ميثاق السلوك

متهيد
ميثاق السلوك هي موجودة إلرشادنا وإلظهار
كيف تدعم السلوكيات الصحيحة هدفًا أكرب.
الزمالء األعزاء،
إننا نتشارك الطموح يف أن نكون رشكة رائدة يف قطاعنا ،وننجز عملنا عىل املدى الطويل،
ونُسهِم يف عامل أكرث استدامة وأن نترصف بشكل مناسب يف كل ما نقوم به.
ويف جميع الدول التي نعمل بها ويف جميع أنشطتنا ،نحن ندعم مبادئ العمل الخاصة
بنا :فاألمانة والشفافية ت ُلهم سلوكنا وأفعالنا مبا يتوافق مع القانون ،واحرتام بعضنا البعض،
واحرتام املساهمني برشكتنا ،وبيئتنا.
يف بعض األحيان نواجه مواقف معقدة أو صعبة .تدعم مدونة قواعد السلوك وتحمي
أعاملنا ومؤسستنا  ،وهي موجودة إلرشادنا وإلظهار كيف تدعم السلوكيات الصحيحة هدفًا
أكرب.
يرجى قراءة هذا امليثاق بعناية والرجوع إليه متى اقتضت الحاجة .ال ترت َّدد يف طرح األسئلة
وال ترتدد يف طلب املشورة عندما يكون لديك أي شكوك.
النزاهة والشفافية هام الركيزتان األساسيتان ملبادئ األخالق لدينا.كالهام رضوري لتوليد
الثقة والحفاظ عليها عىل املدى الطويل بني جميع أصحاب املصلحة .أعتمد عليك يف أن
تكون قدوة إيجابية من خالل االلتزام مببادئنا وإلهام اآلخرين للترصف بشكل أخالقي
ومسؤول يف جميع األوقات  ،داخليًا وخارجيًا.

فرانسوا جاكوف
فرانسوا جاكوف
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متهيد

هيئة األخالقيات واالمتثال برشكة
اير ليكويد

إن األخالقيات وااللتزام بها رضوري لتحقيق
تنمية مستدامة ومربحة ألنشطتنا.
 .1القرارات االسرتاتيجية واإلرشاف عىل
برنامج األخالقيات واالمتثال

إن األخالقيات واالمتثال أمران رضوريان لتحقيق تنمية مستدامة ومربحة ألنشطتنا.
باإلضافة إىل االمتثال لقوانني الدول التي نعمل فيها ،فإننا أيضً ا نشجــــع ثقافة األمانة
والشفافية الخاصة بنا.
إن ضامن مكان عمل آمن وصحي ،واحرتام حقوق اإلنسان ،وحامية البيئة ،ومحاربة الفساد
هي النتيجة لهذه املبادئ.
ميثاق السلوك املح َّدث هذا سوف يحل محل املفاهيم الرئيسية مليثاق السلوك املنشور يف
عام  2007وميثاق السلوك املتعلق مبكافحة الفساد املنشور يف عام  .2009وهو يقدم وثيقة
ثرية وسهلة االستخدام ،مع األخذ يف االعتبار آخر التطورات التنظيمية ،وأفضل املامرسات،
وتعيني املخاطر.
يوضح هذا امليثاق القواعد األخالقية التي يجب علينا جميعا التمسك بها باإلضافة إىل
السلوكيات املرتقبة .كام أنه يق ّدم أمثلة ومواقف من الحياة الواقعية.
ومن الرضوري فهم هذه القواعد ومشاركتها واالمتثال لها.
القضايا األخالقية تكون معقدة يف بعض األحيان .ال تحتفظ مبخاوفك لنفسك – عرب عن
رأيك واطلب الدعم :مديرك ،ومندويب األخالقيات املحليني ،والقسم القانوين وأنا متوفرون
ملساعدتك.
شك ًرا لكم عىل الترصف بأمانة وشفافية.

امانوئيل الردو

 مجلس اإلدارة لجنة تدقيق الحسابات لجنة البيئة واملجتمع املدير التنفيذي -اللجنة التنفيذية

 .2تصميم ومتابعة برنامج األخالقيات
واالمتثال

 .4التقييم والرقابة عىل برنامج األخالقيات
واالمتثال

 لجنة األخالقيات واالمتثال باملجموعة (الرقابةواالمتثال ،اإلدارة القانونية ،املوارد البرشية،
التنمية املستدامة)
 نائب رئيس املجموعة للرقابة واالمتثال -مسؤول األخالقيات باملجموعة

 الرقابة الداخلية املراجعة الداخلية -نظام اإلبالغ عن املخالفات

 .3تنفيذ ومتابعة برنامج األخالقيات
واالمتثال
 العمليات ودعم العمليات الوظائف العاملية ووظائف الرشكة مندويب األخالقيات بدعم من اإلدارة القانوينواملوارد البرشية

إن االلتزام بقواعد األخالقيات هي
مسؤولية الجميع

مسؤول األخالقيات باملجموعة
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نطاق وتطلعات امليثاق
يرسي ميثاق السلوك عىل جميع املوظفني ،واملسؤولني ،واملديرين بالرشكة األم اير ليكويد
إس أي .والكيانات التابعة لها ،ويشار إليها («إير ليكويد «) .ويعد امليثاق جزء من برنامج
االمتثال برشكة اير ليكويد ويتضمن أيضً ا تعيني املخاطر ،والتدريب املنتظم ،والسياسات
اإلضافية ذات الصلة .يجب عىل الجميع احرتام املبادئ الواردة يف امليثاق بغض النظر عن
مناصبهم.
تشجع اير ليكويد املعايري األخالقية العالية وتهدف إىل العمل مع رشكاء عمل يتقاسمون
معنا قيمنا .وترتقب اير ليكويد من جميع رشكاء العمل (املقاولني ،واملوردين ،واملوزعني،
واملستشارين ،الخ) االلتزام باملبـــــادئ الواردة يف ميثاق السلوك هذا باإلضافة إىل ميثاق
السلوك الخاص باملو ِّرد ،عندما تقتيض الحاجة.

نطاق وتطلعات امليثاق
يتعهد جميع املوظفني بااللتزام برشوط ميثاق السلوك بشكل سنوي كجزء من تدريب
األخالقيات اإللزامي السنوي.
وأي شخص ينتهك مقتضيات ميثاق السلوك سيخضع لإلجراءات التأديبية (تتضمن وتصل
إىل الفصل) املتوافقة مع القواعد الداخلية ،ومن املحتمل أن يخضع إلجراءات قانونية.
قبل قيام مدير الكيان بفرض أي عقوبة ،ينبغي عليه استشارة اإلدارة القانونية ،وإدارة
املوارد البرشية ومسؤول األخالقيات ،وإبالغهم باإلجراءات التأديبية املنظورة.

وينبغي اتباع «نهج القواعد األكرث رصامة» داخل اير ليكويد .وهو ما يعني أنه عندما يكون
ٍ
عندئذ يجب تنفيذ القانون املحيل.
القانون املحيل أكرث رصامة من رشوط ميثاق السلوك،
وعندما تكون رشوط ميثاق السلوك أكرث رصامة من القانون املحيل ،ينبغي أن يرسي ميثاق
السلوك .ومع ذلك إذا كان هناك اختالف متضارب بني ميثاق السلوك والقوانني املحلية ،فإن
القوانني املحلية تغلب عىل ميثاق السلوك.
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الترصف برعاية

السالمة واألمن
إن ضامن وجود بيئة عمل آمنة وساملة لجميع موظفينا ورشكائنا
هو أولوية لدى اير ليكويد  .وألنها مسألة تتعلق بالناس وصحتهم
وحياتهم ،فإن طموح املجموعة هو انعدام أية حوادث.

من الناحية العملية
ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟

يف هذا املوقف...

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•لكل موظف الحق يف أن يعمل يف بيئة عمل آمنة وساملة.
•وضعت املجموعة سياسات ومعايري وإجراءات السالمة (منع املخاطر الصناعية) واألمان (منع
املخاطر املرتبطة باألحداث الضارة) ترسي عىل املوظفني ،واملقاولني من الباطن ،ومقدمي
الخدمات ،يف األماكن التي تعمل فيها اير ليكويد .
•عندما يعمل أحد املوظفني يف موقع تابع لطرف ثالث ،ينبغي عليه االطالع عىل قواعد السالمة
واألمن الخاصة بالطرف الثالث واالمتثال لها.
•تضمن اير ليكويد سالمة وجودة منتجاتها وخدماتها وتروج لها مبسئولية.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•أن أمتسك بالقوانني واللوائح املعمول بها وجميع السياسات ذات الصلة الخاصة برشكة اير ليكويد
واملصممة لضامن وجود ظروف عمل آمنة وساملة.
•أن أشارك يف تدريب السالمة وأتبع جميع إجراءات الطوارئ املعمول بها يف حالة وقوع حوادث
خطرية (حرائق ،هجامت ،الخ).
•أن أبلغ فو ًرا عن جميع املخاطر املحتملة ،واملامرسات والرتكيبات غري اآلمنة ،ومشكالت السالمة أو
األمن عىل مدير املنشأة أو مدير الصحة والسالمة والبيئة.

