قانون األخالق والسلوك

قر من قبل جملس إدارة جمموعة ت ب ع بتاريخ  23فرباير 2022
املُ ّ

إ ّن رؤية ت ب ع حُت ّدد املستقبل الذي نتطلع إليه وتضيف هدفا لعملنا .هبذه الطريقة ،مجيعنا نشارك يف الثقافة ذاهتا وحنن ملتحمون ابملشروع ذاته :ت ب ع واحدة.
رؤية
وجم ّددة لإلدارة الفاعلة للموارد وُتسني البىن التحتية ،مسامهة يف ُتسني نوعية احلياة للمواطنني والتق ّدم
أن نكون جمموعة دولية معتمدة يف خدمات املواطنني تحق ّدم حلوال شاملة ح
املستدام للمجتمع.
مهمة
ّ
تصميمُ ،تقيق ،وإدارة اخلدمات البيئية بطريقة فعالة ،اإلدارة املتكاملة للمياه وبناء بىن ُتتية كبرية لتحسني حياة املواطنني.
القيم
التوجه إىل النتائج
نعمل مبتغني ُتسني اهلدف وُتقيقه هبدف أن نعمل من جمموعة تشجيع البناء والتعاقد مرجعا يف الرحبية واملنافسة.

نزاهة واحرتام
ممونينا كشركاء لنا يف املرجعية واملسار الطويل.
نريد أن يحعرتف بنا من خالل سلوكنا النزيه والتام ،ونستحق ثقة معاونينا وزابئننا و ّ

صرامة ومهنية
وجمج ّددة.
شجع على تطوير قدرة فرقنا للبحث عن حلول ف ّعالة ح
نعمل مبثالية وحرفية خلدمة زابئننا ون ّ
إخالص والتزام
ض على التطور املهين ونعرتف ابجلدارة واإلبداع كحافز إىل اإلنتاجية والتق ّدم.
ن ّروج للتنوع وحن ّ

الرفاهية وتطور اجملتمعات
التطور ورفاهية اجملتمعات اليت نعمل فيها.
حنن واعون للقيمة اليت تق ّدمها خدماتنا للمجتمع وحنن ملتزمون حبماية الوسط الطبيعيّ ،
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عملي القيم املشرتكة يف جمموعة ت ب ع ،يسمح بتعزيز ثقافة اإليفاء ويدعم خلق قيمة ملشروعنا على املدى الطويل.
قانوننا األخالقي والسلوكي يح ّ
طور بشكل ّ
يؤدي إىل انتهاك القواعد الشرعية القابلة للتطبيق ،وإذا ما حوجد مثل هذا الظرف فأن مضامني القانون جيب أن تتكيّف مع مضامني القواعد
أي حال من األحوال أن ّ
إ ّن تطبيق مضمون القانون ال ميكن يف ّ
الشرعية املذكورة.
القانون يسود على تلك القواعد الداخلية وقوانني السلوك احمللية اليت ميكن أن تناقضه إال إذا أقامت هذه إبقرار متطلبات سلوك أكثر تش ّددا ،ساحمة بتكيفات ححم ّددة يف البالد اليت تعمل فيها جمموعة تشيجع
البناء والعقود ،وهذا حيتاج إىل استشارة مسبقة وختويل من قبل جلنة الردود.

القانون األخالقي والسلوكي جملموعة تشجيع البناء والتعاقد
مؤسسات جمموعة تشجيع البناء والعقود ألن يستهدوا بقواعد سلوك مع أعلى
مؤسسة من ّ
أبي ّ
إ ّن اهلدف من القانون األخالقي والسلوكي هو دفع مجيع األشخاص املرتبطني ّ
درجات الصرامة يف تنفيذ القوانني واملعايري والعقود ،واألداء واملبادئ األخالقية.
أبي من مؤسسات جمموعة تشجيع البناء والعقود جمبون على تنفيذ هذا القانون مبعزل عن طريقة التعاقد اليت حُت ّدد عالقتهم ابلعمل ،واملوقع الذي
مجيع األشخاص املرتبطون ّ
يشغلونه أو اجملال اجلغرايف الذي يؤدون فيه عملهم.
قواعد السلوك املضمنة يف هذا القانون األخالقي والسلوكي تشمل أيضا مجيع املؤسسات املشاركة واهليئات اليت تشرف على إدارهتا جمموعة تشجيع البناء والعقود .إضافة إىل أن
ستحث على تبين مبادئ وقيم شبيهة ابملوجودة يف هذا القانون يف تلك املؤسسات اليت تشارك فيها حىت وإن مل يكن هلا إشراف عليها وكذلك بني
جمموعة تشجيع البناء والعقود
ّ
املمولني واملتعاقدين واملتعاونني والشركاء اآلخرين.
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توجب هبدف تشجيع تنفيذ الئحة القواعد الداخلية واخلارجية ولتفادي واكتشاف وإزالة السلوكيات الشاذة وغري املناسبة ،أو
جمموعة تشجيع البناء والعقود تحطبّق مبدأ املراقبة امل ّ
املناقضة للقانون ذاته.

منوذج األخالق واإليفاء
إ ّن الغاية من منوذج األخالق واإليفاء يف جمموعة تشجيع البناء والعقود هو تفادي واكتشاف خماطر عدم اإليفاء  ،مبا يف ذلك املتعلقة مبخالفات جنائية ،وكذلك التقليل من آاثرها
دوري.
اجع ح
احملتملة .القانون احلايل هو الناظم األعلى هلذا النموذج ويحطور عب سياسات وإجراءات ومراقبات داخلية تحر ج
وُتجدث بشكل ّ

املستخدمني معتمدين على طرق لتقييم اإليفاء
لتبين هذا النموذج يف نشاطات اجملموعة حُتلج حل دوراي املخاطر ،حم ّددين املسؤوليات والسلوكيات املأمولة ،معينني الوسائل إلعداد
ج
والثقافة األخالقية للمنظمة وكذلك الكتشاف املخالفات احملتملة والتبليغ عنها وال ّرد عليها.

