذج اإللكترونية في الموقع اإللكتروني لغلوبال إيثيكس الذي يمكن الولوج إليه عن طريق 

JOE (إنترانيت إيتون) أو على الموقع اإللكتروني الخارجي إليتون.

هاتف – الرجاء االتصال مع خط المساعدة لألخالقيات واالستقامة المالية على رقم • 
800.433.2774 من الواليات المتحدة أو كندا. من جميع الدول األخرى، يمكنك االتصال 
باألرقام المبينة على ملصق األخالقيات المحلي أو الموقع اإللكتروني لغلوبال إيثيكس على 

JOE. خط المساعدة هو مجاني، ويتوفر مندوبين يجيدون التحدث بعدة لغات على مدار الساعة 
طوال أيام األسبوع. 

الدعم بلغات متعددة – إذا كنت تفضل هذا، يمكنك استخدام لغتك األصلية لمراسلتنا حول • 
مخاوفك إلى أحد العناوين أعاله، وسنتولى نحن ترجمة رسالتك أو بريدك اإللكتروني.

لن تسمح إيتون باالنتقام من أي موظف يبلغ عن مخاوف أخالقية أو قانونية أو مالية، ولن تعاقب 
أي موظف يتقدم بمثل هذا اإلبالغ بنية طيبة. 
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المسؤولية الشخصية
يتحمل كل مدير ومسؤول وموظف المسؤولية الشخصية لقراءة المبادىء المتضمنة في قانون 

أخالقيات إيتون واالطالع عليها وااللتزام بها. بشكل يخضع للقانون المحلي، يعتبر االلتزام بهذه 
المبادىء شرطاً للتوظيف، وعدم 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 حالة حدوث مخالفات لقانون األخالقيات. سيتم وضع هذه اإلجراءات بشكل 
منطقي لردع األعمال الخاطئة والترويج للمساءلة وااللتزام بقانون االخالقيات.

بشكل يخضع للقانون المحلي، يلتزم كل مسؤول ومدير وعامل بواجب إعالم إيتون بأي نشاط 
يخالف هذه المبادىء بحسب رأيه أو رأيها. يمكن تقديم التقارير إلى مشرف أو عضو آخر من 

اإلدارة، أو مكتب األخالقيات وااللتزام بها كما هو مبين أعاله.   يمكن أيضاً اإلبالغ عن المخالفات 
المحتملة إلى رؤساء لجان التدقيق أو لجان األحكام في مجلس المدراء، أو إلى مجلس المدراء 

مباشرة، أو عن طريق البريد إلى اهتمام نائب الرئيس لألخالقيات وااللتزام بها، والذي سيحول 
التقرير.
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مقدمة 
إن الهدف من دليل األخالقيات هذا هو مساعدة جميع 

عاملي إيتون في أنحاء العالم على معرفة قانون 
األخالقيات وااللتزام به عند أداء أعمالهم اليومية. ليس 
الهدف منه هو تغطية جميع المشكالت األخالقيات، بل 

باألحرى منحك إرشادات عامة التخاذ قرارات األعمال 
األخالقية وتوجيهك إلى المصادر لطلب المزيد من 

المساعدة. اسأل المشرف عنط أو راجع JOE، إنترانيت 
إيتون، لقراءة النص الكامل لسياسات الشركة المشار إليها 

في هذا الدليل.  
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َمن ينبغي عليه االلتزام بقانون األخالقيات؟
عاملو إيتون في أنحاء العالم

يتحمل كل مدير ومسؤول وموظف (يشار إليهم بشكل جماعي في هذا الدليل باسم 
«العاملين») بالمسؤولية الشخصية لقراءة المبادىء المتضمنة في قانون األخالقيات 

واالطالع عليها وااللتزام بها.

الفروع والحلفاء والهيئات األخرى
إن الفروع والحلفاء والهيئات األخرى التي 
تمتلك بها إيتون أسهم ملكية مسيطرة هي 

ملزمة بااللتزام بقانون األخالقيات. على سبيل 
المثال، ينبغي على أي مشروع مشترك تمتلك 

به إيتون أكثر من 50 بالمئة االلتزام بقانون 
األخالقيات. سيتم حث الهيئات التي تمتلك 

إيتون بها 10 بالمئة أو أكثر، ولكنها ال تمتلك 
األسهم المسيطرة بها، على اتباع قانون 

األخالقيات أو قانون سلوكيات مشابه.

األطراف األخرى
حيثما اقتضى األمر، ينطبق قانون أخالقيات 

إيتون بشكل مكافىء على األفراد أو األطراف 
المشتركين بمساعدة أو يقدمون خدمات إلى 

إيتون أو نيابة عنها. هذا يشمل جميع العاملين 
المرتبطين، مثل المتعهدين المستقلين 

ومستشاري األعمال ومزودي الخدمات 
وعاملو الوكالة.

إننا نتطلب من موردينا االلتزام بقانون سلوك 
موردي إيتون. 

إننا ال نسمح ألطراف أخرى بالقيام بأي عمل 
نيابة عنا يحظر علينا نحن أنفسنا فعله.

سؤال  
ماذا لو كانت معتقدات بعض العاملين  س. 

لدي تتضارب مع مبادىء إيتون 
األخالقية؟  

ليس هدف إيتون هو محاولة تغيير  ج. 
معتقداتك الشخصية. ولكننا نتوقع منك 

استخدام مبادىء إيتون األخالقية 
إلرشاد سلوكياتك عند القيام باألعمال 

نيابة عن إيتون.  إذا كان لديك 
استفسارات حول إمكانية تلبية  هذه 

التوقعات أم ال، يمكنك إثارة مخاوفك 
مع المشرف عليك أو االتصال مع 

مكتب األخالقيات وااللتزام بها.



14

إطاعة القانون 1
إننا نحترم ونطيع القوانين والقواعد واألنظمة التي تنطبق 

على أعمالنا في أنحاء العالم.



االحترام

مسؤوليتك الشخصية
كموظف في إيتون، عليك االلتزام بجميع القوانين المطبقة واألنظمة الحكومية في كل مرة نقوم بها 

باألعمال. يجب عدم اعتبار الضغوطات الملموسة من المشرف عليك أو المطالبات الناتجة عن 
ظروف األعمال عذراً لئال تلتزم بالقانون. إنك مسؤول عن إثارة أية استفسارات أو شكوك تراودك 

حول إجراء عمل مقترح مع المشرف عليم أو مكتب األخالقيات وااللتزام بها.

ضوابط االستيراد والتصدير التجاري الدولي 
تلتزم إيتون بقوانين الواليات المتحدة المطبقة والقوانين واألنظمة والقيود األخرى عند استيراد 

وتصدير المنتجات أو الخدمات أو المعلومات أو التكنولوجيا. إن عدم االلتزام بهذه األنظمة قد يعتبر 
جريمة، وقد تشمل عقوبات عدم االلتزام بها تغريم إيتون وتغريم وسجن أي عامل مسؤول عن 

ذلك. إنك مسؤول عن معرفة القوانين المتعلقة بك وبنشاطات عملك اليومي، وقد يشمل هذا قوانين 
دولة غير الدولة التي تقيم بها.

القوانين والممارسات المحلية 
بما أن إيتون هي مؤسسة أمريكية، فإنها تخضع لقوانين الواليات المتحدة. كما تخضع إيتون لقوانين 

الدول األخرى التي تقوم باألعمال فيها. قد تؤثر األعمال المحلية في دولة على كيفية قيامنا 
باألعمال في دولة أخرى. عندما تقوم بأعمال إيتون، من األهمية بمكان أن تفهم القوانين المحلية 

التي تنطبق عليك في بلدك األصلي، وكذلك كيف يمكن أن تتأثر بقوانين الدول األخرى. إذا واجهت 
تضارباً بين هذه القوانين، أو إذا وجدت أن الجمارك واألعمال المحلية أو الممارسات االجتماعية 

تتضارب مع هذه القوانين، عليك طلب المساعدة.
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أمثلة
الخطأ

اكتشف عامل أن عميًال ما ال يقدم النسبة 
المئوية الصحيحة من المحتويات المحلية 

من قطع غيار إيتون لتلبية المتطلبات 
الحكومية. ال يفعل العامل شيئاً ألنه ال 

يريد خسارة أعمال العميل.  
الحظت موظفة شحن أن منتجاً إليتون 

معّداً للتصدير إلى دولة أجنبية يضم 
تكنولوجيا محظورة بموجب قوانين ضبط 

التصدير المحلية. وال تجد مؤشراً على 
الحصول على رخصة التصدير المتطلبة 

لتلك التكنولوجيا. وال تشكك بأمر الشحنة، 
مما يسمح بإرسالها.

الصواب 
يكتشف مدير أن شحنة يجب إرسالها من 

دولة وجهة مسموح بها إلى دولة 
محظورة، وهذا يخالف قوانين ضبك 

التصدير في الواليات المتحدة، ويوقف 
الشحنة.

يهدد عطل بالمعدات بتأخير شحن 
منتجات إلى عميل مهم. أحد الحلول هو 
نقل اإلنتاج إلى مصنع آخر تابع إليتون، 
ولكن هذا يتطلب الحصول على الموافقة 
المسبقة من العميل، باإلضافة إلى مكاتب 
الجمارك والضرائب المحلية. رغم تأخير 
التسليم ألسبوع، يتأكد مدير المصنع من 

حصول فريقه على الموافقات الضرورية 
قبل نقل اإلنتاج.

أسئلة  
أشك بأن موزعاً يشحن قطع غيار إيتون إلى دولة أعتقد بأنها خاضعة للعقوبات أو  س. 

محظورة بموجب قوانين التصدير. ماذا ينبغي أن أفعل؟
إن شحن المنتجات إلى دول خاضعة لعقوبات أو حظر، حتى من خالل موزع، قد يكون  ج. 

مخالفاً للقوانين بموجب قوانين التصدير في العديد من الدول التي تقوم إيتون باألعمال فيها. 
إن القوانين التي تحكم هذا الشحن هي بالغة التعقيد، وتحديد ما إذا كان الشحن هو قانوني 

يتطلب مراجعة الوقائع بحرص. إذا كنت تشك بأنه يتم شحن منتجات إيتون إلى دولة خاضعة 
لعقوبات أو محظورة، أو قبل المشاركة في أية معاملة قد تشمل دولة خاضعة لعقوبات أو 

محظورة، عليك االتصال بالقسم القانوني لطلب المساعدة فوراً.

تكون معاييرنا وسياساتنا أحياناً أكثر صرامة من القوانين المحلية في بالد. لماذا ينبغي  س. 
علينا تخطي ما هو متطلب من قبل القانون المحلي؟

إيتون ملتزمة بالقيام باألعمال بشكل صحيح، مما يعني أننا نقوم بالعمل الصائب حتى إذا كان  ج. 
أكثر تقييداً من القوانين المحلية أو إذا كانت الجمارك المحلية أو تصريح الممارسات المحلية 

ذو منهج مختلف.
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استقامة السجالت 2
واإلبالغ عن 
نتائجنا المالية

إننا نحافظ بشكل صحيح على السجالت المالية وسجالت 
األعمال األخرى بشكل دقيق ومكتمل، وننقل نتائج مالية 
كاملة ومنصفة ودقيقة ومفهومة وفي المواعيد المناسبة، 

وكذلك المعلومات المادية األخرى. لقد طورنا نظام 
ضوابط داخلية للحفاظ على استقامة سجالتنا ومعلوماتنا.  

18



الدقة

ينبغي على العاملين القيام بما يلي:

19

التأكد من أن دفاترهم المالية وسجالتهم وحساباتهم المسؤولين عنها تعكس بشكل دقيق • 
المعامالت، وتتوافق مع مبادىء المحاسبة المتطلبة ومع نظام إيتون للضوابط الداخلية.

عدم تزوير أية وثيقة أو إساءة تقديم الطبيعة الحقيقية ألية معاملة. • 
اتباع سياسات إيتون لحفظ السجالت.• 



أسئلة  
ما هي بعض األمثلة على سجالت األعمال؟ س.  

يمكن أن تكون سجالت األعمال إلكترونية أو وثائق من الورق، وتشمل ما يلي: ج.  
سجالت ساعات العمل،• 
تقارير االختبارات،• 
التقارير المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة،• 
بيانات العوائد والتكاليف،• 
التقارير المالية،• 
تقارير النفقات،• 
معلومات المنتجات،• 
تقارير الجودة• 
سجالت المؤهالت التعليمية أو تاريخ العمل.• 

ما العواقب التي قد تنتج عن اإلبالغ غير الصادق عن معلومات الشركة؟ س.  
إرسال معلومات خاطئة عن الجودة واالختبارات والجرد والتقارير المالية أو غيرها من  ج.  

التقارير المشابهة قد تؤدي إلى عقوبات تأديبية تصل إلى وتشمل الفصل. كما يمكن أن يؤدي 
مثل هذا السلوك إلى اإلضرار بسمعتنا، ويؤدي إلى مسؤولية مدنية أو جنائية على العامل 

والشركة.

أبلغ أحد زمالئي بالعمل بعض نتائج االختبارات المهمة بشكل زائف، وقد يؤدي هذا إلى  س.  
عيوب خطيرة في المنتج.  كيف يمكنني إثارة هذا األمر من دون تعريض عالقتي مع زميلي 

بالعمل للخطر؟
بحسب الظروف، ينبغي أن يتمكن مديرك أو قسم الموارد البشرية من التحقيق فيما حدث من  ج.  
دون اإلفصاح عن دورك. إذا لم تشعر باالرتياح لمناقشة هذه المسألة مع المدراء المحليين، 

يمكنك اإلبالغ عن مخاوفك إلى مكتب األخالقيات وااللتزام بها. 

ال يتمتع زميلي الجديد بالعمل بالخبرة التي أبلغ عنها عند تقدمه بطلب العمل. عندما سألته  س.  
عن األمر، قال إنه بالغ في تاريخه بالعمل للحصول على الوظيفة. وهو يقول إن األمر ال 

يهم ما دام يثبت نفسه. هل هو محق؟  
ال. العاملون الذين يبالغون بتاريخ أعمالهم أو ال يقدموا شهاداتهم التعليمية بشكل صحيح قد  ج. 

يخضعون لعقوبات تأديبية تصل إلى الفصل. إن العاملون الذين يزورون في تاريخهم بالعمل 
قد يكونون على استعداد لتزوير وثائق أخرى أيضاً. باإلضافة إلى هذا، فإن األمر غير 

منصف لآلخرين الذين تقدموا بطلب للوظيفة. 

طلب مني أحد زمالئي الموافقة على فاتورة خدمات لم يتم تأديتها. ماذا ينبغي أن أفعل؟ س.  
إذا وافقت على تلك الفاتورة وأنت تعلم أننا لم نحصل على الخدمات، تكون قد قدمت إبالغاً  ج. 
زائفاً. إذا تم الدفع نتيجة لموافقتك، قد تعتبر سرقة. تحدث مع زميلك حول مخاوفك. إذا لم 
تشعر باالرتياح لفعل هذا، اتصل بمديرك أو رئيس التمويل المحلي أو مكتب األخالقيات 

وااللتزام بها لمعرفة ما ينبغي عليك فعله.
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أمثلة
الخطأ

لتلبية أهداف المبيعات، يطلب مدير 
مصنع من مسؤول حسابات تسجيل 

مبيعات كبرى في آخر يوم من ربع السنة 
رغم أنه لن يتم شحن الطلبية قبل يومين.

ترسل مندوبة مبيعات إيصاالت زائفة 
على حساب نفقاتها لإلبالغ عن وجبات لم 

تشارك بها.
يعرف عامل أن عميًال يهدد بمقاضاة 

الشركة بسبب عيب في المنتج، ويلغي 
جميع رسائله التي تشكك بنتائج اختبار 

المنتج.
يدفع مدير مبيعات إلى عائلة عميل 

للذهاب إلى عالم ديزني، ويسجل تكاليف 
الرحلة على حساب نفقات تطوير المنتج.