هل تريد التعمق أكرث؟

خالل جوالتك ،ترى أنه مل يتم استبدال الجزء الواقي
لقطعة د ّوارة بأحد املاكينات.
املاكينة تعمل وهناك خطر يتمثّل يف تع ّرض أحد
األشخاص أو يشء ما للجذب.
ولكنه من املعقّد تصحيح الوضع بدون إيقاف
املعدات والتس ّبب يف خطر نقص التوريد للعميل.

السالمة هي األولوية.

مبا أن السالمة هي األولوية ،ينبغي أن تضع فو ًرا
عالمات للتحذير من الخطر ،ثم تبلغ مديرك حتى ميكن
اتخاذ اإلجراءات لتأمني املنطقة.
وهذا يعني (إذا لزم األمر) إيقاف املعدات إلصالح
الواقي ،ووضع حاجز آخر حول املعدات ،وتقييد
الوصول إىل املنطقة ،الخ.،

أمثلة عىل املواقف غري اآلمنة

مثل بالقرب من منطقة تخزين منتج مشتعل
•التدخني يف األماكن غري املخصصة ً -
(غاز الهيدروجني ،غاز األسيتيلني ،زيت ،الخ  )...أو منطقة تهوية.
•عدم ارتداء معدات الوقاية الشخصية .فهو ميكن أن يتسبب يف إصابات أو أمراض أو حتى الوفاة.
خصوصا يف أحد الدول الحساسة.
•عدم اتباع قواعد األمن عند السفر،
ً

اتصل مبديرك أو مدير املنشأة أو مدير السالمة والصحة والبيئة أو مدير املوارد
البرشية ،أو ارجع إىل شبكة إنرتانت األمن وشبكة إنرتانت السالمة الخاصة
باملجموعة.
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الترصف برعاية

املساواة والتنوع ومنع املضايقات
تشجع اير ليكويد التنوع وتكافؤ الفرص للنمو املهني ،بغض النظر
بصفة خاصة عن الجنس والنوع والسن واالحتياجات الخاصة أو
التوجه الجنيس ،وال تسمح باملضايقات أو التمييز.

من الناحية العملية
ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟

يف هذا املوقف...

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•متنح اير ليكويد كل موظف فرصة متساوية للرتقّي وتحقيق االستفادة القصوى من مواهبه.
•اير ليكويد ملتزمة بتقديم بيئة شاملة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
•تدعم اير ليكويد وتشجع مكان العمل الخايل من أي شكل من املضايقات ،مبا يف ذلك التنمر أو
التحرش الجنيس أو العنف أو أي فعل يخلق مكان عمل ينطوي عىل تهديدات.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

كل من املرشحني للتوظيف واملوظفني الذين أُرشِف عليهم عىل أساس الجدارة واألعامل
•أق ّيم ًّ
املرتبطة مبارش ًة مبهاراتهم وأدائهم املهني.
•أعامل كل شخص تربطني به عالقة مهنية بوقار واحرتام وال أنخرط يف سلوك عدواين أو مرعب أو
متييزي.

انضم أحد الزمالء الجدد إىل قسمك .وحاول َْت إشعاره
 /إشعارها بالرتحيب ،لكنها  /لكنه أساء فهم األمر.
وهي  /هو يظل يطلب منك الخروج يف موعد غرامي
ويذكر تعليقات محرجة .وعىل الرغم من إبالغك لها
رص.
 /له بعدم اهتاممك ،إال أنها  /أنه ي ّ
وأنت اآلن تشعر بعدم االرتياح أثناء تواجدها /
تواجده.

نظ ًرا ألن سلوك زميلك ميكن اعتباره مضايقة وأنت
طلبت منه  /منها التوقف ،ينبغي عليك اآلن تصعيد
وبدل من
املسألة إىل مديرك أو إدارة املوارد البرشيةً .
ذلك ،ميكنك تقديم تنبيه أخالقي من خالل منصة
اإلبالغ عن املخالفات .وسوف تحرص اير ليكويد عىل
أنه سيتم حاميتك من أي عواقب سلبية تنشأ عن
اإلبالغ عن الحادث.

أمثلة عىل السلوك غري املقبول

•يتم استثناء بعض الزمالء من فعاليات اجتامعية ألنهم ينحدرون من خلفية ثقافية مختلفة.
•يظل أحد املوظفني يذكر دعابات غري مالمئة لزمالئه فيام يتعلق بالعرق أو الدين أو الثقافة.
•أحد املديرين يترصف بازدراء ويهني أعضاء فريقه.

هل تريد التعمق أكرث؟

اتصل مبديرك و/أو إدارة املوارد البرشية.
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حامية أصولنا

(األصول املادية وامللكية الفكرية)
نظ ًرا إىل أن اير ليكويد هي رشكة متوجهة نحو االبتكار ،فإن أصولها
ال تتكون من أصول مادية فقط ،بل تقنيات وابتكارات ومعرفة فنية
أيضا .ينبغي استخدام أصولنا مبستوى مرتفع من العناية وألغراض
ً
مرتبطة بالعمل فقط.

من الناحية العملية
ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟

يف هذا املوقف...

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•تحمي اير ليكويد االبتكار الذي يتم تطويره يف املجموعة من خالل حقوق امللكية الفكرية (مثل
براءات االخرتاع والعالمات التجارية) ملنع االستيالء عليها عىل نحو غري مالئم من جانب اآلخرين.
•إن اإلرضار بأصول الرشكة أو رسقتها أو إهدارها باإلضافة إىل انتهاك حقوق امللكية الفكرية له تأثري
سلبي عىل األداء املايل والتشغييل للرشكة وعىل سمعة الرشكة.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•أحمي أصول وموارد اير ليكويد من أي رضر أو تغيري أو احتيال أو ضياع أو رسقة.
•أُعلم صاحب العمل عن أي ابتكارات أو اخرتاعات تتم باستخدام أصول أو موارد الرشكة.
•أحرتم حقوق امللكية الفكرية الخاصة بالجهات الخارجية.

رشكة ناشئة تتصل بك وتعـــرض مناقشة حل تقني
مبتَكر تود أن تعرضه من أجل تعاون مستقبيل.
وكانت اير ليكويد تعمل عىل مرشوع بحث وتطوير
مشابه.

قبل أي نقاش مع طرف ثالث ،لتجنب النزاعات
املستقبلية حول امللكية الفكرية ،ينبغي عليك التأكد
أنه تم حامية معلوماتنا وتتحقق أنه تم حامية
معلوماتهم أيضً ا.
بدعم من قسم امللكية الفكرية ،تأكد من وضع اإلطار
التعاقدي املناسب قبل تبادل أي معلومات حساسة
(مثل اتفاق الرسية).

أمثلة عىل األصول املزمع حاميتها

هل تريد التعمق أكرث؟

•االبتكارات الفنية ،واملعرفة الفنية الرسية ،والتصميم الصناعي (الرسومات ،املظهر املادي
للمنتجات ،الخ).
•العالمات التجارية ،واألسامء التجارية ،والشعارات التي نقوم باستخدامها يف أعاملنا.
•املواقع التشغيلية ،وقطع الغيار  ،واألجهزة الطبية ،واالسطوانات ،والشاحنات ،واملكاتب.

اتصل مبديرك ،أو بضابط األمن املحيل أو يف مركز التوزيع ،أو إدارة امللكية
الفكرية ،أو ارجع إىل شبكة إنرتانت بخصوص امللكية الفكرية.
16

17

الترصف برعاية

الرسية

من الناحية العملية

إن الحفاظ عىل معلومات األعامل لرشكتنا ولرشكائنا يف بيئة تصبح
رقمية أكرث فأكرث ،يعتمد عىل مسئوليتنا وحيطتنا جمي ًعا.

ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟

يف هذا املوقف...

