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لجميع موظفي رشكة يك يب آر والرشكات التابعة لها:

أسست رشكة يك يب آر تراثها الغني يف األساس عىل النزاهة، وبصفتي الرئيس واملدير التنفيذي للرشكة، ألتزم 

بإجراء أعامل الرشكة وحاميتها يف إطار القانون مع التحيل بالصدق والنزاهة - وعىل كل مدير أو مسؤول أو 

موظف أو مقاول أو وكيل أن يفعل اليشء ذاته، علامً بعدم وجود وسائل بديلة.

تعد مدونة قواعد السلوك املهني التابعة لرشكة يك يب آر دليال لكل مدير ومسؤول وموظف ووكيل بالرشكة، 

حيث تضع الرشكة مجموعة مشرتكة من املعايري األخالقية واملبادئ القانونية التي يُتوقع منا جميًعا إظهارها 

أثناء التعامل مع العمالء واملجتمع وفيام بيننا، وقد تم تطوير هذه املدونة ملساعدتك يف تطبيق املامرسات 

القانونية واألخالقية أثناء التعامالت اليومية يف الحياة العملية، وكذلك ملساعدتك عىل إتباع القانون.

يعد التحيل باألخالق الحميدة جانبا حيويا ملن ُيثل رشكة يك يب آر، حيث تُظهر املبادئ األخالقية لدينا التزامنا 

بضامن تنفيذ مهمتنا بقدر كبري من النزاهة، وتحتوي املدونة عىل مبادئنا، حيث تتألف من السياسات املتعلقة 

باملعايري األخالقية والقانونية الواجب عىل الجميع إتباعها فيام يتعلق بقواعد السلوك يف تسيري أعاملنا. 

وبينام تم تصميم املدونة ملعالجة القضايا األخالقية والقانونية ملختلف النطاقات، إال أنه قد تكون هناك بعض 

الحاالت التي تستوجب طرح األسئلة املختلفة حول وضع معني، ويف حال حدوث ذلك، يجب عليك االتصال 

بالخط الساخن لألخالقيات أو مدير إدارة السلوك أو أي محام آخر ضمن اإلدارة القانونية للرشكة.

سوف نستمر يف توفري التعامالت التي تعكس العدالة والنزاهة وااللتزام بالسالمة والجودة والتنفيذ وذلك من خالل االمتثال للقانون، لذا أتوقع دعمكم 

املتواصل واملخلص لهذه القيم واملبادئ الخاصة بالرشكة بينام منيض قدما يف طريق ازدهارها.

ستيوارت برادي  

الرئيس واملدير التنفيذي  

رشكة يك يب آر  
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مدونة قواعد السلوك املهني لرشكة يك يب آر
 اعتمد مجلس إدارة رشكة يك يب آر مدونة قواعد السلوك هذه )“املدونة”( لتأسيس مجموعة مشرتكة من املعايري األخالقية واملبادئ القانونية التي 

 تتوقعها الرشكة من كل موظف 1عند التعامل مع العمالء واملجتمعات وبني املوظفني بعضهم البعض، كام تتوقع الرشكة أيًضا التزام األطراف الثالثة 

التي تعمل بالنيابة عن الرشكة بهذه املعايري األخالقية نفسها. 

لن تتغاىض الرشكة عن أي إجراءات غري قانونية أو غري أخالقية.

 تقوم الرشكة بإجراء كافة أعاملها مع االمتثال لجميع القوانني املعمول بها ووفًقا للمعايري األخالقية، إال أنه يف بعض الحاالت، قد تتعارض القوانني املعمول 

بها يف الواليات املتحدة مع القوانني املعمول بها يف الدول األخرى، ويف مثل هذه الحاالت، فإن الرشكة سوف تسعى إىل حل هذا التضارب بعد استشارة 

إدارتها القانونية، غري أنه يف حال عدم التمكن من حل مثل هذا التضارب، سيتم مراعاة القوانني املعمول بها يف الواليات املتحدة والتي متتثل لها الرشكة.

يتوىل كل موظف املسؤولية الشخصية تجاه االلتزام باملعايري والقيود املطبقة عىل واجباته واملسؤوليات املسندة إليه، سواء املفروضة مبوجب القوانني 

املعمول بها أو مبوجب مدونة قواعد السلوك املهني، ويجب عىل كل موظف تجنب األنشطة التي من شأنها أن تنطوي عىل أي مامرسة ال تتوافق مع 

االمتثال لقواعد السلوك املهني، لذا فإن أي موظف ال يلتزم بهذه املعايري والقيود فهو يترصف خارج نطاق وظيفته أو مسؤولياته أو وكالته.

بعيًدا عن االلتزام القانوين، من املتوقع أن يحقق جميع املوظفني مستويات عالية من األخالق عىل الصعيدين الشخيص والعميل بشأن أداء الواجبات 

واملسؤوليات املسندة إليهم، ويتطلب ذلك مامرسة التعامل العادل والصدق والنزاهة من ِقبل املوظفني يف كافة جوانب التعامل مع موظفي الرشكة 

 والجمهور ومجتمع األعامل واملساهمني والعمالء واملوردين واملنافسني والسلطات الحكومية والتنظيمية، وال يجب عىل أيا من املوظفني، يف حال تعامله 

نيابة عن الرشكة، أن يتخذ إجراءات غري عادلة عن طريق التالعب أو اإلخفاء أو إساءة استخدام املعلومات الرسية أو تحريف الوقائع املادية أو مامرسات 

التعامل غري العادلة األخرى.

 يضطلع املوظفون باملسؤولية تجاه قراءة وفهم مدونة قواعد السلوك املهني وااللتزام بها فضال عن املشاركة يف أي تدريب بتكليف من الرشكة متعلق 

بتلك املدونة.

قد يخضع أي موظف يقوم مبخالفة أحكام مدونة قواعد السلوك املهني أو اإلخالل بها إلجراءات تأديبية مبا يف ذلك إنهاء الخدمة، وإن أمكن، التعرض 

لإلجراءات الجنائية أو املدنية.

تشمل أمثلة السلوك الذي قد يؤدي إىل اتخاذ إجراءات تأديبية، انتهاك سياسة مدونة قواعد السلوك املهني أو مطالبة اآلخرين بانتهاك سياسة املدونة أو 

عدم اإلبالغ الفوري عن االنتهاكات املشتبه فيها لسياسة املدونة.

يف حالة الشك حول مرشوعية مسار عمل معني، يتم تشجيع املوظفني عىل االتصال بالخط الساخن لقسم األخالقيات أو أي عضو من أعضاء اإلدارة القانونية.

