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 آيف نقوم بالعمل  .1
 

 CEOبيان 
 

علومات والتي توفر الرؤية  نمًوا آبيًرا حتى أصبحت واحدة من الشرآات العالمية الرائدة في مجال خدمات المExperianلقد حققت "
 . دولة90الداعمة لعملية اتخاذ القرار يومًيا في أآثر من 

 

إذا آان عملنا هو االستمرار في النمو والتطور بنجاح، فإننا نحتاج إلى الحفاظ  ال يقل عنه أهمية" آيف نقوم به"مهم لكن " ما نقوم به"
 . ل والمجتمعات التي نحن جزء منهاعلى ثقة العمالء والموظفين والمستثمرين وشرآاء العم

 

فهي تصف معايير السلوك المطلوبة من جميع  .مدونة السلوك الدولية تساعد في وضع المبادئ التي تعّزز صفقات أعمالنا حول العالم
 .  في أي جزء من األعمال التي نقدمهاExperianالعاملين لشرآة 

 

 إنها األساس الذي نجري  .م بتلك القوانين بشكل تام، في أن المدونة الخاصة بنا عالميةقد تختلف القوانين من دولة إلى أخرى وسوف نلتز
آل فرد منا منوط به واجب االلتزام بتلك المبادئ وضمان غياب أية فجوات بين ما نقوله وما  .من خالله آافة عالقاتنا داخلًيا وخارجًيا

 .نفعله

 

 إذا آان هناك أي شئ غير واضح في المدونة، تأآد من سؤال  .آدليل للطريقة التي تعمل بهايرجى قراءة هذه الوثيقة بعناية واستخدامها 
 .مديرك الستيضاحها

 

أنا ملتزم شخصًيا  .Experian، يتعين عليك إبالغ مديرك أو االتصال بخط المساعدة السري في Codeإذا علمت بحدوث أي خرق لـ 
    .Codeيها التعبير عن رأيه وسوف يجد اإلرشادات عن آيفية القيام بذلك في  يمكن ألي شخص فExperianبخلق بيئة عمل في 

 

 تقيم أعلى معايير Experianبإمكاننا أن نظهر للعالم أن  .بنيت الشرآات العظيمة على النزاهة وعلى الثقة التي تنبع من هذا االلتزام
   ".ئًماالمواطنة المشترآة وأننا ُمتِحدون في التزامنا بعمل الصواب دا

 

Don Robert 
 رئيس مجلس اإلدارة

 

 

   احترام حملة األسهم .2
 

 العمالء والمستهلكون
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 . والثقة هي جوهرهاExperianالنزاهة هي أساس جميع عالقات 

 

د بما يمكننا تقديمه يتنا تجاه عمالئنا بشكل جدي ونعمسؤولإننا نتحمل . عالقاتنا مع عمالئنا مبنية على اعتقادنا بأننا يجب أن نفوق توقعاتهم
  .إننا نقدم االبتكار من خالل حلولنا وآفاحنا لضمان الجودة والسرعة والمهنية في األداء .فقط وال نسعى لتضليلهم بأي طريقة

 

إننا نمتنع عن االستفادة من أي عميل أو مستهلك  . على التعامل بشفافية وعدالة مع عمالئها والمستهلكين لدهاExperianتحرص 
يقة غير نزيهة عن طريق التالعب أو البيانات الكاذبة أو التهديدات غير المالئمة أو االحتيال أو اساءة استعمال المعلومات السرية أو بطر

 .أي سلوك متعلق بذلك

 

   الموظفون

 

نشجع موظفينا لتحقيق  بناًء على االستحقاق فقط ونحن Experianتعتمد سياسة التعيين والترقي في  .موظفونا هم أهم األصول لدينا
 . ونعمل على تشجيع األداء الفردي ودعم المبادرة واالبتكار ضمن ثقافة العمل الجماعي .آمالهم

 

لدينا إجراءت قوية للمساعدة  . بالتوافق مع القوانين المحلية ومتطلبات اللوائح األخرى ذات الصلةExperianيتم تنفيذ إجراء التعيين في 
 .للوظيفة يكون مؤهل قانونًيا للعمل في منطقة معينةفي ضمان أن آل متقدم 

 

 أيًضا أن هذا السلوك المقبول اجتماعًيا وعملًيا في ثقافة أو دولة بعينها يمكن رؤيته بشكل مختلف في ثقافة أو دولة Experianآما تدرك 
 . على مراعاة التنوع الثقافي في ممارساتنا العملية لذا، فإننا نشجع احترام االختالفات الثقافية داخل منطقة العمل ونعمل جاهدين .أخرى