الصواب 
يطلب مدير من عامل لديه تغيير تفاصيل 

تقرير عن حادث. يشعر العامل بعدم 
االرتياح إلجراء هذه التغييرات ويطلب 

النصيحة من مدير آخر.  
يكتشف عامل جديد أن زمالئه بالعمل 
يزورون بانتظام ساعات العمل على 

بطاقاتهم للدوام، ويخشى أن هذه الممارسة 
هي شائعة ومقبولة في المصنع. وال 

يشعر باالرتياح لمخاطبة المدراء 
المحليين بهذا، لذا يتصل مع مكتب 

األخالقيات وااللتزام بها لمناقشة 
الممارسة. 

عندما أشارت عاملة إلى خطأ بالغ 
األهمية في تقرير الجرد، يعترف مديرها 

بالغلطة، ويشكرها على اإلشارة إليها 
ويرسل تقريراً مصححاً.

تعرف عاملة أن عميًال يعتمد على 
مواصفات منتج من دليل قديم عن المنتج 
للقيام بعملية شراء. وتبلغ العميل بالخطأ 

على الفور.
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احترام حقوق اإلنسان 
إننا نحترم حقوق اإلنسان ونطلب من موردينا فعل الشيء 

نفسه.

3
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بصفتك مواطن في هذا العالم وفرد مسؤول في المجتمع، تحترم إيتون كرامة األفراد واحتياجات 
مجتمعاتنا وضعف البيئة. إن المسؤولية االجتماعية للشركة هي معتقد قائم منذ أمد طويل في إيتون 

وقيمة مدمجة في طريقة قيامنا باألعمال.  

حقوق اإلنسان  
إننا نقّر بأن العديد من المنظمات والمفوضيات المستقلة قد اقترحت قوانين حقوق إنسان دولية 
جوهرية، مثل ميثاق األمم المتحدة العالمي واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والميثاق الدولي 

للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والحضارية. تتبع هذه 
القوانين بشكل عام المبادىء بأنه ينبغي على األعمال احترام ودعم حقوق اإلنسان المبينة، وينبغي 

أال تشارك في اإلساءة إلى حقوق اإلنسان. في إيتون، هذه المبادىء المهمة هي مدمجة في قيمنا 
الجوهرية وتحكم طريقتنا بإدارة أعمالنا في كل يوم، باإلضافة إلى ما هو متطلب من موردينا. كما 

أننا عضو في مبادرة اإلبالغ العالمية ونشارك بها بفخر، وهي تعتبر إحدى أطر عمل اإلبالغ 
المستخدمة على نطاق واسع في العالم عن أداء حقوق اإلنسان والعمالة والبيئة ومكافحة الفساد 

ومواطنة الشركات.

عمالة األطفال 
إننا ال نقوم بتوظيف العمالة من األطفال. إننا نعّرف الطفل على أنه تحت سّن 61 سنة. إذا كان 

القانون المحلي أشد صرامة من سياستنا، فإننا سنلتزم بالقانون المحلي. ولكن حتى إذا كانت 
القوانين المحلية تسمح بنا بتوظيف عاملين أقل من 61 سنة، فإننا لن نسمح بهذا.

العمالة باإلكراه 
إننا نحظر استخدام العمالة باإلكراه أو باإللزام أو العبودية أو االسترقاق.

التعويضات 
إننا نوفر أجوراً ومزايا تلبي أو تتخطى المتطلبات القانونية، كما أنها تنافسية مع ممارسات 

التعويضات في الدول التي نقوم باألعمال بها.

الدمج 
إننا ملتزمون بالممارسات التي تؤدي إلى دمج جميع العاملين، وتقود إلى التوظيف المتكافىء 

لألفراد المؤهلين. إننا نتوق إلى الحفاظ على بيئة يمكن بها لكل واحد منا، بغض النظر عن خلفيته 
الحضارية أو جنسه أو عرقه أو لونه أو ديانته أو أصله العرقي أو عمره أو أصله القومي أو 

توجهه الجنسي أو هويته الجنسية أو إعاقته أو مستوى أو وضعه، تحقيق أقصى إمكانياته وإحداث 
فرق في كل يوم.
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بيئة العمل  
إننا نستخدم فلسفة إيتون للتعبير عن إيماننا بمبدأ التفوق عن طريق العاملين، بناءاً على المبدأ 

األساسي بأن جميع العاملين يريدون المساهمة بأفضل ما لديهم وفعل ما هو صواب. إن أساس 
سياساتنا وممارساتنا وقراراتنا هو بيانات الفلسفة األساسية التالية: 

إننا ملتزمون بتوفير السالمة لجميع العاملين.• 
إننا نتوق إلى تحقيق أفضل أداء في وظائفنا.• 
إننا نقّدر االختالفات الفردية.• 
إننا نتواصل بشكل علني وصريح.• 
إننا نوفر أجور ومزايا تنافسية.• 
إننا نستمر بالتعلم والنمو والتغيير بشكل متواصل.• 
إننا نقّدر األفكار الجديدة.• 
إننا نشارك بفعالية في أعمالنا، وملتزمون بمستقبل إيتون.• 
إننا نتوق إلى تحسين البيئة ومجتمعاتنا.• 

إننا نؤمن أنه يجب على جميع العاملين معاملة بعضهم البعض وجميع َمن يتعاملون معهم أثناء 
أعمالهم بكرامة واحترام.

إننا ملتزمون بالحفاظ على بيئة عمل خالية من تأثيرات المواد غير القانونية واألدوية المخالفة 
للقانون والتبغ والكحول. 

إننا نوفر للعاملين بيئة عمل مبنية على الثقة، حيث يتمتعون بالحرية لطرح األسئلة وتقديم آرائهم 
واإلبالغ عن مخاوفهم واالشتراك بشكل فعال باتخاذ القرارات. 

حيثما يحظى العمل بتمثيل من النقابات و/ أو مجالس العمال، تتبع إيتون القوانين المحلية فيما يتعلق 
بالتعامل مع الممثلين عنهم.

الموردون 
إننا نتطلب من موردينا االلتزام بقانون سلوك موردي إيتون.

المواطنة
إننا ندعم المجتمعات التي نعيش ونعمل بها. بصفتنا مواطنين جيدين في الشركة، فإننا نسعى إلى 

تحسين جودة الحياة عن طريق دعم التعليم والصفحة والخدمات اإلنسانية، وتطوير المجتمع 
والمبادرات األخرى المحلية حيثما نقوم باألعمال، وعن طريق دعم االشتراك الطوعي للعاملين في 

مثل هذه المبادرات.
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أسئلة   
يسأل عمالئنا وموردينا أحياناً إذا كانت إيتون تدعم ميثاق األمم المتحدة العالمي وقوانين  س. 

حقوق اإلنسان األخرى. كيف ينبغي أن أرد؟
عليك تزويده بنسخة عن دليلنا لألخالقيات أو إرشاده إلى موقعنا اإللكتروني الخارجي  ج. 

للحصول على نسخة إلكترونية من الدليل. إذا تم الطلب منك االستجابة إلى استبيان حول هذه 
المسائل، اطلب اإلرشاد من القسم القانوني.

أشعر بعدم االرتياح عندما يروي لي المشرفي في الطابق الذي أعمل به طرفاً حول األصل  س. 
العرقي والقومي. ماذا ينبغي أن أفعل؟

بشكل مثالي، من األفضل أن تخبر المشرف عليك أن هذه الطرف تشعرك بعدم االرتياح  ج. 
وتطلب منه التوقف. إذا لم تشعر باالرتياح لفعل هذا، يمكنك إثارة مخاوفك مع الموارد 

البشرية.

كيف تستفيد إيتون من التنوع؟ س. 
يتوقف نجاحنا على قدرتنا على اجتذاب أفضل العاملين من مجموع المواهب العالمي  ج. 

والمتنوع حضارياً. عن طريق تقدير االختالفات الفردية، فإننا نستفيد من وجهات النظر 
المتميزة التي تؤدي إلى أفكار مبتكرة وقرارات أفضل.

يرفض شريكنا في المشروع المشترك المملوك للدولة الموافقة على المرشحات اإلناث  س. 
اللواتي نوصي بهن لتقلد مناصب تشغيلية مهمة. هل ينبغي علينا التوقف عن التوصية 

باإلناث لهذه المناصب في المستقبل؟ 
ال. استثناء اإلناث من بين مرشحينا الموصى بهم سيمنح االنطباع بأننا نوافق على التمييز.  ج. 

عن طريق مواصلة التوصية بأفضل المرشحين بحسب الجدارة، فإننا نعزز من التزامنا 
بتوظيف أفضل العاملين، من دون أي اعتبار لجنسهم.
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مديرتي الجديدة مهيبة للغاية، وهي تهينني أحياناً أمام زمالئي بالعمل. قد يكون هذا هو  س. 
أسلوبها، ولكنه يؤثر على معنوياتي. هل بوسعي فعل أي شيء؟

إذا كنت تشعر بأنك ال تتلقى مهاملة مهنية، عليك التحدث إلى مديرتك حول تأثير سلوكياتها  ج. 
على معنوياتك. إذا لم تشعر باالرتياح لفعل هذا، يمكنك إثارة مخاوفك مع مدير آخر أو 

الموارد البشرية. 

لدي مبرر العتقاد بأن أحد موردينا الرئيسيين يسيء معاملة موظفيه عن طريق إخضاعهم  س. 
لظروف عمل خطرة. هل يجدر بي الشعور بالقلق؟ 

قد تتعرض سمعتنا القائمة على فعل االمور بالشكل الصحيح للضرر بسبب تصرفات شركائنا  ج. 
بالعمل.  يمكنك اإلبالغ عن مخاوفك إلى مديرك حتى تتمكن إيتون من تحديد اإلجراء 

المناسب. 
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أمثلة
الخطأ

يسخر العاملون من زميل بالعمل بسبب 
توجهه الحنسي.

تحصل موظفة أنثى على أجر أقل من 
زميلها الرجل بسبب جنسها فقط. 

الصواب 
تتقدم امرأة بطلب للعمل لمنصب فني 

آالت الذي كان يشغله الرجال دائماً. ويتم 
أخذ طلب المرأة بعين االعتبار بناءاً على 

مؤهالتها فقط.  
تم اكتشاف أن أحد الموردين يستخدم 
عمالة من األطفال لصنع قطع غيار 

إليتون. تحول إيتون للتعامل مع مورد 
آخر رغم أن التكاليف هي أعلى.



تحقيق الجودة
إننا ملتزمون بإنتاج منتجات وتقديم خدمات 

ذات جودة عالية. 

4
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إن الجودة هي حجر األساس في التزامنا نحو عمالئنا وهي أمر جوهري بقدرتنا على المنافسة. إن 
التزامنا بالجودة يعني ما يلي:

إننا نعتبر الجودة من أهم أولوياتنا في أعمالنا اليومية، ونركز على مواصلة التحسين.• 
إننا نصمم ونستورد ونصنّع منتجاتنا لتلبية أو تخطي التزاماتنا نحو عمالئنا.• 
إننا نقدم خدماتنا مع التركيز على اإلبداع واحتياجات العمالء.• 
إننا نضمن إجراء جميع الفحوصات واالختبارات المتطلبة، وأن السجالت ذات الصلة بها هي • 

مكتملة ودقيقة وصريحة.
إننا نصمم منتجاتنا لتلبية جميع المعايير واألنظمة الحكومية المطبقة وأجراء الفحوصات • 

بانتظام لضمان استمرار االلتزام بها.
إننا ملتزمون بتحقيق الهدف المثالي، وهو الخلو التام من العيوب واألخطاء.  • 
إننا مسؤولون بشكل فردي عن االلتزام بسياسات وممارسات وإجراءات الجودة التي تنطبق • 

على أعمالنا.

أسئلة  
يطلب أحد الموردين استعادة قطع غيار من شحنة سابقة ألنها ال تلبي المواصفات. لقد تم  س. 
شحن المنتجات التي تضم هذه القطع بالفعل، ولكن مشرفي يقول إننا لسنا ملتزمين بإبالغ 

عمالئنا ألنها مشكلة المورد. ال يبدو هذا صائباً لي، ولكني ال أعرف إن كان ينبغي علي فعل 
شيء. ماذا ينبغي أن أفعل؟

إذا كان لديك مخاوف حول سالمة المنتجات أو مشكلة تتعلق بالجودة، فال تحتفظ باألمر  ج. 
نفسك.  رغم أن كل واحد منا هو مسؤول عن افعاله، فإن التزامنا المشترك باالستقامة يعني 
أن علينا التحدث بصراحة عندما يكون لدينا مخاوف أو نعتقد أننا نتلقى أوامر بفعل شيء هو 

خطأ برأينا.   

كيف يمكن أن أكون مسؤوًال عن الجودة عندما تكون الضغوطات شديدة لفعل ما يلزم لشحن  س. 
المنتج في الموعد المناسب؟

إن سمعتنا القائمة على الجودة هي بالغة األهمية. رغم أنه علينا جميعاً فعل ما يلزم لتلبية  ج. 
مواعيد التسليم، فهذا ال يعني مطلقاً اننا نتوقع منك المجازفة بالجودة أو االلتفاف حولها. إذا 
شعرت بمثل هذا الضغط، تحدث إلى مشرفك أو مدير الجودة في موقعك. إذا لم تكن تشعر 

باالرتياح لفعل هذا، اتصل بمكتب األخالقيات وااللتزام بها.

29
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أمثلة
الخطأ

يالحظ مدير السلع الذي يعمل على 
مشروع توريد أن المورد المقترح ال 

يتوفر لديه نظام تقييم الجودة الضروري 
المكتمل مع الدرجات المقبولة. بسبب 

مواجهة موعد تسليم، يتجاهل هذا 
النقصان ويضيف المورد إلى قائمة 

الموردين المعتمدة.  
يالحظ عامل إنتاج أن جهازاً خاٍل من 
األخطاء متطلب من العمل ال يعمل. 

يتصل بمشرفه، ويقال له إن الجهاز غير 
ضروري. يرجع العامل إلى العمل بتردد، 

ويستمر اإلنتاج.  

الصواب
يتلقى عامل طلباً لتجاهل الخطوات في 
عملية التوريد العالمية إلضافة موارد 

جديد بسرعة. قبل اتخاذ إجراء، وخشية 
من رد انتقامي، يسأل الموظف مدراء 

سلسلة الجودة والتوريد إن كان هذا أمراً 
مناسباً.

يالحظ مشرف أن برغياً معيناً بدأ 
ينخفض من المخزون لديه. يستخدم نوع 

براغي أقصر قليًال من نفس التثليم في 
خط إنتاج مجاور. لمعرفته أهمية المنتج 

لدى العميل، يطلب المشرف من مهندسي 
الجودة والمنتج المسؤولين عن خط 
الغنتاج هذا تقييم استخدام البرغي 

األقصر، واتخاذ قرار حول إجراء 
اختبارات تحقق ذات صلة، وإنهاء 

سجالت تغيير التصنيع قبل استخدام 
البرغي البديل باإلنتاج.
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التنافس بأخالقية
إننا نكسب ميزة تنافسية عن طريق األداء المتفوق. إننا ال 

نشارك بممارسات تجارية غير أخالقية أو غير قانونية.

5

32



يجب أن يدرك العاملين الذين يعملون بالتسويق والمبيعات والشراء واالكتساب بشكل خاص قوانين 
منع االحتكار والقوانين واألنظمة التجارية األخرى. كما ينطبق هذا على أولئك المشارطين في 

النقابات التجارية أو تحديد العالمات أو مجموعات تحديد المعايير.

