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نرى عالًما أفضل

سنتحرى الدقة واألمانة األمانة
في جميع اتصاالتنا

سنعمل وفًقا ألعلى معايير النزاهة
النزاهة في جميع أعمالنا

سنظهر االحترام والتقدير لكل االحترام
شخص لدينا اتصال به

سنكون مسؤولين شخصًيا المسؤولية
عن الوفاء بالتزاماتنا

قيمنا

في Huntsman )شركتنا( يعطينا حماسنا لهويتنا وما نقوم به ميزة تنافسية 
في جميع مســاعينا التجارية. يوحدنا التزامنا )بقيم( األمانة والنزاهة واالحترام 
والمســؤولية عالمًيــا ويعزز من معاييرنا األخالقية الســامية فــي عالقاتنا مع 
بعضنــا البعض ومــع عمالئنا وجميــع من نتعامــل معهم. من الضــروري أن 
يقــوم كل منا بدعم قيم شــركتنا حتــى يمكننا االســتمرار في اتخــاذ القرارات 

السليمة كل يوم.
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:Huntsman أعزائي الزمالء في شركة

توظف عملياتنا اليــوم ما يزيد علــى 10,000 وتورد منتجاتها 
لعشــرات اآلالف من العمــالء والتطبيقات في مــا يزيد على 

80 دولة حول العالم.

يرجــع نجــاح Huntsman واســمها الطيــب وســمعتها إلــى 
ســمعتنا  حمايــة  تعــد  الزمــالء.  وتفانــي  واألمانــة  النزاهــة 
وقيمنا أمــًرا ضرورًيــا لنمونا المســتمر. ويتوقع مــن جميعنا 
اســتمرار توافق ســلوكنا مع قيم األمانة والنزاهــة واالحترام 

والمسؤولية لدينا.

تحتوي الصفحات التالية على إرشــادات سلوك األعمال لدى 
Huntsman. ال تــزودك هذه المبادئ التوجيهيــة بالدليل لما 
هو قانوني فحســب بل لمــا هو صواب كذلك. ســتظل هذه 
المبــادئ التوجيهية إلى جانب الحكم الســليم وااللتزام بفعل 
األشــياء بصورة صحية محتفظة بأســمى المعايير األخالقية 
والســمعة. إذا كانت لديكم تســاؤالت حول الشــيء الصحيح 
الذي ينبغــي عمله، يجــب عليك رفعهــا مع المــوارد المدرجة 

في هذه المبادئ التوجيهية.

رسالة من المدير التنفيذي لدينا

 بيتر أر هنتمسان
الرئيس والمدير التنفيذي
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المبادئ التوجيهية لسلوكيات العمل لدينا

المبادئ التوجيهية لسلوكيات العمل لدينا

تم تصميم هذه المبادئ التوجيهية لترشدنا نحو اتخاذ القرارات 
أخالقًيا وقانونًيا في حياتنا العملية اليومية.

طلب النصيحة

إذا انتابنا شــك حول المســار الصحيح للعمل الذي علينا اتخاذه أو الشــك فيما إذا كان اإلجراء أو القرار 
أخالقًيا أو قانونًيا، فيجب علينا اعتبار:

هــل أنا ملتزم بالمبادئ التوجيهية وبسياســات الشــركة وإجراءاتهــا وبجميع القوانيــن التي تنطبق على 
منطقة عملي؟

ما نوع التوجيه الذي أحتاجه قبل أن أتمكن من اتخاذ هذا القرار؟

هل يمكن أن تعاني الشركة من أي تبعات سلبية نتيجة أفعالي؟

هل هناك أي شخص في الشركة ينبغي أن يعرف أفعالي المقترحة أو المنجزة؟

هل سأكون بحاجة إلى كشف النقاب عن أعمالي للعامة؟

هل ستفخر أسرتي وأصدقائي بأفعالي؟

إذا بقينا غير متأكدين عما يجب القيام، فعلينا التماس المشورة من واحد أو أكثر من الموارد المذكورة 
في قسم »الحصول على المشورة واإلبالغ السري« الخاص بهذه المبادئ التوجيهية.

فــي حالــة وجــود موقف قــد ينطــوي علــى انتهــاك محتمــل لهــذه المبــادئ التوجيهيــة والسياســات 
واإلجــراءات، أو القانــون، فنحــن مطالبــون باإلبالغ عنه علــى وجه الســرعة. فالتحدث بصراحة يســاعد 
علــى منع ســوء الســلوك القانونــي أو األخالقي مــن الحدوث، ويســاعد علــى منع المواقــف القائمة 
من التدهور، ويســاعد على منع ســوء الســلوك في المســتقبل. ال نتخذ أي إجراء ضد أي زميل لتحدثه 

بصراحة بحسن نية.

توجــد خالل هذه المبادئ التوجيهية إشــارات إلى سياســات شــركتنا التي توفر معلومــات إضافية عن 
هــذه الموضوعات. تتوفر هذه السياســات والسياســات الهامــة األخرى على موقــع إنترانت أخالقيات 

الشركة وااللتزام.
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مسؤولية مشتركة

تقوم ســمعة Huntsman على األفعال التي يقوم بها كل فرد نيابة عن شــركتنا. 
نتوقع أن يقوم هؤالء األفراد باتباع المعايير األخالقية السامية لدينا:

الزمالء، الذين يشملون الموظفين والمديرين

الموّردون

البائعون

الوكالء

المستشارون

المقاولون

المشروعات المشتركة

العمالء

شركاء األعمال اآلخرون

التطبيق عالمًيا

يتــم تطبيق هــذه المبــادئ التوجيهيــة بغض النظــر عن المــكان الــذي نعمل به. 
وُيتوقــع منا طاعة جميع القوانين في جميع األوقــات، حتى وإن كانت معقدة أو 
عرضــة للتغيير، وقد تختلف من بلد آلخر. في حين ال تتوقع شــركتنا من الجميع 
أن يكونوا على دراية بجميع مجاالت القانون، فكل واحد منا مســؤول عن الوعي 
بـــهذه المبــادئ التوجيهية والسياســات واإلجــراءات والقوانين المعمــول بها في 

موقعنا ومهمتنا الوظيفية وفهمها وااللتزام لها.

مسؤوليات المديرين والمشرفين

مــن المتوقع أن يقوم المديرون والمشــرفون بتعزيز قيم الشــركة للزمالء. يجب 
علينا كمديرين ومشرفين:

توصيل أهمية هذه المبادئ التوجيهية والسلوك األخالقي في تقاريرنا المباشرة.

خلق بيئة إيجابية يتم فيها إعداد تقاريرنا المباشرة ويشعر الزمالء بالراحة في طرح 
األسئلة وإثارة المخاوف.

أن نكون متأهبين للمواقف التي قد تنتهك هذه المبادئ التوجيهية أو القانون.

أن نخطر على الفــور األفراد المختصين بأي موقف غير أخالقي أو أي موقف قد 
يضر بسمعة الشركة.

الحفــاظ علــى ســرية مــن يقومــون باإلبــالغ عــن تخــوف بحســن نيــة وحمايتهم 
من االنتقام.
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الحصول على النصيحة واإلبالغ السري

اإلبالغ عن المخاوف وطلب المساعدة

فــي بعــض األحيان، قد نكون متأكدين من الشــيء الصحيح الــذي ينبغي القيام بــه. إذا كنا بحاجة إلى 
المســاعدة، أو لدينا ســؤال حول موقف خاص، أو كنا في حاجة لإلبالغ عن مشــكلة أو تخوف، فعلينا 

االتصال بواحد أو أكثر من الموارد التالية:

مديرنا المباشر

ممثل الموارد البشرية المحلي التابع لنا

موظف االلتزام بمرفقنا

أي مناصر لاللتزام

إدارة األخالقيات وااللتزام بالشركة

مجموعة الصحة والسالمة البيئية
)بخصوص األمور المرتبطة بالبيئة والصحة والسالمة(

المجموعة الدولية لاللتزام التجاري
)فيما يتعلق باألمور المرتبطة بالتجارة الدولية(

اإلدارة القانونية

إدارة المراجعة الداخلية

المستشار العام/مسؤول االلتزام بالشركة

 Speak Up االتصال بخط المساعدة
)راجع اإلنترانت للحصول على أرقام الهواتف الخاصة بكل بلد.(

ethics@huntsman.com أو كتابة رسالة بريد إلكتروني إلى 

يعمــل خط المســاعدة Speak Up عن طريق شــركة خارجية وهــو متاح بلغات متعددة مناســبة، على 
مدار 24 ســاعة في اليوم، طوال أيام األســبوع. في حالة تقديم بالغ باســتخدام خط المســاعدة، فإنه 
ســيتم االحتفاظ بســرية هوية المتصل في حالة طلبه وحسبما يســمح القانون المحلي، وسوف يتم 

ترحيل التخوف إلى Huntsman للتحقيق فيه.

من المستحب اإلبالغ عن اسمك عن تقديم بالغ، ألن معرفة هوية الزميل المبلغ قد تساعد غالًبا مع 
التحقيق. سيتم حماية السرية إلى أقصى حد ممكن مع السماح بإجراء تحقيق مناسب واتخاذ قرار.

الحصول على النصيحة واإلبالغ السري
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 Another associate on Rhona’s team
 confided in her that he filed a report
 with the ListenUp® helpline. He told
 Rhona that his report involved their
 direct manager. Since then, Rhona
 has noticed her manager treating
 fully,االحتــرامher fellow associate dis
 and suspects this may be due to
 the report. Rhona is not sure what to
 do and thinks it may be best to not
 get involved. Should Rhona remain

?silent about the issue

QA
عهــد زميــل آخر في فريق عمل رونــا إليها بأنه 
قــام بتقديــم بــاغ من خــال خط المســاعدة 
شــمل  باغــه  أن  رونــا  وأخبــر   .Speak Up
رئيسهما المباشر. ومنذ ذلك الحين، الحظت 
رونــا أن مديرهــا يعامــل زميلها بقلــة احترام، 
وتشــك فــي أن هــذا نتيجــة للبــاغ. رونــا غير 
متأكــدة عمــا يجب القيــام به وتعتقــد أنه من 
األفضل عدم التدخل. هل ينبغي أن تظل رونا 

صامتة حول هذه المسألة؟

ال، يجــب على رونا اإلبــاغ عن تخوفاتها. 
فقد يكــون ســلوك مديرهــا عامة على 
االنتقــام. وحيث إن شــكوك رونا صادرة 
عن حســن نية، فيجــب عليها تقديم باغ 
إلى أي مســؤول عن مناصــرة االلتزام أو 
إدارة األخاقيــات وااللتــزام بالشــركة أو 
خــط المســاعدة أو أي مورد آخــر لإلباغ. 
االنتقــام  مــع   Huntsman تتســامح ال 
وسيســاعد اإلباغ على منع االنتقام من 

الحدوث أو إيقافه.

جس

عدم االنتقام

لــن يتعــرض أي شــخص يتقــدم ببالغ عــن أي انتهاك مشــكوك فيه بحســن نية 
لالنتقام لتقديمه هذا البالغ. يعني حسن النية قيامك بتقديم جميع المعلومات 
التي لديك وتؤمن بأنك تقوم بتقديم بالغ مخلص وصادق وكامل. لن تتســامح 

شركتنا مع االنتقام من أي شخص آخر.

