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رؤیتنا وقیُمنا
:رؤیتنا ھي

خلق فرص جدیدة• المشاركة بحیویة • اإللھام بإبداع 

قیمنا

الشجاعةالرعایة االلتزام

Woodمدونة قواعد السلوك لشركة 2



جھ أن بلوغ مستقبل مستدام ھو واحد من أكبر التحدیات التي تواWoodنُدرك في شركة 
وخلق فرص ستصبح رؤیتنا المتمثلة في اإللھام بإبداع، والمشاركة بحیویة،.جیلنا الحالي

تتجسد . اعةجدیدة، مستدامة فقط عندما نتمسك بقیمنا المتمثلة في االھتمام، وااللتزام، والشج
.ھذه القیم في مدونتنا لقواعد السلوك ونھجنا المتعلق باتخاذ اإلجراء الصحیح

بق على جمیع تعرض المدونة بإیجاز األمور التي یُتوقع منا جمیعًا التصرف وفقًا لھا وتنط
ع وتق. یتحمل كل منا مسؤولیة معرفة المدونة وفھمھا  واتباعھا.Woodالعاملین في شركة 

لًما بأن الثقة ع. على عاتقنا مسؤولیة التصرف بأعلى مستویات النزاھة في جمیع جوانب عملنا
ضرر في لحظات التي سعینا لبنائھا مع أصحاب المصالح الرئیسیین ومع بعضنا البعض قد تت

المحافظة وبالمثل، فإن كل قرار جید نتخذه یساعد في. إذا اتخذ أحدنا قراًرا یحید عن قیمنا
.على الشركة واالرتقاء بھا

أود باألصالة عن جمیع أعضاء مجلس اإلدارة توجیھ الشكر لكم جمیعًا للمحافظة على
.قیمنا

س ، رئیرسالة روي فرانكلین
الشركة
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ماكلنتایرمارتن 

المستشار العام وسكرتیر الشركة

ترسیخھا في تشكل قیم االھتمام وااللتزام والشجاعة التي نتمسك بھا األساس للثقافة التي نسعى ل
Wood  .لنزاھة وتعتبر مدونتنا لقواعد السلوك دلیالً لنا للمحافظة على ھذه القیمة وضمان ا

، غیر أنھا ال یمكن أن تتناول المدونة كل مشكلة قد تواجھنا.  واألمانة في جمیع تعامالتنا التجاریة
القرارات تحدد لنا المبادئ وتوفر التوجیھات حول كیفیة التعامل مع التحدیات األخالقیة واتخاذ

.یدةالصحیحة، كما تحتوي على روابط للسیاسات مع المزید من المعلومات التفصیلیة المف

ناھا أو یُرجى إمضاء بعض الوقت لالطالع على المدونة وطرح األسئلة إذا لم تكن متأكًدا من مع
.طریقة تطبیقھا في ظروف معینة

جیلمارتینكین 

الرئیس التنفیذي

، فأنا مسؤول عن القیادة بنزاھة، وترسیخ قیم الطموح Woodبوصفي الرئیس التنفیذي لشركة 
ل وتھتم یمكننا معًا إقامة أعمال ناجحة ومحل ثقة تضع العمیل في المقام األو. والشفافیة والفخر

ارسة تعني المم. باألفراد وتلتزم بالممارسات األخالقیة على قاعدة أساسھا السالمة واالستدامة
دونة األخالقیة إجراء األعمال بأمانة واالستعداد لإلفصاح عند مالحظة أي سلوك غیر متوافق مع م

حن أعلم أن ذلك یتطلب الشجاعة ولیس سھالً في كل األحوال، ون.  قواعد السلوك الخاصة بنا
ام من أي ولن نتھاون مطلقًا تجاه االنتق.  ملتزمون باإلنصات إلیك عند اإلفصاح عن أي مخالفات

فعلیة أو شخص یطرح األسئلة أو یبلغ عن شواغلھ بنیة حسنة، ولذلك إذا نما إلى علمك أي انتھاكات
إلفصاح مشتبھ بھا لھذه المدونة، فنرجو منك اإلبالغ عن شواغلك على الفور باستخدام أحد موارد ا

.التي نوفرھا

.شكًرا لك اللتزامك باتخاذ اإلجراء الصحیح



:عند تحدید كیفیة التعامل في موقف مرتبط بالعمل، اسأل نفسك

":  نعم"حتى تكون اإلجابة 
كیف نتخذ قرارات أخالقیة

قدیر األمور حتى تكون مصدًرا إللھام لآلخرین وقدوة لزمالئك وعمالئك والمجتمعات على حٍد سواء، یُتوقع منك ُحسن ت
.واتخاذ اإلجراء الصحیح

العامةالتوقعاتنممجموعةوتوفرالقویمبالسلوكللتحليترشدناوھي.لشركتنابالنسبةالمھمةاألمورمعاییرقیمناتحدد
.العالمأنحاءجمیعفيبھاااللتزامبنایجدرالتي

.ال تكون القرارات مباشرة في كل األحوال، وال تضم المدونة مجموعة لكل قاعدة، كما أنھا ال تشمل كل موقف

اه إجاباتك، أو إذا لم تكن تشعر بارتیاح تج" ال"، أو إذا كانت "نعم"إذا كانت اإلجابة على أيٍ من األسئلة السابقة لیست 
.Woodلشركة " اإلفصاح"فاطلب التوجیھ واإلرشاد باستخدام أيٍ من موارد 

ویتوافق Woodھل تصرفي أو اختیاري یتماشى مع قیم 
مع مدونة الشركة وسیاساتھا؟

ھل تصرفي آمن بالنسبة لي ولآلخرین؟

1

3

ھل اختیاري نزیھ وقانوني وأخالقي؟

ول شركة ھل سیحظى تصرفي وما یترتب علیھ من نتائج بقب
Woodوفریقي وعائلتي والمجتمع؟

2

4
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Woodلشركة " اإلفصاح"استخدام موارد 

1.
ھل یمكنك التحدث إلى

تعبیر قائد فریقك لالستفسار عن أمر ما أو ال
عن شواغلك؟

2.
ھل یمكنك التحدث إلى

قائد فریق آخر في شركتك؟

3.
ھل یمكنك االتصال

، بقسم الموظفین والتنظیم
واألخالقیات وااللتزام؟

النعم

4.
إذا لم یكن أيُّ من

ل خیارات اإلفصاح ھذه مناسب لك، فاتص
ركة بخط المساعدة في الشؤون األخالقیة لش

Wood.