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•املعلومات الرسية هي املعلومات التي ليست عامة ومرتبطة بأنشطتنا و/أو أنشطة رشكائنا يف
كل من املعلومات الفنية واملرتبطة باألعامل.
العمل .وهي تتضمن ً
•تتخذ اير ليكويد (وتتوقع من موظفيها اتخاذ) اإلجراءات املناسبة لحامية املعلومات املتعلقة
باملجموعة ،وعمالئها وغريهم من رشكاء العمل مبا يتوافق مع اإلجراءات الداخلية.
•يقدم ميثاق السلوك للحامية الرقمية تفاصيل حول اإلجراءات والقواعد املعمول بها للتعامل مع
املعلومات الرقمية.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•أحمي وأحافظ عىل الوثائق والبيانات الرسية والغري معلنة ذات الطبيعة االسرتاتيجية أو املالية أو
الفنية أو التجارية.
•أفصح عن املعلومات الرسية داخل ًيا فقط عىل أساس الحاجة للمعرفة.
•أطلب من رشكاء العمل الحفاظ عىل رسية املعلومات التي تق ّدمها اير ليكويد وبصفة خاصة
بإبرام اتفاقات الرسية .وأيضً ا ،ألتزم متا ًما بأي تعهد تعاقدي مق َّدم إىل أحد العمالء أو أي رشيك
عمل آخر.
•أدرك أن التزامي بالحفاظ عىل الرسية يستمر حتى بعد مغادريت لرشكة اير ليكويد.

هل تريد التعمق أكرث؟

أنت تسافر بانتظام للعمل مع زمالئك بالقطار أو
بالطائرة.
وتخطط غال ًبا الستخدام الوقت الذي تقضيه يف
وسائل النقل العامة للعمل واالستعداد لالجتامعات
املقبلة .وتدرك أن اآلذان الفضولية رمبا تسمع
محادثاتك.

عندما تعمل بعيدا ً عن موقعك أو مكتبك ،ينبغي أن
تعري انتباه إضايف للحفاظ عىل املعلومات الرسية من
الترسب.
ينبغي أال تعمل عىل املسائل الرسية أو تذكر اسم
األفراد أو الرشكات (املجموعة أو العمالء أو رشكاء
العمل) يف األماكن العامة ،وينبغي أن تستخدم شاشات
الحفاظ عىل الخصوصية عىل الكمبيوتر املحمول
الخاص بك

أمثلة عىل السلوك املحظور

•عدم حامية أو إعطاء كلامت املرور الخاصة يب إىل اآلخرين ،مبا يف ذلك الزمالء (أعضاء الفريق،
زمالء العمل).
•التعامل مع البيانات الحساسة بدون حامية كافية (عىل سبيل املثال ،التشفري ،استخدام بريد
إلكرتوين مؤمن ،الشبكة الخاصة الظاهرية املؤمنة).
خصوصا عندما ينتهي عقد العمل الخاص يب.
•سحب او نسخ أي معلومات رسية،
ً

اتصل مبديرك أو باإلدارة القانونية أو إدارة امللكية الفكرية وارجع إىل شبكة
إنرتانت حول األمن الرقمي.
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الترصف برعاية

خصوصية البيانات
إن حق كل فرد يف الخصوصية هو محل اهتامم رئييس لدى اير
ليكويد  .نحن ملتزمون باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقديم الحامية
عند التعامل مع البيانات الشخصية الخاصة باملوظفني أو رشكاء
العمل أو أي شخص آخر.

من الناحية العملية
ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟

يف هذا املوقف...

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•البيانات الشخصية هي أي بيانات ميكن أن تؤدي إىل تحديد هوية (عند ربطها ببيانات أخرى)
أحد األشخاص بطريقة مبارشة أو غري مبارشة.
•تعالج اير ليكويد البيانات الشخصية (مبعنى الجمع والتخزين واالستخدام والنقل والعرض
والحذف) بشكل صارم وفقًا للقوانني واللوائح املعمول بها.
•يجب جمع البيانات الشخصية لغرض مح َّدد ومشاركتها فقط مع أولئك الذين يحتاجون إىل
الوصول إليها عىل نحو مرشوع ،وتخزينها عىل نحو آمن.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•أتأكد من تعاميل مع البيانات الشخصية عىل النحو الذي يقتضيه القانون املعمول به وإجراءاتنا
خصوصا قبل اإلفصاح عنها خارج اير ليكويد.
الداخلية،
ً
منسق حامية املعلومات.
•أُبلغ فو ًرا عن أي ترسيب للبيانات الشخصية إىل مديري أو ِّ

أحد رشكاء العمل يطلب العناوين الشخصية لزمالئك
ليك يرسل إليهم عينة من أحدث منتجاته.
وأنت تعتقد أنهم قد يحبون الفكرة ،لكنك تتساءل
ما إذا كان بوسعك مشاركة هذه املعلومات.

إن أسامء وعناوين املوظفني تشكل بيانات شخصية
(وفقًا للقانون املحيل) رمبا يجوز لك مشاركتها يف ظل
ظروف معينة فقط.
قبل مشاركتك ملثل هذه املعلومات ،فإنك تحتاج
منسق حامية
إىل التحقق مع اإلدارة القانونية و/أو ِّ
املعلومات مام إذا كان بإمكانك املواصلة وكيفية القيام
بذلك ،إذا كان مسموحا به.

أمثلة عىل السلوك املحظور

•االحتفاظ بالبيانات الشخصية لفرتة أطول من الرضوري ومن املسموح به
•الكشف عن املعلومات املتعلقة بصحة املرىض وعالجهم الطبي.

هل تريد التعمق أكرث؟

مبنسق حامية املعلومات أو اإلدارة القانونية لديك وارجع إىل شبكة إنرتانت
اتصل ِّ
حول األمن الرقمي.
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الترصف برعاية

التواصل الخارجي ووسائل التواصل
االجتامعي

إن اير ليكويد ملتزمة بالتواصل املنفتح والجدير بالثقة مع جميع
الجهات املعنية بها .وينبغي عىل كل موظف اإلسهام يف حامية
سمعة الرشكة والرتويج لها من خالل السلوك الحذر واملهني عند
استخدام التواصل الخارجي ووسائل التواصل االجتامعي.

من الناحية العملية
ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟

يف هذا املوقف...

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•ت ُويل اير ليكويد اهتام ًما كب ًريا لضامن جودة ودقة املعلومات التي يتم نقلها إىل جميع الجهات
املعنية مبا يف ذلك وسائل اإلعالم ورشكاء العمل وأسواق رأس املال.
•يتشارك جميع املوظفني مسؤولية جامعية عن سمعة الرشكة وصورتها.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•ال أجيب عن األسئلة أو أق ّدم التزام بالنيابة عن اير ليكويد إن مل أكن مفوضً ا من الرشكة للقيام
بذلك .ويف حالة تواصل وسائل اإلعالم معي ،أحيلهم إىل مديري الذي ينبغي عليه مراجعة املسألة
مع إدارة التواصل املعنية.
•ينبغي أن أترصف بحصافة ومهنية عند استخدام وسائل التواصل االجتامعي الشخصية عن طريق
النرش عرب اإلنرتنت أو أي شكل من أشكال التواصل العام فيام يتعلق بوظيفتي أو املجموعة أو
بيئة عميل.
•ويف حالة رغبتي يف ذلك ،ميكنني مشاركة املنشورات الرسمية لرشكة اير ليكويد عىل حسابايت
الشخصية وعىل وسائل التواصل االجتامعي (والبيانات الصحفية ،واملقاالت عىل موقع
 ،airliquide.comوعروض العمل).
أول استشارة
•يف حالة دعويت للتحدث خارجيا عن أحد املوضوعات املتعلقة بعميل ،ينبغي عيل ً
مديري الذي بوسعه مراجعة الطلب مع اإلدارة املعنية.

وقع حادث يف أحد مواقع اير ليكويد الصناعية،
وأنت ترى تعليقات كثرية من الناس عىل وسائل
التواصل االجتامعي .وتبدو بعض التعليقات غري
صحيحة وتعتقد أنها ميكن أن ترض بسمعة اير
ليكويد.
وتريد وضع األمور يف نصابها بنرش تعليقك الخاص.

ينبغي عليك االمتناع عن نرش أي تعليق حيث أنك غري
مفوض للتحدث بالنيابة عن الرشكة.
ومع ذلك ينبغي عليك إحالة املسألة إىل إدارة التواصل
حتى ميكنهم إعداد رد مناسب إذا احتاج األمر.