عواقب انتهاك هذه المبادئ التوجيهية

قد تتســبب انتهاكات هــذه المبادئ التوجيهية في عواقــب وخيمة، بما في ذلك 
اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى وتشــمل الفصــل من الخدمة لألفراد المتورطين. 
وقــد ُتعــرض أيًضا انتهــاكات القانــون األفــراد المتورطيــن أو شــركتنا للعقوبات 
المدنيــة والجنائيــة. وســيتم تطبيــق أي إجــراء تأديبــي بمــا يتفــق مــع السياســة 

والممارسة والقانون المحلي.
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التمسك بقيمنا… من أجل شركتنا

يقرر جو اســتخدام بطاقة السفر والنفقات 
المقدمة له من شــركة Huntsman لدفع 
ثمن هدية شــخصية لزوجتــه. وهو يرى أن 
هــذا مقبــواًل، حيــث إنه ســيقوم بتســديد 
هــذه الرســوم من بطاقــة ائتمان الشــركة 

مباشرة. هل هذا يعد مائًما؟«

ال، فعلى الرغم من أن جو يعتزم دفع ثمن 
الســلعة، إال أن الرســوم غيــر المصرح بها 

تمثل إساءة استخدام لممتلكات الشركة.

تتضمن أصول Huntsman الممتلكات المادية والملكية الفكرية 
والمعلومات السرية والخاصة. كل منا لديه مسؤولية حماية هذه األصول 

واستخدامها فقط بالطريقة المستهدفة منها وألغراض تجارية مشروعة.

احترام الممتلكات المادية

يجــب علينا حماية األصول المادية لشــركتنا، والتــي تتضمن مرافقنــا واألدوات والمعدات والمركبات 
وأجهــزة الكمبيوتــر، واللــوازم المكتبيــة، ومعدات االتصــاالت، واألمــوال. ويجب علينا اســتخدام هذه 
الموارد فقط في األغراض التجارية المشــروعة. وينبغي أن نتجنب أي ممارســة تضع أصولنا في خطر 
الفقدان أو التبديد أو التدمير أو االختالس أو غير ذلك من االســتحواذ على ممتلكات الشــركة بطريقة 

غير مشروعة.

ُيعرف »االختالس« بأنه أخذ شيء ما لالستخدام 
الشخصي بطريقة غير شريفة أو مجحفة.

 لمزيد من المعلومات، 
انظر سياسة السفر.

احترام الملكية الفكرية

تعتبر الملكية الفكرية أحد األصول األكثر قيمة لدينا. ويتضمن ذلك:

براءات االختراع

العالمات التجارية

حقوق الطبع والنشر

األسرار التجارية

أي معلومات خاصة أخرى

يجــب علينا جميًعــا اتخاذ جميع الخطوات المناســبة لترســيخ هذه األصــول وحمايتها والحفــاظ عليها. 
ويجب علينا كذلك احترام حقوق الملكية الفكرية لآلخرين.

جس

التمسك بقيمنا… من أجل شركتنا
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اختراعات Huntsman والملكية الفكرية لها

مــن الضــروري أن نقوم بتحديــد وامتالك وحماية جميــع االختراعــات والملكيات الفكريــة األخرى التي 
يقوم الزمالء على تطويرها، وتتعلق بأعمالنا. وهذا يشمل أي تطورات يتم تحقيقها في وقت الشركة 
أو علــى نفقتهــا. وتمتلك Huntsman جميع هذه الملكيات الفكرية بموجــب القوانين وعقد اتفاق أي 

زميل مع الشركة.

من المتوقع منا إذا قمنا بتطوير أي ملكيات فكرية أن:

نكشف هذه الملكية الفكرية على الفور لمحامي الملكيات الفكرية في اإلدارة القانونية.

نســب هذه الملكية الفكرية لـ Huntsman بما في ذلك الحق في طلب براءة اختراع أو أي حماية أخرى 
بموجب قوانين الملكية الفكرية.

يجب علينا كذلك حماية منتجاتنا وخدماتنا التي ال تزال قيد التطوير. مما يعني أنه ال يجوز لنا الكشــف 
عن المنتجات والخدمات التي ال تزال قيد التطوير بدون عقد اتفاق مناسب للسرية وعدم الكشف.

ويجب علينا تجنب أي من األنشــطة التالية قبل تقديم طلبات بالحصــول على براءات االختراع أو اتخاذ 
قرار بعدم تقديم هذه الطلبات:

عرض منتجات أو خدمات قيد التطوير للبيع ألشخاص غير مصرح لهم

بيع المنتجات والخدمات التي ال تزال قيد التطوير

استخدام المنتجات أو الخدمات التي ال تزال قيد التطوير علًنا

يجب اســتخدام اسم شــركتنا وشــعاراتها وعالماتها التجارية بشكل مناســب مع حمايتها من التغيير أو 
إســاءة اســتخدامها في المعامــالت التجارية أو األعمال من أجــل الحفاظ على تميزها، التي هي شــرط 
لضمان الحماية. يجب علينا طلب التوجيه من أحد أفراد فريق الخدمات المشتركة لالتصاالت العالمية 
قبــل القيام، بأي شــكل من األشــكال، بتغيير شــعار الشــركة أو عالمتهــا التجارية ألغــراض األعمال أو 
االستخدام التجاري. ويجب علينا إخبار أحد محامي الملكية الفكرية في اإلدارة القانونية عن أي استخدام 
تجاري غير مصرح به من ِقبل أطراف أخرى السمنا وشعارنا أو العالمات التجارية األخرى. وقبل تقديم 

أي عالمة تجارية جديدة، يجب علينا الحصول على براءة الذمة من اإلدارة القانونية.

يجب إبالغ أي محامي ملكية فكرية في القســم القانوني عن أي اختالس مشــتبه به أو انتهاك لحقوق 
الملكيــة الفكرية للشــركة. يجب علينا تفــادي إصدار أي بيانــات أو توجيه أي اتهامات نيابة عن الشــركة 

.Huntsman بخصوص االختالس أو التعدي بدون موافقة أحد محامي الملكية الفكرية بشركة

الملكية الفكرية لألطراف األخرى

يجب علينا احترام حقوق الملكية الفكرية الســارية لآلخرين عنــد تنفيذ أعمال Huntsman. فقد يعرض 
االســتخدام أو االختالس غير المصرح به لحقوق الملكية الفكرية لطرف آخر الزمالء وشركتنا لعقوبات 

مدنية وجنائية كبيرة.

ال ينبغــي لنا أن نقوم بنســخ مواد أي طــرف آخر تخضع لحقوق الطبع والنشــر )أو القيام بأعمال أخرى 
على أساسها( بغرض استخدامها نيابة عن شركتنا إال إذا تلقينا إذًنا بذلك. ال يعطينا مجرد توافر المواد 

عبر اإلنترنت أو وجودها بدون إشعار حقوق الطبع والنشر اإلذن باستخدامها.

اتصل بمحامي الملكية الفكرية بشركة Huntsman في حالة:

وجود تساؤل عن حقوق الملكية الفكرية لألطراف األخرى

ادعاء طرف ثالث بحدوث انتهاك لحقوق الملكية الفكرية الخاصة به

يجــب علينــا تجنــب الــرد علــى ادعــاء مــن هــذا القبيــل بــدون موافقــة أحــد محامــي الملكيــة الفكريــة 
.Huntsman بشركة
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معلومات Huntsman الخاصة

تتضمن معلومات الشركة الخاصة، المعروفة أيًضا باسم المعلومات السرية، األسرار التجارية وغيرها 
المعلومــات غيــر المعروفة علنــا ذات الصلة باألعمال. ليســت المعلومات الخاصة دوًمــا ذات طبيعة 

فنية، بل قد تتضمن:

معلومات عن العمليات والمنتجات

خطط التصنيع واإلمكانات

قوائم العمالء

خطط األعمال ونتائجها

معلومات عن العطاءات

معلومات التسعير غير المنشورة

خطط المنتجات الجديدة

التقارير والسياسات واإلجراءات الداخلية

يجــب أن نكشــف عــن معلومــات Huntsman الخاصة لألطــراف األخرى فقــط عندما يدعم الكشــف 
أهداف األعمال لدينا ومتى تم تنفيذ السرية بشكل صحيح أو وجود اتفاق عدم الكشف محل التنفيذ. 
مــن الضــروري لنا معرفــة بنود اتفاقات عدم الكشــف وااللتزام لهــا عند القيام بعمليات الكشــف مع 

االحتفاظ بسجل للمعلومات التي نقوم بكشفها.

يجب أن تنطوي بعض التزاماتنا األخرى المرتبطة بمعلوماتنا الخاصة على:

.Huntsman استخدام المعلومات الخاصة فقط دعًما ألعمال

تصريــح عملية الوصول إلــى المعلومات الخاصة فقط علــى الزمالء الذين لديهم حاجــة لمعرفتها من 
أجل القيام بأعمالهم.

نقل المعلومات الخاص فقط بالطرق اآلمنة.

تجنب مناقشة المعلومات الخاصة في األماكن التي يمكن فيها سماعها مصادفة. ويمكن أن تشمل 
هــذه األماكن صــاالت المطارات والقطــارات والمطاعــم والمصاعــد ومناطق االســتقبال و الردهات 

وغرف استراحة الشركة، وغيرها من المواقع.

اتخــاذ خطوات لتأميــن وحماية أجهــزة الكمبيوتر المحمولــة، والنســخ اإللكترونية، ومحــركات الذاكرة، 
وأقراص الكمبيوتر الصلبة، والسجالت الورقية التي تحتوي على معلومات خاصة بشركتنا.

إبالغ أي محامي ملكية فكرية بشــركة Huntsman عن أي محــاوالت يقوم بها اآلخرون للحصول على 
معلومات خاصة بنا بصورة غير مالئمة.

تنتمــي جميع المواد المادية واإللكترونيــة التي تحتوي على أي من المعلومات الخاصة بنا إلى شــركة 
Huntsman ويجــب اســتخدامها فقط عنــد إجراء أعمال الشــركة. وتنطبق هذه االلتزامــات أثناء العمل 

وبعد انتهائه. ومن المتوقع إرجاع جميع المعلومات الخاصة عند طلبها أو إذا ما تركنا الشركة.

التمسك بقيمنا… من أجل شركتنا
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معلومات األطراف األخرى الخاصة

قــد نتلقــى معلومــات خاصة عن األطــراف األخــرى، مثل تلك التــي نتلقاها مــن عمالئنا. يجــب علينا 
معاملة المعلومات الخاصة باآلخرين بنفس االهتمام الذي نتعامل به مع معلوماتنا، ويجب علينا:

أن نكــون على دراية ببنود اتفاق الســرية أو عدم الكشــف الذين بموجبهما تلقينــا المعلومات الخاصة 
بطرف آخر.

االحتفاظ بسجل للمعلومات الخاصة التي تم كشفها لنا.

االحتفاظ بالمعلومات الخاصة باألطراف األخرى منفصلة عن المعلومات الخاصة بشركتنا.

يجــب أال نســتخدم مطلًقا الســبل غير المالئمــة للحصول علــى المعلومات الخاصة بــأي طرف ثالث. 
ويحظر علينا كذلك اســتخدام المعلومات الخاصة التي تم الحصول عليها من موظف ســابق أو طرف 

ثالث آخر ما لم يتم التصريح بذلك بصورة واضحة.

آن مندوبــة مبيعــات معينــة حديًثــا. رب عملهــا 
الســابق منافــس لشــركة Huntsman. يطلــب 
مشــرفها منهــا تدويــن أســماء العمــاء الذيــن 
اتصلت بهم في وضيفتها الســابقة، والتي تعد 
معلومــات غير معروفة علًنا. هــل يجب على آن 

تزويد مشرفها بهذه المعلومات؟

ال، مــن غير األخاقي وقد يكون من غير القانوني 
الكشــف عــن معلومات ســرية تنتمي لــرب عمل 
ســابق. ويجــب علــى آن اإلبــاغ عــن هــذا الطلب 

على الفور.

جس
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للحصول على مزيد من المعلومات المرتبطة بهذا القسم، قم 
بالرجوع إلى شركتنا، والبريد اإللكتروني وسياسة استخدام اإلنترنت.

استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات بالشركة

أمامنا مســؤولية في استخدام شــبكة شــركتنا وأنظمة الكمبيوتر بطريقة أخالقية وقانونية. ويجب أال 
نســتخدم معدات الشــركة أو أنظمتهــا النتهاك القانون أو إلنشــاء أو تخزين أو إرســال محتوى قد يتم 
النظر إليه على أنه ضار أو بذيء أو مهدد أو مخيف، والذي من شــأنه االســتخفاف بالزمالء أو العمالء 
أو الموردين أو أنه قد يشــكل مضايقة أو ترهيب. قد تشــمل األمثلة على مثل هذا الســلوك تضمين 
تعليقــات هجومية تهدف إلى اإلضرار عمًدا بســمعة شــخص ما أو التعليقات التي تســاهم في إيجاد 
بيئة عمل معادية على أســاس العرق أو الجنس أو اإلعاقة أو الدين، أو أي وضع آخر يحميه القانون، أو 

هذه المبادئ التوجيهية أو سياسة الشركة.

ويجب علينا كتا بة رســائل بريد إلكتروني ورســائل فورية ومنشــورات ورســائل نصيــة بنفس االهتمام 
المتبع مع جميع مســتندات Huntsman. تذكر أن الرســائل اإللكترونية، ســواء الشخصية أو المرتبطة 
باألعمال، تمثل ســجالت دائمة وقابلة لالســترداد. تجنب المبالغة واســتخدام اللغة المهينة، أو غيرها 

من اآلراء التي يمكن أن تخرج عن السياق.

يجب علينا تجنب أي استخدام للكمبيوتر قد يؤدي إلى الفقدان أو الضرر، بما في ذلك إدخال فيروس أو 
أي خرق آخر ألمن تكنولوجيا المعلومات لدينا. قد تكون لدينا أعمال بحاجة إلى منع المواقع الهجومية 
أو غيــر القانونيــة أو المواقــع التي ال ترتبط باألعمــال أو أي موقع يعتبر خطيًرا ألمــن أنظمة الكمبيوتر 
لدينــا أو تشــغيلها. قــد تكون Huntsman بحاجــة إلى تفقد أو مراقبــة أي موارد للشــركة أو أصولها أو 
ممتلكاتهــا أو أجهزتها اإللكترونية بدون الموافقة المســبقة للزمالء أو معرفتهم أو مصادقتهم، وفًقا 

للحد الذي يسمح به القانون.

يجــب أن نكــون على خلق ومســؤولين عــن اســتخدامنا للبرامج على أنظمــة الكمبيوتر بشــركتنا. تجب 
موافقــة إدارة األصول في تكنولوجيا المعلومات العالمية على جميع البرامج المســتخدمة في أصول 
الشــركة. ال تســمح لنا علــى وجــه الخصــوص تراخيــص Microsoft Office بنســخ البرامــج المرخصة 

لشركة Huntsman الستخدامنا المحلي.

للحصول على مزيد من المعلومات المرتبطة بهذا القسم، قم بالرجوع إلى شركتنا، والبريد اإللكتروني 
وسياسة استخدام اإلنترنت.

التمسك بقيمنا… من أجل شركتنا
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الوسائط/العالقات االجتماعية

في حين قد تزودنا شــبكة اإلنترنت بفرص األعمال الفريدة التي توفرها مجموعة متنوعة من وســائل 
 MySpace أو Linked In أو Facebook اإلعــالم االجتماعية، والمدونات، والمدونات الصغيرة )مثــل

أو +Google، أو Twitter(، فيجب علينا عند استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية:

أن نكون على علم بأن اإلنترنت مكان عام.

أن نحمي المعلومات الخاصة، بما في ذلك المتعلقة بالزمالء والبائعين والعمالء.

أن نتجنب إعطاء انطباع بأننا نتحدث نيابة عن Huntsman في أي اتصال شخصي، بما في ذلك جميع 
أنواع الوسائل االجتماعية.

أن نذكــر أفــراد األســرة أو األصدقــاء بأنــه ال يجــب عليهم نشــر محتــوى علــى اإلنترنت أو علــى مواقع 
.Huntsman الشبكات االجتماعية ال يجوز لنا أن ننشره بأنفسنا كزمالء في شركة

طلــب تصريــح من أحد أفــراد فريــق الخدمات المشــتركة لالتصــاالت العالميــة قبل القيــام كمتحدث 
رسمي باسم الشركة بنشر أي معلومات عن شركة Huntsman أو منتجاتها.

المشــتركة  الخدمــات  فريــق  مــن  التوجيــه  اطلــب  مناســب،  تواصــل  أي  حــول  شــك  ســاورك  إذا 
لالتصاالت العالمية.

استفسارات من الصحافة والمحللين وحاملي السندات المالية

لضمــان الكشــف عن معلومــات عن الشــركة للجمهــور بدقة واتســاق، ووفًقــا للقانــون، يتعين على 
المتحدثين الرسميين للشــركة فقط إعالن المعلومات الرسمية للشركة نيابة عن Huntsman. ويجب 
علينا إحالة جميع الطلبات الصحفية أو الطلبات العامة األخرى للحصول على معلومات رســمية )حتى 
الطلبــات غيــر الرســمية( تتعلق بشــركتنا إلــى جانب المــواد اإلخباريــة ذات الصلــة باألعمــال إلى نائب 

الرئيس لالتصاالت العالمية.

ففــي بعض الظروف، قد يتســبب اقتباس خطأ أو تعليق خارج عن الســياق، فــي عواقب وخيمة على 
الزميل الذي أدلى بالتعليق و/أو للشــركة. ذات أهمية خاصة هي الطلبات )الطلبات غير الرسمية حتى( 
مــن عضــو في أي من المجموعــات التالية )المذكورة أدنــاه( للحصول على معلومات رســمية مرتبطة 
باألعمــال ذات الصلــة بمســتثمري Huntsman أو األربــاح الماضيــة أو المســتقبلية أو معلومات عن 

األداء. يجب إحالة جميع هذه الطلبات إلى نائب الرئيس لعالقات المستثمرين:

المستثمرين

محللي السندات المالية

وكاالت التصنيف

الصحفيين

حاملي أسهم Huntsman أو سندات الدين بها

أي اتصاالت عامة رئيسية أخرى

يجب إحالة طلبات الحصول على معلومات مرتبطة باألعمال من المسؤولين الحكوميين أو المحامين 
إلى اإلدارة القانونية.

لمزيد من المعلومات حول هذا القسم، قم بالرجوع إلى سياستنا 
وإجراءاتنا ومعاييرنا المتعلقة بشبكة وسائل اإلعالم االجتماعية.

لمزيد من المعلومات حول هذا القسم، قم بالرجوع إلى سياسة السندات 
.)Reg FD ،المالية لدينا ومعيار القواعد التنظيمية لإلفصاح العادل )أي
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احترام مكان العمل

تمثــل معاملة كل شــخص باحتــرام إحدى قيم الشــركة التــي تنطبق 
علــى كل منا. ونحــن ملتزمون بإيجــاد بيئة تعكس تنــوع المجتمعات 
التــي نؤدي بها أعمالنا. ويجب علينا اتخاذ جميع قرارات التوظيف بناًء 

على المؤهالت المرتبطة بالوظيفة دون النظر إلى:

العرق

اللون

الدين

الجنس

العمر

اإلعاقة

األصل الوطني

التوجه الجنسي

أي وضع آخر محمي في كل بلد من البلدان التي نعمل بها

التمسك بقيمنا… من أجل زمالئنا ومجتمعاتنا

تدعم Huntsman حماية حقوق اإلنسان وتحترمها 
حول العالم وتعمل على ضمان الحقوق الفردية 

داخل منطقة نفوذنا. 

أعلــن مديــر مونيــكا مؤخــًرا أنــه ســيقوم 
بتغيير اجتماعــات فريق العمل إلى موعد 
الظهيــرة كل يــوم جمعة. توضــح مونيكا 
أنــه يجــب عليهــا أن تتعبــد كل يــوم أثنــاء 
ســاعة الظهيــرة. يخبرهــا مديرهــا أنــه إذا 
تعــذر عليهــا حضــور االجتماعــات بســبب 
»معتقداته الدينيــة«، فإنها قد ال تحصل 
على تقييم اداءإيجابيى. تستاء مونيكا من 

تصريحاته. ماذا يجب عليها أن تفعل؟

بغــض النظــر عمــا إذا كانــت تصريحــات 
مديرها تشــكل تمييًزا غيــر قانوني، فهي 
تســيء إلى مونيكا. يجــب أن تبلغ مونيكا 
علــى الفــور عــن تعليقــات مديرهــا إلــى 
ممثل الموارد البشــرية المحلي التابع لها 

أو مدير آخر تشعر باالرتياح معه.

ودعًمــا لهــذا االلتــزام، نقدم ســاعات عمــل معقولة وأجــوًرا عادلة لمــن يعملون 
لحســابنا وال نقوم عن قصد بالتعامل مع أي شــخص يشــارك في عمل قســري 
أو ممارســات االتجار بالبشر أو اســتغالل األطفال. ومن المتوقع منا كزمالء في 
شــركة Huntsman إثبــات هــذا االلتــزام بمعاملــة اآلخرين بإنصاف واتســاق مع 

المراعاة الالئقة للحقوق وااللتزامات.

س

ج

التمسك بقيمنا… من أجل زمالئنا ومجتمعاتنا
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للحصول على مزيد من المعلومات المرتبطة بهذا القسم، قم بالرجوع 
إلى سياستنا المناهضة للتمييز بما في ذلك المضايقة واالنتقام.

مكان عمل خاٍل من المضايقات

يتطلــب تعزيــز بيئة عمــل خالية مــن المضايقات االحتــرام المتبــادل. ويمكــن أن تكــون المضايقة أي 
ســلوك عدوانــي يــدل علــى العداء تجــاه شــخص آخر. ويمكــن أن يكــون للمضايقــة غــرض أو أثر خلق 
بيئــة عمــل مخيفــة أو معادية. ومن الممكــن أن يتضمن التحرش الجنســي كلمات جنســية صريحة أو 
صــور أو إيمــاءات أو تمهيدات جنســية. وقــد يتضمن التحرش الجنســي كذلك طلبــات للحصول على 

خدمات جنسية.

وقد تتضمن المضايقة غير الجنســية القولبة أو الشــتائم أو التنابذ باأللقاب أو النكت أو اللغة البذيئة 
أو ســلوك آخر يفرد شــخًصا بعينه بسبب ســمة شــخصية. ولتحقيق بيئة عمل إيجابية، يجب أن تكون 

تعليقاتنا وتصرفاتنا عادلة ومحترمة للجميع في كل األوقات.

إذا رأينــا حــدوث تمييز أو مضايقة، يجب علينــا اإلبالغ عن هذا الموقف على الفــور إلى أي من الموارد 
المدرجة في قسم »الحصول على المشورة واإلبالغ السري« الخاص بهذه المبادئ التوجيهية.

يرفــض ديفيد، زميل لي في القســم، 
بصــورة متكــررة تزويــدي بالمعلومات 
الضرورية لوظيفتي، ويناديني بأسماء 
مهينــة، ويخبر الزمــاء اآلخريــن بأنني 
غير مؤهــل لوظيفتي. أفعاله مؤلمة، 
أخلــق  أو  أغضبــه  أن  أريــد  ال  لكننــي 
متاعب أكثر لنفسي. كيف أتعامل مع 

هذا الموقف؟

قد تحدث المضايقة والترهيب بأشــكال 
كثيرة. قد يكون ســلوك ديفيد قانونًيا أو 
غير ذلك لكنه يعبر عن االمتهان ويقوض 
الثقــة التي ال يتــم التغاضي عنهــا. تذكر 
أنك لن تتعرض لانتقام إذا قدمت باًغا 
بحســن نية. يجب عليك مناقشة سلوك 
ديفيد فوًرا مع مديرك أو أي من الموارد 
علــى  »الحصــول  قســم  فــي  المدرجــة 
المشــورة واإلباغ السري« الخاص بهذه 

المبادئ التوجيهية.

