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القيم األساسية الخاصة بنا في العمل
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رسالة من املديرالتنفيذي
الزمالء في شركة دو بونت،
على مدار أكثر من  200عام ،قدمت شركة دو بونت القيم والنمو من خالل االكتشافات التي تغير الحياة والدراية العلمية ،وإعادة اكتشاف
أنفسنا على طول الطريق ،حيث أنه لم يتزعزع التزامنا بالقيم األساسية لدينا في شركة دي بونت الجديدة.
وتعد القيم األساسية لدينا للسالمة والصحة وحماية كوكب األرض واحترام الناس وأعلى مستوى من السلوك األخالقي الركيزة األساسية في من
نحن وماذا نمثل وماذا نفعل.
وفي الوقت الحاضر ،ال ينظر عمالئنا وموردينا ومقاولينا وأصحاب املصلحة لدينا حول العالم إلى ما نقوم به فقط ،ولكن ينظرون إلى الطريقة
التي نفعل بها ذلك ،وهذا هو السبب في أن القيم األساسية لدينا تعتبر ذات أهمية في الوقت الحالي عن أي وقت مض ى ،بغض النظر عن ما هي
املطالب املوضوعة على عاتقنا خالل يوم العمل لدينا ،وال يمكننا أن نترك أي ش يء يحول بيننا وبين القيم األساسية لدينا ،حيث يجب أن نلتزم
بعدم وقوع أية حوادث لكل واحد منهم.
وملساعدتك في فهم القيم األساسية لدينا واملسائلة الشخصية الخاصة بك للوفاء بهم ،نمتلك القواعد السلوكية الخاصة بنا ،وهي الوثيقة
الديناميكية التي نقوم بتحديثها بانتظام ،ويرجى الرجوع إليها في كثير من األحيان ،بحيث تصبح دليلك بشأن كيفية تنفيذ األعمال داخل شركة
دو بونت ونيابة عنها.
نشكركم على كل ما تفعلونه لإلنجاز كل يوم لضمان القيم الخاصة بعمالئنا وعلى التزامكم الثابت بقيمنا األساسية.
Ed Breen
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هدفنا والقيم األساسية لدينا
تمكين العالم من خالل االبتكارات األساسية لالزدهار من خالل اكتشاف وتقديم نتائج ذلك األمر باستمرار.
القيم األساسية لدينا :قيمنا األساسية هي الركيزة األساسية في من نحن وماذا نمثل ،وهي:
•

السالمة والصحة:
نشارك االلتزام الشخص ي واملنهي لحماية سالمة وصحة موظفينا ومقاولينا وعمالئنا واألشخاص املوجودين في املجتمعات التي نعمل
فيها.

•

حماية كوكب األرض:
ً
نجد الحلول القائمة على العلم والحلول املستدامة لعمالئنا ،ودائما ما ندير أعمالنا التجارية لحماية البيئة ونحافظ على املوارد
الطبيعية لألرض في الوقت الحاضر ولألجيال في املستقبل على حد سواء.

•

احترام الناس:
نتعامل مع موظفينا وجميع شركائنا بمهنية وفي إطار من الكرامة واالحترام ،وتهيئة البيئة التي يمكن أن يساهم ويبتكر ويتفوق فيها
الناس.

•

أعلى مستوى من السلوك األخالقي:
ً
ً
نتحكم بأنفسنا وندير شئوننا التجارية وفقا ألعلى املعايير األخالقية وباالمتثال مع القوانين املعمول بها ،ودائما ما نسعى جاهدين ألن
نكون مواطنين محترمين مشاركين في املجتمع في جميع أنحاء العالم.
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حول هذه القواعد السلوكية
ما يفعله كل منا في شركة دو بونت يؤثر على سمعتنا الجماعية كشركة.
فالطريقة التي ندير بها أعمالنا ال تقل أهمية عن ما هي األعمال التي نديرها ،حيث ينفذ موظفي شركة دو بونت األعمال التجارية من خالل
إتباع القيم األساسية لشركة دو بونت في الصحة والسالمة وحماية كوكب األرض واحترام الناس وأعلى مستويات السلوك األخالقي ،وتوجه
القيم األساسية لدينا أعمالنا وتؤثر على سياسات وبرامج الشركة.
وتعزز هذه القواعد السلوكية القيم األساسية لدينا ،وتضع القواعد السلوكية التوقعات الخاصة بكل موظف حول الطريقة التي ندير بها
أعمالنا والعمل مع العمالء واملوردين وشركاء العمل اآلخرين وتخدم املساهمين لدينا وتتفاعل مع املجتمعات ومع بعضها البعض ،وتعتبر هذه
ً
ً
القواعد السلوكية بمثابة دليال مرجعيا ملساعدة جميع املوظفين في اتخاذ القرارات التي تبرز القيم األساسية لدى شركة دو بونت.
ً
يضمن محور األخالقيات في شركة دو بونت بأن يلتزم كل منا عن قصد بمعايير الشركة ،ويمثل أي فعل والذي ينتهك عمدا القانون أو اللوائح
وأي جهود إلخفاء عدم االمتثال مع هذه القواعد السلوكية ،أو مع سياسة الشركة ،انتهاك لألخالقيات.
كيف نستخدم هذه القواعد السلوكية:
-1
-2
-3
-4

اإلملام بالهدف من القواعد السلوكية ومحتوياتها ،وفهم كيفية تعلق املواضيع املشمولة في هذه القواعد السلوكية باألنشطة التجارية
الخاصة بك.
فهم مسئولياتك الواردة في بند مسئوليات املوظف في الصفحة .7
معرفة كيفية استخدام أدوات اتخاذ القرار في بند اتخاذ أفضل القرارات في الصفحة .37
معرفة املوارد الخاصة بحل املسائل واألخالقيات وقضايا االمتثال في بند الحصول على املساعدة وإثارة املخاوف في الصفحة .38

في جميع األوقات ،من املتوقع أن يتبع املوظفين القوانين واللوائح والقواعد السلوكية لشركة دو بونت وسياسات الشركة األخرى.
يرجى مالحظة أن
هذه القواعد السلوكية عبارة عن دليل اإلدارة املوحدة لقواعد الشركة التي تؤثر على عملياتنا ،وتخدم أفضل املصالح للموظفين وأصحاب
ً
ً
املصلحة لدينا ،وسوف تدير الشركة القواعد السلوكية بشكل عادل وبطريقة مسئولة ،وذلك ال يمثل عقدا أو ضمانا لالستمرار في العمل،
وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل أو تغيير أو تبديل أي قسم من أقسام القواعد السلوكية في أي وقت من األوقات ،حسب الضرورة ،وسيتم
اإلبالغ عن التغييرات الكبيرة في هذه القواعد السلوكية على نطاق واسع للموظفين وسيتم اإلفصاح عنها على املوقع اإللكتروني للشركة.
وتطبق القواعد السلوكية على جميع شركات دو بونت وشركاتها الفرعية وعلى العمليات التي لدى شركة دو بونت حصة تمنحها السيطرة
فيها.
ً
وفي الحاالت النادرة التي سيكون التنازل فيها عن القواعد السلوكية مناسبا ،سيتم النظر في التنازالت ملسئولي الشركة بواسطة لجنة التدقيق
التابعة ملجلس اإلدارة ،وسيتم النظر في التنازالت لجميع املوظفين اآلخرين بواسطة كبير مسئولي إدارة األخالقيات واالمتثال.
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عدم التقييد وعدم االنتقام
يجب أن نحافظ على البيئة التي يتم فيها إبراز املخاوف واملشكالت املحتملة ،ولن تتسامح شركة دو بونت في حظر أو تقييد اإلبالغ عن السرقة
أو االحتيال أو فقدان أو إساءة استخدام املواد أو األشخاص أو املمتلكات بواسطة موظفي ومقاولي شركة دو بونت ،وعالوة على ذلك ،لن
تسمح شركة دو بونت باالنتقام ضد أي شخص والذي ،بحسن نية ،يثير املخاوف أو يبلغ عن سوء سلوك مشتبه فيه أو يقدم معلومات
ً
متعلقة باستفسار عن سوء سلوك مشتبه فيه ،وسوف تجري الشركة تحقيقا عن أي حاالت لالنتقام املحتمل ،وستعاقب املوظفين الذي
قد ارتكبوا أعمال انتقامية ضد شخص ما والذي قد أبلغ عن سوء سلوك محتمل.

املسئوليات واالنتهاكات
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مسئوليات املوظفين
باعتبارنا موظفين في شركة دو بونت ،فنحن مكلفون بضمان أن عمليات الشركة تبرز املمارسات التجارية املسئولة.
املسئوليات العامة
لتلبية هذه املسئولية ،يجب على كل موظف:
•

أن يظهر القيم األساسية لشركة دو بونت في األنشطة التجارية اليومية.

•

أن يطلع على هذه القواعد السلوكية وسياسات وإجراءات الشركة.

•

أن يمتثل مع القوانين واللوائح وسياسات الشركة في األعمال التجارية والدول التي يعمل فيها املوظف ،وفي حالة أن أي من هذه املعايير
ً
تبدوا متعارضة ،ناقش األمر مع اإلدارة القانونية ،وال تحاول أبدا إخفاء عدم امتثال أحد األشخاص مع قانون أو الئحة أو سياسة أو
إجراءات الشركة.
ً
ال تطلب أبدا أو تسمح لطرف آخر ،مثل وكيل خارجي أو ممثل أو مورد أو شركة مصنعة برسم مرور للقيام بعمل والذي ال يسمح
ملوظف شركة دو بونت القيام به.
طرح التساؤالت أو إثارة املخاوف عن املمارسات التجارية للشركة مع اإلدارة أو األطراف األخرى الواردة في بند الحصول على املساعدة
وإثارة املخاوف في صفحة .38
ُ
اإلبالغ عن االنتهاكات املشتبه فيها للقانون أو القواعد السلوكية أو سياسات وإجراءات الشركة األخرى ،على النحو املوضح في بند
الحصول على املساعدة وإثارة املخاوف في الصفحة  ،38ما لم تتبع تلك العملية التعارض مع القوانين املحلية.
التعاون مع وتوفير معلومات كاملة وصحيحة متعلقة بالتحقيقات في سوء السلوك.

•
•
•
•

املسئوليات التي تتناول موضوعات محددة
ينبغي أن يمتثل املوظفون مع القوانين واللوائح املعمول بها وسياسات الشركة ،وتتضمن املجاالت املحددة لالمتثال ما يلي:
•

الهدايا ووسائل الترفيه :تبادل الهدايا ووسائل الترفيه فقط في حاالت نادرة ،وعند القيام بذلك فقط ال يكون من املرجح أن ينظر إليها
على أنها محاولة غير سليمة للتأثير على القرار التجاري للطرف املشارك.
ً
الرشاوى والعموالت :ال تعرض أو تقدم أو تقبل أبدا ،بصورة مباشرة أو من خالل طرف ثالث ،املدفوعات أو املنافع األخرى التي قد
ُينظر إليها على أنها غير سليمة أو غير قانونية.
ً
املدفوعات املقدمة للحصول على منتجات وخدمات :ضمان أن مدفوعات الشركة لألطراف الخارجية دائما ما تكون مناسبة في
القيمة وعدم إساءة فهمها على أنها غير سليمة.

•

القيام بأعمال عبر الحدود :معرفة القواعد املحلية فيما يتعلق بتصدير واستيراد املنتجات والخدمات والدراية بمتطلبات عدم
املقاطعة في الدول التي يتم فيها تداول املنتجات أو التقنيات أو الخدمات.