 1  تنطبق مدونة قواعد السلوك املهني عىل كافة أعامل رشكة يك يب آر وكيانات املجموعة عىل املستوى العاملي، كام ينبغي قراءة مصطلح “املوظفون” الذي يتم استخدامه دامئا يك يشري 

إىل جميع املسؤولني واملوظفني، فضالً عن موظفي الوكالة وأعضاء مجلس إدارة رشكة يك يب آر.
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املسؤوليات املنوطة بك كموظف:
■ العمل بأمانة وبشكل أخالقي يف جميع التعامالت التجارية 	

■ االمتثال للقانون واملدونة، وكذلك اإلجراءات التجارية والسياسية لرشكة يك يب آر	

■  اإلبالغ الفوري عن أي انتهاكات فعلية أو مشتبه يف حدوثها إىل مديرك أو إىل إدارة مدونة قواعد السلوك املهني 	

www.kbr.ethicspoint.com أو عرب املوقع اإللكرتوين

■ التامس التوجيه من مديرك أو من اإلدارة القانونية عند مواجهة تحدي أخالقي أو قانوين	

■ االضطالع باملسؤولية تجاه االلتزام بالقانون واملدونة	

املسؤوليات املنوطة بك بصفتك مرشف

بصفتك مرشف أو مدير املوظفني، فإن املسؤوليات املنوطة بك واملتعلقة باملدونة هي:

■ االحتذاء بالسلوك األخالقي	

■ تشجيع التواصل املفتوح مع املوظفني وتقديم التوجيهات والتعقيبات رًدا عىل أسئلتهم ومخاوفهم	

■ معرفة الوقت املناسب لإلبالغ عن االنتهاكات أو التصعيد الفوري القضايا أو طلب املساعدة من خرباء الرشكة	

■  ضامن عدم معاقبة أحد املوظفني واالنتقام منه نتيجة إبالغه عن االنتهاكات املشتبه فيها أو االنتهاكات املحتملة 	

لقواعد السلوك املهني أو القانون املعمول به

املسئولية االجتامعية للرشكة

 تدرك رشكة يك يب آر رضورة بناء رشكة تستند فلسفتها عىل االستدامة وموازنة االزدهار االقتصادي ورعاية البيئة واملسؤولية االجتامعية من أجل النجاح 

يف إسرتاتيجيتها نحو النمو املستمر وتأمني قيمة أكرب للمساهمني عىل املدى الطويل.

تساهم رشكة يك يب آر يف تقديم حلول مستدامة للمشاريع التي يتم تنفيذها نيابة عن عمالئنا، والتي تتامشا سياساتها والتزاماتها مع أنظمة وتقنيات 

ومفاهيم الرشكة وموظفيها.

تقوم الرشكة باعتبار القضايا االقتصادية والبيئية واالجتامعية أثناء عملية اتخاذ القرارت ونظم اإلدارة التي تحكم أنشطة أعاملها.

 تحرص رشكة يك يب آر عىل تنفيذ إسرتاتيجيات مستدامة لالسرتشاد بها يف اإلرشاف عىل موظفيها وإدارتهم، وعالقات األعامل التجارية واالجتامعية، 

 والهياكل واملجتمعات التي نعيش ونعمل بها، فضالً عن البنية التحتية واملادية؛ واالزدهار االقتصادي للرشكة، وتشمل هذه اإلسرتاتيجيات التصميم 

املستدام وأعامل التوريد واإلنشاءات والتكنولوجيات وتنوع املوردين واملوظفني واملحتوى املحيل وحقوق اإلنسان ومكافحة الفساد والتدريب ومحاربة 

التلوث، والصحة والسالمة والعمل الخريي والتطوعي.
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شؤون الصحة والسالمة واألمن والبيئة
متتثل الرشكة لجميع القوانني املعمول بها ومعايري الصناعة ذات الصلة باملامرسات الخاصة بحامية صحة وسالمة وأمن موظفيها يف مكان العمل باإلضافة إىل 

غريهم من األشخاص املترضرين من أنشطتها التجارية ومبا يف ذلك منع التلوث البيئي، كام أن حامية الصحة والسالمة واألمن ومنع تلوث البيئة هي مبثابة 

األهداف األساسية للرشكة، وسوف تتخذ إدارة الرشكة اإلجراءات املعقولة والرضورية لتحقيق مثل هذه األهداف.

تقوم الرشكة بعمل تقييم مستمر لكافة جوانب الصحة والسالمة واألمن والبيئة املتعلقة باملنتجات والخدمات املقدمة، حيث تهدف إىل تطوير وتقديم 

املنتجات والخدمات التي ليس لها تأثري بيئي ضار الستخدامها بشكل آمن بجانب تحليها بالكفاءة من حيث استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية حتى يكن 

إعادة تدويرها أو استخدامها أو التخلص منها بأمان.

يؤدي جميع املوظفون واجباتهم ومسؤولياتهم بالطريقة التي تتوافق مع تحقيق هذه األهداف.

تؤمن الرشكة أن إدارة الصحة والسالمة والبيئة بطريقة فعالة هو السبيل األسايس للحصول عىل عمل تجاري ناجح، كام تعرتف بأن البيئة اآلمنة والقوى 

العاملة الفعالة من أهم وسائل زيادة اإلنتاج ونجاح األعامل بأكملها، ومع أخذ هذا يف االعتبار، رشعت رشكة يك يب آر يف املبادرة ملنع الرضر نهائيًا والتي 

تشتمل عىل ثالثة عنارص ديناميكية - التخلص من الرضر والعناية عىل مدار اليوم وطوال أيام األسبوع وتشجيع الرعاية.

كن مسؤوالً! 
ينبغي أن يعمل جميع املوظفني عىل:

تطوير عادات السالمة الجيدة  9

تحسني معدل األداء اآلمن ملنطقتهم؛ 9

  املساعدة يف تحديد العوامل واألسباب الشائعة  9

التي تُسبب الحوادث؛

منع الحوادث 9
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تكافؤ فرص العمل ومنع التحرش
تلتزم الرشكة بتوفري فرص متساوية لجميع األفراد املؤهلني يف سياق سياسات التوظيف والرتقيات الوظيفية حيث تسعى الرشكة إىل إعداد قوة عاملة تعكس 

التنوع السكاين للمجتمعات التي تعمل فيها.