النعمالنعم

لتجاري بقسم إذا كنت تود مناقشة أي موضوع بالمدونة أو مخالفة المدونة، فاتصل بقائد فریقك، أو شریكك ا
اص الموظفین والتنظیم، أو قسم الشؤون القانونیة والسلوك األخالقي وااللتزام أو خط المساعدة الخ

بأخالقیات العمل

لسالمة والبیئة بالنسبة للمسائل المتعلقة بالصحة والسالمة والبیئة واألمن، اتصل برئیس قسم الصحة وا
واألمن على خط الخدمة

press.office@woodplc.comلالستفسارات اإلعالمیة، تواصل عن طریق 

investor.relations@woodplc.comلالستفسارات الخاصة بالمستثمرین، تواصل عن طریق 

لالستفسارات الخاصة بمواقع التواصل االجتماعي، تواصل عن طریق 
communications@woodplc.com
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الغرض

لمدونة في تساعدنا ا. على قناعة بأن اتخاذ اإلجراء الصحیح یرشدنا خالل عملنا وحیاتنا) شركتنا(Woodنحن في 
 یكون القرار تحقیق التزاماتنا األخالقیة والقانونیة والمحافظة على المسار الصحیح عندما تطرأ أسئلة أو مواقف ال

ضل اتباع القانون إنك باتباع المدونة تحافظ على سمعة الشركة المرموقة التي اكتسبتھا بف. الصحیح بشأنھا واضًحا
.والتمسك بقیمھا وتعززھا وتحمیھا

قابلیة التطبیق

سیاسات بصرف النظر عن الشركة أو الموقع، نحن جمیعًا مسؤولون عن المحافظة على التزامنا بھذه المدونة و
ارون إلى الموظفین، بمن فیھم العمال والمستش" نحن"في ھذه المدونة، تشیر كلمة . Woodوإجراءات شركة 

نتوقع أیًضا من شركائنا التجاریین، مثل الوكالء. ، ومسؤولوھا ومدیروھاWoodبعقود مؤقتة لدى شركة 
ضحة في والموردین والمقاولین والوسطاء والممثلین والشركاء في المشروعات المشتركة، اتباع المبادئ المو

.، إلى جانب التمسك بقیمنامدونة قواعد السلوك الخاصة بسلسلة التوریدھذه المدونة و

یر أنھا ربما تصادف موقفًا حیث تكون ھناك عادات محلیة أو سیاسة عمالء معینة مقبولة بشكل طبیعي غ
.مستویاتإذا حدث ھذا، فیجب علیك االلتزام بأعلى ال. تختلف عن قیمنا أو سیاساتنا أو القانون المعمول بھ

توقعاتنا المشتركة

فق سلوكنا نحن مسؤولون عن ضمان توا. حتى نحقق النجاح، یجب علینا جمیعًا التصرف بأمانة ووضوح وإنصاف
.ة وسیاساتھا وقیمھاالفردي وعملنا مع المعاییر القانونیة فضالً عن وفائھ بالتوقعات الدقیقة الواردة في مدونة الشرك

:یجب على كل شخص. نحن مسؤولون عن قراءة وفھم وتذكر المعلومات الواردة في المدونة

.Woodالتصرف بشكل آمن وأخالقي ومتوافق مع القوانین واللوائح وقیم وسلوكیات شركة •

تصرف أبلغ عن سوء التصرف المعلوم أو المشتبھ بھ أو المحتمل أو مخالفة المدونة، أو اطرح أسئلة بشأن ال•
.Woodلشركة " اإلفصاح"موارد الصحیح باستخدام 

.استكمل جمیع التدریب المطلوب على المدونة في الوقت المناسب•

.قدم شھادة سنویة على أنك تتصرف طبقًا للمدونة•

مسؤولیات قادة الفرق

.رقھمیحمل قادة الفرق على كاھلھم مسؤولیات إضافیة تتعلق بمراقبة وإنفاذ االلتزام بین أعضاء ف

.منا قوالً وفعالً یجب على قادة الفرق االلتزام بأعلى معاییر السلوكیات التجاریة وإظھار االلتزام بھذه المدونة وقی

:یجب على قادة الفرق

یاح عند توفیر محیط قائم على الصراحة یشعر فیھ مرؤوسوھم المباشرون والموظفون اآلخرون باالرت•
.ملطرح األسئلة واإلعراب عن الشواغل واإلبالغ عن سوء السلوك المعلوم أو المشتبھ بھ أو المحت

Woodالتأكد أن أعضاء الفریق یفھمون المعاییر الواردة في المدونة فضالً عن سیاسات وإجراءات شركة •
.ویتبعونھا

.أولالتأكد أن أعضاء الفریق یتلقون التدریب المالئم ویحصلون على الشھادات المطلوبة أوالً ب•

.بوضوح وفاعلیةWoodنقل سیاسة اإلبالغ عن مخالفات أخالقیات العمل وسیاسة مكافحة االنتقام لشركة •

.حمایة الموظفین أو الموردین أو أي أشخاص آخرین یقدمون بالغات من االنتقام•

خاص اإلبالغ على الفور عن جمیع األمور المتعلقة بسوء السلوك األخالقي عن طریق خط المساعدة ال•
.قیقبأخالقیات العمل، أو قسم الشؤون القانونیة وااللتزام أو قسم الموظفین والتنظیم إلجراء التح

ھو المدیر أو المشرف أو أي شخصقائد الفریق
.آخر یعتبر رئیسك المباشر
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التحقیق في البالغات

تحقق س. بالرد على كل األسئلة على الفور وتأخذ جمیع البالغات والشواغل على محمل الجدWoodتلتزم شركة 
ة وھو یخضع خط المساعدة الخاص بأخالقیات العمل إلدارة مستقل. الشركة في البالغات بشكل مھني وعاجل

ر قسم یباش. ساعة یومیًا، سبعة أیام في األسبوع في جمیع الدول التي نعمل بھا24لغة 100متاح بأكثر من 
.الشؤون القانونیة أو قسم السلوك األخالقي وااللتزام أو التدقیق الداخلي أي شواغل متعلقة بالمدونة

ن المفید ولكن یجب أن تتذكر دائًما أنھ م. یمكنك تقدیم البالغ دون الكشف عن ھویتك إذا كنت تفضل ذلك
علومات بالنسبة لك الكشف عن ھویتك حتى یتمكن فریق التحقیق من التواصل معك للحصول على أي م

یتم التعامل . كل كاملوإذا ُطلب منك المشاركة في التحقیق أو التدقیق، فیُتوقع منك التعاون في ذلك بش. إضافیة
.مع المعلومات الُمبلغ بھا بسریة إلى الحد الممكن والذي تجیزه القوانین المحلیة

جراء آخر فیما نسعى لحل المشكالت على نطاق داخلي، ال یجب تفسیر أي ما ورد بھذه المدونة أو أي سیاسة أو إ
.تللشركة بوصفھ یمنعك من إبالغ السلطات الحكومیة عن أي سلوك غیر قانوني مشتبھ بھ في أي وق

السؤال
اء في سمعت إلیزابیث اثنین من أعضاء الفریق یخططان لعش

ال . ءسأدفع تكلفة العشا"قال أحد أعضاء الفریق، . مطعم فخم
أحد سیعرف ألننا ال یزال لدینا أموال في میزانیة أحد 

لفة مثل ھذا تعلم إلیزابیث أن عشاًء بمثل تلك التك."  المشروعات
ك غیر مسموح بھ على األرجح، غیر أنھا مترددة اإلبالغ عن ذل