•
•
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•

خصوصية العمالء أو املستهلكين أو املوردين أو طرف آخر ثالث :حماية خصوصية عمالء أو مستهلكي أو موردي شركة دو بونت أو
أطراف ثالثة أخرى عن طريق حماية معلوماتهم بعناية والكشف عنها فقط إلى األطراف األخرى املأذون لهم بالحصول عليها.
ً
ً
تضارب املصالح :الكشف فورا إلى اإلدارة عن أي مصالح شخصية والتي ربما قد تشكل صراعا مع الشركة ،وتشمل على سبيل املثال
ال الحصر :العمل الخارجي؛ األنشطة األخرى واملصالح املالية؛ معالجة وتبادل املعلومات الداخلية؛ فرص العمل التي تتعلق بالشركة؛
وتضارب املصالح الذي يتضمن أفراد العائلة والعالقات الشخصية األخرى ،وضمان أن املساهمات واألنشطة السياسية األخرى ال
تتضمن أموال الشركة أو األصول األخرى.
ً
أصول الشركة :دائما ما يكون الحصول على أو استخدام أو مبادلة أو التخلص من ممتلكات الشركة مع مصالح مساهمي شركة دو
بونت في عين االعتبار وبالطريقة التي تظهر أن املوظفين ما هم إال مشرفين جيدين على أصول الشركة ،وتتضمن هذه األصول على
سبيل املثال ال الحصر ،نظم الحاسوب واالتصاالت؛ املعلومات غير العامة؛ حقوق امللكية الفكرية (على سبيل املثال ،براءات االختراع
أو االبتكارات واألسماء التجارية والعالمات التجارية وحقوق الطبع والنشر)؛ والسجالت وطلبات الحصول على النفقات ،وإعادة جميع
ممتلكات الشركة ،بما في ذلك املعلومات الخطية ،في حال مغادرة الشركة.
ً
ُ
أموال الشركة :استخدام األصول املالية للشركة فقط لألغراض املصرح بها ،وال تطلب أبدا تعويض عن النفقات غير التجارية أو
مضاعفة التعويض ،وضمان أن تقارير نفقات السفر توضح النشاط التجاري فقط ويتم املوافقة عليها بشكل مناسب.
ً
ُ
معلومات الشركة "الداخلية فقط" :حماية هذه املعلومات دائما من اإلفصاح غير املصرح به إلى أفراد غير تابعين للشركة.

•

وقت الشركة :ال تستخدم وقت الشركة للعمل لصالح عمل خارجي أو مصالح شخصية أو أعمال تجارية خاصة بك.
ً
االختالس أو السرقة أو االبتزاز :ال تأخذ أو تحول أبدا ممتلكات أو أصول أخرى تخص الشركة أو إلى شخص أو شركة أخرى من خالل
السرقة أو االحتيال أو الخداع أو االبتزاز.

•

السجالت وإعداد التقارير :إنشاء سجالت الشركة بشكل دقيق والحفاظ عليها بصورة مناسبة وتوفير البيان التي من املعروف أنها
ً
ً
دقيقة فقط ،وال تقدم أبدا أو تسمح بوجود أخطاء في أحد سجالت الشركة ،وال تغطي أبدا أو تحاول أن تخفي خطأ في أحد سجالت
الشركة.
املمارسات التنافسية :استخدام الوسائل املناسبة فقط للتنافس مع شركات أخرى وفي تطوير العالقات مع العمالء واملوردين
والحفاظ عليها.
ً
تجميع املعلومات التنافسية :تجميع املعلومات عن منافس ي شركة دو بونت فقط باستخدام الوسائل املناسبة وليس أبدا من خالل
السرقة أو التحريف أو عن طريق استخدام شخص آخر لتجميع هذه البيانات بشكل غير سليم.

•

العالقات الحكومية :إذا تم السماح بالعمل مع املسئولين الحكوميين ،تأكد من أن تلك العالقات مع املسئولين واملوظفين الحكوميين
تتبع القانون وتلبي املتطلبات املفروضة بواسطة الحكومة املحلية وأن يتم تلبية جميع متطلبات التسجيل وإعداد التقارير ،وضمان
أنه ال يتم النظر إلى األعمال باعتبارها غير سليمة أو على أنها تعرض املسئول الحكومي لتضارب املصالح.

•

•

•
•
•

•
•
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•

حماية البيئة واالستدامة :في األنشطة التجارية ،حماية البيئة عن طريق الحد من التلوث والحد من النفايات وإتباع سياسات
وبرامج الشركة فيما يتعلق باالستدامة.

•

اإلشراف على املنتجات :إثبات التزام الشركة للعمل بمثابة مشرفين جيدين على املنتجات والخدمات والتقنيات التي تقدمها الشركة
إلى عمالء شركة دو بونت.
حقوق اإلنسان :االلتزام بسياسة حقوق اإلنسان في الشركة وضمان أن عمليات الشركة تعالج بشكل مناسب املخاوف املتعلقة
بحقوق اإلنسان.

•

االتصاالت مع األطراف الخارجية :إحالة االتصاالت من أفراد خارجيين إلى موظفي شركة دو بونت املناسبين ،حسب االقتضاء.
بناء على القدرات وليس ً
تكافؤ الفرص وعدم التمييز :اتخاذ قرارات التوظيف ً
بناء على الصفات التي من غير املالئم النظر إليها.
احترام الناس :التعامل مع اآلخرين باحترام وعدم املشاركة في أي سلوك والذي يمكن أن ُينظر إليه على أنه تحرش أو عدائي أو عدم

•

•
•
•
•

احترام.
ً
الخصوصية واملعلومات الشخصية :إظهار االحترام للمعلومات الشخصية وممتلكات اآلخرين ،تماما كما يتوقع املرء في املقابل.
ً
السالمة والصحة :دائما اتخاذ االحتياطات لحماية السالمة والصحة.

مسئوليات املدير:

ً
يكون للمديرين تأثير عميق على الطريقة التي يدير بها موظفيهم األعمال ،و عادة ما يتعلم املوظفون من مديريهم عما إذا كانت املمارسات
التجارية تعتبر سليمة أو غير سليمة ،وبالتالي يكون لكل مدير مسئوليات إضافية:
•

وضع أعلى املعايير في األعمال الشخصية.

•

التواصل بصورة منتظمة وبشكل واضح بشأن املمارسات التجارية املسئولة ومواءمتها مع القيم األساسية لشركة دو بونت.
ً
ً
التعامل مع جميع املوظفين بشكل عادل ،وكذلك ،مساعدة املوظفين على فهم أن كونك عادال ال يعني دائما التعامل مع كل موظف
بنفس الطريقة.
التواصل مع املوظفين بشأن إتاحة املدير ملساعدتهم في مسائل األخالقيات واالمتثال أو التقارير عن سوء السلوك املحتمل بدون
الخوف من االنتقام.
تناول تقرير املوظف بشكل مناسب بخصوص سوء السلوك املشتبه فيه.

•

عندما يطرح أحد املوظفين مسألة ما أو أحد املخاوف والتي قد يكون من الصعوبة على املدير حلها وطلب الحصول على مساعدة من
بند الحصول على املساعدة وإثارة املخاوف في الصفحة .38

•

الرد بشكل مناسب على حاالت تضارب املصالح للموظفين لضمان أن القرارات التجارية تحقق أفضل مصلحة للشركة بشكل كامل.

•
•
•

وتدرج هذه املسئوليات في القواعد السلوكية حتى يعلم جميع املوظفين توقعات الشركة من املديرين.
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االنتهاكات:
تغطي االنتهاكات األخالقية مجموعة متنوعة من أعمال املوظف التي تتعلق باملسئوليات الواردة أعاله ويتم التحقيق فيها من خالل
التحقيقات الخاصة باألخالقيات العاملية.
وتتضمن هذه االنتهاكات على سبيل املثال ال الحصر:
•

الرشوة أو االبتزاز أو اإلكراميات غير الالئقة.

•

إخفاء عدم االمتثال مع إجراءات أو معايير أو سياسة الشركة.

•

تضارب املصالح.

•

االستخدام غير السليم ألصول شركة دو بونت.

•

معرفة عدم االمتثال مع القوانين أو اللوائح املعمول بها.

•

وجود أخطاء في السجالت الرسمية للشركة.

•

توفير معلومات خاطئة في سياق التحقيق الرسمي للشركة.

•

السرقة أو االختالس.
ُ
اإلفراج غير املصرح به عن املعلومات السرية.
أمور أخرى.

•
•

وقد يتم تحديث هذه التصنيفات ألنواع االنتهاكات حسب الضرورة.
ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.
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بناء عالقات موثوقة مع عمالئنا ومستهلكينا
يعتمد نجاح الشركة على مدى نجاحنا في تلبية احتياجات العمالء واملستهلكين الذين نقدم لهم الخدمات ،وتلتزم شركة دو بونت بتوقعات
السلوك املسئول لألسواق ،وتؤكد القيم الرئيسية الخاصة بشركة دو بونت على أن الطريقة التي نتفاعل بها مع اآلخرين ال تقل أهمية عن ما
نفعله لصالحهم ،ونظهر املمارسات التجارية السليمة في جميع عالقاتنا مع العمالء للحفاظ على ثقة العمالء وأعمالهم على املدى الطويل.
في شركة دو بونت نتصرف بشكل مسئول في الطريقة التي نتبادل بها الهدايا ووسائل الترفيه ونتعامل بها مع املدفوعات التجارية وندير بها
األعمال عبر الحدود ونحمي بها خصوصية العمالء واملستهلكين ،ونقوم بذلك مع التركيز على الطريقة التي نتعامل بها مع عمالئنا ونلبي بها
احتياجاتهم.
يحتوي هذا القسم على-:
•

الهدايا ووسائل الترفيه واملدفوعات.

-

الهدايا ووسائل الترفيه.

-

الرشاوى والعموالت.

-

املدفوعات املقدمة للحصول على املنتجات والخدمات.

•

األعمال عبر الحدود.

-

االمتثال مع الرقابة على التصدير.

-

الجمارك والواردات.

-

عدم املقاطعة /املقاطعة االقتصادية والتجارة مع البلدان التي من املحتمل أن تكون حساسة.

•

خصوصية العمالء أو املستهلكين أو املوردين أو طرف ثالث آخر.

الهدايا ووسائل الترفيه واملدفوعات
DuPont Code of Conduct
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نحن ملتزمون بتعزيز جميع عالقاتنا مع العمالء واملوردين وشركاء العمل اآلخرين ،وال نقدم هدايا أو وسائل ترفيه للتأثير بطريقة غير سليمة
على القرارات التجارية لألشخاص اآلخرين وال نقدم مدفوعات غير قانونية أو غير أخالقية ،وفي جميع الحاالت ،يجب أن نمارس الحكم الجيد
واالعتدال لتجنب ظهور السلوك غير السليم.
الهدايا ووسائل الترفيه
ال تشجع الشركة على إعطاء أو الحصول على هدايا ،حتى عندما ُينظر إلى الهدية بخالف ذلك على أنها في مصلحة الشركة ،وعندما يكون
الترفيه التجاري غير مناسب ،أو في حالة نادرة التي يتم إعطاء أو استالم الهدية فيها ،ينبغي أن يضمن املوظفون أن الهدية أو وسيلة الترفيه:
•

متسقة مع املمارسات التجارية اإلقليمية العرفية.
لديها غرض تجاري واضح.

•

ال يمكن النظر إليها على أنها رشوة أو مدفوعات غير سليمة.

•

غير معروضة للتأثير بطريقة غير سليمة على العالقة التجارية.
ال تنتهك القوانين املعمول بها أو املعايير األخالقية.

•

لن تحرج الشركة أو املوظف في حالة تم الكشف عنها عالنية.
تمت املوافقة عليها بواسطة نائب الرئيس أو مسئول الشركة في حدود املسئولية إذا كان لها قيمة والتي قد تعتبر زائدة عن الحد أو
مساوية أو أكبر من "املبلغ ذي القيمة العالية" في سياسة الهدايا ووسائل الترفيه بشركة دو بونت ،على النحو الذي تحدده كل دولة.

•

•
•

وقد تطبق مبادئ توجيهية أكثر صرامة داخل املنظمات املحلية أو وظائف محددة وفيما يتعلق باملشتريات الحكومية وحاالت التفاعل مع
املسئولين الحكوميين ،وينبغي أن يتحقق املوظفين مع إدارتهم بشأن وجود مبادئ توجيهية إضافية.
ً
ولتجنب الصراعات حول تقديم الهدايا ،غالبا ما يكون من املفيد في بداية العالقة التجارية مناقشة ما هو غير مسموح به.
ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.
الرشاوى والعموالت
ً
تعتبر الرشاوى والعموالت غير قانونية في جميع الدول تقريبا ،ويمكن النظر إلى أي عرض للدفع أو أي ش يء ذو قيمة للتأثير على قرار تجاري
ً
أو إجراء حكومي على أنها رشوة أو عمولة ،وال يجب على املوظف أبدا ،بصورة مباشرة أو من خالل طرف ثالث ،أن يعرض أو يطلب أو يقبل
ُ
أو يشير إلى رغبته لقبول هذا الدفع ،وتوخي الحذر ،حيث أن بعض الهدايا غير النقدية يمكن أن ُينظر إليها على أنها رشاوى ،وتحظر الرسوم
غير الرسمية للمسئولين الحكوميين ،املعروفة باسم مدفوعات "التسهيل" ،املقدمة لتسريع "اإلجراءات الحكومية الروتينية" مثل تجهيز
األوراق أو إصدار التصاريح.