جس
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المرافق اآلمنة والمأمونة

Huntsman ملتزمــة بأعلــى معاييــر الصحة والســالمة واألمن والحمايــة البيئية )EHS(. أمــام كل منا 
مســؤولية للوفاء بالتزامنا بهذه المعايير السامية من خالل اتباع جميع المعايير الالزمة للبيئة والصحة 
والســالمة واالعمال، والعمليات واإلجراءات، وكذلك القوانيــن واللوائح المعمول بها، لتجنب حدوث 

مخاطر ألنفسنا ولمن حولنا.

الصحة والسالمة البيئية

تتفانى شركتنا في تحقيق التميز في حماية البيئة والصحة والسالمة )EHS(. وسوف نسعى جاهدين 
لتحقيق التحسين المستمر في سبيل منع أي حوادث أو إصابات، أو إلحاق الضرر بالبيئة.

تتضمن الصحة والسالمة البيئية: 

الصحــة والســالمة البيئية للمنتجــات )البحث والتطوير والتصنيع واالســتخدام والنقــل والتوزيع وإدارة 
المواد الخام منتهية الصالحية والسلع الوسيطة ومنتجات المبيعات المستحضرة(

ســالمة عمليــات المعالجــة )تصميــم عمليــات التصنيــع الكيميائيــة وتشــغيلها ومعالجتهــا وصيانتها 
للسيطرة على المخاطر وتجنب أحداث كارثية(

البرامج البيئية )االلتزام للوائح واألداء(

الصحة والسالمة المهنية

الصحة الصناعية

تأمين المصانع وحماية المواقع

تتضمن بعض االلتزامات المرتبطة بالصحة والسالمة البيئية للمنتجات: 

عمليات تسجيل المواد والمنتجات

اتصاالت المخاطر

االلتزام لنقل المواد الخطرة وتقييم المخاطر واألخطار

اإلشراف على المنتجات )تحديد وإدارة وتقليل مخاطر الصحة والسالمة البيئية طوال دورة حياة المنتج(

يجــب علينا اتباع جميع القواعــد واللوائح الوطنية والمحلية التي تحكم أعمالنــا. فانتهاك هذه القوانين 
قــد يــؤدي إلى فرض غرامــات أو عقوبــات جنائية يتم الحكــم بها في حــق أي زميل أو شــركتنا. ويجب 
علينا أن نســعى كذلك إلى تجنب أي حادثة قد تعرضنا أو تعرض اآلخرين للخطر أو يمكن أن تســفر عن 

فقدان تصريح أو القدرة على التصنيع أو االستيراد أو بيع منتج.

إذا كان لدينــا ســؤال حول مــا إذا كان إجــراء تنظيمي أو تصريح بيئــي مطلوب أم ال، يجــب علينا طلب 
التوجيــه من مدير الصحة والســالمة البيئية المحلــي التابع لنا. إذا كنا قلقين مــن وجود تهديد للصحة 
والســالمة البيئية أو الحظنا خرًقا لألمان، يجب علينا االتصال بمدير الصحة والســالمة البيئية المحلي 
التابع لنا أو أي من الموارد المدرجة في قســم »الحصول على المشورة واإلبالغ السري« الخاص بهذه 

المبادئ التوجيهية.

التمسك بقيمنا… من أجل زمالئنا ومجتمعاتنا
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إساءة استخدام العقاقير

مــن المتوقــع منا أن نقدم تقارير للعمل في الوقت المحدد وأن نكون عقلًيا وجســدًيا قادرين على أداء 
وظائفنــا. وهــذا يعني عدم تقديم تقاريــر للعمل تحت تأثير المخــدرات أو الكحــول أو أي مادة أخرى قد 
تضــر أدائنــا أو قدرتنــا على العمــل بأمان. لذا يحظر علــى أي زميل حيازة أو اســتخدام أو بيع أو شــراء أو 
توزيــع أي عقاقيــر أو أدوات غير مشــروعة أو مــواد خاضعة للرقابة خالل ســاعات العمــل أو عند القيام 
بأعمــال الشــركة. ضع فــي اعتبارك أن حتــى الدواء الموصوف بصورة مناســبة يمكــن أن يضعف من 
قدرتنــا على األداء أو العمــل بأمان. وهذا ينطبق على جميع األشــخاص الموجودين في مقار الشــركة 

في جميع األوقات.

العنف في مكان العمل

كجــزء مــن التزامنا بتوفير بيئة عمل آمنة، يجب علينا أال نشــارك أبًدا في )أو نتســامح مع( أي أعمال أو 
تهديــدات بالعنــف، أو ما لم ُيســمح بذلك صراحة من جانب سياســة الموقع، جلب ســالح خطير في 
أماكن العمل بشــركتنا. أي ســلوك تهديــدي حتى وإن كان يبــدو مزحة، يجب إبالغه علــى الفور إلى أي 
مشــرف أو مدير أو ممثل محلي للموارد البشــرية. في حالة حدوث خطر مباشــر، يجــب علينا االتصال 

بأمن المبنى أو المصنع أو السلطات المحلية.
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التوظيف العادل

نحــن ملتزمــون، كعضــو فــي الميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة، بالعمــل تحــت معيــاره فــي جميــع 
المجتمعــات التي نقــوم فيها بأعمالنــا. وتتضمن هذه المعايير مجاالت حقوق اإلنســان وممارســات 

العمل والصحة البيئية ومكافحة الفساد.

وكجــزء من التزامنا تجاه مجتمعنا العالمي، نحترم حقوق اإلنســان. ودعًما لهذا االلتزام، نقدم ســاعات 
عمــل معقولــة وأجوًرا عادلــة لمن يعملــون لحســابنا. وال نقوم عن قصــد بالتعامل مــع مقاولين من 
الباطن أو زمالء العمل أو الموردين الذين يشاركون في العمل القسري أو ممارسات االتجار بالبشر أو 
اســتغالل األطفال. وإذا اشــتبهنا في قيام أي شخص نتعامل معه بالمشــاركة في هذه الممارسات، 

يجب علينا إبالغ ذلك على الفور إلى ممثل الموارد البشرية المحلي التابع لنا.

البيئة

يتم تشــجعينا على أن نكون مشــرفين بيئيين أثناء القيام بأعمال الشركة. وهذا يعني االلتزام للقوانين 
واللوائح البيئية المعمول بها، وكذلك جميع اإلجراءات التي وضعتها شــركتنا. يجب علينا الســعي ألن 
نكــون فعالين قــدر اإلمكان أثنــاء العمل لحمايــة بيئتنا. ويتم تشــجيعنا على تقديــم أي اقتراحات حول 

الطرق التي تجعل ممارساتنا أكثر ابتكاًرا وصداقة للبيئة إلى مدير الصحة والسالمة البيئية التابع لنا. 

المسئولية االجتماعية

في Huntsman، نرى أنه من مســؤوليتنا إحداث فارق في حيــاة اآلخرين في مجتمعاتنا. فنقوم بدعم 
مجموعــة متنوعــة مــن األســباب االجتماعية، التي تشــمل أبحــاث الســرطان، والمبــادرات التعليمية، 
والمســاعدات العالميــة، ومنــع التشــرد والعنــف المنزلــي، وغيرهــا. ونعمــل على تشــجيع المشــاركة 

الشخصية ومساعدة األفراد داخل مجتمعاتنا. 

لمزيد من المعلومات عن هذا القسم، قم بالرجوع 
إلى سياستنا في حماية الصحة والسالمة البيئية.

لمزيد من المعلومات حول الكيفية التي نقدم بها العون، انظر 
www.huntsman.com المسؤولية االجتماعية« في قسم االستدامة على«

التمسك بقيمنا… من أجل زمالئنا ومجتمعاتنا
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الخصوصية

إننا نتقاســم مســؤولية حماية خصوصيــة زمالئنا في العمــل وعمالئنا وغيرهم ممــن نتعامل معهم. 
ونحن نفعل ذلك من خالل االلتزام بقوانين الخصوصية في مختلف البلدان التي نعمل فيها. تتضمن 
المعلومــات الشــخصية الســرية أو معلومــات تحديــد الهويــة، التي قد يتطلــب جمعها عــن الزمالء أو 

أعمالنا، جزئًيا:

سجل األداء والخلفية التعليمية

العنوان الشخصي أو رقم الهاتف

تاريخ الميالد

رقم رخصة القيادة

معلومات التوجيه المصرفية

أرقام تحديد الهوية الصادرة عن الحكومة

معلومات االتصال

الحالة االجتماعية

الوضع الصحي أو السجل الطبي

إذا قمنــا بجمــع أو اســتخدام المعلومات الشــخصية الســرية كجزء من مهامنــا الوظيفيــة، يجب علينا 
حماية المعلومات بعناية. عند التعامل مع المعلومات الشخصية السرية، يجب علينا:

استخدامها فقط إن لزم األمر إلتمام مسؤولياتنا الوظيفية.

مشاركتها فقط على أساس الحاجة إلى معرفة األعمال.

متطلبــات  ولتلبيــة  الوظيفيــة  المهمــة  إلتمــام  ضرورًيــا  ذلــك  كان  طالمــا  فقــط  عليهــا  الحفــاظ 
االحتفاظ بالسجالت.

يعني الحفاظ على الســرية ضمان تأمين المعلومات الشــخصية الســرية، التي يتم االحتفاظ بها كجزء 
مــن وظيفتنا، بكلمات مرور أو تشــفير. ويجــب تنفيذ ضوابــط الوصول المادي لضمان عــدم إمكانية 
عــرض هــذه المعلومــات الشــخصية مــن ِقبــل األفــراد الذين ليــس لديهــم أعمــال تتطلــب الوصول 

إلى المعلومات.

 Huntsman وللعثور على إجابات على األسئلة حول الكيفية التي تستخدم بها
المعلومات الشخصية السرية أو تأمينها، يجب علينا االتصال بممثل الموارد 
البشرية المحلي التابع لنا أو الرجوع إلى سياسة الخصوصية التابعة لشركتنا.

ياحــظ جــون أن مديــره تــرك بطريــق 
الخطــأ نســخة مــن ملف مراجعــة أداء 
للزمــاء علــى آلــة التصويــر الضوئي. 
يــدرك جــون أن معلوماته الشــخصية 

غير آمنة. ماذا يجب عليه أن يفعل؟

أمامنا مســؤولية لحماية خصوصية زمائنا. فا يجب 
مشــاركة المعلومات الشــخصية عن الزمــاء أو تركها 
غيــر مؤمنــة في المكتــب أو خارجه. ويجــب على جون 
أن يقــوم علــى الفــور بإرجاع الملــف إلى مديــره. وإذا 
حدث هذا مرة ثانية، يجب على جون التحدث مع مدير 

الموارد البشرية التابع له بخصوص تخوفه.

جس
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األنشطة والمساهمات السياسية

كل منا حر في اتباع معتقداتنا حول النظام السياســي وفي المشــاركة الشــخصية وتقديم مساهمات 
سياســية ضمــن الحــدود القانونيــة المعمول بها. في حين تشــجع Huntsman مشــاركتنا الشــخصية 
القانونية في العملية السياسية، فغالًبا ما يعيق القانون استخدم موارد الشركة ومرافقها فيما يتعلق 
بالحمالت السياســية واالنتخابات. ويتطلب أي استخدام لموارد الشركة أو مواردها، أو أي أنشطة تتم 
في وقت الشركة، نيابة عن أي مرشح أو حملة على أي مستوى، موافقة مسبقة من اإلدارة القانونية.

