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من مكتب
المدير التنفيذي

مدونة قواعد السلوك المهنية العامة في MSA

شركاؤنا األعزاء:
في كل يوم ،تعمل  MSAجاهدة لمساعدة األشخاص وجعل عالمنا مكانًا آمنًا للحياة والعمل .وفي الواقع  -فعلى
مدى ما يربو عن قرن من الزمان  -كرست أجيال من شركاء  MSAحياتها المهنية للعمل على الحفاظ على
سمعة  MSAكشركة رائدة ومصنعة لمعدات وأنظمة السالمة وأال يعتري سمعتها أدنى شائبة .واليوم ،فإنني
أعتقد أن مثل ذلك االلتزام يعتبر أكثر أهمية من ذي قبل.
ولغرض الحفاظ على نجاحنا على المدى الطويل ،يجب أن نظل دائ ًما في حالة تركيز فيما يتعلق بإدارة عملنا
بنزاهة ال تقبل المساومة  -وهذا هو جوهر نظام قيمنا .فالنزاهة  -ببساطة  -تعني فعل الشيء الصحيح .وهي
بالتأكيد تعني الحرص على أن التزامنا تجاه عمالئنا وشركائنا في العمل ،وحملة األسهم ،ومجتمعاتنا وغيرهم
ال يقبل المساومة أبدًا .وفي رأيي ،فإن النزاهة هي "أساسنا للنجاح".
اختصارا بلفظ "المدونة" .وإنني
وعليه ،فإننا نحتفظ بمدونة قواعد سلوك مهني عامة طويلة األجل أو ما يُعرف
ً
ومجلس اإلدارة وفريق القيادة التنفيذية نتوقع من كل شركائنا حول العالم قراءة المدونة وفهم وتطبيق المدونة
في كل التعامالت التجارية دون استثناء .وفي حالة عدم التأكد من كيفية التعامل في موقف معين ،فإن المدونة
سوف ترشدك إلى موارد إضافية مثل ( Chief Compliance Officerكبير مسؤولي االمتثال) ،واإلدارة
القانونية ،وشركاء أعمال الموارد البشرية ،ومن ثم فإن لديك دائ ًما شخصا ً يمكنك اللجوء إليه قبل اتخاذ إجراء.
وأثناء قراءتك أو رجوعك للمدونة ،فإنني أطلب منك كذلك أن تضع في االعتبار مهمة  – MSAوالتي لم تتغير
أبدًا – وذلك حتى يتمكن الرجال والنساء من أداء أعمالهم بأمان ،ومن ثم يتسنى لهم ،وألسرهم ،ولمجتمعاتهم
العيش بسالم في أنحاء العالم.
إن هذه المهمة هي سبب مجيئنا للعمل كل يوم وتعتبر المدونة أساس تلك المهمة .وذلك ألنها تشرح توقعاتنا
الخاصة بسلوك العمل بوضوح ،وعن طريق تخصيص وقت لقراءتها وفهمها وتطبيقها ،فإنك تعكس مستوى
االلتزام ذاته الذي لطالما كان جوهر ثقافتنا منذ تأسيس شركتنا.
شكرا لكونكم جزء من مهمة شركتنا والتزامكم بالنزاهة!
ً
مع خالص تحياتي،

نيش فارتنيان

الرئيس والمدير التنفيذي

1

مهمتنا وقيمنا

تتمثل مهمة  MSAفي أن ترى الرجال والنساء يقومون
بأعمالهم بأمان وأنهم وأسرهم ومجتمعاتهم يمكنهم العيش
بسالم في أنحاء العالم.
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مهمتنا وقيمنا

جدًا ،إن أداء كل ما بوسعنا للمحافظة على سالمة

 -التي ترتكز على النزاهة  -تكتنفها ثقافة السالمة .إننا

إن مهمة  - MSAالتي لم تتغير على مدار ما يربو عن

ونظرا ألننا
األشخاص هو جوهر عملنا .وطبقًا لذلك،
ً

نسعى جاهدين لممارسة ما ننصح به .وإلى جانب ذلك،

قرن من الزمان  -تتمثل في أن نرى الرجال والنساء

’شركة متخصصة في مجال السالمة‘ ،فإن "مهمة

تضع هذه الثقافة وقيمنا خريطة طريق لتحقيق مهمتنا.

يقومون بأعمالهم بأمان وأنهم وأسرهم ومجتمعاتهم

السالمة" هذه تبدأ من المنزل لتصبح متأصلة بشكل

يمكنهم العيش بسالم في أنحاء العالم .وببساطة شديدة

عميق في ثقافتنا وقيمنا .وباختصار ،إن قيمنا األساسية

مدونة قواعد السلوك المهنية العامة في MSA

النزاهة:

االبتكار والتغيير:

فريق العمل:

نُلزم أنفسنا بمعايير عالية صارمة للمصداقية ،واألمانة،

إننا نقبل التغيير ونشجع على االبتكار في جميع أنحاء

إننا نعمل بطريقة منسقة وتعاونية على كل المستويات

واالحترافية ،وأعلى مستويات السلوك األخالقي

المنظمة .يعتبر االبتكار عملية تطوير وتطبيق طرق

لتحقيق أهداف منظمتنا.

أينما نعمل.

جديدة للتعامل مع الفرص بغرض التحسين ،وإيجاد

التركيز على العمالء:

حلول تضيف قيمة.

الحماس والرغبة في العمل:

نزود عمالءنا بخبرة عمالء فائقة عن طريق تقديم

التنوع والشمول:

لاللتزام بتحقيق االمتياز .ونشجع طريقة التفكير هذه عن

منتجات وخدمات دعم عاليتي الجودة بغرض زيادة

نرحب بتنوع األشخاص ،والتفكير ،ووجهات النظر،

طريق تحديد توقعات واضحة تمكن الشركاء من تحقيق

توقعاتهم والحفاظ على ثقتهم ووالئهم.

واألفكار التي تمكننا من قبول واالستفادة من األبعاد

النتائج .كما أننا نعزز هذا المستوى من الحماس والرغبة

السرعة والمنهجيات الرشيقة:

الثرية لكل فرد .ونعتقد أن االنفتاح لألشخاص واألفكار

في العمل من خالل تقديم مالحظات في الوقت المناسب،

يعمالن على إيجاد ميزة تنافسية عالمية تعود بالنفع على

واالشتراك في المشروع ،والفرص لتحقيق النمو.

نتوقع ونستجيب بسرعة لمشاكل وفرص العمل واحتياجات
عمالئنا .كما أننا مسؤولون عن اتخاذ القرارات باستخدام
العمليات التي تحقق نتائج ذات جودة وتوصل إحساسا ً

إننا نقدر الموظفين الذين لديهم أعلى درجات الحماس

 MSAبما يحقق مكاسب أداء ملموسة قابلة للقياس في
جميع جوانب عملنا.

مالئما ً بالضرورة الملحة لمن يتأثرون بإجراءاتنا.
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مقدمة واستخدام المدونة

يتوقع أن يلتزم كافة
الزمالء وشركاء العمل
بذلك بأنفسهم بطريقة
تعكس صورتهم
وصورة الشركة بشكل
جيد ،بما يتوافق مع
قيم الشركة والتزامها
بالنزاهة على المدى
الطويل.

لطالما كانت النزاهة هي أساس  MSAمنذ عام

لماذا توجد مدونة لـ MSA؟

 1914عندما أصر جون ت رايان وجورج دايك

يتوقع أن يلتزم كل الزمالء وشركاء العمل بذلك

على أنه توجد طريقة أفضل لحماية العمال .وفي

بأنفسهم بطريقة تعكس صورتهم وصورة الشركة

حين أن الشركة قد تطورت ونمت على مدار

بشكل جيد ،بما يتوافق مع قيم الشركة والتزامها

األعوام ،إال أن التزامنا بالنزاهة قد ازداد قوة.

بالنزاهة على المدى الطويل .ومن أجل المساعدة

وفي الواقع ،يعد هذا االلتزام أحد األسباب األساسية

في تعزيز ذلك االلتزام ،أصدرت  MSAمدونة

الستمرار ازدهارنا ،واألهم ،فإنه ممثل بشكل

قواعد السلوك المهنية العامة أو "المدونة".

رسمي باعتباره قيمة أساسية للشركة .إن عدد
الشركات التي لديها تاريخ طويل ونجاح يتجاوز
 MSAقليل جدًا ،ومن ثم فإننا ندين بالجزء األكبر
من نجاحنا إلى التزامنا بأداء أعمالنا بنزاهة دائ ًما،
أو "طريقة ".MSA
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ما الذي تقوم به المدونة؟
تضع المدونة التزاماتنا األساسية ومتطلباتنا
الخاصة باألخالقيات وااللتزام بالقانون  -إلى
جانب األمثلة واإلرشاد والموارد لمساعدتنا في
فهم االلتزامات الخاصة بنا وإرشادنا عند اتخاذ

مدونة قواعد السلوك المهنية العامة في MSA

يطلب من كل زمالء  MSAحول العالم اتباع
المدونة في كافة معامالت  MSAالتجارية
دون استثناء.
القرارات في كل يوم .ونحن جميعًا مسؤولون عن أفعالنا

على من تنطبق المدونة؟

ما هي النتائج المترتبة على مخالفة المدونة؟

بموجب المدونة ،ولذا فإنه من األهمية بمكان أن يقرأها

يجب على كل زمالء  MSAفي أنحاء العالم اتباع المدونة

سيؤدي عدم اتباع المدونة إلى إجراء تأديبي ،والذي

الزمالء ويفهموها ويقوموا باتباعها.

في كافة معامالت  MSAالتجارية دون استثناء .وعالوة

يعتمد على مدى خطورة األمر ،والذي قد يشمل إنهاء

على ذلك ،يجب على البائعين والشركاء في القنوات

التوظيف .نعم ،نأخذ نزاهتنا على ذلك القدر من الجدية!

لماذا تشير المدونة إلى وثائق أخرى؟
في حاالت معينة ،يتم تعزيز المدونة بسياسات الشركة
األكثر تفصيالً والتي تحدد القواعد والمسؤوليات
الخاصة بموضوعات معينة .وعندما تنطبق السياسات
األخرى ،فإن المدونة سوف تشير إليها بشكل أكثر
تحديدًا .وبالمثل ،فإن كل سياسة ليست واردة تفصيالً في
المدونة ،ولذلك يجب أن يتأكد كل زميل من مراجعة كل

التجارية وممثلي مبيعات الغير واألطراف األخرى العاملين
باسم  MSAالتصرف بنزاهة في كل األوقات وااللتزام
بالسياسات واإلجراءات التي تزودهم الشركة بها .وختا ًما،
يتم تطبيق المدونة عالميًا ،وبالتالي فإن اإلشارة في أنحاء
المدونة إلى " "MSAو"الشركة" تعني MSA Safety
 Incorporatedوكل الشركات التابعة لها حول العالم.

السياسات واإلجراءات التي تنطبق عليهم بشكل منتظم.

ما الذي ينبغي أن أفعله إذا اشتبهت في أنه ال

سيتم تحديث هذه المدونة والسياسات األخرى من وقت

يتم اتباع المدونة؟

آلخر ،ولذلك ينبغي على الزمالء التأكد من أنهم على

أنت ملتزم بالتحدث على الفور إذا كنت تعتقد عدم اتباع

دراية بأحدث االلتزامات التي سيتم تطبيقها على أنشطة

أي جانب من جوانب هذه المدونة .يحتوي القسم  1على

أعمالهم .ويقع على عاتق كل زميل الحصول على أحدث

مجموعة متنوعة من الموارد لدعمك في اإلبالغ عن

إصدارات المدونة وسياسات الشركة األخرى وسيكون

مخاوفك بما في ذلك البالغات المقدمة من مجهول.

كل منا مسؤول عن اتباعها.

تتعامل  MSAمع جميع البالغات بأقصى درجات الجدية

هل ثمة توقعات خاصة بالمدونة؟
تعرف المدونة الحد األدنى من المعايير الخاصة بالسلوك
المطلوب .وثمة ظروف تنطوي على وجود قانون محلي
يشتمل على متطلبات أكثر صرامة؛ وبالتالي فإنه في مثل
تلك الحاالت ،يجب اتباع القانون المحلي.

والحساسية وتحظر اإلجراءات االنتقامية ضد الزمالء
الذين يعربون عن مخاوفهم بحسن نية.
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التزامات اإلبالغ والموارد

طريقة MSA
أبلغ عن مخاوفك—
إنها التزامك!
•عندما يوجد لديك سؤال أو مخاوف بخصوص
التزاماتك وفق المدونة أو سياسات الشركة األخرى
أو القانون ،فيجب عليك توخي الحذر وطلب
اإلرشاد قبل التصرف.
•في حال احتمال مالحظة أو االشتباه بوجود مخالفة
ممكنة للمدونة أو سياسات الشركة األخرى أو
القانون ،فإن لديك التزاما ً باإلبالغ عنه بسرعة.

ببساطة ،يجب عليك أن تتحدث عندما يبدو أن شيئًا
ما غير صحيح.

• المشرف أو المدير الخاص بك
•قائد األعمال في المجال الجغرافي أو الوظيفي
الخاص بك.

يجب علينا دائ ًما طرح األسئلة والتعبير عن

األدوات والموارد

المخاوف قبل اتخاذ إجراء ،وكذلك عند مواجهة

توفر  MSAمجموعة متنوعة من الموارد لمساعدتك

موقف قد يخالف المدونة أو سياسات الشركة

في طرح األسئلة أو التعبير عن المخاوف أو اإلبالغ

األخرى أو القانون .ببساطة ،يجب عليك أن تتحدث

عن السلوكيات غير القانونية وغير األخالقية

عندما يبدو أن شيئًا ما غير صحيح .وهذا يعني

المحتملة .أوالً وقبل كل شيء ،تؤمن الشركة بشدة

أنه إذا كنت على علم أو تشتبه في أن أي نشاط

بفتح خطوط االتصال بين الزمالء والمشرفين

قد يخالف المدونة أو القانون أو سياسات الشركة

والمديرين التابعين لنا .ولهذا السبب يتم تشجيع

المتعلقة بها ،فيجب عليك اإلبالغ عنه بسرعة.