 . وقبل آل شئ، نحن نحترم حقوق اإلنسان لشعبنا آأفراد

 

 حملة األسهم 
 

إننا نمدهم بمعلومات صحيحة ودقيقة، ونقدم صورة واضحة لموقف وتقديرات  . حملة األسهم- من أجل مالكيها Experianنقوم بتشغيل 
Experian. والتمسك مسؤول وتعزيز سمعتنا في آافة أنشطتنا العملية وحماية أصولنا من خالل السلوك العملي الآا نسعى لحماية 

 .بالمبادئ المقررة للحوآمة المشترآة

 

  الموردون
 

نحن نتوقع  . على تحقيق العدالة في اختيارنا للموردينExperian نحرص في  .الموردون هم شرآاءنا وهم جزء ال يتجزأ من أعمالنا
 .  نعامل الموردين باحترام ونتعامل معهم بأمانة .لخدمة والقيمةا

 

  المجتمعات
 

Experianاجتماعًيا الذي يساعد في تحسين جودة الحياة في المجتمعات المتنوعة على المستويين المحلى مسؤول ملتزمة بالسلوك ال 
تلك المجتمعات وفهم متطلباتها لتحقيق الفائدة القصوى   بالحاجة إلى االندماج معمسؤول آصاحب عمل Experianتعترف  .والعالمي
 .للجميع
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 . نحن نسعى جاهدين لعمل اختالف ملموس في تلك المجتمعات من خالل برنامج تطوعي للموظفين والرعاية المجتمعية والمنح الخيرية

 

 .  بحيث نؤثر على البيئة أثناء قيامنا بعملنامسؤولإننا نعزز السلوك ال

 

 

 ير بيئة عمل أخالقية وآمنة  توف .3
 

 فرص العمل تكافؤ 
 

 بتشغيل الموظفين وترقيتهم وتعويضهم وفصلهم وفًقا الستحقاقهم فقط بصرف النظرعن الِعرق أو اللون أو السن أو Experianتؤمن 
حالة الطبية أو الحمل أو اإلعاقة أو الجنس أو القرابة أو الدين أو األصل الوطني أو المواطنة أو التوجه الجنسي أو الحالة الزوجية أو ال

 . الحالة العقلية أو أساس آخر يمنعه القانون الوطني أو اإلقليمي أو الفيدرالي أو قانون الدولة أو القانون المحلى

 

 التحرر من التحرش 
 

 أو الجنس أو القرابة أو ويشمل ذلك التحرش المبني على العرق أو اللون أو العمر . أي شكل من أشكال التحرشExperianال تقبل 
الدين أو األصل الوطني أو المواطنة و التوجه الجنسي أو الحالة الزوجية أو الحالة الصحية أو الحمل أو اإلعاقة أو أي أساس أخريمنعه 

ش في مكان العمل  وينطبق ذلك على جميع أشكال التحر .القانون الوطني أو اإلقليمي أو الفيدرالي أو قانون الدولة أو القانون المحلي
  .سواًء صدر من أو ضد موظف أو من أو ضد عميل أو بائع أو استشاري أو مقاول

 

 بيئة آمنة 
 

لتحقيق الراحة التامة للموظفين، يتوقع منك العمل  . على توفير بيئة عمل آمنة وصحية وانتاجية لجميع الموظفينExperianوتحرص 
يجب عليك إبالغ مديرك أو إدارة الموارد البشرية عن أي . Experianمة التي أقرتها بأمان وااللتزام بممارسات واجراءات السال

   .إصابات أو أمراض متعلقة بالعمل

 

 بيئة عمل خالية من المخدرات 
 

Experianتلتزم  . هي بيئة عمل خالية من المخدراتExperian بالحفاظ على بيئة العمل خالية من تأثير العقاقير غير المشروعة 
ولهذا الغرض، فإن امتالك أو استخدام عقاقير غير قانونية أو الوقوع تحت تأثير هذه العقاقير خالل أوقات عمل  .المواد الخاضعة للرقابةو

 . الشرآة أو أثناء التواجد في مقار الشرآة أو في أي حدث ترعاه الشرآة أمر محظور ولن يتم السماح به

 