إن جملس اإلدارة مسؤول عن التصديق على القانون األخالقي والسلوكي كما عن منوذج اإليفاء وعن أتمني اجلو األخالقي للمنظمة ،تحساعده يف ذلك جلنةح فحص احلساابت
بعامة يقع على عاتق وظيفة اإليفاء اليت ستقع على عاتق جلنة فحص احلساابت واملراقبة ويستند إىل جلنة
واملراقبة .إ ّن اإلشراف على تنفيذ القانون احلايل وتطبيق منوذج اإليفاء ّ
الردود ويف فحص احلساابت الداخلية.
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مبادئ األخالق والتنفيذ
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عليك أن تحطبّق يف عملك الشرعية النافذة.
كل املنظمات ،وتساهم يف خلق ثقافة إيفاء ،وتفادي أي سلوك يتعارض معه وتصحيحه.
عليك أن تحطبق قواعد القانون يف سلوكك الفردي ،وتشجع على تطبيقه يف ّ
كل سلوك تعتقد أنّه يناقض القانون وعندك معرفة به.
عليك أن تنقل إىل القناة األخالقية ّ

مبادئ اإليفاء
حنرتم الشرعية النافذة وننفذ القواعد الناظمة.
تتم فيها.
كل مكان من األماكن اليت ّ
وأنخذ على عاتقنا أن حن ّقق نشاطاتنا املؤسساتية واملهنية حبسب الشرعية النافذة يف ّ

حنن منوذجيني يف السلوك

تصرفاتنا ُتمي مسعة جمموعة تشجيع البناء والعقود وهي منوذج األخالق ،الصرامة املهنية والنزاهة.
ّ
حنن واعون ونق ّدم حساابت عن أعمالنا.

املتوجبة للوقاية واكتشاف واجتثاث السلوكيات الشاذة.
نطبق منوذج أخالق وإيفاء متجانس مرتكزا على املراقبة ّ
املتوجبة يف موضوع األخالق واإليفاء يتضمن تقييما مناسبا لنماذج األخالق واإليفاء لألطراف الثالثة اليت نحقيم معها
يف جمموعة تشجيع البناء والعقود نفهم أ ّن تطبيق املراقبة ّ
عالقات.
نعلم ابملخالفات
املؤهلة لذلك.
حنيط املنظمة علما ابحلوادث أو املخالفات اليت نعلم هبا من خالل األقنية ّ
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مبادئ تصرف جمموعة تشجيع البناء والعقود
النزاهة واالحرتام
.1
.2
.3
.4
.5
.6

حنرتم الشرعية والقيم األخالقية.
ال تسامح على اإلطالق مع ممارسات الرشوة والفساد.
نعمل ض ّد تبييض رؤوس األموال ومتويل األنشطة اإلرهابية.
احلرة وأساليب عمل السوق اجليدة.
حنمي املنافسة ّ
نتصرف بطريقة أخالقية يف سوق األسهم.
ّ
نتفادى صراعات املصاحل.

صرامة ومهنية
 .7صرامة يف املراقبة والثقة والشفافية.
 .8حنمي مسعةج وصورةج اجملموعة.
 .9نستخدم بطريقة فاعلة وآمنة وسائل ونشاطات الشركة.
وسريتها.
 .10حنرس ملكية البياانت واملعلومات ّ
إخالص والتزام

.11
.12
.13
.14
.15
.16

زابئننا يف املركز.
صحة وأمن األشخاص أساسيان.
نشجع التنوع واملعاملة العادلة.
ّ
حنن ملتزمون ببيئة حميطنا.
نتواصل بطريقة شفافة مع اجملتمع.
عمم االلتزام بني شركائنا يف التجارة.
ن ّ
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النزاهة واالحرتام
 .1حنرتم الشرعية والقيم األخالقية.
 .2ال تسامح على اإلطالق مع ممارسات الرشاوى والفساد.
 .3نعمل ض ّد تبييض رؤوس األموال ومتويل األنشطة اإلرهابية..
احلرة وأساليب عمل السوق اجليدة.
 .4حنمي املنافسة ّ
نتصرف بطريقة أخالقية يف سوق األسهم.
ّ .5
 .6نتفادى صراعات املصاحل.
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احرتام الشرعية والقيم األخالقية

1

االلتزام ابلقوانني هو دائماً منطلقنا.
نلتزم يف جمموعة  FCCبتطوير أنشطتنا سواء على صعيد الشركة أو على الصعيد املهين وفقا للتشريعات املعمول
هبا يف كل مكان من األماكن اليت نعمل فيها ،مبا يف ذلك اللوائح املتعلقة ابلعقوابت الدولية أو التدابري التقييدية،
ومراقبة عملية التصدير واالسترياد واملنتجات ذات االستخدام املزدوج ،وكذلك قواعد الشركة وإجراءاهتا.
احرتام كرامة الشخص وحقوقه األساسية يش ّكل العنصر األساسي للسلوك يف جمموعة تشجيع البناء والعقود.
العامة.
علينا مجيعا حنن
ج
مستخدمو جمموعة ت ب ع أن نح ّ
عزز هذا االلتزام قائمني بنشاطاتنا املهنية ابحرتام وضمان ّ
حلرايت ّ
اتم للحقوق اإلنسانية وا ّ
خدمي اجملموعة وإداريّيها مبثالية خاصة .
لكل مستج ج
النزاهة واحرتام شرعية وقواعد الشركة جيب أن يكوان دائمني يف السلوك اليومي ّ
خدمي اجملموعة ويف تطبيق اإلجراءات السلوكية حني حيدث خلل.
التصرف حبسب قيم الشركة معيار يف اختيار وتقييم مستج ج
ّ
عليك أن أتخذ ابحلسبان على وجه اخلصوص:
تشجع على عالقة التعاون املتبادل مع السلطات يف البلدان اليت تعمل فيها .مجيع نشاطات جمموعة ت ب ع جيب أن تقوم بشكل مناسب بواجباهتا ،مبا يف ذلك الواجبات الضرائبية
أ ّن جمموعة ت ب ع ّ
العامة واإلعاانت املالية واألموال األخرى اليت تستفيد منها اجملموعة حصرا وج ّداي للهدف الذي منحت ألجله
ونظم احلماية االجتماعية ضامنني أن تذهب املساعدات ّ
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أقر يف
إضافة إىل التنفيذ التشريع النافذ فإ ّن سياسات وقواعد جمموعة ت ب ع إجبارية التنفيذ وتدخل متطلبات املبادئ الطوعية اليت جتد اجملموعة نفسها ملتزمة هبا ،مثل امليثاق العاملي لألمم املتحدة وما ّ
إعالن املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
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العقوابت واحلظر الدوليان
بشكل عام ،تكون العقوابت واحلظر الدوليان تدابري قسرية تحطبق ضد الدول أو الكياانت غري احلكومية أو األفراد الذين يشكلون هتديدا للسلم واألمن الدوليني .أكثر التدابري شيوعا هي حظر إجراء أي
نشاط جتاري أو مايل ،وكذلك حظر التأشرية أو السفر الذي تفرضه وكالة متعددة األطراف أو دولة ما.
ميكن معاينة الدول املفروض عليها عقوابت يف روابط املعلومات التالية:
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://www.sanctionsmap.eu/#/main