 متتثل الرشكة بشأن جميع األعامل واملامرسات الوظيفية للقانون املعمول به والذي يحكم تكافؤ فرص العمل للتأكد من عدم وجود أي متييز غري مرشوع 

 ضد أي موظف أو مقّدم طلب لشغل وظيفة ما، كام تقوم الرشكة بتوفري بيئة عمل خالية من التمييز أو التحرش أو التخويف أو اإلكراه بصورة مبارشة 

أو غري مبارشة عىل أساس العرق أو اللون أو الدين أو اإلعاقة أو الجنس أو التوجه الجنيس أو الهوية الجنسية أو اآلراء السياسية أو العمر، أو األصل القومي 

أو التمرس أو املعلومات الوراثية. 

 ال يجوز االنتقام من أي موظف قدم تقارير تُفيد بأنه تعرض للتمييز، أو أنه الحظ وجود أي نوع من التمييز، أو معاملته بصورة عدائية جراء تقديه 

لهذا التقرير. 

تؤكد الرشكة عىل أنه ينبغي معاملة جميع املوظفني بكرامة واحرتام. 

تعمل سياسة الرشكة عىل توفري بيئة عمل خالية من التحرش، حيث تحظر الرشكة جميع أشكال املضايقات بني املوظفني، مبا يف ذلك املرشفني أو غريهم من 

أعضاء اإلدارة.

تقع مسؤولية التعاون يف تحقيق هذا الهدف عىل عاتق جميع املوظفني، ويُعد التحرش فعالً خطريًا من أفعال سوء الترصف وقد يُعرّض املوظف إلجراءات 

تأديبية قد تصل أحيانًا إىل حد الطرد الفوري، كام يشمل مصطلح “التحرش” طبقا لتلك السياسة االستغالل الجنيس أو العنرصي أو العرقي، وغريها من 

املضايقات، مبا يف ذلك املضايقة عىل أساس اإلعاقة.

يتم التحقيق يف جميع الشكاوى عىل الفور ومبنتهى الرسية، وتحظر الرشكة فرض عقوبات سلبية ضد املوظفني نتيجة اإلبالغ عن أي عمل من أعامل 

التحرش، مبا يف ذلك التحرش الجنيس.

كن مسؤوالً! 

ماذا عيل أن أفعل عندما أتعرض للتحرش؟ س:  

أوال، يجب إعالم الطرف املعتدي بأنك تعرتض عىل هذا  ج:  

السلوك، ومع ذلك، إذا مل تشعر باالرتياح تجاه مواجهة 

الطرف املعتدي )أو إذا استمر السلوك(، يجب عليك إبالغ 

املرشف املبارش، وأما إذا كنت متيل إىل مناقشة هذه املسألة 

مع شخص آخر بخالف املرشف املبارش، أو إذا مل يتخذ 

املرشف املبارش اإلجراءات املناسبة لحل املشكلة، يجب عليك 

االتصال بأحد األشخاص يف قسم املوارد البرشية أو إدارة 

الشؤون القانونية، وسيتم التحقيق يف جميع الشكاوى عىل 

الفور ومبنتهى الرسية.

 كيف ميكن تطبيق 

هذا عىل نفيس؟
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تضارب املصالح
من واجب جميع املوظفني تجاه الرشكة العمل عىل تعزيز مصالح الرشكة املرشوعة، وينبغي تفضيل مصالح الرشكة عندما تتعارض أو تتداخل املصالح 

 التجارية أو الشخصية أو العالقات األخرى للموظفني مع مصالحها، كذلك تحظر الرشكة تضارب املصالح إال يف حال الحصول عىل موافقة املدير التنفيذي 

أو من ينوب عنه عىل وجه التحديد. 

تضارب املصالح املحتمل

هناك العديد من الطرق التي يكن أن ينشأ من خاللها تضارب املصالح بني املوظفني:

العمل كمدير أو مستشار لكيان بخالف رشكة يك يب آر؛. 1

عقد بعض االستثامرات أو وجود مصلحة مالية مع املنافسني أو العمالء أو املوردين الحاليني أو املحتملني، أو. 2

الحصول عىل وظيفة ثانية قد تتعارض مع مصالح الرشكة أو تُضعف من قدرة املوظف عىل أداء مسؤولياته تجاه الرشكة.. 3

قد تُثري الوظائف واالنتامءات لألقارب الرصاعات الفعلية أو الظاهرة أو املحتملة للمصالح.

تتوقع الرشكة من املوظفني وتطلب منهم التحيل بالصدق واألخالق يف التعامل مع التضارب الفعيل أو الظاهر أو املحتمل للمصالح، لذا ينبغي عىل أي 

موظف لديه تضارب محتمل يف املصالح، الكشف الفوري والكامل عن الوضع للمدير أو املرشف للحصول عىل موافقة من املدير التنفيذي أو من ينوب عنه، 

ويجب عىل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو املدير التنفيذي ممن لديهم تضارب محتمل يف املصالح، الكشف عن ذلك عىل وجه الرسعة وبشكل كامل 

إىل لجنة التدقيق يف الرشكة.

يجب عىل بعض املوظفني ممن يكنهم توجيه األسهم أو األصول األخرى أو بيعها أو استخدام أي مبالغ كبرية من أموال الرشكة، تقديم البيان السنوي 

لالمتثال فيام يتعلق بأي نوع من التضارب الفعيل أو الظاهر أو املحتمل يف املصالح.

كن مسؤوالً!

يعمل جون يف وظيفة مهندس ويحجز مكانًا للفريق املعتزل، ميتلك شقيق جون فندق ميكن أن تتم استضافة الفريق املعتزل فيه، هل  س:  

ميكن لجون توقيع العقد مع فندق أخيه؟

ال، ألن هذا ميكن أن يؤدي إىل تضارب يف املصالح، جون ال يستطيع أن يفعل أي يشء للتأثري عىل الرشكة لصالح أعامل أخيه، لكنه  ج:  

ميكن أن يقدم شقيقه إىل اإلدارة املسؤولة عن التخطيط للسفر أو الفعاليات عند كشفه عن هذه العالقة.
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الرقابة الداخلية عىل أعامل املحاسبة
يجب عىل الرشكة الحفاظ عىل نظام الرقابة الداخلية عىل أعامل املحاسبة الذي يكفي لتوفري التأكيد املعقول فيام يتعلق مبصداقية التقارير املالية وإعداد 

البيانات املالية لألغراض الخارجية وفًقا ملبادئ املحاسبة املقبولة بصفة عامة أو أي معايري أخرى تنطبق عىل مثل هذه الترصيحات وتشمل تلك السياسات 

واإلجراءات ما ييل: 

■ الحفاظ عىل السجالت الدقيقة، بقدر معقول من التفصيل، والتي تعكس املعامالت وتوجهات البيع يف أصول الرشكة،	

■ التأكيد املعقول عىل طريقة تنفيذ املعامالت وفًقا للتفويض العام أو الخاص باإلدارة،	

■  توفري ضامنات معقولة بشأن منع االستحواذ غري املرصح به أو الكشف عنه يف الوقت املناسب، واستغالل بيع أصول الرشكة 	

أو الترصف فيها.

