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املبادئ/املقدمة

تلتزم رشكة INEOS بالعمل كرشكة مواطنة مسؤولة كام تلتزم بجميع القوانني املحلية 
والوطنية والدولية ذات الصلة. تتمثَّل مهمتنا يف أن نصبح رشكة رائدة يف الصناعة التي نعمل 

ن أداءنا باستمرار، ولكننا لن ننتهك املعايري املتعلقة بالبيئة أو الصحة أو السالمة  بها وأن نحسِّ
ألي سبب من األسباب، مبا يف ذلك أسباب الربح أو األسباب التجارية أو أسباب اإلنتاج، يف 

د مدونة السلوك يف رشكتنا األمور  سبيل تحقيق ذلك. وملساعدتنا عىل الوفاء بهذا االلتزام، تُحدِّ
التي نتوقَّع أن تقوم بها الرشكات التابعة لنا واملوظفون لدينا ضمن إطار عاملي واحد بغض 

النظر عن املوقع أو املعلومات األساسية.

 تدير رشكة INEOS أعاملها يف جميع أنحاء العامل، ويعني هذا األمر خضوع موظفينا للقوانني 
واللوائح التنظيمية املعمول بها يف العديد من البلدان واملؤسسات املختلفة. يكون كل موظف 
مسؤوالً عن اإلملام بالقوانني التي ترسي علينا يف األماكن التي نعمل بها واتباعها. تضع مدونة 

السلوك هذه مبادئ إلدارة األعامل ترسي داخل رشكة INEOS بأكملها، بغض النظر عن 
املوقع. يف حالة وجود اختالفات ناتجة عن العادات أو األعراف أو القوانني أو اللوائح التنظيمية 

د  املحلية، يتعني عىل املوظفني تطبيق مدونة السلوك هذه أو املتطلبات املحلية – أيهام يُحدِّ
أعىل معايري للسلوك. وعىل أقل تقدير، نتوقَّع من جميع موظفينا االلتزام بأعىل معايري األخالق 

والنزاهة والرصاحة واملسؤولية بالطريقة التي يديرون بها أعاملهم.

تلتزم رشكة INEOS بالحفاظ عىل حقوق اإلنسان كمبدأ أسايس إىل جانب ضامن توافق 
سلوكيات جميع املوظفني مع معايري حقول اإلنسان املتفق عليها دولياً فضالً عن معايري العمل 

واملعايري االجتامعية األساسية. وعىل وجه الخصوص، لن تشارك رشكة INEOS يف ظاهرة 
تشغيل األطفال أو العمل القرسي أو العبودية أو االتجار بالبرش من أي نوع، كام أنَّها لن 

تتساهل مع أي من عمالئها أو مورِّديها أو موزِّعيها أو غريهم الذين يتعاملون معها تجارياً 
ويشاركون يف تلك األعامل. ميكن االطِّالع عىل بيان الشفافية الخاص بنا حول العبودية املعارصة 
/www.ineos.com/information/anti-slavery-act عىل الويب INEOS عىل موقع رشكة

باإلضافة إىل ذلك، تُعد حامية البيانات الشخصية الخاصة بعمالئنا ومورِّدينا وموظفينا ضمن 
أولوياتنا، ونحن نقوم بذلك مبوجب اللوائح التنظيمية الحالية متاماً )عىل سبيل املثال، الالئحة 

العامة لحامية البيانات(.

فيام ييل الغرضان األساسيان ملدونة السلوك هذه:

الغرض األول( تشجيع كل موظف عىل تحمل مسؤولية أفعاله وتزويده بالتوجيهات املناسبة.

.INEOS ه األنشطة التجارية يف رشكة الغرض الثاين( تحديد املبادئ األخالقية التي توجِّ
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1 .رطخلل مهسفنأ ضيرعت مدع نيفظوملا ىلع بجي

تلتزم رشكة INEOS بالحفاظ عىل الجودة املتوافرة يف بيئة العمل واحرتامها، إىل 

جانب تعزيز الصحة والسالمة ملوظفينا ومتعاقدينا ومورِّدينا وعمالئنا وزائرينا ويف 

املجتمعات التي نعمل بها. سنواصل تحسني أدائنا فيام يتعلق بالسالمة والصحة 

دناها ألي سبب من  والبيئة، ولن ننتهك معايري السالمة والصحة والبيئة التي حدَّ

األسباب، مبا يف ذلك أسباب الربح أو األسباب التجارية أو أسباب اإلنتاج.

إنَّ االمتثال لجميع الترشيعات التي تهدف إىل حامية األشخاص واملمتلكات والبيئة 

هو إحدى أولويات الرشكة األساسية، ويرسي عىل منتجاتنا وعملياتنا كذلك. سترضب 

اإلدارة القدوة وتُخصص املوارد الالزمة لتحقيق التميز يف األداء املتعلق بالسالمة 

والصحة والبيئة.

يتوقَّع أن ميتنع املوظفون عن القيام بالسلوكيات التي قد تُشكِّل خطراً عىل اآلخرين. 

ينبغي إبالغ مديرك أو عضو آخر يف اإلدارة عن جميع األفراد أو مجموعات األفراد أو 

األنشطة املشتبه بها فوراً.