 العنف في بيئة العمل 
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 -  من بين أشياء آثيرة -تشمل أعمال العنف  . بأي أعمال عنف يرتكبها الموظفون أو ُترتكب ضدهم في مكان العملExperianال تسمح 
اتالف الممتلكات عمًدا، أو امتالك سالح أو التلويح به أو استخدامه، أو التورط في سلوك يخلق قدًرا من الخوف من اإلصابة لدى شخص 

  .صابة بشخص آخرآخر، أو التهديد أو إلحاق اإل

 

 

   تجنب تضارب المصالح .4
 

 Experianأنشطة وعالقات من وراء 
 

يتعين على الموظفين دائًما  .يمكن أن ينشأ تضارب المصالح عندما يتأثر التصرف أو قد يبدو أنه يتأثر باحتمال تغليب المنفعة الشخصية
ون عن إخطار مديريهم عن أي موقف يعتقدون أنه مسؤول جميع الموظفين  .االنتباه إلى التضاربات الممكنة والنظر فيها لتجنب حدوثها

 المعنية Compliance يتم تشجيع المديرين على لفت انتباه إدارة  .يخلق أو يمكن أن يخلق تضارب للمصالح أو ظهور تضارب
 . باألمر

 

 االستثمارات المالية 
 

التضارب  .يات تقع على عاتقه آموظفمسؤولالشخصية ال تتعارض مع أي ون عن التأآد أن األنشطة المالية مسؤولجميع الموظفين 
 .المالي للمصالح يمكن أن يفسد التصرف أو يعطي انطباع أن تصرفك غير محايد

 

 العمل لدى الغير
 

 Experianلذا تطلب . تكالعمل لدى الغير يمكن بطبيعتها أن يقلل من الحيادية أو العدالة أو الفعالية أو االنتاجية المتوقعة منك في وظيف
من جميع موظفيها اإلفصاح عن أي إمكانية تضارب عمل خارجي إلى مشرفهم والحصول على موافقة مكتوبة من إدارة قبل االشتراك 

 . في أي من هذه األنشطة

 

  الهدايا والضيافة
 

 سياسة  .كن أن تكون ممارسة عملية قانونيةمنح هدايا العمل طريقة مألوفة لتقوية أواصر عالقات العمل، وبتطبيق بعض القيود، يم
Experian أن يمكن لموظفي الشرآة تلقي هدايا عمل قانونية مناسبة فيما يتعلق بعملهم في الشرآة مع العمالء التجاريين واألطراف 

و بهدف التأثير على اتخاذ متلقي غير الحكومية األخرى بشرط أن يكون جميع هذه الهدايا متواضعة القيمة ولم يتم إعطائها او تلقيها بنية أ
 يتعين عليك عدم الموافقة مطلًقا على تلقي مبلغ مالي بغرض التأثير عليك أو لمكافئتك على عمل قدمته  .الهدية للقرار الخاص بالعمل
يا والضيافة العالمية قبل عرض أو تقديم أو تلقي أي هدية أو ضيافة يتعين عليك مراعاة شروط سياسة الهدا .لعميل او بائع أو شخص أخر

 بعناية وعند الضرورة احصل على الموافقات المناسبة واضمن أن تفاصيل هذه الهدايا أو الضيافة مسجلة في سجالت Experianفي 
Experianالداخلية حسبما تقتضي الحاجة . 

 
 التداول بناًء على معلومات داخلية
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 أو الشرآات التابع ةلها أو أي شرآة مطروحة للتداول العام Experianلية تخص أو بيع أوراق ما/شراء و) 1(يمنع الموظفين بشدة من 
تشمل  .تقديم معلومات داخلية ألطراف ثالثة لكي يستخدمونها في شراء أو بيع األوراق المالية) 2(بناًء على أي معلومات داخلية أو 

 مجموعة معينة من المديرين  . عليها نتيجة الرتباطك بالشرآةالمعلومات الداخلية المعلومات المادية غيرالعلنية التي يتم الحصول
ين والتنفيذيين والموظفين الذين تحّددهم الشرآة آأشخاص على معرفة محتملة بالمعلومات الداخلية سيخضعون لمزيد من القيود مسؤولوال

 التداول في األوراق المالية بناًء على  . بإبالغهم بتلك القيود مباشرةExperian plcعند شراء أو بيع األسهم وسيقوم سكرتير شرآة 
  .المعلومات الداخلية قد يسفر عن عقوبات مدنية أو جنائية حسبما يقرها القانون

 