لن يتم تسجيل أي صفقات خاصة بحسابات الرشكة ما مل تكن داخل نطاق سياسات وإجراءات مكتوبة أو عىل وجه التحديد من خالل موافقة رسمية من 

ِقبل املوظف املحدد املناسب، حيث تتطلب هذه املوافقة تحديد أن الصفقة: )أوالً( قد تم الترصيح بها وفًقا لسياسة الرشكة و)ثانيا( أنها مدعومة بأدلة 

وثائقية للتحقق من صحتها.

يتم تسجيل جميع الصفقات التي أبرمتها الرشكة يف الحسابات وفًقا لإلجراءات القياسية العادية، كام يتم االحتفاظ بسجالت املحاسبة عند مستوى معقول 

من التفاصيل من أجل:

■ أن تعكس بشكل دقيق وعادل الصفقات وأوجه الترصف يف أصول الرشكة؛ 	

■ أن متتثل للمتطلبات التنظيمية املعمول بها، مبا يف ذلك قانون الواليات املتحدة ملامرسات الفساد األجنبية واملتطلبات القانونية األخرى؛	

■  أنها متت معالجتها بالطريقة التي سوف تسمح بإعداد البيانات املالية والتقارير والبيانات ألغراض التقارير الداخلية والعامة والتنظيمية 	

يف الوقت املناسب.

يضطلع املدير املايل التنفيذي مبسؤولية تنفيذ وصيانة الرقابة الداخلية عىل أعامل املحاسبة واإلجراءات والسجالت التي تعمل من جميع النواحي لتلبية 

متطلبات سياسة الرشكة، وباإلضافة إىل ذلك، يُعد الرئيس التنفيذي واملدير املايل هام املسؤوالن عن ضامن االمتثال لجميع جوانب أقسام 302 و404 من 

قانون ساربينز أوكسيل، األمر الذي يتطلب أن تقوم اإلدارة بالتقييم والتقرير عن فعالية نظام الرشكة للرقابة الداخلية حول التقارير املالية عىل فرتات زمنية 

محددة، كام تقع مسؤولية ضامن االمتثال لقانون املامرسات األجنبية الفاسدة عىل عاتق املدير املايل واملستشار العام، مبا يف ذلك رشط محافظة الرشكة عىل 

نظام قوي للرقابة الداخلية.

كن مسؤوالً!

طلب جوزيه، زميل بيرت يف العمل، من بيرت إدخال معاملة يف نظام الحسابات الداخلية بالرشكة، وكان لدى بيرت تساؤالت متعلقة  س:  

بصحة املعاملة مل يتمكن جوزيه من اإلجابة عليها، فامذا بوسع بيرت أن يفعل؟

يتعني عىل بيرت إبالغ مديره مبخاوفه والتأكد من عدم إدخال سوى معلومات دقيقة وصحيحة يف دفاتر الرشكة. ج:  
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قضايا الفساد والرشوة
يحظر عىل املوظفني واألطراف الثالثة ممن تعمل نيابة عن رشكة يك يب آر القيام بتقديم أو عرض أو منح ترصيح أو التعهد بتقديم أية مدفوعات غري 

مرشوعة، ويستخدم مصطلح “مدفوعات غري مرشوعة” لإلشارة إىل مجموعة واسعة من املدفوعات املالية غري املرشوعة أو أي يشء ذي قيمة، والتي عادة 

ما يكون يف شكل تقديم عموالت أو رشاوى أو تحقيق أرباح من أجل التأثري بشكل إيجايب عىل بعض القرارات التي تؤثر عىل األعامل التجارية للرشكة أو إىل 

تحقيق مكاسب شخصية لفرد ما، وتعد هذه األنواع من املدفوعات غري قانونية وغري أخالقية ومحظورة مبوجب بقواعد السلوك املهني.

يحظر عىل املوظفني واألطراف الثالثة التي تعمل نيابة عن رشكة يك يب آر القيام بدفع أو عرض أو التعهد أو الترصيح بتقديم أي رشاوى أو عموالت أو أي 

مدفوعات مالية غري قانونية مشابهة أخرى أو أي يشء يثل قيمة ألي مسؤول عام أو موظف حكومي أو حزب سيايس أو مسؤول يف حزب سيايس أو مرشح 

ملنصب عام أو موظف يف منظمة دولية عامة يف أي دولة. 

يحظر تنفيذ أي معامالت، كام يحظر السامح بالوصول إىل األصول إال مبا يتوافق مع تفويض اإلدارة. 

يحظر عىل املوظفني أيًضا تلقي، بشكل مبارش أو غري مبارش، أي مدفوعات غري الئقة أو أي يشء ذو قيمة كبرية يتعلق باملعامالت التي تم إدخالها يف الرشكة 

من أي جهة خارجية. 

يحظر عىل الرشكة وموظفيها واألطراف الثالثة التي تعمل نيابة عن رشكة يك يب آر القيام بتسهيل أو متابعة املدفوعات ألي موظف أو مسؤول حكومي، 

بهدف تعجيل أداء اإلجراءات الحكومية الروتينية اإللزامية لهذا املسؤول أو تأمينها. 

يف بعض الظروف النادرة للغاية، يرى املوظف رضورة تقديم مدفوعات ملوظف أو مسؤول حكومي لتاليف وقوع خطر يهدد صحته أو سالمته أو حريته 

الشخصية، ويكون املوظف يف وضع يجعله غري قادًرا عىل الحصول عىل موافقة مسبقة، ويف حالة تقديم املدفوعات يف ظل هذه الظروف، يتعني عىل 

املوظف إبالغ مدير االمتثال أو الشخص املندوب عنه بالحادث يف أرسع وقت ممكن. 