يجب عىل املوظفني عدم تعريض أنفسهم للخطر.

يتقاسم كل موظف من موظفينا مسؤولية حامية األشخاص واملمتلكات والبيئة 

يف مجال العمل الذي يقوم به، ويتوقَّع أن ميتثل متاماً لجميع القوانني املعمول بها 

واللوائح التنظيمية وسياسات الرشكة واملبادئ التوجيهية واملعايري واإلجراءات املتعلقة 

بحامية البيئة أو سالمة املنشأة أو العمليات. يلتزم جميع املديرين بتوجيه موظفيهم 

واإلرشاف عليهم ودعمهم للوفاء بهذه املسؤولية. يف املجاالت التي ال تتضمن لوائح 

تنظيمية تتعلق بالسالمة والصحة والبيئة أو مبادئ توجيهية أو معايري خاصة بالرشكة، 

يجب عىل املوظفني اتخاذ القرارات بناًء عىل أفضل تقدير لهم بطريقة تتوافق مع 

املبادئ املنصوص عليها يف مدونة السلوك هذه، إذا لزم األمر، بالتشاور مع مديرهم.

نحمي بيئتنا وندعم مفهوم االستدامة. يتحمل كل موظف مسؤولية تزويد املتعاقدين 

واملوظفني اآلخرين مبهارات القيادة ليك ندرك جميعاً املسؤوليات التي تقع عىل 

عاتقنا ونحظى بالدعم الالزم لدمج هذه املبادئ واملعايري يف عملنا. يجب عىل 

جميع املوظفني إدارة أعاملهم ملنع جميع الحوادث التي قد تؤدي إىل إلحاق الرضر 

باألشخاص أو املمتلكات أو البيئة، أو تفاديها.

ميكن االطِّالع عىل “املبادئ العرشين” و”قواعد إنقاذ األرواح” املتعلقة بالسالمة

 والصحة والبيئة عرب ]الروابط[

http://ineos.intranet.ineos.com/she/our-she-policy/
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2.1 (راكتحالا ةحفاكم) ةسفانملا   
د املنافسة القوية والخالية من التواطؤ والقيود غري املعقولة اآللية األكرث فاعلية لضامن 

إنتاج رشكة INEOS ملنتجات وخدمات عالية الجودة وبأسعار مناسبة. باإلضافة إىل ذلك، 
ميكن أن يؤدي عدم االمتثال لقوانني املنافسة ومكافحة االحتكار وغريها من قوانني تنظيم 
INE�  التجارة يف أي والية قضائية منارس فيها أعامالً تجارية إىل عواقب وخيمة عىل رشكة
، سنتخذ  OS واألفراد املخالفني، مبا يف ذلك العقوبات املدنية والجنائية الشديدة. ومن ثمَّ

القرارات املتعلقة بأعاملنا عىل حدة، وسنشرتي املواد الخام من جهات أخرى وسنبيع 
منتجاتنا مبنتهى الشفافية واألمانة عىل أساس السعر والجودة والخدمة. يتدرب جميع 

موظفينا بانتظام، ويُحظر عليهم الدخول يف أي مناقشات أو اتفاقات رسمية أو غري رسمية 
أو تفاهامت مع املنافسني قد تؤدي إىل تقييد املنافسة. تُعد قوانني املنافسة رضورية لنظام 

الرشكات الحرة، وميكن أن يؤدي انتهاك تلك القوانني إىل فرض عقوبات مدنية وجنائية 
شديدة. يتحمل جميع املوظفني مسؤولية اإلملام بقوانني املنافسة ذات الصلة بأدوارهم 

وأعاملنا واالمتثال لها. إذا كان هناك أي شك يف مرشوعية املعامالت أو السلوك املتبع 
من عدمها، فيجب عىل املوظفني االتصال فوراً باملدير املبارش أو مدير االمتثال أو اإلدارة 

القانونية للحصول عىل التوجيه املناسب.

2.2 ةعطاقملا نيناوقو ريدصتلا طباوضو ةيراجتلا دويقلا  
 التجارة الوطنية والدولية 1( تقييداً أو حظراً عىل استرياد السلع أو التقنيات أو الخدمات 

أو تصديرها أو تداولها محلياًـ أو 2( التعامل مع منتجات معيَّنة، أو 3( املعامالت 
الرأساملية أو عمليات الدفع. تعتمد أشكال التقييد والحظر هذه عىل طبيعة السلع، أو 

بلد املنشأ أو املستخدم النهايئ، أو هوية العميل أو املورِّد.

عند انتهاك هذه القوانني، ميكن فرض عقوبات شديدة، مبا يف ذلك الغرامات وإلغاء 
تراخيص التصدير والسجن. تحتفظ إدارة الخزينة يف املجموعة بانتظام بقامئة البلدان 

ن عمل املوظفني بيع املنتجات  املحظورة/الخاضعة للقيود والقيود ذات الصلة. إذا تضمَّ
أو التقنيات أو الخدمات أو شحنها عرب الحدود الدولية، فال بد من أن يتأكَّدوا من اإلملام 

باستمرار بالقواعد والقيود وأن يستشريوا متخصصني قانونيني خارجيني حسب الحاجة.