تعتب منتجات ذات استخدام مزدوج ،كل املنتجات اليت ميكن استخدامها ألي من االستخدامات املدنية والعسكرية أو االستخدامات النووية ،مبا يف ذلك النظام الشكلي (البجميات) والتكنولوجيا.
جيب عليك بشكل خاص مراقبة األمور التالية ،واستشارة مسؤول االمتثال يف حال الشك:
• العمليات التجارية والمالية وعمليات االستيراد والتصدير مع البلدان أو األشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات.
• أية عمليات متعلقة بمنتجات ذات استخدام مزدوج.
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ال تسامح إطالقاً مع ممارسات الرشوة والفساد

2
ال تسامح
كل أشكال االبتزاز .ممنوع التأثري على األطراف الثالثة هبدف احلصول على امتيازات ،املعاملة التفضيلية أو ضمان
إ ّن جمموعة ت ب ع ال تتسامح مع الفساد ،الرشوة والبطيل و ّ
أي نوع من الدفع املقابل ماليا كان أو عينيا.
احلصول على قروض للشركة ،لنفسك أو آلخرين ،من خالل ّ

العالقات مع الزابئن ،املمونني ،الشركاء ،املتعاونني أ و األشخاص أو اهليئات اليت هلا أو كان هلا أو ميكن أن يكون هلا عالقات جتارية مع جمموعة ت ب ع ،جيب أن يقوم هبا
قرة يف هذا القانون.
أشخاص حخم ّولون بذلك وأن يبقوا ضمن احلدود املح ّ
تسليم وقبول اهلدااي والدعوات
أي نشاط
أبي حال من األحوال إىل /أو أبمل تلقي معاملة تفضيلية يف ّ
ال يحسمح بتسليم أي هدية تتجاوز املمارسات التجارية أو اجملامالت املعتادة وال ميكن أن تكون وجهتها ّ
ميكن أن حُترج جمموعة ت ب ع.
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ال يحسمح بطلب أو قبول هدااي أو مدفوعات ،أو كوميسوانت أو أي منافع أخرى شخصية من الزابئن احلاليني وال املمكنني ،املمونني أو األشخاص الذين يقيمون أو يتطلعون
إلقامة عالقات مع اجملموعة وال ممن يعمل حلساهبم .ضمن هذا املفهوم يدخل تقدمي اخلدمات الشخصية ،عروض العمل ،األسفار ،املعاملة التفضيلية ،احلسومات أو أي شيء آخر
له قيمة.
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عليك أن أتخذ ابحلسبان على وجه اخلصوص:
اهلدااي والدعوات
توجها مفيدا .على ضوء هذا ميكن أن
قرة يف القانون احلايل تريد أن تكون لينة كي تتناسب مع عادات وممارسات خمتلف األماكن يف العامل حيث تقيم الشركة جتارهتا وموضوعية مبا يكفي كي تحقدم ّ
القواعد املح ّ
تحقبل أو تحق ّدم هدااي ذات طبيعة تشجيعية ،تفاصيل جماملة واهتمام معتادة ما دامت جتري ضمن الظروف التالية:
• ليست ممنوعة ابلقانون
• ال ميكن أن تعتب عري مناسبة أو قليلة املهنية.
• أن تحسلّم وتحستج لجم بطريقة شفافة وبصفة ظرفية ،منطبقة متاما على املمارسة التجارية أو استخدام اجملاملة االجتماعي املقبول عموما

كل اهلدااي
• أن تكون ذات قيمة معقولة .يحفهم من املقبول عموما أ ّن للهدااي قيمة معقولة ال يتجاوز مثنها املئة ومخسني يورو أو ما يحعادهلا يف العمالت األخرى ولتقدير القيمة ستؤخذ ابالعتبار ّ
واالهتمامات املتلقاة أو املسلّمة ،أو من خالل جهة اثلثة خالل فرتة ستّة أشهر.
• أال تكون مبالغ مالية أو مو ّاد يسهل ُتويلها إىل نقد.

• جيب أال تحقبل وال تحسلّم تلك اليت مبصادفة زمنية أو ألسباب أخرى ميكن أن يحشعر أب ّّنا تتم هبدف التأثري على قرارات مهنية.
• أال تكون قد طحلبت.

دعوات غداء أو أحداث رايضية ،ثقافية أو تشكيلية
التصرف ،تلك اليت ال تتجاوز اخلمس
الدعوات إىل الغذاء وحفالت مناسبة إذا ما كانت معقولة .بصفة عامة تحعتب معقولة ،آخذين ابالعتبار مكان وظرف وطبيعة احلفلة ،ودائما مبا يتفق مع مبادئ ّ
وسبعني يورو عن الشخص الواحد.
إ ّن حضور حلقات ونشاطات إعدادية حمضة ال تنطوي على اعتبارات نفعية شخصية ،ما مل يكن بسبب تكلفتها ومكاّنا وظرفها أو بسبب املساعدات اإلضافية ،هي ابلنتيجة مناسبة هلدفها.
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نعمل ض ّد تبييض رؤوس األموال ومتويل النشاطات اإلرهابية

3
نبقى مستنفرين لتفادي النشاطات غري الشرعية
خاصة يف تنفيذ القواعد املتعلقة بتبييض رؤوس األموال و /أو متويل اإلرهاب.
تدابري ّ
نتخ حذ يف جمموعة ت ب ع ج

ومرخصا ،وجيب أن يكون مببالغ صغرية ،يف أي حال جيب أن يكون
عامة ،ابلدفع أو القبض النقدي .أي استثناء جيب أن يكون موثّقا ّ
إ ّن جمموعة ت ب ع ال تسمح ،كقاعدة ّ
أقل من  1000يورو يف حالة الدفع إىل شخص اثلث ،واحرتام التقيد ابلتشريع احمللي النافذ هبذا اخلصوص.

عامل مراقبة وتقرير إجباراي جيب أن تكون إجراءات القضاء احملققة متفقة مع ما هو مقر يف األوامر القانونية
يف تلك األمور القضائية والنشاطات اليت تكون فيها جمموعة ت ب ع ج
هبذا اخلصوص.

جيب مراقبة على وجه اخلصوص:
ممول ,منظمة غري حكومية ،إخل.
• هوية الطرف الثالث الفعلية ،والذي سنعمل معه :زبون ،شريكّ ،
• مصدر األموال اليت نتلقاها بصيغة الدفع.