الزمالء على االجتماع والتحدث مع مشرفهم أو

لقد أمضت  MSAأعوا ًما في ترسيخ دورها كرائد

مديرهم عندما تواجههم أسئلة أو مخاوف .وفي

في السوق وشركة تقوم بأعمالها بنزاهة .وسوف

المواقف التي يكون فيها الزمالء غير قادرين أو غير

يضع اإلبالغ عن المخاوف الشركة في وضع أفضل

مستعدين لالجتماع بمشرفهم أو مديرهم والتحدث

يمكنك أيضًا إرسال مراسالت مكتوبة على
العنوان التالي:

بغية معالجة أية قضايا بسرعة مع الحفاظ أيضًا

إليه ،فإننا نقدم مسارات بديلة لتختار منها حسب ما

MSA

على اسمنا الجيد.

هو موجود على اليمين.

1000 Cranberry Woods Drive, Cranberry

يجب عدم استخدام موارد اإلبالغ ،بما يشمل

.Township, Pennsylvania 16066, U.S.A

إرشادات السلوك بشكل غير مالئم ومن ذلك مثالً
تقديم بالغات كاذبة عمدًا.
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إلى من تبلغ مخاوفك:

•الشريك التجاري المحلي أو قسم الموارد البشرية
اإلقليمي الخاص بك.
• إدارة التدقيق الداخلي
• مسؤول االمتثال الرئيسي
• اإلدارة القانونية
•إرشادات أخالقيات MSA
()www.msasafety.com/ethicsguideline

عنايةChief Compliance Officer :

مدونة قواعد السلوك المهنية العامة في MSA

توفر إرشادات أخالقيات  MSAمصدرا ً
عبر الهاتف وشبكة اإلنترنت متاح
للزمالء  24ساعة في اليوم ،سبعة أيام
في األسبوع.

طريقة MSA
تعتبر إرشادات األخالقيات طريقة موثوق بها ومأمونة
لطرح األسئلة أو التعبير عن المخاوف بشأن السلوك
الذي قد يخالف المدونة .يمكنك االتصال بطريقتين:

إرشادات أخالقيات MSA

تكنولوجيا المعلومات أو قادة الوظائف األخرى) ،وأن

توفر إرشادات أخالقيات  MSAهاتفًا ومصدرا ً عبر

كل مسألة تتم معالجتها بشكل مناسب.

اإلنترنت متاح للزمالء على مدار  24ساعة في
اليوم ،سبعة أيام في األسبوع .يمكنك االطالع على
اإلرشادات األخالقية باستخدام موقع ويب مؤمن تتم
إدارته من قبل الغير أو استخدام أحد أرقام الهواتف
المجانية المذكورة في نهاية المدونة .يتم الرد
على الرقم المجاني من قبل أخصائيين مدربين
يتحدثون بلغتك المحلية كما أن أداة اإلنترنت متاحة
بلغتك المحلية.
وعند االتصال باإلرشادات األخالقية ،يكون لديك
ذكر أو عدم ذكر اسمك .وعالوة على ذلك ،وفي حالة
رغبتك في متابعة بالغك ،تسمح اإلرشادات األخالقية
بالتفاعل المكتوب دون الكشف عن الهوية بين الشركة
ومقدم البالغ المجهول .اتبع التعليمات المقدمة إليك
ببساطة في وقت بالغك المبدئي للتأكد من حالة البالغ
الخاصة بك.

كيفية توجيه ومراجعة بالغات إرشادات
األخالقيات
يتم تحويل جميع البالغات الخاصة باإلرشادات
األخالقية بشكل مباشر إلى مسؤول االمتثال الرئيسي،
والذي يعمل مع فريق القيادة التنفيذية للتأكد من أن
كافة المسائل تتم مراجعتها ومعالجتها بطريقة مالئمة.
ويضمن مسؤول االمتثال الرئيسي أن جميع المسائل
تتم مراجعتها من قبل أشخاص مالئمين (مثل اإلدارة
القانونية أو المراجعة الداخلية أو الموارد البشرية أو

عن طريق الهاتف:
تحدث مع شخص حقيقي مدرب بلغتك المحلية والذي

وتتم مراجعة كل مسألة على وجه السرعة مع مراعاة

سيقدم تقريرا ً مكتوبا ً عن مخاوفك نحو  .MSAيرجى

الحساسية واالستيضاح وستحتفظ الشركة بالعمليات

مراجعة نهاية المدونة لمعرفة رقم الهاتف في دولتك.

الرسمية إلعطاء السرية الخاصة بكل شخص يقوم
باالتصال باإلرشادات األخالقية .وعندما تختار ذكر
اسمك أو معلومات التواصل معك عند االتصال
باإلرشادات األخالقية ،فسيتم االتصال بك لمناقشة
مخاوفك.

سياستنا :لإلجراءات االنتقامية
بغض النظر عن الخيار الذي قد تختاره لإلبالغ ،فإن
لدينا التزاما ً كامالً خاصا ً بأن الشركة لن تسمح  -تحت
أي ظروف  -باإلجراءات االنتقامية ضدك بسبب
إثارة مخاوف خاصة بك بحسن نية .ويمكن أن تتخذ

عبر اإلنترنت:
صا مكتوبا ً عن المخاوف أو األسئلة عبر موقع
قدم ملخ ً
ويب آمن:
www.msasafety.com/ethicsguideline

متى يمكنني أن أتحدث؟
يجب أن تتحدث في أي وقت تواجه فيه موقفًا قد
يخالف المدونة ،أو القانون ،أو السياسات المتعلقة
بالشركة .وفيما يلي بعض األمثلة:

اإلجراءات االنتقامية عدة أشكال وتشمل  -على سبيل

• تضارب المصالح • الهدايا أو اإلكراميات غير الالئقة

المثال ال الحصر أنواع اإلجراءات التالية  -تغيير

أو المشكوك فيها • الممارسات المحاسبية غير الالئقة

المسؤوليات الوظيفة والتعويض/المزايا واستبعاد

أو المشكوك فيها • االحتيال أو السرقة • الممارسات

زميل من األنشطة واالجتماعات في مكان العمل

الصحية أو المتعلقة بالسالمة المشكوك فيها في مكان

وأنواع السلوك األخرى .وعالوة على ذلك ،فإن أي

العمل • التهديدات بالعنف • التحرش في مكان العمل •

زميل يحاول االنتقام من شخص يثير مخاوف سوف

التفرقة العنصرية • الرشوة المشتبه بها أو الممارسات

يواجه إجرا ًء تأديبيًا ،يشمل ويصل إلى الفصل من

التجارية الفاسدة • مسائل االمتثال للعقوبات التجارية

العمل — إن التزامنا هو بذلك القدر من األهمية!

أو التصدير • مسائل االمتثال لمكافحة االحتكار
(قانون المنافسة) • مسائل االمتثال البيئية • اإلجراءات
االنتقامية • تعامل مسؤولي الشركة في أسهمها
بناء على معلومات حصلوا عليها بحكم مناصبهم •
المخاوف القانونية وغير األخالقية مع الغير • السلوك
غير القانوني أو غير األخالقي اآلخر المحتمل.
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التزاماتنا األساسية

بغض النظر عن
ظروف العمل،
يجب على الزمالء
أن يتصرفوا دائ ًما
بشكل أخالقي وعادل
وصادق.
المعامالت الصادقة والعادلة

مثال تقديم بالغات عن النفقات أو ساعات عملنا .إن

تعالج القوانين التي يكون من المطلوب علينا اتباعها

تشرح هذه المدونة وتصف النزاهة بكثير من التفصيل

الصدق والعدل مطلوبان على الدوام.

موضوعات مختلفة مثل البالغات المالية ،والرشوة،

ويتم تقديم العديد من األمثلة من خاللها .ولكن الطريقة

االمتثال للقانون

األساسية للتعامل بنزاهة تعني التصرف بصدق وعدل.
وبغض النظر عن ظروف العمل ،يجب على الزمالء
أن يتصرفوا دائ ًما بشكل أخالقي وعادل وصادق عند
التعامل مع شركاء العمل والمساهمين الرئيسيين مثل
العمالء ،والموزعين ،والممثلين ،وحملة األسهم،
والموردين ،والمنافسين ،وزمالء العمل ،والسلطات
الحكومية األخرى .ويمتد نطاق هذا االلتزام أيضًا
ليشمل التعامالت الخاصة مع الشركة نفسها ومن ذلك
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يجب على جميع الزمالء االمتثال للقانون في كل
ونظرا ألن  MSAهي شركة
الظروف دون استثناء.
ً
مقرها الواليات المتحدة ،فإن لدينا أفرع وإدارات حول
العالم .وهذا يعني أن االمتثال للقانون ال يتطلب منا
اتباع القوانين في الواليات المتحدة فحسب ،بل أيضًا
القوانين التي تنطبق علينا في كل الدول التي لنا عمل
بها .إننا شركة عالمية ولدينا التزامات قانونية عالمية.

والفساد ،تعامل مسؤولي الشركة في أسهمها بنا ًء على
معلومات حصلوا عليها بحكم مناصبهم ،واالستيراد
والتصدير والمنافسة (عدم االحتكار) والصحة والسالمة
في مكان العمل والحماية البيئية والعديد غيرها .وتحتفظ
 MSAبسياسات محددة خاصة بالعديد من هذه القوانين
وكلما كانت القوانين التي تواجهها أكثر شيوعًا ،كانت
معالجتها أكبر بمزيد من التفصيل من خالل المدونة.

مدونة قواعد السلوك المهنية العامة في MSA

التدريب على االمتثال

االلتزامات اإلضافية الخاصة بالمديرين
إن كل مدير مسؤول عن الحفاظ على بيئة عمل

طريقة MSA

تشجع وتعزز وتدعم السلوك األخالقي وتلتزم
بالمدونة والقانون وسياسات الشركة المتعلقة بها.
وهذا يعني أن المديرين يجب أن يقوموا بالقيادة
عن طريق القدوة ويظهرون التزامهم بالمدونة من
خالل إجراءاتهم كل يوم .ويجب على المديرين

ويعتبر كل المدراء مسؤولين عن الحفاظ على بيئة
عمل تشجع وتعزز وتدعم السلوك األخالقي وتلتزم
بالمدونة والقانون.

تزود  MSAالزمالء بمجموعة متنوعة من األخالقيات
والتدريب على االمتثال حول موضوعات عديدة تتعلق
بالمدونة .بالنسبة للعديد من الزمالء ،يقدم التدريب نظرة
عامة .أما بالنسبة للزمالء اآلخرين ،فإن التدريب قد يكون
أكثر تفصيالً .يعتمد نوع التدريب الذي نقدمه لك على مهامك
الوظيفية في  .MSAوبغض النظر عن دورك ،فإننا عندما

أيضًا أن يحتفظوا بسياسة الباب المفتوح حتى يتسنى

نقدم تدريب االمتثال ،يكون مطلوبًا منك استكماله .ويشمل

للزمالء تحت إشرافهم امتالك القدرة على إثارة أية

هذا كل أشكال التدريب مثل التعليمات داخل قاعة التدريب

قضايا أو مخاوف .وكذلك يعتبر المديرون مسؤولين

ووحدات التدريب الذاتية على اإلنترنت والمواد المكتوبة

عن مراقبة االمتثال للمدونة في مجاالت بموجب
مسؤولياتهم .ويعني هذا أن المديرين يجب أن ينتبهوا

اتخاذ القرارات األخالقية

إلى بيئة العمل الخاصة بهم ويفهموا القرارات

تم تصميم المدونة لمساعدتك في تحديد مجموعة

وأخيرا ،يجب
والسلوكيات التي تجري حولهم.
ً

واسعة من الموضوعات التي قد تؤثر على

على المديرين أن يحرصوا على أن األخالقيات أو
المخاوف المتعلقة باالمتثال التي يتم تقديهما لهم يتم
توجيهها بسرعة إلى مسؤول االمتثال الرئيسي .وهذا
يعني أنه عندما يتلقى أحد المدراء مخاوف من زميل
ويعتقد أن األمر ينطوي على مخالفة محتملة للمدونة،
أو القانون ،أو سياسات الشركة المتعلقة بذلك،
فإنه يجب على المدير سرعة توجيهها إلى مسؤول
االمتثال الرئيسي .وهذا يعني أيضًا أنه يجب على أي

األخالقيات واالمتثال .وال يتمثل الغرض منها
في تغطية كل موقف أو سيناريو محتمل ،بل إنها
واحدة من مجموعة متنوعة من األدوات التي يمكن
استخدامها للمساعدة في اتخاذ االختيار األخالقي
المناسب .وإذا سبق لك أن واجهت موقفًا لم تكن
متأكدًا ما هو اإلجراء المناسب للقيام به ،فقم
بمطالعة اإلرشادات أدناه وتحدث بصوت عال إذا لم
تكن متأكدًا مما ستفعله.

مدير عدم االنتقام أو السماح باالنتقام ضد زميل أثار

• حدد المشكلة

أحد المخاوف بحسن نية.

•ضع في اعتبارك الحقائق ذات الصلة والتأثير

النتائج المترتبة على مخالفة المدونة أو

المحتمل

القانون

• راجع المدونة وطبقها.