يرجى مالحظة أنَّ املعامالت التي تتم مع البلدان املحظورة تخضع لدليل السلطات 
املفوضة.

املنافسة والعقوبات



3.1 داسفلاو ةوشرلا   
يُحظر متاماً دفع رشاوى أو عموالت غري مرشوعة أو مدفوعات أخرى إىل موظفي الحكومة وغريهم من 

املسؤولني فضالً عن املورِّدين والعمالء أو طلب أو التامس أو عرض أو وعد نقدي أو عيني للحصول عىل 

عمل تجاري أو االحتفاظ به أو الحصول عىل منفعة لرشكة INEOS، بغض النظر عام إذا كانت املدفوعات 

أو العروض تتم بشكل مبارش أو غري مبارش. تتضمن الرشاوى والعموالت غري املرشوعة واملدفوعات، 

مها املوظفون  عىل سبيل املثال ال الحرص، الهدايا بخالف القيمة االسمية واملدفوعات النقدية التي يُقدِّ

 INEOS أو الجهات الخارجية )مثل الوكالء أو املورِّدين أو العمالء أو االستشاريني( واستخدام خدمات

أو منشآتها أو ممتلكاتها من دون أي مقابل )باستثناء ما قد يرُصح به املوظف املختص أو الذي تُعيِّنه 

رشكة INEOS رسمياً( والقروض أو ضامنات القروض أو غريها من عمليات متديد االئتامن. ال تحظر هذه 

ح بها املدير التنفيذي  السياسة )1( النفقات أو استالم املبالغ مبوجب برامج التسويق القانونية التي يرُصِّ

للرشكة أو من ينوب عنه أو )2( متديد رشوط الدفع العادية مبوجب العقد املكتوب أو )3( املبالغ االسمية 

املخصصة لوجبات املورِّدين والعمالء ووسائل ترفيههم والتي تدخل ضمن نفقات العمل العادية واملعتادة، 

إذا كانت تتم بصورة قانونية.

3.2 ةيلخادلا تالماعملا  
يحظر القانون متاماً املعامالت الداخلية )إساءة استخدام السوق(، ويجب عىل 

أي موظف يف رشكة INEOS عدم املشاركة يف املعامالت املتعلقة باألوراق 
املالية يف أثناء حيازة “معلومات داخلية” )وهي أي معلومات ذات صلة 

ح أن يستخدمها  بالرشكة وتكون غري متاحة للنرش أمام العامة، والتي من املرجَّ
املستثمر الراشد بصفتها جزءاً ال يتجزأ من األساس الذي تقوم عليه قراراته 

االستثامرية فيام يتعلق باألوراق املالية لتلك الرشكة(.

ال يجوز ألي موظف يف رشكة INEOS الكشف عن أي معلومات داخلية إىل أي 
ح بالقيام به. جهة خارجية فيام عدا ما هو مرصَّ

بالرغم من أنَّ رشكة INEOS ليست رشكة مدرجة يف أي قامئة، فإنَّ الحظر 
املفروض عىل اإلفصاح عن املعلومات الداخلية والتداول عىل أساسها يرسي أيضاً 
عىل املعلومات الداخلية املتعلقة بالرشكات األخرى والتي يحصل عليها املوظف 

.INEOS الذي يعمل لدى رشكة

 ىلع نيعلَّطملا مئاوقب” ةكرشلا ظفتحت ،قوسلا مادختسا ةءاسإ دعاوق بسحب

مهل حرصملا “ةيلخادلا تامولعملا

 3.3 هيفرتلا لئاسوو ايادهلا  
ترتبط السياسة أدناه بالهدايا ووسائل الرتفيه املمنوحة إىل/من ِقبل جهات 

:)INEOS خارجية أو أشخاص )مثل األشخاص غري العاملني يف رشكة
ميكن أن يؤدي تبادل الهدايا ووسائل الرتفيه إىل بناء النوايا الحسنة يف العالقات 

التجارية، ولكن ميكن أن تتسبب بعض الهدايا ووسائل الرتفيه يف خلق تأثري غري 
مالئم )أو ظهور تأثري غري الئق(. ميكن اعتبار بعضها كرشاوى تنتهك القانون أو 

تشوه سمعة رشكة INEOS كرشكة تتعامل بنزاهة. تعني الهدايا ووسائل الرتفيه 
أي يشء ذا قيمة )عىل سبيل املثال، الخصومات، أو القروض، أو الرشوط امليرّسة 

ألي منتج أو خدمة، أو الخدمات، أو الجوائز، أو وسائل النقل، أو استخدام 
سيارة رشكة أخرى، أو استخدام التسهيالت للحصول عىل عطالت، أو األسهم 

أو األوراق املالية األخرى، أو املشاركة يف عروض األوراق املالية، أو التحسينات 
املنزلية، أو بطاقات التذاكر والهدايا وما إىل ذلك(.