وحيــث أن المســاهمات السياســية تخضــع لقواعــد ولوائــح معقــدة، يجــب علينــا تجنب أي مشــاركة 
.Huntsman شخصية قد توحي بموافقة أو تأييد من

فــي ظل ظــروف محــدودة ومتفق عليهــا، قد تســتخدم Huntsma منشــآتها ألنواع معينــة من جمع 
التبرعات السياسية أو األنشطة السياسية األخرى، مثل إنشاء لجنة العمل السياسي )PAC( واستخدام 
أمــوال الشــركة إلدارة لجنــة العمــل السياســي، حســبما يســمح بذلــك القانــون، وبنــاء علــى موافقة 

اإلدارة القانونية.

تتضمن األمثلة على معدات أو موارد الشركة: 

وقت العمل

األموال

ورق الشركة )المطبوع في رأسه اسم الشركة وعنوانها(

التوريدات

أنظمة الكمبيوتر، بما في ذلك قوائم البريد اإللكتروني 
)»قائمة التعميم«( وغيرها من معلومات االتصال 

لموظفي الشركة والعمالء والموردين

أنظمة الهاتف

المرافق أو الممتلكات

آالت النسخ

ماكينات الفاكس

التمسك بقيمنا… من أجل زمالئنا ومجتمعاتنا
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االستمالة

االســتمالة هــي محاولــة للتأثيــر علــى القــرارات التــي يتخذهــا المســؤولون فــي 
الحكومة، معظمهم غالًبا مشــرعون أو أعضاء في الهيئات التشريعية. قد تغطي 

االستمالة أنواًعا عديدة من األنشطة مثل:

االتصال بالمشرعين أو المنظمين أو المسؤولين التنفيذيين وأطقم عملهم

االتصاالت التي ُتجرى مع المسؤولين الحكوميين

الجهــود الســاعية للتأثير على اإلجــراءات التشــريعية واإلدارية، بما فــي ذلك تلك 
المرتبطة ببيانات الحالة أو إعداد مواد االتصال األخرى

تقديم هدايا أو مجاالت ترفيهية للمسؤولين الحكوميين

مشاركة اآلراء الشخصية كممثل معين للشركة أو بطريقة يحتمل نسبها للشركة

وحيث إن االســتمالة تعتبر معقدة وتختلف حســب الموقــع، فيجب على الزمالء 
الذين يتفاعلون مع المســؤولين الحكوميين أن يكونوا علــى دراية بجميع قوانين 
مكافحة الفســاد واالســتمالة المعمول بها ومراعاتها بجانب متطلبات الكشــف 

الخاصة باالستمالة.

ويجــب علينــا قبل اتخاذ إجراء مناقشــة أي أســئلة حول هذه األنشــطة مع اإلدارة 
القانونية لتحديد ما إذا كان الكشف أو القواعد األخرى تنطبق على موقفنا أم ال.

تريــد إدارتي دعم إعادة انتخاب مرشــح 
لديــه تشــريعات متميــزة مــن شــأنها 
مــن  نــوع  اســتخدام  علــى  تشــجع  أن 
 .Huntsman المنتجــات التي تصنعها
هــل يمكننا المضــي قدًما فــي ذلك، 
ســوف  الحملــة  أنشــطة  أن  حيــث 
تعزيــًزا  المرشــح  عــن  نيابــة  تكــون 

ألعمال Huntsman؟

ال، يجب عدم المضي في ذلك. ألن 
أي اســتخدام من هذا القبيل لموارد 
الشــركة أو مرافقهــا، بمــا فــي ذلك 
أي أنشــطة تتــم في وقت الشــركة، 
يتطلــب مراجعــة وموافقة مســبقة 

من القسم القانوني.

جس
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التمسك بقيمنا… من أجل العمالء وزمالء العمل

يجب علينا كزمالء في شركة Huntsman إقامة عالقات مع العمالء واألعمال 
بنزاهة وبطريقة تتفق مع قيمنا. ويجب علينا االلتزام بجميع قوانين ولوائح 

المنافسة في أي مكان نقوم فيه بأعمالنا حول العالم.

تفاعالت العمالء والموردين
للحفاظ على معاييرنا األخالقية الرفيعة، يجب علينا:

تقديم بيانات واقعية فقط عن Huntsman ومنتجاتها وخدماتها.

تقديــم فقــط مطالبات عن منتجاتنــا وخدماتنا التي نعرف بصحتهــا، أو خضوعها 
لمعلومات كافية لدعمها.

 Another associate on Rhona’s team
 confided in her that he filed a report
 with the ListenUp® helpline. He told
 Rhona that his report involved their
 direct manager. Since then, Rhona
 has noticed her manager treating
 fully,االحتــرامher fellow associate dis
 and suspects this may be due to
 the report. Rhona is not sure what to
 do and thinks it may be best to not
 get involved. Should Rhona remain

?silent about the issue

QA
التــي تعمــل فــي قســم  تقــوم ماريانجيــا، 
مبيعــات Huntsman، بعمــل شــاق للوفــاء 
باألهداف ربع السنوية لذا سوف تحصل على 
مكافأة عــن األداء الفردي. وخــال محادثاتها 
مع عميــل محتمــل، تصير المفاوضــات أمًرا 
صعًبا. وتقتــرح ماريانجيا إلغــام البيع انهاء 
العمــل المقتــرح في فترة زمنيــة قصيرة جًدا 
وهــو أمر يجعلها تشــك في إمكانيــة حدوثه. 
وتبــرر تصرفهــا بالقــول أنــه حتــى إذا لــم يتم 
فــإن  األقصــر،  الوقــت  فــي  العمــل  إتمــام 
العميــل لــن يبالــي ألن العقد لــن ينص على 
أن الوقــت النهائي الســابق كان ضرورًيا. هل 

قامت بالشيء الصحيح؟

مــع  التشــاور  ماريانجيــا  علــى  يجــب 
مشــرفها إذا كانــت غيــر متأكــدة مــن أن 
االلتــزام ســيتم الوفــاء بــه أم ال حيث إن 
 Huntsman وضع شــروط يمكن لشركة
تحقيقهــا واقعًيــا يتفق مع قيــم الصدق 
والنزاهة لدينا. فيجب أال نســمح بتقديم 
تنازالت عن معاييرنا األخاقية في سبيل 

تحقيق األداء أو الحصص المطلوبة.

جس

التمسك بقيمنا… من أجل العمالء وزمالء العمل
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مكافحة االحتكار والمنافسة العادلة
علــى الرغــم من توقع المنافســة منا بشــكل قــوي، إال أنــه يجب علينــا التصــرف أخالقًيا مــع االلتزام 
بقوانيــن المنافســة مــن حيــث انطباقهــا علــى أعمالنــا فــي جميــع أنحــاء العالم. تــم تصميــم قوانين 
المنافســة، والمعروفة فــي بعض الــدول »بقوانين مكافحة االحتــكار« لتوفير فــرص متكافئة لجميع 
الشــركات. وهي تتم ذلك عن طريق تشــجيع المنافسة المفتوحة والعادلة وحظر أي اتفاق أو ممارسة 

من شأنها تقييد التجارة.

تضمن قوانين المنافســة ومنع االحتكار عمل أسواق السلع والخدمات بشكل تنافسي. وهذا يسمح 
لعمالئنــا التمتــع بمزايا المنافســة المفتوحة بيــن مورديهم، بينما يســتفيد الباعة من المنافســة بين 

مشتريهم. وتستفيد Huntsman من المنافسة المفتوحة بين الباعة الذين يسعون ألعمالنا.

في حين يتعين علينا فهم األســواق والعمالء، فيما يتعلق بالمعلومات التنافســية، يجب علينا مراعاة 
ما يلي:

يجوز لنا فقط جمع معلومات عن المنافسين لنا من مصادر عامة، وينبغي توثيق مصدر المعلومات.

يقــوم الوكالء أو المستشــارون أو زمالء العمل اآلخريــن، في كثير من الظروف، بجمــع معلومات غير 
عامة لحسابنا.

يجب اســتعادة معلومات المنافس السرية أو الخاصة أو تدميرها إذا تم الحصول عليها من غير قصد، 
ويجب إخطار اإلدارة القانونية بحدوث ذلك.

يجب أال نحاول تقييد الفرص بالخداع أو البيانات غير الدقيقة.

يجب أال نقوم مطلًقا بتجنيد زميل بغرض الحصول على معلومات عن المنافس.

ينبغي صياغة جميع الرسائل عن المنافسين بعناية لتجنب أي أخطاء، أو استدالالت، أو استنتاجات قد 
ُيساء تفسيرها أو تخرج من سياقها.

قد يكون العميل في مجال من مجاالت أعمالنا منافًسا في مجال آخر ألعمالنا.

يجب أن ُيعامل، في بعض األحيان، موزع Huntsman كمنافس.
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يمثــل  تجارًيــا  عرًضــا  مانيــش  يحضــر 
Huntsman. أثناء تواجده هناك، يتناول 
وجبــة غــداء مــع مجموعــة مــن ممثلــي 
المنافســين. وعلــى الغــداء، يذكــر أحــد 
ممثلي المنافســين عرًضا بأنه ســيقوم 
بإعــادة صياغــة اســتراتيجية عطائه وتبدأ 
المجموعــة فــي مناقشــة نضالهــا فــي 
الســوق الحالــي. يعــرف مانيــش أنــه ال 
ينبغي أن يشــارك في هــذا الحوار، لكنه 
قــرر البقــاء واالســتماع. هــل كان هــذا 

قراًرا جيًدا؟

يتنــاول  أال  يجــب  المثاليــة،  الناحيــة  مــن 
مانيــش الغــداء مــع ممثلــي المنافســين. 
ومع ذلك، في حالة وجود مثل هذا الحوار، 
تحــت أي ظــرف، يجــب أال يكــون مانيــش 
مناقشــة  تتــم  حيــت  حــوار  أي  مــن  جــزًءا 
اســتراتيجيات العطــاءات مع المنافســين. 
وكان علــى مانيــش التوقــف عــن الحــوار 
وإعفاء نفســه من الجلوس علــى الطاولة. 
ويجــب عليه كذلك اإلباغ عن الحادثة على 

الفور لمديره واإلدارة القانونية.

تقيــد أيًضــا قوانين المنافســة الشــركات التي تتمتــع بمراكز قــوى في الســوق من القيام بأي شــيء 
لتثبيط االبتكار والمنافسة. ولتجنب السلوك الذي قد يعتبر مهمين وضار بالمنافسة، ال ينبغي لنا:

بيع منتجاتنا بسعر أقل من التكلفة بقصد دفع المنافسين خارج السوق

اشتراط شراء منتجات بعينها عند شراء منتجات إضافية مطلوبة

عقد صفقات مع العمالء بشراء منتجاتهم إذا اشتروا منتجاتنا

في حين أن هذه األنشطة ال تكون دوًما غير قانونية، إال أنها تنطوي على تحليل قانوني معقد. ويجب 
علينــا االتصــال بــاإلدارة القانونيــة قبل اتخــاذ أي من هذه اإلجــراءات أو اتخــاذ ترتيبات مع المنافســين 
للمشــاركة مًعا في أي نشــاط يؤثر على التجارة. ويجب علينا كذلك طلب التوجيــه من اإلدارة القانونية 

في أي وقت نشعر فيه بالقلق إزاء المعلومات السرية التي قد نكون قد حصلنا عليها.

جس

التمسك بقيمنا… من أجل العمالء وزمالء العمل
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االتصاالت مع المنافسين

يجــب علينــا تجنب حتى إظهار إبرام اتفاق مع منافس من شــأنه تقييد المنافســة. ويجــب أن نتذكر أنه 
ال يتعيــن أن يكــون أي اتفاق عقًدا موقًعا. قد يتم اعتبار أي شــيء بســيط مثل تفاهم غير رســمي بين 

طرفين اتفاًقا قانونًيا.