ماذا یتعین علیھا أن تفعل؟. بأي صورة

اإلجابة
ربما یكون من الصعب. شواغل إلیزابیث في محلھا

غ عن اإلفصاح عن المخالفات، ولكن ینبغي علیھا اإلبال
لشركة " اإلفصاح"ھذه المشكلة عن طریق موارد 

Wood .یة في إذا كنت تعلم أو تشتبھ بناًء على أدلة قو
فصاح مخالفة أحد فریقك لقواعد المدونة، فیجب علیك اإل

.عن ذلك في أقرب وقت ممكن
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مكافحة االنتقام

بأي Woodة وبناًء على ذلك، ال تسمح شرك. یجب أن تشعر باألمان لإلبالغ عن أي مخالفات مشتبھ بھا لمدونتنا
".بنیة حسنة"أفعال انتقامیة ضد أي شخص یبلغ عن مخالفة محتملة أو یشارك في أحد التحقیقات طالما تم اإلبالغ

أدیبي یصل إلى یتعرض أي شخص یُقدم على االنتقام من شخص آخر لإلبالغ أو التعاون في التحقیقات إلجراء ت
.ویشمل الفصل من الوظیفة

ة العمل سیاسة اإلبالغ عن مخالفات السلوك األخالقي أثناء ممارسللتعرف على المزید من المعلومات، ارجع إلى 
لطرح األسئلة، أو لإلبالغ عن التعرض لالنتقام، ارجع إلى.ومكافحة االنتقام

.Woodلشركة " اإلفصاح"موارد 

عواقب المخالفات

شركة قد تسبب مخالفات المدونة أو سیاسات الشركة أو القانون عواقب وخیمة لألفراد المتورطین إلى جانب
Wood .یع قد یُعرض مثل ھذا السلوك األفراد والشركة لخطر األذى الجسدي أو اإلضرار بالُسمعة أو توق

.الغرامات أو ربما المسؤولیة المدنیة والجنائیة

لى ویشمل الفصل قد یتعرض الموظفون الذین یخالفون القانون أو المدونة أو السیاسات أیًضا إلجراء تأدیبي یصل إ
یھم طرف وقد یترتب على المخالفات التي یرتكبھا أشخاص آخرون بخالف موظفي الشركة، بمن ف. من الوظیفة

.Woodآخر یعمل بالنیابة عن الشركة، إلى إنھاء أي عالقة لھم بشركة 

بت أن یعني اإلبالغ بنیة حسنة اإلدالء بجمیع المعلومات التي نمت إلى علمنا، بصرف النظر عما إذا ث
.البالغ الذي قدمناه دقیقًا من عدمھ
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االھتمام ببعضنا البعض
وبمجتمعاتنا

Woodمدونة قواعد السلوك لشركة 5



السالمة والصحة في مكان العمل
ما أھمیة ذلك؟

نازلھم إننا بتحمل المسؤولیات الشخصیة عن الصحة والسالمة نضمن جمیعًا أن الجمیع سیعودون إلى م
.بصحة وعافیة

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

:یمكننا إظھار االھتمام وااللتزام عن طریق

قواعد إنقاذ الحیاةالحرص الدائم على اتباع القواعد واإلجراءات، بما في ذلك •
التصرف دوًما طبقًا ألساسیات السالمة•

اإلبالغ على الفور عن أي إصابة أو علة صحیة متعلقة بعملنا•

أداء المھام التي تلقیت التدریب علیھا وتعتبر مؤھالً ألدائھا فقط•

إبالغ قائد فریقك دوًما بأي مخاطر أو شواغل لدیك تتعلق بالصحة والسالمة•

ى التدخل دوًما وإیقاف المھمة إذا كنت تعتقد أنھا تنطوي على أي شيء غیر آمن أو یشكل خطًرا عل•
الصحة

ي تؤثر على عدم العمل مطلقًا تحت تأثیر المخدرات أو الكحولیات غیر القانونیة أو األدویة الموصوفة الت•
قدرتنا على العمل بأمان

عدم اصطحاب األسلحة الشخصیة التي قد تؤذي اآلخرین، مثل المسدسات، إلى مكان العمل•

سة تعاطي بیان سیاسة الصحة والسالمة والبیئة واألمن وسیاللحصول على المزید من المعلومات، ارجع إلى 
.المخدرات والكحولیات

حمایة البیئة
ما أھمیة ذلك؟

تى بعد نحن مھتمون بالمجتمعات التي نمارس أعمالنا بھا، ونسعى لترك بصمة إیجابیة تدوم لمدة طویلة ح
موارد، وتقلیل نحن ملتزمون بتقلیل تأثیر عملیاتنا على البیئة من خالل المحافظة على ال. انتھاء عملیاتنا

.النفایات واالنبعاثات ومنع تلوث البیئة

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

:یمكننا حمایة بیئتنا من خالل

االلتزام بجمیع القوانین واللوائح المعمول بھا في كل األوقات•

إدارة المخاطر البیئیة بكفاءة•

ا ممكنًاالقضاء على أي تأثیرات بیئیة سلبیة تنتج عن عملیاتنا، أو تخفیفھا إن لم یكن القضاء علیھ•

ومنظمیھا وغیرھم من أصحاب المصالح الخارجیین لتعزیز التحسینWoodالعمل عن كثب مع موظفي •
المستمر في مجال عملنا

.بیان سیاسة الصحة والسالمة والبیئة واألمنللحصول على المزید من المعلومات، ارجع إلى 

المشاركة المجتمعیة
ما أھمیة ذلك؟

ؤثر أعمالنا علیھا نحن نھتم بالمجتمعات التي نعمل فیھا وندرك مسؤولیاتنا المتعلقة باحترام المجتمعات والمواقع التي ت
.ورعایتھا وتمكینھا

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

ك تسھیل یمكن. بأوقاتھم ومواھبھم إلحداث تأثیر إیجابي على المجتمعات التي نعیش ونعمل بھاWoodیشارك موظفو 
تماشى دائًما مع قیم الفرص للمشاركة المجتمعیة وضمان أن تتسم التزاماتنا بالشفافیة وتسیر وفق المبادئ األخالقیة وت

.الشركة
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تكافؤ الفرص

ما أھمیة ذلك؟

.  عاطفنحن حریصون على تعزیز محیط عمل جامع والتعامل مع جمیع أعضاء الفریق على قدم المساواة باحترام وت
.نعتني بموظفینا وندرك أنھ عندما یشعر الفرد باالھتمام، فإنھ یرتقي بأدائھ

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

بول التنوع، إنك تؤدي دوًرا كبیًرا في توفیر محیط عمل جامع من خالل التعاون مع زمالئك لتحقیق أھدافنا، وق
.مطلقًا تجاه التمییز ألي سبب كانWoodال تتھاون شركة . وتشجیع جمیع الزمالء على المشاركة

لة بالحمایة ال یجب علیك اتخاذ أي قرارات متعلقة بالتوظیف أو التمییز ضد أي شخص بناًء على الصفات المشمو
.القانونیة، مثل األصل العرقي أو العمر أو النوع