قد تتسبب مخالفات المدونة أو القانون أو سياسات

•راجع السياسات واإلجراءات األخرى للشركة

الشركة ذات العالقة في مخاطر كبيرة تخص .MSA
وطبقًا لذلك ،ستؤدي تلك المخالفات إلى إجراء تأديبي
مالئم قد يصل وربما يشمل الفصل من العمل.

واألشكال األخرى.

وطبقها.
•قيم الخيارات المتاحة واسأل عن كيفية رؤية
اآلخرين لإلجراء الذي تم اختياره
• اطلب المساعدة من مدير أو مشرف أو اإلدارة
القانونية أو مسؤول االمتثال الرئيسي أو اإلرشادات
األخالقية أو مصدر آخر متاح
•نفذ مسار العمل المحدد
•تحقق مرة أخرى من مراجعة مسار العمل الذي
تم اختياره
9
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مكان العمل لدينا

…إننا ملتزمون بتوفير مكان عمل خال من
التمييز العنصري ،والتحرش والتنمر
وينبغي على كل منا أن يتوقع مكان عمل
يعزز فيه كرامته واحترامه.

بيئة من االحترام المتبادل
ثمة عامل رئيسي لنجاح  MSAهو األفراد التابعين لنا.
ومن خالل معرفة ذلك ،فإننا ملتزمون بضمان مكان عمل
خال من التفرقة العنصرية ،والتحرش ،والتنمر وينبغي
على كل منا أن يتوقع مكان عمل يعزز فيه كرامته
واحترامه .ولن تتسامح  ،MSAتحت أي ظروف ،مع أي
شكل من أشكال التفرقة العنصرية ،أو التحرش في مكان
العمل وسوف تعالج أي إجراء كهذا دون استثناء.
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مدونة قواعد السلوك المهنية العامة في MSA

أو حالة أخرى يحميها القانون .تشمل بعض أمثلة

طريقة MSA

التحرش:

طريقة MSA

• التنابذ
في أي مناسبة اجتماعية بعد ساعات الدوام ،طلب
مني أحد الزمالء في  MSAالخروج في موعد

• المضايقات
• أفعال التهديد أو الترهيب

غرامي وعبر لي عن مشاعر رومانسية .قلت له

• النكات غير الالئقة

إنني غير مهتم بأي شيء سوى عالقتنا المهنية .ومع

• الغزل المتكرر وغير المرغوب به

ذلك ،استمر هذا الزميل في طلب مواعدتي لدرجة
أنني أصبحت غير مرتاحة في مكان العمل.

ماذا ينبغي أن أفعل؟
فورا اإلبالغ عن هذا السلوك إلى
ينبغي عليك ً
المشرف أو المدير الخاص بك أو شريك عمل
الموارد البشرية ،أو مسؤول االمتثال الرئيسي أو
إرشادات األخالقيات في  .MSAإن المحاوالت

•المناقشات أو اإلشارات أو إظهار محتويات ذات
طبيعة جنسية وغيرها
• وغيرها المزيد.
أما التنمر فهور تصرف غير مرغوب به ،أو غير
منطقي ،أو غير مالئم لفظيًا ،أو جسديًا ،أو نفسيًا
أو غير ذلك مما يقوض أو يتداخل مع أداء عمل
شخص آخر ويجده اإلنسان العادي مشينًا ،أو مهددًا،

أحد زمالئي يسرد نكات نابية أو غير مهذبة في
مكان العمل .وعلى الرغم من أنها ليست موجهة لي،
إال أنني أسمعها بشكل متكرر .أخبرت زميلي أن
النكات مهينة ،ولكنه لم يتوقف.

هل ثمة شيء آخر يمكنني
أن أفعله؟
لديك الحق في االستمتاع بمكان عمل يعزز الكرامة
واالحترام .وبالتالي فإن سلوك هذا الزميل غير
الئق ولن يتم التسامح به على اإلطالق .ينبغي على
الزمالء اإلبالغ عن هذا السلوك إلى المشرف أو
المدير الخاص بهم أو شريك العمل أو قسم الموارد
البشرية أو مسؤول االمتثال الرئيسي أو إرشادات

المتكررة غير المرحب بها تعتبر سلو ًكا غير مناسب

أو مضطهدًا .وفي األمثلة التي ال يشكل فيها التنمر

وغير مقبول في مكان العمل ،ولن تتسامح MSA

تحرشًا في مكان العمل ،فإن هذا السلوك يمثل انتها ًكا

أخالقيات  .MSAوستحرص  MSAعلى مراجعة هذا

معها تحت أي ظروف .فلكل زميل الحق في مكان

للمدونة وسياسة الشركة القائمة على وجود بيئة خالية

األمر والتعامل معه.

عمل يحظى فيه باالحترام المتبادل ودون خوف

من التحرش ومكافحة للتنمر.

أو ترهيب.

(انظر بيئة خالية من التحرش وسياسة مكافحة التنمر
لمزيد من المعلومات)

طريقة MSA

المعاملة العادلة والتنوع
تدرك  MSAاألهمية البالغة للتنوع في مكان العمل،

التحرش والتنمر في مكان العمل

حيث نرحب بمختلف الثقافات في بيئة العمل لدينا.

تحتفظ  MSAبسياسة عدم التسامح تجاه التحرش والتنمر.

تعزز  MSAتنوع التفكير والمعاملة العادلة لكل

التحرش هو سلوك لفظي ،أو كتابي ،أو جسدي ،أو بصري

الزمالء ومقدمي الطلبات دون اعتبار للسن ،واللون،

تتعلق المعاملة العادلة بجميع مراحل
التوظيف المعمول بها ،مثل:

غير مرغوب وبغيض والذي يكون له غرض أو أثر يتداخل

والعقيدة ،واإلعاقة ،واألصل العرقي ،والحالة

•التعيين ،والترقية ،وإنهاء التوظيف

مع أداء العمل أو يوجد نوع من الترهيب أو بيئة عمل

االجتماعية ،واألصل القومي ،والعرق ،والدين،

عدائية تجاه شخص آخر بسبب الجنس ،أو التوجه الجنسي،

والنوع ،ووضع قدامى المحاربين ،وأية تصنيفات

أو العرق ،أو العمر ،أو الجنسية ،أو األصل ،أو الدين،

أخرى تم تقديم حماية لها بموجب قانون معمول به.

• تحديد األجور والمكافآت
• اختبار برامج التدريب
•سداد رسوم التعليم والمعونة التعليمية.
• التسريح المؤقت ،واالستدعاءات ،والزيادة
عن الحاجة
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3

مكان العمل لدينا

(يتبع)

تحتفظ كل منشأة من منشآت  MSAحول
العالم بإجراءات وممارسات من أجل
سالمة بيئة العمل.
مكان عمل آمن

ويشمل تعهد  MSAبسالمة بيئة العمل أيضًا

تعتبر  MSAهي أكثر الشركات أمانًا .عندما

التزامها بمنع العنف في مكان العمل .وهذا يعني

نظهر التزامنا بالسالمة لعمالئنا ،فإنهم في كل مرة

أنها لن تتسامح مع أي تهديد ،أو وعيد ،أو سلوك

سيحرصون على ارتداء أو استخدام منتجاتنا .ويبدأ

عنيف .وكذلك يعني منع العنف في مكان العمل أنه

األمر بسلوك شخصي كل يوم .وإننا ملتزمون

لن يتم السماح بوجود األسلحة في مباني الشركة،

بصحة وسالمة جميع الزمالء في كل األوقات

أو مركباتها ،أو مركبات األشخاص المتوقفة داخل

أثناء أدائهم لمسؤولياتهم تجاه الشركة دون استثناء.

مباني الشركة .وفي حالة واجهت ما تتوقع أنه بيئة

وتحتفظ كل منشآت  MSAحول العالم بإجراءات

عمل غير آمنة ،فإننا نتوقع منك إبالغ المدير ،أو

وممارسات من أجل سالمة بيئة العمل .بما في ذلك

المشرف ،أو شريك العمل أو قسم الموارد البشرية

استخدام معدات الحماية الشخصية ويكون كل زميل

أو فريق قيادة الصحة والسالمة بالشركة ،أو

مسؤول عن االلتزام بها .وإذا كانت سالمة بيئة

مسؤول االمتثال الرئيسي ،أو اإلرشادات األخالقية.

العمل هي أحد متطلبات األمان ،فإنها في الواقع

(انظر سياسة الصحة والسالمة الخاصة بمكان

أكثر من ذلك.

العمل لمزيد من المعلومات)

ونظرا ألننا شركة تعمل في مجال السالمة ،فإن
ً

طريقة MSA
يتوقع من كل زميل حول العالم أن يضطلع
بمسؤولياته الشخصية لسالمة مكان العمل
بغض النظر عن مهامه الوظيفية .ما الذي
يعنيه االضطالع بالمسؤولية الشخصية من
أجل السالمة؟
•فهم سياسات الشركات الخاصة بالسالمة
وااللتزام بها
•فهم متطلبات السالمة المحلية وااللتزام بها
•معرفة ما تحتاج القيام به في حالة موقف يتعلق
بالسالمة أو األمن
•التدخل واتخاذ إجراء عند رؤية حالة أو موقف
غير آمن
•ممارسة السالمة طوال اليوم مثل وضع درابزين
حول أعمدة السلم ،وعدم استخدام أجهزة الهواتف
المحمولة أثناء المشي أو القيادة أو غير ذلك

لدينا مسؤولية وضع خطة مرجعية خاصة بسالمة

•التوسع في نطاق تلك المسؤولية خارج العمل بما

مكان العمل لتحديد مثل قوي ذو معنى خارج مكان

يشمل األصدقاء واألسرة وغيرهم ممن تلتقي بهم

العمل ألسرنا ومجتمعاتنا.

خارج العمل
•اتباع مبادئ سالمة تعتمد على السلوكيات كل يوم!
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مدونة قواعد السلوك المهنية العامة في MSA

يهدد تعاطي مواد اإلدمان سالمة زمالئنا
ونزاهة منتجاتنا.

طريقة MSA
جرح أحد زمالء العمل إصبعه في خط اإلنتاج اليوم.
إنها ليست إصابة بالغة وقال المدير أنه ال يوجد سبب
لإلبالغ عنها.

ماذا ينبغي أن أفعل؟
أنت ملزم ومطلوب منك اإلبالغ عن أي وجميع
المسائل المتعلقة باإلصابات في مكان العمل .وفي
الواقع ،قد تكون ملز ًما ،حسب الحادث ،باإلبالغ عن
المواقف التي تجنب فيها زميل حدوث إصابة (ما
يعرف كذلك بـ "إصابة وشيكة") .ومن بين األسباب
األخرى ،يضمن البالغ أن الشركة يمكنها أن تقيم
وتحسن من عملياتها الموجودة لمنع الحوادث في
المستقبل .وعالوة على ذلك ،ال يجوز ألي أحد عدم
تشجيع الزمالء على التحدث ،وقد اقترف مديرك
خطأ عندما فعل ذلك.

تعاطي مواد اإلدمان

تابعة للشركة أو مركبة شخصية معدة الستخدام ،MSA

جزءا ً من نظام شخص ما أثناء وجوده في العمل

يهدد تعاطي مواد اإلدمان سالمة زمالئنا ونزاهة منتجاتنا

أو تشغيل معدات  MSAأخرى ،أو إجراء أعمال تخص

(من الليلة السابقة مثالً) واالستثناءات المحدودة مثل

وعمالئنا ،بالتالي — ومن ثم فإن هذا يتعارض تما ًما

 ،MSAأثناء وقوعهم تحت التأثير ال ُمخل للمخدرات

استخدام وصفات أدوية؛ أو التزامات في حال كان

مع مهمة عملنا .ولهذا السبب من بين أسباب أخرى ،فإنه

أو الكحول.

الشخص خاضعًا إللقاء القبض عليه فيما يتعلق بتعاطي

لن يسمح بتعاطي مواد اإلدمان في  .MSAومن المتوقع

كما تحتفظ  MSAبسياسات حول العالم تنص على

أن يقوم كل الزمالء في  MSAبأداء وظائفهم دون تأثير

متطلبات تتعلق بتعاطي مواد اإلدمان بتفاصيل أكبر

المواد الكحولية أو المخدرة .وهذا يعني أن الزمالء في

ومعالجة قضايا مثل تعاطي المواد الكحولية التي تكون

مواد اإلدمان؛ وحق  MSAفي إجراء فحوصات.
يرجى استشارة شريك أعمال الموارد البشرية لمزيد
من المعلومات.

 MSAلن يمكنهم الحضور إلى العمل ،أو تشغيل مركبة
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مكان العمل لدينا

(يتبع)

يجب على الزمالء في  MSAاالمتناع عن مناقشة المعلومات السرية
في منتديات عامة.
المعلومات السرية

(انظر سياسة أمن المعلومات والبيانات لمزيد

غالبًا ما نصل بحكم عملنا في  MSAإلى معلومات

من المعلومات)

سرية عن الشركة .ونقصد بالمعلومات السرية بشكل

تشمل بعض األمثلة الخاصة بالمعلومات

عام أية معلومات غير مخصصة للعامة والتي قد

السرية:

يستخدمها منافسون أو آخرون ،وهي معلومات من
شأنها إن تم اإلفصاح عنها التسبب في إحداث ضرر،
أو معلومات مقدمة أو عهد بها إلينا وتم االتفاق على

• تصاميم المنتج

التعامل معها بسرية.