وبالمثــل قد يكون أي تنســيق )أو حتى ظهور تنســيق( مــع منافس له نفس النتيجــة ويعرض كل من 
الزميــل أو شــركتنا لخطورة بالغة من جــراء انتهاك قوانين المنافســة. قد يحمل انتهــاك هذه القوانين 

عواقب وخيمة لألفراد المتورطين، والذي قد يتضمن غرامات أو عقوبات بالسجن.

إذا صــار االتصــال مــع منافــس ضروريًا، يجــب علينــا الرجوع إلى سياســات قانــون وإجــراءات مكافحة 
االحتــكار والمنافســة التي تنطبــق على مجالنا واتبــاع توجيهاتها. ويجب علينا علــى األقل عند االتصال 

بمنافس تجنب مناقشة أي من هذه الموضوعات:

أي معلومــات خاصــة أو تنافســية غير علنية )بمــا في ذلك تنســيق البنود أو الشــروط الخاصة باألجور 
أو الميــزات أو الرســوم فيما يتعلق بالزمــالء أو المقاولين المســتقلين أو الباعة، ما لم يســمح بذلك 

قوانين العمل المحددة(

تقسيم المناطق أو العمالء أو المنتجات

وضع ترتيبات تسعير مع العمالء أو الموردين

مقاضاة العمالء بسعر معين

إمداد العمالء بكمية معينة

دفع توريدات بسعر معين

تقديم خصومات مماثلة أو أحكام وشروط للبيع

االتفاق على اإلحجام عن أداء األعمال مع عميل أو مورد أو بائع

التخطيط أو اإلنتاج االستراتيجي أو السعة اإلنتاجية أو تكاليف المدخالت

ويجــب علينــا توخــي الحذر عنــد الحديث مــع منافس )حتى عرضــا( وخاصة فــي اجتماع اتحــاد للصناعة 
أو التجــارة. توقــف فــورا عــن أي محادثــة تتضمــن موضوًعــا تنافســًيا حساًســا وقــم بإبالغ ذلــك إلى 
اإلدارة القانونيــة. قبــل االنضمــام ألي اتحاد صناعة أو تجــارة، يجب علينا الحصول علــى إذن من نائب 

رئيس الشعبة.

للحصول على مزيد من المعلومات المرتبطة بهذه السياسات، برجاء الرجوع إلى 
سياسات قانون مكافحة االحتكار أو المنافسة واإلجراءات التي تنطبق على موقعنا.
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التمسك بقيمنا… من أجل مستثمرينا
يجب علينا كزمالء في Huntsman تجنب أي نشاط أو موقف 

شخصي قد يؤدي إلى استفادة مصالحنا الشخصية بشكل غير 
الئق من دورنا كزمالء في شركة Huntsman. ال ينبغي لنا أبًدا 

التنازل عن معاييرنا األخالقية لكسب ميزة تنافسية لتلبية هدف 
لألعمال.

تعارض المصالح

يحدث تعارض المصالح عندما تتداخل المصالح الشــخصية مع والئنا لشركتنا أو مع قدرتنا على اتخاذ 
قــرارات األعمــال الموضوعية. ويمكن أن تؤثــر هذه التعارضات علــى قدرتنا على العمل بشــكل فعال 

.Huntsman لحساب شركة

يمكن أن ينشــأ تعارض المصالح إذا كنت أو زوجتك أو عضو آخر في أســرتك المباشــرة أو شــخص ما 
:Huntsman آخر قريب منك له مصلحة شخصية أو مالية في شركة ما ولتكن شركة

المورد

الُمورد الُمحتمل

العميل

العميل المحتمل

المنافس

يجــب أال نســتخدم معلومــات شــركتنا الخاصــة أو المعلومــات األخــرى المرتبطــة باألعمــال التــي تم 
الحصول عليها من خالل وظيفتنا بطريقة تنشأ تعارض بين مصلحتنا الشخصية ومصلحة الشركة.

وإذا وجدنا في أنفســنا تعارًضا محتماًل يتعلق باقتراح عطاء أو تحديد مورد، يجب علينا تجنب اســتخدم 
وظيفتنا للتأثير على عملية تقديم العطاءات أو التفاوض بأي شــكل من األشــكال. يجب أن نخطر فوًرا 
مديرنــا أو مســؤول االلتزام بالمرفق لدينــا بالتعارض المحتمل، ويجب علينا أن ننأى بأنفســنا عن هذه 
العمليــة. حيــث يمكن حل كثير مــن حاالت تعــارض المصالح، ينبغــي أن نناقش أي تعــارض محتمل 

مع مديرنا.

 للحصول على مزيد من المعلومات المرتبطة بهذا القسم، 
قم بالرجوع إلى سياسة وإجراءات تعارض المصالح بشركتنا.

التمسك بقيمنا… من أجل مستثمرينا
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مشاريع األعمال الخارجية والمصالح المالية

قد ينشــأ عن االستثمار أو المشــاركة في عمل آخر تضارب محتمل في المصالح أو يعطي مظهًرا بأن 
قراراتنا قد تتأثر بالمحســوبية. ويجب أن نتجنب االســتثمار الشخصي ومشــاريع األعمال الخارجية التي 

قد تؤثر على قدرتنا التخاذ قرارات موضوعية بما يحقق أفضل مصالح للشركة.

وهذا يعني أنه يجب علينا تجنب:

المشــاركة فــي األعمال التي تقدم أو تصنــع أو تبيع المنتجات أو الخدمات التــي تتنافس مع منتجات 
Huntsman أو تماثلها

الدخــول فــي تعامالت شــخصية مــع المورديــن أو العمالء وفًقا لشــروط وظــروف مختلفــة من تلك 
 Huntsman المتاحة عموًما للعامة أو زمالء

تقديــم خدمة بــدون موافقة مســبقة كموظــف أو شــريك عــام أو إداري، أو مدير لشــركة يتعامل مع 
Huntsman شركة

االستثمار في العمالء أو الموردين، أو المنافسين إذا لم يتم التداول العام في بورصة األوراق المالية 
الوطنيــة أو المتداولــة في الســوق غير المنظــم بما يتجاوز القيود المشــار إليها في سياســة وإجراءات 

تعارض المصالح

المشاركة في مشاريع األعمال التي تتداخل مع قدرتنا على أداء مهامنا الوظيفية

التوظيف الخارجي

مســموح لنــا بالمشــاركة فــي العمل خــارج نطــاق العمــل أو األنشــطة التي ال عالقــة لهــا بدورنا في 
Huntsman، بموجب القانون المحلي وأي عقد عمل. ويجب علينا تجنب العمل الخارجي الذي ســيؤثر 

على قدرتنا على الوفاء بمسؤوليات وظائفنا بطريقة موضوعية وفعالة وفي الوقت المناسب.

منح هدايا وقبولها من العمالء أو الموردين

تتــم خدمــة مصالح أعمال شــركتنا بالصورة المثلى عندما تســتند القــرارات إلى المعاييــر التجارية دون 
تأثرها بمنحة أو ترفيه. يجب أال نقوم بمنح أو قبول أي شيء قد يضعف أو يبدو أن يضعف قدرتنا أو 

قدرة أي طرف آخر على الحكم بالصورة المثلى على األعمال بطريقة عادلة وغير منحازة.

وقــد نقــوم في بعض األحيان بمنح أو تلقــي هدية أو ترفيه على افتراض تقديــم خدمة لغرض أعمال 
محدد وليســت القيمــة أو التردد مفرًطا في ظل الظروف. ومن المتوقع أن نســتخدم حكمنا الســليم 

ونتبع سياسة شركتنا الخاصة بتعارض المصالح عند تحديد ما قد يكون مفرًطا في ظل الظروف.

وال يجوز لنا مطلًقا قبول أو إعطاء أوراق نقدية أو ما يعادلها كهدية أو للترفيه.
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تتضمن الهدايا التي قد تعتبر مبالغ فيها وغير مقبولة: 

الوجبات المسرفة

السلع أو الخدمات غير المرتبطة باألعمال

األسهم أو السندات

السفر بغير غرض واقعي لألعمال

زجاجات النبيذ والمشروبات الكحولية غالية الثمن

تذاكر ُتدفع بالقسط للترفيه أو لألحداث الرياضية

استخدام مسكن أو بيت لقضاء العطات أو أي إقامة سكنية الستخدامها في غير األعمال

أي شيء ذي قيمة غير مطالبين فيه بدفع سعر التجزئة أو سعر السوق المعتاد والمتعارف عليه

إذا كنــا غيــر متأكديــن عما إذا كانــت الهدية أو عــرض الترفيــه مقبــواًل أم ال، يجب علينا طلــب التوجيه 
والحصول على موافقة من مديرنا أو مديرنا المباشر أو موظف االلتزام بالمرفق، قبل قبوله. وينبغي 
أن نســعى للحصول على موافقة مسبقة من مديرنا وموظف بااللتزام بالمرفق ألي عرض سفر ألنه 

يمكن أن يكون مبالًغا في قيمته.

وإذا تــم تقديــم هديه أو ترفيه غير مقبول أو غير معتمد، يجب علينا رفضه بأدب مع توضيح أن الهدية 
ال يمكن قبولها نظًرا لسياسة الشركة.

ويجــب علينا مراجعة المدير أو المدير المباشــر أو موظف االلتزام بالمرفق قبل إعطاء أي هدية لعميل 
أو مورد أو أي مسؤول غير حكومي آخر، والتي قد تعتبر غير مقبولة أو مفرطة.

يقــدم البائع لجــورج مقعدين على مســتوى األرض بســعر 
استثنائي لحضور حدث رياضي. يوضح البائع أنه ال يريد أي 
شــيء في المقابل حيث ال يمكنه حضور الحدث. هل يجب 

على جورج قبول التذاكر؟

نظــًرا ألن قيمــة التذاكر قد تتجاوز الحدود المشــار إليها في 
سياســة تعــارض المصالــح لدينا، فيجب علــى جورج طلب 
التوجيه والموافقة من مديره أو مديره المباشــر أو موظف 

االلتزام بالمرفق قبل قبول التذاكر.

يشمل ما يعادل األموال النقدية: 

النقد

األسهم أو السندات

القروض

الكوبونات أو الخصومات التي ال تتوفر 
لعامة الناس

بطاقات الهدايا

شهادات الهدايا

س

ج

التمسك بقيمنا… من أجل مستثمرينا
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إعطاء هدايا للمسؤولين الحكوميين

لن تنطبق المبادئ التوجيهية للهدايا المعيارية أو الترفيه عند العمل مع أو السعي للعمل مع أي مسؤول 
حكومي. قد يشــكل القيام بترفيه أي مســؤول حكومي أو منحه هدية، مباشــرة أو غير مباشرة من خالل 

طرف آخر، بغرض التأثير على أي إجراء أو قرار أو تحقيق ميزة غير الئقة لشركتنا، رشوة.

ال يجــوز لنــا مطلًقا تقديــم أي جميل أو هدية من أي حجم ألي مســؤول حكومي أو تقديــم ترفيه لهم أو 
دفع نفقات السفر بدون موافقة مسبقة من إدارة األخالقيات وااللتزام أو اإلدارة القانونية. وهذا ينطبق 
فــي كل من الواليات المتحدة وبلدان أخرى. كما ينطبق هذا كذلك على أي شــخص يقوم باألعمال نيابة 

.Huntsman عن

 للحصول على مزيد من المعلومات المرتبطة بهذا القسم، 
قم بالرجوع إلى سياسة وإجراءات مكافحة الفساد بشركتنا.