املدفوعات املقدمة للحصول على املنتجات والخدمات
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تعتبر العموالت املرتبطة باملبيعات والتخفيضات والخصومات واملبالغ الدائنة والبدالت مدفوعات تجارية اعتيادية ،وينبغي أن يتجنب
املوظفين املدفوعات غير القانونية أو غير األخالقية ،ويجب أن يمتثلوا مع الضوابط املحاسبية املعمول بها وضوابط صرف العمالت ومكافحة
الرشوة الضريبية ولوائح مكافحة العموالت الخاصة باملشتريات الحكومية.
ينبغي أن تكون املدفوعات التي تقدمها أو تحصل عليها الشركة:
•

معقولة من حيث القيمة ونسبية بالنسبة للبضائع أو الخدمات املقدمة ومعايير الصناعة.

•

مبررة بشكل تنافس ي.

•

موثقة بشكل صحيح ،كما في اتفاقية تفاوضية ،وينبغي أن تحدد الوثائق بوضوح طبيعة وهدف املعاملة( ،عندما ال تكون االتفاقية
عملية ،ينبغي إعداد املوافقة على العمل أو الوظيفة وتقديم مذكرة والتي تشرح السداد ،وينبغي أن تراجع اإلدارة القانونية هذه
املذكرة).
تقدم عن طريق شيك أو حوالة بنكية أو إشعار دائن إلى الكيان التجاري املدرج على اتفاقية املبيعات األصلية أو فاتورة املبيعات،
حسب شروط السداد املحددة في االتفاقية.
واجبة السداد إلى الكيان التجاري وليس إلى مسئوليه الفرديين أو املوظفين أو الوكالء ،أو واجبة السداد إلى كيان تجاري آخر.

•

تم إعدادها وإرسالها إلى الشركة التجارية أو مكان أعمال الكيان املخصص لها أو حساب بنكي ،في الدولة املناسبة على النحو الوارد في
اتفاقية املبيعات األصلية أو فواتير املبيعات.
خالية من أي تزوير أو تحريف أو تداول الفواتير املبالغ فيها في أي وثيقة (بما في ذلك الفواتير ،الوثائق القنصلية ،خطابات االعتماد،
إلخ) ،وذلك يتضمن إيقاف أو إغفال الوثائق أو املعلومات الواردة في الوثائق ،وتداول التوجيه الخاطئ للمستندات.
يتم خصمها من الكيان التجاري أو املنتج املستفيد من السداد ،وينبغي أن توفر الشركة رؤية كاملة بخصوص أي مدفوعات وال ينبغي
أن يتم خصم السداد من أي حساب ذي صلة ،وبخالف ذلك ،يمكن النظر إلى هذا اإلجراء على أنه محاولة إلخفاء النفقات من التدقيق
السليم.
ً
وفقا للمعايير والشروط التجارية املكتوبة ،بما في ذلك العموالت املدفوعة أو التخفيضات أو املبالغ الدائنة أو الخصومات أو البدالت.

•
•

•
•

•

ً
ويتحمل الشخص الذي يوافق على كل معاملة املسئولية عن فهم املعاملة بالكامل لضمان أن هذا مناسبا للوضع القائم ويمتثل مع سياسة
الشركة.
وبشكل عام ،ال تتطلب املدفوعات مراجعة خاصة أو طلب كتابي من الدافع إذا تم السداد في نفس الدولة التي يتم تسليم املنتج أو تقديم
الخدمة فيها ،وينبغي أن تكون االستثناءات من املتطلبات املذكورة أعاله نادرة.
ً
ال تقدم أبدا املدفوعات التي قد يبدوا أنها تنتهك قوانين ولوائح املحاسبة أو الضرائب أو الرقابة على الصرف أو القوانين واللوائح األخرى ،في
حالة عدم التأكد من قانونية الدفع أو طلب استثناء لهذه السياسة والسعي للحصول على موافقة من اإلدارة القانونية أو املراقب.

األعمال عبرالحدود
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قد يكون لكل موقع والذي تدير فيه شركة دو بونت أعمالها التجارية قوانين ولوائح متميزة وطرق فريدة من نوعها إلجراء معامالت تجارية،
يجب أن نلتزم باألعراف املحلية بينما نراعي القيم األساسية لشركة دو بونت وأن نتمسك باملعايير الخاصة بنا ،وبالتالي ،يجب أن يفهم كل منا
القوانين واللوائح ذات الصلة والتي تساعد في حماية سمعة شركة دو بونت باعتبارها شركة عاملية مسئولة.
االمتثال مع الرقابة على التصديرواألطراف الخاضعة للجزاءات
يحتاج املوظفون إلى فهم ومتابعة القوانين الوطنية ومتعددة الجنسيات وغيرها من القواعد الخاصة بتصدير املنتجات والخدمات والتقنيات
ً
من دولة إلى أخرى ،وال تتعلق قواعد التصدير فقط بنقل املنتجات بين الدول -فقد تقيد أيضا ما يلي:
• استخدام املعرفة التجارية خارج دولة املوظف ،كما هو الحال عند توفير املساعدة الفنية إلى اآلخرين.
• نقل البيانات الفنية إلى شخص ما في دولة أخرى ،على سبي املثال من خالل اإلنترنت أو البريد اإللكتروني أو املحادثات أو االجتماعات
أو الوصول إلى قاعدة البيانات.
ً
 oويطبق هذا التقييد على تبادل املعلومات مع موظفي دولة أخرى ،فضال عن غير املوظفين.
 oنقل التكنولوجيا من داخل الواليات املتحدة إلى أشخاص غير أمريكيين.
• نقل أصول الشركة بتقنية معينة ،مثل الحاسوب ،حيث يقوم املوظف برحلة تجارية إلى دولة أخرى.
وقد يطلب بعض الخبراء رخصة تصدير حكومية ،وفي بعض الظروف ،قد ال تسمح قوانين االمتثال مع التصدير للشركات أو األفراد بالتعامل
بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع دول معينة أو شركات أو أفراد ،وتطبق هذه القواعد على املعامالت بين شركة دو بونت وشركاتها التابعة
واملشاريع املشتركة والشركات الفرعية وبين شركة دو بونت وشركات أخرى.
وفي بعض األحيان ،قد تتعارض قوانين االمتثال مع التصدير في مناطق معينة ،ولتجنب املشكالت ،ينبغي أن يتشاور املوظفون مع اإلدارة
القانونية في أقرب وقت ممكن عن القوانين املحلية بشان تصدير املنتجات والخدمات والتكنولوجيا.
ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.
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الجمارك والواردات
ً
تحمي قواعد الجمارك الصناعات املحلية لكل دولة واألمن الداخلي وحقوق التجارة ،بينما أيضا تمنع األصناف املحظورة من دخول الدولة،
وتطبق هذه القواعد على املعامالت بين شركة دو بونت وشركاتها التابعة واملشاريع املشتركة والشركات الفرعية وبين شركة دو بونت وشركات
أخرى ،وتتطلب القواعد من شركة دو بونت أن تحدد التصنيف الصحيح والقيمة ودولة املنشأ لجميع وارداتها.
ويجب أن يكون جميع املوظفين قادرين على إثبات ،بوثائق مناسبة ،أن شركة دو بونت مارست العناية املعقولة لضمان أن وارداتها تمتثل مع
جميع القوانين املعمول بها ،وتتطلب هذه الخطوة ،بحد أدنى ،أن يبلغ املوظفين عن املعلومات الكاملة والدقيقة والتفصيلية فيما يتعلق بكل
ً
منتج تم استيراده وأماكن تصنيعه وتكلفته الكاملة ،وعمليا جميع الدول التي تعمل فيها شركة دو بونت لديها هذه املتطلبات.
ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.
إعادة التصدير
تطبق القوانين األمريكية لالمتثال مع التصدير على تصدير املنتجات والخدمات والتكنولوجيا إلى دولة أخرى وإلعادة تصدير نفس
املنتجات أو التكنولوجيا إلى دولة ثالثة.

عدم املقاطعة /املقاطعة االقتصادية والتجارة مع البلدان التي من املحتمل أن تكون حساسة
لدى العديد من الدول القوانين التي تطلب من أحد الشركات إما رفض أو عدم رفض القيام باألعمال مع دولة أخرى أو شركاتها أو مواطنيها،
على سبيل املثال ،تحظر القوانين األمريكية بشكل عام على الشركات األمريكية وشركاتها الفرعية من التعاون مع املقاطعات الدولية التي لم
تقرها حكومة الواليات املتحدة.
وقد تكون هذه القوانين مربكة ،والسيما عندما تتعارض مع بعضها البعض ،وينبغي أن يكون املوظفين املشاركين في إدارة األعمال عبر الحدود
على دراية بسياسة االمتثال مع التصدير وعدم املقاطعة ،ومن بين االستثناءات األخرى ،تتطلب هذه السياسة بأن يبلغ املوظفون عن طلبات
ً
ُ
املعلومات التي يحصلون عليها والتي يمكن أن تستخدم ملقاطعة أحد الدول أو أحد الشركات ،ودائما اتصل باإلدارة القانونية عندما تحتاج
إلى معالجة مشكلة خاصة باملقاطعة أو عدم املقاطعة.
وباإلضافة إلى ذلك ،وضعت شركة دو بونت سياسة عاملية بشأن التجارة مع الدول التي يحتمل أن تكون حساسة ،وهدفها ضمان أن شركة
ً
دو بونت تمتثل مع جميع القوانين متعددة الجنسيات التي تنظم التجارة واالستثمار فضال عن اعتبارات السياسة األجنبية للواليات املتحدة
والدول األخرى التي نعمل فيها ،وتطبق السياسة على جميع األعمال التجاريو لشركة دو بونت ،بما في ذلك الشركات الفرعية الخاضعة
للسيطرة واملشروعات املشتركة والشركات التابعة في جميع أنحاء العالم وتتحكم في جميع معامالت االستيراد والتصدير املقترحة.
ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.
القوانين األمريكية الخاصة بعدم املقاطعة
تتطلب القوانين األمريكية عدم مشاركة الشركات األمريكية في مقاطعة الجامعة العربية إلسرائيل ،وينبغي أن يتصل موظفي شركة دو بونت
ُ
والذين طلب منهم املشاركة في املقاطعة املتعلقة بإسرائيل أو شركاتها أو مواطنيها على الفور باإلدارة القانونية للحصول على املساعدة قبل
اتخاذ أي إجراءات.

خصوصية العمالء أو املستهلكين أو املوردين أو طرف ثالث آخر
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لدينا بعض االلتزامات لحماية املعلومات املحددة للهوية الشخصية والتي تجمعها الشركة والتي تخص العمالء واملستهلكين واملوردين لدينا
واألطراف الثالثة األخرى لدينا.
ويجب أن يفهم املوظفون الذين يعملون مع املعلومات الشخصية عن العمالء أو املستهلكين أو املوردين أو أطراف ثالثة أخرى القوانين
املعمول بها في تجميع ونقل واستخدام املعلومات الشخصيةً ،
وبناء على نوع املعلومات ،تفرض بعض الدول قيود كبيرة على الطريقة التي
يجب على الشركات أن تتعامل بها مع املعلومات الشخصية ،وباإلضافة إلى ذلك ،تتطلب قوانين الدولة وسياسات الشركة واملعايير الصناعية
ضوابط أمنية للحماية املادية واإللكترونية للمعلومات الشخصية ،ويتم تحديد املعلومات الشخصية على أنها معلومات كافية للتعرف على
أحد األفراد ،ويمكن أن تتضمن املعلومات الشخصية اسم العميل أو املستهلك أو املورد أو طرف ثالث آخر أو تاريخ ميالده أو أوراق اعتماد
الحساب أو معلومات االتصال التجارية أو الشخصية أو رقم بطاقة االئتمان أو البيانات البيومترية أو رقم جواز السفر أو رقم الهوية
الوطنية ،وباعتبارها شركة عاملية ،يجب أن تمتثل شركة دو بونت مع قوانين الخصوصية املعمول بها ،وتلخص سياسة خصوصية املعلومات
العاملية الخاصة بشركة دو بونت التزاماتنا فيما يتعلق بممارسات الخصوصية.
وعند نقل املعلومات الشخصية عبر حدود الدولة ،قد ُيطلب من الشركة ،بموجب القانون املعمول به ،استخدام اتفاقيات نقل البيانات بما
في ذلك الشروط النموذجية أو املوافقة على االنضمام من العميل أو املستهلك أو املورد أو الطرف الثالث أو التصديق الذاتي على إطار عمل
نقل البيانات عبر الحدود املعترف به بواسطة الهيئات الحكومية.
ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في محور الخصوصية املوجود على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.