ى أساس الجدارة یجب أن تُتخذ جمیع قرارات التوظیف، بما في ذلك التوظیف بعقود مؤقتة، والترقیة والتدریب، عل
.واالستحقاق والموھبة ویجب أن یتم االلتزام بالقوانین المحلیة

.سیاسة تكافؤ الفرصللحصول على المزید من المعلومات، ارجع إلى 

السؤال
رشَحین یسعى فریق رودي لتعیین موظف جدید ویفاضل بین مُ 

المرشحة األولى في أواخر األربعینات وتعول أطفاالً . اثنین
د یعتق. وكالھما مؤھل للوظیفة. والمرشح اآلخر حدیث التخرج

م على رودي أن المرشحة األكبر سنًا التي تعول أطفاالً ستلتز
لمدة طویلة وربما تكون Woodاألرجح بالعمل في شركة 

ھل تتفق معھ في ذلك؟. االختیار األمثل
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اإلجابة
ص فغیر مسموح بالتوظیف بناًء على أي خصائ. ال

مشمولة بالحمایة، مثل العمر أو النوع أو األصل 
ظیف ویجب أن نتخذ القرارات المتعلقة بالتو. العرقي

شح ویجب توظیف أي مر. بناًء على المؤھالت والجدارة
.یفةیستطیع االضطالع بجمیع أدوار ومسؤولیات الوظ



التحرش

ما أھمیة ذلك؟

ودي دون خوف نُكن التقدیر واالحترام لبعضنا البعض ونعتقد أنھ یجب أن یتمكن الجمیع من العمل في محیط
.أو ترھیب

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

قد یتخذ التحرش أشكاالً عدیدة، منھا . إن المشاركة في تعزیز محیط عمل جامع وودي ھو جزء من عملنا
سلوك قد فال تنخرط في. التحرش الجسدي أو الشفوي أو الجنسي، وال یھم القصد من وراء الكلمات أو األفعال

نف أو كما أن ارتكاب أعمال ع. یعتبره أي شخص یشیع أجواء العداء أو الترھیب أو الكراھیة في محیط العمل
ة التلمیحات أو اإلیماءات التي تنطوي على تھدید أو أي سلوك آخر مزعج ھي أمور غیر مقبولة لدى شرك

Wood.

ظفین إذا تعرضت أو شھدت على أي شكل من أشكال التحرش أو العنف في مكان العمل، فأبلغ ممثل قسم المو
.والتنظیم بذلك

.الخاصة بالشركةسیاسة التحرشللحصول على المزید من المعلومات واألمثلة عن التحرش، راجع 

:فیما یلي بعض األمثلة على التحرش

التنمر أو التلمیحات أو اإلیماءات التي تنطوي على تھدید•

اللمس أو اإلیماءات أو النظرات غیر المرغوبة•

عرض مواد جنسیة فاضحة•

الطلب المتكرر للمواعید الغرامیة عند رفض الشخص اآلخر•

النكات أو الشتائم المھینة أو التمییزیة•

قوانین العمل واألجور

ما أھمیة ذلك؟

قة بحریة تكوین نلتزم بتعزیز حقوق اإلنسان األساسیة باتباع قوانین العمل المحلیة المعمول بھا، بما فیھا تلك المتعل
كرامة وسبب التزامنا بذلك ھو سعینا الدؤوب إلجراء أعمالنا بطریقة تحافظ على. الجمعیات والمفاوضات الجماعیة

.موظفینا

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

، وال تتعامل مع البائعین أو Woodال تعمد مطلقًا الستغالل األطفال أو تسمح بالعمل القسري في شركة 
وأوقات العمل، واحرص على اتباع كافة القوانین المعمول بھا فیما یتعلق باألجور. الموردین الذین یفعلون ذلك

.بما في ذلك تلك التي تحكم الحد األدنى لألجور والعمل اإلضافي والحد األقصى لساعات العمل

العبودیة الحدیثة واإلتجار بالبشر

ما أھمیة ذلك؟

.لحمایة وتعزیز الكرامة اإلنسانیة لموظفینا ولكل من یتعامل مع شركتناWoodتسعى شركة 

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

أعمالنا یجب علیك احترام وتطبیق المبادئ المحددة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إلى جانب االلتزام بإجراء
ویتعین . یاتنابطریقة متوافقة مع جمیع قوانین ولوائح حقوق الموظفین وحقوق اإلنسان المعمول بھا حیثما تُجرى عمل

على اإلطالق مع اإلتجار Woodال تتھاون شركة . علیك التعھد بااللتزام بمعاییر العمل طبقًا للترتیبات التعاقدیة
.بالبشر أو العبودیة أیًا كان نوعھا

على البشربیان العبودیة الحدیثة واإلتجار بوسیاسة حقوق اإلنسانللحصول على المزید من المعلومات، ارجع إلى 
.موقعنا اإللكتروني

.لحق فیھاھو وثیقة دولیة تحدد الحقوق األساسیة والحریات التي لجمیع البشر ااإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
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حمایة المعلومات
واألصول
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السریة

ما أھمیة ذلك؟

لى ویتوقع عمالؤنا وموظفونا منا المحافظة ع. وحمایتھا ضرورة حتمیة لنجاحنا. األسرار التجاریة والمعلومات السریة والمملوكة ھي أصول قیمة
تخدامھا بصورة وتجدر اإلشارة إلى أن مشاركة المعلومات السریة أو اس. الضوابط الصارمة فیما یتعلق بالمعلومات السریة التي نحتفظ بھا أو نستخدمھا

.العمالءغیر صحیحة قد یترتب علیھ عواقب وخیمة، تشمل توقیع غرامات كبیرة وعقوبات فادحة، وتوجیھ تھم جنائیة، فضالً عن فقدان ثقة

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

معلومات السریة تجنب مناقشة ال.ال تكشف عن المعلومات السریة ألي شخص آخر ما لم یكن ُمصرًحا لھ باالطالع علیھا أو لم تكن ھناك مطالبة قانونیة بذلك
ت السریة وال تكشف عن المعلوما.في األماكن التي تعتقد أنھ ربما یسمعك آخرون فیھا، مثل المطاعم واالستراحات وسیارات األجرة والطائرات والمصاعد

قانونیًا وربما وال تقبل أو تستخدم المعلومات السریة لمنافسینا على اإلطالق، ألن ھذا قد ال یكون. ألي شخص طالما لم تكن ھناك حاجة متعلقة بالعمل لذلك
.Woodوال تحتفظ بالمعلومات السریة إذا انتھى عملك في شركة . یعتبر سوء تصرف جسیم

االلتزام بذلك خالقي وإذا اكتشفت أو اشتبھت في االستخدام غیر الُمصرح بھ أو الكشف عن المعلومات السریة، فأبلغ قسم الشؤون القانونیة وقسم السلوك األ
.على الفور

تخطیطات، عدة أشكال، مثل المعلومات الفنیة عن منتجاتنا أو خدماتنا، والتصامیم الھندسیة، والرسومات والالمعلومات السریةیمكن أن تتخذ 
ة، ة بالشركوالتحلیالت والتوقعات، وقوائم العمالء والموردین، والمعلومات المالیة غیر المعلنة، ومعلومات الموظفین، والمعرفة الفنیة الخاص