   مراعاة أحكام القانون .5
 

 االحتيال والرشوة والفساد 
 

يشمل هذا آافة أشكال السرقة وأي أعمال . فساد أو الغش أو الخداع أي عمل يتورط في االحتيال أو الرشاوى أو الExperianال تقبل 
 لدى  .تسهل بشكل معلوم االحتيال أو السرقة على يد آخرين وأي تصرفات تهدف إلعاقة التحري والتحقيق في االحتيال أو السرقة

Experianاإلبالغ عنه ويتطلب من الموظفين االلتزام  سياسات وعمليات داخلية مصممة لمنع االحتيال أو السرقة أو الفساد والتحري و
 .يتضمن ذلك سياسة مكافحة الفساد العالمية المنفصلة وسياسة الهدايا والضيافة العالمية  .بتلك السياسات واإلجراءات

  

ا في ذلك بم( عرض أو تقديم أو قبول أو طلب أو تلقي رشوة Experian أو موظف أو وآيل أو ممثل آخر لشرآة مسؤولال يجوز ألي 
، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خالل أي طرف ثالث، أو )على سبيل المثال وليس الحصر الرشوة إلى أو من موظف عمومي

  .أي شئ ُيفَسر على أنه رشوة ألي غرض أو يؤدي وظيفتها بطريقة غير مالئمة بمساهمة أو نتيجة ألي رشوة
 

لب أو تلقي أي شئ ذي قيمة آحافز أو مكافأة لتنفيذ المتلقي لمهمة ذات صلة بطريقة غير تشمل الرشوة عرض أو تقديم أو قبول أو ط
أو حين تكون بطريقة أخرى غير مالئم للمتلقي لطلب أو ) بالرغم من أن في السياق العام تحفيز أو مكافأة يمكن أن يشكل انتهاًآا(سليمة 

 . تلقي المصلحة أو المنفعة المتعلقة

 

 اسية المساهمات السي
 

بدون   أو باسمهاExperianيها أو موظفيها أو ممثليها القيام بمساهمة سياسية نيابة عن مسؤول أو أي من Experianال يجوز لشرآة 
 سياسية من أجل تقديم مساهمات في آافة الحاالت ال يجوز  . وفي بعض الحاالت حملة األسهمExperian plcموافقة مجلس إدارة 

 . Experianأي مصلحة لصالح الحصول على عمل أو 

 

 الملكية الفكرية لطرف ثالث
 

 قد Experian إذا أدرآت أو ساورك الشك أن  . حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك العمالء والـبائعين والموردينExperianتحترم 
لطبع أو األسرار التجارية يجب عليك تخالف حق الملكية الفكرية لطرف ثالث مثل براءات االختراع أو العالمات التجارية أو حقوق ا

  .االتصال بالقسم القانوني

 

   حماية األصول والسمعة .6
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 ممتلكات الشرآة
 

 ألعمال الشرآة وعدم السماح باستخدامها ألٍي من أشكال الربح Experianية استخدام ممتلكات وأصول مسؤوليتحمل الموظفون 
لشرآة تحت رقابتك ويتعين عليك المبادرة بخطوات مالئمة لحمايتها من السرقة أو  عن الحفاظ على ممتلكات امسؤولأنت  .الشخصي

االختراعات المطّورة / ذات الصلة، فإن األفكارExperian وفًقا للقانون المعمول به وسياسات  .إساءة االستخدام أو الفقدان أو التلف
   . موارد الشرآة، تعتبر مملوآة للشرآةلصالح الشرآة أو نيابة عنها، ضمن نطاق وظيفتك أو نطاق استخدام

 

 ما لم يقر  . ومحتوياتهاExperian بالحق، رهنًا بااللتزام بالقانون، في مراقبة استخدام الموظفين ألدوات اتصال Experianتحتفظ 
   .نظمة أو ممتلكات الشرآةالقانون المعمول به خالف ذلك، فنيبغي أال يتوقع الموظفون أن يكون لهم خصوصية فيما يتعلق باستخدامهم أل

 

 مثل البريد اإللكتروني أو اإلنترنت أو أجهزة المحمول يتعين أن تتم بالشكل الذي يتماشي مع Experianاستخدام الموظفين ألنظمة 
 ).آما هو محدد في الملحق ج من سياسة سالمة المعلومات العالمية(سياسة االستخدام المقبول المعنية 

 

 ت الدفاتر والسجال
 

بالتفصايل الالزمة بدقة وشفافية تعكس  Experianية ضمان أن يتم االحتفاظ بدفاتر وسجالت وحسابات مسؤوليتحمل الموظفون 
 يتعين على الموظفين أيًضا المساعدة في الحفاظ على نظام ضوابط المحاسبة الداخلية  .Experianالمعامالت والتصرفات في أصول 