تقديم النتائج مع إخضاع مساهمينا للمسائلة
DuPont Code of Conduct
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إنشاء نمو مستدام للمساهمين لدينا يعني توفير عوائد جيدة ومتسقة على استثماراتهم ،ولتحقيق هذا الهدف الذي يتسم بالتحدي
ً
وااللتزام بالقيم األساسية لدينا ،يجب علينا جميعا أن نستخدم ونحمي بحكمة أصول الشركة وأن نعالج أي صراعات والتي ال تخدم أفضل
املصالح لدى الشركة ،ويقدم النمو املستدام للمساهمين لدينا لشركة دو بونت موارد مالية لتقديم أفضل الحلول لعمالئنا ومستهلكينا.
يحتوي هذا القسم على-:
•

تضارب املصالح.

-

التوظيف أو العمل أو األنشطة الخارجية.

-

التداول من الداخل.

-

فرص الشركات.

-

املساهمات أو األنشطة السياسية.

•

أصول الشركة.

-

نظم الحاسوب واالتصاالت.

-

املعلومات غير العامة.

-

االبتكارات.

-

األسماء التجارية والعالمات التجارية وحقوق الطبع والنشر.

-

السجالت وإعداد التقارير.

-

إعداد تقارير النفقات والتعويضات.

-

مغادرة الشركة.

تضارب املصالح
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باعتبارنا موظفين ،يجب أن نضمن أن األنشطة واملصالح الشخصية لدينا ال تتعارض مع مسئولياتنا تجاه الشركة ،ويجب أن نتجنب حتى
ظهور تضارب املصالح ،وليس من مسئولية املوظف تحديد عما إذا تبين وجود تضارب في النهاية أم ال ،بل باألحرى ،من مسئولية املوظف
الكشف عن التضارب املحتمل ،حتى يمكن لإلدارة معالجة املوقف.
وقد ينطوي تضارب املصالح على:
•

العمل أو التوظيف أو األنشطة الخارجية (انظر ص .)19
استخدام املعلومات الداخلية والتداول من الداخل (انظر ص .)20

•

فرص الشركات (انظر ص .)21

•

األنشطة أو املساهمات السياسية (انظر ص .)21

•

املوظف ،أو إلى حد علم املوظف ،أو أحد أفراد عائلته والذي لديه مصلحة مالية كبيرة في مؤسسة خارجية والتي تقوم أو تسعى
للقيام باألعمال مع الشركة ،أو أحد منافسيها.
ً
أحد أفراد العائلة والذي يحصل على منافع شخصية (مثال من شركاء عمل الشركة) بسبب دور املوظف مع الشركة.
أي ترتيبات أو ظروف أخرى ،بما في ذلك العالقات األسرية أو العالقات الشخصية األخرى ،والتي يمكن أن ينظر إليها على أنها إثناء
للموظف عن العمل بما يحقق املصالح العليا للشركة.

•

•
•

ويعتبر إشراف أحد املديرين على أحد أعضاء األسرة أو املشاركة في عالقة رومانسية مع موظف التقارير ضد سياسة الشركة ،ويمكن
ً
لإلدارة واملوارد البشرية أو كليهما تخفيف أو استيعاب هذه الحلول ،وهذا هو السبب في أنه ينبغي إقارة هذه األمور فورا عند تطويرها.
العالقات مع أفراد األسرة أو العالقات الشخصية
يتضمن أفراد األسرة املباشرين أي طفل وابن الزوج أو ابن الزوجة وأحد األبوين وزوج األم أو زوجة األب أو الزوجة واألشقاء والحماة
والحمو وزوج االبنة وشقيق الزوجة أو الزوج وشقيقة الزوج أو الزوجة والعم أو الخال وابن العم أو ابن الخال وأي شخص (بخالف
املستأجر أو املوظف) الذي يشارك املنزل ،وفي بعض الحاالت ،قد تمثل العالقة مع فرد من غير أفراد األسرة تضارب في املصالح.
وال تتضمن هذه األمثلة جميع األشخاص والذين قد يمثلون موظف يعاني من تضارب في املصالح ،وينبغي أن يتولى مدير املوظف تقييم كل
حالة فريدة من نوعها.

استعراض التضارب املحتمل :سوف تستعرض اإلدارة عما إذا قد أثرت املصلحة الشخصية للموظف أو يبدوا أنها أثرت ،على واجبات
املوظف في اتخاذ قرارات تجارية بشكل كامل بما يحقق أفضل املصالح للشركة ،وقد تتضمن االعتبارات إما:
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•

تنطوي املصلحة الخارجية على أعمال تجارية أو تتنافس مع واجبات املوظف أو وظيفته أو موقعه أو مع األعمال التجارية للشركة.

•

تتضمن مسئوليات املوظف اتخاذ أو التأثير على قرارات تجارية في املجال الذي قد يوجد فيه التضارب املحتمل.

•

اإلفصاح العام عن املصلحة الخارجية يمكن أن يحرج الشركة.

•

للموظف حق الوصول إلى معلومات الشركة والتي يحتمل أن تكون مفيدة للمصلحة الخارجية.

•

ً
ً
ً
يكون ألحد أفراد األسرة التابع للموظف دورا فعاال أو إداريا أو في اتخاذ القرار في املصلحة الخارجية حيثما يوجد التضارب
املحتمل.

ينبغي على املوظفين اإلفصاح عن أو إثارة أية مسائل متعلقة بتضارب املصلح مع مديرهم أو مسئول االمتثال بالشركة أو اإلدارة القانونية.

املصلحة املالية الكبيرة
"املصلحة املالية الكبيرة" هي مصلحة إجمالية مباشرة أو غير مباشرة ألحد املوظفين أو ألحد أفراد أسرته في أي مؤسسة خارجية والتي تدير
ُ
أعمالها أو يسعى إلدارة أعمالها أو تنافس الشركة ،وكحد أدنى للمعيار ،تحدد "املصلحة املالية الكبيرة" بأنها أكبر من:
•

 % 1من أي فئة من األوراق املالية القائمة ألحد املؤسسات أو الشركات.

•

 % 10فائدة في شركة غير عامة أو شركة تضامن أو شراكة.

•

 % 5من إجمالي األصول أو مجمل دخل املوظف.

اإلفصاح عن تضارب املصالح املحتمل ومعالجته
يجب أن يفصح املوظفين بشكل فوري وكامل عن أي تضارب محتمل في املصالح إلى اإلدارة بمجرد حدوث التضارب املحتمل ،كما يجب أن
ً
يتم إجراء اإلفصاح ً
بناء على شهادة األخالقيات العمل السنوية ،وقد يطلب املديرين الخاصين بك بأن تقوم باإلفصاح خطيا ،وستتعامل
الشركة مع جميع عمليات اإلفصاح بسرية ،إال إلى الحد الالزم لحماية مصالح الشركة ،وسوف تستعرض الشركة هذه األمور مع األخالقيات
وصميم االمتثال وستتخذ إجراءات للقضاء على حاالت التضارب املحتملة.
التوظيف أو العمل أو األنشطة الخارجية
وما يلي عبارة عن تضارب محتمل في املصالح واملتعلق بأنشطة أحد املوظفين خارج الشركة:
•

العمل بمثابة مدير أو مسئول أو شريك أو استشاري أو مدير أو في أي صفة فنية أو في أي دور رئيس ي مع أحد املنظمات ،حتى وإن
كان فقط دوام جزئي ،والذي يدير أو من املحتمل أن يدير أعمال مع الشركة أو يتنافس معها.

•

العمل كوسيط أو سمسار أو وسيط آخر لطرف آخر في التعامالت التي في الوقت الحالي أو من املحتمل أن تنطوي على الشركة أو
مصالحها.

•

لديه أي عمل آخر ،بما في ذلك إدارة عمل منفصل ،إذا كان القيام بذلك يتداخل مع واجبات عمل الشركة الخاصة باملوظف.
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•

العمل في منصب حكومي ،إذا كان القيام بذلك يتداخل مع واجبات عمل الشركة الخاصة باملوظف.

•

تقديم عروض تقديمية أو تقديم مقاالت أو كتابات أخرى متعلقة باملجال املنهي للموظف ،وقبل املوافقة على هذا النشاط ،ينبغي
أن يراجع مدير املوظف املوقف ،وكذلك ،ينبغي أن يستفسر املوظف عما إذا كان لوحدة العمل سياسة استعراض املخطوطة أو
العرض التقديمي ،وال ينبغي أن تتداخل هذه األنشطة مع األداء الوظيفي للموظف ،ويجب أن تمتثل أي مكافآت شرفية معروضة
على املوظف مع سياسة الهدايا ووسائل الترفيه الخاصة بشركة دو بونت.

•

استخدام منصب الفرد في الشركة فيما يتعلق بنشاط خارجي والذي قد يدل على كفالة أو دعم الشركة.

•

استخدام ممتلكات أو معلومات الشركة أو منصب الفرد في الشركة لتحقيق مكاسب شخصية.

•

استخدام أي مستلزمات أو مرافق للشركة فيما يتعلق بنشاط خارجي ،ما لم يتم املوافقة بواسطة مدير املوظف.

•

استخدام وقت الشركة ألعمال أو أنشطة خارجية.

ينبغي أن يستعرض املوظفون أي مواقف محتملة مع مديرهم قبل أن تحدث لضمان أن هذه املواقف من غير املحتمل أن تصبح صراعات
فعلية.

التداول من الداخل
"املعلومات الداخلية" عبارة عن أي معلومات غير عامة واملهمة بما فيه الكفاية والتي يمكن أن تؤثر على سعر األوراق املالية للشركة إذا تم
اإلفصاح عنها ،وقد يتضمن ذلك ،على سبيل املثال ،البيانات عن األرباح املحتملة أو عمليات االندماج أو االستحواذ أو عمليات طرح املنتجات
ً
الرئيسية أو التطويرات في حقوق امللكية الفكرية أو التقاض ي ،وال يجب على املوظفين أن يتداولوا أي أوراق مالية للشركة استنادا إلى
املعلومات الداخلية أو تمرير هذه املعلومات إلى أطراف أخرى والذين يمكنهم استخدامها للتداول في األوراق املالية للشركة ،ويطبق هذا القيد
ً
على التداول في أسهم شركة دو بونت ،فضال عن أسهم شركات أخرى والتي قد يكون لدى املوظفين معلومات داخلية عنها ،وتحظر قوانين
العديد من الدول ،بما فيها الواليات املتحدة ،تداول األوراق املالية أثناء حيازة املعلومات الداخلية ،وتكون العقوبات الخاصة بانتهاك قوانين
التداول من الداخل شديدة.
وكقاعدة عامة ،ينبغي أن ينتظر املوظفين يومين عمل بعد أن يتم اإلفصاح عن املعلومات الداخلية عالنية قبل التداول في أسهم شركة دو
بونت أو أسهم أي شركة أخرى والتي قد يكون لديهم معلومات داخلية عنها ،وال يحظر على املوظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى
املعلومات الداخلية من استالم األسهم املمنوحة من برامج مكافآت شركة دو بونت ،ومع ذلك ،ال يجب على املوظفين إجراء أي معاملة قائمة
ً
على السوق ،مثل بيع األسهم أو تغيير اختيار االستثمار في أو بعيدا عن صندوق أسهم شركة دو بونت في خطة مدخرات الشركة ،أثناء حيازة
املعلومات الداخلية ،وإذا كنت في شك ،ال تتداول واتصل باإلدارة القانونية للحصول على التوجيه ،ويجب أن يتبع املسئولين التنفيذيين
إجراءات املوافقة املسبقة الخاصة وينبغي أن يستشيروا سكرتير الشركة قبل التداول في أسهم الشركة.
ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.

أمثلة على املعلومات الداخلية:
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هناك أمثلة على املعلومات الداخلية:
•

اكتشافك أن الشركة على وشك اإلعالن عن اكتشاف بحثي جديد كبير والذي من املتوقع أن يحول معطيات السوق.

•

علمك بأن الشركة تنظر في القيام باستثمار كبير في منافس أصغر للتداول العام.