اجملزأة أو املركبة لتفادي أحد السجالت أو االتصاالت املنتظمة لصاحل التشريع القابل للتطبيق ضد تبييض رؤوس األموال ومتويل اإلرهاب.
• عمليات القبض ّ
• الدفوعات اليت ميكن أن تحستخدم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كليا أو جزئيا خلدمة نشاطات ذات طبيعة إرهابية.
• املدفوعات اليت ميكن أال تكون هلا غاية جتارية أو تفسري معقول.

• املدفوعات واملقبوضات من /أو إىل حساابت بنكية  ،أشخاص أو هيئات مقيمة يف املالذات الضريبية.
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حنمي التنافس احلر وممارسات السوق اجليدة

4
غايتنا من أن نصبح مرجعاً يف السوق هي مسؤولية وليست ميّزة فقط
أي سلوك يشكل أو ميكن أن يش ّكل تواطؤ ،متاداي أو تقييدا لتلك.
نتصرف بطريقة شرعية ،متفادين ّ
نراقب قواعد ومبادئ التنافس احلر يف مجيع األسواق اليت نعمل فيهاّ .
إن جمموعة ت ب ع متنع السلوكيات اليت متنع التطور واحملافظة على املنافسة الفعلية.
أي سلوك ميكن أن يفرتض متاداي أو تالعبا ابألسعار.
نتفادى ّ
كل حال:
عليك أن تتفادى على ّ
• التمادي يف القوة أو املوقع املهيمن يف السوق.

التصرف يف السوق.
• احملاداثت واالتفاقات مع منافسني هدفها تنسيق ّ

• اخلداع يف طلب العروض ،مبا يف ذلك ُتديد األطراف للمشاركة فيها أو استبعادها .شروط اقرتاحاهتا ،تثبيت األسعار وكل تبادل للمعلومات ابلنسبة للمصطلحات السابقة
احملققة يف ظروف حمستبع جدة ابلنسبة للطرف الثالث.
استخدام الدعاية اليت ميكن أن تقود إىل خطأ ،وكذلك التشكيك بدون أساس مبصداقية املنتجات املنافسة والشركات اليت تنتجها.
• إضافيا يحستنكر بطريقة جلية
ح
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نتصرف بطريقة أخالقية يف سوق األسهم
ّ

5
وُترتم
الدخول إىل معلومات صادمة يف السوق حيمل معه حدوداً ومسؤوليات جيب أن تُعرف ُ
خدمي جمموعة ت ب ع أو األشخاص اآلخرين املرتبطني هبا اخلاضعني هلذه
املقرة يف تشريع سوق األسهم .إ ّن حمستج ج
متلك جمموعة ت ب ع قاعدة داخلية تتفق مع الواجبات ّ
اخلاصة اليت يدخلون عليها مبناسبة نشاطهم املهين.
القاعدة الداخلية عليهم أن يراقبوا حدود استخدام املعلومة ّ
كل معلومة ذات طبيعة حم ّددة مل تحنشر وإذا ما نشرت ميكن أن تؤثّر أو ميكن أن تكون قد أثّرت بطريقة معتبة على سعر األسهم القابلة للتفاوض أو
هبذا املعىن تعتب معلومة ممتازة ّ
األدوات املالية الداخلة يف جمال تطبيق قانون سوق األسهم أو مستصدريها.

عليك أن تراقب على وجه اخلصوص:
أي معلومة ميكن أن ُترف سعر بعض شركات جمموعة ت ب ع أو مؤسسات أخرى.
• انتبه يف عالقاتك مع أطراف اثلثة إىل ّ

حممية ،ال تحعلم أطرافا اثلثة مبعلومة جوهرية ال تعود للنطاق العام ملنفعتك الشخصية ،أو ألشخاص مرتبطني أو ألطراف اثلثة هبدف بلبلة
• حافظ على املعلومة احلساسة ّ
األسواق.
• ال تتعامل مع األصول أو األسهم اليت متلك عنها معلومة متييزية

 | FCCقانون األخالق والسلوك -

17

نتحاشى صراعات املصال

6
واجب اإلخالص
تؤدي إىل صراع بني مصاحلنا الشخصية ومصاحل اجملموعة .غري
خالل ممارستنا ملسؤولياتنا املهنية علينا أن نعمل إبخالص منتبهني إىل الدفاع عن مصاحل جمموعة ت ب ع ،متجنّبني حاالت ميكن أن ّ
ملستخدمي ت ب ع يف ممارستهم ملنصبهم أو مسؤوليتهم ،بتصرفات ُتمل معها الفائدة احلالية أو املستقبلية ،الذاتية أو العائدة ألشخاص مرتبطني هبا.
مسموح
ج
على املستشارين واملدراء أن يعرفوا ويطبقوا التشريع التجاري وتعليمات جملس اإلدارة املتعلق بصراعات املصاحل ويف تطبيق واجب اإلخالص ابلنسبة إىل العمليات ذات الصلة.
احلاالت اليت جيب عليك أن تستشري ألجلها من خالل القناة األخالقية ذلك ألنّه ميكن أن تؤدي إىل صراعات مصال
•
•

أن تكون مرتبطا ،مباشرة أو عب شخص آخر مرتبط ،بصفقات أو عمليات اقتصادية مع شركات مندجمة يف اجملموعة.
للمستخدم فيها مباشرة أو عب أشخاص مرتبطني ،مصاحل اقتصادية أو شخصية.
أي من شركات اجملموعة مع أشخاص مرتبطني أو مع أشخاص قانونيني يكون
ج
أن متلك القدرة على اختاذ القرار ،التفاوض أو صياغة عقود ابسم ّ

•
•

أي من شركات اجملموعة.
أن تكون بشكل مباشر أو عب أشخاص مرتبطني ،صاحب أسهم معتب ،مديرا ،مستشارا ،إداراي ،إخل ،لزابئن ،ممونني ،منافسني مباشرين أو غري مباشرين من ّ

أن يكون عليك أن تراقب العمل أو عمل أشخاص مرتبطني.

•

أن يكون املقرر ،يف قضية طلب عروض ،شخصا مرتبطا.

•

يف أثناء عملية تدقيق ،مراجعة احلساابت من قبل حمنظّم أو مراجع ،املسؤول أو أحد أفراد فرقها أن يكون شخصا مرتبطا.

•

الدخول إىل مواقع اتبعة ،مراتبيا أو وظيفيا لقريب ،مرتبط بسياسة استخدام األقرابء يف الشركة وجيب أن حيصل على ترخيص من إدارة املوارد البشرية.
األشخاص املرتبطون هم:

•

زوجة املستخدم أو مثيلها.