تحدد ترصفات املوظفني واألطراف الثالثة التي تعمل نيابة عن رشكة يك يب آر مسؤوليات الرشكة ويكن أن ترض بسمعتها، لذا يتعني عىل جميع األطراف 

الثالثة التي تتعامل مع موظفني أو مسؤولني حكوميني غري أمريكيني بالنيابة عن الرشكة واألخرى املعينة يف املناصب ذات املخاطر العالية الخضوع ملا ييل:

)1( الحرص الواجب قبل التعامل مع املواقف عالية املخاطر؛   

)2( حظر دفع أي مدفوعات غري الئقة؛  

)3( الخضوع للرشوط واألحكام اإلضافية الخاصة مبكافحة الفساد عند الرضورة.   

قد تعترب التربعات ملنظامت خريية أو منظامت املجتمع مدفوعات غري الئقة وفًقا للظروف.

 توفر إجراءات تنفيذ سياسات مكافحة الفساد الخاصة برشكة يك يب آر املزيد من التوجيهات بشأن العمليات املطلوبة إلرشاك األطراف الثالثة 

وتقديم التربعات.
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السفر والرتفيه والهدايا
يكن اعتبار تقديم أي مدفوعات أو أي يشء ذو قيمة، مبا يف ذلك الرتفيهات املفرطة 

أو السفر أو الهدايا عالية القيمة، ألي مسؤول عام أو موظف حكومي أو حزب سيايس 

أو مسؤول يف حزب سيايس أو مرشح ملنصب عام أو موظف يف منظمة دولية عامة أو 

عميل أو عميل محتمل مدفوعات غري الئقة أو انتهاك لقانون مكافحة الفساد املعمول 

به، تبعا لذلك، يحظر عىل املوظفني تقديم هدايا أو ضيافة أو سفر أو ترفيهات )تسمى 

أيضا مجامالت األعامل( باهظة أو بشكل متكرر إىل األطراف الثالثة، ولتوفري املزيد 

من التوجيهات، تحدد اإلجراءات التي تتخذها رشكة يك يب آر لتنفيذ سياسات مكافحة 

الفساد بالرشكة الظروف التي يكن بها إعطاء الهدايا أو الضيافة املقدمة لجهات 

خارجية معينة، مبا يف ذلك املسؤولني العموميني واملوظفني الحكوميني. 

يحظر عىل املوظفني أيًضا طلب أو تلقي، بشكل مبارش أو غري مبارش، أي يشء ذو قيمة 

مبا يف ذلك السفر أو الضيافة أو الرتفيهات أو الهدايا الباهظة من األطراف الثالثة.

ال يحظر هذا اإلجراء إعطاء أو تلقي الهدايا والرتفيهات ووجبات العمل املعقولة واملعتادة طاملا مل ينجم عن هذا التلقي أي مظهر غري الئق ومادام يتوافق 

مع جميع سياسات وإجراءات الرشكة، ويجب إعداد تقارير بجميع هذه األنشطة واعتامدها من قبل سياسات الرشكة أو من قبل مرشف املوظف يف حالة 

عدم وجود سياسة أو إجراء محدد.

كن مسؤوالً!

هل هذا يعني أنه بإمكاين اصطحاب عميل لتناول  س:  

العشاء بعد االنتهاء من اجتامع العمل؟

ميكنك اصطحاب عميل لتناول العشاء بغية مناقشة  ج:  

العمل أو تنمية العالقات، ويتعني عليك التحقق من 

أن تكون الوجبة معقولة ومعتادة فضال عن إتباعك 

إلجراءات الرشكة املتعلقة بالحصول عىل موافقة مسبقة 

وسداد النفقات.
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املساهامت السياسية
تحث الرشكة عىل املشاركة يف العملية السياسية، حيث سنت الحكومة الفيدرالية للواليات املتحدة األمريكية والواليات واملحليات وبعض الدول األخرى 

قوانني تنظم املساهامت واألنشطة السياسية وتقديم الهدايا، لتجنب التأثري غري الالئق من املوظفني العموميني، وتعد املساهامت السياسية ملثل هؤالء 

 األفراد أو الهيئات مدفوعات غري مرشوعة، فقد تعمل املشاركة يف األنشطة السياسية عىل الصعيد املحيل أو الدويل أو الفيدرايل األمرييك أو الوالية عىل 

 إثارة التداعيات واملسائلة القانونية للرشكة، ولهذه األسباب، يتعني عىل املوظفني اإلملام بالقوانني املعنية والرجوع إىل إدارة العالقات الحكومية قبل 

االنخراط يف مثل هذه األنشطة السياسية. 

متتثل الرشكة للقوانني املعمول بها التي تنظم مساهامت الحمالت والنفوذ السيايس.

تؤمن الرشكة بالعمليات السياسية الديقراطية وبأنه يتعني عىل موظفيها االهتامم بتعزيز مبادئ الحكومة الرشيدة يف الدول والواليات واملجتمعات التي 

يقتنون بها، ويجوز للموظفني قضاء أوقاتهم وإنفاق أموالهم يف دعم القضايا واملرشحني السياسيني، دون أن تعوض لهم الرشكة هذا الوقت أو األموال التي 

تم استخدامها يف املساهامت السياسية بأي شكل من األشكال، ويتعني عىل املوظفني التحقق من امتثال األنشطة واملساهامت السياسية الشخصية للقوانني 

املعمول بها، فعىل سبيل املثال، يحظر عىل األفراد الذين ليسوا من مواطني الواليات املتحدة األمريكية تقديم مساهامت سياسية للمرشحني يف انتخابات 

الوالية أو االنتخابات املحلية أو الفدرالية يف الدولة، ومن الجدير بالذكر أن الدول األخرى تطبق قوانني تنظم املساهامت السياسية.

 ال يجوز ألي موظف أو طرف ثالث يثل الرشكة يف الشؤون السياسية والحكومية الضغط بشكل مبارش أو ضمني عىل أي موظف، مبا يخالف حق الفرد 

يف اتخاذ القرار بشأن املساهمة السياسية التي سوف تقدم وملن سوف تقدم.

يجب عىل موظفي الرشكة واألطراف الثالثة ممن متثلها يف الشؤون السياسية والحكومية االمتثال للقوانني املُنظمة ملشاركة الرشكة يف الشؤون العامة، وذلك 

مبوجب قوانني مختلفة قد تسمح لألفراد بأداء سلوك معني وتشجعهم عليه، بينام تحظر الرشكات من القيام بنفس السلوك، وتنص سياسة الرشكة عىل 

االمتثال بشكل كامل لهذه املحظورات.