•

علمك بأن شركة دو بونت على وشك منح عقد كبير لشركة أخرى مطروحة للتداول العام.
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فرص الشركات
في العمل لدى شركة دو بونت ،من املحتمل أن يعلم املوظفين عن أو يتم إشراكهم في تطوير فرص العمل لخدمة أهداف الشركة،
وعلى وجه التحديد ،ال يجوز للموظفين:
•

اتخاذفرصالعملبصفةشخصيةوالتيتنشأمنخالالستخدامممتلكاتالشركةأومعلوماتهاأومنصبالفردداخاللشركة.

•

التنافسبصورةمباشرةأوغيرمباشرةمعالشركةللحصولعلىفرصالعملوالتيتسعىإليهاالشركة.

أمثلةعلىفرصالشركات
هناكأمثلةعلىفرصالشركات
•

تحددأحداملركباتوالذيمناملتوقعأنيكونمنتجثانويألحداملشروعاتالبحثيةوأنيكونللمركبقيمةسوقيةمحتملة.

•

ً
علمكبأنالشركةقدتكونمهتمةبالحصولعلىعقاراتمحليةوالتييمكنأنيشتريهاأحداألفرادأوالوبعدذلكبيعهاإلىالشركة.

ً
تطويرأحدالعملياتوالتيتقللمنامللوثاتالبيئيةبواسطةوحدةالعماللخاصةبك،ويمكنأنتكونهذهالعمليةذاتقيمةللشركاتاألخرىأيضا.

املساهماتأواألنشطةالسياسية
تمتلككلدولةوالتيتعملبهاشركةدوبونتقيودعلىاملساهماتأواألنشطةالسياسيةبواسطةالشركات،ويجبأنيتشاوراملوظفونمعاإلدارةال
قانونيةلضماناالمتثااللصارممعالقوانيناملعمولبها،وباإلضافةإلىذلك،يجبأنتوافقالشئونالحكوميةبشركةدوبونتعلىأيمنهذهاملساهم
اتأواألنشطةنيابةعنالشركةأوذلكاالستخدامألمواألومواردالشركة،كماقدتحظرقوانينالوالياتاملتحدةاملساهماتالسياسيةفيدوألخر
ى.

ويمكنللموظفينتقديممساهماتشخصيةلحزبأولجنةأومرشحسياسيمناختيارهمطاملاأنالتبرعالينطويبصورةمباشرةأوغيرمباشرةع
لىأموااللشركةأومواردأخرىلها،والينبغيأليشخصأنيمارسأيضغطمباشرأوغيرمباشربأيشكلمناألشكالعلىاملوظفينللمساهمةبأمورأوج
هودلدعمحزبسياسيأومرشحسياس ي.

اإلبالغعنموقفالشركةبشأناملسائاللسياسيةإلىموظفيومسئوليالحكومةيمكنأنيجعالملوظفوالشركةيخضعانلقوانينالدفاعاملعمول
بها،وتتطلبالعديدمنالحكوماتاملحليةوالتابعةللوالياتوالوطنيةتسجياللدعاةالسياسيينأو "أعضاءجماعةالضغط"
معفرضعقوباتكبيرةبسببعدماالمتثال.
ويختلفتعريفالداعيةالسياسيباختالفاملوقعولكنقديتضمنفيالغالبأيتفاعلمعمسئوليالحكومةلتحقيقغرضتجاري،ويجبأنيتشاورال
موظفينمعاإلدارةالقانونيةأوالشئونالحكوميةقبلتنفيذاألعماملعاملسئولينالحكوميينلتحديدعماإذاكانيجبتسجيالملوظفينأمال،كما
ينبغيأنيتواصالملوظفونمعالشئونالحكوميةواإلدارةالقانونيةإذاكانتهناكحاجةإلشراكدعاةسياسيين.
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وقبل السماح لألفراد باستخدام مواقع الشركة إللقاء خطب سياسية أو ألغراض سياسية أخرى ،يتم طلب املوافقة
من الشئون الحكومية واإلدارة القانونية ،وقد ُينظر إلى استخدام مواقع الشركة لهذه األغراض على أنها مساهمة سياسية
بواسطة الشركة.

أصول الشركة
تكون الحماية املناسبة واستخدام موارد الشركة مسئولية أساسية لكل موظف ،وفي حين أن االستخدام الشخص ي املحدود
ً
لبعض املوارد مسموح به في بعض األحيان ،ال ينبغي أبدا أن نستفيد من هذه امليزة على أنه أمر مسلم به أو نفترض أننا لدينا الحق
في الخصوصية عند استخدام هذه املوارد.
تتضمن أصول الشركة املمتلكات املادية واملعلومات والبيانات والسجالت وامللكية الفكرية ،مثل العالمات التجارية واالبتكارات
وحقوق الطبع والنشر.

ينبغي أن يمتثل املوظف مع املسئوليات التالية:
الحصول على األصول :استخدام حكم جيد عند الحصول على األصول من أجل استخدام الشركة ،والحصول فقط
•
على األصول التي ُيسمح للشركة بالحصول عليها ،وفي النهاية ،ضمان أن تحصل شركة دو بونت على سعر عادل عند شراء
األصول ،مثل املستلزمات واملواد الخام.
•

استخدام األصول والتعاملمعها :استخدام العناية عند العمل مع أصول الشركة لضمان أن هذه املوارد العامة ال

تفقد قيمتها بسبب سوء االستخدام.
•

حمايةاألصول :حماية أصول الشركة من سوء استخدام اآلخرين أو السرقة ،وينبغي أن يتم تخزين ممتلكات

ومعلومات الشركة في أماكن آمنة ملنع الوصول غير املرخص إليها.
•

تبادالألصول :تبادل أصول الشركة مع أطراف أخرى خارج الشركة فقط عند السماح بذلك وعندا القيام بذلك لن

تخل بقيمة األصل أو تنتهك أي قوانين أو لوائح.
•

إتباعاإلجراءات :االمتثال مع البرامج األمنية للموقع لحماية املمتلكات املادية وغيرها من األصول ضد االستخدام أو

اإلزالة غير املصرح بها وكذلك ضد الخسارة عن طريق عمل إجرامي أو خيانة األمانة.
•

ً
التصرففياألصول :التصرف في أصول الشركة فقط مع التصريح املناسب ،وفقا إلجراءات الشركة ،بطريقة مناسبة

وعندما تكون غير قانونية.
•

سوءاستخداماألصول :املساعدة في الحماية ضد إساءة استخدام أصول الشركة عن طريق إتباع السياسات املعمول

بها وإثارة مخاوف سوء استخدام أصول الشركة.
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ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.
نظم الحاسوب واالتصاالت
تتضمن أصول الشركة ،على سبيل املثال ال الحصر ،أجهزة الحاسوب واملعدات والشبكات ذات الصلة (بما في ذلك الوصول إلى
اإلنترنت) والبرامج وأنظمة الهاتف والبريد الصوتي واألجهزة الرقمية الشخصية ،ويجب أن يحرس املوظفون هذه املوارد وأن
يقوموا بحماية بيانات الشركة الهامة املخزنة على هذه األنظمة ،وباإلضافة إلى ذلك ،بسبب املعلومات الحساسية التي قد تحتويها
أجهزة الحاسوب ،ويجب أن يتبع املوظفون سياسات وإجراءات الشركة فيما يتعلق بتشفير أجهزة الحاسوب وحمايتها من
السرقة.

وتتوافر معايير الشركة ألمن املعلومات اإللكترونية من خالل اإلدارة التنفيذية أو منظمة أمن املعلومات التابعة لشركة دو بونت
(.)DISO
املعلومات غيرالعامة
من األهمية بمكان أن يحمي جميع املوظفين معلومات الشركة التي لم يتم اإلعالن عنها ،وتعتبر املعلومات غير العامة التي لديها
قيمة اقتصادية بالنسبة للشركة معلومات متعلقة "باألسرار التجارية" ،وتتضمن األمثلة على املعلومات املتعلقة باألسرار التجارية
للشركة ما يلي عندما ال تكون عامة :الخطط التجارية ومعلومات التسعير والتكاليف واألبحاث وخطط وإستراتيجيات التطوير
والبيانات البحثية واالبتكارات ،ووصفات ومكونات املنتج ومعلومات العملية والتصميم ،وتعتبر "املعلومات الداخلية" التي تمت
ً
مناقشتها مسبقا ،مثال آخر على املعلومات غير العامة والسرية والتي ال يجب أن يتم مشاركتها مع اآلخرين بدون الحصول على
تصريح محدد.
ويجب أن يكون املوظفون على دراية باألسرار التجارية وأن يتخذوا خطوات في حماية تلك األسرار التجارية بفعالية عن طريق
االمتثال مع سياسة األسرار التجارية لشركة دو بونت ،وعالوة على ذلك ،يجب على جميع املوظفين حماية املعلومات غير العامة
للشركة من الوصول أو االستخدام أو اإلفصاح غير السليم من خالل إتباع سياسات منظمة أمن املعلومات التابعة لشركة دو
بونت.
وقد يتم اإلفصاح عن األسرار التجارية وغيرها من املعلومات السرية إلى أطراف أخرى فقط بموجب اتفاق خطي ،مثل اتفاقية
اإلفصاح السري ،والتي تظل سارية املفعول ومطبقة على اإلفصاح ،وعند اإلفصاح إلى طرف آخر ،يجب أن يتم وضع عالمة على
املعلومات السرية والعينات باسم "سري" ،وعالوة على ذلك ،يجب أن يقتصر اإلفصاح على املعلومات الالزمة لتحقيق غرض
تجاري ،ويجب أن تراجع اإلدارة القانونية اتفاقيات السرية التي يقدمها أطراف أخرى إلى شركة دو بونت قبل أن يوقع املوظف
على أي اتفاقية من هذا القبيل أو يستلم املعلومات ذات الصلة.
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تصنيف معلومات شركة دو بونت
يتمتصنيفمعلوماتشركةدوبونتعلىالنحوالتالي-:
•

رقابةخاصة:

األعلىحساسية،وقوعهذهاملعلوماتفياأليديالخطأقديؤديإلىضرراليمكنإصالحهلشركةدوبونتأوصورتهاأواستقرارهااملالي،وتتضمنال
أمثلةتقاريراألرباحواألبحاثاملختارةومعلوماتالعملياتوإستراتيجياتوتكتيكاتاألعمالوعملياتاالستحواذغيراملعلنةأوخططالتجريد.
•

السرية :ذاتحساسيةعالية:

املعلوماتالتييجبأنيتمتبادلهافقطمعأولئكاألشخاصالذينهمبحاجةملعرفتها،وتتضمناألمثلةاملعلوماتاملاليةأوالفنيةاململوكةملكيةخا
صةواألهدافالتجاريةوالتسويقاملخططلهواألمورالشخصيةوعقودالعمل.
االستخدامالداخليفقط:
•
ُ
العامةلشركةدوبونت،ويقصدأنتبقيداخليةلشركةدوبونت،وتتضمناألمثلة،قوائمهواتفالشركةواملعاييرالهندسيةواملعل
املعلوماتغير
وماتالفنيةاملستخدمةبواسطةمندوبياملبيعاتالتيليساملقصودمنهاالعمالءواالتصاالتواملراسالتالتجاريةالعامة.
•

عامة:

تمإنشاؤهاعلىوجهالتحديدللعمالءواملساهمينووسائالإلعالمأوللنشرالعاماآلخر،وتتضمناألمثلةالتقريرالسنويلشركةدوبونتوكشفبي
اناتسالمةاملوادوالبياناتالصحفيةواإلعالنعناملنتج.
ويمكناإلطالععلىمعلوماتإضافيةفياملصادراملوجودةعلىالشبكةالداخليةلشركةدوبونت.
االبتكارات
"االبتكار"
هوأيعملجديدومفيد،مثلتركيبةأوعمليةأوطريقةأوجهاز،مثالألسرارالتجارية،يمكنأنتقدماالبتكاراتلشركةدوبونتميزةتنافسية،ويجبع
لىاملوظفينحمايةابتكاراتالشركةبفعالية.
ً
اع،بناءعلىالبيئةالتنافسيةالتيتواجههاالشركةفيمايتعلقباالبتكار،عل
وقديتضمنحمايةابتكاراتالشركةالتقدمللحصولعلىبراءاتاختر
ىسبيالملثال،إذاكانمنغيراملحتماللحصولعلىبراءةاختراعقابلةللتنفيذ،يجوزأنتحافظالشركةعلىاالبتكارباعتبارهأحداألسرارالتجارية،
وفيحاالتأخرى،عندالحصولعلىبراءةاختراعوالتيمنغيراملحتمألنتوفرفائدةكبيرة،يجوزأنتختارالشركةنشروصفاالبتكارملنعتسجيلبراء
ْ
ةاالختراعبواسطةأطرافأخرىبدالمنتقديمطلبللحصولعلىبراءةاختراع.
ويجبأنيساعداملوظفونالشركةفيتجنبالتعديعلىبراءاتاالختراعالساريةألطرافأخرى،قبإلصدارمنتججديدأوالقيامبعمليةصناعيةجد
يدة،ينبغيأنتتشاورالوحدةأوالوظيفةالتجاريةاملسئولةمعاإلدارةالقانونيةبشأنإجراءاملراجعةاملناسبةلبراءةاالختراع.
ويمكناإلطالععلىمعلوماتإضافيةفياملصادراملوجودةعلىالشبكةالداخليةلشركةدوبونت.
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األسماء التجارية والعالمات التجارية وحقوق الطبع والنشر
تحمي شركة دو بونت امللكية الفكرية الخاصة بها بموجب األسماء التجارية والعالمات التجارية وبراءات االختراع وحقوق الطبع
والنشر وقوانين األسرار التجارية ،من بين األدوات األخرى ،على سبيل املثال ،االسم التجاري لشركة دو بونت والشعار البيضاوي
لشركة دو بونت من بين األصول األكثر أهمية للشركة ويجب أن يضمن املوظفون بأن يحتفظوا بقيمتهم ،ولحماية األسماء
التجارية والعالمات التجارية وحقوق الطبع والنشر للشركة ،ينبغي على املوظفين:
•

أن يصبحوا على دراية وأن يستخدموا بشكل مناسب نظام هوية االسم التجاري لشركة دو بونت.