.والمعلومات المرتبطة بأصحاب المصالح والعمالء وشركاء العمل اآلخرین أو تلك التي یقدمھا ھؤالء

السؤال
ا ما تراجع تقتضي طبیعة عمل تاتیانا االنتقال المتكرر، وكثیرً 

معلومات عن العمالء والمشروعات أثناء وجودھا في المطار أو 
ما الذي یتعین على تاتیانا مراعاتھ؟. القطار
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اإلجابة
ع یجب أن تحرص تاتیانا على اتخاذ الخطوات المناسبة لحمایة سریة جمی
ومات المعلومات التجاریة التي في حوزتھا، كما یجب أن تتجنب مناقشة المعل

نا تاتیانا باتخاذ تلك الخطوات، تساعد. السریة في األماكن حیث قد یسمعھا آخرون
.ركتنافي حمایة المعلومات السریة، والمحافظة على ثقة عمالئنا وحمایة سمعة ش



خصوصیة البیانات

ما أھمیة ذلك؟
.  نا في أید أمینةیثق شركاؤنا وأصحاب المصالح لدینا وعمالؤنا وغیرھم في أن بیاناتھم الشخصیة ومعلوماتھم السریة لدی

وأصحاب المصالح ویعتبر المحافظة على سالمة البیانات الشخصیة عامالً أساسیًا للمحافظة على ثقة موظفینا وعمالئنا
حة حمایة البیانات نتعھد كشركة عالمیة بااللتزام بجمیع قوانین خصوصیة البیانات في جمیع أنحاء العالم، مثل الئ.لدینا

.العامة لالتحاد األوروبي

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟
الحاجة احرص على حمایة جمیع البیانات وال تُطلع أي شخص على المعلومات الشخصیة من دون التصریح المالئم حسب

، واحترم Woodوتعامل مع بیانات األطراف األخرى بنفس االھتمام الذي تولیھ لمعلومات شركة .  التي یقتضیھا العمل
ي تؤثر على تعرف على جمیع قوانین حمایة البیانات الت. سیاسات الخصوصیة ومتطلبات حمایة المعلومات لألطراف األخرى

نا وإجراءاتنا حیازة البیانات الشخصیة واالحتفاظ بھا واستخدامھا والتزم بھا، واحرص على العمل بشكل یتماشى مع سیاسات
للحصول على المزید من المعلومات، ارجع إلى . أعمالھاWoodالمتعلقة بحمایة البیانات والخصوصیة حیثما تُمارس شركة 

.سیاسة حمایة البیانات

واغل بشأن إذا كنت تعتقد أن سیاسة حمایة البیانات قد تمت مخالفتھا، أو نما إلى علمك حدوث خرق للبیانات أو كانت لدیك ش
زام أو بسفیر حمایة مشاركة أو استخدام البیانات الشخصیة، فیُرجى االتصال بقسم الشؤون القانونیة، والسلوك األخالقي وااللت

.Woodبیانات شركة 
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السؤال
لحصول على تلقى بیتر الذي یعمل في قسم التسویق لدینا طلبًا ل

من منسق الفعالیات بمؤتمرWoodقائمة جھات االتصال لشركة 
تقدیم یعتقد بیتر أنھ ال بأس ب. في رعایتھWoodتجاري تشارك 

؟ھل ھو على صواب. القائمة ألنھا معلومات اتصال تجاریة فقط

اإلجابة
فمعلومات جھات االتصال . ال، ھو لیس على صواب

حترام التجاریة ال تزال بیانات شخصیة، ویجب علینا ا
جمیع حقوق خصوصیة البیانات الخاصة بھم وااللتزام ب

.قوانین حمایة البیانات



الملكیة الفكریة

ما أھمیة ذلك؟

نا الفكریة ھي وحمایة ملكیت.  تعد الملكیة الفكریة أحد األصول القیمة للشركة وھي تمنحنا میزة تنافسیة
.إحدى الطرق التي نستخدمھا لتحسین وحمایة وتوسیع نطاق حضورنا في األسواق

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

اض تجاریة وتحت الكشف عن ملكیتنا الفكریة فقط ألغر. حمایة وتطبیق حقوق الملكیة الفكریة لنا في كل األوقات
.اإلبالغ بأي شواغل متعلقة بإساءة استخدام الملكیة الفكریة. ظروف الحمایة المالئمة

خدام مواد حقوق جمیع مواد الملكیة الفكریة التي یتم إنشائھا خالل وقت العمل بالشركة، باستWoodتمتلك شركة 
اب الملكیة وال ینبغي علیك اصطح. الشركة أو في نطاق مھام أعمالنا بموجب شروط وأحكام العمل القیاسیة للشركة

.معك عند مغادرة الشركة، حتى لو كنت أنت من أنشأھاWoodالفكریة لشركة 

.سیاسة االستخدام المقبول لتكنولوجیا المعلوماتللحصول على المزید من المعلومات، ارجع إلى 

قواعدحقوقوالتجاریة،والعالماتوالنشر،الطبعحقوقمثلالمادیةغیرالممتلكاتالفكریةالملكیةتشمل
.التجاریةواألسماءوالشعاراتالخدمة،وعالماتالتصمیم،وحقوقالكمبیوتر،وبرامجالبیانات،

الملكیة المادیة

ما أھمیة ذلك؟

وعمالئنا واالھتمام بھا Woodنحن مسؤولون كل یوم عن استخدام األصول المادیة التي تنتمي لشركة 
.وتشمل ھذه الملكیة األجھزة والمركبات والمرافق واألموال وأدوات ووثائق العمالء. وحمایتھا

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

أو عمالئھا واستخدمھا ألغراض العمل فقط مع مراعاة Woodتوخ الحذر بشأن كیفیة استخدام ملكیة شركة 
.االھتمام بحمایتھا من السرقة أو التلف أو إساءة االستخدام

أمان المعلومات

ما أھمیة ذلك؟

ى ألنھا أصول یجب علینا المحافظة على سالمة معلوماتنا السریة وملكیتنا الفكریة وجمیع بیانات الشركة األخر
ظام أو أنظمة وحتى نضمن ذلك، یتعین علینا اتباع جمیع تدابیر الحمایة والضوابط الداخلیة لن. قیمة للشركة

.اناتالكمبیوتر، واألجھزة اإللكترونیة المحمولة، وأجھزة الكمبیوتر المحمولة وغیرھا من أجھزة تخزین البی

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

فیما یُسمح باالستخدام الشخصي من . Woodاستخدم شبكتنا وأنظمة الكمبیوتر لدینا بشكل أخالقي طبقًا لسیاسات 
حین آلخر لھذه األنظمة،

وھذا .تحتفظ بالحق في مراقبة استخدامك ھذا، إال إذا كان القانون المحلي یحظر ذلكWoodفإن شركة 
اإللكتروني أو یشمل جمیع البیانات والمراسالت التي ترسلھا الشركة أو تتلقاھا أو تلك الواردة في البرید