تكون وسائل الرتفيه املعقولة واملرتبطة بالعمل مقبولة حيث تكون املشاركة 
فيها معتادة وغري مبالغ فيها وشاملة وتُحقِّق مصالح رشكة INEOS عىل أفضل 

م الهدايا النقدية أو ما يعادلها أو غريها من األشياء القيِّمة )مثل  وجه. ال تُقدَّ
املعادن الثمينة أو األحجار الكرمية، واملجوهرات وغريها( أو تقبل تحت أي 

ظرف من الظروف. ميكن تقديم هدايا أخرى تناسب تلك العالقة املعنية، 
وتُحقِّق مصالح رشكة INEOS عموماً عىل أفضل وجه، وتتوافق مع سياسة 
د كل رشكة عىل حدة السياسة  حة أعاله. تُحدِّ مكافحة الرشوة والفساد املوضَّ

املعيَّنة الخاصة بقيمة الهدايا ومدى مالءمتها.  يف حالة وجود أي شك، يجب 
عىل املوظفني التشاور مع مدير االمتثال لديهم. يجب أن تحتفظ كل رشكة 

ل فيه جميع الهدايا. بسجل هدايا تُسجَّ

 ال يجوز تقديم أي هدايا أو وسائل ترفيه أو خدمات إىل أي سيايس أو حزب 
ح ملنصب عام أو عضو أو  سيايس أو موظف حكومي أو مسؤول حكومي أو مرشَّ
موظف أو أي من أفراد األرسة املبارشين يف أي هيئة تنظيمية أو جهاز حكومي 

آخر.

3.4 حلاصملا براضت 
يجب أن يترصف املوظفون يف جميع األوقات مبا يُحقِّق مصالح الرشكة عىل 

أفضل وجه وأن يتفادوا ابتداع املصالح الشخصية أو الحفاظ عليها والتي قد 
تُشكِّل — أو يبدو أنَّها تُشكِّل — تضارباً مع مصالح رشكة INEOS أو التي قد 

تؤثر — أو يبدو أنَّها تؤثر — يف تقديرهم يف أداء واجباتهم.

يتضمن تضارب املصالح تحقيق مكسب شخيص عىل نفقة الرشكة، واملشاركة 
يف األنشطة التي تتنافس مع الرشكة أو املساعدة عىل تنفيذها، والحفاظ عىل 

املصلحة املالية مع عميل الرشكة أو منافسها أو مورِّدها حيث تسمح هذه 
املصلحة للموظف بالتأثري يف إدارة ذلك الكيان أو من شأنها التأثري يف املوظف 

عند التعامل مع العميل أو املنافس أو املورد نيابة عن الرشكة، واستخدام 
منصبهم 
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4 داسفلاو ةوشرلا 

4.1 تاموكحلا عم لماعتلا  
 لاصتا يأ ءارجإ لبق ةعومجملا تالاصتا ةرادإو مهريدم ةقفاوم ىلع نوفظوملا لصحي نأ بجي

 لاصتا يأ وه ينيتورلا ريغ لاصتالا .نييموكحلا نيفظوملا وأ نيلوؤسملا عم ينيتور ريغ

.ةيداعلا ةيموكحلا تاغالبلا وأ تايلمعلا نم ءزجك بولطم ريغ

 هنم بلُط وأ ،مهلمع ءانثأ يف نييموكحلا نيلوؤسملاب لاصتا ىلع فظوملا ناك اذإ

 ةلاكولا وأ ةموكحلا هيرجُت يذلا قيقحتلا وأ مالعتسالاب قلعتي اميف تامولعم ميدقت

 حلاصم ةيامح نمو اهتقدو ةرفاوتملا تامولعملا ةحص نم دَّكأتلا هيلع بجيف ،ةيميظنتلا

 نم ةقفاوم ىلع لوصحلل ًامئاد نوفظوملا ىعسي نأ يغبني .ةعورشملا INEOS ةكرش

 ةباجتسالا وأ تاموكحلا عم راوح يأ يف لوخدلا لبق ةعومجملا تالاصتا ةرادإ وأ مهتكرش

 نوفظوملا مزتلي نأ عَّقوتي .ةيميظنت ةلاكو وأ ةموكح نم تامولعم ىلع لوصحلا بلطل

 ليلدب مهلمع نم ءزجك ةيجراخلا تالاصتالا دادعإ وأ تاموكحلا عم لماعتلاب نوبلاطملا

.ةضوفملا تاطلسلا

4.2 يسايسلا طاشنلا  
 يذيفنتلا ريدملا ىلع بجي .ةرشابم يسايسلا طاشنلا يف ًامومع INEOS ةكرش كراشت ال