•

أن يكونوا على دراية باحتمال إساءة االستعمال للعالمات التجارية لشركة دو بونت بواسطة زمالء العمل والعمالء

واملساهمين واملنافسين وعلى شبكة اإلنترنت.
•

تحديد أي إساءة الستعمال العالمة التجارية أو التعدي عليها إلى اإلدارة التنفيذية ،أو تسويق الشركة (من خالل مركز

حماية العالمة التجارية للشركة) أو مجموعة العالمات التجارية وحقوق الطبع والنشر القانونية لشركة دو بونت.

وكذلك يجب أن يراعي املوظفين ويستخدمون بصورة مناسبة العالمات التجارية األخرى واملواد الخاضعة لحقوق الطبع والنشر،
بما في ذلك عند نسخ أو توزيع املواد واستخدام برامج الحاسوب.

ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.

السجالت وإعداد التقارير
ُ
تؤخذ في االعتبار جميع املعلومات التي تصدرها الشركة على أنها سجل ،بغض النظر عن كيفية الحفاظ على هذه املعلومات،
وتتضمن األمثلة على السجالت ،التقارير املالية واملحاسبية والفنية واملبيعات؛ معلومات اإلنتاج؛ سجالت البحث والتطوير؛
ملفات األفراد؛ معلومات السالمة والصحة والبيئة؛ العقود؛ معلومات التسويق؛ والخطط التجارية.

وينبغي أن يضمن املوظفون بأن جميع حسابات وسجالت الشركة:
•

دقيقة وتصف وتحدد بوضوح الحقائق ذات الصلة أو الطبيعة الحقيقية للمعاملة التجارية أو األصل أو املسئولية أو

اإلنصاف.
•

يتم توثيقها لتصنف وتسجل بشكل صحيح وفي الوقت املناسب املدخالت على دفتر الحسابات وباالمتثال مع املبادئ

املحاسبية املعتمدة بواسطة الشركة.
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ويجب أن تمتثل السجالت املتعلقة باملعامالت املحاسبية والتقارير املالية مع السياسة املحاسبية للشركة واملبادئ واملعايير
املحاسبية املقبولة بشكل عام ،ويجب أن يمتثل املوظفون مع (ويضمنون أن مقاولينا واستشاريين الذين يديرون سجالت شركة
دو بونت يمتثلون مع) سياسة إدارة معلومات سجالت الشركة الخاصة بشركة دو بونت عند إنشاء سجالت شركة دو بونت أو
ً
الحفاظ عليها أو التصرف فيها ،وال يجب أن يقدم املوظفون أبدا عن قصد مدخالت السجل التي تكون خاطئة أو محرفة أو
مضللة أو أس يء توجيهها أو غير كاملة عن عمد ،الحسابات والوثائق غير السليمة والتقارير املالية الزائفة من املحتمل أن تنتهك
ً
كال من الشركة واملوظف املسئول
سياسة الشركة واملعايير املحاسبية القانونية والتنظيمية ،وهذه األفعال يمكن أن تجعل
عرضة لعقوبات مدنية وجنائية.
وتخضع العديد من فئات السجالت للقوانين واللوائح ،مثل متطلبات الصحة والسالمة املهنية واملعايير املحاسبية ،ويدون جدول
مراقبة السجالت الخاص بشركة دو بونت الوارد في إطار سياسة إدارة معلومات سجالت الشركات هذه املتطلبات التنظيمية
إلدارة سجالت الشركة ،وباإلضافة إلى ذلك ،يوفر السجل متطلبات املراقبة للسجالت غير املنظمة ،ويجب أن يمتثل املوظفون مع
متطلبات مراقبة السجالت الواردة في الجدول ما لم تتعارض املتطلبات مع القوانين أو العقود املحلية ،وفي هذه الحاالت ،ينبغي
أن يتشاور املوظفون مع اإلدارة القانونية واإلدارة املالية.
وتضمن معايير وإجراءات املراقبة الداخلية للشركة بأن يتم حماية األصول ويتم استخدامها بطريقة سليمة وأن تكون السجالت
والتقارير املالية دقيقة وموثوق بها ،ويتقاسم املوظفون املسئولية عن الحفاظ على واالمتثال مع الضوابط الداخلية املطلوبة.
حفظ السجالت غيرالسليمة
تتضمن أمثلة حفظ السجالت غير السليمة عن عمد:
•

الخطأ في تصنيف املبالغ بين التكاليف أو رأس املال.

•

تسريع أو تأجيل التكاليف أو العائدات التي ال تلبي املبادئ املحاسبية املقبولة بشكل عام.

•

الخطأ في تصنيف املخزون الذي يكون غير قابل للبيع باعتبار أنه منتج نهائي مقبول.

•

تزوير وثائق الشركة ،بما في ذلك السجالت املالية ،ونتائج االختبار وسجالت الوقت والحضور والسفر وتقارير

النفقات.
ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.

تقاريرالنفقات والتعويضات
ينبغي أن يكون سفر وترفيه املوظفين متسق مع احتياجات العمل ويتبع سياسات وإجراءات الشركة ،وتكون نية الشركة في أن
ً
املوظف ال يخسر أو يربح ماليا كنتيجة للسفر والترفيه فيما يتعلق بأعمال الشركة ،ومن املتوقع أن ينفق املوظفون أموال
الشركة بعناية كما يفعلون بأموالهم.

واملوظفون الذين يقدمون أو يوافقون على تقارير نفقات السفر والترفيه مسئولين عن ضمان أن:
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•

النفقات مناسبة ومعقولة.

•

يتم تقديم تقارير النفقات بصورة فورية.

•

تدعم اإليصاالت والتوضيحات بشكل صحيح النفقات املبلغ عنها.

ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.

مغادرة الشركة
يجب على املوظفين الذين يغادرون الشركة:
•

أن يعيدوا جميع أصول الشركة على الفور ،بما في ذلك املواد املادية وأصول املعلومات الخاصة بشركة دو بونت ،مثل

أجهزة الحاسوب والهواتف املحمولة وبطاقات االتصال وبطاقات الدخول واملفاتيح والبطاقات التجارية ووسائط التخزين
اإللكترونية.
•

عدم إجراء أو أخذ نسخ من معلومات شركة دو بونت عند املغادرة.

•

عدم اإلفصاح عن املعلومات غير العامة لشركة دو بونت إلى أطراف أخرى حتى بعد مغادرة الشركة.

وفي حالة عدم االمتثال مع هذه االلتزام ،قد يؤدي إلى عقوبات مدنية وجنائية شديدة.

ضمان املمارسات املستدامة للمجتمع
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في شركة دو بونت ،نريد أن نساعد في إنشاء أفضل عالم للناس في كل مكان ،حيث تعتبر القيم األساسية لدينا لحماية كوكب
األرضبمثابة املثال الرئيس ي على التزام الشركة ،ونعمل لحماية البيئة وأن نكون مشرفين جيدين على عملياتنا ومنتجاتنا
وخدماتنا ،ونستكمل بشكل قانوني وندعم معايير حقوق اإلنسان ،وفي النهاية ،ينبغي أن ُينظر إلى جهودنا ً
بناء على النتائج التي
نحققها والحياة التي نؤثر فيها بشكل إيجابي.
يحتوي هذا القسم على-:
-

املمارسات الخاصة باملنافسة.

-

املعلومات التنافسية.

-

العالقات الحكومية واألعمال الحكومية وسفر املسئولين الحكوميين غير األمريكيين.

-

حماية البيئة واالستدامة.

-

اإلشراف على املنتجات.

-

حقوق اإلنسان.

-

االتصاالت مع األطراف الخارجية.
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املمارسات الخاصة باملنافسة
ً
تتنافس شركة دو بونت بقوة في السوق لتقدم احتياجات عمالئنا بشكل أفضل وتعزز من قيمة األسهم ،ومع ذلك ،يجب دائما أن
نتذكر بأن الشركة تخضع لقوانين املنافسة في معظم الدول والتي ننفذ فيها أعمالنا ،وتعتبر هذه القوانين معقدة ويمكن أن
ً
تختلف من دولة إلى أخرى ،ومع ذلك ،بشكل عام ،فإن جميع قوانين املنافسة عمليا في األماكن التي تنفذ فيها شركة دو بونت
أعمالها تحظر االتفاقيات أو اإلجراءات التي تقيد من التجارة أو تقلل من املنافسة بصورة غير معقولة.
تتضمن انتهاكات قوانين املنافسة االتفاقيات املبرمة بين املنافسين من أجل:
•

تثبيت األسعار أو التحكم فيها أو لوضع شروط وأحكام أخرى للبيع (على سبيل املثال ،شروط االئتمان).

•

مقاطعة موردين أو عمالء محددين.

•

تخصيص عمالء أو منتجات أو إرهابيين أو أسواق.

•

الحد من اإلنتاج أو بيع املنتجات.

ويمكن أن تؤدي هذه االنتهاكات واالنتهاكات األخرى لقانون املنافسة إلى عقوبات شديدة على الشركة واألفراد املتورطين ،ويجب
أن يفهم املوظفون القواعد املعمول بها ،والسيما إذا تضمن عمل أحد األشخاص التفاعل مع املنافسين أو املوردين أو العمالء أو
ً
املوزعين أو تجميع معلومات تنافسية أو املشاركة في الروابط التجارية ،وينبغي أن يتخذ املوظفين دائما عناية خاصة لضمان أن
األطراف األخرى ال تس يء تفسير أنشطة أو مناقشات املوظف مع املندوبين اآلخرين للشركات على أنها انتهاكات لقانون املنافسة،
وباإلضافة إلى ذلك ،من املتوقع أن يتشاور املوظفون مع اإلدارة القانونية قبل أن يشاركوا في األنشطة التالية )1( :تطوير
املراسالت الخاصة باألسعار )2( ،اجتماعات الرابطة التجارية أو الحاالت املماثلة التي تنطوي على منافسين ،أو ( )3أي حاالت
تفاعل مع املنافسين.

ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.

ينبغي أن يستعرض املوظفين في قسم املبيعات أو التسويق أو أولئك الذين يتضمن عملهم التفاعل مع املنافسين أو املشاركة في
روابط تجارية أو معارض تجارية هذه السياسات بصورة دورية
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املعلومات التنافسية
تعتبر املعلومات التنافسية هامة لنجاح أعمال الشركة ،ولدينا العديد من الطرق القانونية واألخالقية لتجميع البيانات الخاصة
باملنافسين.

هناك عقوبات قانونية شديدة على املوظفين الذين يستحوذون على األسرار التجارية لألطراف األخرى ،ويمكن أن يساعد
املوظفون في تجنب التعرض لعقوبات مدنية وجنائية كبيرة تفرض على الشركة وعلى أنفسهم من خالل االمتثال مع املبادئ
التوجيهية للشركة ،على سبيل املثال ،عند تجميع املعلومات التنافسية ،يجب على املوظفين إتباع هذه املتطلبات:
•

عدم تحريف املعلومات عن نفسه أو السبب الخاص بطلب املعلومات.