Woodبكة حسابات البرید الصوتي للشركة، إلى جانب الوثائق اإللكترونیة المحفوظة على محركات ش
.وأجھزة الكمبیوتر المكتبي والمحمول وغیرھا من األجھزة المحمولة األخرى الخاصة بالشركة

رور احرص على تأمین أجھزة الكمبیوتر والوثائق والمواد الحساسة األخرى بشكل مالئم، وتشمل كلمات الم
ت ألغراض وال یحق لك في أي وقت استخدام شبكة اإلنترن. الخاصة بالشركة أو أجھزة تخزین البیانات المحمولة

الحذر وتوخ. غیر مصرح بھا أو غیر قانونیة أو غیر أخالقیة أو تنزیل مواد ذات إیحاءات جنسیة أو مواد فاضحة
اد إرسالھا لجھات عند التواصل عبر البرید اإللكتروني، وتذكر أن الرسائل اإللكترونیة قد تتعرض للتغییر ویع

.أخرى وتُحفظ دون موافقتنا

لومات سیاسات االستخدام المقبول لتكنولوجیا المعللحصول على المزید من المعلومات، ارجع إلى 
.وأمن المعلومات
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اإلجتماعيوسائل التواصل 
ما أھمیة ذلك؟

تقاء بسمعة أداة قویة من شأنھا تحسین اتصاالتنا واستراتیجیة العمل لدینا واالراإلجتماعيوسائل التواصل 
.شركتنا، ولكن من الضروري استخدامھا بعنایة واحترام وبشكل مناسب

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

:نستخدم وسائل التواصل االجتماعي بعنایة واحترام وبشكل مناسب عن طریق

سیاسات االستخدام المقبول لوسائل التواصل االجتماعي وتكنولوجیا المعلوماتاتباع •
الرسائل على األخذ في االعتبار أن الرسائل اإللكترونیة تعد سجالت دائمة وقابلة للنقل، وقد تؤثر تلك•

سمعتنا بدرجة كبیرة

ى الشركةتوخي ُحسن تقدیر األمور بالتفكیر فیما ستقولھ قبل نشره وبمراعاة مدى تأثیر المحتوى عل•

ما لم یكن اإلجتماعيعدم إعطاء االنطباع بأنك تتحدث أو تتصرف بالنیابة عن الشركة عبر وسائل التواصل •
ُمصرح لك بذلك

عدم الكشف عن المعلومات السریة على اإلطالق•

مسببة احترام اآلخرین بعدم نشر أي تعلیقات أو صور تنطوي على تمییز أو تحرش أو تكون غیر الئقة أو•
لإلحراج

أحد أو بخصوصاإلجتماعيإذا كانت لدیك أي أسئلة أو الحظت أي شيء غیر مالئم على وسائل التواصل 
.، فاتصل بقسم الشؤون القانونیة والسلوك األخالقي وااللتزام على الفورWoodموظفي 
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السؤال
كثیًرا مواقع المدونات Woodیزور إیریك أحد موظفي شركة 

ا عرقیًا في أوقات االسترخاء في المنزل وقد الحظ مؤخًرا تعلیقً 
عي مسیئًا من زمیلھ حول مشرفھ على أحد مواقع اإلعالم االجتما

ما الذي ینبغي على إیریك فعلھ؟. الشھیرة

اإلجابة
الموظفین ینبغي على إیریك إبالغ شریكھ التجاري بقسم

ن یجب أن یخضع استخدام الموظفی. والتنظیم بذلك
ما في لوسائل التواصل االجتماعي لسیاسات الشركة، ب

.ذلك سیاسة التحرش



المراسالت الخارجیة

ما أھمیة ذلك؟
میة أو من ربما یُطلب منك الرد على أسئلة أشخاص أو مؤسسات أخرى، أو تتلقى استفسارات إعال

اھتھا، یجب أن للمحافظة على سمعة الشركة التي نالتھا بفضل نز. مجتمع المحللین أو المستثمرین
.تكون جمیع المراسالت الخارجیة دقیقة وصادرة عن المتحدثین المعتمدین باسم الشركة

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟
مرین ما لم تجنب إصدار بیانات عامة أو االستجابة لوسائل التواصل االجتماعي أو مجتمع المحللین أو المستث

واحرص على التعاون . Woodتكن ُمعینًا كمتحدث الشركة المعتمد والُمصرح لھ للتحدث بالنیابة عن شركة 
.بالكامل مع عملیات التدقیق الخارجیة والتحقیقات الحكومیة

"  صاحاإلف"موارد إذا تلقیت أي استفسارات أو مراسالت خارجیة تطلب معلومات، فارجع إلى 
.للحصول على معلومات االتصالWoodلشركة 
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االلتزام بالمعامالت التجاریة الصادقة
والمنصفة
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مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد

ما أھمیة ذلك؟
ونتعھد . عمل بھاولن نشارك في أي أنشطة ال تدعم المناطق التي نعیش ون. تُدمر الرشوة والفساد المجتمعات التي نمارس عملنا فیھا

للقضاء على ندعم المبادرات التي تھدف. بإجراء جمیع المعامالت التجاریة بشكل أخالقي، وبمقتضى جمیع قوانین مكافحة الفساد
.الفساد، وحمایة األسواق العالمیة وضمان تداول األموال بشكل قانوني

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟
میین أو الشركاء وال تقدم للمسؤولین الحكو. ال تقدم أو تحاول تقدیم رشوة ألي شخص سواء كان مسؤوالً حكومیًا أو شریًكا تجاریًا

خیریة أو التبرع فكر جیًدا قبل تقدیم المساھمات ال. ال تقدم أي عموالت أو تتلقاھا. التجاریین أي شيء ذا قیمة بقصد التأثیر علیھم
االلتزام أبلغ قسم الشؤون القانونیة والسلوك األخالقي و.باألموال أو الموارد أو الوقت، ألن كل ھذه األمور قد یتم اعتبارھا رشاوى

لخیریة على الفور بأي طلبات لمسؤول حكومي أو شریك تجاري للحصول على أموال أو أي شيء ذي قیمة، بما في ذلك المساھمات ا
.أو السیاسیة

إذا كانت لدیك أي اطلب اإلرشاد. تسري قوانین مكافحة الفساد في جمیع أنحاء العالم وتتسم بالتعقید كما أن عواقب مخالفتھا وخیمة
شركة ل" اإلفصاح"موارد أو استخدم سیاسة مكافحة الرشوة ومكافحة الفسادللتعرف على المزید من المعلومات، راجع .أسئلة

Woodللحصول على التوجیھات.