• استراتيجيات التسويق

يلتزم كل زميل في  MSAبالحفاظ على سرية تلك

•معلومات التسعير غير المنشورة

المعلومات .وهذا يعني أنه يجب علينا أال نسمح مطلقًا

•المعلومات الشخصية (مثل معلومات الصحة

بالوصول غير الالئق للمعلومات ويجب علينا عدم
مشاركة المعلومات بشكل غير الئق وأن نحرص
دائ ًما على عدم فقد أو وضع أو ترك معلومات سرية
في غير مكانها (أو أجهزة تحتوي على معلومات مثل

وأرقام الضمان االجتماعي)
•النتائج المالية غير المنشورة
• نشاط االندماج واالستحواذ

رأيت اليوم جسما ً معدنيا ً ثقيالً خاصا ً بأحد زمالء
العمل يسقط في ساحة انتظار السيارات .لم تكن
هناك إصابة بالغة لذلك اتفقنا أنه ال يوجد سبب
لإلبالغ عن ذلك.

هل كان ذلك صحي ًحا؟
ال .أنت مطلوب منك اإلبالغ عن كل المسائل
المتعلقة باإلصابات في مكان العمل .وفي الواقع،
قد تكون ملز ًما ،حسب الحادث ،باإلبالغ عن
المواقف التي يتجنب فيها زميل حدوث إصابة (ما
يعرف كذلك بـ "إصابة وشيكة") .ومن بين األسباب
األخرى ،يضمن البالغ أن الشركة يمكنها أن تقيم

حاسب محمول أو هاتف ذكي) دون إشراف .ويجب

•أحداث األمن السيبراني غير العلنية

على الزمالء في  MSAأيضًا أن يمتنعوا عن مناقشة

• استقصاءات تجارية

المستقبل .وعالوة على ذلك ،ال يجب على أي أحد

• وغيرها المزيد!

منع الزمالء على اإلطالق من التحدث.

المعلومات السرية في المنتديات العامة مع زمالء
آخرين في  MSAوالذين ال يحتاجون إلى معرفة تلك
أمرا
المعلومات .يعتبر االحتفاظ بالمعلومات السرية ً
بالغ األهمية لنجاح شركتنا.
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•األبحاث وخطط تطوير المنتج

طريقة MSA

وتحسن من عملياتها الموجودة لمنع الحوادث في

مدونة قواعد السلوك المهنية العامة في MSA

الملكية الفكرية

مواد لها حقوق الطبع والنشر .وأيضًا ال يجوز

نخصص في  MSAموارد كبيرة إلنشاء وحماية

للزمالء استخدام ،أو تنزيل أغاني ،أو صور،

الملكية الفكرية الخاصة بنا .وتشمل هذه الملكية

أو فيديوهات دون موافقة المالك صاحب الحقوق.

الفكرية براءات االختراع التي تخص MSA

وسوا ًء كنت تتعامل مع الملكية الفكرية الخاصة

والعالمات التجارية وحقوق الطبع والنشر

بشركة  MSAأو الملكية الفكرية الخاصة بأحد

واألسرار التجارية .وغالبًا ما يشار لهذه األمور

شركائها ،فيجب عليك دائ ًما أن تضمن التعامل

باسم "األصول المعنوية" وهي تشمل أية أفكار

المناسب معها .وفي حالة اشتباهك لسوء استخدام

واختراعات وعمليات وتصاميم يتم إنشاؤها خالل

يتعلق بالملكية الفكرية ،يجب عليك إبالغ األمر

أوقات دوام الشركة ،وعلى نفقتها باستخدام موارد

إلى المشرف أو المدير أو اإلدارة القانونية

الشركة أو ضمن نطاق المهام الوظيفية الخاصة بنا.

أو اإلرشادات األخالقية الخاصة بك.

وقد تظهر الملكية الفكرية في صورة ورقية .وغالبًا

ال يتم استخدام تكنولوجيا الشركة على اإلطالق بطريقة:
• تعرض الشركة لمخاطر األمن السيبراني.
•تتداخل مع مسؤوليات العمل الخاص بك أو
بالزمالء اآلخرين
•تتضمن مشاريع تجارية شخصية أو فرص عمل
•تكون غير قانونية أو ال تمتثل لسياسات وإجراءات MSA
تحتفظ  MSAبعدة سياسات تحكم استخدام الزمالء للتكنولوجيا.
يعتبر كل زميل مسؤوالً عن قراءة وفهم واتباع تلك السياسات.
يجب على الزمالء االتصال على الفور بقسم تكنولوجيا

(انظر سياسة أمن المعلومات والبيانات لمزيد

المعلومات عندما يكونوا غير متأكدين من القواعد الحاكمة

من المعلومات)

الستخدام تكنولوجيا المعلومات.

والمعلومات األخرى المخزنة إلكترونيًا .ويعتبر

استخدام تكنولوجيا المعلومات

(انظر سياسة استخدام شبكة الحاسب وسياسة أجهزة

منتج العمل المذكور ،بغض النظر عن الشكل الذي

تدرك  MSAاألهمية البالغة للتكنولوجيا في بيئة

االتصال المحمولة وسياسة الوصول للشبكة عن بعد لمزيد

يتم تخزينه أو تقديمه به  -مل ًكا لشركة  .MSAومن

األعمال العامة سريعة التطور اليوم .حيث تساعدنا

من المعلومات)

المهم لك أن تتبع سياسة أمن المعلومات والبيانات

التكنولوجيا مثل البريد اإللكتروني ،وبرمجيات

الخاصة بشركة  MSAوذلك من أجل حماية الملكية

الكمبيوتر ،وشبكة اإلنترنت ،واألجهزة اإللكترونية

الفكرية الخاصة بها بشكل مناسب.

المحمولة وأجهزة التخزين على أداء عملنا بشكل

ما يتم تخزينها وتسجيلها بعدة طرق مثل الوثائق
الهندسية ،ومستندات  ،Wordومستندات ،Excel

ويجب علينا أيضًا أن نحترم حقوق الملكية الفكرية
لآلخرين تما ًما كما نتوقع من اآلخرين احترام
الملكية الفكرية الخاصة بشركة  .MSAوهذا
يعني أنه ال يجوز لنا أن ننتهك عن علم براءات
االختراع ،أو العالمات التجارية ،أو حقوق الطبع
والنشر الخاصة باآلخرين .كما ال يجوز للزمالء
تنزيل أي برامج غير مرخص بها على أجهزة
كمبيوتر الشركة ،أو نسخها ،أو نشرها ،أو توزيع

أكثر فعالية .ويجب على الزمالء أن يكونوا يقظين
إزاء المخاطر المحتملة لتلك التكنولوجيا ويجب

طريقة MSA

عليهم استخدام التكنولوجيا بطريقة آمنة ،ويجب
عليهم القيام بذلك طبقًا لسياسات الشركة .وهذا

وفيما يلي بعض األمثلة التي توضح االستخدام

يشمل ،على سبيل المثال ،استخدام شبكات آمنة

المحظور لتكنولوجيا المعلومات :الدخول على صور،

وأجهزة معتمدة من الشركة لتخزين المعلومات

أو مواد جنسية صريحة والنقر فوق روابط مشتبه

ومنتج العمل المتعلق بشركة .MSA

بها أو غير موثوق بها أو خطرة وتنزيل برامج
غير مصرح بها وإرفاق ملحقات غير معتمدة مثل
مشغالت الفالش بالحاسبات المحمولة واألجهزة
المشابهة وتجاوز ضوابط األمن السيبراني واستخدام
أجهزة االتصال الخاصة بالشركة إلرسال رسائل
تهديدات أو تحرش.
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شركاؤنا التجاريون

يشمل الشركاء التجاريون
العمالء والموزعين
وممثلي أو وكالء الغير
وموردي الخدمات
والبائعين.
في كل يوم حول العالم ،يتفاعل الزمالء في

بالنسبة لشركة  .MSAكما ال يجوز أن تضر هذه

كما أن األمر ال يقتصر فقط على تجنب تضارب

 MSAمع أعمال وأفراد ال يعملون لدى .MSA

العالقات بسمعة الشركة عن طريق إيجاد تضارب

المصالح الفعلي بل أيضًا يجب علينا تجنب

وعادة ما نشير إلى هذه الكيانات واألفراد باسم

المصالح أو الظهور غير الالئق .ثمة طريقة سهلة

المناسبات التي يحتمل فيها حدوث تضارب

الشركاء التجاريين .ثمة أمثلة للشركاء التجاريين

الختبار نفسك وهي أن تسأل هذه األسئلة :كيف يمكن

للمصالح .وفي حاالت عديدة ،يكون مجرد احتمال

تشمل العمالء والموزعين وممثلي أو وكالء الغير

لآلخرين تفسير تصرفاتي؟ ماذا لو تم طبع أعمالي

حدوث تضارب للمصالح ذي داللة كافية لإلضرار

وموردي الخدمات والبائعين وغيرهم .ويشمل هذا

على شبكة اإلنترنت أو في الجريدة — هل سأكون

بسمعة الشركة أو باألحرى التسبب في مشكالتلك

القسم موضوعات عادة ما يتم طرحها عند التعامل

مرتا ًحا لذلك؟

أو للشركة.

يطلب منا اتخاذ قرارات عمل بنا ًء على حكم

إن أفضل طريقة لتجنب تضارب المصالح هي

تجاري معقول خاص بما هو في صالح الشركة

اإلفصاح على الفور ومقد ًما عن أي سلوك أو معاملة

تضارب المصالح

بشكل أفضل؟ ينشأ "تضارب المصالح" عندما يتم

أو عالقة غير عادية وإبعاد نفسك عن كل المعامالت

من المتوقع منا التصرف بطريقة تعزز أفضل

حجب الحكم التجاري الخاص بنا من قبل المصلحة

التجارية بين  MSAوالشريك التجاري ذو الصلة.

مصالح الشركة .فال يجوز أن تحجب العالقات

الشخصية لنا في معاملة لنا .ال يجوز أن يؤثر

وفي واقع األمر ،يجب على الزمالء اإلفصاح بشكل

الشخصية مع الشركاء التجاريين والغرباء اآلخرين

تضارب المصالح على الحكم ،أو الموضوعية ،أو

كامل عن أي نشاط مقترح والذي قد يحدث تضارب

حكمنا أو قدرتنا على التصرف بطريقة تكون أفضل

اإلخالص للشركة.

المصالح قبل المتابعة .وفي حال ساورك شك ،فمن

مع الشركاء التجاريين وتحدد توقعات الشركة
بخصوص هذه التعامالت.
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األفضل دائ ًما اإلفصاح عن التضارب المحتمل .وعندما
يكون اإلفصاح مطلوبًا ،فإنه يجب على الزمالء إبالغ كل
من المشرف ومسؤول االمتثال الرئيسي الخاصين بهما
بشأن التضارب المحتمل وطلب التوجيه قبل االستمرار.
قد يمتلك زميل أسه ًما في شركة مساهمة عامة تقوم بأعمال
مع  MSAطالما كانت تلك الملكية أو المعامالت التجارية
ال تؤثر على  .MSAوإذا لم تكن متيقنًا بشأن معاملة أو
عالقة معينة ،فمن األفضل أن تطلب التوجيه قبل التصرف
عن طريق االتصال بالمشروف الخاص بك ،أو اإلرشادات
األخالقية ،أو مسؤول االمتثال الرئيسي.

ال يقتصر األمر فقط على تجنب تضارب
ضا تجنب
المصالح الفعلي بل يجب علينا أي ً
المناسبات التي يحتمل فيها حدوث تضارب
للمصالح.
التوظيف المتداخل

طريقة MSA

قد يرغب زمالء  MSAفي االشتراك في عمل
خارج شركتنا .ونحن نسمي هذا "التوظيف

طريقة MSA

المتداخل" .تشمل إجراءات التوظيف المتداخل
فيما يلي أمثلة لتضاربات المصالح التي ال يمكن
السماح بها:
•تقديم أو تلقي هدايا أو إكراميات غير الئقة
•مشاركة المعامالت التجارية الخاصة بشركة MSA
مع أفراد األسرة
•مشاركة المعامالت الشخصية مع شركاء MSA
تيسيرا مما هو متاح
التجاريين حول الشروط األكثر
ً
بالنسبة لآلخرين
•االحتفاظ بمصالح مالية مادية في منظمة لها تعامالت

على أشكال مثل االحتفاظ بوظيفة ثانية ،أو
الحصول على تعويض مقابل إلقاء خطابات،
أو عروض تقديمية ،أو المشاركة كخبير في
الموضوع.
وتنطوي إجراءات العمل المتداخل على مخاطر
تؤدي إلى تضارب المصالح بما يعيق من أداء
مسؤولياتنا تجاه  .MSAوتعتبر إجراءات التوظيف
المتداخل التي تمنع الزميل من القيام بمسؤوليات
الوظيفة الخاصة به تجاه  MSAمحظورة بشكل
بات .ينبغي توجيه كافة األسئلة بخصوص

تجارية مع  MSAأثناء اشتراكها في أو اطالعها على

التوظيف المتداخل إلى الشريك التجاري في إدارة

هذه التعامالت.

الموارد البشرية المحلي الخاص بك.

•االحتفاظ بمصلحة مالية كبيرة في منظمة تتنافس

أفكر في االستثمار لدى موزع صغير يقوم بإعادة
بيع منتجات السالمة .وهذا الموزع ال يخطط من
أجل بيع منتجات  MSAأو منتجات شبيهة بتلك التي
تقوم  MSAببيعها.

هل أحتاج لعمل أي شيء؟
نعم .اتصل بالمشرف أو مسؤول االمتثال الرئيسي
أو اإلرشادات األخالقية في  MSAالخاصين
بك وعلى هذا النحو قد يقدم االستثمار تضاربًا
للمصالح .ال تتخذ هذه القرارات منفردًا .عالوة على
ذلك،من األفضل أن تكون سباقًا بشأن هذه المواقف،
وبالتالي فإنه إذا نشأ تضارب ما ،فإنك تكون بالفعل
قد أبلغت الشركة ويمكن اتخاذ إجراءات تصحيحية
مناسبة .إذا كنت صري ًحا ومنفت ًحا مع الشركة ،فإن
التضاربات غالبًا ما تكون قابلة للمعالجة.