يــوم مــا عــن أن  ســمعت ســونيا فــي 
هاتفــه  أن  عــن  صديقــه  أخبــر  مديرهــا 
الذكي هو هدية مــن زوجته. وعلمت أن 
الهاتف الذكي بالفعل هدية من مقاول. 
ســونيا تشــك فــي أن هــذا قــد يمثــل 
بشــأن   Huntsman لسياســة  انتهــاًكا 
تلقــي الهدايــا حيــث إن الجهــاز مكلــف 
ويتجــاوز الحــدود فــي سياســة تعــارض 
المصالــح فــي شــركتنا. مــاذا ينبغي أن 

تفعل سونيا؟

قــد تكون هــذه الهديــة هدية غيــر مقبولة 
أو تعطــي  علــى مديرهــا  تؤثــر  قــد  ألنهــا 
مظهــًرا بالتأثيــر على حكمه علــى األهداف 
الموضوعيــة. يجــب أن تبلــغ ســونيا عــن 
مخاوفهــا علــى الفور إلــى أي مــن الموارد 
المدرجــة المذكــورة فــي قســم »الحصول 
علــى المشــورة وتقديــم التقارير الســرية« 

الخاص بهذه المبادئ التوجيهية.

يقــدم بائــع لماركــو رحلــة مدفوعــة جميــع 
النفقــات مــن أجــل حضــور عــرض تجــاري. 
سوف يساعد الحضور ماركو في عمله. هل 

يجب على ماركو قبول العرض؟

موافقــة  علــى  ماركــو  يحصــل  أن  يجــب 
بالمرفــق  االلتــزام  وموظــف  مديــره  مــن 
قبــل قبــول دفــع نفقــات الســفر. ال يجــوز 
الموافقــة علــى الســفر إال إذا كان يعــزز من 
أعمــال Huntsman وليس مقدًما ألغراض 

غير الئقة.

جس

س

ج
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في بعض البلدان، يكون من غير الواضح ما إذا كان الشخص مسؤواًل حكومًيا أم ال. وتجب الموافقة 
على دفع أي مبلغ مقترح لشــخص ما قد يكون مســؤواًل حكومًيا )حتى لو اعتبرنا أن ذلك معافى من 

قوانين مكافحة الفساد( مقدًما من جانب قسم األخالقيات وااللتزام أو اإلدارة القانونية.

ويمكن تحميل Huntsman المســؤولية عن أعمال الفســاد، ســواء عرفنا بها أم ال، التي يرتكبها زميل 
فــي العمل )مثــل وكيل أو مستشــار( يعمل نيابة عن شــركتنا. لهذا الســبب، يجب علينا بــذل كل جهد 

معقول لتحديد التزام زمالء العمل الخارجيين لدينا بغية تجنب أعمال الفساد.

الرشوة هي تقديم شيء ما ذي قيمة لشخص 
آخر بقصد التأثير عليه أو عليها. إن حمل شخص 

آخر أو طرف ثالث على تقديم رشوة يشبه تقديم 
الرشوة بنفسك.

»اإلكرامية« هي نوع من الرشوة حيث يتم إعطاء 
بعض األموال المقرر دفعها لشركة لشخص ما 

للتأثير عليه.

يتم تعريف »المسؤول الحكومي« بشكل واسع 
النطاق حيث يتضمن موظفي الحكومة أو الهيئات 
العامة أو المؤسسات المملوكة للدولة باإلضافة 

إلى المرشحين لمنصب سياسي.

مكافحة الفساد

لن تتســامح شركتنا مع الرشوة أو الفســاد. يجب أال نقوم مطلًقا بتقديم هدايا أو هبات أو مدفوعات 
يتــم إعطاؤها )أو قد تبدو معطاة( بقصد الحصول علــى أعمال أو االحتفاظ بها أو تحصيل الخدمات أو 

التأثير على شخص ما لصالح أعمالنا.

الرشوة واإلكراميات

إن تقديم رشــوة أو تقديم إكرامية لشخص ما، بما في ذلك أي مسؤول حكومي، يمثل انتهاًكا خطيًرا 
لقوانين مكافحة الفســاد في كثير من البلدان. وقد تنتهك الممارســات الفاسدة )مثل تقديم رشوة أو 
إكراميــة أو حتــى إظهــار تقديمهما( قوانين مكافحة الفســاد لبلد ما حتى مع حدوث النشــاط خارج هذا 
البلد. وتحمل قوانين مكافحة الفســاد )مثل تلك الموجودة في الواليــات المتحدة والمملكة المتحدة 
والصيــن( عقوبــات جنائيــة محتملة بالنســبة للفــرد أو لشــركتنا. لهذا الســبب، يمنــع منعا باتــا جميع 

الرشاوى أو اإلكراميات، بغض النظر عن موقعنا والمكان الذي نقوم فيه بأداء األعمال.

وإذا كنــا نشــك فــي ارتــكاب شــخص لعمــل ما قــد يعتبــر رشــوة أو إكراميــة، يجــب علينا اإلبــالغ عنه 
على الفور.

التمسك بقيمنا… من أجل مستثمرينا
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المدفوعات التيسيرية

يجب أال نوافق على دفع مبالغ تيســيرية أو تســريعية حتــى على الرغم من إمكانيــة اعتبارها قانونية أو 
ممارسة شائعة في المنطقة.

تعتبر الكثير من الدول المدفوعات التيســيرية رشــاوى بســبب ذهاب هذه األموال إلى مسؤول 
حكومي. وتحظر شركتنا القيام بأي مدفوعات تيسيرية أو تسريعية بغض النظر عن المكان الذي 

نقوم فيه بأداء األعمال، حتى ولو كانت عرًفا محلًيا مقبواًل.

ولتحديــد مــا إذا كان التفاعل مع أي مســؤول حكومي جائــز أم ال، يجب علينا طلــب التوجيه من 
إدارة األخالقيات وااللتزام أو اإلدارة القانونية.

 عادة ما تكون »المدفوعات التيسيرية« أو 
»المدفوعات التسهيلية« صغيرة، يتم دفعها نقًدا 
لمسؤول حكومي، وتهدف إلى تسريع الخدمات 

 الحكومية الروتينية مثل معالجة التصاريح 
 أو توفير حماية الشرطة أو تعجيل الخدمات، 

التي تحق قانونًيا للشركة.

تعمــل إيمــي لصالــح Huntsman فــي 
مكتــب مبيعات في الواليــات المتحدة، 
حيــث تــؤدي فــي الغالــب األعمــال مــع 
وكالــة حكومية في آســيا. وعندما تقدم 
اقتراًحا ألحد هؤالء المســؤولين، تقترح 
أنــه إذا قامت بتحويل مبلــغ 800 دوالًرا 
أمريكًيــا، فإنه ســيقوم بتســريع معالجة 
اقتــراح Huntsman. مــاذا يجــب علــى 

إيمي القيام به؟

يجــب أال تدفــع إيمــي حتــى تحصــل علــى 
تأكيــد مــن اإلدارة القانونية بــأن هذا يمثل 
رســًما رســمًيا للتســريع أو تتلقــى ترخيًصا 
مناســًبا من إدارة األخاقيــات وااللتزام أو 
القســم القانوني. قد تكــون أي مدفوعات 
غير الئقة لموظف حكومــي انتهاًكا خطيًرا 
لقوانيــن مكافحة الفســاد وقد يســفر هذا 
عن عقوبات جنائية في حق شركتنا وجميع 

األفراد المتورطين.

للحصول على مزيد من المعلومات المرتبطة بهذا القسم، قم بالرجوع إلى 
سياسة وإجراءات مكافحة الفساد بشركتنا ومستندات التوجيه الخاصة بها.

جس
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التمسك بقيمنا… من أجل مستثمرينا

االلتزام للتجارة الدولية

االستيراد/التصدير

نظــًرا ألغــراض األمن الوطنــي والسياســة الخارجية، تفــرض الكثير من ضوابــط االســتيراد والتصدير، 
وتنظيــم المعامــالت الدولية الماليــة والتجارية. وحيث إن شــركتنا تقوم بتوفير منتجاتنــا وخدماتنا في 
جميــع أنحــاء العالــم، يجب علينــا اتباع جميــع القواعــد واللوائــح الدوليــة والوطنية التي تحكم أنشــطة 

أعمالنا العالمية.

ويحدث »التصدير« عند نقل منتج أو تقنية أو معلومة إلى شخص ما في بلد آخر. وقد يحدث التصدير 
كذلــك عن نقــل الخدمــة أو المعلومات الفنيــة أو البرامج إلى غيــر المواطن، بغض النظــر عن المكان 
الذي يقع فيه هذا الفرد في العالم. ويجب علينا قبل الشروع في تصدير أي منتج أو خدمة أو تقنية أو 
معلومــة التأكد من أهلية كل بلد مرســل ومســتلم. ويجب علينا كذلك الحصــول على جميع التصاريح 

والتراخيص المطلوبة، ودفع جميع الرسوم أو التعريفات المالئمة.

ويخضع كذلك النشــاط التصديري، الذي يجلب الســلع التي نشــتريها من مصدر أجنبــي أو خارجي إلى 
بلد آخر، لقوانين ولوائح مختلفة. وقد تتطلب أنشطة االستيراد منا القيام بدفع الرسوم أو التعريفات 

المفروضة على البضائع المستوردة التي تدخل البالد وكذلك تقديم ملفات معينة.

وتنطبــق قوانيــن الرقابــة التجاريــة على كثير مــن جوانــب عملياتنا، وليس مجــرد شــحن منتجاتنا. وقد 
يخضــع تبادل المعلومــات والتقنية عبــر الحدود الوطنيــة )بما في ذلــك التدريب، والبريــد اإللكتروني، 
والوصــول إلى شــبكة اإلنترنــت( لضوابط التجــارة. وحيــث إن بعض البلــدان )مثل الواليــات المتحدة( 
تســيطر علــى عملية اإلفصــاح عن المعلومــات إلى غير المواطنيــن داخل بلدهم، يجــب أن نكون على 

دراية وعناية بجميع قوانين االلتزام التجارية المرتبطة بعمليات نقل التقنية.

عنــد الشــك فــي تطبيــق قيد تجــاري مــن عدمــه، يجب علينــا طلــب التوجيــه مــن المجموعــة الدولية 
لاللتزام التجاري. 

 لمزيد من المعلومات عن هذا القسم، 
قم بالرجوع إلى سياستنا الدولية لاللتزام التجاري.

برنهــارد، أخصائــي مشــتريات، ســيغادر 
غــًدا فــي آخــر رحلــة متجهــة إلــى الهنــد. 
هــو بحاجة إلى أخــذ الكمبيوتر المحمول 
الخاص به، لكنه يدرك أنه نظًرا الحتوائه 
علــى مقــدار كبيــر مــن تصاميــم برامــج 
Huntsman، فكان يجب عليه الحصول 
على رخصــة تصدير. هل بإمكانه مغادرة 
البــاد بدون الحصول على هذه الرخصة 
طالمــا أن تقــدم بطلب للحصــول عليها 

قبل مغادرته؟

ال، يجب علــى برنهارد الحصول على جميع 
البــاد  مغــادرة  قبــل  الازمــة  التصاريــح 
بالتقنية التي ينطبق عليها صفة التصدير. 
تنطبــق جميع ضوابط تجــارة التصدير على 
معظــم المنتجــات أو البرامــج أو التقنيات 
فــي شــركة  زميــل  أي  يحملهــا  قــد  التــي 
Huntsman أثنــاء ســفره للخــارج، بما في 
ذلــك أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة وأدلــة 
المنتجــات. وإذا كان برنهارد غير متأكد عما 
إذا كان بحاجــة إلــى الحصــول علــى رخصة 
تصدير أم ال، يجب عليه طلب التوجيه من 

المجموعة الدولية لالتزام التجاري.