لتي یمكن ھي أي شيء ذو قیمة بالنسبة للشخص الذي یتلقاھا، وھي تشمل المال والھدایا وعروض الترفیھ والمجامالت واالرشوة
زایا اعتبارھا محاولة للتأثیر على إجراءات أو قرارات ذلك الشخص، أو الحصول على األعمال أو االحتفاظ بھا، أو كسب أي م

.غیر مستحقة

یین وكذلك موظفي الحكومة الفیدرالیة أو حكومة الوالیة أو الحكومة المحلیة، والمرشحین السیاسالمسؤولون الحكومیونیشمل 
.موظفي الشركات المملوكة للحكومة

السؤال
حكومیین یشارك إسحاق في مشروع كبیر مع أحد العمالء في دولة أخرى، ویحتاج إلى موافقة أحد المفتشین ال

مثل رحلة ولدفع العملیة قدًما، اقترح العمیل أن نعرض ھدیة على المفتش،. قبل أن یتمكن من المضي قدًما
تأخیر إسحاق غیر متأكد أن ھذا األمر صحیح، غیر أنھ ال یرغب في. مدفوعة األجر إلى منتجع شاطئي قریب

ما الذي ینبغي على إسحاق فعلھ؟. البدء في المشروع

اإلجابة
ة والسلوك یجب على إسحاق التحدث إلى قائد الفریق أو إخطار قسم الشؤون القانونی

ھذا ھو ولیس. ال تجیز سیاساتنا ذلك، وھو یبدو وكأنھ رشوة. األخالقي وااللتزام
فنحن حریصون دوًما على التصرف بشكل أخالقي. نھجنا في أداء األعمال

اء قد وقانوني، وال نتورط مطلقًا في تقدیم أو تلقي أي رشاوى أو نتخذ أي إجر
.یمكن اعتباره رشوة
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األنشطة والمساھمات السیاسیة

ما أھمیة ذلك؟

ر أوقات العمل في العملیة السیاسیة في إطار قانوني، وفي غیشخصينتمتع بالحریة الكاملة للمشاركة بشكل 
.فتلزم الحیاد السیاسيWoodالرسمیة، بأموالنا وأجھزتنا الخاصة، أما شركة 

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

لنشر Woodال تستخدم أنظمة تكنولوجیا المعلومات أو الطابعات أو أجھزة الفاكس أو المرافق الخاصة بشركة 
ن السیاسیین وال تشارك في األحزاب السیاسیة أو تدعم القادة أو المرشحی. رسالة سیاسیة أو لدعم قضیة سیاسیة

ة، فاحرص وإذا اخترت المشاركة بشكل شخصي في األنشطة السیاسی. باستخدام أموال الشركة أو بالنیابة عنھا
ركة على المشاركة بصورة تتماشى مع سیاسات الشركة ووضح أن أفكارك وأفعالك الشخصیة ال تمثل ش

Wood.

طة أو المنظمات أي شيء ذا قیمة، بما في ذلك الوقت، یُقدَّم لغرض الترویج لألنشالمشاركات السیاسیةتشمل 
.السیاسیة أو االنتخابات على أي مستوى أو لغرض دعمھا أو التأثیر علیھا
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الھدایا والضیافة

ما أھمیة ذلك؟
.عتنا األخالقیةنسعى لبناء عالقات صحیة ودائمة تُكللھا الثقة والنزاھة، بناًء على جودة عملنا وسم

قات العمل إن تبادل الھدایا أو عروض الترفیھ في إطار العمل یعد غالبًا أحد وسائل بناء أو تعزیز عال
ور لضمان عدم الجیدة مع العمالء أو الموردین، ولكن ینبغي علینا اتباع الفطرة السلیمة وحسن تقدیر األم

.اإلتیان بأي فعل قد یعتبر تصرفًا غیر الئق أو یُنظر إلیھ باعتباره رشوة

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟
) قسائممثل بطاقات الھدایا أو ال(ال تقدم أو تقبل أي ھدایا أو مجامالت أو عروض ترفیھ أو نقود أو ما یعادلھا 

ین أو المسؤولین التي یُقصد بھا التأثیر علینا أو التي قد یُنظر إلیھا باعتبارھا تؤثر علینا أو على المورد
.الحكومیین أو شركاء العمل

رامة من تلك تذكر أن قواعد الھدایا والضیافة التي تنطبق على تعامالتنا مع المسؤولین الحكومیین أكثر ص
الصلة في فاحرص على اتباع قواعد الھدایا والضیافة والقانون ذي. التي تنطبق على الشركاء التجاریین

قدم أو تتلقى انتبھ لتوقیت أي ھدایا أو عروض ترفیھ، فعلى سبیل المثال ال ت. الدول التي نمارس أعمالنا بھا
.الھدایا أبًدا خالل عملیة طرح العطاءات

دایا سیاسة الھإذا كنت في موقف ولم تكن متأكًدا بشأن ما إذا كان تداول الھدایا مالئًما، فراجع 
.والضیافة

السؤال
یعمل أحد البائعین مع وحدة عمل نورمان وقد وجھ لھ دعوة لرحلة صید 

ھل یقبل الدعوة؟. خالل عطلة نھایة األسبوع

اإلجابة
دو وكأنھ انحیاز یجب علیھ التفكیر فیما إذا كان القیمة مرتفعة للغایة وما إذا كان قبول الدعوة قد یب

ویجب علیھ أیًضا أن یتساءل عما إذا كان قبول الدعوة یؤثر. Woodللبائع أو خرقًا لسیاسة 
على أي " عمن"إذا كانت اإلجابة . على أي قرار سیتخذه بشأن منح ھذا البائع األعمال في المستقبل

.من ھذه األسئلة، فال ینبغي علیھ إذًا قبول الدعوة
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األطراف األخرى والوسطاء التجاریون

ما أھمیة ذلك؟

الم، تؤدي األطراف األخرى والوسطاء التجاریون دوًرا مھًما لمساعدتنا في إجراء أعمالنا على مستوى الع
من الطرق ویشمل ذلك مساعدتنا في الترتیب للمفاوضات والخدمات وتمثیل مصالحنا بكفاءة تفوق غیرھا

عال أي فنحن مسؤولون في النھایة عن أف. غیر أنھم یشكلون خطًرا كبیًرا على مؤسستنا. األخرى الممكنة
ن تعرض شركة وما یفعلونھ قد یؤثر بشكل سلبي على سمعتنا وینجم ع. شخص یتصرف بالنیابة عن شركتنا

Woodلعقوبات جنائیة.