أمثلة عىل السلوك املحظور

•مشاركة معلومات حساسة عىل وسائل التواصل االجتامعي (سواء تتعلق مبرشوع أو عميل أو
املجموعة).
•اإلفصاح عن معلومات حساسة من خالل اإلجابات عىل استفسارات أو استطالعات رأي رشكة
استشارة خارجية.

هل تريد التعمق أكرث؟

اتصل مبديرك أو إدارة التواصل وارجع إىل امليثاق بشأن استخدام وسائل التواصل
االجتامعي العامة من جانب موظفي اير ليكويد .
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التعامل بنزاهة وشفافية

تضارب املصالح
تحرتم اير ليكويد املصالح الشخصية ملوظفيها وحياتهم الخاصة .ومع
ذلك ،من املهم تجنب التضارب بني مصالح اير ليكويد ومصالح املرء
الشخصية ،واإلبالغ عن أي التزام أو عالقة ميكن أن تخلق تضاربا من
هذا القبيل بشكل محتمل.

من الناحية العملية
ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟

يف هذا املوقف...

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•ينشأ تضارب املصالح عندما ميكن أن تتعارض مصلحة شخصية مع مصلحة املجموعة ،ومن
ث َم ،ميكن أن تؤثر عىل تقدير املرء (عىل سبيل املثال ،منح عقد إىل رشكة يكون املوظف أحد
املساهمني فيها).
•إن تضارب املصالح الخفي رمبا يعطي مظهر املحاباة ،وهو يف حد ذاته يرض بسمعة املجموعة
ومصالحها التجارية.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•أتجنب املواقف التي ميكن أن تخلق تضارب مصالح بشكل محتمل ،أو ظهور التضارب الذي من
هذا القبيل ،بني حيايت الشخصية واملهنية.
•ال أقبل العمل أو تقديم االستشارة لدى أحد املوردين أو العمالء أو املنافسني ،حتى وإن كان
مجانيًا.
•أفصح بدون تأخري عن أي تضارب مصالح موجود أو محتمل إىل مديري وأمتنع عن أي اشرتاك يف
عالقات بني املجموعة والطرف الثالث املعني.

تم نرش عرض عمل مبؤهالت مح َّددة للغاية .وأنت
املدير املختص بالتوظيف ،وأحد املتقدمني هو من
أقاربك.
وأنت تعتقد أنه ميكنك أن تكون موضوع ًيا عند
اختيار املرشَّ حني وتختار بدون تأث ّرك بعالقاتك
الشخصية.

يجب عليك اإلفصاح إىل مديرك أو مدير املوارد البرشية
أنك قريب للمرشَّ ح وإبعاد نفسك من عملية االختيار
من أجل ضامن معاملة جميع املرشَّ حني عىل نحو عادل
وموضوعي.
إن االشرتاك يف هذا القرار ميكن أن يبدو كمحاباة،
وميكن أن يؤثر سل ًبا عىل سمعة املجموعة وسمعتك
أيضً ا.

أمثلة عىل تضارب املصالح املحتملة

أي من ممتلكات أو موارد اير ليكويد لالستخدام الشخيص
•استغالل ٍّ
•االشرتاك يف معامالت اير ليكويد التجارية مع أطراف ثالثة يكون لك فيها أنت أو أقاربك مصلحة
شخصية (مالية أو غري ذلك).

هل تريد التعمق أكرث؟

اتصل مبديرك أو مندوب األخالقيات.

26

27

التعامل بنزاهة وشفافية

الفساد واستغالل النفوذ

إن ثقة رشكائنا يف العمل وجميع الجهات املعنية يف مصداقيتنا
وأمانتنا هي أحد أولوياتنا.
وليس لدينا أي تسامح عىل اإلطالق تجاه أي شكل من أشكال
الفساد واستغالل النفوذ ،وبصفة أعم انتهاكات النزاهة.

من الناحية العملية
ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟

يف هذا املوقف...

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•يحدث الفساد عندما يعرض شخص أو يَ ِعد أو يُجيز أو يقوم بدفع يشء ذو قيمة إىل موظف
عمومي أو موظف خاص ،بشكل مبارش أو غري مبارش ،للحصول عىل منفعة غري مرشوعة.
•يتضمن الفساد استغالل النفوذ حيث يتلقّى أحد األشخاص شيئًا ذو قيمة أو يُو َعد به من أجل
التأثري عىل موظف عمومي للحصول عىل منفعة غري مرشوعة.
•ينبغي فهم مفهوم «القيمة» عىل نحو واسع ،وهو يتضمن بشكل ملحوظ األموال النقدية والهدايا
والسفر واملساهامت السياسية والتربعات الخريية واملنافع التجارية وعروض التوظيف.
وأكرث من ذلك.
•«املوظف العمومي» هو مفهوم واسع يشتمل عىل املوظفني املدنيني واملوظفني العموميني
املنتخبني باإلضافة إىل موظفي الرشكات اململوكة للحكومة أو املنظامت الدولية عىل سبيل املثال.
•واألفراد شأنهم شأن الرشكات قد يخضعون أيضً ا عقوبات مدنية و/أو جنائية شديدة يف حالة
انتهاك قوانني مكافحة الفساد.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•أتبع التدريب اإلجباري املتعلق مبنع الفساد.
•أترصف بأمانة يف عالقات العمل مع الحرص عىل القيام بالعناية الواجبة عند الحاجة ،وأن تكون
جميع املعامالت مربرة وموثقة بشكل صحيح ومعتمدة حسب األصول.
•أظل متيقظًا وال أتجاهل أي تحذير أو أي معاملة مريبة ،ويف حالة الشك ،أبلغ مديري أو أستخدم
نظام اإلبالغ عن املخالفات.

هل تريد التعمق أكرث؟

اتصل مبديرك أو مندوب األخالقيات أو اإلدارة القانونية وارجع إىل مصادر
األخالقيات عىل شبكة اإلنرتانت حول منع الفساد.
28

أنت يف مرحلة تجديد عقد طويل األجل مع هيئة
عامة.
ويعرض عليك موظف عام حديث التعاقد استخدام
معارفه لضامن تجديد الهيئة للعقد وفق أكرث
الرشوط محابا ًة مقابل عمولة.

ينبغي عليك الرفض بطريقة مهذبة واالتصال فورا
مبديرك وباملصادر القانونية  /مصادر االمتثال الداخلية.
بالفعل ،فإن العرض يتناقض مع سياساتنا املتعلقة
مبكافحة الفساد .ويجب عدم وجود أي شك بشأن رفض
اير ليكويد للعروض من هذا القبيل.

أمثلة عىل السلوك املحظور

•سداد دفعة مالية إىل موظف عمومي للحصول عىل رخصة تشغيل.
•عرض منفعة غري مرشوعة عىل عميل محتمل للحصول عىل معلومات مميزة بخصوص مناقصة
جارية.
•وعد أحد وزراء الحكومة مبقعد يف مجلس اإلدارة مقابل تأثريه يف منح عقد حكومي.
•التعاقد مع طرف ثالث جديد أو العمل عىل مرشوع استحواذ بدون التحقق املناسب.
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الوسطاء

من الناحية العملية

هناك أنواع معينة من الوسطاء (املستشارين ،املحامني ،وكالء
املبيعات ،واملوزعني ،الخ) يحملون مخاطر فساد كبرية ،وينبغي
استخدامهم فقط عند الحاجة القصوى .ينبغي أخذ االحتياطات قبل
وأثناء العالقات التجارية

ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟

يف هذا املوقف...

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•الرشاوى التي تُدفَع بشكل غري مبارش من خالل الوسطاء رمبا تؤدي إىل املخاطر القانونية ذاتها
عىل اير ليكويد وموظفيها كام لو أنها ُد ِف َعت بشكل مبارش.
•قد تتح ّمل اير ليكويد وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها املسئولية عن الرشاوى أو غريها من
املدفوعات املالية التي تتم عن طريق وسطائهم ،حتى لو مل تكن الرشكة موافقة أو عىل دراية
بهذه املدفوعات.
•أصدرت اير ليكويد إجراءات بشأن اختيار واستخدام الوسطاء من أجل تخفيف مثل هذه املخاطر.

تشارك اير ليكويد يف مناقصة كبرية يف دولة جديدة.
ويعرض أحد الوسطاء الدعم مدعيًا أنه بوسعه ضامن
فوز اير ليكويد باملناقصة ،ملم ًحا إىل أنه رمبا يحتاج
إىل دفع عموالت إىل صناع القرار املناسبني.