مع MSA
• وغيرها المزيد!
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(يتبع)

يجب أن يبقى زمالء  MSAيقظين
ويقوموا باإلبالغ عن أي احتمال للفساد
"الراية الحمراء" والتي قد يتم مواجهتها
أثناء عملهم.
الرشوة والفساد

يعد غير قانوني بالنسبة لشركة  MSAكي تقوم به

لدى  MSAسياسة صارمة تحظر الرشوة والفساد.

بنفسها .قد تتحمل  MSAوزمالءها المسؤولية عن

ويعتبر ذلك السلوك المشين غير مشروع في الواقع

األفعال غير القانونية الخاصة بشركائنا التجاريين

في كل الدول حول العالم .لن تتسامح  MSAبشأن

إذا كان لنا أن نشتبه بشكل معقول بأنهم متورطين

الرشوة والفساد وسوف تنجح وتقوم بتنمية األعمال

في إحدى ممارسات الفساد التي تتضمن بيع

الخاصة بنا بالطريقة الصحيحة.

المنتجات الخاصة بنا.

وعلى سبيل المثال ،يحظر قانون U.S. Foreign

يجب أن يبقى زمالء  MSAيقظين ويقوموا باإلبالغ

بمستويات عالية من الفساد .لقد قاال إن القيام

)( Corrupt Practices Act (FCPAالممارسات

عن أي احتمال للفساد "الراية الحمراء" والتي قد

باألعمال من خالل شركتهما يمكن أن يحمي MSA

األجنبية الفاسدة بالواليات المتحدة ())FCPA

يواجهها أثناء عملهم .على سبيل المثال ،ينبغي أن

من اتهامها بالرشوة.

وقانون ( U.K. Bribery Actالرشوة في المملكة

يدفعنا الوكيل التجاري الذي يطلب منا مسبقًا دفع

المتحدة) بشكل صارم على الشركات والجهات

العمولة نقدًا إلى االشتباه في ارتكاب مخالفات .ولهذا

التابعة لها باالشتراك في ممارسات األعمال الفاسدة.

السبب ،فإن  MSAلديها عملية ثابتة تؤهل الشركاء

فهذان القانونان وقوانين أخرى يتم العمل بها بشدة

التجاريين التابعين للغير قبل أن يصبحوا متورطين

ويفرضان على عقوبات مغلقة على أولئك الذين

في أو يتعاملون مع فرق المبيعات الخاصة بنا .يجب

يخالفونها بما في ذلك أحكام بالسجن على أولئك

على زمالء  MSAالذين يقومون بتقييم وتوظيف

األفراد وعقوبات قاسية على الشركات.

وإدارة العالقة مع الشركاء التجاريين التابعين للغير

اقترب مني مالكان تابعين لشريك تجاري محتمل في
أحد المعارض التجارية وأخبراني أنهما يستطيعان
مساعدة  MSAعلى القيام بأعمال في دولة معروفة

هل هذا صحيح؟
ال ،غالبًا ما يكون الخطر أكبر في واقع األمر ألن
لدينا رؤية ورقابة بشكل أقل على أنشطة الشركاء
التجاريين التابعين للغير ،األمر الذي يعني أننا ربما
كنا ال نعلم عن أنشطة الفساد الخاصة بهما .وفي
نفس الوقت ،يمكن أن نكون مسؤولين عن سلوكهما
غير الالئق .وهذا ألن هيئات إنفاذ القانون الحكومية

أن يلتزموا دائ ًما بإجراءات العناية الواجبة لهذه

تتوقع من الشركات أن تكون على علم بمؤهالت

األمور .اتصل باإلدارة القانونية إذا كانت لديك أي

وخبرات الشركاء التجاريين التابعين لها لتجنب

أسئلة حول هذه العملية.

المعامالت التجارية مع الشركات التجارية الفاسدة.

ذلك الشخص بشكل غير مناسب لمساعدة MSA

وغالبًا ما يتم إخفاء المبالغ المدفوعة بشكل غير

ولهذه األسباب ،تحتفظ  MSAبعملية إدارة عالمية

في القيام بعمل أو الحصول لنا على ميزة غير

الئق في صورة هدايا أو إكراميات .ولهذا السبب،

للشركاء التجاريين والتي يجب اتباعها بالنسبة

الئقة .كما أنه من غير القانوني وضد سياسة MSA

فإنه من األهمية بمكان اتباع سياسات MSA

لمشاركة شركاء تجاريين تابعين للغير متورطين في

استخدامها من قبل الغير مثل الوسيط التجاري أو

الخاصة بالهدايا والترفيه .ويتم إدراج المزيد من

بيع منتجات .MSA

ممثل الغير أو الموزع من أجل القيام بإجراء قد

التفاصيل حول الهدايا المقبولة في القسم التالي.

كما أن هذه القوانين ،وسياسة  ،MSAتحظر على
الزمالء تقديم أو التفويض أو الوعد بتقديم أي
شيء ذو قيمة ألي شخص من أجل التأثير على
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طريقة MSA
أعمل في مجال الهندسة وغالبًا ما أتعامل مع هيئات
اعتماد متنوعة في دول أجنبية .طلب موظف إحدى
الهيئات إعطاءه مبلغ مالي بحيث يمكن تسريع العملية
وأكد لي أن هذه ممارسة تجارية قياسية.

ماذا ينبغي أن أفعل؟

وال يجب على الزمالء إطالقًا أن يدفعوا
لقاء السفر أو النفقات المتعلقة بأي
مسؤول حكومي دون اعتماد مسبق من
اإلدارة القانونية.
وألن قانون الممارسات األجنبية الفاسدة بالواليات

مسبق من اإلدارة القانونية .تحتفظ اإلدارة القانونية

المتحدة والقوانين المشابهة بخصوص الرشوة والفساد

بعملية مقررة لطلب االعتماد.

تستهدف بشكل خاص المبالغ المدفوعة للموظفين
الحكوميين غير األمريكيين ،فإنه يجب علينا اتخاذ
إجراءات محددة عند التعامل مع هؤالء األفراد .ضع
في االعتبار أن موظفي الحكومة غالبًا ما يشملون
موظفي "المشاريع المملوكة للدولة" أو "الشركات
التي تمتلكها الدولة" .تعتبر الشركات التي تمتلكها
منظمات يبدو وأنها تعمل كعمل خاص ولكن لديها
مستوى من الملكية أو الرقابة الخاصة بالحكومة .ال
تخمن أو تفترض ذلك سوا ًء كانت منظمة ما مشروعًا
مملو ًكا للدولة أم ال ،واتصل باإلدارة القانونية
لمساعدتك على اتخاذ هذا القرار.
وال يجب على الزمالء إطالقًا أن يدفعوا لقاء السفر

يجب عليك االتصال باإلدارة القانونية إذا كان لديك
مخاوف حول شرعية دفع المبلغ المالي قبل القيام بذلك.
ستساعدك اإلدارة القانونية على اتخاذ قرار فيما إذا كان
طلب السداد مناسبًا .وعالوة على ذلك ،تحظر سياسة
" MSAمصاريف التسهيالت" دون موافقة كتابية مسبقة
من مسؤول االمتثال الرئيسي .وتعتبر دفعة التسهيالت
دفعة اسمية تستخدم عادة في تغطية اإلجراءات الحكومية
(معالجة األوراق الحكومية ،تأمين الخدمات الحكومية
وغير ذلك).

وأخيرا  -وباإلضافة إلى سياسة مكافحة الرشوة/
ً
مكافحة الفساد الخاصة بنا  -تقدم  MSAأيضًا دليل

أخبرني زميلي قصة حول أحد الزمالء الذي تعرض

الموارد الخاص بمكافحة الرشوة/مكافحة الفساد.

للتهديد أثناء السفر للخارج من قبل وكيل حدود محلي.

يرجى االطالع على السياسة ودليل الموارد لمزيد

لم يسمح وكيل الحدود للزميل بمغادرة البالد إال بعد

من المعلومات حول هذا الموضوع .في حالة واجهتك

دفع مبلغ نقدي زهيد .ماذا ينبغي علي أن أفعل إذا ما

فورا
مخاوف متعلقة بالرشوة أو الفساد ،يجب عليك ً

واجهني موقفا ً مشابهاً؟

االتصال بمسؤول االمتثال الرئيسي أو اإلرشادات
األخالقية.

في أية حالة تعتقد أن صحتك وسالمتك معرضتان
للخطر لرفضك دفع أموال ،فينبغي عليك دفع هذا

(انظر سياسة مكافحة الرشوة/مكافحة الفساد الخاصة

المبلغ .ومع ذلك ،يجب عليك إخطار رئيس العمل

بشركة  MSAلمزيد من المعلومات)

ومسؤول االمتثال الرئيسي بأسرع ما يمكن بعد سداد
هذا المبلغ.

أو النفقات المتعلقة بأي مسؤول حكومي دون اعتماد
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(يتبع)

الهدايا والترفيه

ثانيًا ،يجوز للزمالء فقط تقديم أو تلقي هدايا وترفيه

يعتبر تقديم أو تلقي هدايا وترفيه ممارسة شائعة

عندما ال يبدو أن القيام بذلك سيكون التزا ًما من قبل

بشكل نسبي في العديد من دوائر الصناعة والثقافات

المتلقي أو منعه من التصرف منفردًا بما فيه أفضل

والدول .والحق أن تلك الهدايا والترفيه يمكن

صالح للمنظمة الخاصة به.

أن تساعدنا في إظهار خالص تقديرنا لشركائنا

ثالثًا ،تعتبر  MSAبشكل عام أن الهدايا والترفيه

التجاريين .ومع ذلك ،من الخطأ التأثير على صنع

المقدمين إلى أحد الزوجين أو أحد أعضاء األسرة أو

القرار الخاص بشركائنا التجاريين عن طريق تقديم

زميل أو شريك تجاري بمثابة هدية عمل .وبالتالي،

هدايا أو ترفيه باهظة أو غير الئقة .وبالمثل ،يجب

تخضع تلك الهدايا للمدونة.

أن تستند قراراتنا التجارية دو ًما على ما هو أفضل
لصالح الشركة وال يجوز أن تتأثر بالهدايا أو الترفيه
المقدمين من جانبنا .كذلك يجب علينا أيضًا أن نضع

بطاقات الهدايا أو ما يعادلها وفي جميع الظروف،

وفي كل مرة تفكر في قبول أو تقديم هدايا أو ترفيه،
يجب أن تفكر في اإلرشادات التالية .يجب أن تكون
الهدايا والترفيه:
•مسموح بها بموجب القوانين المحلية وسياسة
الشركة
• عادية في قيمتها التجارية

يجب أن تتوافق الهدايا مع القوانين األخرى المعمول

•متصلة بغرض تجاري مشروع

بها وسياسات .MSA

• رمزية وذات طبيعة عرفية

التي يجب وضعها في االعتبار عند تقديم أو تلقي

يسمح لقادة األعمال والقادة الجغرافيين بتعيين

• ليست ذات طبيعة شخصية

هدايا أو ترفيه.

سياسات محلية لزمالئهم بشرط أن تكون تلك

• غير متكررة الحدوث

في االعتبار أن تقديم هدايا وترفيه باهظين يمكن أن
يفسر على أنه رشوة .ثمة عدد من المبادئ األساسية

أوالً ،تسمح  MSAبتقديم (وتلقي) هدايا ووسائل
ترفيه تعتبر مجامالت عرفية في مجال العمل
ونادرة الحدوث .يتوقع هذا األسلوب مجموعة
واسعة من ظروف العمل في جميع أنحاء العالم.
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السياسات مقيدة على األقل كما هو الحال بالنسبة
لإلرشادات المحددة أعاله .يجب أوالً اعتماد تلك
السياسات المحلية من قبل مسؤول االمتثال الرئيسي.

• ليست نقدية أو ما يعادل النقد
إذا ساورك شك ،فاتصل بمسؤول االمتثال الرئيسي
مقد ًما للحصول على توجيهات.
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طريقة MSA

يجب أن تستند قراراتنا التجارية دائ ًما على ما هو
أفضل لصالح الشركة.

يعد األسبوع التالي عيدًا وطنيًا في بالدي واحتفاالً

القروض

األولى ال يقترضون أمواالً من أفراد أو منظمات

بهذا العيد ،أود تقديم بطاقات هدايا ألفضل

تحدث القروض تضارب المصالح ،مع أنه يحتمل

إلجراء أو احتمال إجراء أعمال مع  MSAسوا ًء

 10عمالء الستخدامها أثناء االحتفاالت الوطنية.

أن تكون بحسن نية .ولتجنب هذه التضاربات ،قد

كان ذلك عميالً أو شري ًكا في قناة أو موردًا أو مقدم

ال يشترط أن تكون بطاقة الهدية بمبلغ كبير،

ال يقوم زمالء  MSAبإقراض أموال ألي شريك

خدمة أو شريكا ً تجاريا ً آخر .ومع ذلك ،ال ينطبق هذا

وبالتالي فإنها ليست مشكلة،هل هذا صحيح؟

تجاري أو أي فرد قد يكون له معامالت تجارية مع

الحظر على تعليمات اإلقراض العامة مثل البنوك

كال.

 MSAدون الحصول على اعتماد مسبق من الشركة.

والمدخرات وجمعيات القروض أو اتحادات ائتمانية

ينبغي أن يكون نشوء تلك الظروف ،إن حدث،

والذين قد يكونون شركاء تجاريين مع  MSAشريطة

نادرا ويجب تقديم كل طلبات االعتماد إلى مسؤول
ً

أن القروض من تلك األطراف ال يجوز تقديمها

االمتثال الرئيسي.