•

املستخدم أو زوجته أو أخوهتما (أو أشخاص مبثل هذه العالقة العاطفية).
أسالف أو أخالف
ج

•

ستخدم.
أزواج أو زوجات أو من هم حبكمهم من أسالف وأخالف وأخوة امل ج
ح
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صرامة ومهنية
 .7صرامة يف املراقبة ،وثوقية وشفافية.
 .8حنمي مسع جة وصورجة اجملموعة.
 .9نستعمل بطريقة فاعلة وآمنة وسائل وأصول الشركة
وسرية البياانت واملعلومات.
 .10حنرس ملكية ج
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صرامة يف املراقبة ،وثوقية وشفافية

7
معلومات جمموعة ت ب ع جيب أن توضع بوثوقية قصوى ،مراعني املعيار القابل للتطبيق وقواعد الشركة وأن تكون حممية وحمفوظة بطريقة جادة.
كل حلظة من حلظات عملنا.
حنن مسؤولون عن أن نقوم بعملنا مبا يتفق وقواعد وإجراءات الشركة حبيث نستطيع أن نقدم حساابتنا يف ّ
الشفافية مبدأ أساسي ابلنسبة جملموعة ت ب ع .هبذا املعىن علينا مجيعا حنن املستخدمون أن نتعاون يف جماالت املراقبة الداخلية واخلارجية ،املراقبون ،والناظمون والسلطات اإلدارية
والقانونية ،ملبني طلباهتم وحاجاهتم ومسهلني بسرعة ودقّة املعلومة اليت حيتاجوّنا يف جماالت منافستنا.

جيب أن حنرس على وجه اخلصوص:
أي معلومة أو معطى ،حبيث تعكس
لكل العمليات ،الدخول والنفقات ،يف اللحظة اليت ُتدث فيه ،دون حذف أو إخفاء أو تغيري ّ
سري احملاسبة والسجل والتوثيق املناسب الكامل ّ

سجالت احلساابت والعمليات أبمانة الواقع وميكن أن يتم التحقق منها يف جماالت الرقابة ومراقيب احلساابت الداخليني واخلارجيني.
إ ّن عدم اتباع هذه املسلمات ميكن أن يعتب خداعا.
التملّص من الرقاابت الداخلية للشركة سيكون دافعا للعقوبة.
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حنمي مسعة وصورة اجملموعة

8
مجيعنا مسؤولون عن العناية بصورة ومسعة جمموعة ت ب ع.
املستخدمني بوسائل االتصال تبقى حمصورة إبدارة االتصاالت ،التسويق املشرتك والعالمة
إ ّن عالقات جمموعة ت ب ع و
ج
املستخدم الذي يتلقاها إىل اإلدارة املذكورة.
أي مكاملة أو طلب معلومات ،استبيان أو ما شاهبه ،صادر عن وسيلة اتصال جيب أن يحرسل من قبل
ج
كمستخدم االتصال بوسيلة اتصاالت عليك أن ُتيط به علما إدارةج االتصاالت والتسويق املشرتك والعالمة كي يسوى هذا االتصال.
حني ُتتاج
ج
جيب حراسة بشكل خاص
سوى دائما عب اجملاالت واألجهزة املنوط هبا العالقة مع املستثمرين.
• املعلومات حول نتائج وتطور أعمال جمموعة ت ب ع ،تح ّ

• إ ّن أي معلومة منشورة يف قنوات جمموعة ت ب ع الداخلية ال ميكن أن تنشر يف الوسائل اخلارجية من دون ختويل من إدارة االتصاالت ،التسويق املشرتك والعالمة.
خمولة بفتح قنوات رقمية (شبكات اجتماعية ،صفحات ويب ،مدوانت ،إخل ).ابسم ت ب ع .فقط يستطيع أن ينشر معلومات أو آراء يف الشبكات االجتماعية ابسم
• وحدها إدارة االتصاالت ّ
املستخدمون املخولون بشكل صريح ،الذين عليهم إضافة إىل ذلك أن يطبّقوا قواعد التصرف الداخلية ويعملوا ابحرتام مستخدمني العقل السليم والشعور املشرتك راعني
جمموعة ت ب ع ،أولئك
ج
املعلومة اليت يشاركون هبا (*).
كمستخدم أو أي إشارة أخرى ميكن أن تنسب املضمون املنشور إىل جمموعة ت ب ع.
• يف استخدامك الشخصي للشبكات االجتماعية عليك أال تستعمل صفتك
ج
• استخدام هوية الشركة (الشعار ،العالمة) واسم جمموعة ت ب ع فقط لتطوير النشاط املهين املناسب ،حبسب القواعد الداخلية الستخدام العالمة (*)

1

*في حال ضعف قاعدة محدّدة راجع إدارة االتصاالت والتسويق والعالمة.
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نستخدم وسائل االتصال وأصول الشركة بطريقة فعالة وآمنة.

9
أصول الشركة جيب أن ُُتمى وتُستخدم مبسؤولية وفعالية
مستخدميها الوسائل واملوارد الضرورية للقيام بنشاطهم املهين .استخدامها جيب أن يكون متوافقا مع القاعدة الداخلية والفعالة ،واضعة
تضع جمموعة ت ب ع ُتت تصرف
ج
الوسائل املناسبة لتفادي خسارهتا ،سرقتها ،اإلضرار هبا أو إحداث خلل فيها.
ستخدمون مجيعا أن نرجع إليه كي نضمن أنّنا نستخدم هذه الوسائل استخداما مناسبا ،شرعيا
إن جمموعة ت ب ع متلك قانون استخدام الوسائل التكنولوجية .علينا حنن امل ج
ح
ومسؤوال ،من بينها األدوات املعلوماتية والبيد اإللكرتوين.
مجيعا نق ّدم كشفا ومسؤولون عن أن نعمل ابجلدية املطلوبة ،متعاونني مع اإلدارات اإلدارية وتدقيق احلساابت يف أعمال أجهزة املراقبة والتحكم ابستخدامها حيت ترى ذلك
ضروراي.

عليك أن ترعى بشكل خاص
• احلفاظ على سالمة أصول ومسعة الشركة.
• اإليفاء بقواعد األمان اجلسدي واملعلومايت ،مبلغا على الفور عن أي ثغرة أمان تالحظها ،الشك بوجود هجوم ،تالعب أو استخدام غري شرعي.
كل معلومة تحنشأ أو تستقبل أو تحرسل أو حُت ّمل ،حختّزن أو تحعاجل أبي وسيلة ميكن أن يتم الدخول عليها ومراجعتها ونسخها وحفظها أو موحها من قبل جمموعة ت ب ع
• ّ
حبسب اإلجراءات الداخلية املقّرة.
ح
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نرعى امللكية وسرية البياانت واملعلومات.