ينبغي عليك رفض العرض وإنهاء العالقة نظ ًرا ألن هذا
العرض يتعارض مع سياسة اير ليكويد.
يجب اإلبالغ عن الحادثة إىل اإلدارة ،والقسم القانوين،
ومندوب األخالقيات التخاذ إجراء إضايف.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•أتأكد من وجود احتياج حقيقي للوسيط ،وأنه ليس بوسع املصدر الداخيل تحقيق النتيجة ذاتها.
•أقوم بفحص متعمق وبالعناية الواجبة حول سمعة وخلفية ومؤهالت الوسطاء (مبا يف ذلك
املساهمني يف رشكاتهم) قبل إبرام أو تجديد عالقة تجارية.
•أحرص عىل أن يحظر العقد الذي بني اير ليكويد والوسيط بوضوح أي سلوك فاسد وأن الرسوم
املدفوعة متسقة مع الخدمات املق َّدمة

املواقف التي ينبغي االنتباه لها

•ال توافق عىل فواتري بدون دليل عىل أنه تم تقديم الخدمة وتوثيق النشاط بالتفصيل.
•ال تطلب أب ًدا من الوسطاء القيام بيشء ما كنت لتقوم به بنفسك.
•ال تفوض أب ًدا الوسيط لدفع منح اعانات /تربعات بالنيابة عن اير ليكويد .

هل تريد التعمق أكرث؟

اتصل مبديرك أو مندوب األخالقيات أو اإلدارة القانونية وارجع إىل اإلجراءات
بشأن اختيار واستخدام الوسطاء.
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الهدايا والضيافة
تقديم وتلقّي هدايا ذات سعر مقبول هو جزء عادي من حياة
العمل .ولكن إذا تم تقدميها أو تلقّيها بن ّية الحصول عىل منفعة غري
مرشوعة ،فإن هذا يشكل فسا ًدا.

من الناحية العملية
ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟

يف هذا املوقف...

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•أصدرت اير ليكويد إرشادات بشأن الهدايا والضيافة والرتفيه والتربعات «سياسة الهدايا» لتخفيف
مخاطر الفساد.
•يظل مدى معقولية وتكرار وتوقيت الهدايا والضيافة املعيار الرئييس إليجاد التوازن الصحيح بني
الحفاظ عىل عالقات العمل الجيدة واالنصياع اللتزاماتنا القانونية واألخالقية.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•إذا َعرضْ ت أو قَبلْت هدايا أو ضيافة ،ينبغي أن أطرح عىل نفيس األسئلة التالية:
 ما هي القيمة التقريبية للهدية أو الضيافة؟ هل هي معقولة؟ ما هو سياق هذه الهدية؟ هل يُطلَب أو يُرتقَب يشء ما يف املقابل؟يل؟
 هل تنطوي الهدية أو الضيافة عىل املخاطرة بالتأثري عىل قرار مستقب ّ هل كنت سأتخذ القرار ذاته إذا ما أُعلِنت هذه الهدية أو الضيافة للعامة؟يل الرجوع إىل إرشادات املجموعة وإىل سياسة الكيان
•قبل عرض أو قبول هدية أو دعوة ،ينبغي ع ّ
الذي أعمل به ،إن وجدت.

أنت تتفاوض عىل طلب توريد هام مع قامئة
مخترصة من ثالثة مو ّردين.
أثناء املناقشات ،يكتشف أحد املوردين أنك تش ّجع
نفس فريق كرة القدم مثله ويعرض عليك تذكرة
للمباراة القادمة يف مقصورة الشخصيات الهامة.

ارفض هذا العرض ألنه قد يُنظَر إليه عىل أنه محاولة
للحصول عىل عقد التوريد مقابل منفعة غري مرشوعة.
بالفعل ،التوقيت غري مالئم (فرتة املزايدة) وقيمة
الدعوة مرتفعة.
أبلغ مديرك بهذه املحاولة.

أمثلة عىل السلوكيات غري املالمئة

•تقديم هدايا ألحد مهنيي الرعاية الصحية مقابل وصف عالج من منتجات اير ليكويد.
•تقديم أو تلقّي هدايا نقدية أو مكافأة للنقود (بطاقات إلكرتونية ،بطاقات هدايا ،الخ).

هل تريد التعمق أكرث؟

اتصل مبديرك ،أو مندوب األخالقيات ،أو اإلدارة القانونية ،وارجع إىل سياسة
الهدايا الخاصة باملجموعة.
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التنافس العادل
إن عرض أفضل املنتجات والخدمات من خالل منافسة حرة وعادلة
هو مفتاح نجاحنا .ونحن ملتزمون بالتنافس بشكل عادل ومبا
يتوافق مع قوانني التنافس املعمول بها يف كل مكان نعمل فيه.

من الناحية العملية
ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟

يف هذا املوقف...

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•ترسي قوانني التنافس عىل أنواع كثرية ومختلفة من العالقات التجارية :التفاوض مع العمالء
واملو ّردين ،العقود مع املنافسني ،ومعامالت التسويق واملبيعات أو االندماج واالستحواذ.
•وبصفة خاصة ،املامرسات التالية محظورة:
 أي اتفاق أو نقاش مع املنافسني فيام يتعلق باألسعار (تثبيت األسعار) أو غريها منرشوط املعامالت مثل تقييد اإلنتاج أو توزيع العمالء أو املناطق التجارية؛
 تبادل معلومات حساسة بني املنافسني (األسعار ،التكلفة ،االسرتاتيجية)؛ إساءة استغالل شَ غْل مركز سيطرة يف أحد األسواق ذات الصلة (مثل املامرسات التمييزية،التسعري الجائر ،املبيعات املرشوطة ،الخ).
•يف حالة خرق قانون املنافسة ،تقيض معظم الدول أو األقاليم يف أنحاء العامل بعقوبات جسيمة
عىل كل من األفراد أو الكيانات القانونية .وهذه العقويات قد ترض بشدة بسمعة الرشكة.

يف أحد املؤمترات ،يخربك أحد املنافسني بن ّيته زيادة
سعر منتج معني بنسبة  %10ويسألك ما إذا كان
الكيان الذي تتبعه سوف يتواءم مع سعره الجديد.

ينبغي عىل املنافسني عدم مشاركة معلومات عن
اسرتاتيجية األسعار الخاصة بهم .أخرب نظريك فو ًرا بأن
تعليقاته وأسئلته غري مالمئة واتركه.
ينبغي عليك إبالغ مرشفك واإلدارة القانونية باملحادثة.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•عندما أتعامل مع املنافسني أو العمالء أو املوردين ،أطّلع عىل إرشادات الرشكة املتعلقة مبكافحة
االحتكار وألتزم بها.
•أحتاط عند التواصل مع املنافسني وأتبع اإلرشادات الداخلية عندما يكون التواصل رضوري (عىل
سبيل املثال ،اتحادات الصناعة ،املرشوعات املشرتكة).
•أتج ّنب لغة التواصل الشفهية أو الكتابية التي ميكن إساءة فهمها من جانب جهات تنظيم
املنافسة.

أمثلة عىل السلوك املحظور

•املشاركة يف مامرسات تهدف إىل إقصاء أو استبعاد منافسني أو منافسني محتملني من السوق.
•مشاركة معلومات حساسة مع أحد املنافسني.
•االشرتاك يف سلوك غري رشعي أو غري أخالقي للحصول عىل معلومات عن املنافسني.

هل تريد التعمق أكرث؟

اتصل مبديرك أو اإلدارة القانونية وارجع إىل إرشادات الرشكة املتعلقة مبكافحة
االحتكار.
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الشفافية وسالمة املعلومات
إن إيصال معلومات عن األعامل ومعلومات مالية ومعلومات مالية
تكميلية شفافة وجديرة بالثقة هو مفتاح الحفاظ عىل الثقة مع
جميع الجهات املعنية بنا.

من الناحية العملية
ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟

يف هذا املوقف...