التعامل األخالقي مع المنافسين 
ينبغي على العاملين تجنب القيام بما يلي:

مناقشة ما يلي مع المنافسين: األسعار والتكاليف واإلنتاج وقدرات الغنتاج والمنتجات • 
والخدمات وممارسات العطاءات وأقاليم البيع وقنوات التوزيع والموردين والعمالء 

واألمور غير العلنية األخرى المتعلقة باألعمال،
استخدام األساليب التي تقصي المنافسة في األسواق التي تتصدر بها الشركة الريادة، • 

بما في ذلك البيع دون التكلفة الهامشية والممارسات الخاطفة األخرى حيث يكون الهدف 
هو إقصاء المنافسة،

استخدام، أو الطلب من طرف آخر استخدام، وسائل غير الئقة للحصول على أسرار • 
المنافس التجارية، بما في ذلك سرقتها أو أخذها أو نسخها أو استخدام الخداع للحصول 

عليها،
استخدام أسرار المنافس التجارية عن علم،• 
البيع السلبي، وازدراء المنافسين ونشر الشائعات غير الصحيحة.• 

من دون استشارة القسم القانوني في إيتون والتفويض الالئق من المستوى المناسب من اإلدارة، 
ينبغي على العاملين عدم القيام بما يلي:

التفاوض مع المنافسين فيما يتعلق بأي دمج أو اكتساب أو تشكل مشاريع مشتركة أو • 
شراء مشترك محتمل، واتفاقيات التسويق أو التطوير،

تحديد العالمات فيما يتعلق بالمنافسين،• 
المشاركة مع المنافسين في تحديد معايير الصناعة أو نشاطات النقابة التجارية،• 
المشاركة بالمعلومات مع المنافسين.• 

التعامل األخالقي مع العمالء 
ما لم يحصلوا مسبقاً على موافقة قسم إيتون القانوني، ينبغي على العاملين عدم القيام بما يلي:

التطلب من العميل إعادة بيع أو تأجير أي منتج أو خدمة إليتون بحسب سعر معين أو • 
أعلى منه،

ربطا بيع أو تأجير أي منتج أو خدمة إليتون بشراء أو تأجير منتج أو خدمة أخرى • 
إليتون

الدخول في ترتيبات حصرية مع عميل،• 
تحديد العمالء بإقليم معين حيث يمكنهم بيع أو تأجير منتجات أو خدمات إيتون،• 
تحديد العمالء الذين يمكن إعادة بيع أو تأجير منتج أو خدمة إليهم،• 
التمييز بين العمالء المتنافسين فيما يتعلق باألسعار أو االمتيازات التي يتم عرضها • 

حول البضائع المتماثلة.
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أسئلة   
هل يمكنني التقدم بطلب لشغل منصب مع منافس لالطالع على منتجاتهم الجديدة؟  س. 

ال، إن الحصول على معلومات سرية متعلقة بالمنتجات عن طريق إخفاء نواياك هو أمر خطأ  ج. 
ومن المحتمل أنه غير قانوني. إن جميع المعلومات المتوفرة بشكل علني حول منتجات 

منافسينا هو أمر الئق عند القيام به بشكل قانوني ومهني. إذا كان لديك استفسارات حول كيفية 
جميع مثل هذه المعلومات االستخبارية المتعلقة باألعمال، عليك االتصال بالقسم القانوني 

لطلب النصيحة. 

عرض عامل لدى عميل جديد محتمل أن يمنح إيتون طلبية كبيرة إذا وافقت على تسليم  س. 
مولد كهربائي إلى بيته. ال أريد خسارة هذه األعمال، أو الطلبية.  ماذا ينبغي أن أفعل؟
ال تعطه المولد الكهربائي. سيكون هذا شكل من الرشوة، وهو مخالف للقانون في معظم  ج. 

الدول ويخالف سياسة مكافحة الفساد في إيتون. عليك تذكير العامل بمزايا القيام باألعمال مع 
إيتون، وعليك التفكير في أشخاص آخرين في فريق العميل ممن يمكنهم أن يقرروا أن 

عرضنا هو ذو قيمة أفضل.

يقدم أحد زمالئي بالعمل أحياناً بيانات خاطئة حول منتجات منافسنا إلى العمالء. إنه يّدعي  س. 
أن العمالء يعرفون أنه يبالغ للقيام بالبيع، ولكني ال أشعر باالرتياح لهذا. ماذا ينبغي أن 

أفعل؟  
أوًال، عليك تذكير زمالئك بالعمل بأن إحدى طرق بناء عالقات العمل طويلة األمد هي  ج. 

االحترام والثقة المتبادلة. إننا نكسب األعمال من خالل األداء المتفوق والصدق بمناقشاتنا 
حول منتجاتنا. إذا لم تكن تشعر باالرتياح للتحدث إلى زميلك بالعمل حول هذا، تحدث إلى 

مديرك أو الموارد البشرية. 

أتمتع بعالقات قوية مع أصدقاء يعملون مع منافسينا. هل ثمة خطب ما بإجراء حوارات  س. 
أحياناً حول ما يحدث في السوق؟ 

تجنب الحوارات أو النشاطات مع أصدقائك التي قد يتم اعتبارها غير مناسبة أو قد تؤدي إلى  ج. 
ادعاءات بنشاطات ضد التنافسية. قد يتم اعتبار الحوارات حول األعمال مع المنافسين على 

أنها اتفاقيات بين المتنافسين لإلضرار بالمنافسة بشكل غير قانوني.

فقد جاري مؤخراً وظيفته مع أحد منافسينا الرئيسيين. هل يمكنني طرح أسئلة عليه حول  س. 
منتجاتهم بعدما لم يعد يعمل لديهم اآلن؟ 

قبل طرح األسئلة، تأكد من أن جارك يفهم أنك ال تطلب معلومات سرية أو تحميها اتفاقية  ج. 
السرية مع صاحب عمله السابق. 

34

التعامل األخالقي مع الموردين 
ما لم يحصلوا مسبقاً على موافقة قسم إيتون القانوني، ينبغي على العاملين عدم القيام بما يلي:

ربط شراء منتج أو خدمة بالبيع التبادلي لمنتج أو خدمة،• 
الدخول في ترتيبات حصرية مع مورد،• 
تشكيل أي نوع من مجموعة الشراء أو الشراء الجماعي.• 
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أمثلة
الخطأ

يوافق مدير على اتفاقية مع متنافسين 
اثنين حول زيادة السعر الذي يتم عرضها 

على العمالء.  
يستخدم عامل جديد في إيتون كلمة 

المرور القديمة الخاصة به للدخول إلى 
الموقع اإللكتروني لصاحب عمله السابق 

لعرض بيانات سرية.

الصواب
يحضر مدير تسويق اجتماع لنقابة 
تجارية، ويتحول النقاش إلى كيفية 

السيطرة على التسعير في السوق. ويعلن 
أن النقاش غير الئق ويخرج من الغرفة.

يجري مهندس جديد مقابلة عمل مع إيتون 
وهو يعمل مع منافس، ويصف عمله على 

منتج جديد قد يكون مفيداً. ويطلب منه 
المشرف أن يحافظ على سرية معلومات 

المنافس.



احترام التنوع وممارسات 
التوظيف المنصفة

إننا ملتزمون باحترام القوى العاملة المتنوعة حضارياً 
عن طريق الممارسات التي توفر التساوي بالحقوق 

والمعاملة المنصفة لجميع العاملين على أساس 
الجدارة. إننا ال نتساهل مع التحرش أو التمييز 

العنصري في مكان العمل.

6
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إننا نستخدم قيم إيتون للتعبير عن معتقدنا بالتميز عن طريق العاملين.

إننا نرعى بيئة شاملة تحترم االختالفات الفردية وتقّدر وجهات النظر المتميزة التي تؤدي إلى 
األفكار المبتكرة والقرارات األفضل. 

إننا نؤمن أنه يجب على جميع العاملين معاملة بعضهم البعض وجميع َمن يتعاملون معهم أثناء 
أعمالهم بكرامة واحترام.

إننا ملتزمون بالممارسات التي تشجع التوظيف المتكافىء لألفراد المؤهلين.

إننا نتوق إلى الحفاظ على بيئة يمكن بها لكل واحد منا، بغض النظر عن خلفيته الحضارية أو 
جنسه أو عرقه أو لونه أو ديانته أو أصله العرقي أو عمره أو أصله القومي أو توجهه الجنسي أو 
هويته الجنسية أو إعاقته أو مستوى أو وضعه، تحقيق أقصى إمكانياته وإحداث فرق في كل يوم.

الدمج
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أسئلة   
يبدو أن المشرف علّي يفضل زمالئي بالعمل ألنهم يتشاركة بالديانة نفسها. ماذا ينبغي أن  س. 

أفعل؟   
سيكون من األفضل أن تشارك المشرف عليك بمخاوفك، ولكن إذا لم تكن تشعر باالرتياح  ج. 

لفعل هذا، تحدث إلى مدير الموارد البشرية المحلي. 

ثمة شائعة بأنه تمت ترقية أحد المحاسبين في قسمنا بعدما ساعد مديرنا على إخفاء غلطة  س. 
كبرى. هل يبدو هذا منصفاً؟

ال، ليس منصفاً، ولكنها قد تكون مجرد شائعة. إذا كنت تعتقد بنية حسنة أن مديرك قد  ج. 
تصرف بشكل غير الئق، عليك االتصال بالموارد البشرية أو مدير محلي آخر حول 

مخاوفك. ولن تتعرض ألي رد انتقامي.

تم توظيف صديقة لي من شركة أخرى متعددة القوميات في منصب مشابه لمنصبي، وهي  س. 
تّدعي أن أجري أقل مما يجب. كيف أتأكد إن كان هذا صحيحاً؟ 

من المحتمل أن صديقتك ال تأخذ بعين االعتبار باقتك الكاملة للتعويضات. إذا كان لديك  ج. 
استفسارات حول تعويضاتك، عليك التحدث إلى مديرك.

يتطلب مديري من فريقنا تحقيق نسبة حضور شهري وأهداف متعلقة بالجودة. أال يعتبر  س. 
هذا مضايقة؟

ال. رغم أنه من المتوقع أن يعاملك مديرك بطريقة مهنية، فإن التطلب منك تلبية أهداف  ج. 
متعلقة باألداء بشكل منصف ومتسق ال يعتبر مضايقة.  
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أمثلة
الخطأ

ال يتم أخذ طلب أنثى لمنصب بعين 
االعتبار ألنها مخطوبة وتمنعها ديانتها 

من مواصلة العمل بعد الزواج. 
أعطى مصنع عقد خدماته للرعاية إلى 
شركة صغيرة. يشك مدير المصنع بأن 
بعض العاملين بالرعاية يعملون بشكل 

غير قانون في البالد، ولكنه ال يفعل شيئاً 
حيال ذلك. 

ثمة عالقات سيئة بين عاملين من دولتين 
متجاورتين. يتجنب قسم الموارد البشرية 

تعيين األشخاص من إحدى الدول ألن هذا 
قد يؤدي إلى تعكير صفو بيئة العمل. ال 

تحظر القوانين المحلية اتخاذ قرارات 
التوظيف بناءاً على األصل القومي.

يسمع مشرف بالصدفة بعض العاملين 
يتفوهون بشتائم عرقية عند اإلشارة إلى 

زمالء معينين بالعمل ويتجاهلها.

الصواب
يتقدم شخص ذو إعاقة جسدية واضحة 

بطلب وظيفة، ويتم أخذ طلبه بعين 
االعتبار بناءاً على مؤهالته.  

تمت ترقية مشرفة أنثى إلى مديرة مصنع 
بناءاً على جدارتها، رغم أن العديد من 

الرجال قد أعربوا عن عدم رضاهم عن 
العمل مع امرأة.

يزور عاملين اثنين قسم الموارد البشرية 
لإلبالغ عن مالحظتهما لعامل آخر يقوم 

بتهديدات باإلشارة نحو زميل بالعمل. 
ينصح قسم الموارد البشرية العامل الذي 

قام بالتهديدات باإلشارة بأنه لن يتم 
التساهل مع التصرفات العنيفة أو 

التهديدات أو السلوك التهديد، ويتم تأديب 
العامل. 

تكشف مديرة إلى قسم الموارد البشرية 
أنها تواعد زميًال لها في إيتون. ويناقشون 

ما إذا كانت هذه العالقة تسبّب تضارباً 
فعلياً أو ظاهرياً بالمصالح، وما إذا كان 

ثمة ضرورة إلعادة تركيب الواجبات أو 
إعادة تعيين كل طرف في منصب آخر.  
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إننا نتجنب العالقات أو السلوكيات التي قد تؤثر بشكل 
سلبي على الحكم أو تسبّب تضارباً فعلياً أو ظاهرياً بين 

مصالح العاملين ووالءنا نحو إيتون. إننا ال نستغل 
مناصبنا في إيتون للحصول على مزايا بشكل غير صائب 

لنا أو لآلخرين. إننا ال نشارك في نشاطات أو ندخل في 
عالقات تتنافس مع إيتون.

تجنب تضارب المصالح7
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العالقات41

ينشأ تضارب المصالح عند يؤثر سلوكك أو مصلحتك الشخصية، أو يبدو أنه يؤثر، على قدرتك 
على التصرف لتحقيق مصالح إيتون بأفضل شكل. حتى إذا كان مثل هذا القرار هو منصف، فمن 

المستبعد أن يصدقه الناس. من األهمية بمكان أن تتجنب المواقف التي قد يتعرض بها والءك 
لالنقسام. ال يكون تضارب المصالح واضحاً للغاية دائماً، وتختلف المواقف الفردية. هذه بعض 

األنواع الشائعة من تضارب المصالح. 

التوظيف الخارجي أو العمل بوظيفة أخرى  
رغم أنه قد ال ينتج عن هذا تضارب بالمصالح، فإنه ينبغي أن تكون أية وظيفة خارجية تقوم بها 

لشركة أخرى أو من خالل أعمالك الخاصة منفصلة بشكل صارم عن وظيفتك في إيتون، ويجب أال 
تؤثر على أدائك لوظيفتك. في معظم الوظائف اإلشرافية او المهنية في إيتون، من المفهوم أن 
عاملينا سيمضون جميع أوقاتهم بالعمل على المسائل المتعلقة بإيتون، وقد ال يعملون «بوظيفة 

إضافية» لدى صاحب عمل آخر. قبل أن تأخذ وظيفة ثانية بعين االعتبار، عليك الحصول على 
موافقة المشرف عليك.

العمل لدى مورد أو عميل  
إن العمل لدى مورد أو عميل إليتون، سواء كموظف أو مستشار أو بأية صفة أخرى هو تضارب 

بالمصالح.

المنافسة ضد إيتون  
يجب أال تشترك شخصياً في أعمال أو نشاطات تتنافس مع أعمال أو نشاطات إيتون، سواء 

كموظف أو مستشار أو بأية صفة أخرى.

الملكية في أعمال أخرى  
ال يحق للعاملين االمتالك، بشكل مباشر أو غير مباشر، أية مصلحة مالية لدى أي عميل أو مورد 

أو منافس إليتون، بما أن تلك المصلحة قد تسبّب أو يبدو أنها قد تسبّب تضارباً بالمصالح مع 
إيتون. لهذه األغراض، يتم تعريف المصلحة المالية على أنها ملكية أكثر من واحد بالمئة من قيمة 

رأس المال/ السندات القائمة لهيئة أعمال أخرى. إذا كانت تراودك الشكوك حول كيفية اعتبار 
استثمار ما، يمكنك مناقشتها مع مشرفك.
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استخدام المعلومات الداخلية ألغراض تداول األسهم 
من غير المسموح للعاملين الذين يملكون إمكانية الحصول على معلومات سرية استخدام تلك 

المعلومات أو المشاركة بها ألغراض تداول األسهم. استخدام المعلومات غير العلنية لتحقيق منافع 
مالية هو أمر غير قانوني كما هو غير أخالقي، وقد يكون يعرضك ويعرض اآلخرين إلى عقوبات 

مدنية وجنائية، بما في ذلك الحبس والغرامة.

األصدقاء وأفراد العائلة  
قد ينشأ تضارب المصالج إذا كان زوجك/ زوجتك أو قريب لك أو صديق شخصي مقّرب يعمل 

لدى، أو لديه مصلحة مالية في، مورد أو مورد محتمل إليتون، أو عميل إليتون، أو عميل محتمل 
أو منافس. كما أن توظيف قريب لك أو صديق شخصي مقّرب للعمل لدى إيتون بأية صفة يعتبر 

تضارباً بالمصالح أيضاً. ينبغي تجنب حتى مجرد شبهة تضارب المصالح. إذا كان لديك قريب أو 
صديق بعمل لدى مورد أو مورد محتمل أو عميل أو عميل محتمل أو منافس، الرجاء إبالغ 

مشرفك، حتى يتم مناقشة المشكالت المحتملة وتجنبها.