•

عدم سرقة املعلومات من أحد املنافسين أو عمل آخر.

•
ً
شخصيا.

عدم السماح ألحد الوكالء أو لشخص آخر بالحصول على املعلومات التنافسية للشركة بالطريقة التي لن يفعلها املرء

•

التحدث مع اإلدارة القانونية في حالة عدم التأكد من الطرق الخاصة بتجميع املعلومات التنافسية بشكل مسئول.

ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.

العالقات الحكومية واألعمال الحكومية وسفراملسئولين الحكوميين غيراألمريكيين
العمل مع منظمات حكومية ومسئولين ومؤسسات مملوكة للدولة يشكل تحديات فريدة من نوعها ،على سبيل املثال ،لدى كل
حكومة دولة قواعدها الخاصة بتفاعالتها التجارية ،سواء كنا نعمل مع مسئولين حكوميين باعتبارنا عمالء أو منظمين ،بصورة
مباشرة أو غير مباشرة ،يجب أن نضمن أن أنشطتنا وتفاعالتنا تظهر التزام الشركة بالسلوك األخالقي.
العالقات العامة مع مسئولين حكوميين
عند القيام بعمل مع حكومة أحد الدول ،يجب أن يفهم املوظفون القواعد التي بموجبها ننفذ العمل ،حيث تحظر بعض
الحكومات بشدة الهدايا أو الوجبات التي يمكن أن يقبلها مسئوليها وتعاقد بشدة الشركات التي ال تمتثل مع ذلك ،وقد يكون
تقديم حتى الهدايا الصغيرة أو الوجبات الرخيصة ملسئولين حكوميين غير سليم وغير قانوني ويمكن أن ُينظر إليها بسهولة على
أنها رشاوى أو عموالت ،حتى وإن لم يقصد بها التأثير على عمل معين ،وقد توجد االستثناءات القانونية ،ولكن ينبغي على
ً
ً
املوظفين دائما مراجعة أي مدفوعات متوقعة أوال للمسئولين الحكوميين مع اإلدارة القانونية.
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األعمال الحكومية
عند توريد املنتجات أو تقديم الخدمات ،سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،إلى أحد الحكومات ،قد تطلب الحكومة أن تعمل
الشركة بموجب متطلبات قانونية وتنظيمية فريدة من نوعها يتم فرضها على املوردين املتعاملين مع الحكومة ،والقيام باألعمال
ً
مع الحكومات ليس دائما نفسه عند القيام بأعمال مع الشركات ،حيث أن بعض املمارسات التي تكون مقبولة لدى الشركات
الخاصة قد تؤدي إلى مشكالت مع أحد الوكاالت الحكومية.
وقد تشمل القواعد الخاصة للحكومة العديد من املجاالت الخاصة بسلوك األعمال التجارية ،مثل تحصيل وتعقب التكاليف
الخاصة باملنتجات والخدمات وحماية معلومات امللكية وعرض وقبول الهدايا أو الترفيه وتوظيف موظفين حكوميين سابقين،
ً
وباإلضافة إلى ذلك ،تطلب الحكومات غالبا من املقاولين اإلقرار باالمتثال مع مختلف متطلبات العقد.
وفي بعض األحيان تكون القوانين املتعلقة باألعمال الحكومية معقدة وشديدة ،حيث يمكن فرض عقوبات مدنية وجنائية بشأن
االنتهاكات على الشركة واملوظفين على حد سواء ،وفي حالة عدم التأكد من كيفية العمل مع املسئولين الحكوميين ،ينبغي أن
يتواصل املوظفين مع اإلدارة القانونية.
سفراملسئولين الحكوميين غيراألمريكيين
ألسباب العمل ،قد يكون من املفيد للمسئولين الحكوميين غير األمريكيين زيارة مرافق شركة دو بونت ملساعدة الشركة في الترويج
وإظهار منتجات شركة دو بونت ،وفي هذه الحاالت ،من املسموح لشركة دو بونت أن تغطي نفقات معقولة ومحدودة للوجبات
والسفر واإلقامة لزيارة املسئول الحكومي غير األمريكي املقدمة ،وهذه النفقات :أ) قانونية بموجب القوانين واللوائح املحلية ،ب)
تقدم بصورة مباشرة من شركة دو بونت إلى وكالة السفر أو الفندق أو املطعم ،ج) تتعلق مباشرة بالوقت واملكان إلى زيارة املوقع،
ً
د) تكون متفقة تماما مع متطلبات التصريح والتسجيل والتقييد لسياسة الهدايا والترفيه بشركة دو بونت ،ويحظر بخالف ذلك
الدفع لسفر أي مسئول حكومي.

ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.
ً
اطلع أيضا على بند تغطية الرشاوى والعموالت.
.
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حماية البيئة واالستدامة
مهمة شركة دو بونت هي النمو املستدام -وإنشاء القيمة السهمية واملجتمعية أثناء تقليلنا للبصمة البيئية إلى جانب سالسل
القيمة التي نعمل فيها ،كما يركز التزام شركة دو بونت على تعهدنا بتنفيذ العمل فيما يتعلق بالعناية بالبيئة
يعد االمتثال مع التزام شركة دو بونت والقوانين البيئة املعمول بها مسئولية كل موظف ،وتتحمل اإلدارة في كل عمل مسئولية
تثقيف وتدريب وتحفيز املوظفين للفهم واالمتثال مع التزامنا وجميع القوانين املعمول بها ،كما أن كل موظف يتحمل املسئولية في
االمتثال بالسياسات واملعايير واملبادئ التوجيهية للسالمة والصحة والبيئة الخاصة بشركة دو بونت.

ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.

اإلشراف على املنتجات
في شركة دو بونت ،يتم التركيز على اإلشراف على املنتجات ً
بناء على فهم منتجاتنا لحماية العديد من املساهمين لدينا والتوقع
والرد على التوقعات واملتطلبات املجتمعية والحد من استهالك املوارد والطاقة ،وفي شركة دو بونت ،نحن ملتزمون بأن نكون
مشرفين جيدين على املنتجات والخدمات الخاصة بنا.

ينبغي أن يفهم املوظفون برنامج اإلشراف على املنتجات والبرنامج التنظيمي الخاص بالشركة ودورهم في البرنامج حتى يمكننا:
•

رصد جودة وفعالية املنتجات لدينا.

•

التوقع والرد على التوقعات واملتطلبات املجتمعية والخاصة بالعمالء والصناعة والتنظيمية

•

الحد من استهالك املوارد والطاقة لعمالئنا وألنفسنا وملجتمعنا.

•

عرض املنتجات بمزايا تنافسية.

ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.
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االلتزام املستمرلإلشراف على املنتجات
لتوضيح التزام الشركة في اإلشراف على املنتجات ،وضعت شركة دو بونت املبادئ وأطر العمل الخاصة باألخالقيات البيولوجية
ً
والتنوع البيولوجي واملواد الثابتة بيولوجيا وتكنولوجيا النانو ،للحصول على معلومات بشأن هذه املعلومات ،اطلع على املصادر.

حقوق اإلنسان
ترغب شركة دو بونت في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان ،أينما نعمل ،وعالوة على ذلك ،نرغب في العمل مع الشركات التي تتطلع
لتحقيق نفس هذه املبادئ.
يجب على املوظفين أن ينفذوا األعمال التجارية للشركة بطريقة أخالقية ومسئولة والتي تدعم وتراعي حماية حقوق اإلنسان،
وينبغي أن يعمل املوظفون على تحديد والقيام بالعمل مع الشركات التي تتطلع لتنفيذ أعمالها بطريقة مماثلة.
تستند سياسة حقوق اإلنسان بشركة دو بونت واملبادئ الخاصة بعمالة األطفال والسخرة على القيم األساسية لدينا للسالمة
والصحة وحماية كوكب األرض واحترام الناس وأعلى مستوى من السلوك األخالقي ،وتعمل هذه السياسات باالقتران مع ودعم
القواعد السلوكية لدينا ،والتزام شركة دو بونت -السالمة والصحة والبيئة ،وبرامج اإلشراف على املنتجات لدينا وبرنامج االمتثال
التنظيمي لدينا واملصادقة على عشر مبادئ في امليثاق العاملي لألمم املتحدة.
ويكون االمتثال مع هذه السياسات والقوانين املعمول بها مسئولية كل موظف ،وتتحمل إدارة كل عمل ووظيفة مسئولية تثقيف
وتدريب وتحفيز املوظفين على الفهم واالمتثال مع هذه السياسات والقوانين املعمول بها.
ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.

االتصاالت مع األطراف الخارجية
ترغب شركة دو بونت في ضمان أن الشركة تعرض وصف دقيق وكامل لألنشطة التجارية.
ينبغي أن يتحدث األفراد املعتمدين فقط نيابة عن الشركة إلى الصحفيين أو محللي األبحاث أو املسئولين الحكوميين أو مسئولي
إنفاذ القانون أو أطراف خارجية أخرى ،ما لم يحصل املوظف على موافقة مسبقة ملناقشة األعمال التجارية مع هذه األطراف
الخارجية ،وينبغي أن يحيل املوظف أي استفسارات من هؤالء األفراد على النحو التالي:

الطرف الخارجي

اإلحالة إلى

املسئولين الحكوميين أو التنظيميين
وسائل اإلعالم أو الصحفيين

اإلدارة القانونية أو الشئون الحكومية

الشئون العامة

محللي األبحاث املالية عالقات املستثمرين
إنفاذ القانون أو املحامين الخارجيين

اإلدارة القانونية
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وكذلك ال ينبغي على املوظفين توفير معلومات غير عامة إلى أفراد شركة غير عامة بدون احتياجات العمل املصرح بها ،والسيما
عندما قد ينشر آخرون على نطاق واسع هذه املعلومات.
وتقيد بعض القوانين الطريقة التي يمكن للشركة أن تفصح بها عن املعلومات ،اطلع على بند املمارسات الخاصة باملنافسة
بخصوص العقود املبرمة مع املنافسين.
.
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رعاية ثقافة االحترام ملوظفينا
تؤثر جودة مكان العمل الخاص بنا على نجاح الشركة ،ألن بيئة العمل تؤثر على الشعور باإلنجاز لدى كل موظف والتحفيز
ً
ملساعدة الشركة على النجاح ،وهذا هو السبب في أن القيمة األساسية في احترام الناس بشركة دو بونت مهمة جدا بالنسبة لنا،
حيث أن احترام اآلخرين يساعدنا على الحفاظ على مكان عمل إيجابي وبناء ،وعن طريق إظهار االحترام لزمالئنا ،نثبت بأننا نقدر
أفكارهم ونقدر مساهماتهم الفريدة في الشركة.

يحتوي هذا القسم على-:
•

احترام الناس.

-

تكافؤ الفرص وعدم التمييز.

-

مكافحة التحرش.

•

الخصوصية واملعلومات الشخصية.

•

السالمة والصحة.
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احترام الناس
يمكن أن تدرك شركة دو بونت هدفها فقط مع االمتثال التام وروح التعاون في مختلف أماكن العمل لدينا ،وسيتأتى تحقيق
النجاح لجميع املساهمين فقط من خالل احترام بعضهم البعض وتقدير كل من إسهامات زمالئنا ومعاملة كل شخص بشكل
عادل.
تكافؤ الفرص وعدم التمييز
ال تميز شركة دو بونت ضد أي موظف أو متقدم للحصول على وظيفة بسبب العمر أو العرق أو الدين أو اللون أو النوع أو العجز
أو األصل الوطني أو العرقي أو األجداد أو الحالة االجتماعية أو الحالة العائلية أو امليل الجنس ي أو الهوية أو التعبير الجنس ي أو
وضع املحاربين القدامى فيما يتعلق بأي شروط أو أحكام للتوظيف ،بما في ذلك التوظيف أو الترقية أو إنزال درجة أو النقل أو
التعيين أو اإلنهاء أو أسعار األجر أو أشكال أخرى من أشكال التعويض واالختيار للتدريب.
وقد يكون للمناطق والدول أسباب إضافية لعدم التمييز ،وتمتثل الشركة مع جميع القوانين املعمول بها.
عدم التحرش
ال تتسامح الشركة في التحرش من أي نوع ،ويمكن أن يتداخل التحرش بصورة غير معقولة مع أداء العمل للفرد أو إنشاء بيئة
عمل مخيفة أو مهينة ،ويمكن أن يتضمن التحرش االفتراءات أو التعليقات االزدرائية أو عرض مزايا وظيفية في مقابل خدمات
جنسية وأشكال أخرى من السلوك العدواني ،ويمكن أن يتضمن التحرش سلوك موجه إلى أو بواسطة موظف شركة دو بونت أو
موظف من العمالء أو املوردين التابعين للشركة أو شركاء العمل اآلخرين ،ويتضمن االستخدام غير املناسب لنظم الحاسوب
واالتصاالت بالشركة املشاركة في التحرش والتمييز الجنس ي أو العرقي أو أنواع أخرى من التحرش والتمييز والوصول إلى مواد ذات
طابع جنس ي ومواد أخرى غير مالئمة ،واالستخدام غير املالئم ملوارد االتصاالت اإللكترونية الخاصة بالشركة ،بغض النظر عن
الوسط ،والذي يرتقي إلى سلوك السلوك الجسيم ،وسيخضع املخالفين إلجراءات تأديبية.
وينبغي أن يبلغ املوظفون الذين هم على دراية بأي تمييز أو تحرش مشتبه فيه باألمر إلى قسم املوارد البشرية.