 .مر حين يتطلب األExperianفي 

 

  االتصاالت العامة
 

 من الصحافة أو مجتمع Experianيتعين إحالة جميع االتصاالت العامة والمقاالت وفرص الحوار واالستفسارات المتعلقة بشرآة 
 .التحليل المالي إلى إدارة االتصاالت المشترآة أو الداخلية أو إدارة عالقات المستثمرين

 

  الحفاظ على السرية .7
 

  طراف الثالثة والعمالءمعلومات األ
 

تشمل المعلومات السرية معلومات . المعلومات السرية هي المعلومات التي تستمد قيمة اقتصادية مستقلة من آونها غير معروفة بشكل عام
Experianخرى إلى  المتجددة السرية باإلضافة إلى المعلومات السرية التي يقدما العمالء والمستهلكين والموردون وأطراف ثالثة أ
Experian.    

 

 حماية آافة المعلومات السرية والحفاظ عليها وفًقا للقيود القانونية والتعاقدية المعمول Experianيات آل موظف في مسؤولمن ضمن 
ا يعد جمع واستخدام وإفشاء معلومات المستهلكين التي يمكن التعرف عليها شخصًي . ذات الصلةExperianبها باإلضافة إلى سياسات 

إن الفشل في حماية وتأمين المعلومات السرية بشكل سليم قد يؤثر  .أمر حّساس بوجه خاص ويخضع بشكل عام إلى قواعد وقيود محددة
يتعين على  .ية قانونيةمسؤول وقيمتها وسمعتها ويمكن أن يضر بعالقاتنا بالعمالء واألعمال وقد يتسبب في Experianعلى أداء 

 .معلومات سرية عن المنافس بوسائل غير شرعيةحصول على الموظفين عدم السعي لل
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 اتفاقيات عدم اإلفصاح
 

 اتفاقيات عدم اإلفصاح تضمن  . إذا لم يتم وضع اتفاقية عدم إفصاح مع الطرف المتلقيExperianال تنقل معلومات سرية خارج 
في جميع الحاالت، يجب اقتصار المعلومات السرية  .ضرورة للحفاظ على سرية المعلومات ذات الصلة وتقيد استخدام هذه المعلومات
 .التي تتم مشارآتها مع أطراف ثالثة إلى الحد المطلوب للحاجة التجارية المشروعة

 

 طلبات الهيئات التنظيمية 
 

لمالي، وهذا  العالمية أو اإلدارة اCompliance إدارة  يجب أن تحال جميع طلبات الحكومة للحصول على معلومات أو وثائق إما إلى
وينبغي عدم االستجابة ألي طلب أو استفسار حكومي من دون موافقة  .Experianأو الوثائق المطلوبة من  يتوقف على نوع المعلومات

  .العالمية أو القسم القانوني Complianceخطية مسبقة من إدارة 

 

 سالمة المعلومات /االحتفاظ بالوثائق
 

ام بسياسة حفظ المستندات اإلقليمية وسياسة سالمة المعلومات العالمية المتوفرة في مواقع اإلنترانت يتعين على آافة الموظفين االلتز
  .الخاصة بالشرآة

 

 تطبيق واالستفادة من استخبارات األعمال 
 

ء األعمال  للحصول على ذآاExperian ال تسعى  . بشكل قانوني المعلومات عن العمالء واألسواق التي نعمل فيهاExperianتجمع 
 أحياًنا يتم الحصول  . ال يجوز للمنافسين االتصال بغرض الحصول على معلومات حول األعمال .بوسائل غير قانونية أو غير أخالقية

 في تلك الحاالت، قد يكون غير أخالقي استخدام المعلومات  . من مصادر غير معروفةExperianعلى المعلومات بالصدفة أو تقدم إلى 
 Experian العالمية أو اإلدارة المالية أو خط المساعدة السري في Compliance يك االتصال مباشرة بمديرك أو إدارةويتعين عل

 . لتحديد آيفية االستمرار

 

  يةمسؤول تحمل ال .8
  

 القوانين والقواعد واللوائح
  

 Experianفي آل االختصاصات التي تعمل فيها  وموظفيها بكافة القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها Experianسوف تلتزم 
قوانين المنافسة في آل دولة /حول أنحاء العالم، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، حماية البيانات ذات الصلة بمكافحة االحتكار