 ةكرشلا َّنإف ،كلذ عمو .ةكرشلا اهب موقت ةيسايس ةمهاسم يأ ىلع ةقفاوملا ةكرشلل

 ةعورشملا ةيمهألا تاذ تاعوضوملا لوح ةماعلا ةسايسلا تاشاقن يف ةكراشملا يف رمتستس

 بسك لثم تايلمع لالخ نم اهريدن يتلا تاعمتجملاو اهيفظومو INEOS ةكرش ىدل

 .INEOS ةكرش حلاصم نع ةباين دييأتلا بسك ةطشنأ ةدشب نوناقلا مِّظنُي .دييأتلا

.طاشنلا اذه ةيلوؤسم ةعومجملا تالاصتا ةرادإ لمحتت

 ةيموكحلاو ةيسايسلا نوؤشلا يف ةكرشلا نولِّثمي نيذلا INEOS ةكرش يفظوم ىلع بجي 

 ةماعلا نوؤشلا يف ةكرشلا ةكراشم مِّظنُت يتلا اهب لومعملا نيناوقلا عيمجل لاثتمالا

.)ةلمحلا ىلإ تامهاسم ميدقت وأ يسايسلا ذوفنلا ةسرامم ءانثأ يف ،لاثملا ليبس ىلع(

 ،ةيسايسلا ةيلمعلا يف دارفأك ةكراشملا يف فظوم لك قحب INEOS ةكرش فرتعت 

 وأ ةكرشلا تقو مادختسا مهفيظوت ةدم لالخ مهل زوجي ال ،كلذ عمو .كلذ مرتحتو

 اونوكي نأ بجيو ،اهمعد وأ ةيصخشلا ةيسايسلا اهتطشنأب مايقلل اهتادعم وأ اهتاكلتمم

 ةكراشملا ءانثأ يف ةكرشلا حلاصم نولِّثمي مهَّنأب ديفي عابطنا قلخ مدع ىلع نيصيرح

.ةيسايسلا ةيلمعلا يف



 يتحمل جميع املوظفني يف رشكة INEOS املسؤولية 

والواجب القانوين كذلك لحامية امللكية املادية 

وامللكية الفكرية واألصول املالية للرشكة. يجب أن 

يلتزم املوظفون بجميع القوانني واللوائح املعمول بها 

)مبا يف ذلك مبادئ املحاسبة املقبولة بصفة عامة/

املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية( يف كل والية 

قضائية يعملون ضمنها. يجب أن يتمتعوا برصاحة 

وشفافية يف عملياتهم وأدائهم، ويتحروا الدقة عند 

تسجيل البيانات والنتائج واإلبالغ عنها، ويتوخوا 

الحذر عند استخدام أصول الرشكة ومواردها.

 5.1 النزاهة املالية والسالمة التشغيلية

يجب عىل جميع موظفي رشكة INEOS االمتثال 

لجميع القوانني وقواعد املحاسبة املقبولة واإلجراءات 

دة الواردة يف دليل السلطات  وحدود الرتخيص املُحدَّ

املفوضة الصادر لدينا يف جميع األوقات. يجب اعتامد 

جميع املعامالت بصورة سليمة وتسجيلها بالكامل. ال 

يجوز أن يكون أي إدخال أو مستند يف السجل خاطئاً 

أو مضلالً، وال يجوز إنشاء أي حساب أو صندوق 

ل أو الحفاظ عليه.  أو أصل غري معلن أو غري مسجَّ

ال يجوز طلب مدفوعات الرشكة أو املوافقة عليها 

أو تقدميها بقصد استخدام أي جزء منها ألي غرض 

ح يف املستند الداعم للدفع.  آخر بخالف ما هو موضَّ

مة إىل مدققي  يجب أن تكون جميع املعلومات املُقدَّ

الحسابات كاملة وغري مضللة.

 لن تساعد الرشكة عن عمد يف نشاط احتيايل بواسطة 

آخرين. يجب عىل أي موظف لديه سبب يدعوه إىل 

االعتقاد بحدوث أنشطة احتيالية، سواء داخل الرشكة 

أو بواسطة أشخاص آخرين نعمل معهم، إبالغ مديره 

التنفيذي أو اإلدارة القانونية يف املجموعة عىل الفور. 

للحصول عىل مزيد من التفاصيل، ميكن للموظفني 

الرجوع إىل دليل السلطات املفوضة.

تلتزم رشكة INEOS باالمتثال لجميع القوانني ذات 

الصلة واملعمول بها. هذا جزء ال يتجزأ من التزامنا 

تجاه املجتمعات وأصحاب املصالح.

5.2 أصول الرشكة 

 INEOS يتوقَّع أن يحافظ جميع موظفي رشكة

عىل أصولها وأصول مورِّدينا ومزوِّدي الخدمات لدينا 

وعمالئنا. تُعد جميع املعلومات الواردة حول هؤالء 

املورِّدين ومزوِّدي الخدمات والعمالء وأي تفاصيل 

عن العالقات التجارية الحالية أحد األصول. يتعني 

عىل املوظفني الحفاظ عىل أصول الرشكة كام لو 

أنَّها أصولهم الخاصة: مبا يف ذلك حاميتها من سوء 

االستخدام أو الفقدان أو اإلتالف أو التعرض لالحتيال 

مة إىل  أو الرسقة. ويشمل ذلك أموال الرشكة املُقدَّ

العمالء وأي بطاقات سفر أو ترفيه أو رشاء أو ائتامن 

تابعة للرشكة يحصل عليها املوظفون. يتعني عىل 

املوظفني التأكُّد من دقة جميع املطالبات والقسائم 

وكشوف الحساب والفواتري وإرسالها يف الوقت 

املناسب.