عضوية مجلس اإلدارة 
ال يحق ألي موظف أن يعمل في مجلس المدراء أو هيئة مشابهة 

ألية شركة ربحية، عدا عن فروع إيتون وحلفائها، من دون 
الحصول على الموافقة الصريحة من رئيس مجلس إدارة إيتون 

وموظف تنفيذي رئيسي. يتم التعامل مع التعيينات في مجلس 
اإلدارة في فروع إيتون عن طريق القنوات المحددة. إن موافقة 
رئيس مجلس اإلدارة ليست متطلبة للعاملين الذين يعملون في 
مجالس اإلدارة غير الربحية أو المنظمات االجتماعية. ينبغي 

على العاملين المهتمين بحماية أنفسهم من المسؤولية عن عملهم 
في ممجالس اإلدارة غير الربحية أو المنظمات االجتماعية 

االتصال مع نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام.

الهدايا إلى أو من عمالء وموردي إيتون
إن الهدايا والترفيه بشكل غير الئق أو مفرط من أو إلى عمالء 

أو موردي إيتون قد يؤدي إلى تضارب بالمصالح. الرجاء 
مراجعة سياسة الهدايا والترفيه في إيتون للحصول على 

إرشادات مفصلة وواجبات اإلبالغ. 
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تذكر ما يلي:
 ينبغي أن يكون 

تضارب المصالح 
قائماً لكي تنشأ مشكلة. 

لذلك، فإنه ينبغي 
تجنب شبهة تضارب 
المصالح. إذا لم تكن 

متأكداً مما يمكنك فعله 
أو تجنب فعله في هذا 
المجال، الرجاء طلب 

المساعدة.

▲!



أسئلة   
بعدما حصلت على وظيفة رائعة مع إيتون اآلن، تتوقع مني عائلتي مساعدتهم بالتوظيف  س. 
في إيتون أيضاً. إنهم يعتمدون علّي، وسأسّبب اإلحراج لعائلتي إذا أخبرتهم أنه ال يمكنهم 

التقدم بطلب. ماذا ينبغي أن أفعل؟
يتوقف نجاح إيتون على قدرتها على جذب أفضل العاملين. يمكنك أن تشرح ألفراد عائلتك  ج. 

أنه يمكنهم التقدم بطلب لوظائف في إيتون، ولكن ليس بوسعك التأثير على قرار التوظيف أو 
تفضيلهم أو اإلشراف بشكل شخصي عليهم بأية صفة. إنهم يتمتعون بالفرصة نفسها مثل 

الجميع ليتم أخذهم بعين االعتبار عند التوظيف.  

تزوجت من امرأة تمتلك عائلتها مصلحة كبرى لدى أحد منافسينا. هل يعني هذا أن علّي  س. 
االستقالة من إيتون؟

ال، إنه ال يعني هذا.  عليك مناقشة الموقف مع المشرف عليك، حتى يكون من الممكن تجنب  ج. 
المشكالت المحتملة.  

أثناء التفاوض على طلبية كبيرة مع رئيس شركة موردة، ألمح لي أني إذا ساعدته بالفوز  س. 
بأعمال إيتون، فسيعرض علّي منصباً في شركته، مع مزايا سيارة وزيادة كبيرة باألجور. 
أرفض هذا بأدب وأشرح بأننا نختار الموردين بناءاً على الجدارة، ولن يكون من الالئق 

قبول عرضه. هل ينبغي علّي إخبار أحد بما حدث؟   
نعم، عليك إخبار المشرف عليك على الفور، لتجنب شبهة تأثير العرض عليك، وحتى تتمكن  ج. 

إيتون من إعادة التفكير بالقيام باألعمال مع هذا المورد.
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أمثلة
الخطأ

يوافق مدير على شراء الطعام لعشاء 
للشركة من مطعم زوجته من دون إخبار 

أحد باحتمال تضارب المصالح. 
يوظف مشرف نسيبه للعمل تحت إشرافه 

مباشرة.
يؤسس موظف أعماًال تتنافس مع إيتون.  

يحضر موظف اجتماعاً سرياً، ويعرف 
أن إيتون تنوي شراء شركة، ثم يشتري 

أسهماً في تلك الشركة. 

الصواب
يوظف مورد زوجة أحد مدراء سلسلة 

التزويد. يكشف المدير عن تضارب 
المصالح المحتمل، ويتم اتخاذ اإلجراء 

المناسب.  
يرى مساعد إداري مسودة التقرير ربع 
السنوي إليتون. وال يخبر المساعد أحد 

بمضمون التقرير.
يعفي مشرف نفسه من اتخاذ قرارات 

التوظيف تتعلق بابن أخيه، ويضمن أنه 
إذا تم توظيف ابن أخيه، فلن يعمل في 

القسم الذي يشرف عليه.
عند ترقيته إلى قائد فريق، تكشف عاملة 

إلى المشرف عليها أنها تواعد زميًال 
بالعمل، حتى يكون من الممكن مناقشة 

المشكالت المحتملة وتجنبها. 
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حماية األصول والمعلومات 
إننا نستخدم ممتلكات ومعلومات وفرص إيتون 

لتحقيق أغراض أعمال إيتون، وال نسمح 
باالستخدام بال تفويض. إننا نحافظ بشكل صائب 
على سرية المعلومات وبيانات العاملين المؤتمنة 

لدينا من قبل إيتون أو اآلخرين.  

8
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أمثلة
الخطأ

يجمع مشغل آالت الخردة من آلته ليأخذها 
إلى البيت لالستخدام الشخصي. 

يُعير موظف سيارة شركته إلى جاره.  
يستخدم موظفون أدوات لحام الشركة 
لمساعدة مديرهم على تصليح آلة جّز 

األعشاب الخاصة به.  

الصواب
يذكر موظف زميل جديد له بالعمل 

بقواعد السالمة في العمل ويعلمه كيفية 
تخزين أدواته في مكان آمن. 

عندما سمع بأن عامًال يهدد بإيذاء زميل 
له بالعمل، يتصل المشرف باألمن المحلي 

والموارد البشرية. 
يسمع موظف شائعات بأن بعض العاملين 

يجمعون الخردة إلعادة بيعها إلى تجار 
الخردة المحليين. ويناقش مخاوفه مع 

المشرف عليه.

األصول المادية
إنك مسؤول عن المساعدة على وقاية ممتلكات إيتون والحفاظ عليها، وحمايتها من الخسائر 

والسرقة وإساءة االستخدام. تضم ممتلكات إيتون ممتلكات مادية مثل المرافق والمعدات والمعدات 
اليدوية واللوازم المكتبية والكمبيوترات.

يمكنك حماية أصول إيتون المادية عن طريق ما يلي:
استخدامها بشكل صحيح في العمل وحمايتها عندما ال تكون قيد االستخدام، مثل تخزين • 

األدوات اليدوية في مكان آمن في العمل،
استخدام بطاقات الدخول اإللكترونية بحسب ما هو مفوض لها فقط،• 
إبالغ األمن المحلي عند تعرض أغراض للضياع أو السرقة،• 
إبالغ أمن الشركة بأي نشاط إجرامي معروف أو مشبوه أو تهديدات ضد إيتون أو عامليها أو • 

أصولها.

الثقة
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الكمبيوترات وأنظمة المعلومات األخرى 
تشجع إيتون استخدام االتصاالت اإللكترونية للمشاركة بالمعلومات والتواصل بفعالية وتبادل 
األفكار. تشمل األمثلة على االتصاالت اإللكترونية ما يلي: البريد اإللكتروني (عبر اإلنترنت 
والداخلية) والهاتف والهاتف الخلوي والبريد الصوتي وألواح النشرات اإللكترونية والمدّونات 

والرسائل الفورية ومؤتمرات الفيديو ورسائل الفاكس والتعليقات على المواقع اإللكترونية للوسائط 
االجتماعية.    

إن الهدف من االتصاالت اإللكترونية في إيتون هو نشاطات األعمال. إن االستخدام الشخصي في 
بعض األحيان هو مسموح ما دام ال يؤثر على أداء العمل للموظف أو أي شخص آخر، أو يؤثر 

بشكل غير ضروري على أنظمة االتصاالت اإللكترونية في إيتون، أو مخالفة سياسات االتصاالت 
اإللكترونية أو حقوق النشر الرقمية أو الوسائط االجتماعية في إيتون. 

ينبغي على العاملين عدم المشاركة بهويات المستهدم وال السماح بالولوج غير المفوض إلى 
كمبيوترات إيتون أو شبكاتها او بياناتها أو أنظمتها من قبل أي شخص ال يعمل في إيتون. 

هذه بعض األمثلة على مخالفات سياسات االتصاالت اإللكترونية أو حقوق النشر الرقمية أو 
الوسائط االجتماعية في إيتون:

التواصل بشكل يعتبر تحرشاً أو إساءة أو إهانة أو تهديداً،• 
الترويج لبضائع وخدمات غير مرتبطة بأعمال إيتون،• 
التوسل من أي نوع،• 
إنشاء أو إرسال رسائل بريد إلكتروني متسلسلة،• 
التزوير،• 
استخدام االتصاالت اإللكترونية ألغراض غير قانونية،• 
نقل معلومات الشركة السرية مثل رسومات منتج جديد أو قوائم األسعار إلى أطراف غير • 

مفوضة،  
مشاركة أو حفظ معلومات الشركة السرية، مثل إعالنات االكتساب أو التمويل، على أصول أو • 

مواقع إلكترونية غير مفوضة،  
تنزيل أو حفظ المواد اإلباحية على أصول إيتون،• 
تثبيت برامج برمجيات غير مرخصة أو غير معتمدة أو وسائط رقمية غير مرخصة (ملفات • 

صوت أو فيديو) على أصول إيتون،
التواصل والمشاركة عبر أدوات مشاركة النظير إلى النظير،• 
وصل معدات أو أجهزة غير مفوضة مع شبكة إيتون أو أنظمة البريد اإللكتروني.• 

مع تطور الوسائط االجتماعية وأدوات االتصاالت بشكل مستمر، نشجع العاملين على مراجعة 
سياسة االتصاالت اإللكترونية والوسائط االجتماعية في إيتون بين الحين واآلخر لطلب اإلرشادات 

حول ما هو الئق.
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أمثلة
الخطأ

يستخدم عامل كمبيوتر إيتون لتنزيل 
نسخة غير معتمدة من حزمة 

مايكروسوفت أوفيس من دون استشارة 
قسم تكنولوجيا المعلومات أوًال.

ينشر عامل معلومات حول اكتساب 
مقترح على موقع إلكتروني للتواصل 

االجتماعي.  
تحول موظفة رسالة بريد إلكتروني 
تتضمن أسماء وأجوار العاملين إلى 

حساب بريدها اإللكتروني خارج نطاق 
إيتون.   

الصواب
بعدما تلقت عاملة رسالة متسلسلة من 

زمالئها بالعمل، تذكرهم بسياسة 
االتصاالت اإللكترونية.

يعرف عامل، والذي كان ينسخ معلومات 
مالية سرية متعلقة بإيتون إلى كمبيوتره 

في المنزل من أجل العمل من الببيت، أن 
هذا غير مسموح ويتوقف عن هذه 

الممارسة.

أسئلة   
هل يمكنني مشاركة الملفات باستخدام شبكة نظير إلى نظير على كمبيوتري في إيتون؟ س. 

ال، مشاركة الملفات عبر شبكة نظير إلى نظير هي شديدة المجازفة ألنها تعرض كمبيوترك  ج. 
الحتمال فقدان الخصوصية والضوابط األخرى. إن خسارة هذه الضوابط يعرض كمبيوترك 

وشبكة إيتون لخرق الخصوصية وتعطيل الخدمة والسرقة ونشاطات أخرى مخالفة للقانون قد 
تؤدي إلى المسؤولية عليك وعلى الشركة.  

استخدمت وصلة تخزين يو إس بي لحفظ تقديم أمام العميل بينما كنت في رحلة عنل، ثم  س. 
أضعت وصلة التخزين. ماذا ينبغي أن أفعل؟

عليك مناقشة ما حدث مع المشرف عليك حتى تتمكن من تحديد ما إذا كان عليك إبالغ العميل  ج. 
بضياع المعلومات.

عندما أكون بإجازة، هل يمكنني السماح لزوجتي باستخدام كمبيوتري في إيتون للدخول إلى  س. 
بريدها اإللكتروني؟

إن السماح لشخص آخر بالدخول إلى كمبيوترك في إيتون، حتى للدخول إلى بريدهم  ج. 
اإللكتروني، يمنحهم إمكانية الدخول إلى كل ملف وبريد إلكتروني لديك على كمبيوترك، 

وهذه ليست فكرة جيدة. استخدم التفكير المنطقي وفكر بالمجازفة عند اتخاذ هذه القرارات.

بعد التعليق في غرفة دردشة خارجية حول كيفية مساعدة مولد الطوارىء في إيتون لي  س. 
أثناء انقطاع حديث بالطاقة، اتصلت بي صحيفة محلية لتروي قصتي. هل هذا مناسب؟

تأكد من إعالم الصحيفة بأنك عامل في إيتون، وأنك تعبر عن رأيك الشخصي حول المولد.  ج. 
من األهمية بمكان أن تتذكر أنه في عصر اليوم اإللكتروني، فإن نشر المعلومات على ألواح 

النشرات على اإلنترنت أو التعليق في غرف الدردشة من غير غرف إيتون هو يشابه إلى حد 
كبير التحدث مع وسائل اإلعالم. إذا أدليت بتعليق، سواء بشكل سلبي أو إيجابي، على إيتون 
أو منتجاته على الوسائط االجتماعية الشخصية، عليك التعريف عن نفسك على أنك عامل في 

إيتون، والتوضيح بأنك تدلي بآرائك الخاصة. يمكنك مراحعة سياسة إيتون للوسائط 
االجتماعية أو وظيفتها لالتصاالت الخارجية لطلب اإلرشادات. 
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أمثلة
الخطأ

يفتش مشرف في مكتب أحد مرؤوسيه 
بدافع الفضول فقط.

يناقش مديرين مشكلة طبية لعامل ما في 
غرفة تناول الغداء.

الصواب
يالحظ عامل تقييم أداء متروكاً على آلة 
النسخ ويعيدها إلى صاحبها بال قراءتها.
يتصل مدير جديد بقسم الموارد البشرية 

لمناقشة الصواب للتعامل مع البيانات 
الشخصية.

خصوصية البيانات وحماية معلومات العاملين
إيتون ملتزمة باحترام خصوصية عامليها. إن سياسة الشركة هي حماية البيانات والمعلومات 
الشخصية التي تيتم نقلها أو حفظها أو معالجتها من  اإلفصاح غير المفوض أو لغير أهدافها، 

واستخدامها ألغراض األعمال القانونية فقط والتعامل معها بموجب القانون. توفر إيتون إجراءات 
حماية وإجراءات للتحكم بالولوج لضمان إمكانية الدخول إلى البيانات الشخصية من قبل األشخاص 

الذين يتمتعون بالمسؤولية المباشرة في منصب وظيفي ذو صلة وأولئك الذين يحتاجون إلى العلم 
بها. تقّر إيتون أن العديد من الدول التي تعمل بها ذات قوانين حماية خصوصية بيانات معينة فيما 

يتعلق بالتعامل مع البيانات الشخصية، وإيتون هي ملتزمة بااللتزام بهذه القوانين.