ال يجوز تقديم أي مساهامت من خدمات أو ممتلكات أو أموال الرشكة لدعم أي مرشح سيايس ملنصب انتخايب أو حزب سيايس أو مسؤول يف حزب سيايس 

بالواليات املتحدة )عىل الصعيد الفدرايل أو عىل صعيد الوالية( أو أي دولة أخرى باسم الرشكة أو من ينوب عنها بدون اعتامد إدارة العالقات الحكومية 

برشكة يك يب آر، ويقدم هذا اإلقرار إىل املستشار العام ملراجعته واعتامده، وعليه أن يقرر ما إذا كانت هذه املساهمة املقرتحة قانونية ومالمئة مبوجب 

القوانني املعمول بها أم ال. 

 تضع القوانني املحلية والفدرالية وقوانني الوالية قيوًدا عىل تقديم الهدايا للمسؤولني الحكوميني، وبالتايل يحظر عىل املوظفني النائبني عن الرشكة تقديم 

أي يشء ذو قيمة للموظفني أو املسؤولني الحكوميني.
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التصدير واالمتثال التجاري
تنص سياسة رشكة يك يب آر عىل االمثال الكامل للوائح وقوانني الواليات املتحدة وجميع اللوائح والقوانني األخرى املعمول بها واملنظمة للتجارة الدولية، 

وتغطي هذه اللوائح والقوانني تصدير املنتجات والخدمات والربمجيات والتكنولوجيا والبيانات التقنية وإعادة تصديرها، فضالً عن العقوبات ومتطلبات 

مكافحة املقاطعة، ويتحمل املوظفون مسؤولية عدم إجراء أي معامالت تتعارض مع سياسة االمتثال الكامل للرشكة مهام كانت الظروف.

ُوضعت ضوابط التجارة الدولية مبا فيها لوائح التصدير لحامية األمن القومي ومصالح السياسة الخارجية الوطنية للحكومات التي تفرض متطلبات الرقابة 

عىل الصادرات، وتتضمن الصادرات كل من الصادرات املادية أو املتعلقة بالفم أو الرؤية أو الصادرات اإللكرتونية للبيانات والربامج والتكنولوجيا، ويف إطار 

قانون مراقبة التصدير يف الواليات املتحدة، تتضمن الصادرات نقل البيانات التقنية للرعايا األجانب يف الواليات املتحدة، وعمليات الكشف عن البيانات 

التقنية األمريكية يف دولة أجنبية ألشخاص حاملني جنسية بلد ثالث، وإعادة تصدير السلع أمريكية املنشأ من دولة أجنبية إىل دولة أخرى، وصادرات سلع 

أجنبية الصنع تتضمن محتويات أمريكية تزيد نسبتها عن 10%، وال تنطبق  ضوابط التجارة بالواليات املتحدة األمريكية عىل العمليات التجارية لرشكة يك يب 

آر داخل الواليات املتحدة فحسب، بل عىل األعامل التجارية الخاصة بالرشكة والتي تجري خارج الواليات املتحدة أيًضا.

 تفرض الواليات املتحدة عقوبات عىل عدد من الدول التي ال يقوم فيها أشخاص ورشكات أمريكية ورشكات أجنبية تابعة بإجراء أي أعامل تجارية، 

 يعدل مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمريكية قامئة الدول ودرجة القيود املفروضة فيام يتعلق بأية مقاطعة، ويتحمل 

 املوظفون العاملون يف التجارة الدولية مسؤولية الرجوع إىل أحدث إصدار للقامئة حيث يكن العثور عليه يف املوقع اإللكرتوين التايل 

 http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx. وتنص سياسة رشكة يك 
 يب آر أن الرشكة ال يجوز لها، بأي شكل من األشكال، القيام بأعامل تجارية أو القيام بأي عمل أو بيع املنتجات يف الدول التي يفرض عليها 

مكتب مراقبة األصول األجنبية أي حظر أو عقوبات باستثناء الحاالت املرصح لها يف القانون األمرييك.

ينطبق هذا الحظر أيًضا عىل القيام بأي أعامل أو بيع للمنتجات ألي جهة تقع يف هذه الدول أو مملوكة لحكومة أي من هذه الدول أو تخضع لسيطرتها 

بغض النظر عن موقع هذه الجهات، ويجوز للدول األخرى التي تجري رشكة يك يب آر أعامل تجارية بها فرض عقوبات وقيود تجارية مامثلة عىل واحدة من 

هذه الدول أو أكرث، ويتعني عىل كل موظف تحمل مسؤولية الرجوع إىل إدارة الشؤون القانونية للرشكة - مكتب االمتثال التجاري الدويل يف حالة وجود أي 

تساؤالت بشأن والية قضائية معينة. 

تفرض قوانني ولوائح الواليات املتحدة قيوًدا تجارية أقل رصامة عىل عدد من الدول األخرى، وتحتفظ حكومة الواليات املتحدة وحكومات أخرى بقوائم 

عديدة خاصة بالجهات التي ال تقوم بإجراء أية أعامل تجارية، ويتعني عىل املوظفني العاملني يف التجارة الدولية فحص هذه القوائم بشكل روتيني عند 

إجراء أعامل تجارية دولية. 

عالوة عىل ذلك، تلتمس رشكة يك يب آر االمتثال الصارم للوائح الواليات املتحدة ملكافحة املقاطعة، حيث تحظر تلك اللوائح إجراء أي معامالت تجارية تدعم 

مقاطعة العرب إلرسائيل، كام تحظر لوائح الواليات املتحدة ملكافحة املقاطعة إجراء أي معامالت تجارية تدعم مقاطعة أي دولة ألي دولة أخرى إال إذا 

كانت هذه املقاطعة تتفق مع القانون األمرييك.
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مكافحة االحتكار
متتثل الرشكة لجميع قوانني مكافحة االحتكار واملنافسة املعمول بها. 

ال يجوز ألي موظف الدخول يف أي تفاهم أو اتفاقية أو خطة أو برنامج، رصيح أو ضمني، رسمي أو غري رسمي، مع أي منافس يتعلق بأسعار أو أحكام أو 

رشوط البيع أو الخدمة أو اإلنتاج أو التوزيع أو املناطق أو العمالء، كام ال يجوز له تبادل أو مناقشة أسعار أو أحكام أو رشوط البيع أو الخدمة مع املنافس، 

وال يجوز له أيًضا التورط يف أي ترصف آخر ينتهك أيا من قوانني مكافحة االحتكار أو املنافسة املعمول بها. 