بشروط أكثر مالئمة مما هو متاح بشكل عام

بموجب سياسة  ،MSAال يسمح لك على اإلطالق
بتقديم هدايا نقدية أو ما يعادلها من النقد بغض
النظر عن المبلغ .وتعتبر بطاقة الهدايا مشابهة
للنقود ،ألن لها قيمة مالية ويمكن استخدامها لشراء

وتما ًما مثلما يحدث إقراض األموال تضاربًا في

السلع أو الخدمات.

المصالح ،يحدث نفس الشيء عند اقتراض األموال.

بالنسبة لآلخرين.

وبالتالي فإن زمالء  MSAوأفراد أسرهم من الدرجة
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5

حملة األسهم

كبيرا
قدرا ً
عن طريق استثمار أموالهم في  MSAوضع حملة األسهم لدينا ً
من الثقة في كيفية إدارة األعمال التجارية الخاصة بنا.
 MSAهي شركة تطرح أسهمها للتداول العام .وهذا

كلها بالغات مالية داعمة ومدروسة وتخضع لنفس

يعني أننا مملوكين لحملة أسهم من األفراد ويمكن

الشروط .وفي أي وقت يتم فيه تحضير أو توثيق

ألي شخص في الواقع شراء السندات الخاصة بنا

هذه البنود ،فال يجوز للزمالء حجب أو تحريف

من بورصة نيويورك .عن طريق استثمار أموالهم

المعلومات.

كبيرا من
قدرا
ً
في  MSAوضع حملة األسهم لدينا ً
الثقة في كيفية إدارة األعمال التجارية الخاصة بنا.
وعلى سبيل المثال ،يعول علينا حملة األسهم لدينا
في اإلبالغ عن المعلومات المالية وغيرها التي تعتبر
دقيقة وعادلة وبالتالي يمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة
بشأن  .MSAوتناقش األقسام التالية "طريقة "MSA
والتزامنا بالنزاهة أمر هام بالنسبة للمساهمين
التابعين لنا.

دقة الدفاتر والسجالت
يعول المساهمون والشركاء التجاريون والزمالء
المساعدون وحملة األسهم الرئيسيون اآلخرون علينا
من أجل تقديم معلومات مالية دقيقة إلرشادهم في
اتخاذ قراراتهم .وغالبًا ما تتطلب القواعد واللوائح
كبيرا من الدقة عند
قدرا
ً
الحكومية المختلفة أيضًا ً
تقديم هذه المعلومات .ونتيجة لهذا ،فإننا جميعًا نتحمل
المسؤولية عن تأكيد أن دفاتر وسجالت  MSAتقدم
سا دقيقًا وعادالً لكل المعامالت والمعلومات
انعكا ً
ذات الصلة.

المحاسبة الخاصة بنا ،نشجعك على االتصال بمكتب

الحصول على اعتماد العميل بخصوص رسوماتنا

مراقبة الشركات أو رئيس قسم الشؤون المالية

الهندسية قبل الشحن ،إال أن اعتماد العميل قد يستغرق

اإلقليمي الخاص بك .وإذا اشتبهت في وجود سياسات
محاسبة غير الئقة ،فيجب عليك إبالغ الموضوع
باستخدام المصادر المبينة في المدونة.

األهمية بمكان أيضًا فهم أن السجالت مثل بالغات
المصروفات والفواتير وأوامر الشراء والعقود هي

سنقوم بالشحن وتحرير فواتير قبل نهاية الربع الحالي
من العام بدون اعتماد العميل وبالتالي يمكننا تسجيل

يطلب من الزمالء تقديم إفصاحات كاملة وعادلة

االعتماد الخاص بالعميل.

ودقيقة ومفهومة في جميع بالغات ووثائق MSA
المقدمة ألية هيئة حكومية أو أشخاص آخرين
خارج وداخل  .MSAإن أي تصرف عمدي لتزوير
أو تحريف أو إخفاء أية معاملة أو معلومات أخرى
مطلوبة ،سوا ًء كانت مادية أم غير مادية ،يعتبر إلى
حد كبير عمالً غير أخالقي وغالبًا ما يكون غير
مشروع ويشكل احتياالً بصورة عامة .ويطلب من
أي زميل يكون على علم بوجود احتيال أو يشتبه في
حدوث ذلك االحتيال أن يقوم على الفور باإلبالغ
عن المسألة لدى المشرف التابع له أو مراقب

اتباع سياسات وإجراءات المحاسبة المقررة في كل

المعامالت أو األحداث األساسية .وكذلك فإنه من

التالي من العام .أعطاني مديري تعليمات لضمان أننا

المبيعات لصالح الشركة .قال لي إنه قلق بشأن خطاب

األخالقية.

ويجب أن تعكس كل هذه السجالت بدقة جوهر

بضعة أسابيع ،األمر الذي قد يؤجل الشحن إلى الربع

اإلفصاح العادل واالحتيال

ولضمان دقة المعلومات والبالغات المالية ،يجب

أو مبهمة أو محرفة في دفاتر وسجالت الشركة،
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وللمزيد من المعلومات حول سياسات وإجراءات

مؤخرا بطلبية كبيرة .تطلب منا هذه الطلبية
فزنا
ً

الشركات أو مسؤول االمتثال الرئيسي أو اإلرشادات

األوقات .وال يجوز تسجيل أي أخطاء أو قيود مضللة

طريقة MSA

ماذا ينبغي أن أفعل؟
تعتبر قواعد المحاسبة محددة جدًا عندما يتعلق األمر
بالتعرف على عائدات الطلبيات .ومع العلم أن هذا
القبول الخاص بالعميل فيما يتعلق بالتسليم يعتمد على
قبوله للرسومات الخاصة بنا وليس من المالئم التعرف
على المبيعات دون اعتماد ما يتم الحصول عليه أوالً.
وبالتالي ،يجب عليك إخطار رئيس قسم الشؤون
المالية اإلقليمي الخاص بك أو اإلرشادات األخالقية
بخصوص مخاوفك من هذه الطلبية لضمان أن دفاتر
وسجالت الشركة ستكون دقيقة.

مدونة قواعد السلوك المهنية العامة في MSA

طريقة MSA
عاد مديري اليوم من اجتماع وأخبرني بأن الشركة
سوف تعلن االستحواذ على شركة كبيرة جدًا في وقت

الحصول على معلومات بحكم المنصب

وثمة بضعة أمثلة للمعلومات الداخلية هي :النتائج

ما من األسبوع التالي .أخبرني مديري أن المعلومات

يتم تنظيم شراء وبيع أسهم  MSAبشكل منظم

المالية غير المنشورة والمعلومات المتعلقة بعمليات

سرية جدًا وال يمكن مناقشتها حتى تعلن الشركة عن

للغاية .وفي نفس الوقت ،فإن االحتفاظ بثقة حملة

االندماج أو االستحواذ المحتملة والترسية المحتملة

االستحواذ في األسبوع التالي .كنت بالفعل أخطط لشراء

أمرا ها ًما
األسهم لدينا وأسواق التداول العامة يعتبر ً

لعقد كبير وتغييرات مهمة في انتظار اإلدارة داخل

بعض أسهم  MSAفي األسواق المفتوحة.

لنجاحنا المستمر .ويجب علينا في كافة األوقات

منظمة وتحقيق حكومي لم يتم اإلفصاح عنه له

أن نكون على علم بأن القواعد واللوائح التي تحكم

تأثير كبير محتمل وحوادث أمن سيبراني كبيرة لم

االستخدام غير الالئق الخاص بالمعلومات التجارية

يتم اإلعالن عنها ومعلومات أخرى ربما تؤثر على

الهامة غير معلومة بالنسبة للعامة .وغالبًا ما يشار

سعر أسهم .MSA

لهذا باسم "الحصول على معلومات بحكم المنصب".

ورهنًا بفترات التعتيم ،كما هو مبين في سياسة

وباختصار ،فإن الحصول على معلومات بحكم

تعامل مسؤولي الشركة في أسهمها بناء على

المنصب هو عبارة عن معلومات تتعلق بـMSA

معلومات حصلوا عليها بحكم مناصبهم في ،MSA

لم يتم اإلفصاح عنها للعامة ،وأن ثمة مستثمر

يمكن لـ  MSAالتداول في األسهم طالما أن قرارها

صا ها ًما في طريقه التخاذ
معقول قد يعتبر شخ ً

للقيام بذلك يعتمد ال محالة على معرفتها بالمعلومات

قرار بشراء أو االحتفاظ بأسهم  MSAأو بيعها.

الداخلية .أما الزمالء الذين لديهم أي شك سوا ًء

ال يسمح للزمالء الذين يحصلون على معلومات

كانوا خاضعين لفترة تعتيم أو سوا ًء تم اإلفصاح عن

بحكم المنصب استخدام أو مشاركة تلك المعلومات

معلومات محددة للجمهور فإنهم ملتزمين باالتصال

ألغراض خاصة بتداول األسهم .وال يعد استخدام

بمسؤول االمتثال الرئيسي قبل تداول أسهم .MSA

الحصول على معلومات بحكم المنصب لتحقيق
ميزة مالية شخصية أو تزويد اآلخرين "بمعلومات
قرارا باالستثمار على أساس
سرية" والذين يتخذون
ً
هذه المعلومات عمالً غير أخالقي فحسب وينتهك

(انظر سياسة تعامل مسؤولي الشركة في أسهمها

هل ال يزال بإمكاني القيام بذلك؟
ال ،يعتبر االستحواذ الكبير مثال لشيء يمكن اعتباره
"معلومات تتطلع عليها بحكم منصبك" .ويمنع منعًا
باتًا التداول أثناء حيازة معلومات تتطلع عليها بحكم
منصبك .وفي المثال أعاله ،ال يجوز لك المشاركة
في أي من عمليات أسهم  MSAحتى يتم اإلعالن عن
الحيازة .وبخالف ذلك ،يمكن تحديد أنك قمت بشراء
أسهم  MSAقبل اإلعالن عن الحيازة ألنك تعتقد أن
سعر األسهم قد يزداد بعد اإلعالن ،مما يجعله أكثر
تكلفة بالنسبة لك من أجل شراء األسهم في وقت الحق.
أما الزمالء المهتمون بماذا لو أنهم قاموا بتداول أسهم
 MSAبشكل الئق فيجب عليهم االتصال بمسؤول
االمتثال الرئيسي قبل المتابعة.

بناء على معلومات حصلوا عليها بحكم مناصبهم في
 MSAلمزيد من المعلومات)

سياسة تعامل مسؤولي الشركة في أسهمها بناء على
معلومات حصلوا عليها بحكم مناصبهم في ،MSA
بل أيضًا هوة عمل غير مشروع .وقد تكون عواقب
ذلك وخيمة على الشركة واألفراد.
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حملة األسهم لدينا

(يتبع)

يلتزم الزمالء باتخاذ
خطوات مناسبة لحماية
األصول الموكلة إليهم
وال يجوز للزمالء على
اإلطالق استخدام أصول
الشركة لالستفادة من
أية مصلحة خالف تلك
الخاصة بشركة .MSA
استخدام أصول الشركة وحمايتها

الخارجيين .ويجب أن تكون جميع العمليات التي يتم

في العديد من الحاالت ،يكون زمالء  MSAموكلين

اإلفصاح عنها للمدققين كاملة ودقيقة وطبقًا للقوانين

بالعديد من أصول الشركة ذات القيمة الكبيرة .وال

المعمول بها ومتطلبات اإلفصاح المنصوص عليها

يقتصر الزمالء على الوصول إلى األصول المالية

في هذه المدونة والسياسة المتعلقة بالشركة.

مثل الحسابات البنكية فحسب ،بل إن لديهم ،في

إن أي مقترح لالستعانة بمراجع خارجي أو شركة

العديد من الظروف ،معدات ومركبات ،ومخزون،

خدمات مالية أخرى إلجراء عمل الخدمات المالية

وتوريدات مكاتب ،وملكية فكرية مثل أسرار

يجب أن يتم وفق توجيهات مراقب شركة .MSA

التجارة .ويلتزم الزمالء باتخاذ خطوات مناسبة

ويجب على مراقب الشركات تقديم اعتماد كتابي

لحماية األصول الموكلة إليهم وال يجوز للزمالء

مسبق قبل أية عملية تدقيق خارجية أو شركة تعمل

على اإلطالق استخدام أصول الشركة لالستفادة من

في مجال الضرائب يتم التعاقد معها لتنفيذ الخدمات.

أية مصلحة خالف تلك الخاصة بشركة  .MSAويمنع
منعًا باتًا سوء االستخدام ،أو السرقة ،أو االختالس
(في حالة الملكية الفكرية) فيما يتعلق بأصول .MSA
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األسبوع الماضي .لم يكن األمر ذي أهمية كبيرة ،لقد
كانت بعض مشغالت الفالش وأقالم الحبر الجاف
ودفاتر المالحظات.

ماذا ينبغي أن أفعل؟
ال يمكن التسامح في سرقة أصول الشركات بغض
النظر عن قيمتها .وأيضًا ،ربما يكلف التأثير
التراكمي للسرقات البسيطة الشركة آالف الدوالرات
كل عام .وإذا سبق لك أن شاهدت أو اشتبهت في

ال يجوز لك استخدام المعلومات التي حصلت عليها

حدوث سرقة في مكان العمل ،فإنه مطلوب منك

في مجال أدائك لمسؤولياتك الوظيفية لالستفادة من

اإلبالغ عنها عن طريق استخدام الطرق المبينة في

التدقيقات
تحتفظ  MSAبعملية تدقيق صارمة ،والتي تشمل

عن تلك الفرص أوال لدى مسؤول االمتثال الرئيسي

عمليات المراجعة الحكومية الداخلية والخارجية

للحصول على موافقة مسبقة.