خصوصية العاملين 
يتمتع العاملون بالحق األساسي بالخصوصية فيما يتعلق بمساحة العمل المادية الخاصة بهم، مثل 

الخزائن والمهاجع والمكاتب ومساحات المكاتب وخزائن الملفات وصناديق األدوات، والمعلومات 
الشخصية التي قد يتم حفظها في أجهزتهم اإللكترونية المملوكة للشركة، مثل الهواتف 

والكمبيوترات.  ولكن إيتون تحتفظ بشكل صريح بالحق بتفتيش ممتلكات العاملين الشخصية عند أو 
أثناء الدخول إلى ممتلكات الشركة، وتفتيش جميع ممتلكات الشركة، بما يتوافق مع المعايير 

والسياسات الداخلية والقوانين المحلية. 
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المعلومات المحمية بالملكية الفكرية
يجب التعامل مع المعلومات المحمية بالملكية الفكرية بخرص. وهذا يشمل ملكية إيتون الفكرية، 

مثل ما يلي:
العمليات والمعادالت،• 
العالمات التجارية،• 
األسرار التجارية وطرق الصنع، • 
المواد المحمية بحقوق النشر،• 
خطط األعمال والتسويق والصيانة،• 
األفكار الهندسية وأفكار التصنيع،• 
األنظمة، بما في ذلك نظام أعمال إيتون،• 
التصميمات والرسومات،• 
قواعد البيانات الداخلية،• 
السجالت الشخصية،• 
المعلومات عن الرواتب،• 
البيانات والتقارير غير المنشورة.• 

إن االستخدام أو اإلفصاح غير المفوض للمعلومات المحمية بالملكية الفكرية هو محظور، وقد 
يكون غير قانوني أو تحكمه قوانين وأنظمة الخصوصية.

ينبغي عليك حفظ وحماية المعلومات الحساسة، وعدم توفيرها إلى بحسب أساس ضرورة المعرفة، 
ومنع الولوج إليها أو استخدامها أو إزالتها من دون تفويض.

ينبغي عليك معاملة المعلومات المحمية بالملكية الفكرية لألطراف الثالثة (مثل براءات االختراع 
والعالمات التجارية واألسرار التجارية وحقوق النشر) بالدرجة نفسها من الحرص، لتجنب 

االتهامات بأن إيتون أساءت معاملة أو استخدام أو انتهكت المعلومات.
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أمثلة
الخطأ

يتحدث عامل بهاتفه الخلوي بالتفصيل 
حول تصميم منتج جديد سري في قطار 

مزدحم. 
أثناء عمله في البيت، يجري مهندس في 

إيتون تعديًال على منتج إليتون، ويعرض 
الفكرة بالسر على أحد عمالء إيتون.

الصواب
يقترح عامل فكرة لتوفير الطاقة على 

المصنع. ويتم أخذ الفكرة بعين االعتبار 
وتنفيذها.  

يذّكر مشرف عاملة جديدة بعدم استخدام 
المعلومات السرية لصاحب عملها السابق 

لتنفيذ واجباتها في إيتون.

أسئلة  
حدث انسكاب تلوث في أحد المصانع لدينا مؤخراً، مما تسّبب بالكثير من االهتمام في  س. 

مجتمعنا. يعمل جاري في صحيفة محلية، وطلب مني رواية قصتي حول ما حدث. ماذا 
ينبغي أن أفعل؟

تصرف بتهذيب، ولكن أخبره بأنه ثمة ناطقين معينين سيتصلون به لتزويده بالمعلومات. ثم  ج. 
أخبر مدير المصنع بهذا حتى يتمكن من مناقشة طريقة االستجابة مع قسم االتصاالت. 
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9التصرف باستقامة
إننا ال نقبل الرشاوى أو الرشاوى التجارية أو الهدايا أو 
الترفيه بشكل غير الئق. إننا نشارك بممارسات األعمال 

المتسقة مع أخالقياتنا وقيمنا.  
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قوانين مكافحة الفساد
إيتون ملتزمة بااللتزام بقوانين مكافحة الفساد التي تحظر الرشاوى أو الرشاوى التجارية أو أية 
تصرفات فساد أخرى للحصول على األعمال أو الحفاظ عليها أو الحصول على أية ميزة غير 

الئقة. وقد قامت معظم الدول بسّن هذه القوانين وتفعيلها. في بعض الحاالت، مثل قانون ممارسات 
الفساد األجنبية في الواليات المتحدة وقانون الرشوة البريطاني، تنطبق هذه القوانين على سلوك 

إيتون في أنحاء العالم. ويحظر كال القانونين الرشاوى التي يدفعها عاملين إيتون وأي شخص أو 
شركة تتصرف نيابًة عن إيتون في أي مكان نقوم باألعمال فيه. 

إن قوانين مكافحة الفساد تجّرم دفع أو عرض أو منح أي شيء ذو قيمة إلى مسؤول حكومي أو 
حزب سياسي أو موظف رسمي أو مرشح لمنصب حكومي، وفي بعض الحاالت، إلى شركة 
خاصة أو شخص، للغرض الفاسد للتأثير على تصرفاتهم أو قراراتهم. قد تعرض مخالفة هذه 

القوانين إيتون وعامليها للمسؤولية الجنائية أو المدنية أو كالهما، بما في ذلك الحبس والعقوبات 
والغرامات الكبرى.  

الرشاوى أو الرشاوى التجارية أو المدفوعات 
الفاسدة األخرى هي محظورة في أنحاء العالم 

يحظر على عاملي إيتون أن يقوموا بشكل مباشر أو غير مباشر 
بعرض أو منح أو توسل أو تلقي أية رشوة أو رشوة تجارية أو 
دفعة فساد أخرى، أو أي شيء ذو قيمة، من أو إلى أي شخص 

أو منظمة، بما في ذلك الوكاالت الحكومية والمسؤولين 
الحكوميين األفراد والشركات الخاصة أو عاملي الشركات 

الخاصة تحت أية ظروف. 
ينطبق هذا الحظر على الرشاوى والرشاوى التجارية ودفعات 

الفساد األخرى في جميع أنحاء العالم - بال استثناء وبغض 
النظر عن العادات المحسوسة أو الممارسات المحلية أو 

الظروف التنافسية. كما ينطبق بشكل مكافىء على أي وكالء 
مبيعات ومندوبين ومستشارين وموزعين وشركاء األعمال 
اآلخرين اللذين يتصرفون بالنيابة عن إيتون، باإلضافة إلى 

المشاريع المشتركة. من المتوقع من جميع شركاء األعمال، بما 
في ذلك المندوبين أو المستشارين أو الوسطاء أو المتعهدين أو 

الموردين أو المشاريع المشتركة أو الحلفاء أو أي وسيط أو 
عميل آخر يتصرب بالنيابة عن إيتون، االلتزام  بقوانين مكافحة 

الفساد المطبقة أثناء القيام باألعمال بالنسبة عن إيتون. 

الشرف55

الرجاء مراجعة 
سياسة مكافحة الفساد 

العالمية في إيتون 
لطلب المزيد من 

اإلرشادات.
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أسئلة   
أقوم بأعمال كثيرة مع شركة تمتلكها الحكومة. هل يعتبر عاملو هذه الشركة موظفين  س. 

حكوميين؟
نعم. إن تعريف الموظف الحكومي واسع، ويتضمن العاملين في الشركات التي تمتلكها  ج. 

الدولة. راجع سياسة مكافحة الفساد لمعرفة التعريف الكامل. 

سمعت شائعة بأن أحد عمالئي فد يكون متورطاً بممارسات أعمال فاسدة، ولكني ال أعرف  س. 
شيئاً محدداً. ماذا ينبغي أن أفعل؟  

عليك االنتباه لالدعاءات أو الشائعات حول السلوك غير المناسب لوكالئنا. قد تكون إيتون  ج. 
مسؤولة عن تصرفاتهم، حتى إذا لم نكن نوافق عليه أو نعرف بحدوثه. من األهمية بمكان 

التحقيق باستقامة الوكالء المقترحين قبل القيام باألعمال معهم. ينبغي أن تمنحنا عقودنا 
الخطية معهم القدرة على التدقيق بنشاطاتهم، والتأكد من التزامهم بالقوانين، وإنهاء التعاقد 
معهم إذا تورطوا بممارسات أعمال فاسدة. يمكنك االتصال بالقسم القانوني لطلب النصح 

حول كيفية المواصلة.

أود إشراك مستشار لتقديم خدمات في دولة معروفة بانتشار الفساد فيها. كيف يمكنني  س. 
التأكد أن هذا المستشار سيحافظ على أخالقياتنا وقيمنا أثناء القيام باألعمال بالنيابة عن 

إيتون؟ 
تجري إيتون تحريات العناية الواجبة المعقولة قبل إشراك مستشاري طرف ثالث لتقييم ما إذا  ج. 

كانوا يتمتعون بالمهارات والموهبة والموارد الالزمة لتنفيذ واجباتهم ولضمان تصرفهم 
باستقامة أثناء القيام باألعمال بالنيابة عن إيتون. يمكنك االتصال بالقسم القانوني لطلب 

المساعدة قبل إشراك مستشار أو طرف ثالث آخر للقيام باألعمال بالنيابة عن إيتون. 

ما هي الرشوة؟ س. 
الرشوة هي أموال أو أي شيء آخر ذو قيمة (مثل الخدمات أو الهدايا) التي يتم عرضها أو  ج. 

تقديمها بشكل غير أخالقي أو غير قانوني للتأثير على قرار أو سلوك طرف ثالث أو التسبّب 
بنتيجة او إجراء مرغوب. 

ما هي الرشوة التجارية؟ س. 
الرشوة التجارية هي نوع معين من الرشوة. إنها عبارة عن أموال أو رسوم أو عمولة أو أي  ج. 
شيء ذو قيمة يتم تقديمه للحصول على معاملة تفضيلية أو منحها بشكل غير الئق فيما يتعلق 

بعقد أو مشروع أو أية أعمال أخرى. أحد األمثلة على الرشاوى التجارية هو موافقة مورد 
على الدفع إلى موظف في إيتون جزء من األموال التي سيتلقاها المورد من إيتون مقابل منح 

المورد العقد.

وافق مندوب لعميل على الدخول في اتفاقية توريد طويلة األمد، ولكن شريطة أن نوافق  س. 
على خصم واحد بالمئة من سعر الشراء للعميل عن كل ألف قطعة يتم طلبها. أعرف أن 

الرشاوى التجارية هي خطأ، ولكن هل الموافقة على الخصم هو أمر مقبول؟  
إن خصم جزء من سعر الشراء للعميل هو مقبول في بعض الحاالت، بناءاً على كميات  ج. 

الشراء، شريطة أن يسمح القانون المحلي بمثل هذا الخصم، وتفسيره بشكل صحيح ودفعه 
مباشرة إلى شركة العميل، وليس مندوب الشركة الفردي. إذا طلب العميل دفع جزء من سعر 

الشراء إليه شخصياً مقابل منحك األعمال، ستعتبر هذه رشوى تجارية غير الئقة. عليك 
االتصال بالقسم القانوني إلبالغهم بهذه الطلبات إذا لم تكن متاكداً أنها الئقة.   
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أمثلة
الخطأ

تكتسب إيتون أسهماً في شركة في دولة 
ينتشر بها الفساد من دون مراجعة أو 
دراسة ممارسات األعمال للشركة أو 

سمعتها بالصدق.  
يطلب مدير من بائع تصليح وصيانة 

إجراء تصليح في بيته مقابل تكلفة 
منخفضة مقابل تعليقات إيجابية على تقييم 

البائع.

الصواب
بعد عدة أشهر من المفاوضات المكلفة 

التي استهلكت وقتاً طويًال بين مدير 
مبيعات إيتون ومتعهد حكومي كبير، يتم 

منح العقد إلى إيتون. قبل توقيع العقد، 
يطلب عضو في فريق المتعهد رشوة من 
مدير المبيعات. يتصل المدير بالمشرف 

عليه والقسم القانوني فوراً لطلب اإلرشاد. 
يرجع المدير إلى الشخص الذي طلب 

الرشوة ويرفض العرض. ويركز على 
التزام إيتون بالقيام باألعمال بشكل 

صحيح، ويذّكر ذلك الشخص بمزايا 
الجودة والتكنولوجيا وقدرات الخدمة لدى 
إيتون. ويؤكد المدير على التزامه بتوقيع 

العقد، ولكن من دون دفع رشوة. ويتم 
توقيع العقد. 

يعرض مورد على عامل بسلسلة تزويد 
إيتون دفعة نقدية لتسريع عملية الموافقة 
على المورد. يرفض عامل سلسلة تزويد 

العرض بتهذيب، ويبلغ المشرف عليه 
فوراً بعرض الرشوة عليه.  

تلقيت طلباً بتوفير رحلة إلى مدينة مالهي مقابل طلبية لعميل. رفضت بأدب، وحصلنا على  س. 
الطلبية. هل ما زال ينبغي بي إخبار أحد بهذا الشأن؟ 

نعم، إعالم المشرف عليك بحدوث هذا هو فكرة جيدة دائماً، لتجنب المزيد من المشكالت مع  ج. 
العميل.  

هل ستتخلى إيتون عن فرصة لصفقة إذا كان ثمة مجازفة بأن تضر سمعتنا؟ س. 
نعم، سنفعل هذا. إن استقامة سمعتنا بالغة األهمية وال يمكن المجازفة بها بسبب فرصة عمل،  ج. 

مهما كانت أهميتها.
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الهدايا والترفيه 
تستخدم الهدايا والترفيه المتعلقة باألعمال متوسطة الحجم بشكل واسع إلثبات النية الحسنة وتقوية 

عالقات العمل مع الموردين والعمالء وشركاء األعمال اآلخرين. إقراراً بهذا، وضعت إيتون 
سياسة هدايا وترفيه على مستوى العالم ينبغي على العاملين اتباعها عند تقديم أو قبول الهدايا أو 

الترفيه أو السفريات. من المهم بشكل خاص أن يتبع العاملين هذه السياسة عند إجراء األعمال أو 
المشاركة في حوارات األعمال مع المسؤولين الحكوميين والموظفين في الهيئات المملوكة 

للحكومة.

تقديم أو قبول الهدايا
القاعدة العامة هي أنه يمكن لعاملي إيتون تقديم أو قبول هدايا ما دامت الهدايا هي قانونية، وكذلك 

كمايلي:
ال تجعل األمر يبدو أو توجب بأنه يحق مانح الهدية الحصول على معاملة تفضيلية،• 
لن تسبّب اإلحراج إليتون أو شريك األعمال إذا تم اإلفصاح عنها علناً، • 
تتوافق مع المتطلبات التي تحددها اإلدارة المحلية، إن وجدت،• 
ويتم الموافقة عليها وإفصاحها، بحسب متطلبات سياسة الهدايا والترفيه العالمية.• 

أسئلة   
هل من المسموح لي قبول هدية كجزء من مناسبة احتفالية؟ س.  

من المسموح لك قبول الهدايا في مناسبة احتفالية ما دام من غير الممكن تفسير الهدية على  ج.  
أنها رشوة أو دفعة مالية، وال تخالف أية قوانين. قد تتلقى في بعض األحيان هدية في مناسبة 

احتفالية قد تعتبر غير الئقة بموجب سياسة الهدايا والترفيه العالمية إليتون، ولكن قد يكون 
رفضها غير ممكن أو سيعتبر إساءة. إذا تلقيت مثل هذه الهدية، عليك اإلبالغ فوراً عن الهدية 

إلى المدير المسؤول عنك حتى تتمكن من مناقشة االستجابة المناسبة.

يخضع عرض الهدايا على المسؤولين الحكوميين أو 
الموظفين في الهيئات المملوكة للدولة لقوانين وأنظمة معقدة. 

ينبغي على العاملين الذين يعملون مع المسؤولين أو الموظفين 
الحكوميين اتباع سياسة الهدايا والترفيه العالمية .
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أمثلة
الخطأ

تحضر موظفة حفلة بعد ساعات العمل 
يستضيفها بائع إيتون، وتفوز بها بتذاكر 
طيران ذهاباً وإياباً برحلة إلى هاواي. ال 
تفصح الموظفة عن الجائزة إلى المشرف 

عنها وتستخدم التذاكر.

الصواب 
يرغب مدير مصنع بتقديم هدية إلى 

مسؤول حكومي محلي لالحتفال بتقاعده. 
ويتصل المدير بمكتب المسؤول ويعرف 

أن ثمة حدود للقيمة النقدية للهدايا التي 
يمكن للمسؤول قبولها. يشتري مدير 

المصنع غرضاً صغيراً عليه شراء إيتون 
من متجر الشركة ضمن حدود القيمة 

النقدية تلك.