5.3 غسيل األموال

ال تتغاىض رشكة INEOS عن غسيل األموال أو 

تسمح به أو تُسهِّله أو تدعمه. غسيل األموال هو 

العملية التي يحاول األفراد أو الكيانات من خاللها 

إخفاء األموال غري املرشوعة أو يحاولون جعلها تبدو 

مرشوعة. قد تأخذ هذه املامرسات شكل مخالفات 

بالطريقة التي تتم املدفوعات بها، مثل طلب الدفع 

إىل كيان أو فرد ليسا من مورِّدينا أو عمالئنا أو إىل 

بلد مختلف غري بلد املورِّد أو العميل، أو قد تظهر 

هذه املامرسات عندما يفتقد العمالء النزاهة يف تنفيذ 

عملياتهم. يف حالة وجود شك حول إمكانية السامح 

باملعامالت املالية ذات الصلة بالتحويالت النقدية، 

ينبغي استشارة اإلدارة املالية يف الرشكة املعنيَّة يف 

مرحلة مبكرة.

5.4 امللكية الفكرية

م بانتظام معلومات قيِّمة عن   يف رشكة INEOS، نُقدِّ

األعامل التجارية وأفكاراً غري علنية وإسرتاتيجيات 

وغريها من أنواع امللكية الفكرية التي تعود 

ملكيتها إلينا وال بد من أن نحافظ عليها. تساعدنا 

القوانني املختلفة عىل حامية هذه املعلومات من 

استخدام الجهات الخارجيه لها. باإلضافة إىل ذلك، 

يتحمل جميع املوظفني مسؤولية حامية امللكية 

الفكرية لرشكة INEOS والحفاظ عليها. ترسي 

 INEOS هذه االلتزامات طول فرتة عملهم يف رشكة

وتستمر أيضاً حتى بعد انتهائها. قد يحتاج املوظفون 

أحياناً إىل مشاركة امللكية الفكرية مع جهات خارجية، 

ولكن ال ميكن القيام بذلك إال بعد املوافقة بناء 

عىل دليل السلطات املفوضة ومبوجب اتفاقية عدم 

اإلفصاح املكتوبة. يتحمل جميع املوظفني مسؤولية 

فهم القيود وااللتزامات املفروضة عليهم مبوجب 

اتفاقية عدم اإلفصاح واالمتثال لها. إذا تم ترخيص 

امللكية الفكرية للرشكة، فسيُحظر اإلفصاح عنها أمام 

أي جهة خارجية مبوجب اتفاق الرتخيص. مثلام نحمي 

معلوماتنا التجارية الخاصة، فإنَّنا ملتزمون باحرتام 

امللكية الفكرية واملعلومات املحمية لآلخرين.

 تشتمل امللكية الفكرية عىل اآليت:

• براءات االخرتاع
• املعرفة الفنية

• األرسار التجارية
• تركيبات املنتجات ووصفاتها

• رشوط تشغيل العمليات وتصميامتها
• حقوق النرش

• العالمات التجارية وعالمات الخدمة

تتضمن األنواع األخرى للمعلومات الرسية عن 

األعامل التجارية اآليت:

- املبيعات والتسويق وغريها من قواعد بيانات 
الرشكة

- إسرتاتيجيات التسويق وخططه
- األبحاث والبيانات الفنية

� األفكار أو العمليات أو اإلسرتاتيجيات أو املقرتحات 

التجارية

- تطور املنتجات الجديدة
- الربامج التي اشرتتها الرشكة أو طورتها

- املعلومات املستخدمة يف األنشطة التجارية مبا يف 
ذلك إسرتاتيجيات التسعري والتسويق وخدمة العمالء.

إذا كان لدى املوظفني أسئلة تتعلق بحامية امللكية 

الفكرية للرشكة أو اإلفصاح عنها، فينبغي لهم االتصال 

بسكرتري الرشكة يف املجموعة.
منصبهم 
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 5 ةكرشلا لوصأو ةيلاملا ةهازنلا 