ال تحظر هذه السياسة ترتيبات التعاقد من الباطن املعتادة أو املقرتحات املشرتكة مع املنافسني التي ال تنتهك قوانني مكافحة االحتكار أو املنافسة املعمول 

بها والتي اعتمدتها إدارة الشؤون القانونية لرشكة يك يب آر. 

ينبغي أيضا الحصول عىل توجيهات إدارة الشؤون القانونية لرشكة يك يب آر قبل االنخراط يف تبادل املعلومات مع املنافسني، وذلك من خالل اجتامعات 

الصناعات أو االتحادات التجارية بغية ضامن االمتثال لقوانني مكافحة االحتكار واملنافسة املعمول بها.

تعد االتفاقات املربمة بني أعضاء املرشوع املشرتك بشأن عمليات املرشوع املشرتك اتفاقات رشاكة وليست اتفافات منافسة، حتى ولو كان هؤالء الرشكاء 

منافسني لنا خارج العمل املشرتك، بينام تحظر االتفاقات املضادة للمنافسة بني رشكاء املرشوع املشرتك التي تربم خارج نطاق املرشوع املشرتك، كام يثل 

تبادل املعلومات التنافسية الحساسة بني رشكة يك يب آر أو مشاريعها املشرتكة أو رشكاء املشاريع املشرتكة إشكالية كبرية، لذا يتعني عليك الرجوع إىل إدارة 

الشؤون القانونية قبل تبادل أيا من هذه املعلومات.
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كن مسؤوالً!

يعمل جاميي يف قسم املقرتحات، وبينام كان يحرض  س:  

مؤمتر للصناعة طلب منه زميل سابق يعمل اآلن 

لصالح منافس آخر أن يجتمع بشكل منفصل مع 

مجموعة صناعية لتبادل معلومات املقارنة املعيارية، 

هل يتعني عىل جاميي حضور االجتامع؟

يتعني عىل جاميي التامس التوجيهات من إدارة الشؤون  ج:  

القانونية قبل حضور االجتامع وتبادل أي معلومات 

الخاصة برشكة يك يب آر، لضامن االمتثال لجميع قوانني 

مكافحة االحتكار واملنافسة املعمول بها.



االحتيال

تحظر الرشكة جميع أشكال االحتيال  

 يشري مصطلح “االحتيال” إىل اختالس األموال، عىل سبيل الذكر ال الحرص، 

و غريها من املخالفات مبا يف ذلك:

■ أعامل الغش واالحتيال؛	

■ اختالس األموال أو إساءة استخدامها؛	

■ االختالس؛	

■ تزوير الصكوك القابلة للتداول أو تغيريها مثل شيكات ومشاريع الرشكات؛	

■ اختالس أصول موظفي الرشكة أو عمالئها أو رشكائها أو مورديها؛	

■  االستخدام الشخيص للنقود أو السندات املالية أو املعدات أو املمتلكات 	

أو أي من أصول الرشكة؛

■ التعامل أو اإلبالغ غري املرصح به عن معامالت الرشكة؛	

■ تزوير سجالت الرشكة أو البيانات املالية ألسباب شخصية أو غريها.	

ال تشتمل القامئة املذكورة أعاله عىل جميع املخالفات، ولكن املقصود منها هو توضيح 

الحاالت التي تنطوي عىل عمليات االحتيال. 

يلتزم املوظفون بحامية أصول الرشكة وضامن استخدامها بكفاءة، ويحظر عليهم رسقة أصول الرشكة وإهاملها وإهدارها، حيث تؤثر هذه األعامل بشكل 

سلبي ومبارش عىل سمعة الرشكة وأرباحها، وال يجب استخدام جميع أصول الرشكة سوى يف األغراض التجارية واملرشوعة للرشكة.

كن مسؤوالً!

يعمل مدير املبيعات واملرشف عليه مًعا لسنوات عديدة وهام صديقان حميامن خارج نطاق العمل، وبعد قضاء ليلة مكلفة بصحبة  س:  

أزواجهم، اقرتح مدير املبيعات دفع مثن الوجبات ببطاقة االئتامن الخاصة بالرشكة والقول بأن الوجبات كانت يف نطاق اجتامع عمل 

مع العمالء، فوافق املرشف عىل االقرتاح واعتمد تقارير نفقة مدير املبيعات، هل هناك مشكلة يف ذلك؟

تنتهك أعامل مدير املبيعات واملرشف قواعد السلوك املهني، ألن استخدام أموال الرشكة ألغراض شخصية ممنوع منعا باتا ويعد تقديم  ج:  

تقرير النفقات الزائفة واعتامده احتياالً.
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 استخدام املعلومات املادية وغري املعلنة 

واإلفصاح عنها عالنيًة
تفصح الرشكة عن جميع املعلومات املادية غري املعلنة عىل الفور 

للعامة وفًقا ملا يقتضيه القانون وقوانني هيئة األوراق املالية 

والبورصات األمريكية وقوائم التداول يف بورصة نيويورك، حيث 

تشتمل القرارات املتعلقة “باألهمية النسبية” عىل األحكام الذاتية، 

وبالتايل يحدد املستشار العام وكبري املسؤولني املاليني التساؤالت 

املتعلقة باألهمية النسبية، ويتم تقديم أي إفصاحات تصدرها 

الرشكة يف التقارير واملستندات إىل هيئة األوراق املالية والبورصات 

األمريكية ويجب أن تتم االتصاالت العامة األخرى التي تجريها 

الرشكة يف الوقت املناسب بشكل كامل وعادل ودقيق ومفهوم. 

يحظر اإلفصاح عن املعلومات املادية غري املعلنة ألي شخص سوى 

العاملني بالرشكة ممن تتطلب مناصبهم الدراية بهذه املعلومات، 

حتى تصدرها الرشكة عالنيًة. 

ال يجوز ألي موظف القيام بعملية رشاء أو بيع أو نصح أي شخص 

آخر بالقيام بعملية رشاء أو بيع للسندات املالية الخاصة بالرشكة 

)أو السندات املالية املشتقة ذات الصلة مثل عقد خيار الرشاء أو 

عقد خيار البيع( إذا كان لديه دراية باملعلومات املادية املتعلقة 

بالرشكة التي مل يتم اإلفصاح عنها للعامة، ويتعني عىل أي موظف 

يتلك معلومات مادية غري معلنة االنتظار حتى انتهاء العمل يف يوم 

العمل التايل لإلعالن عن املعلومات للعامة وذلك قبل التداول أو 

نصح اآلخرين بالتداول. 