من غير الالئق أبداً تقديم أو قبول ما يلي:
الهدايا النقدية أو ما يعادلها نقدياً،• 
الهدايا المحظورة بموجب القوانين المطبقة،• 
الهدايا الممنوحة كرشوة أو دفعة أو رشوة تجارية،• 
الهدايات التي تعرف أنها محظورة من قبل منظمة شريك األعمال،• 
الهدايا الممنوحة على شكل خدمات أو مزايا غير نقدية أخرى.• 
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هل من الالئق أن أطلب من مورد اصطحابي للعب الغولف أو إلى أحداث رياضية أخرى؟ س.  
ليس من الالئق أبداً طلب الهدايا أو المعروف أو الخدمات أو األشياء االخرى التي تفيدك  س.  

بشكل شخصي، بغض النظر عن قيمتها. 

أعمل في وظيفة بسلسلة التوريد، وقد طورت عالقة مقّربة مع أحد الموردين لدينا. بعدما  س.  
عرف أن ابني سيرجع إلى البيت من الجامعة، عرض المورد أن يوظفه في فصل الصيف. 

هل ينبغي بي رفض العرض؟
نعم. ثمة سببين وجيهين لرفض العرض. أوًال، عرض التوظيف هو ميزة قد تعتبر هدية، وقد  ج.  

تجعل األمر يبدو بأنه يحق للمورد الحصول على معاملة تفضيلية منك. ثانياً، إذا منحت 
المورد أعماًال جديد في المستقبل القريب، قد يبدو األمر أنه حصل على األعمال مقابل 

توظيف ابنك.

أقوم بتحديث الحمام في بيتي بنفسي، وعرض أحد متعهدي إيتون منحي رقم حسابه  س.  
للحصول على خصم على مواد البناء. بما أنه عمل شخصي في بيتي، هل يمكنني استخدام 

خصم المتعهد؟
الخصومات هي معادل للنقد تعتبر هدايا غير مقبولة بموجب السياسة. ج.  



أمثلة
الخطأ

يعرض مورد نقل موظف في إيتون 
بالطائرة إلى مصنعه لتصحيح مشكالت 

جودة متكررة. ويغطي المورد جميع 
نفقات توقف الموظف في الس فيغاس 
ليومين للتعويض عن المتاعب الناتجة 

عن مشكالت الجودة.

الصواب 
دعوتك لعميل ومرافقته إلى العشاء 
والمسرح لالحتفال بإنهاء مشروع.

الترفيه
ينبغي على الموظفين الذين يتعرضون لمواقف تقديم أو قبول الترفيه االطالع على سياسة الهدايا 

والترفيه العالمية إليتون والقوانين المطبقة. يجب أن يكون الترفيه الذي يشمل عاملي إيتون بحسب 
الشروط التالية:

أن يكون متباعداً ويتوافق مع سياسة نفقات السفر العالمية،• 
أن يكون ذو ذوق مناسب ويحدث في موقع مناسب لألعمال،• 
أن يكون منطقياً والئقاً ضمن سياق مناسبة األعمال،• 
أال يكون رشوة أو دفعة أو رشوة تجارية أو غير قانوني،• 
أال تجعل األمر يبدو وكأن إيتون أو شريك األعمال يحق له معاملة تفضيلية،• 
وأن يتم الموافقة عليه وإفصاحه بحسب متطلبات سياسة الهدايا والترفيه العالمية.• 

أسئلة   
هل مرافقة عميلي إلى حدث رياضي يعتبر هدية او ترفيه بموجب سياسة الهدايا والترفيه؟  س.  

إذا رافقت العميل، سيعتبر هذا ترفيهاً. إذا أعطيت التذاكر إلى العميل، سيعتبر هذا هدية. وفي  ج.  
كلتا الحالتين، فإن الهدية أو الترفيه هي مشمولة ضمن سياسة الهدايا والترفيه.

أود اصطحاب إحدى عميالتي إلى عرض أوركسترا، ولكني سمعت أن شركتها ال تسمح  س.  
بالترفيه بقيمة أكثر من 20 يورو. إذا وافقت على الحضور، هل يمكنني اصطحابها إلى 

العرض؟
إذا كانت قيمة التذاكر أكثر من 20 يورو، فمن غير الالئق أن تصطحبها إلى العرض. ال تقدم  ج.  

الهدايا أو الترفيه بينما لديك علم بأنها محظورة من قبل منظمة المتلقي لها.
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أداة اإلبالغ واإلفصاح عن الهدايا
لتوفير الشفافية فيما يتعلق بممارسات الهدايا والترفيه 

في جميع أنحاء إيتون، يجب اإلفصاح عن هدايا معينة 
وترفيه وسفريات معينة عن طريق أداة اإلبالغ 

واإلفصاح عن الهدايا، وهي أداة عبر اإلنترنت يمكن 
  .JOE الولوج إليها عن طريق

كيف يمكنني اإلفصاح عن نشاطات الهدايا  س.  
والترفية إذا لم يكن بوسعي الولوج إلى أداة 

اإلبالغ واإلفصاح عن الهدايا؟
أبلغ مديرك، وهو المسؤول عن ضمان جميع  ج.  
المعلومات المتعلقة بهذه النشاطات واإلبالغ 

عنها عن طريق أداة اإلفصاح. 

هل يمكن لمشرف تحديد متطلبات على عامليه  س.  
أشد صرامة من سياسة الهدايا والترفيه؟

نعم.  ج.  
 

يخضع عرض الهدايا على 
المسؤولين الحكوميين أو 

الموظفين في الهيئات المملوكة 
للدولة لقوانين وأنظمة معقدة. 

ينبغي على العاملين الذين 
يعملون مع المسؤولين أو 

الموظفين الحكوميين اتباع 
سياسة الهدايا والترفيه العالمية.

من غير الالئق أبداً تقديم أو 
قبول الترفيه التالي:

ترفيه «البالغين» أو أي نوع • 
من األحداث يشمل العري 
أو أي سلوك مشين آخر، 

حتى إذا كان مثل هذا 
الترفيه مقبول ثقافياً، 

الترفيه الذي يحظر على • 
شريك األعمال تقديمه أو 

حضوره، و
الترفيه المحظور من قبل • 

اإلدارة المحلية أو القانون 
المطبق.
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البيع إلى الحكومات10

إننا ملتزمون بالقوانين والقواعد واألنظمة 
الخاصة ذات الصلة بالعقود الحكومية 
والعالقات مع الموظفين الحكوميين.  
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ينبغي على العاملين المشتركين بالتسويق والبيع والتعاقد مع أو يعملون بالمشاريع التي تشارك بها 
الحكومة القيام بما يلي: 

التأكد من حفظ الوثائق وفقاً للمتطلبات الحكومية الخاصة،• 
االلتزان بعمليات المحاسبة التي تشمل (على سبيل المثال ال الحصر) العمليات التي تضمن • 

أن بيانات التكاليف والتسعير، حيثما كان هذا متطلباً، هي حديثة ودقيقة ومكتملة وتم اإلفصاح 
عنها وتوثيقها وحفظها في الملفات المناسبة بشكل الئق،

التطلب من المتعهدين من الباطن والمستشارين ومندوبي المبيعات والموزعين والمتعهدين • 
المستقلين االلتزام بالقوانين واألنظمة،

معرفة واتباع سياسات وإجراءات إيتون ذات الصلة بالعقود الحكومية والتعامل مع الموظفين • 
الحكوميين،

تجنب تقديم بدائل عن البضائع والخدمات المتعاقد عليها أو االنحراف عن متطلبات العقد من • 
دون الحصول على موافقة خطية من المسؤول الحكومي المفوض.

قد تؤدي مخالفة متطلبات التعاقد الحكومي إلى عواقب خطيرة على إيتون والعاملين المشاركين. قد 
تشمل هذه العواقب عقوبات مدنية و/ أو جنائية، وحظر عمل إيتون من مواصلة العمل بالعقود 

الحكومية.

االستقامة

العقود الحكومية
لدى العديد من الحكومات الفيدرالية والدولية والمحلية في أنحاء العالم قوانين وأنظمة مشتريات 

خاصة بها. ينبغي على العاملين االلتزام بالقوانين واألنظمة المطبقة لجميع التعاقدات الحكومية.  
يمكن للحكومة تطبيق قواعد سلوكيات خاصة 

قد تكون مختلفة عن أو أشد صرامة من 
الممارسات التجارية المقبولة. تتطلب المجاالت 

التالية اهتماماً خاصاً:
التسويق،• 
المحاسبة،• 
حفظ السجالت،• 
اإلبالغ و/ أو التأهيل المعتمد،• 
سلسلة التوريد،• 
الجودة.• 

بعض النشاطات التي تتطلب االلتزام الصارم 
بالقواعد المعينة هي ما يلي:

محاسبة التكاليف،• 
إجراءات العطاءات والمزايدة،• 
التسعير،• 
تجنب تضارب المصالح بين المنظمات،• 
منح الهدايا إلى المسؤولين الحكوميين أو • 

توفير الترفيه لهم،
مناقشة التوظيف المحتمل للمسؤولين • 

الحكوميين الحاليين و/ أو السابقين،
تغيير الطلبيات،• 
حفظ السجالت الزمنية، • 
االلتزام بالواجبات التعاقدية،• 
التعامل مع المعلومات السرية.• 
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عندما تستخدم إيتون الموردين أو المتعهدين من الباطن لتلبية 
التزاماتها بموجب العقود الحكومية، يكون عاملو إيتون 

المشاركين هم المسؤولين عن إبالغ هؤالء الموردين 
والمتعهدين من الباطن بالمتطلبات الحكومية الخاصة. باإلضافة 

إلى هذا، فإن إيتون ملتزمة باختيار الموردين والمتعهدين من 
الباطن الذين يتصرفون بشكل متسق مع اإلرشادات المبينة هنا.

ينبغي أن يتذكر عاملو إيتون أو أي شخص أو شركة تعمل 
بالنيابة عن إيتون في أي مكان تقوم إيتون باألعمال فيه أن 

عليهم االلتزام بقوانين أمريكية معينة «سارية المفعول في غير 
األراضي األمريكية» أيضاً، باإلضافة إلى االلتزام بالقوانين في 
بالدهم. تشمل هذه القوانين قانون ممارسات الفساد األجنبية في 

الواليات المتحدة، والقوانين المرتبطة بالمعلومات األمريكية 
السرية، والقوانين ذات الصلة بضوابط التصدير األمريكي. على 
سبيل المثال، يخضع فرع شركة إيتون في المملكة المتحدة ينتج 

قطع غيار للمنتجات ذات الصلة بوزارة الدفاع األمريكية 
لقوانين الواليات المتحدة تماماً كما يخضع لها فرع الشركة األم 

في الواليات المتحدة. 

العالقات مع العاملين الحكوميين
تحظر الحكومات القومية والمحلية بشكل عام أو تضع قيوداً صارمة على الهدايا والترفيه 

والخدمات واإلهداءات والسفريات التي تم تقديمها أو تلقيها من قبل الموظفين الحكوميين. راجع 
سياسة الهدايا والترفيه العالمية إليتون لطلب اإلرشادات قبل تقديم هدايا أو ترفيه أو خدمات أو 

إهداءات أو نفقات أخرى أو تبرعات خيرية إلى مسؤول حكومي.
إذا كان عملك يشمل العمل مع أية حكومة، فإنك مسؤول عن معرفة القوانين واألنظمة المحلية 

المطبقة وااللتزام بها. إذا لم تكن تعرف ما هي القوانين التي تنطبق عليك، عليك االتصال بالقسم 
القانوني في إيتون.

 الرجاء مراجعة 
سياسة مكافحة الفساد 

العالمية في إيتون 
لطلب المزيد من 

اإلرشادات.



أسئلة  
إذا كنت أعتقد أني بحاجة إلى تدريب إضافي فيما يتعلق بالعقود الحكومية، ماذا ينبغي أن  س.  

أفعل؟
إننا ندرك أن هذا مجال معقد وكثير التنظيم. ولكننا نتوقع منك تحمل المسؤولية عن جودة  ج.  

العمل الذي تؤديه، لذا عليك التحدث إلى المشرف عليك أو االتصال بالقسم القانوني إذا كنت 
تعتقد أنك بحاجة إلى المزيد من التدريب لتأدية عملك. 

ماذا ينبغي أن أفعل إذا لم أكن متأكداً إن كان بوسعي تقديم ترفيه أو وجبات طعام أو  س.  
سفريات إلى موظفين حكوميين أعمل معهم في المشروع الخاص بي؟ 

ال تقدم أي شيء قبل التأكد من أنه الئق. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بتحديد ما هو الئق،  ج.  
عليك االتصال بالقسم القانوني. 

طلب مني المشرف علّي توقيع شهادة محاسبة أثناء غيابه. ال أعرف إن كنت مفوضاً  س.  
بالتوقيع عليها. كيف أتولى هذا األمر؟  

اطلب من المشرف عليك التأكيد أنك تتمتع بالتفويض لتوقيع الوثيقة. إذا لم يكن واثقاً، اطلب  ج.  
المساعدة من القسم القانوني. ال ينبغي عليك توقيع أو اعتماد التزام الشركة بالقوانين واألنظمة 

الحكومية إال إذا كنت تتمتع بتفويض معين لفعل هذا.

طلب مسؤول حكومي حديث التعيين القيام بجولة على مرافقنا. كان تعيينه مثيراً للجدل في  س.  
مجتمعنا المحلي، وقد تضايق زيارته القوى العاملة. هل ينبغي علّي السماح بالزيارة؟

عليك تنسيق طلبات من هذا القبيل مع نائب رئيس إيتون للشؤون العامة وشؤون المجتمع، أو  ج.  
مع القسم القانوني.

س. صديقة لي تتقاعد من وظيفتها مع الحكومة، وستكون إضافة رائعة إلى فريق مشروعي 
الجديد. هل يمكنني إعالمها بهذه الفرصة؟ 

ج. لتجنب المخاطر القانونية، اتصل بقسم الموارد البشرية أو القسم القانوني قبل إجراء أية 
مناقشات ذات صلة بالتوظيف مع موظف حكومي سابق أو حالي.
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أمثلة
الخطأ

تقدمت إيتون لعقد حكومي كبير. وتوظف 
إيتون ابن الشخص الذي سيقرر ما إذا 
كان سيتم منح العقد إلى إيتون أم ال.  

على كشف معلومات التكاليف في 
عطائها. وتعتبر إيتون أن هذه المعلومات 

هي سرية، وال تقدم معلومات دقيقة.
يلمح موظف حكومي أنه ال أحد يتعامل 

بجدية مع القوانين التي تحظر الهدايا من 
الشركات التي تقوم باألعمال مع 

الحكومة، لذا يقدم له موظفي في إيتون 
تذاكر إلى حدث رياضي.

على إيتون تزويد الحكومة بمنتجات تضم 
نسبة مئوية معينة من القطع المنتجة 

محلياً. وتشهد إيتون بأن منتجاتها تلبي 
النسبة المئوية، بينما هي ليست كذلك 

بالحقيقة.  

الصواب
تحظر القوانين المحلية بصرامة على 

الموظفين الحكوميين تلقي وجبات الطعام 
من الموردين. يتجنب موظفو إيتون تقديم 

أو توفير وجبات الطعام إلى المسؤولين 
الحكوميين. 

يتطلب طلب عطاءات حكومي شهادات 
حول مواضيع عديدة، مثل ممارسات 

العمالة والتوظيف. يتأكد موظفو إيتون 
من كل بند قبل إنهاء التأهيل، مع التأكد 

من تمتعهم بالصالحية لتوقيع الشهادات، 
إذا تطلب األمر. 

قبل عرض وظيفة على موظفة حكومية 
سابقة، يتصل مدير في إيتون بقسم 

الموارد البشرية والقسم القانوني للتحقق 
من صحة إمكانية عملها مع إيتون بشكل 

قانوني. 
تتطلب قوانين المحاسبة الحكومية من 
تسجيل الوقت الذي يتم تمضيته على 

العقود الحكومية وتفسيره بشكل صحيح 
عند طلب الدفعات المالية. ويتم اتباع 

إجراءات اإلبالغ المناسبة.
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إننا ال نقدم مساهمات نيابة عن إيتون إلى 
المرشحين السياسيين أو األحزاب 
السياسة، حتى إذا كان هذا قانونياً.