جس

التمسك بقيمنا… من أجل مستثمرينا
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العقوبات والمقاطعات

تحــاول بعض البلدان فرض شــروط للمقاطعة على الشــركات العاملة داخل بالدهــم. ونظًرا لعملياتنا 
الدوليــة، يجــب علينــا التأهــب لطلبات مقاطعــة غير الئقة ورفــع جميع هــذه الطلبات إلــى المجموعة 

الدولية لاللتزام التجاري للحصول على التوجيه.

ويمكــن لبلــد )أو أي كيــان مرتبــط ببلد( تقديــم طلب مقاطعــة لدعوة عطــاء، أو أمر شــراء، أو عقد، أو 
فاتورة، أو وثائق شــحن، أو اســتبيان، أو خطاب اعتماد، أو شــفوًيا فيما يتعلــق بمعاملة ما. يمكن أن 
تشــمل المقاطعــة غير الالئقة طلب رفض القيــام بأعمال مع دولة معينــة أو مواطنيها، أو مع بعض 

الشركات التي تتعامل مع البلد التي يتم مقاطعتها.

ويجــب أال نتجاهــل أو نتصــرف بنــاًء على طلــب مقاطعة. فــإذا تلقينا طلبا للمشــاركة بأي شــكل من 
األشكال في مقاطعة، أو تلقينا طلبا لتقديم معلومات عن األنشطة في البلد التي يتم مقاطعتها، أو 
تنفيذ خطابات االعتماد مع البلد التي يتم مقاطعتها، أو إصدار شهادات المنشأ السلبية، فيجب علينا 

أن نبلغ على الفور المجموعة الدولية لاللتزام التجاري.

 وتحدث »المقاطعة« عندما يرفض شخص ما 
أو مجموعة أو دولة القيام باألعمال مع أشخاص 

بعينهم أو بلدان أخرى معينة.
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الداخليــة  المعلومــات  باســتخدام  التــداول  علــى  المفــروض  حظرنــا  يتضمــن 
المعلومــات المادية غير العامــة لتقديم التوصية لقرارات االســتثمار أو لتوفيرها 

لآلخرين لمساعدتهم في قراراتهم المتعلقة باالستثمار.

تتضمن بعض أمثلة المعلومات الداخلية:

التوقعات المستقبلية لألرباح أو الخسائر

أنباء عن اندماج أو استحواذ معلق أو مقترح

أنباء عن بيع كبير لألصول

عمليات التمويل أو األحداث األخرى المتعلقة باألوراق المالية للشركات

تغيرات في اإلدارة التنفيذية

أهم المنتجات أو االكتشافات الجديدة

التقاضي الجاري أو المحتمل

التداول باستخدام معلومات داخلية

ال يجوز لنا اســتخدام المعلومات المادية غير العامة التخاذ قرارات اســتثمار شــخصية للشــراء أو البيع 
أو التداول في األوراق المالية )مثل األســهم والســندات والخيارات(. وباإلضافــة إلى ذلك، ال يجوز لنا 
شــراء األسهم أو بيعها في أي شركة أخرى اســتناًدا إلى المعلومات التي حصلنا عليها من خالل عملنا 
أو درجتنا الوظيفية في شــركتنا. وهذا يعتبر تدخاًل في المعلومات الداخلية وقد يتســبب في عقوبات 

جنائية ألحد الزمالء وفي عواقب وخيمة لشركتنا.

تعد المعلومات »جوهرية« إذا تم اعتبارها مهمة 
من ِقبل مستثمر معقول عند تحديد ما إذا كان 

سيشتري أو يحوز على أو يبيع أسهم الشركة التي 
تتعلق بها المعلومات. وتعتبر المعلومات غير عامة 

وغير مفصح عنها حتى مرور يوم تداول كامل من 
اإلفصاح العام عن المعلومات. ويمكن أن تكون 

المعلومات الداخلية إيجابية أو سلبية.

التمسك بقيمنا… من أجل مستثمرينا
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وحيــث إن شــركتنا لديهــا عمليــات محددة للكشــف عــن المعلومــات غير العامــة من خــالل متحدثين 
رســميين للشــركة، ينبغي إحالة االستفســارات أو الطلبات المقدمة من أي شــخص يسعى للحصول 

على معلومات غير عامة من الشركة إلى نائب رئيس عالقات المستثمرين.

في حالة الشك في اعتبار المعلومات معلومات داخلية أم ال، يجب علينا االتصال باإلدارة القانونية.

المبيعات القصيرة هي مبيعات األوراق المالية التي ال 
يملكها البائع في وقت البيع أو، في حالة تملكها، لن يتم 
تسليمها في غضون 20 يوًما من عملية البيع. وغالًبا ما 
تتم المبيعات القصيرة عندما يكون من المتوقع انحدار 

السوق بشكل كبير أو يكون من المتوقع أن تنخفض 
األسهم في القيمة.

وتعتبر المبيعات القصيرة لشركة Huntsman مبيعات 
تضاربية بطبيعتها. يعطي الزمالء الذين ينخرطون في 

المبيعات القصيرة ألسهم شركتنا مظهًرا بمحاولة التربح 
من خالل المعلومات الداخلية، حتى في حالة عدم تعمد 

الحصول عليها. لهذا السبب، يجب أال ننخرط في البيع 
القصير ألوراق Huntsman المالية.

 لمزيد من المعلومات عن هذا القسم، قم بالرجوع 
إلى سياسة التداول باستخدام المعلومات الداخلية لدينا.

أســهمه  لبيــع  يخطــط  هانــز  كان  لقــد 
فــي Huntsman تحســًبا لدخــول ابنــه 
الجامعــة. وخال عمله، علم أن الشــركة 
تتفــاوض ســًرا لاســتحواذ على شــركة 
كبيــرة. هــل ال يزال بإمكانه بيع أســهمه 

في شركة Huntsman؟

أخبــار  جوهريــة  افتــراض  فعلــى  ال. 
االســتحواذ، يجب على هانــز انتظار الوقت 
المناســب بعد إعان الصفقــة قبل قيامه 
ببيــع أســهمه. فــي حالــة قيامــه بتــداول 
أســهمه أثناء حيازته لمعلومــات مادية غير 
عامــة، فقــد يكــون مســؤواًل عــن التداول 
باســتخدام المعلومــات الداخليــة، والــذي 

يمكن أن يؤدي إلى عقوبات جنائية.

جس
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إدارة المستندات واالحتفاظ بالسجالت

يضمــن لنا اتباع إجراءات إدارة المســتندات بشــركتنا حفاظنــا على المعلومات الصحيحــة لدعم قرارات 
األعمال لدينا. يحدد جدول مواعيد االحتفاظ بســجالت الشــركة وبرنامج إدارة المســتندات طول المدة 
الزمنيــة التي يجب فيها االحتفاظ بالســجالت والظروف التي يمكن في ظلهــا تدميرها.على الرغم من 
ضرورة التخلص الدوري من النســخ العابرة أو المرجعية، يجب علينا تجنب تدمير ســجالت الشركة قبل 

الموعد المحدد في جدول مواعيد االحتفاظ بالسجالت.

الدفاتر والسجالت

يجــب علينا أن نكــون صادقين وأن نتصرف بنزاهة في جميع االتصــاالت، بما في ذلك الموجودة في 
كل سجل نقوم بإنشائه وجميع البيانات التي ندخلها.

دقة سجالت األعمال

يجــب علينا المســاهمة في دقــة المعلومات التي تحتفظ بها شــركتنا. ويجب أن يكون كل ســجل )بما 
في ذلك الوقت الشــخصي وتقارير النفقات والفواتير واإلدخاالت المالية ومطالبات المزايا وسجالت 
الســالمة( دقيًقا وكاماًل. ويجــب علينا اتباع نظام الضوابط الداخلية وجميع متطلبات حفظ الســجالت 
لشــركتنا حتــى يتســنى لنا تقديــم تقارير عــن جميع المعامــالت المالية بدقــة، في الوقت المناســب، 

مدعومة بالمستندات الالزمة.

يجب ضمان عدم مشاركتنا في أي من األنشطة التالية:

إخفاء أموال الشركة

تشــويه معامالت الشــركة )بما في ذلك اســتخدام األموال ألي غرض ُيخالف المبين في المستندات 
التي تدعم هذه األموال(

إنشاء حسابات أموال غير معلن عنها أو غير مسجلة

السماح عمًدا باألنشطة غير القانونية التي يحتمل حدوثها

في حالة وجود شــك حول أي أمر يتعلق بالمحاســبة أو المراجعة، يجب علينا مشاركة تخوفنا مع نائب 
رئيس الضوابط الداخلية والمراجعة الداخلية.

لمزيد من المعلومات عن هذا القسم، قم بالرجوع إلى برنامج 
إدارة المستندات أو منسق السجالت الموجود على رأس العمل.

بعــض  مــن  أتخلــص  أن  أود 
 File المســتندات كجزر من حدث
Fitness لــإلدارة لدينــا. مــا الذي 

يجب علي القيام به؟

يجب عليك أن تحدد أواًل ما إذا كانت المستندات 
تخضــع ألي متطلبــات لاحتفــاظ بالســجات أو 
الحجــز القانونــي المرتبــط بــأي عمــل قانونــي أم 
ال. فــي حالة انطبــاق أي منهما، يجــب االحتفاظ 
بالســجات للمــدة المحــددة فــي جــدول مواعيد 
االحتفــاظ بالســجات أو حتــى يتــم رفــع الحجــز 
القانونــي )أيهمــا أطول في المــدة الزمنية(. وفي 
حالــة عدم خضوع الســجات ألي قيود وكان من 
الواجــب تدميرهــا، لكنهــا تحتوي علــى معلومات 
ســرية، فيجب تدميرهــا عن طريــق التمزيق الذي 
يتطلــب منا وضعهــا فــي حاويات الجمــع اآلمنة 

المخصصة بشكل واضح للتمزيق.

جس

التمسك بقيمنا… من أجل مستثمرينا
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 المراجعات، أو االستفسارات الحكومية، أو التحقيقات، أو النزاعات القانونية

مــن المتوقع منا التنســيق مع الهيئــات التنظيمية أو االســتقصائية الحكومية الذيــن يقومون بتفقد 
مرافقنــا أو مراجعة إجراءات شــركتنا. يجب علينا أن نحرص على الحفاظ أو »الحجز«، على وجه الســرعة، 
أي ســجل قــد يكــون مطلوًبا في أي دعــوى أو تحقيق أو مراجعــة متوقعة أو معلقة. وهــذا يعني عدم 
تدمير، أو إخفاء، أو تغيير أي وثيقة أو ســجل إلعاقة تحقيق، أو دعوى قضائية، أو مراجعة حســابات، أو 
مراجعة ألن هذا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على زميل العمل أو شركتنا. إذا كنا في شك مما إذا كان 

السجل خاضًعا للحجز القانوني أم ال، يجب علينا االتصال باإلدارة القانونية.

 ويجــب علينــا إخطار اإلدارة القانونية بأي مذكرات اســتدعاء أو طلبات خطيــة للحصول على معلومات 
شــركتنا الخاصة أو غيرها مــن المعلومات المرتبطة باألعمال من طرف ثالث قبــل اتخاذ أي رد أو وعد 

به نيابة عن الشركة.

تنطبــق المبادئ التوجيهية لســلوكيات العمل لدينا بالمثل على جميع الزمــالء والموظفين والمديرين 
في شركة Huntsman. وعلى هذا النحو، لن يتم التنازل على مبادئنا التوجيهية إال في ظروف محدودة 
للغايــة. ويجب أن يوافــق مجلس اإلدارة على التنــازالت التي يقوم بها الموظفيــن التنفيذيين مقدًما، 
ووفًقــا لظروف معينة يتم الكشــف عنها على الفور للمســاهمين. ونقوم باإلبالغ عــن التنازالت التي 

يتم منحها حسبما تقتضي القوانين واللوائح المعمول بها.

التنازل عن المبادئ التوجيهية لسلوكيات العمل لدينا
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