كامل مع المدققين التابعين لنا سوا ًء الداخليين أو

رأيت العميل الخاص بي وهو يسرق التوريدات

الفرص التجارية

أية فرصة عمل في  .MSAويجب أن يتم اإلفصاح

والضرائب .ويطلب منا جميعًا الدعم والتعاون بشكل

طريقة MSA

هذه المدونة.

6

أسواقنا ومجتمعاتنا

مدونة قواعد السلوك المهنية العامة في MSA

طريقة MSA
تلقينا طلبية كبيرة من شركة كبيرة ولم يسبق لنا أن بعنا
لها من قبل.

هل أحتاج ألي شيء قبل أن يمكنني
بيع/تصدير المنتجات الخاصة بنا
لهذا العميل؟

ال يقتصر "التصدير" فقط على شحن منتج
ضا تصدير
إلى خارج الواليات المتحدة ،بل أي ً
التكنولوجيا والخدمات.

نعم .توجد "ضوابط تصدير المستخدم" التي يجب
مراجعتها .وتوجد محظورات تصدير خاصة بالمستخدم
النهائي أو قيود قد تنطبق على أفراد بعينهم وشركات
محددة من قبل حكومة الواليات المتحدة .تصدر العديد
من الوكاالت التابعة لحكومة الواليات المتحدة قوائم
تحتوي على أسماء وعناوين هؤالء األشخاص وتلك

تصدير منتجاتنا وتكنولوجياتنا

منتجات أو تكنولوجيات أو خدمات بما يخالف هذه

ثمة عدد من القوانين األمريكية تحكم الطريقة التي

القوانين األمريكية .إذا كان لشركة  MSAعمليات

نجري بها معامالت معينة مع دول أجنبية وأطراف

وتكنولوجيات وخدمات يتم تطبيقها في مجال الرقابة

بعينها .وتنطبق هذه القوانين على عمليات الواليات

على الصادرات الخاصة بنا والحصول على تراخيص

المتحدة واألشخاص األمريكيين (أينما وجدوا)

التصدير ،فإنه ينبغي على الزمالء االتصال باإلدارة

والمنتجات المصنعة حول العالم باستخدام أجزاء أو

القانونية عندما ال يكونون متأكدين مما إذا كان منتج أو

تكنولوجيا ذات أصل أمريكي .وكذلك فإن العديد من

تكنولوجيا أو خدمة معينة يخضع لمتطلبات الترخيص

الدول تمتلك قوانين مشابهة خاصة بها.

الخاصة بالتصدير أو إعادة التصدير أو التحويل.

وعلى سبيل المثال ،تتطلب قوانين الواليات المتحدة

وتفرض حكومة الواليات المتحدة أيضًا العديد من

أنه يجب الحصول على رخصة تصدير قبل أن يتم

العقوبات االقتصادية والحظر ضد دول وكيانات وأفراد

تصدير أو إعادة تصدير أو نقل منتجات أو تكنولوجيات

بعينها .وتنطبق برامج العقوبات والحظر هذه على

أو خدمات  MSAخالف ذلك خارج الواليات المتحدة.

أنشطة المواطنين األمريكيين والمقيمين في الواليات

وال يقتصر "التصدير" فقط على شحن منتج إلى

المتحدة والشركات التابعة لشركات أمريكية ،بصرف

خارج الواليات المتحدة ،بل أيضًا تصدير التكنولوجيا

النظر عن أماكن وجودها ،وفي بعض الحاالت يكون

والخدمات المرتبطة بالمنتجات األمريكية .وكذلك

معموالً بها بالنسبة ألنشطة الشركات الدولية التي تتبع لـ

يمكن تعريف كلمة "تصدير" بأنه "تصدير التكنولوجيا

 MSAوالتي ال تكون شركات أمريكية .تحتوي سياسة

(انظر سياسة االمتثال لالستيراد/التصدير في شركة

الحساسة" وهو عبارة عن تصدير منتجات وتكنولوجيات

االمتثال للعقوبات التجارية األمريكية على قائمة من

 MSAوسياسة االمتثال للعقوبات التجارية األمريكية

لمواطنين غير أمريكيين أثناء وجودهم داخل الواليات

الدول التي ال يجوز لشركة  MSAإجراء معامالت

لمزيد من المعلومات)

المتحدة .وتوجد عواقب وخيفة تترتب على تصدير

تجارية معها .ويمكن الحصول على قائمة كاملة

الشركات .ويجب على  MSAمطابقة أسماء البائعين
التابعين لها وأسماء مستخدميها النهائيين مع قوائم
هؤالء األشخاص المقيدين قبل إنهاء معاملة تصدير
مقترحة من داخل الواليات المحتدة .تواصل مع اإلدارة
القانونية إذا كان لديك أية أسئلة قبل المتابعة.

للعقوبات االقتصادية والحظر من خالل اإلدارة القانونية
الخاص بنا.
ويجب على الزمالء الذين لديهم علم أو يشتبهون في أي
معاملة قد تكون مخالفة سوا ًء للقوانين المذكورة أعاله
أو سياسات الشركة المتعلقة بتلك القوانين سرعة إبالغ
األمر إلى اإلدارة القانونية أو مسؤول االمتثال الرئيسي
أو اإلرشادات األخالقية.
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لن تتسامح الشركة على اإلطالق بشأن
مواد الدعاية أو الترويج المخادعة
أو المضللة.

طريقة MSA
ومن جملة أمور أخرى ،ال يجوز لزمالء

الترويج واإلعالنات

وتعتبر  MSAمشتركة بصورة منتظمة في

 MSAعلى اإلطالق أن:

تعتبر  MSAشركة رائدة في قطاع عملها ألسباب

مجموعات التجارة الرسمية والهيئات األخرى

• إبرام أي تفاهم رسمي أو غير رسمي مع

عديدة ،ولكن أهمها هو أن العمالء وحملة األسهم

التي يشارك فيها منافسونا أيضًا .وعند استخدامها

أحد المنافسين بخصوص األسعار التي سنقوم

لدينا يمكنهم الوثوق بنا لتقديم منتجات وخدمات

بشكل مناسب ،تعتبر هذه المنظمات أدوات قانونية

بتحصيلها لمنتجاتنا أو األسواق التي نقوم بالبيع

عالية الجودة .كما أننا نحافظ على سمعتنا لتحقيق

وذات قيمة في نجاحنا المستمر .ومع ذلك ،يجب

التميز عن طريق الصراحة والوضوح في إعالناتنا

علينا دائ ًما أن نلتزم الحيطة عند المشاركة في

وأنشطتنا الترويجية .وطبقًا لذلك ،لن تتسامح

تلك المجموعات .ومن جملة أمور أخرى ،يجب

الشركة على اإلطالق بشأن مواد الدعاية أو الترويج

أن نضمن أن كل اجتماع أو تجمع موافق عليه

المخادعة أو المضللة.

بشكل مالئم من قبل جهة راعية ( NFPAأو )ISEA

األحيان بالتالعب في العطاءات ،وهو أمر غير

واإلصرار مقد ًما في جدول أعمال مكتوب بأن

قانوني.

مقررا ومتبعًا ويتطلب ذلك من المستشار
يكون ذلك
ً

• التماس أو قبول معلومات المنافسة من أحد

القانوني الخاص بالجهة الراعية أو خبير االمتثال

المنافسين.

مكافحة االحتكار والمنافسة العادلة
تهدف قوانين مكافحة االحتكار األمريكية،،
والقوانين واللوائح المشابهة حول العالم إلى تعزيز
المنافسة العادلة .تؤمن  MSAبالمنافسة الحرة
والمفتوحة وال تتسامح مع أي تصرف من قبل
الزمالء التابعين لنا يحاول إيجاد ميزة غير قانونية.
وباختصار ،سوف نمتثل بشكل كامل لجميع القوانين
المعمول بها المتعلقة بالمنافسة.
ويمكن أن تؤدي المخالفات الخاصة بهذه القوانين
إلى عواقب وخيمة على األفراد وكذلك الشركة بما
في ذلك المالحقة الجنائية والغرامات والجزاءات
الكبيرة .ويجب توجيه أي أسئلة أو مخاوف إلى
اإلدارة القانونية أو اإلرشادات األخالقية.

فيها.
• االشتراك في ممارسة االتفاق مع أحد المنافسين
أو الذين سيقدمون عرضًا منخفضًا أو مرتفعًا
أو ما إذا كان أي منا سوف يتخلى عن تقديم
عطاءات في عقد معين .ويشار إلى هذا في بعض

االشتراك في التخطيط لالجتماع .ويجب علينا أيضًا
تجنب االجتماع بالمنافسين بخالف إذا كان ذلك
جزء من أنشطة الهيئة التجارية المفروض عليها

هل تعلم؟ في بعض الحاالت ،يمكن أن يعتبر

عقوبات ،فمجرد الظهور غير الالئق قد يؤدي إلى

سا لنا ،ويطلب منك توخي
موزع  MSAمناف ً

عواقب وخيمة محتملة.

أكبر قدر من الحرص .على سبيل المثال،

وأخيرا ،فإنه باإلضافة إلى سياسة االمتثال لمكافحة
ً
االحتكار وقوانين المنافسة الخاصة بنا ،تقدم
 MSAأيضًا دليالً لقانون امتثال للمنافسة ومكافحة
االحتكار .يرجى االطالع على السياسة ودليل
الموارد لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.
وفي حالة واجهتك مخاوف متعلقة باالمتثال لقانون
المنافسة ومكافحة االحتكار ،يجب عليك االتصال
بمسؤول االمتثال الرئيسي أو اإلرشادات األخالقية.

تبيع الشركة في بعض األحيان منتجاتها إلى
موزعين مفوضين بإقليم معين منفردين .وفي
مثل هذا الموقف ،إذا طلب عميل مستخدم
نهائي من  MSAتقديم عطاء بشكل مباشر
إلرضاء متطلبات العطاءات المنافسة الخاصة
بالعميل ،فقد تم وضعنا في منافسة مع الموزع
الخاص بنا .ولهذا السبب ،يجب أن نتجنب تقديم
العطاءات بشكل مباشر إلى عميل عندما يكون
أحد موزعي  MSAمشتركًا بالفعل في نفس
فرصة العمل.
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االمتثال البيئي واالستدامة

واألحكام ومتطلبات البالغات الخاصة بكل التصاريح

ال يقتصر امتثال  MSAعلى كل القوانين الخاصة

التي تحملها.

بالبيئة فحسب ،بل إننا ملتزمون أيضًا بالقيام بأعمالنا

وباإلضافة إلى ذلك ،نسعى إلى ترشيد الموارد ويجب

بطريقة تحمي مواردنا الطبيعية وتعزز ممارسات

أن نضمن أن كل النفايات يتم تخزينها ونقلها والتخلص

األعمال المستدامة .ويشمل هذا االمتثال استخدام

منها طبقًا للقوانين ومعايير  MSAالمعمول بها .كما

ممارسات بيئية ومستدامة بشكل مناسب ضمن

أننا نفهم أيضًا أنه يجب علينا االستجابة بشكل مالئم

قرارات أعمالنا مثل مصادر سلسلة التوريد المسؤولة

ألي تسرب أو انتشار طبقًا إلجراءات الشركة الحالية.

والصناعات التحويلية واإلشراف على المنتجات

وعندما تواجه أي أسئلة أو مخاوف حول االمتثال

وإدارة النفايات المسؤولة.

للقوانين أو اللوائح الخاصة بالبيئة ،اتصل بمدير البيئة

وطبقًا لذلك ،يتوقع من زمالء  MSAأن يكونوا على

والصحة والسالمة أو مورد اإلرشادات األخالقية

هل يجب أن تكون لدي مخاوف لذلك؟

علم ويتبعوا كل القوانين الخاصة بالبيئة على المستوى

الخاصة بشركة  MSAللحصول على توجيهات.

نعم .إذا كنت تعتقد أنه أخبرك بشيء خاطئ ،فينبغي

الفيدرالي ومستوى الوالية والمقاطعة والقوانين
المحلية وسياسات وإجراءات الشركة .وتعد كل منشأة
تابعة لشركة  MSAفي كافة أنحاء العالم مسؤولة عن
ضمان االمتثال لكل تلك القوانين واللوائح المعمول
بها .ويجب على المنشآت الحصول على التصاريح

طريقة MSA
نقوم بتغيير عملية التصنيع داخل المنشآت التابعة لنا
وهذا يشمل تفريغ مياه الصرف الصحي .أخبرني أحد
الفنيين اآلخرين أن أقوم بتوصيل خرطوم التفريغ
بمصرف أرضي قريب .سألته إذا كان المشرف الخاص
بنا موافقا ً على ذلك ،فأخبرني أال أقلق بشأن ذلك.

أن تعالج األمر مع المشرف الخاص بك أو الشريك
التجاري إدارة الموارد البشرية أو مدير البيئة والصحة
والسالمة أو مصدر اإلرشادات األخالقية .فالشركة
ملتزمة بحماية البيئة والمحافظة على االلتزام الصارم
بالقوانين واللوائح.

التنظيمية عندما يكون ذلك مطلوبًا واتباع الشروط
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المسؤولية االجتماعية والمواطنة

ويطلب من جميع الزمالء المعرضين للبيانات الشخصية

حقوق اإلنسان وقوانين العمل

أمن وخصوصية البيانات

في سياق مهامهم الوظيفية اتخاذ تدابير لضمان حمايتها

كجزء من التزامنا بالنزاهة ،تضع  MSAأعلى قيمة

تتلقى  MSAوتقوم بتوفير البيانات الشخصية في سياق

مثل استخدام كلمات مرور وطرق تشفير على النحو الذي

للكرامة والسالمة والصحة لكل زمالء  MSAوالخاصة

عملياتها التجارية .تعرف البيانات الشخصية على نطاق

تتطلبه القوانين المعمول بها وسياسات وإجراءات الشركة.