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•إن دقة التقارير املالية هي مسئولية نتشاركها جمي ًعا حيث أنها تشتمل عىل مجموعة متنوعة من
الوثائق مثل الدفاتر املحاسبية والسجالت املالية والعقود واإليصاالت والفواتري وحسابات النفقات.
•نفَّذت اير ليكويد نظام رقابة داخلية قوي يساهم يف موثوقية املعلومات.
•إن رفع تقارير تحتوي عىل معلومات تجارية أو مالية غري دقيقة ميكن أن يرض بأداء اير ليكويد
وسمعتها.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•أقوم بأي تحليل أو حفظ ملف أو نقل معلومات تجارية ومالية بعناية وأمانة وشفافية شديدة
ومبا يتامىش مع عملياتنا الداخلية للمحاسبة واالحتفاظ بالسجالت.
•ينبغي توثيق وإعداد تقرير بكل معاملة بشكل صحيح وبطريقة دقيقة ويف الوقت املناسب ،ومبا
يتامىش مع مبادئ املحاسبة باملجموعة.
خصوصا
•• أُسهِم يف فعالية نظام الرقابة الداخلية وأتعاون مع املراجعات الداخلية أو الخارجية،
ً
بإظهار العناية والشفافية.

هل تريد التعمق أكرث؟

أنت تراجع السجالت املالية لربع السنة املايل،
وتالحظ أنه تم تسجيل الكثري من الفواتري الكبرية من
أحد املوردين.
وتق ّرر مراجعة املعامالت املتضمنة وهويّة املو ّرد:
الرشكة مس ّجلة بالفعل يف قاعدة بيانات املوردين
لكن الفواتري ال تطابق الخدمات املق َّدمة.

رمبا تتعامل مع فواتري مزورة ميكن أن ّ
تدل عىل خطة
احتيال.
ينبغي عليك فو ًرا إبالغ مديرك وإدارة املاليات بها
إلجراء تحقيق إضايف.

أمثلة عىل السلوك املحظور

•تسجيل معلومات غري كاملة أو خاطئة عن عمد.
•تقديم طلبات سداد غري دقيقة أو مبالغ بها فيام يتعلق بالسفر والتسلية.
•التنقيص املتعمد (عىل سبيل املثال ،انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ،معدل الحوادث ،تكلفة السلع)
أو الزيادة (عىل سبيل املثال ،املبيعات ،هوامش األرباح) يف مؤرشات األداء الرئيسية يف التقارير
الداخلية أو الخارجية للمجموعة.

اتّصل مبديرك أو إدارة املاليات أو إدارة التنمية املستدامة وارجع إىل دليل سياسة
املاليات وسياسة االستدامة.
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العمليات الحساسة األخرى
هناك بعض العمليات املعينة التي تحمل مخاطر ،بصفة خاصة من
منظور الفساد ،ومن ث َم تتطلب حيطة إضافية .مدرج أدناه أمثلة
عىل العمليات التي من هذا القبيل.

مدفوعات التسهيل /
مدفوعات السالمة الشخصية

املساهامت السياسية
ما الذي أحتاج إىل معرفته؟
ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•تقوم اير ليكويد مبساهامت سياسية فقط يف مواقف مح َّددة للغاية عندما يكون مسموح بها
مبوجب القانون املحيل ومعتمدة رسم ًيا.
•عملية إثبات الصحة القانونية للمساهامت السياسية مذكورة بالتفصيل يف سياسة املجموعة
املتعلقة بالهدايا.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•أُحيل أي طلب من طرف ثالث للحصول عىل تربع سيايس إىل مديري.
•أَ ِ
فصل أنشطتي السياسية الشخصية عن أنشطتي املهنية داخل املجموعة.

أمثلة عىل السلوك املحظور

•أقدم مساهامت سياسية بنا ًء عىل طلب أحد العمالء للحصول عىل عقد.
•اإلشارة إىل منصبي يف اير ليكويد من أجل نشاطي السيايس الشخيص.
•استخدام املوارد املالية أو غريها من أصول املجموعة من أجل أنشطتي السياسية الشخصية.
38

•عاد ًة ما تكون مدفوعات التسهيل مدفوعات نقدية صغرية نسب ًيا ت ُدفَع إىل موظف عمومي
الستاملة املوظف عىل ترسيع عملية إدارية.
•تقتيض سياسة اير ليكويد بعدم السامح أب ًدا مبدفوعات التسهيل حتى عندما تكون ُم َجازَة مبوجب
القانون املحيل.
•وبالرغم من هذا ،ميكن تقديم املدفوعات يف حال إذا متت تحت تهديد اإليذاء البدين الوشيك أو
االحتجاز الشخيص («مدفوعات السالمة الشخصية»).

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•ينبغي أن أرفض أي طلب لدفع مدفوعات تسهيل وأبلغ مديري ،واإلدارة القانونية ،ومندوب
األخالقيات بأي تحريض عىل ذلك.
أي من مدفوعات السالمة الشخصية.
•ينبغي أن أبلغ فو ًرا مديري ومندوب األخالقيات عن ِّ

أمثلة عىل مدفوعات التسهيل

تتضمن رسوم تسهيل أو تعجيل عمليات مثل:
•الحصول عىل معاملة تفضيلية لتحميل وتفريغ الشحنة.
•ترسيع الحصول عىل التصاريح أو الرتاخيص أو التأشريات أو غريها من الوثائق الرسمية.
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حشد الدعم  /الشؤون العامة

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•يشري حشد الدعم إىل املوقف الذي يسعى فيه أحد األشخاص أو الكيانات للتأثري عىل قرارات أحد
السلطات العامة .وحشد الدعم غال ًبا ما ينظّمه القانون املحيل .وينبغي أخذ الحيطة نظ ًرا إىل أنه
إذا تم القيام بحشد الدعم عىل نحو غري مالئم ،فقد يُنظَر إليه عىل أنه من أفعال الفساد.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

التربعات الخريية

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•التربع الخريي هو يشء ذو قيمة متنحه اير ليكويد ملنظمة ملساعدتها عىل تحقيق أهدافها بدون
ترقب أي يشء يف املقابل.
•قد تدعم اير ليكويد جمعيات برشط احرتام سياسة املجموعة املتعلقة بالهدايا مبا يف ذلك عملية
تقنني التربع.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•عند الرتويج ملصالح اير ليكويد لدى متخذي القرارات العامة ،أقوم بأنشطتي بأمانة وشفافية
تحت مسئولية العضو املنتدب للكيان .أستشري إدارة الشؤون العامة املحلية أو التابعة
للمجموعة مقد ًما.
أتول العناية الواجبة يف املراجعة قبل توظيف أحد رشكات حشد الضغط ،مبا يف ذلك أعضاء
• ّ
مجلس اإلدارة واملساهمني بها ،وأطلب املوافقة من إدارة الشؤون العامة املختصة .ثم أتابع أداء
الخدمات عىل نحو صارم.

•أتّبع قامئة مراجعة التربعات والرعاية (امللحق  4من سياسة الهدايا) وبصفة خاصة:
 أقوم باملراجعات الالزمة وبالعناية الواجبة حول نوعية املؤسسة الخريية وسمعتهاوالغرض منها،
 -ثم أحصل املوافقة املناسبة.

أمثلة عىل السلوك املحظور

أمثلة عىل السلوك املحظور

•اإلخفاق يف اإلفصاح للسلطات عن تفويض الرشكة لحشد الدعم عندما يُطلَب ذلك.
•تعويض رشكة حشد الدعم برسوم غري معقولة ومناسبة يف ضوء الخدمات املق َّدمة.
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•تقديم تربعات إىل مؤسسات خريية من أجل التأثري عىل موظفني عموميني أو آخرين يف إمداد
الرشكة مبنافع غري مرشوعة.
•إخفاء التربع يف حسابات الرشكة.
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التعامل بنزاهة وشفافية

استغالل املعلومات الداخلية

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•يحدث استغالل املعلومات الداخلية عندما يقوم أحد األشخاص مبعامالت بشكل مبارش أو غري
مبارش باستخدام معلومات داخلية.
•املعلومات الداخلية هي معلومات ذات طبيعة دقيقة مل يتم إفشاؤها للعامة ،وإذا تم إفشاؤها
للعامة ،من املحتمل أن تؤثر بشكل ملحوظ عىل سعر األدوات املالية لرشكة مدرجة بالبورصة
(مثل حقوق امللكية ،السندات).
•املعلومات الداخلية ميكن أن تشمل عىل سبيل املثال النتائج املالية ،واالستحواذ ،واالندماج،
والتخيل عن املمتلكات ،والعقد املهم ،والتقايض أو التحقيق.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•أتبع القوانني املعمول بها والسياسات الداخلية املتعلقة مبنع استغالل املعلومات الداخلية.
•يف حال امتاليك ملعلومات داخلية ،يجب أن أحافظ عىل رسية هذه املعلومات ويجب أال أرشع
(مثل ،أفراد األرسة ،الزمالء) بتداول أسهم اير ليكويد أو األوراق
بنفيس ،أو أويص طرف ثالث ً
املالية الخاصة بها.
أي من رشكاء العمل املدرجني بالبورصة حيث أن حظر استغالل
•أنا حذر بشأن املعلومات عن ٍّ
املعلومات الداخلية ال يقترص عىل اير ليكويد.