10
واجب اجلميع
خمولني هو
إن واجب محاية املعلومات والبياانت لتفادي دخول من ليسوا ّ
ُ
سرية ،من النوع االقتصادي ،املايل ،التقين ،الشخصي ،التجاري واإلداري على احلامل الورقي أو الرقمي) هلا
نتعامل كمستخدمني يف جمموعة ت ب ع مع معلومات كثريا ما تكون ّ
قيمة كبرية ابلنسبة للمجموعة وهي خاضعة لقوانني امللكية الفكرية ومعاجلة البياانت ذات الطبيعة الشخصية يف االختصاصات اليت نعمل فيها.

مجيع األشخاص الذين يعملون يف جمموعة ت ب ع حجمبون على اإليفاء بقواعد الشركة املتعلقة أبمن املعلومات ومحاية البياانت النافذة وكذلك احرتام اإلجراءات اليت اختذهتا
املستخدمون الوصول إىل املعلومة و/أو البياانت غري املرخص هلم هبا.
اجملموعة لتفادي أن يستطيع اخلارجيون و
ج
نذ ّكر أ ّن واجب السرية واحملافظة يستمر بعد أن تحنهي عالقتك مبجموعة ت ب ع.
جيب أن تنتبه على وجه اخلصوص إىل أ ّن:
فقط عليك أن تستخدم املعلومات العائدة ملكيتها للشركة ألهداف تتعلّق بعملك.
فقط جيب أن يستخدم دائما برانمج احلاسوب حبسب شروط الرتخيص ودون خرق حقوق األطراف الثالثة.
مجيع كلمات سر الدخول هي ملك الشركة.

 | FCCقانون األخالق والسلوك -

23

اإلخالص وااللتزام
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زابئننا يف املركز
صحة وأمن األشخاص أساسيان
التنوع واملعاملة العادلة
نشجع على ّ
حنن ملتزمون ببيئة حميطنا
نتواصل مع اجملتمع بطريقة شفافة .
نعمم االلتزام بني شركائنا يف العمل
ّ

زابئننا يف املركز

11
زابئننا يف مركز نشاطنا ،ولذلك جن ّد إلقامة عالقات دائمة مرتكزة على الثقة املتبادلة ،النزاهة ،املسؤولية املهنية واملسامهة ابلقيمة.
نوجه جهودان ملعرفة الزبون مق ّدمني منتجات وخدمات تتوافق مع حاجاته ،ابحثني عن التفوق وجاعلني من إرضاء الزبون أولوية خدمتنا.
ّ
صمم ،نحت ّجر منتجات وخدمات أبعلى درجات النوعية ،مقدمني لزابئننا قيمة مميزة عن بقية معروضات السوق.
نبتكر ،نح ّ
نشجع على االلتزام والتجديد.
ّ
نتصرف بطريقة عادلة
يف عالقتنا مع الزابئنّ ،
نحعل حم بطريقة شفافة عن خصائص منتجاتنا وخدماتنا ،موفّرين معلومات صارمة ،صادقة ،كاملة ومفهومة.
حنرتم االلتزامات املكتسبة وحنن أخالقيون يف أعمالنا.
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صحة وأمان األشخاص أساسيان

12
مسؤولية اجلميع أن جنعل من انتفاء احلوادث واقعاً
خدمني واملتعاونني .إ ّن لدى جمموعة ت ب ع إسرتاتيجية
إ ّن جتنّب أخطار العمل يش ّكل ابلنسبة إىل جمموعة ت ب ع عنصرا مميّزا ومطلبا ال غىن عنه حلماية أمن وسالمة املستج ج
ح
كل بلد.
كل ّ
مؤسسة من مؤسساهتا املتكيفة مع التشريع النافذ يف ّ
وخططا إلجراءات حم ّددة لتفادي أخطار العمل يف ّ
املخصصة هلذا الغرض.
واجب مجيع املستجخ جدمني رصد ومراقبة اإليفاء بقواعد األمن واستخدام مادة احلماية
ّ
عليك أن تراعي بشكل خاص:
تعرض سالمة أو صحة أحد للخطر .راقب تنفيذ قواعد الصحة واألمن هبدف محاية نفسك ومستخدمني آخرين أو أطراف اثلثة.
ال تقم مبخاطر ميكن أن ّ
املخصصة لك خباصة حني تقوم بنشاطات خطرية حمجرّوجا لتنفيذ تطبيقات احلماية من األخطار.
االستخدام املسؤول للمعدات
ّ
غري مسموح العمل ُتت أتثريات الكحول أو املخ ّدرات .يف حال تناول أدوية ميكن أن تؤثّر على األمن يف ممارسة عملك ،راجع اخلدمات الطبية.
مكرسة لتشجيع التمارين اجلسدية ،الغذاء السليم ،العناية ابلصحة والعادات الصحية ،مقلصني
إ ّن جمموعة ت ب ع ملتزمة بتوليد ثقافة حياة أكثر صحية من خالل مبادرات ّ
بذلك مؤشرات احتماالت احلوادث والتغيّب عن العمل.
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التنوع واملعاملة العادلة
نشجع على ّ

13
ومشجع على التطور املهين والشخصي.
متنوع
ّ
جو عمل عادلّ ،
خلق ّ
التنوع.
طور اجملموعةح برامج وإجراءات داخلية وأعماال ّ
موجهة خللق بيئة عمل حمثرية ،خالية من التمييز من ّ
أي نوع كان ومشجعة على ّ
املعاملة العادلة مبدأ أداء .تح ّ
قرارات االختيار والرتقية يف جمموعة ت ب ع ترتكز دائما على اجلدارة وتقييمات ذات طبيعة موضوعية وشفافة.