يخضع بعض املوظفني )املطّلعون ببواطن األمور( لقيود إضافية عىل 

تداول السندات املالية الخاصة بالرشكة، وذلك بسبب حصولهم عىل 

معلومات رسية بشكل منتظم.

13



املعلومات الرسية والخاصة بامللكية
 يطلع املوظفون يف كثري من األحيان عىل معلومات رسية وخاصة بامللكية عن 

 الرشكة وعمالئها ومورديها ورشكائها يف املشاريع املشرتكة، أثناء االضطالع بأعامل 

الرشكة املوكلة إليهم. 

يحظر عىل أي موظف، يعهد إليه أو يكون عىل دراية مبعلومات ذات طبيعة رسية 

أو خاصة بامللكية، الكشف عن تلك املعلومات أو استخدامها خارج الرشكة أو تحقيق 

مكاسب شخصية، سواء أثناء العمل بالرشكة أو أثناء تقديم أية خدمات أخرى للرشكة 

أو عقب ذلك، دون الحصول عىل ترصيح كتايب ساري املفعول ومناسب من الرشكة أو 

من مدير أو موظف مخّول إليه إعطاء معلومات رسية أو خاصة بامللكية، حيث قد 

يُلحق الكشف غري املرصح به أرضاًرا بالرشكة أو يكون مفيًدا ملنافس ما. 

متتلك الرشكة أيًضا بيانات خاصة مبلكية رشكائها يف املشاريع املشرتكة ومورديها 

وعمالئها، وتعد حامية هذه البيانات عىل قدر عاٍل من األهمية للرشكة ويجب 

التعامل معها والكشف عنها بحرص بالغ، وذلك من أجل أن تستحق الرشكة ثقة هؤالء 

األشخاص املستمرة، يحظر عىل أي موظف الكشف عن أو استخدام معلومات رسية 

أو خاصة بامللكية، يتلكها شخص آخر غري الرشكة، لصالح غري املوظفني دون الحصول 

عىل ترصيح بذلك من الرشكة، وال يجوز أن يعرقل هذا الترصيح حقوق اإلبالغ الخاصة 

باملوظفني والواردة يف هذه الوثيقة، كام يحظر عىل أي شخص الكشف عن املعلومات 

لآلخرين ما مل يثبُت أساس “الحاجة إىل املعرفة”.
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التعاقد مع الحكومة
متتثل الرشكة لجميع اللوائح املعمول بها يف الواليات املتحدة األمريكية والعقود الحكومية األخرى.

ينبغي أن يكون جميع املوظفني املشاركني يف أداء العمل مبوجب العقود الحكومية عىل دراية تامة بالسياسات واملامرسات الواردة يف مدونة قواعد السلوك 

املهني هذه، باإلضافة إىل سياسات الرشكة األخرى املتعلقة تحديًدا بالتعاقد مع الحكومة، فضالً عن تلقيهم تدريبًا مالمئًا وكافيًا يف هذا الصدد، وتتحمل كل 

وحدة عمل، مضطلعة بعقود مع حكومة الواليات املتحدة أو أية حكومات أخرى، مسؤولية التأكد من أن تدريب املوظفني بشأن هذه السياسات يجري 

بصورة مالمئة ويتم توثيقه كام ينبغي.
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اإلبالغ عن انتهاكات مدونة السلوك املهني املشتبه فيها
يجب عىل املوظفني اإلبالغ عن أية انتهاكات ملدونة السلوك املهني مشتبه فيها للجهات املناسبة املخولة بذلك، والتي قد تشمل، عىل سبيل الذكر ال الحرص، 

ما ييل:

■ 	www.kbr.ethicspoint.com

■ الخط الساخن لقسم األخالقيات 	

االتصال من الواليات املتحدة األمريكية أو كندا عىل هاتف رقم 219-7328 (855)	 

 	www.kbr.ethicspoint.com :يكن االتصال من جميع الدول األخرى عىل الرقم املجاين املوجود يف املوقع اإللكرتوين التايل

■ صندوق بريد مدونة قواعد السلوك املهني	

	 P.O. Box 2464, Houston, TX 77252-2464, USA

■ 	fhoukbrcode@kbr.com للتواصل مع املسؤول عن مدونة قواعد السلوك املهني، يرجى الدخول عىل موقع

■  املمثلون املختصون لرشكة يك يب آر، وهم: إدارة الشؤون القانونية أو إدارة خدمات املراجعة أو إدارة املوارد البرشية 	

أو إدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة أو أية إدارة لها صلة باالمتثال للمدونة.

■ املرشف عىل املوظف أو مديره	

■ أي عضو يف اإلدارة التنفيذية العليا	

عالوة عىل ما سبق، قد ميارس املوظفون حقوقهم أو واجباتهم القانونية املتعلقة بإبالغ السلطات الحكومية املختصة بانتهاكات محتملة للقانون يف أي 

وقت، وذلك دون إبالغ الرشكة بهذا األمر أو السعي للحصول عىل ترصيح مسبق منها 

تحظر الرشكة االنتقام من املُبلغ، الذي يقوم بالتبليغ بحسن نية، عن انتهاكات لقواعد السلوك املهني مشتبه يف حدوثها، وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد 

أي شخص ينتقم بشكل مبارش أو غري مبارش من أي موظف يقوم باإلبالغ عن انتهاكات محتملة أو فعلية، كام يحظر تثنية املوظفني اآلخرين عن اإلبالغ عنها 

حيث قد يؤدي ذلك إىل اتخاذ إجراءات تأديبية. 

من املنتظر بطبيعة الحال أن يتعاون املوظفون بشكل تام وكامل مع أي تحقيق يتم إجراءه بناًء عىل االشتباه يف انتهاك مدونة قواعد السلوك املهني.

كن مسؤوالً!

يالحظ فرانك املرشف عليه وهو يفعل أمًرا ما، حيث يعتقد أن هذا األمر قد يكون انتهاكًا ملدونة قواعد السلوك املهني، ولكنه غري  س:  

متأكد من أن هذا الفعل ميثل انتهاكًا، كام أنه ال يرغب يف التورط باألمر، فام الذي ينبغي عليه فعله؟

ينبغي لفرانك اإلبالغ عن هذا املوقف من خالل الخط الساخن أو قنوات اإلبالغ األخرى املتاحة، حيث ميكن لإلدارة املخولة مبدونة  ج:  

قواعد السلوك املهني التحقيق يف األمر وتحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك يف واقع األمر أم ال، ويتحمل فرانك مسؤولية اإلبالغ عن 

السلوك الذي شهده.
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