أمثلة عىل السلوك املحظور

(مثل ،غرفة اجتامعات مفتوحة ،ورقة مرتوكة يف الطابعة)
•استغالل معلومات رسية غري مبارشة ً
بشأن معامالت اير ليكويد لرشاء أسهم رشكة اير ليكويد أو رشكة أخرى.
•االقرتاح عىل أحد أفراد األرسة أو األصدقاء أنه ينبغي عليه رشاء أسهم بنا ًء عىل معلومات داخلية،
حتى وإن مل يكن تو ّجهك االستفادة مال ًيا لنفسك.
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التجارة الدولية وغسيل األموال

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•قد تفرض قوانني التجارة الدولية حظر أو قيود عىل املعامالت أو قد تطلب موافقة من السلطات،
أو غريها من طرق املراقبة عىل تبادل السلع عرب الحدود.
•قد تكون املعامالت املريبة مرتبطة مبامرسات غسيل األموال التي تتك َّون من إخفاء أصول األموال
االحتيالية (منظامت املافيا ،تجارة املخدرات ،تجارة األسلحة ،االبتزاز ،الفساد ،الخ) ثم إعادة
استثامر األموال غري املرشوعة يف أنشطة قانونية.
•تتعهد اير ليكويد باحرتام العقوبات التجارية الدولية املعمول بها وضوابط التصدير التي تستهدف
ُد ًول أو رشكات أو أفراد.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•أقوم بالعناية الواجبة للمراجعة املناسبة قبل بدء عالقة جديدة مع أي رشيك عمل خارج الحدود.
•أنا ِ
حذر وأُبلغ عن أي عملية مالية مريبة.

أمثلة عىل التحذيرات التي تستوجب تحقيق إضايف

•مو ّرد يرفض اإلمداد بالوثائق الرسمية أو البيانات.
(مثل ،إىل حساب مرصيف يف دولة غري ذات
•مو ّرد يطلب سداد املدفوعات بطريقة غري معتادة ً
صلة ،اتباع نظام غري معتاد )...أو إىل رشكة أو شخص غري ذي صلة.
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حامية البيئة،

P.46 .................................................................

حقوق اإلنسان،
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املساهمة يف املجتمع،
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الترصف مبسؤولية

حامية البيئة

من الناحية العملية

حامية البيئة هي يف صميم قيمنا .ومن أجل معالجة مخاطر تغري
املناخ والتنوع البيولوجي ،ع ّززت املجموعة التزامها الذي بدأته منذ
وقت طويل ،عىل نحو ملحوظ بتقليل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون.
وتتعهد اير ليكويد بااللتزام بالعمل من أجل مستقبل مستدام.

ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟

يف هذا املوقف...

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•إن اير ليكويد ملتزمة بتقليل تأثريها عىل البيئة بصفة خاصة من خالل:
 توخّي الحلول املثىل فيام يتعلق مبصادر الطاقة وتفريغ النفايات، تنفيذ سياسات مشرتيات مسئولة، تطبيق التقنيات لتقليل البصمة الكربونية لها ولعمالئها، واقرتاح حلول الطاقة البديلة من أجل مجتمع منخفض الكربون.•بالدعم الكامل التفاقية باريس لعام  ،2015تتناول التزامات املجموعة املتعلقة باملناخ الحاجة
امللحة لقضية تغري املناخ ،وحلول الطاقة البديلة وتستهدف حيادية الكربون بحلول عام 2050
مبراحل رئيسية لخفض متوسط انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف عامي  2025و.2035

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•آخذ يف االعتبار الكيفية التي يؤثر بها عميل وأفعايل عىل البيئة من أجل الحد من تأثريها حيثام
أمكن ذلك.
•ألتزم بالترصف بطريقة مسئولة بيئيًا .وميكنني االنضامم إىل شبكة «سفراء املناخ» التي أُ ِ
نشئت ليك
يساهم املوظفون يف التزامات املجموعة املتعلقة باملناخ.

هل تريد التعمق أكرث؟

أنت ترى مقطورة بصهريج زيت تقوم مبناورة يف
املوقع.
فجأة ،يحدث ترسب زيت واضح قاد ًما من مؤخرة
املقطورة.

ميكن أن تؤدي بقعة الزيت أو البنزين إىل مشكلة
تتعلق بالسالمة وإىل تلوث بيئي .ينبغي عليك تحذير
السائق فو ًرا وأن تطلب منه التوقف.
ثم ينبغي عليك إبالغ مدير املصنع ومدير السالمة
والصحة والبيئة ليك يحصلوا عىل املساعدة الالزمة
لتأمني املنطقة واإلبالغ عن الحادث وفقًا لإلجراءات
املحلية.

أمثلة عىل السلوك املحظور

(مثل إعادة التدوير ،التخلص من النفايات) عند انتهاء
•اإلخفاق يف إدارة األصول عىل نحو صحيح ً
عمرها االفرتايض.
•استخدام معدات وعمليات ال متتثل الشرتاطات اللوائح  /االشرتاطات البيئية ذات الصلة.
املخصصة (مثل صب املواد املذيبة يف املجاري املع ّدة
•اإلخفاق يف تفريغ النفايات يف املجاري
ّ
للنفايات املائية فقط).

اتصل مبديرك أو إدارة التنمية املستدامة باملجموعة وارجع إىل خطة الحيطة
وشبكة إنرتانت حول اتخاذ اإلجراءات برشكة اير ليكويد .
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حقوق اإلنسان
تحرتم اير ليكويد وتشجع حقوق اإلنسان يف عملياتها يف كل أنحاء
العامل .نحن نؤمن بشدة أنه ينبغي معاملة جميع األشخاص باحرتام
وكرامة وأنه ينبغي عىل الرشكات أن تلعب دو ًرا يف حامية حقوق
اإلنسان األساسية هذه.

من الناحية العملية
ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟

يف هذا املوقف...

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

•تدعم اير ليكويد بالكامل حامية حقوق اإلنسان ،والتي تتضمن ،من بني أمور أخرى ،الصحة
واألمن والسالمة ،وعدم التمييز ،وحرية الرأي والتعبري واملشاركة ،والعمل يف ظل ظروف الئقة
وعادلة ،وحظر عاملة األطفال وأي شكل من أشكال العبودية الحديثة.
•تشجع اير ليكويد التعلم املستمر وتطوير الكفاءات طوال املسرية املهنية االحرتافية.
•اير ليكويد ملتزمة بتقديم التأمني االجتامعي األسايس ،مبا يف ذلك خطة منافع ،والوصول إىل
الرعاية الطبية وإجازة رعاية الطفل املدفوعة.
•تشارك اير ليكويد املبادئ املفروضة يف إعالن حقوق اإلنسان الدويل ،وإعالن منظمة العمل
الدولية حول املبادئ والحقوق األساسية يف العمل ،وإرشادات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي للمؤسسات املتعددة الجنسيات ،ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعامل
وحقوق اإلنسان .كام أن اير ليكويد أحد املوقعني عىل االتفاق العاملي لألمم املتحدة.
•ترتقب اير ليكويد من رشكاء العمل معها احرتام حقوق اإلنسان األساسية هذه.

أنت تتلقى معلومات بأن موظفي أحد موردينا
معرضون بشكل خاص لظروف عمل غري آمنة.

ينبغي عليك إبالغ مديرك واألشخاص املسئولني عن
املشرتيات املستدامة .وسوف تتقىص الرشكة بشأن
رشيك العمل هذا ،وتب ًعا لنتائج التحقيق ،سوف تتخذ
اإلجراءات الالزمة التي ميكن أن تتضمن خطة عمل
تصحيحية أو إنهاء العالقة.

أمثلة عىل السلوك املحظور

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•• أحرص عىل احرتام حقوق اإلنسان يف نطاق مسئوليتي وأحرص عىل التزام رشكايئ يف العمل بهذه
املعايري.

•العمل مع مقاولني من الباطن ال ميتثلوا الشرتاطات املجموعة ،أو اشرتاطات الترشيعات املحلية إذا
كانت أكرث رصامة ،فيام يتعلق بسالمة وأمن املوظفني.