ال تسامح مع
التوجه اجلنسي  ،اإلعاقة ،األصل العائلي ،اللغة ،العقيدة السياسية ،االلتزام السياسي أو النقايب
• التمييز املباشر وغري املحباشر سواء بسبب اجلنس ،العرق ،العمر ،اجلنسية ،الدينّ ،
خاصية أخرى ال عالقة هلا موضوعيا بشروط العمل ،سواء وجد أم مل يوجد يف التشريع املطبق يف قضاء التطبيق.
أو أي ّ
• املضايقة اجلنسية أو ابلعمل.
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حنن ملتزمون ببيئة حميطنا

14
تطور مستدام هو جزء من مهمتنا ونبحث ألجله عن فعالية يف استخدام املوارد وتقليص الصدمات إىل حدودها الدنيا.
العمل من أجل ّ
حُت ّقق جمموعة ت ب ع نشاطها ُتت املسلمات التالية:
• الفعالية يف استهالك املوارد.
• توقّي الصدمات البيئية السلبية ،محاية النظم البيئية والرتكات التارخيية الثقافية واألثرية املعمارية.
• تقليص االنبعااثت الغازية ذات التأثري الدفيئي.

ننفذ بصرامة الشرعية خبصوص الوسط البيئي ونعمل ُتت مبدأ الوقاية.
أي
إ ّن جمموعة ت ب ع تتعاون مع السلطات الناظمة لتطوير وتشجيع القوانني والنظم العادلة اليت ُتمي البيئة وُتقق وتتعاون مع مشاريع محاية احمليط الطبيعي .ما من اتصال مع ّ
وكالة ،أو موظّف أو ممثّل للحكومة والوسائل والسلطات جيري دون موافقة اإلدارة املعنية.

 | FCCقانون األخالق والسلوك -

28

عليك أن أتخذ على وجه اخلصوص ابحلسبان:
أفضل املمارسات مسامها إبجيابية وفعالية يف
اعرف ّ
وشجع السياسةج البيئية جملموعة ت ب ع يف جمال أعمالك وبرهن عن التزامك مبعايري االحرتام واالستدامة اليت تستلهمها .تب ج
تصرفك عامال قدر املستطاع على
املقرة .ج ّد يف تقليص الصدمة البيئية النامجة عن نشاطاتك وعن استخدام التجهيزات ،املنشآت ووسائل العمل املوضوعة ُتت ّ
إجناز األهداف ّ
استخدامها االستخدام الفعال.

تطور خمتلف النشاطات اليت تشارك فيها .طالب بتنفيذ
ساهم يف التشجيع على أفضل املمارسات يف الشركات املتعاونة مسامها ابملعارف احملرزة وحمققا مراقبة مستمرة وُتسينا يف ّ
كل حال من احلاالت.
املتطلبات البيئية وأن تطبّق يف ّ

يف حال الشك عليك أن تُطبّق مبدأ احلذر.
حافظ على الفضاءات الطبيعية
إذا دخلت يف عملك يف جمموعة ت ب ع يف مشاريع عمرانية وبناء وُتويلل األرض ،أت ّكد من أ ّّنم حيرتمون القيم الثا=قافية والتارخيية والفنية أو الطبيعية املهمة اليت ميكن أن تتأثر.
احبث عن الفعالية
خذ على عاتقك كقواعد سلوك ،تقليص النفاايت والتلوث إىل احلدود الدنيا واحملافظة على املوارد الطبيعية والتشجيع على التوفري يف الطاقة وتقليص االنبعااثت.
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نتواصل مع اجملتمع بشفافية

15
االستثمارات يف اجملتمع جيب أن تكون شفافة وموثّقة بشكل مناسب
تستثمر جمموعة ت ب ع يف تطوير اجملتمع ومواطنيه ،مشجعة وممولة بطريقة شفافة مبادرات ومشاريع تراعي احلاجات االجتماعية البارزة من خالل سياسة املسؤولية االجتماعية
للشركة.
الرعاية والتعاون والتبعات اليت تقوم هبا جمموعة ت ب ع حمتنح حبسب معايري موضوعية متعلقة بنشاطات جمموعة ت ب ع ،إىل هيئات مشهود هلا بسمعتها الطيبة وسلوكها
األخالقي وهلا بنيتها التنظيمية املناسبة لضمان إدارة املوارد اجليّدة.
كل تعاون أو رعاية مبا يف ذلك تلك اليت حُت ّقق عينيا ،جيب أن تبقى موثقة ومرخصة متابعني قدر اإلمكان استخدام التبع املنفذ هبدف معرفة الوجهة األخرية أو استخدامه.
ّ
ال يُسمح ابلتربع للمرشحني أو التشكيالت السياسية

حمينع منعا ابات أن تقدم شركات اجملموعة ،من تلقاء نفسها أو من خالل أشخاص آخرين ،أية تبعات ،سواء بشكل مباشر أو غري مباشر ،وال حىت على شكل قرض أو دفعة
مسبقة ،للمرشحني أو املناصب احلكومية ،أو لألحزاب السياسية ،مبا يف ذلك االُتادات أو االئتالفات أو جمموعات الناخبني أو املؤسسات أو الكياانت املرتبطة هبم .جيوز بشكل

استثنائي ،ووفقا لإلجراء الذي املتبع من قبل اجملموعة ،تقدمي التبعات لألحزاب السياسية يف البلدان اليت ينظمها القانون صراحة ويف الشروط اليت حيددها القانون ،دون أن يكون
الغرض منها يف أي حال من األحوال احلصول على امتياز غري مستحق يف األعمال التجارية

مجيع الرعاايت والتربعات جيب أن تكون مرخصة
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مرخصة من قبل إدارة االتصاالت ،التسويق والعالمة.
التطوع جيب أن تكون ّ
االستثمارات يف اجملتمع :الرعاية ،التعاون ،التبعات و ّ
يتضمن هذا تقدمي خدمات أو تقدمي تسهيالت ،خدمات أو منتجات للزابئن أو للممونني.
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معممون االلتزام بني شركائنا يف التجارة
ّ

16
كممونني ،مقاولني ،شركاء ومتعاونني نبحث عن وضع أطر تعاون معتدلة وشفافة تشجع على عالقات جتارية مستقرة ودائمة ترفع الفائدة للطرفني إىل حدودها
يف عالقاتنا ّ
القصوى.