بشركائنا التجاريين ،وفي الواقع يعتبر هذا األمر هو

واسع بأنها أية معلومات تحدد هوية أو تتعلق بأي شخص

وباإلضافة إلى ذلك ،ال يجوز للزمالء على اإلطالق

طبيعي وتشمل اسم الشخص وعنوان بريده اإللكتروني

ترك البيانات الشخصية أو المعلومات السرية األخرى

وموقعه الجغرافي .ويمكن الحصول على البيانات

بطريقة غير آمنة .وبالمثل ،فإن األجهزة الصادرة عن

الشخصية من أي عدد من المصادر بما في ذلك السجالت

طريق الشركة (مثل الهواتف الذكية والملصقات الذكية

الوظيفية .وتلتزم  MSAبمعالجة كافة البيانات الشخصية

والحاسبات الشخصية) يجب الحفاظ عليها بطريقة آمنة بما

 -بما في ذلك البيانات الشخصية المحمية (مثل أرقام

في ذلك استخدام كلمات مرور في جميع تلك األجهزة.

الضمان االجتماعي ،المعلومات الصحية)  -بطريقة آمنة
وطبقًا للقانون المعمول به .وبالنسبة للبيانات الشخصية
الواردة من االتحاد األوروبي ،قد تخضع  MSAاللتزامات
محددة بشكل خاص وقد وضعت الشركة سياسات
وإجراءات محددة للتعامل مع تلك البيانات.
وال يجوز لزمالء  MSAاإللحاح لطلب الحصول على
البيانات الشخصية أو تخزينها أو الوصول إليها أو
مشاركتها أو مسحها إال إذا تم ذلك لغرض تجاري
مشروع وطبقًا للقانون المعمول به وسياسة الشركة.
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كما يلتزم زمالء  MSAباإلبالغ عن أي انتهاك أو خطر
فعلي أو مشتبه خاص بالبيانات الشخصية .إذا كان لديك
أي أسئلة بخصوص ما هي البيانات الشخصية أو كيف
تتعامل  MSAمع تلك البيانات ،فاتصل مع اإلدارة القانونية
أو الشريك التجاري إلدارة الموارد البشرية.

(انظر سياسة أمن معلومات  MSAالرئيسية
لمزيد من المعلومات)

جوهر مهمة شركتنا .وطبقًا لذلك ،لن تتسامح MSA
مع أي شكل يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان ولن تبرم
أعمال تجارية مع من ال يلتزمون بمعايير النزاهة
الخاصة بنا .تحتفظ  MSAبسياسات وإجراءات محددة
لضمان أن شركاء سلسلة التوريد الخاصة بنا هم مثال
للمواطنين الصالحين.
تلتزم  MSAباالمتثال لجميع قوانين األجور والعمل
المعمول بها .فنحن ال نشترك ،وال نبرم أعماالً مع
شركاء سلسلة توريد مشتركين في عمالة األطفال،
أو االتجار بالبشر ،أو الذين يتجنبون دفع رواتب عادلة.

مثال المواطنة الصالحة واالستدامة
نسعى ألن يكون لنا تأثير يتجاوز خط األساس الخاص
بنا .وفي سبيل تحقيق هذه الغاية ،تعتبر الشركة
ملتزمة باالشتراك في مجتمعاتنا المحيطة من خالل
العمل الخيري والتطوعي إليجاد جو سليم وصحي

مدونة قواعد السلوك المهنية العامة في MSA

إننا ملتزمون بإجراء أعمالنا بطريقة مستدامة بيئيًا.
للعمليات التجارية الخاصة بنا .ويتم تشجيع زمالء MSA

وإذا كنت مفوضًا بالتحدث مع وسائل اإلعالم ،فتأكد من أن

 MSAأن يلتزموا بقيم الشركة عند استخدام وسائل التواصل

على المشاركة في األنشطة التي ترعاها الشركة والتي

المعلومات التي تقدمها تتوافق مع جميع سياسات  ،MSAبما

االجتماعي ألغراض تجارية ويلزموا الحيطة لحماية سمعة

تدعم وتحسن المجتمعات التي تعمل بها .وتشمل تلك

في ذلك سياسة استفسارات اإلعالم الخاصة بشركة MSA

كل من  MSAوزمالئها .اتصل بمدير العالقات العامة

المشاركة االنضمام إلى جهود جمع التبرعات التي تنظمها

وكذلك المدونة وال تقدم أية ميزة غير عادلة لفرد أو كيان

واالتصاالت االستراتيجية بشأن أي أسئلة حول االستخدام

الشركة أو الفعاليات الخيرية أو المشاركة في لجان MSA

على أخرى.

السليم لوسائل التواصل االجتماعي ألغراض الشركة.

(انظر سياسة استفسارات اإلعالم في  MSAلمزيد

(انظر إرشادات وسائل التواصل االجتماعي في MSA

من المعلومات)

لمزيد من المعلومات)

لتعزيز التنوع واالندماج والمشاركة في الجهود التطوعية
بالمجتمعات والتي تنظمها الشركة وأنشطة أخرى.
إننا ملتزمون أيضًا بإبرام أعمالنا بطريقة مستدامة بيئيًا
وتضمن حماية مواردنا الطبيعية .وعلى سبيل المثال ،نسعى
لتقليل النفايات وترشيد استخدام الطاقة وفرص عمل قائمة
على إعادة التدوير كلما أمكن .ويتم التعامل مع التحسين
المستمر للعمليات الخاصة بنا عالميًا من خالل نظام تشغيل
 MSAوأنظمة اإلدارة البيئية الخاصة بنا.

وسائل التواصل االجتماعي
يمكن أن تزود منصات التواصل االجتماعي التي يتم
استخدامها بشكل مسؤول مثل فيسبوك ،وإنستغرام،
ولينكدن ،ويوتيوب ،وتويتر الشركة بطريقة فعالة للوصول
إلى حملة األسهم الرئيسيين .ويتم تشجيع زمالء MSA
على استخدام وسائل التواصل االجتماعي للمزيد من

سرد قصتنا

األعمال التجارية الخاصة بالشركة بشكل مالئم .ومع

في بعض األحيان ،قد تتلقى  MSAاستفسارات من منابر

ذلك ،فإن سلوك الزمالء الذين يستخدمون وسائل التواصل

إعالمية (أو أشخاص لهم صلة باإلعالم) يسألون فيها عن

االجتماعي ألغراض تجارية ينعكس عليهم وعلى الشركة.

األعمال الخاصة بنا .وعلى الرغم من أن هذه االستفسارات

وطبقًا لذلك ،فإن كل استخدام لوسائل التواصل االجتماعي

غير مؤثرة ،إال أنها يمكن أن تتضمن معلومات يتم تنظيمها

ألغراض الشركة يجب أن يكون صادقًا ومحتر ًما ومهنيًا

من قبل هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية وكذلك

ومتماشيا ً مع القيم األساسية الخاصة بالشركة والمدونة

القوانين المتعددة األخرى .وإذا اتصل بك شخص من

وسياسات الشركة األخرى وإرشادات وسائل التواصل

وسائل اإلعالم و/أو سألك عن األعمال التجارية الخاصة

االجتماعي الخاصة بالشركة.

بنا ،فال تحاول اإلجابة من فضلك عن هذه األسئلة دون

ويجب أن يكون زمالء  MSAعلى وعي بأن كل شيء

استشارة مدير العالقات العامة واالتصاالت االستراتيجية

يقال أو يتم عبر وسائل التواصل االجتماعي يعتبر عا ًما

بشركة  MSAأوالً أو مدير عالقات المستثمر بشركة .MSA

وقد يتم رؤيته من قبل أي شخص له حق الوصول إلى

عدم االمتثال للمدونة
يجب أن يكون أي جانب من جوانب عدم
االمتثال للمدونة موافقًا عليه بشكل مسبق
من قبل مسؤول االمتثال الرئيسي ومجلس
إدارة  ،MSAحسبما ينطبق ،ويتم اإلفصاح
عنه على النحو المطلوب حسب القانون أو
الالئحة .إن تلك الظروف قلما تنشأ وسوف
يتم السماح بأوجه عدم االمتثال فقط بما
يتماشى مع القوانين المعمول بها وروح
النزاهة الخاصة بشركة .MSA

تابعونا:

شبكة اإلنترنت .ولهذا السبب ،فإنه من المهم بالنسبة لزمالء
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إرشادات أخالقيات MSA
أرقام الهاتف

األرجنتين | اإلسبانية/اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول .0-800-555-4288
ثم اطلب .5534-253-800
أستراليا | اإلنجليزية
اطلب رمز الوصول أوبتاس 1-800-551155
أو رمز الوصول تليسترا .1-800-881-011
ثم اطلب .800-205-5119
النمسا | األلمانية/اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول .0-800-200-288
ثم اطلب .800-504-1785
بلجيكا |اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول .0-800-100-10
ثم اطلب .800-205-5119
البرازيل | البرتغالية/اإلنجليزية
اطلب .0-800-891-4126
كندا | اإلنجليزية
اطلب .1-800-205-5119
تشيلي | اإلسبانية/اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول .800-225-288-4288
ثم اطلب .800-253-5534
الصين | الماندارين/اإلنجليزية
اطلب .10-800-110-0563
كولومبيا |اإلسبانية
اطلب أوالً رمز الوصول .01-800-911-0011
ثم اطلب .800-253-5534
جمهورية التشيك | التشيكية/اإلنجليزية
اطلب .800-143-023
بلجيكا |الدنمارك
اطلب أوالً رمز الوصول .0800-100-10
ثم اطلب .800-205-5119
مصر | اإلنجليزية
اطلب رمز الوصول أوالً ( 0200 -2510داخل القاهرة)
أو ( 0200 -2510-02جميع المناطق األخرى).
ثم اطلب .5119-205-800
فرنسا | الفرنسية
اطلب .0800-90-59-38
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مدونة قواعد السلوك المهنية العامة في MSA

ألمانيا | األلمانية/اإلنجليزية
اطلب .0800-1826439
هونج كونج |اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول 800-96-1111
أو  .800-93-2266ثم اطلب .800-205-5119
المجر | المجرية/اإلنجليزية
اطلب .06-800-12927
الهند | البنجالية/اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول .000-117
ثم اطلب .800-365-1534
إندونيسيا |اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول .001-801-10
ثم اطلب .800-205-5119
إيرلندا |اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول 1-800-550-000
أو .00-800-222-55288
ثم اطلب .800-205-5119
إيطاليا | اإليطالية/اإلنجليزية
اطلب .800-788631

بيرو | اإلسبانية/اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول .0-800-50-288
ثم اطلب .800-253-5534
بولندا | البولندية/اإلنجليزية
اطلب 0-0-800-111-1673
رومانيا |اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول .021-800-4288
ثم اطلب .800-205-5119
روسيا |الروسية
داخل موسكو ،اطلب أوالً رمز الوصول .8-495-363-2400
في سان بطرسبرج
اطلب أوالً رمز الوصول .8-812-363-2400
في كل المناطق األخرى ،اطلب  8لسماع نغمة الطنين
ثم .10-800-110-1011
لالتصال الفوري باللغة اإلنجليزية،
اطلب .866-455-0427
سنغافورة |اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول 800-011-1111
أو  .800-001-0001ثم اطلب .800-205-5119
جنوب أفريقيا | اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول .0-800-99-0123
ثم اطلب .800-205-5119

اليابان | اليابانية/اإلنجليزية
مركز بيانات اإلنترنت (0066-33-801272 :)IDC
0044-22-112676 :Softcom
5087-11-00531 :KDD
باقي الدول0034-800-900162 :

إسبانيا | اإلسبانية/اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول .900-99-0011
ثم اطلب .800-253-5534

كازاخستان | اإلنجليزية/الروسية/الكازاخية
اطلب أوالً رمز الوصول .8-800-121-4321
ثم اطلب .866-455-0427

السويد |اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول .020-799-111
ثم اطلب .800-205-5119

ماليزيا |اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول .1-800-80-0011
ثم اطلب .800-205-5119

سويسرا | األلمانية/اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول .0-800-89-0011
ثم اطلب .800-504-1785

المكسيك | اإلسبانية/اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول .01-800-288-2872
ثم اطلب .800-253-5534

تايالند | التايالندية
اطلب .001-800-11-002-2990

المغرب |العربية
اطلب أوالً رمز الوصول .00-211-0011
ثم اطلب .888-507-5625
هولندا |اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول .0800-022-9111
ثم اطلب .800-205-5119

اإلمارات العربية المتحدة |اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول 800-05-55-66
أو  .8000-0-6-1ثم اطلب .800-205-5119
المملكة المتحدة | اإلنجليزية
اطلب أوالً رمز الوصول .0-800-89-0011
ثم اطلب .800-205-5119
الواليات المتحدة األمريكية | اإلنجليزية/اإلسبانية
اطلب .800-205-5119

بصرف النظر عن الخيار الذي قد تختاره لإلبالغ
عن مخاوفك ،لديكم التزام كامل بأن الشركة لن
تسمح تحت أي ظروف بإجراءات انتقامية ضدك
بسبب مخاوفك بحسن نية.

أداة بالغات عبر شبكة اإلنترنت خاصة باإلرشادات األخالقية الخاصة بشركة MSA

www.msasafety.com/ethicsguideline

1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, Pennsylvania 16066, U.S.A.
724-776-8600
1-800-672-2222
www.MSAsafety.com