 ينهمو نمآ لمع ناكم ىلع ظافحلاب مزتلن ،INEOS ةكرش يف

 نيفظوملا عيمج مهاسي .ةقثلا ينبيو لمعلا قيرف معدي

 انفده غولبو هانققح يذلا حاجنلا يف INEOS ةكرش يف

 نأو اهب لمعن يتلا ةعانصلا يف ةدئار ةكرش حبصن نأ يف

 نم ةدافتسالاو ًاعم لمعلا لالخ نمو .رارمتساب انلامعأ نِّسحن

 ةديدج صرف قلخ يف رمتسنس ،ةفلتخملا ىؤرلاو بهاوملا

 لمع ةئيب ريفوتب مزتلن .انلامعأ ريوطتل ةيراكتباو

 لماعُي اهيفو ،اهيلع ظافحلاو ةلدابتملا ةقثلا ىلع ةمئاق

 فاصنإب مهضيوعت متيو ،ةماركو مارتحاب نيفظوملا عيمج

 لوقعم ددعل لمعلا مهل قحي امك ،ةيلحملا قوسلا فورظ بسح

.تاعاسلا نم

6.1 اإلنصاف يف املعاملة وتكافؤ فرص العمل 

ر التنوع القائم بني أفرادنا ونعامل كل  تُعد رشكة INEOS رشكة عاملية. نُقدِّ

موظف من موظفينا عىل أنَّه عضو هام يف فريقنا. ونحرتم حقوق جميع 

املوظفني والعمالء واملتعاقدين والبائعني وأصحاب املصالح اآلخرين، وقيَمهم 

وكرامتهم. يتعني عىل كل واحد منا التأكُّد من أنَّ قرارتنا املتعلقة بتوظيف 

املوظفني واختيارهم وتطوريهم وترقيتهم مستندة إىل الجدارة واملؤهالت 

واملهارات واإلنجازات التي يُظهرونها. نُطبِّق مبدأ تكافؤ الفرص من دون النظر 

إىل العرق أو اللون أو الدين أو نوع الجنس أو السن أو الجنسية األصلية أو 

امليل الجنيس أو الهوية الجنسية أو الحالة االجتامعية أو اإلعاقة أو االنتامء 

السيايس. لن نسمح بأن يؤثر العرق أو اللون أو الدين أو نوع الجنس أو السن 

أو الجنسية األصلية أو امليل الجنيس أو الهوية الجنسية أو الحالة االجتامعية أو 

اإلعاقة أو االنتامء السيايس يف حكمنا عىل اآلخرين أو معاملتنا لهم.

6.2 مكافحة املضايقات 

يف رشكة INEOS، نؤمن باملسؤولية املشرتكة التي يُناط بها جميع املوظفني من 

حيث تطبيق املبادئ األساسية املتمثِّلة يف الذوق واالحرتام والنزاهة يف جميع 

عالقات العمل. تطبق الرشكة سياسة عدم التسامح مع السلوكيات املهينة 

أو املسيئة أو املزعجة أو القامئة عىل التمييز تجاه املوظفني أو املتعاقدين 

أو املورِّدين أو العمالء أو غريهم يف أي مكان عمل تابع للرشكة. إذا ترصف 

أي موظف بسلوك يسء أو تورط يف أي مضايقة، فسيواجه عقوبات تصل إىل 

الفصل الفوري.

6.3 السلوك الشخيص 

يتوقَّع من املوظفني يف جميع األوقات — سواء يف أثناء التعامل داخل الرشكة 

أو خارجها — أن يترصفوا بصورة ِمهنيَّة، وأن يتعاملوا مع اآلخرين باحرتام 

إىل جانب االلتزام أيضاً بالقوانني املحلية وقواعد الرشكة وسياساتها. وينبغي 

أال تتعارض املصلحة الشخصية أو التحيز الشخيص مطلقاً مع توقُّعات الرشكة 

لسلوك املوظفني. ويشتمل ذلك — ولكنه غري مقترص — عىل اآليت:�  

• احرتام الرسيَّة الضمنية املتوقَّعة إما يف األدوار املِهنيَّة أو األقدمية فيام يتعلق 

بالوصول إىل املعلومات أو البيانات.

• عدم االنخراط يف مشاركة املعلومات الرسيَّة أو التشجيع عىل ذلك.

• معاملة جميع املوظفني باحرتام وكرامة وعدم االنخراط يف أي 

سلوك ميكن اعتباره مضايقة أو تنمراً أو متييزاً.

ع املوظفون عىل مناقشة أي مخاوف لديهم تتعلق بالسلوك الشخيص إما  يُشجَّ

مع األفراد املعنيني أو املديرين التنفيذين أو قسم املوارد البرشية أو إذا مل يكن 

أياً من ذلك ممكناً، فيمكنهم استخدام خدمة 

    .INEOS التي تطرحها رشكة ”Speak�Up“
 

!Speak Up 6.4 خدمة

تلتزم رشكة INEOS بتوفري بيئة تكون فيها االتصاالت املفتوحة والصادقة 

هي اليشء املتوقَّع وليست االستثناء. نرغب يف أن يشعر املوظفون بالراحة 

عند التواصل مع مديرهم التنفيذي أو مع إدارة أخرى إذا كانوا يعتقدون أنَّ 

رشكة INEOS أو شخصاً معيّناً —يترصف نيابة عن رشكة INEOS — يترصف 

بطريقة غري أخالقية أو غري الئقة.  ومع ذلك، إذا كانوا يودون اإلبالغ بشكل غري 

مبارش عن أي أمور خطرية تتعلق بسلوك غري أخالقي أو غري الئق، معتقدين 

أنَّ ذلك سيوقع رشكة INEOS يف مشكلة خطرية، فيمكنهم القيام بذلك يف أي 

وقت من خالل خدمة Speak Up! التي نطرحها والتي تم توفريها للموظفني، 

من خالل جهة خارجية مستقلة )رشكة NAVEX Global(، ميكن الوصول إليها 

عن طريق رقم هاتف مجاين يتوافر مبعظم اللغات أو عرب اإلنرتنت )باللغة 

اإلنجليزية(.   