يف جمموعة ت ب ع جنمع بني التزامنا واألخالق واإليفاء ،مشجعني على ممارسات متق ّدمة من انحية األمان والصحة يف العمل وحم ّفزين على التعاون مع أولئك الذين يحثبتون معايري
اجتماعية وبيئية ومن طبيعة أخالقية متق ّدمة قياسية ،سواء من خالل انضمامهم إىل القانون احلايل ،من خالل تضمني مواد حم ّددة يف العقود أو تثبيت مناذج اٌيفاء تتساوق مع مناذج
جمموعة ت ب ع.
وممونينا:
على شركائنا ،واملتعاونني معنا ّ

يثبتوا سلوكا أخالقيا يف العالقات التجارية ويحظهروا رفضهم للفساد والرشوة واخلداع.
محاية احلقوق اإلنسانية وحقوق العمل األساسية ،املعرتف هبا دوليا يف اإلعالن الدويل حلقوق اإلنسان وإعالن منظمة العمل الدولية املتعلق ابملبادئ واحلقوق األساسية يف العمل واتفاقيات
منظمة العمل الدولية.
تعرض العمال إىل املخاطر
إثبات مستوى عال من االلتزام ابإليفاء مبعايري األمان والصحة الدقيقة يف العمل بضمان بيئة عمل آمنة وصحية والقيام بطريقة استباقية إبجراءات تحساهم يف تقليص ّ
إىل احلدود الدنيا.
احرتام البيئة يف مجيع النشاطات ،ليس فقط من خالل تطبيق التشريع النافذ بل ومن خالل تطوير النشاطات بطريقة تح جقلّص إىل احلدود الدنيا الصدمات البيئية السلبية وبوضع تدبري بيئي
املمون يف منشآت جمموعة ت ب ع ،على هذا أن يضمن معرفة وإيفاء من قبل عماله للقواعد الداخلية واخلارجية فيما يتعلق ابلبيئة املطلوب تطبيقها.
مستدام  .ابلتحديد حني تتم نشاطات ّ
لتنفيذ هذه املبادئ ستتم إجراءات املثابرة املتوجبة آخذين ابالعتبار جوانب أخالقية وكفاءة مهنية واقتصادية من أولئك الذين نقيم معهم عالقات جتارية.
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ما الذي يُنتظر منّا مجيعاً حنن الذين نعمل يف جمموعة ت ب ع
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اعرف وافهم وطبّق تعليمات السلوك املقرة يف هذا القانون ،وكذلك السياسات واإلجراءات اليت تُط ّوُرها وتكملها.
كل قرار يحتخذ وإذا ما طرح شك يف حالة معينة جيب استشارة جلنة
هذا القانون ال يستعرض مجيع احلاالت اليت ميكن أن تطرح ،لكنّه يضع قواعد سلوك واضحة .واجبك تطبيق املبادئ امللهمة للقانون يف ّ
الردود و/أو عمل اإليفاء.

أي قرار:
اطرح األسئلة التالية قبل أن تتخذ َّ
أي قانون أو انظم؟
هل ختالف ّ
هل هو مناقض لقيم وسياسات جمموعة ت ب ع؟
تصريف تراه يعتب غري مناسب أو ضعيف املهنية؟
إذا ما انتشر ّ
ظ على موقف متعاون ومسؤول يف ُتديد هوية أوضاع اعدم تنفيذ املبادئ األخالقية وقواعد السلوك الواقعية أو الكامنة يف هذا القانون.
حاف ح
نصرف غري الئق .إذا الحظت أو أخبك أحد عن تصرف غري الئق ،فمن واجبك أن تحبلغ عنه عب القناة األخالقية.
جتنّب أن حيدث ّ
القناة األخالقية
القناة األخالقية وسيلة مفتوحة للمساعدة يف ُتديد عدم تنفيذ أو انتهاك القانون األخالقي والسلوكي والقواعد اليت تفسره وجتنّب نقاط الضعف احملتملة حبيث تحعزز ثقافة اإليفاء يف

جمموعة ت ب ع .كما ميكن إضافة إىل ذلك القيام ابستشارات واقرتاحات لتحسني املراقبة الداخلية.
سريتها.
إن اإلبالغات للقناة يتم استالمها ومعاجلتها من قبل جلنة الردود اليت تضمن ّ
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إن جلنة الردود مؤلفة من مدراء املوارد البشرية واحملاسبة الداخلية ،اإليفاء ،الشؤون القانونية واملسؤولية يف الشركة
التحقيق
ستحح ّقق جلنة الردود يف الشكاوى جب ّدية وسرعة دافعة ابإلجراءات حللّهاُ .تلل املعلومة بطريقة موضوعية وغري منحازة.
إجراءات ضد االنتقام
ستخدم من اجملموعة يش ّكل انتقاما ألنّه قدم شكوى.
أي إجراء ض ّد حم ج
مينع منعا ابات اختاذ ّ
شكاوى زائفة
ستحتّخذ إجراءات أتديبية حني ححي ّدد التحقيق أ ّن الشكوى زائفة وأ ّّنا صيغت بنية سيّئة.
فك الطرق التالية لإلبالغ عن أي انتهاك للقانون األخالقي والسلوكي أو للقواعد اليت تفسره :النموذج اإللكرتوين املوجود على شبكة الشركة والذي يسمح إبرفاق
تصر ج
متلك ُتت ّ

السرية.
واثئق ويضمن منذ اللحظة األوىل ّ
ادخل هنا:

http://fccone.fcc.es/web/fccone/canal-etico-fcc
عب البيد اإللكرتوين إىل :
Por correo electrónico a:
canaletico@fcc.es

denunciaacoso@fcc.es
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ابلبيد العادي إىل
Apartado de correos 19312
28080 Madrid
España

تصريح مسؤول  ،واع ومتآلف
على املستخدمني أن يوقّعوا دوراي تصرحيا مسؤوال كالتزام مبتابعة العمل بقانون أخالق وسلوك جمموعة ت ب ع.
بتوقيعي أ ّقر أبنين:
أعرف وقرأت القانون األخالقي والسلوكي جملموعة ت ب ع.
تقرها.
أدرك الواجبات واحملظورات وقواعد السلوك اليت ّ
أعمل يف مسؤوليايت املهنية بطريقة تتفق مع مبادئها وقيمها وأنفذ تعليماهتا.
أتعاون عامال على اإليفاء بتطبيق القانون األخالقي والسلوكي..
أعرف أن جمموعة ت ب ع قد وضعت طريقة لإلعالم عن املخالفات وأ ّن واجيب هو اإلعالم عب هذه الطريقة عن املخالفات اليت أعلم هبا.
أتعاون على إقامة ثقافة إيفاء ،وأقود مبثايل وأشجع على نقل الشكوك حول القانون األخالقي والسلوكي وحلّها.
االسم

التوقيع
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التاريخ

القانون األخالقي والسلوكي ححمدث دوراي آخذا ابالعتبار احلاجات الضابطة اجلديدة ،التحسينات الناجتة عن مراجعة اإليفاء والتحسينات العملية .ادخل إىل صفحة ويب:
)(www.fcc.esأو إىل الشبكة الداخلية جملموعة ت ب ع ملراجعة النسخة النافذة.
@ FCC2018
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