  .من الدول التي نقوم بأعمال فيها

 

 يات الموظف مسؤول
 

  .وعندما يقتضي األمر، على المقاولين واالستشاريين المستقلينتنطبق هذه المدونة على آافة الموظفين، 
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 يات المشرف مسؤول
 

 يتحمل  . يتعين على المشرفين ليس فقط االلتزام بهذه المدونة، لكن من المتوقع أن يكونوا مثًال يحتذيه هؤالء الذين يقومون باإلبالغ لهم
يتحمل  . عليهم وتعزيز االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها وهذه المدونةية مراقبة سلوك األشخاص الذين يشرفونمسؤولالمشرفون 
 .ية دعم الموظفين الذين يبحثون عن الدليل أو يبلغون عن سوء السلوك أو المخاوفمسؤولالمشرفون 

 

  Experianخط المساعدة السري في 
 

سوف تؤخذ مخاوف الموظفين على محمل الجد ويتم التعامل معها   .يتعين على الموظف اإلبالغ عن آافة المزاعم واألخطاء المرتكبة
   .بشكل سري

 

 ساعة وحط المساعدة السري المجاني الذي يمكن أن يستخدمه الموظفون في اإلبالغ عن انتهاك فعلى 24 على مدار Experianتعمل 
وفة لهذه المدونة والتعاون في أي تحقيق، إذا طلب منا يتطلب منا اإلبالغ عن أي انتهاآات معر .لهذا المدونة) بحسن نية(أو مشتبه به 

الموظفون الذي يقدمون تقريًرا بدافع اإلضرار وهم على علم بعدم صحته قد  . الفشل في القيام بذلك قد يؤدي إلى إجراء تصحيحي .ذلك
 .يتعرضون أيًضا إلى إجراءات تصحيحية

  

أو على الصفحة الرئيسية /رة الموارد البشرية المحلية وإدارة التدقيق المحلية وأرقام خط المساعدة السري اإلقليمي متوفرة لدى إدا
 . لالنترانت الخاص بالمنطقة

  
  القرار واالتصال وعدم االنتقام

 

 اهتماًما وثيًقا بكافة المسائل التي يتم اإلبالغ عنها ويقوموا بتحقيقات فورية إذا اقتضت الحاجة، خاصة في Experianسوف تولي 
 إذا آان ذلك  .سوف نتعاون بشكل تام مع هيئات تنفيذ القانون والهيئات الحكومية .حاالت التي تنطوي على انتهاآات محتملة للقانونال

  .أمًرا عملًيا، سنقوم بالرد على الشخص الذي أبلغنا بالمسألة

 

 أي موظف يقوم بمضايقة  .ل السلبية نتيجة إلبالغهمللمضايقة أو االنتقام أو عواقب العم لن يتعرض الموظفون الذين يبلغون عن انتهاك
أو الرد بشكل غير مناسب ضد شخص ما قام باإلبالغ عن انتهاك يصبح عرضة إلجراء تصحيحي يصل إلى ويشمل تعليق عمله بدون 

  .أجر أو فصله من العمل

  
 عواقب االنتهاآات 

 أو اللوائح أو القوانين ذات الصلة، فقد يتعرض إلى إجراء تصحيحي Experianإذا ثبت انتهاك موظف لهذه المدونة أو أي من سياسات 
يمكن أن يتعرض الموظف أيًضا إلى عقوبة مدنية أو جنائية حسبما ينص  .يصل إلى ويشمل تعليق عمله بدون أجر أو فصله من العمل

  .القانون

 

  إدارة مدونة السلوك العالمية .9
 
  العالميةComplianceة رإدا
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العالمية أيًضا بممارسة السيطرة  Complianceيقوم إدارة  .ية تنفيذ وإدارة هذه المدونةمسؤولالعالمية  Complianceدارة يتحمل إ
  .الشاملة على أنطشة االلتزام من خالل الشرآة لتعزيز أهمية أخالقيات العمل وااللتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها والسياسات الداخلية

  .العالمية بوضع سياسات وإجراءات وهياآل االلتزام لصالح الشرآة Complianceتقوم إدارة 

 

 ال تأثير على العمالة 
 

ال تمنح هذه المدونة الموظفين أي حق فيما يتعلق باستمرار عملهم أو يؤسس التفاقية عمل أو يتدخل بأي شكل مع حقهم أو حق الشرآة 
   .في إنهاء عملهم وفًقا للقانون المعمول به