الخصوصية واملعلومات الشخصية
تدرك شركة دو بونت بأنه يتم تقدير كل فرد ويحق له أن يتم احترام خصوصيتهم ،وترغب الشركة في الحفاظ بصورة معقولة
على خصوصية املوظفين الحاليين والسابقين وأمن معلومات تحديد هويتهم الشخصية التي تجمعها الشركة.
تخطر شركة دو بونت املوظفين بشأن املعلومات الشخصية التي تجمعها الشركة والطريقة التي بها قد يتم استخدام هذه
املعلومات أو مشاركتها في األنشطة مثل إدارة االستحقاقات والتعويضات والوصول إلى نظم الحاسوب واألمن ،ومن املتوقع أن
يتبع املوظفون سياسات وإجراءات الشركة إلدارة وحماية املعلومات التي تحدد هويتهم الشخصية ،على النحو املحدد في سياسة
خصوصية املعلومات العاملية بشركة دو بونت ،وينبغي أن تضع اإلدارة املحلية وتحافظ على إجراءات األعمال التجارية التي تكون
متسقة مع هذه السياسة ومع القوانين املحلية املعمول بها.
ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في بندمحورالخصوصية املوجود على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.
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االستخدام الشخص ي ألصول الشركة
تذكر أن املرافق واملعدات والخدمات مثل املكاتب والهواتف ومعدات الحاسوب موجهة نحو أعمال الشركة ،وذلك يتضمن البريد
اإللكتروني والبريد الصوتي واإلنترنت والوصول إلى اإلنترنت ،وال ينبغي أن يتوقع املوظفين الخصوصية عند استخدام هذه املرافق
واملعدات لحماية سالمة وسمعة الشركة وموظفيها ومنع النشاط اإلجرامي وحماية أمن معلومات شركة دو بونت وتحتفظ
ً
الشركة بالحق في رصد أماكن الشركة واتصاالت الشركة وإجراء عمليات البحث عن ممتلكات الشركة ،وفقا للقوانين املعمول
ً
بها ،وقد يتم توفير أي من هذه االتصاالت أو املعلومات أو املواد أيضا للتعاون مع الهيئات القضائية أو كجزء من أمر محكمة أو
أمر قضائي.

السالمة والصحة
تعتقد شركة دو بونت بأن جميع اإلصابات واألمراض املهنية وحوادث السالمة والبيئة يمكن الوقاية منها ،ويتمثل هدف الشركة
في القضاء على هذه الحوادث ،كما نشجع السالمة خارج العمل للموظفين.
االمتثال مع التزام شركة دو بونت وقوانين السالمة والصحة املعمول بها من مسئولية كل املوظفين ،وتكون اإلدارة في كل عمل من
األعمال التجارية مسئولة عن تثقيف وتدريب وتحفيز املوظفين على الفهم واالمتثال مع التزام شركة دو بونت وقوانين السالمة
والصحة املعمول بها ،كما أن كل موظف مسئول عن االمتثال مع سياسات ومعايير واملبادئ التوجيهية للسالمة والصحة والبيئة.
ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.

املعلومات الداعمة
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اتخاذ أفضل القرارات
ً
عند مواجهة موقف صعب والذي قد ال يبدوا فيه الرد املناسب واضحا ،قد تساعد األسئلة التالية في تقييم املسألة ،وقبل
العمل ،استعرض املوقف مع مشرفك لضمان موافقته أو موافقتها مع قرارك املقصود
ما هي املشكلة األخالقية املحتملة التي أواجهها؟

ما هي مسئولياتي املحددة في هذه الحالة؟

من الذي يحتمل أن يتأثر بهذه املشكلة؟

ما هي املصادر التي يمكن أن تساعدني في حل هذه املشكلة؟

ما هو مسار العمل املحتمل الذي ينبغي أن أنظر فيه؟

هل يمكن أن أنتهك:
قانون أو الئحة؟
القيم األساسية لشركة دو بونت؟
القواعد السلوكية لشركة دو بونت؟
القواعد أو السياسات أو اإلجراءات لشركة دو بونت؟
املعيار األخالقي ملهنتي؟
شعوري الشخص ي بالسلوك األخالقي؟
ما هي مسئولياتي األخالقية باعتباري موظف بشركة دو بونت؟
ما هي املسئوليات األخالقية لوظيفي؟
هل لدي مسئوليات أخالقية كجزء من مجموعة مهنية أو تجارية؟
العمالء؟
املساهمين؟
املوردين؟
الزمالء؟
املجتمعات املحلية؟
أنا وعائلتي؟
القوانين واللوائح ذات الصلة (اتصل باإلدارة القانونية للحصول على املساعدة)
القيم األساسية لشركة دو بونت؟
القواعد السلوكية لشركة دو بونت؟
السياسات أو اإلجراءات لشركة دو بونت؟
املعايير املهنية أو التجارية أو الصناعية
املصادر (اطلع على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت
ما الذي ستفكر فيه عائلتي من أعمالي؟
كيف سيبدو عملي إذا ظهرت الحقائق على الصفحة األولى من جريدة؟
كيف يمكن أن يرغب اآلخرين في معاملتهم؟
كيف يمكنني أن أشرح أفعالي إلى أحد الزمالء؟

إذا كان من غير الواضح الطريقة التي يلبي بها الفعل السابق أو املقصود ألحد الزمالء القواعد السلوكية ،اطرح سؤال" ،هل
يمكنك أن تساعدني في فهم سبب أفعالك؟" وفي حالة عدم مناقشتنا بفعالية الطريقة التي يمكننا بها اتخاذ الخيارات ،ال يمكننا
أن نتعلم من بعضنا البعض وأن ننشأ فهم جماعي للطريقة التي تنفذ بها الشركة األعمال التجارية

الحصول على املساعدة وإثارة املخاوف
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توفر الشركة املصادر ملساعدة جميع املوظفين والذين يواجهون مشكالت أخالقية ومشكالت االمتثال والتي يصعب
حلها.
مدير أو مشرف املوظف هو املصدر األول واألفضل ،حيث أن هذا الشخص على دراية بواجبات املوظف ،وإذا لم يتوافر املدير أو
ً
املشرف ،أو في حالة عدم مناقشة املوظف لهذا األمر بارتياح مع مديره أو مديرها ،يتم إتاحة املصادر التالية أيضا:
•

عمل املوظف أو وظيفته أو قيادة املوقع.

•

مسئول االمتثال بالشركة الخاصة باملوظف أو مناصري األخالق.

•

اإلدارة القانونية أو املالية.

•

ً
قسم املوارد البشرية ،وخصوصا فيما يتعلق بمشكالت وسياسات مكان العمل ،مثل مكافحة التمييز ومكافحة

التحرش وخصوصية املوظفين.
•

الخط الساخن املعني باألخالقيات واالمتثال بشركة دو بونت هي خدمة متعددة اللغات لتسمح للموظفين وغير

املوظفين ،في اإلبالغ عن مخاوفهم ،وليس هناك أي رسوم لالتصال ،اطلع على "الخط الساخن املعني باألخالقيات" على صفحة
الويب لشركة دو بونت على .www.dupont.com
وتتعامل الشركة مع جميع تقارير املخاوف األخالقية ،بما في ذلك االتصاالت بالخط الساخن أو من خالل اإلنترنت ،باعتبارها
سرية ،وتتبادل اإلدارة املعلومات فقط مع املوظفين والذين يحتاجون إلى معالجة املسألة أو املخاوف (وفي بعض الحاالت ،يطلب
من الشركة مشاركة املعلومات مع الهيئات القانونية).
ً
ً
وبدال من ذلك ،يمكن أن يطلب املوظفون أيضا عدم الكشف عن هويتهم وستحاول الشركة حماية عدم الكشف عن هوية
ً
املوظف قدر اإلمكان وحيثما كان ذلك قانونيا

معالجة سوء السلوك املحتمل
اإلجراءات التصحيحية والتحقيقات

لضمان اإلنفاذ الفوري واملتسق مع القواعد السلوكية ،تتحقق الشركة من الحاالت املبلغ عنها بسوء السلوك ،مثل انتهاكات
القانون واللوائح أو سياسات وإجراءات الشركة ،وعند تحديد سوء السلوك ،سوف يخضع األفراد املسئولين للمسائلة
ولإلجراءات االنضباطية ،حسب االقتضاء ،حتى وبما في ذلك إنهاء العمل ومن املحتمل اتخاذ إجراءات مدنية أو جنائية ،ويعتبر
تقديم اتهام باطل عن عمد بارتكاب مخالفة سوء سلوك.

عدم التقييد أو عدم االنتقام
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يجب أن نحافظ على البيئة التي يتم فيها تقديم املخاوف واملشكالت املحتملة ،ولن تتسامح شركة دو بونت في حظر أو تقييد
اإلبالغ عن السرقة أو االحتيال أو فقدان أو إساءة استخدام املواد أو األشخاص أو املمتلكات بواسطة موظفي ومقاولي شركة دو
بونت ،وعالوة على ذلك ،لن تسمح تتعامل شركة دو بونت بانتقام ضد أي شخص والذي ،بحسن نية ،يثير املخاوف أو تقارير من
سوء السلوك املشتبه فيه أو يقدم معلومات متعلقة باالستفسار عن سوء السلوك املشتبه فيه ،وسوف تتحقق الشركة من أي
حالة من االنتقام املحتمل وتتخذ إجراءات انضباطية ضد املوظفين الذين قد انتقموا ضد شخص ما والذي قد أبلغ بسوء
السلوك املحتمل.

ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.
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القواعد األخالقية للشركة وبرنامج األلتزام
تعتبر األخالق واالمتثال أولويات مهمة لشركة دو بونت.
يقود قائد األخالق وقائد االمتثال محور األخالق واالمتثال ،وهو الفريق الذي يعمل مع كبار القادة في شركة دو بونت لضمان أن
الشركة تعزز هذه األولويات ،وينشأ التفوق في جهود األخالق واالمتثال لدينا ميزة تنافسية ويعزز من االستدامة في عملياتنا.

ً
ويتألف محور األخالق واالمتثال من العديد من كبار املوظفين واملستشار القانوني ،ويتم نشر مسئولي االمتثال عامليا ويركزون
على املجاالت املتعلقة بمخاطر االمتثال ،فهم مسئولون عن الرؤية وإطار العمل والسياسات ومؤشرات األداء الرئيسية لبرنامج
األخالق واالمتثال ومسئولون عن ضمان أن كل األعمال والوظائف تسير وتحافظ على برنامج فعال في مجاالت محددة متعلقة
بمخاطر االمتثال.

ويرفع محور األخالق واالمتثال إلى جانب اإلدارة التنفيذية من أهمية القيم األساسية في جميع أرجاء الشركة عن طريق تشجيع
وتعزيز ثقافة الشركات ألعلى املعايير األخالقية والضوابط الداخلية واالمتثال مع القوانين واللوائح ،وذلك يتحقق من خالل
تنسيق االتصاالت والتدريب والتحقيقات الداخلية وعمليات تقييم املخاطر وتساعد املوظفين في فهم الطريقة التي تدير بها
ً
الشركة شئون األخالق واالمتثال رسميا ،ومسئولون عن برامج التدريب على نطاق الشركات وتوفر املعلومات بشأن الرقابة على
واملسائلة بخصوص األخالق واالمتثال.

ويمكن اإلطالع على معلومات إضافية في املصادر املوجودة على الشبكة الداخلية لشركة دو بونت.

DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all trademarks and service marks denoted with TM, SM or © are owned by affiliates of
DuPont de Nemours, Inc. unless otherwise noted. © 2020 DuPont. (02/20).
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