11
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المساهمات السياسية



ال تقدم إيتون مساهمات من أموالها أو ممتلكاتها أو خدماتها إلى المرشحين السياسيين، حتى إذا 
كانت مثل هذه المساهمات متوافقة مع القانون. ال يحظر هذا زيارة المسؤولين المنتخبين إلى مرافق 
الشركة. بل إننا نشجع هذه الزيارات لضمان فهم المسؤولين للمشكالت التي تواجه عملياتنا. كما ال 

يحظر هذا دعم إيتون لقضايا االقتراع (مثل الضرائب المدرسية) عندما تكون محور اهتمام 
لعملياتنا وعاملينا.

نشجع العاملين األفراد على المشاركة في العملية السياسية والقيام بالمساهمات السياسية بحسب ما 
يرونه مناسباً. ينبغي أال يضغط العاملون على عاملين آخرين للقيام بمساهمات سياسية أو دعم 

حزب أو مرشح سياسي.  
ينبغي على العاملين الذي يتخذون مواقفاً حول القضايا العامة (الحكومة والتشريعات وقضايا 

المصلحة العامة األخرى) عدم التصرف، أو إثارة الشبهة بأنهم يتصرفون، بالنيابة عن إيتون، إال 
إذا كانوا مفوضين لفعل هذا من نائب رئيس إيتون للشؤون العامة وشؤون المجتمع. 
هذه أمثلة على النشاطات المحظورة من قبل إيتون، والتي قد تكون مخالفة للقانون:

استخدام سيارات الشركة أو ممتلكات إيتون األخرى من قبل المنظمات السياسية أو • 
المرشحين السياسيين أو العاملين لديهم بشكل ذو صلة بحملة سياسية،

استخدام أموال إيتون لشراء مقاعد أو طاوالت في حفالت العشاء السياسية ومناسبات جمع • 
التبرعات السياسية،

استخدام اسم إيتون في النشرات السياسية أو نشرات الحمالت االنتخابية.• 

األخالقية
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أمثلة
الخطأ

تحضر موظفة في إيتون عشاء سياسي 
لجمع التبرعات، وتسجل التكاليف على 

تقرير نفقاتها. 
ترسل مشرفة رسائل بالبريد اإللكتروني 

إلى مرؤوسيها المباشرين لطلب الدعم 
لعمها الذي يرشح نفسه إلى منصب 

سياسي محلي. وتحثهم على المساهمة 
بحملته االنتخابية.

سيتقاعد أحد السياسيين ويقيم حفلة وداع 
لتساعد التبرعات بسد ديونه من 

االنتخابات األخيرة. وتشتري إيتون 
طاولة ليشارك العاملين بها.

يسمح مدير مصنع لسياسي بوضع الفتة 
حملة انتخابية على ممتلكات إيتون.

الصواب
تسمح القوانين المحلية للشركات بتقديم 

مساهمات إلى المرشحين السياسيين. وال 
تقدم إيتون أية مساهمات.

يطلب مسؤولون حزبيون القيام بجوالت 
في مرافق إيتون. ويطلب مدير المصنع 
النصيحة من القسم القانوني أو من نائب 

رئيس إيتون للشؤون العامة وشؤون 
المجتمع قبل الرد على الطلب. 

يؤيد قادة إيتون ضريبة مدرسية محلية، 
وبعد التحقق من أن فعل هذا هو قانوني 

والئق، يشرحون للموظفين سبب أهميتها 
بالنسبة إليتون والمجتمع.

يراجع مدير تقرير نفقات ويالحظ نفقات 
من حشد سياسي. ويرفض المدير التقرير 
ويتحدث إلى الموظف حول سياسة إيتون 

فيما يتعلق بالمساهمات السياسية.
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أسئلة   
هل يمكنني استخدام سيارة الشركة الخاصة بي للقيادة بالحاكم في مسيرتنا السنوية؟ س.  

ال، من غير الالئق استخدام سيارات الشركة لدعم المرشحين السياسيين. ج.  
تلقيت طلباً من مديري بالتبرع إلى مرشح معين. وقد أكد لي أني غير ملزم بالمساهمة،  س.  

ولكني أشعر بالضغط للرضوخ لهذا. كيف ينبغي أن أتولى هذا األمر؟
يجب على عاملي إيتون عدم الضغط على العاملين اآلخرين لدعم حزب أو مرشح سياسي.   ج.  
إذا لم تكن تشعر باالرتياح للتحدث مع مديرك أو مدير آخر حول هذا، عليك االتصال بقسم 

الموارد البشرية أو مكتب األخالقيات وااللتزام بها.



إننا ملتزمون بتصدر الريادة العالمية بحماية 
صحة وسالمة عاملينا وحماية البيئة. 

البيئة والصحة 
12والسالمة 
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سالمة العاملين
إننا نؤمن أن صحة وسالمة عاملينا هي ذات أهمية كبرى. إننا نسعى للوقاية من الحوادث 

واإلصابات واألمراض المهنية، والترويج ألساليب الحياة الصحية واآلمنة لعاملينا وعائالتهم.

االلتزام
لدينا تركيب أحكام عالمي خاصة بالبيئة والصحة والسالمة (SHE) لألشخاص والسياسات 

والعمليات، وقد تم وضعها لضمان التزام ومسؤولية البيئة والصحة والسالمة واإلبالغ الوقائي عن 
الحوادث واالستجابة لها. ينطبق هذا التركيب على كٍل من العمليات والمنتجات التي نصنعها. إننا 

نسعى إلى تلبية أو تخطي المتطلبات التنظيمية، مما يتسق مع التزام إيتون باحترام وإطاعة القوانين 
والقواعد واالنظمة التي تنطبق على أعمالنا في أنحاء العالم. إننا نسعى إلى صنع ثقافة «عدم وقوع 
الحوادث»، وتحسين أداء البيئة والصحة والسالمة بشكل مستمر عن طريق تنفيذ نظام إدارة البيئة 

والصحة والسالمة الخاص بإيتون، والذي يحدد مجموعة واحدة من معايير أداء البيئة والصحة 
والسالمة لجميع المرافق في أنحاء العالم. إننا نستخدم أطراف ثالثة مؤهلين ومستقلين لتقييم مقاييس 

أداء البيئة والصحة والسالمة الخاصة بنا والتحقق منها.

الريادة البيئية
إن التزامنا بالبيئة يتخطى االلتزام القانوني ويمتد إلى العديد من اإلجراءات التي تهدف إلى تخفيف 

آثارنا البيئية في عملياتنا ومنتجاتنا وسلسلة التوريد. في عملياتنا، ينعكس هذا االلتزام في جهودنا 
للوقاية من التلوث وتخفيض انبعاثات غازات البيوت البالستيكية والحفاظ على الموارد الطبيعية 
- وهي جهود مدمجة في التزامات سلسلة التوريد. كما أننا نصمم منتجاتنا لتتوافق مع البيئة (مع 
األخذ بعين االعتبار المواد الخام وفعالية الطاقة على سبيل المثال) ودمج تأثير دورة الحياة في 

تصميمها. تدعم هذه الجهود المتضافرة نموذج أعمال إيتون العام والمستديم.  

العمالء والموردون والمتعهدون
إننا ندخل بشراكة مع عمالئنا وموردينا ومتعهدينا لضمان االلتزام والترويج للسالمة وتخفيف آثارنا 

البيئية الجماعية ووضع حلول مستديمة لتحديات إدارة الطاقة والتحديات البيئية التي تواجه العالم.
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أسئلة   
يعمل أعز أصدقائي على رافعة شوكية في مناوبتي. وأسقط ليلة أمس بالخطأ برميل من  س.  

نفايات الزيت وسكب بعضها على األرض. ساعدته بتنظيفها، ولم يالحظ احد شيئاً. لقد تلقى 
صديقي عدة تحذيرات بسبب القيادة بتهور، وإذا تم اإلبالغ عن هذا االنسكاب، فقد يفقد 

عمله. ماذا ينبغي أن أفعل؟
عليك التعبير عن مخاوفك وإعالمه بأنه يجب اإلبالغ عن االنسكاب. إذا لم يفعل ذلم، أبلغ عن  ج.  

االنسكاب إلى المشرف عنك أو مدير البيئة والصحة والسالمة المحلي أو القسم القانوني.

أعمل في منطقة تتطلب ارتداء حذاء سالمة. يقول مدير البيئة والصحة والسالمة إنه ال  س.  
تتوفر مخصصات في الميزانية لشراء األحذية. ماذا ينبغي أن أفعل؟

اطلب مساعدة مدير المصنع أو مسؤول البيئة والصحة والسالمة في الشركة أو القسم  ج.  
القانوني.   

يجري المتعهدون صيانة اآلالت في مرافقنا. أنا مشغل آلة، وقد الحظت أن أحد متعهدينا  س.  
يتجاهل إجراءات السالمة الخاصة باآلالت. هل ينبغي بي فعل شيء ما؟ 

اطلب من المتعهد وقف عمله من أجل سالمته. ثم أبلغ عن الموقع إلى المشرف عنك أو مدير  ج.  
البيئة والصحة والسالمة المحلي.

تستخدم مرافقنا مورداً خارج الموقع لتنفيذ أعمال التصفيح. قمت مؤخراً بزيارة موقعه  س.  
ورأيت انسكابات مواد كيماوية من مصنعه إلى جدول مياه قريب. إننا نتمتع بعالقات طيبة 

وقديمة مع هذا المورد. هل ينبغي بي قول شيء ما؟
ج. نعم، اسأل المورد حول هذه االنسكابات واإلجراءات التي يتخذها من أجل منعها. كما عليك 

إبالغ مدير البيئة والصحة والسالمة المحلي والقسم القانوني بهذا لتحديد اإلجراء المناسب.  

س. لقد رأيت سلوكيات في أقسام أخرى من مصنعنا ليست آمنة. هل يحق لي التكلم بصراحة 
عنها؟

كل عامل هو مسؤول عن الحفاظ على سالمة بيئة العمل. أبلغ عن أي سلوك غير آمن إلى  ج.  
المشرف عنك أو مدير البيئة والصحة والسالمة المحلي.

لماذا نتبع معايير السالمة التي تتخطة المتطلبات المحلية بينما ال يتبع منافسينا سوى  س.  
المتطلبات المحلية؟

تحمي إيتون العاملين عن طريق تطبيق مجموعة من المعايير الخاصة بالبيئة والصحة  ج.  
والسالمة، حتى إذا كانت هذه المعايير تتخطى أحياناً المتطلبات المحلية.
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أمثلة
الخطأ

يقرر مشغل آلة أن الطقس حار في 
المصنع وال يرتدي نظارات السالمة 

الخاصة به.
يبدأ مدير خط طالء جديد قد يؤدي إلى 

انبعاث ملوثات هوائية ومياه ملوثة، ولكنه 
لم يحصل على التفويض أو الرخص 

الحكومية المتطلبة.
لتقصير الوقت الالزم إلنهاء طلبية 

للعميل، يتجاهل مشغل آلة إجراءات 
السالمة باآللة.

ال يوافق مدير مصنع على شراء جزء 
من معدات التحكم بتلوث الهواء المتطلبة 
لاللتزام مع منع االنبعاثات، حتى يتمكن 

من زيادة كشف أرباح المصنع.

الصواب
ينضم مشغل آلة جديد إلى الشركة. كجزء 
من إرشاده في العمل، يتلقى تدريباً على 

بروتوكوالت سالمة اآلالت ومعدات 
وقاية العاملين المتطلبة.

تسقط عاملة وتجرح نفسها في المصنع. 
وتبلغ المشرف عليها وتتبع عملية اإلبالغ 

المتطلبة وتحصل على الرعاية الطبية.
يحظر عميل استخدام مواد كيماوية معينة 

في منتجاته أو تغليف منتجاته. ويعمل 
فريق اإلنتاج مع هندسة الغنتاج وسلسلة 

التوريد لضمان عدم استخدام المواد 
الكيماوية المحظورة في المنتجات 

الخاصة به.
يتأكد مدير مصنع من اتباع تغيير 

إجراءات إدارة البيئة والصحة والسالمة 
عند إدخال منتج جديد أو عملية أو قطعة 

من المعدات أو مواد خام إلى المصنع 
لضمان سالمة العاملين.
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بصفتك عامًال في إيتون، فإننا نتوقع منك ما يلي:
قراءة دليل األخالقيات واالطالع عليه وااللتزام به،• 
طلب المساعدة عندما ال تكون متأكداً إن كان القرار • 

أو اإلجراء الذي تأخذه بعين االعتباء هو أخالقي أو 
قانوني،

المشاركة في التعليم والتدريب حول األخالقيات • 
وااللتزام، 

فهم أنك قد تكون ملزماً باإلبالغ فوراً عن أي نشاط • 
يعتبر برأيك مخالفة لقانون األخالقيات،

التعاون مع مندوبي إيتون الذين يجرون تحقيقات • 
داخلية،

والتأكيد على مسؤوليتك بااللتزام بقاون األخالقيات • 
عندما يُطلب منك هذا.
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باإلضافة إلى هذا، إذا كنت مشرفاً في إيتون، فإننا نتوقع منك ما يلي:
القيادة عن طريق القدوة، بالكالم والفعل،• 
الترويج لالتصاالت العلنية والصادقة بين الطرفين مع عامليك، وتشجيعهم على إثارة • 

األسئلة والمخاوف حول المسائل األخالقية وإعالمهم عندما يتم حلها،
اإلقرار ودعم أي عامل يتقدم لمناقشة أية مسألة أو اإلبالغ عن مخالفة محتملة، وضمان • 

عدم تعرضه لرد انتقامي بسبب ذلك،
ضمان تنفيذ خطط العمل التي واجه مخاطر االلتزام بشكل فوري،• 
الترويج لسياسات وإجراءات إيتون التي تم وضعها للوقاية من وكشفها بشكل غير أخالقي • 

والسلوكيات غير القانونية،
ضمان أن العاملين متدربين ومطلعين على السياسات واإلجراءات واألخالقيات ومخاطر • 

االلتزام التي تنطبق على مناصبهم،
وتقديم شهادات سنوية بأن مرؤوسيك قد أنهوا التدريب على االخالقيات. • 

عواقب مخالفة قانون األخالقيات
قد يتعرض العاملون الذين ال يلتزمون بقانون األخالقيات لعقوبات تأديبية، تصل إلى وتشمل 

الفصل. كما قد ينتج عن السلوكيات التي يحظرها القانون التعرض للمسؤولية المدنية أو الجنائية.
قد تشمل المخالفات ما يلي:

اإلجراءات التي تخالف القانون،• 
الطلب من اآلخرين مخالفة القانون،• 
عدم التعاون مع التحقيقات التي يجريها مندوبي إيتون،• 
االنتقام من عامل بسبب اإلبالغ بنية حسنة عن مخالفة أو شبهة مخالفة، أو للمساعدة في • 

تحقيق حول األخالقيات، 
وإخفاء أو عدم اإلبالغ عن أي نشاط يخالف بحسب رأيك قانون األخالقيات.• 

ال يعتبر الضغط من المشرفين أو المطالب الناتجة عن ظروف العمل عذراً ألي شخص يمنعه من 
االلتزام بقانون األخالقيات.
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أسئلة   

أعتقد أنه قد يكون ثمة مشكلة جودة محتملة في المصنع الذي أعمل به، ولكني لست  س.  
متأكداً من الوقائع أو ما إذا كانت مشكلة أخالقية. هل أظل ملزماً بإثارة هذا األمر؟  

إننا نتوقع منك اإلبالغ عن أمور مثل هذه إلى المشرف عليك، حتى يتمكن من تصحيح  ج.  
الموقف قبل أن يصبح خطيراً. ال داعي ألن تجري تحقيقاً أو تعرف جميع الوقائع. ال نطلب 
منك إال أن تكون نواياك طيبة وصادقة. في معظم الحاالت، يمكن أن يساعدك المشرف عليم 

على فهم جميع الوقائع أو سيعمل معك على حل هذه المشكالت.