هل تريد التعمق أكرث؟

اتصل مبديرك أو املوارد البرشية أو اإلدارة القانونية وارجع إىل خطة الحيطة
الخاصة برشكة اير ليكويد .
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اإلسهام يف املجتمع
كانت اير ليكويد وال تزال تعمل باستمرار عىل دمج النمو مع
االهتامم بالبيئة واملجتمع .ونحن نساهم يف ابتكار وتشكيل مستقبل
مستدام من خالل أعاملنا البيئية واملجتمعية.

من الناحية العملية
ماذا ينبغي عليك أن تفعل؟

يف هذا املوقف...

ما الذي أحتاج إىل معرفته؟

تتول اير ليكويد مبادرات محلية تركز بصفة خاصة عىل حامية الحياة والبيئة وتطوير املجتمعات
• ّ
املحلية بينام تحمي ثقافاتها وحقوقها .وهذه املبادرات تنفذها بشكل مبارش إما من خالل إير
ليكويد إس ايه ،أو كيانات املجموعة ،أو مؤسسة اير ليكويد .
•تعمل مؤسسة اير ليكويد من أجل تق ّدم العلم وتساهم يف تنمية املجتمعات مستفيد ًة يف ذلك
من خربة اير ليكويد وتواجدها املحيل ،عىل سبيل املثال دعم األبحاث الطبية والبيئية ،ومرشوعات
التنمية املحلية والتعليم.

ماذا تتضمن مسؤوليتي

•أقيم عالقات مهذبة ومنفتحة مع املجتمعات املحلية.
•ميكنني اقرتاح مبادرات محلية عىل الكيان الذي أعمل به أو اقرتاح مرشوع عىل مؤسسة اير
ليكويد.
•أتبع القواعد املتعلقة بالتربعات عىل النحو املوصوف يف الفقرة ذات الصلة يف سياسة املجموعة
املتعلقة بالهدايا وأتجنب أي تضارب مصالح فعيل أو إدراك لتضارب املصالح.

أنت مشرتك يف منظمة غري ربحية تشجع عىل
الوصول إىل التوظيف للشباب البالغ املحروم .وهذه
املنظمة تحتاج إىل موارد مالية لتنفيذ برامجها
وراغبة يف تنظيم فعاليات مثل زيارات للمواقع أو
برامج املرشدين.

بوسعك مناقشة هذا املرشوع مع مديرك الذي ميكنه
التحقق مام إذا كان هذا الطلب متسقًا مع سياسة
وقواعد االمتثال يف اير ليكويد أو ميكنك إحالة املرشوع
إىل مؤسسة اير ليكويد للمراجعة.

وأنت تؤمن مبد الجسور بني أولئك يحتاجون إىل
وظيفة وعاملنا املهني الذي يحتاج إىل كفاءات وتو ّد
دعم هذه املنظمة إىل مدى أبعد.

هل تريد التعمق أكرث؟

اتصل مبديرك أو مدير التواصل املحيل وارجع إىل املوقع اإللكرتوين للمؤسسة أو
سياسة املجموعة املتعلقة بالهدايا.
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جاهر برأيك!
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صندوق األدوات:
اطرح عىل نفسك األسئلة الصائبة

أنت مل تجد إجابة عىل سؤالك األخالقي  ...إليك دليل اختبار ذايت ملساعدتك
يف العثور عىل اإلجابة املناسبة.
قبل أي قرار ،يرجى طرح األسئلة أدناه عىل نفسك:
1

هل أخذت يف االعتبار بحسن نية جميع املخاطر والعواقب لعميل؟

2

هل هذا العمل متوافق مع القانون؟

3

هل هو متوافق مع ميثاق السلوك أو غريه من اإلرشادات واإلجراءات
الداخلية ذات الصلة الخاصة برشكة اير ليكويد؟

4

هل لهذا العمل أي تأثري سلبي عىل اير ليكويد أو الجهات املعنية بها؟

5

هل أنت قلق من حدوث إفصاح علني عن عميل؟

إن كان لديك أي مخاوف بشأن اإلجابات عىل األسئلة املذكورة أعاله ،فال
تقم بالعمل املعتزم.
ً
وبدل من ذلك ،ينبغي عليك التحدث إما مع مديرك ،أو اإلدارة القانونية
أو مندوب األخالقيات قبل أي قرار.
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منصة األخالقيات

جاهر برأيك!

أي شخص عىل علم بسلوك غري مالئم يندرج تحت نطاق ميثاق الرشف هذا
أو القوانني املعمول بها ،فإننا نحثّه عىل اإلبالغ عنه.

 مديرك، إدارة املوارد البرشية مندوب األخالقيات، -منصة املجموعة لإلبالغ عن املخالفات

هل تقريرك رسي؟

سيتم التعامل مع التقارير بأمانة ورسية ومبا
يتوافق مع القوانني واللوائح املعمول بها،
وباالتساق مع احتياجات التحقيق.

ميكنك اإلبالغ عن أي إنذار متى كان
لديك سبب لالعتقاد بأنه تم انتهاك هذا
امليثاق أو القوانني املعمول بها.

إن منصة األخالقيات هي نظام ﺗﻨﺒﻴﻪ متاح عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع ،وتقريبًا يف جميع الدول
التي تعمل فيها اير ليكويد وبجميع اللغات التي تتحدث بها املجموعة .كام أنها مفتوحة ألي جهة معن ّية تود
ﺇﺭﺳﺎﻝ تنبيه.
املنصة يديرها مقدم خدمة خارجي وهي آمنة وحقوق الوصول إليها مقترصة عىل املوظفني املفوضني الستالم
ومعالجة التنبيهات.

كيفية تقديم تنبيه عىل منصة EthiCall؟

 1ميكنك إما استخدام الهاتف أو اإلنرتنت لتقديم تنبيه (رقم الهاتف لكل دولة متاح عىل منصة .)EthiCall
 2بعد تسجيل التنبيه ،سوف تحصل عىل اسم مستخدم فريد وكلمة مرور آمنة ،كإشعار باالستالم .احتفظ
بهام يف مكان آمن ،فسوف يسمحان لك مبتابعة تق ُّدم بالغك.
 3سيتم تسجيل البالغ وإرساله إىل الشخص املختص يف اير ليكويد إلجراء تحقيق إضايف.
 4ميكن أن تُط َرح عليك أسئلة إضافية من أجل إجراء التحقيق بشكل صحيح.
 5ستُق َّدم إليك مالحظات حول التحقيق ،عاد ًة خالل شهرين.

من الذي ميكنك التحدث معه؟

متى؟

EthiCall platform

منصة األخالقيات

...EthicsPoint

ميكن ملوظفي ( Airgasايرجاس) أيضً ا استخدام
 EthicsPointلرفع تنبيه (باللغة اإلنجليزية فقط) .وتتبع
العملية خطوات مشابهة للغاية للخطوات املوصوفة أعاله.

هل أنا محمي؟

يف حال أَبل َغ أحد املوظفني بحسن نية عن انتهاك
محتمل ،فإنه لن يخضع ألي إجراءات تأديبية أو
عقاب من أي نوع يتعلق بالبالغ.

هل ميكن أن يظل
تنبيهك مجهول االسم؟
أنت حر يف أن تظل مجهول االسم ،رشيطة أن
تسمح قوانني دولتك بذلك.

هل تريد التعمق أكرث؟

اتصل مبديرك أو مندوب األخالقيات ،وارجع إىل مصادر األخالقيات عىل شبكة إنرتانت
املجموعة ،وسياسة املجموعة بشأن اإلبالغ عن املخالفات.
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بوصفها رشكة عاملية رائدة يف مجال
الغازات والتقنيات والخدمات يف املجالني
الصناعي والصحي ،تتمركز مقرات رشكة
إير ليكويد يف  78دولة ولديها ما يقرب
من  64,500موظف وتقوم عىل خدمة
أكرث من  3.8مليون عميل ومريض؛
حيث تعترب عنارص األكسجني والنيرتوجني
والهيدروجني من الجزيئات الصغرية
األساسية للحياة واملادة والطاقة ،ومتثل
الحقل العلمي لرشكة إير ليكويد الذي
ركزت عليه الرشكة أنشطتها منذ اإلنشاء
يف عام .1902

يف حالة وجود أي أسئلة أو ارتياب حول هذا امليثاق ،سيكون
مندوب األخالقيات ومسئول األخالقيات باملجموعة متاحني
لتقديم الدعم حول األسئلة األخالقية .ميكنك العثور عىل
تفاصيل جهات االتصال بهام عىل شبكة إنرتانت األخالقيات
الخاصة باملجموعة.
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جهات االتصال لطرح األسئلة األخالقية