تُدعم الخدمة من ِقبل سياسة Speak Up! التي تم توفريها جنباً إىل جنب مع 

املستندات األخرى مبا يف ذلك األسئلة املتداولة بلغات متعددة عىل شبكتي 

  .INEOS إنرتانت وإنرتنت الخاصتني برشكة

يرجى قراءة هذا قبل الوصول إىل الخدمة عرب الروابط التالية:

ineos.intranet.ineos.com/speakup  :شبكة اإلنرتانت

www.ineos.com/speakup  :شبكة اإلنرتنت

مها املوظفون برسيَّة بالقدر الذي يسمح  سيُحتفظ بأي معلومات يُقدِّ

 ريرقت يف قيقحتلا ضرغل الإ اهنع حصفُي نلو ،نوناقلا هب

 وأ ريرقتلا يف مهتيوه ديدحت نوفظوملا راتخي دق .ام

 ةكرش نم نامض دوجو عم ،مهتيوه نع فشكلا نود نم غالبإلا

INEOS مهتاقيلعت ىلإ عمتستس اهَّنأب.systems. 

6 ةيرشبلا دراوملا

http://ineos.intranet.ineos.com/speakup
http://ineos.intranet.ineos.com/speakup


تدرك رشكة INEOS قيمة التكنولوجيا يف تحقيق أهداف العمل. ومن ثم، ترغب 

الرشكة يف تشجيع موظفيها عىل تطوير مهارات أنظمة املعلومات واستخدام أنظمة 

تكنولوجيا املعلومات املناسبة. ومع ذلك، فإنَّنا نحتاج يف الوقت نفسه إىل حامية 

نزاهة العمل ضد االستخدام غري املقبول أو غري القانوين ألنظمة املعلومات. يجب 

أن يكون استخدام هذه األنظمة وفقاً لقيم الرشكة فيام يخص االحرتام واملسؤولية. 

يُسمح باالستخدام الشخيص لهذه األنظمة يف حدود املعقول. ومع ذلك، ينبغي أال 

يكون االستخدام الشخيص — بأي حال من األحوال — لهذه األنظمة زائداً عن الحد 

أو ينتهك أي سياسة أخرى أو يتعارض مع أداء مسؤوليات عمل املوظف أو يكون 

ضاراً أو مؤذياً ألعامل مجموعة رشكة INEOS أو شؤونها أو سمعتها. يتوقَّع من 

أولئك الذين يستخدمون أنظمتنا القيام بذلك بشكل مسؤول ويجب عليهم االلتزام 

بهذه السياسة وأي سياسة استخدام مقبولة قد تصدر عن الرشكة.

يف جميع األوقات، تظل األنظمة الرقمية وأنظمة املعلومات يف رشكة INEOS وجميع 

رسائل الربيد اإللكرتوين والربيد الصويت والرسائل النصية وجميع املعلومات والبيانات 

األخرى التي تم إنشاؤها بواسطة هذه األنظمة — أو إرسالها من خاللها أو تخزينها 

فيها — ملكية حرصية لدى الرشكة، وستظل كذلك. إذا كان لدى املوظفني أسئلة 

تتعلق باالستخدام املناسب لإلنرتنت أو الربيد اإللكرتوين، فسينبغي لهم االتصال بدعم 

تكنولوجيا املعلومات املحيل أو اإلدارة القانونية لديهم.

يتعني عىل جميع موظفي رشكة INEOS اتباع “قواعد أمان تكنولوجيا املعلومات 

العرش”. ]رابط[

8 ةنودملا كاهتنا

تُعد مدونة السلوك هذه جزءاً ال يتجزأ من عالقة عمل كل موظف مع الرشكة. ينبغي 

إبالغ املدير التنفيذي للموظفني باالنتهاكات فوراً بطريقة تتوافق مع القانون املحيل. 

إذا شعر املوظفون ألي سبب من األسباب بعدم قدرتهم عىل إبالغ مديرهم التنفيذي 

الخاص، فسينبغي لهم التحدث إىل مدير أقدم آخر، أو مدير املوارد البرشية أو اإلدارة 

 Speak“ القانونية يف املجموعة، أو عن طريق االتصال عىل رقم الخط الساخن لخدمة

Up!” إذا أمكن ذلك. لن يُسمح بتطبيق أي عقوبة عىل أي شخص يُبلغ عن انتهاك 

مدونة السلوك هذه بحسن نية. سيتم التحقيق عىل الفور يف جميع التقارير، وسيتم 

اتخاذ اإلجراءات التصحيحية أو التأديبية املناسبة ملنع أي تجاوزات ولتعزيز املساءلة 

بشأن االمتثال مبدونة السلوك هذه.

 INEOS ملحوظة: تجب قراءة مدونة السلوك هذه جنباً إىل جنب مع سياسات رشكة

وإجراءاتها األخرى، والتي توفِّر إرشادات وتوجيهات إضافية وتكون متاحة ملوظفي 

.INEOS عىل شبكة إنرتانت الخاصة برشكة INEOS رشكة

7 نامألاو يمقرلا ماظنلا مادختسا 

http://ineos.intranet.ineos.com/wp-content/uploads/2018/05/10-IT-Rules-to-tackle-cyber-crime-EN.pdf
http://ineos.intranet.ineos.com/wp-content/uploads/2018/05/10-IT-Rules-to-tackle-cyber-crime-EN.pdf
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