أمثلة
الخطأ

يكتشف مشرف أن أحد العاملين قد زّور 
حساب نفقاته وال يفعل شيئاً. 

الصواب 
يلتقي مدير مع عاملة ليشكرها شخصياً 

على التحدث بصراحة حول مشكلة 
خطيرة تتعلق بالجودة، وإنقاذ الشركة من 

المسؤولية المحتملة وخسارة سمعتها.
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في سوق اليوم العالمي، غالباً ما يكون من الصعب مسايرة 
التحديات الجديدة التي تواجهها منظمتنا أو معرفة كيفية 
التعامل مع جميع المواقف المعقدة. ال أحد يعرف جميع 

الحلول. ولكننا نعرف أن أفضل األجوبة سترتقي في 
منظمة ملتزمة بالحفاظ على أخالقياتها وقيمها وصنع بيئة 

تدعم السلوكيات السليمة أخالقياً. ال تتردد أبداً بطرح 
األسئلة أو إثارة مخاوفك أو اإلبالغ عن السلوكيات 

المشكوك بها أو ممارسات األعمال.
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ال تكون القرارات األخالقية الجيدة هي واضحة دائماً. وال تكون الحلول دائماً واضحة أو سهلة. 
ماذا لو واجهت خياراً صعباً؟ لمساعدتك على اتخاذ القرار، نقترح أن تراجع قانون األخالقيات 

وهذا الدليل، ثم أن تطرح على نفسك هذه األسئلة:

إذا كانت الشكوك ما زالت تراودك، عليك مناقشة المسألة من المشرف عليك. غالباً ما يكون 
المشرفين هم الموارد األفضل واألكثر اطالعاً على مسؤولياتك اليومية. إذا لم تكن تشعر باالرتياح 

إلثارة المسألة مع المشرف عليك، أو إذا أثرت مخاوفك ولم يتم حل المسألة، هذه بعض الموارد 
التي تتوفر لك: 

مدير آخر في منظمتك أو منطقتك أو قطاعك، • 
الموارد البشرية أو الوسطاء الموثوقين (وخاصة حول قضايا العمل مثل التعويضات • 

والمزايا واالنضباط والترقية)،
قادة الموقع أو المنصب الوظيفي (مثل الجودة أو سلسلة التوريد)،• 
القسم القانوني،• 
مكتب األخالقيات وااللتزام بها. • 

84

هل سأشعر باالرتياح عند تفسير أفعالي إلى المشرف عني؟• 
هل سأشعر بالفخر إذا أخبرت أفراد عائلتي وأصدقائي بأفعالي؟• 
هل سأشعر باالرتياح إذا تم نشر أي من أفعالي في وسائل اإلعالم؟• 
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كيفية االتصال مع مكتب األخالقيات وااللتزام بها 
بشكل يخضع للقانون المحلي، يمكن ألي شخص اإلبالغ بشكل علني أو مجهول عن أية مخاوف 

تتعلق باألخالقيات أو المخالفات القانونية المحتملة أو الفعلية، بما في ذلك أية مسألة متعلقة 
بالمحاسبة أو األمور المالية أو الضريبة أو مكافحة الرشوة، إلى مكتب األخالقيات وااللتزام بها 

عن طريق أية وسيلة كمايلي:  
العنوان البريدي – أرسل رسالة بريدية إلى: • 

نائب الرئيس لألخالقيات وااللتزام بها
مؤسسة إيتون

1111 Superior Ave.
Cleveland, Ohio 44114 USA

البريد اإللكتروني – أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى Ethics@eaton.com أو  •
استخدم النماذج اإللكترونية في الموقع اإللكتروني لغلوبال إيثيكس الذي يمكن الولوج 
إليه عن طريق EOJ (إنترانيت إيتون) أو على الموقع اإللكتروني الخارجي إليتون.

الهاتف – الرجاء االتصال مع خط المساعدة لألخالقيات واالستقامة المالية على رقم • 
800.433.2774 من الواليات المتحدة أو كندا. من جميع الدول األخرى، يمكنك 

االتصال باألرقام المبينة على ملصق األخالقيات المحلي أو الموقع اإللكتروني لغلوبال 
إيثيكس على JOE. خط المساعدة هو مجاني، ويتوفر مندوبين يجيدون التحدث بعدة 

لغات على مدار الساعة طوال أيام األسبوع. 
الدعم بلغات متعددة – إذا كنت تفضل هذا، يمكنك استخدام لغتك األصلية لمراسلتنا • 

حول مخاوفك إلى أحد العناوين أعاله، وسنتولى نحن ترجمة رسالتك أو بريدك 
اإللكتروني.

ما عليك توقعه عند االتصال مع مكتب األخالقيات وااللتزام بها
أياً كان الوسيلة التي استخدمتها لإلبالغ أو التعبير عن مخاوفك أو إثارة أسئلتك، هذا ما يمكنك 

توقعه:
سيتم التعامل مع بالغك أو مخاوفك أو أسئلتك بجدية، وسيتم التعامل معها بشكل فوري • 

ومتكتم ومهني.
سيتم توفير خدمات الترجمة إذا كنت بحاجة إليها.• 
سيتم إجراء تحقيق بأي بالغ أو مخاوف تثيرها، أو إذا كان هذا مناسباً، سيتم إحالتها • 

إلى قسم الموارد البشرية أو قناة موارد داخلية أخرى للرد عليها أو متابعتها. سيتم تنفيذ 
التحقيقات بشكل فوري. 

سيتم الحفاظ على سرية هويتك إلى أقصى حد ممكن مع السماح بإجراء تحقيق مناسب.  • 
سيتم حفظ المعلومات المتعلقة بالتقرير والتحقيق وفقاً للقوانين المطبقة، ولن يتم اطالع • 

أحد عليها إال األشخاص الذين عليهم معرفتها.  
بحسب اختيارك وبشكل يخضع للقوانين المحلية، يمكنك تقديم بالغ من مجهول. إذا • 

قدمت بالغاً من مجهول، ال يمكن تحديد أو تعقب موقعك أو رقم هاتفك. ولكن هذا 
سيزيد علينا من صعوبة التحقيقة باالدعاءات ومناقشة جميع مخاوفك.

سيتم حل المخالفات او سوء السلوك المحتملة، إذا تم التحقق من صحتها، عن طريق • 
اتخاذ إجراء عاجل ومناسب. إذا كان هذا مناسباً وكنا نعرف معلومات االتصال بك، 

سنبلغك بالقرار النهائي.  



86

ح 
سما

 ال
دم

ع
قام

النت
با



87

لن تسمح إيتون باالنتقام أو تعاقب أي موظف يبلغ بنية 
حسنة عن مخاوف أو يقدم بالغاً أو يساعد على إجراء 

تحقيق ببالغ. أي عامل ينتقم من عامل آخر لتقدمه ببالغ 
أو مساعدته بالتحقيق قد يصبح معرضاً لالنضباط، بما 

يصل إلى ويشمل الفصل. إذا كنت تشعر بأنك قد تعرضت 
لالنتقام بسبب تقديمك بالغاً أو مساعدة بتحقيق يتعلق 

باالخالقيات، يمكنك االتصال بالمشرف عليك أو الموارد 
البشرية أو نائب الرئيس لألخالقيات وااللتزام بها على 

الفور. أي عامل يسيء بنية خبيثة استخدام خط المساعدة 
لإلبالغ عن معلومات زائفة قد يكون معرضاً للتأديب، بما 

يصل إلى ويشمل الفصل.



أسئلة   
يوضح قانون األخالقيات الخاص بنا أنه يجب عدم االنتقام من العاملين بسبب التقدم ببالغ  س.  

بنية حسنة. ماذا تعني النية الحسنة؟
يتصرف العاملون بنية حسنة عندما يعتقدون أنهم يقدمون معلومات صادقة عند تقدمهم ببالغ.  ج.  
بعبارة أخرى، تكون نواياهم طيبة وصادقة. وال يعني هذا أن يكونوا محقين. إذا لم تكن متأكداً 

إن كان عليك اإلبالغ أم ال، يمكنك طلب المساعدة من المشرف عليك أو مكتب األخالقيات 
وااللتزام بها.

أخشى أن يستخدم أحدهم خط المساعدة لتقديم ادعاءات زائفة حولي. لماذا نعامل البالغات  س.  
من مجهول بجدية؟

يتم التعامل مع جميع البالغات عن طريق خط المساعدة بجدية. يحتاج العاملون إلى مورد  ج.  
موثوق عندما ال يشعرون باالرتياح بالتعريف عن أنفسهم في بعض الحاالت، مثلما عندما 

تتعلق المسألة بالمشرف عليهم. ولكن أي عامل يسيء بنية خبيثة استخدام خط المساعدة 
لإلبالغ عن معلومات زائفة قد يكون معرضاً للتأديب، بما يصل إلى ويشمل الفصل.

أبلغت عن مشكلة خطيرة إلى مكتب األخالقيات وااللتزام بها، ولكن لم يتصل بي أحد  س.  
بخصوص ما حدث. ما هو السبب؟

إذا قدمت بالغك بشكل مجهول، قد ال نكون نعرف طريقة االتصال بك. وإذا استطعنا  ج.  
االتصال بك، قد نكون مقيدين بالمعلومات التي يمكننا مشاركتها معك بسبب الخصوصية أو 

اعتبارات سرية أخرى. إذا كان األمر يهمك لدرجة كبيرة، الرجاء االتصال مع خط المساعدة 
للسؤال ما إذا كان قد تم حل المسألة. 

إذا كانت لدي مخاوف، هل ينبغي بي إثارتها مع المشرف علي أو مدير محلي آخر قبل أن  س.  
أتصل بخط المساعدة أو مكتب األخالقيات وااللتزام بها؟

بشكل مثالي، يكون المشرف عليك أو مدير محلي آخر في موقع أفضل لمساعدتك بخصوص  ج. 
مخاوفك. ولكن ليس عليك التحدث إلى المشرف عليك أوًال أو اتباع سلسلة القيادة قبل استخدام 

خط المساعدة أو االتصال مع مكتب االخالقيات وااللتزام بها.
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المعلومات الخاصة بالدول 
أشرنا في أماكن متعددة من هذا الدليل إلى خط المساعدة على أنه 

أحد عدة موارد يمكنك استخدامها للحصول على النصيحة أو 
اإلبالغ عن سوء سلوك أو مواقف أخرى قد تكون تخالف القانون 
أو قانون األخالقيات الخاص بنا أو قد تكون متضاربة مع قيمنا. 

لست ملزماً باستخدام خط المساعدة لإلبالغ عن مخاوفك. 
بالواقع، تحدد بعض القوانين المحلية المسائل التي يمكنك اإلبالغ 

عنها عن طريق خط المساعدة بالقضايا المالية والمحاسبية 
والمصرفية ومكافحة الرشوة واألمور الخطيرة األخرى، وقد 
يكون عليك التعريف عن نفسك إلى مندوب خط المساعدة. إذا 

كانت هذه القوانين تنطبق عليك، يتوفر إشعار خاص بالدول في 
هذا الدليل. جميع اإلشارات إلى استخدام خط المساعدة في هذا 

الدليل واالتصاالت ذات الصلة هي خاضعة للقيود المبينة في ذلك 
اإلشعار. إذا كانت لديك استفسارات، الرجاء االتصال مع مدير 
قسم الموارد البشرية المحلي الخاص بك أو مكتب األخالقيات 

وااللتزلم بها لطلب التوضيح.
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مكتب األخالقيات العالمية وااللتزام بها
لإلثبات أن معايير إيتون األخالقية هي حديثة وعلى أعلى 

مستوى، أسست إيتون مكتباً لإلشراف على وإدارة برنامجها 
لألخالقيات وااللتزام بها. يخضع المكتب لإلشراف المباشر 
لنائب الرئيس لألخالقيات وااللتزام بها، مع إشراف تام من 
قبل لجنة األحكام التابعة لمجلس اإلدارة. يعتمد هذا المكتب 

على التزام ودعم جميع العاملين والمدراء وكبار القادة لضمان 
دمج أخالقيات وقيم إيتون في ممارساتها لألعمال على أساس 

متسق في أنحاء العالم. 
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هذه بعض نشاطات ومسؤوليات هذا المكتب:
دعم المدراء لتقديم تدريب أخالقيات • 

واتصاالت فعالة وذات صلة وشاملة إلى 
العاملين،

تقديم تدريب واتصاالت على االلتزام • 
واإلشراف عليه،

تقييم مخاطر عدم االلتزام بقوانين • 
وسياسات إيتون وتحديد أولوياتها بانتظام 
ومراقبة النشاطات للتحكم بهذه المخاطر،

مراقبة وتدقيق برنامج األخالقيات • 
وااللتزام بها والتقييم الدوري لفعالية 

البرنامج،
إدارة ومتابعة مشكالت األخالقيات • 

وااللتزام بها واإلبالغ عن المقاييس 
الرئيسية، 

تقديم اإلرشادات حول المشكالت • 
واألولويات التي تنشأ،

تقديم قنوات اإلبالغ السرية ومن مجهول • 
للعاملين وأطراف ثالثة إلثارة المخاوف 

واإلبالغ عن سوء السلوك ومخالفة القانون 
أو السياسات أو قانون األخالقيات،

إدارة البالغات عن طريق خط المساعدة،• 
اإلشراف على تحقيقات األخالقيات وتعديل • 

برنامج األخالقيات وااللتزام بها بحسب ما 
يلزم،

واالجتماع بشكل منتظم مع لجان التدقيق • 
واألحكام في مجلس المدراء لإلبالغ عن 
مشكالت األخالقيات وااللتزام بها وحالة 

البرنامج.   
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مالحظات



بشكل يخضع للقانون المحلي، يمكن ألي شخص اإلبالغ بشكل علني أو مجهول 
عن أية مخاوف تتعلق باألخالقيات أو المخالفات القانونية المحتملة أو الفعلية، بما 

في ذلك أية مسألة متعلقة بالمحاسبة أو األمور المالية أو الضريبة أو مكافحة 
الرشوة، إلى مكتب األخالقيات وااللتزام بها عن طريق أية وسيلة كمايلي:  

0800.295.342 النمسا* 
0800.891.4212 البرازيل 
800.433.2774 كندا 
 10.800.711.1122  (Unicom) الصين
10.800.110.1046  (China Telecom) الصين
800.143.861 جمهورية التشيك* 
800.320.0821 جمهورية الدومينيكان* 
0800.181.9146 ألمانيا* 
000.800.100.1499 الهند 
800.789343 إيطاليا 
001.888.667.6799 المكسيك 
0800.022.2042 هولندا* 
0.0.800.111.1664 بولندا* 
00801.10.4366 تايوان* 
0808.234.9987 المملكة المتحدة 
800.433.2774 الواليات المتحدة 

كيفية االتصال مع مكتب األخالقيات وااللتزام بها 

* ال يمكن وصل خدمات الهاتف الخلوي. فإذا واجهت مشكلة، فالرجاء االتصال باستعمال خط ثابت.

Eaton Corporation  •  1111 Superior Ave.  •  Cleveland, OH 44114
© 2011 Eaton Corporation. All rights reserved. Printed in USA. 
P30-3011 (Rev. 3/11) USA — Arabic

ال داعي لإلدخال

العنوان البريدي:• 
نائب الرئيس لألخالقيات وااللتزام بها

مؤسسة إيتون
1111 Superior Ave.

Cleveland, Ohio 44114 USA

 •Ethics@eaton.com :البريد اإللكتروني
 •www.eaton.com/ethics :عبر اإلنترنت

هاتف: خط المساعدة مجاني، ويتوفر مندوبون يجيدون التحدث بعدة لغات على مدار الساعة طوال 
أيام األسبوع. إذا لم تكن دولتك مبينة في هذه القائمة (أو إذا واجهت مشكلة مع األرقام المبينة 

أدناه)، الرجاء مراجعة ملصق األخالقيات المحلي الخاص بك أو الموقع اإللكتروني لغلوبال إيثيكس 
.EOJ الذي يمكن الدخول إليه عن طريق