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

مراقبة نظرائھا التجاریین للتأكد أنھم یتعاونون Woodخالل فترة أي عالقة تجاریة، یجب على شركة 
.ةویتم التعاون مع األطراف الثالثة أو الوسطاء التجاریین حسب قواعد صارم. بشكل أخالقي وآمن

:بشكل أخالقي وآمن مع األطراف األخرى والوسطاء التجاریین من خاللWoodتتعاون شركة 

االنخراط في منافسة عادلة ومفتوحة•

التأكد من أن الموردین واألطراف األخرى مؤھلون ویتمتعون بسمعة طیبة•

ملالتأكد أن تعیین الموردین أو غیرھم من األطراف األخرى ال یسبب تضارب مصالح فعلي أو محت•

لة التوریدلمدونة قواعد السلوك الخاصة بسلستقییم واعتماد الموردین وغیرھم من األطراف األخرى طبقًا•
للشركة

ل على موافقة قسم ، بما في ذلك الحصولسیاسة الوسطاء التجاریینتقییم واعتماد الوسطاء التجاریین طبقًا •
اإلدارة وااللتزام

، وتشمل وكالء المبیعات Woodھم أطراف أخرى تُنفذ أنشطة بالنیابة عن شركة الوسطاء التجاریون
ثل شركات والبائعین بالتجزئة والموزعین والمقدمین والرعاة الوطنیین إلى جانب مستشاري المعالجة م

.الشحن وسماسرة الجمارك ومستشاري استخراج التأشیرات
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السؤال
جین ھو كبیر المشرفین في

ھل یجب . مشروع ھندسي جدید، وشقیق زوجتھ مھندس مؤھل یبحث عن عمل
أن یفكر جین في تعیین شقیق زوجتھ؟

اإلجابة
شقیق ربما یحمل. ال، فھذا الموقف یبدو وكأنھ یشكل تضاربًا في المصالح

ف عن زوجة جین مؤھالت ممتازة لشغل الوظیفة، ولكن ینبغي على جین الكش
.عالقتھ بھ حتى یتسنى إجراء مراجعة مستقلة لشقیق زوجتھ

تضارب المصالح

ما أھمیة ذلك؟

فقد یؤثر تضارب . ھو أمر واجب وبالغ األھمیةWoodنعتقد أن الفصل بین مصالحنا الشخصیة ومصالح شركة 
.المصالح على تقدیرنا لألمور وقد یلحق الضرر بسمعة الشركة وصورتھا

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

.Woodتجنب المواقف التي تتعارض فیھا مصالحك الشخصیة، أو تبدو أنھا تتعارض مع أفضل مصالح شركة 
:وتجنب أنواع المواقف حیث ینشأ تضارب المصالح من خالل

سیاسة تضارب المصالحقراءة وفھم •

تقدیم مصلحتك الشخصیة على مصالح الشركة•

د تضارب تذكر أن وجود التضارب ال یمثل مشكلة بالضرورة، ولكن یجب علیك اإلفصاح إن كنت تعلم بوجو•
فعلي أو محتمل

اللتزامالكشف عن التضارب على الفور لقائد الفریق أو ممثل قسم الموظفین والتنظیم أو قسم ا•

.حینئذ حل أي تضارب بسرعة ومھنیةWoodبمجرد الكشف عن وجود التضارب، یتسنى لشركة 

مدونة قواعد السلوك
Woodلشركة 
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االحتیال

ما أھمیة ذلك؟

أو غیر نحن ملتزمون بإدارة األعمال بدرجة عالیة من النزاھة، وعدم المشاركة مطلقًا في أي أنشطة احتیالیة
ة فقط غیر وال تعتبر األنشطة االحتیالی. تعتمد سمعتنا على نزاھة إجراءاتنا وتعامالتنا التجاریة. صادقة

.أخالقیة وإنما قد تكون أیًضا مخالفة للقانون

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

ركة ال تنخرط مطلقًا في نشاط ینطوي على الكذب أو االحتیال، مثل الخداع أو السرقة، عند أداء عملك في ش
Wood . یعتبر جزًء من مھام عملك" اإلنذارات"واعلم أن إدراك.

:فیما یلي بعض األمثلة عن االحتیال

التضلیل واالختالس•

أو العمیل أو المورد أو المقاول، بما في ذلك المبالغ النقدیة، Woodاستغالل أصول شركة •
والمستلزمات، واألجھزة وأي أصول أخرى لتحقیق منفعة شخصیة

إلجراء مشتریات الستخدامك الشخصيWoodإساءة استغالل وضعك في شركة •

إجراء أو اإلبالغ عن المعامالت التجاریة من دون الحصول على التصریح الالزم•

تزییف وثائق العمل، أو تقاریر الفحص، أو السجالت أو البیانات المالیة•

لوك األخالقي إذا اشتبھت في نشاط احتیالي، فأبلغ قسم التدقیق الداخلي، أو قسم الشؤون القانونیة والس
.وااللتزام أو خط المساعدة الخاص بأخالقیات العمل على الفور بأي شكوك تساورك

مكافحة غسیل األموال والتھرب الضریبي

ما أھمیة ذلك؟

أثیرات مدمرة فلھذه األنشطة ت. نلتزم بتعزیز الجھود العالمیة المعنیة بمكافحة غسیل األموال والتھرب الضریبي
.على المجتمعات في جمیع أنحاء العالم

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

ركة تحلى بالیقظة عند مراجعة العمالء والموردین والشركاء اآلخرین المحتملین الراغبین في العمل مع ش
Wood .ابحث عن اإلنذارات التي قد تشیر إلى أنشطة غسیل األموال أو التھرب الضریبي، ومنھا:

معلومات العمیل أو المورد التي ال یمكن التحقق منھا•

العمالء أو الموردون غیر المسجلین على نحو مالئم ألغراض تحصیل الضرائب•

استعداد أحد األطراف للدفع أعلى من سعر السوق•

طلب إجراء المدفوعات إلى حساب بنكي لیس باسم العمیل أو المورد•

طلب تحویل المدفوعات إلى دولة بخالف دولة إقامة العمیل أو المورد•

طلب إجراء المدفوعات بعمالت أخرى بخالف تلك المحددة في الفاتورة•

اعتماد مدفوعات یقدمھا شخص لیس طرفًا في العقد•

المدفوعات المقدمة عن طریق قنوات أخرى بخالف عالقات العمل الطبیعیة•

طلب مبالغ إضافیة أو تسلیم المدفوعات نقًدا•

السلوك إذا اشتبھت أن أحد األطراف الذین تتعامل معھم متورط في غسیل األموال، فأبلغ قسم الشؤون القانونیة، و
لك، إذا وباإلضافة إلى ذ. األخالقي وااللتزام أو خط المساعدة الخاص بأخالقیات العمل على الفور بأي شكوك لدیك

.ى الفوراشتبھت في أنشطة تھرب ضریبي، فأبلغ مصلحة الضرائب على الشركات بالشكوك التي تساورك عل

.ي مثل اإلرھاب واالحتیال واإلتجار بالمخدرات تبدو مشروعةامھي عملیة یحاول األفراد أو المجموعات من خاللھا إخفاء األموال غیر القانونیة أو جعل مصادر أموال تم الحصول علیھا عن طریق نشاط إجرغسیل األموال
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الدفاتر والسجالت المالیة الدقیقة

ما أھمیة ذلك؟

م جمیع عملیاتنا ویجب أن تتس. قانونیًا بتزوید المستثمرین وأصحاب المصالح بمعلومات مستوفاة ودقیقة في الوقت المناسب عن أعمالناWoodتلتزم شركة 
.التجاریة بالشفافیة

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

ویجب أن تُعبر دفاترنا . المسؤولیة عن نزاھتھاWoodویتحمل كل موظف مشارك في إنشاء تلك المعلومات ومعالجتھا وتسجیلھا في دفاتر وسجالت 
لیك دوًما تقدیم وثائق یجب ع. وسجالتنا بشكل كامل ودقیق عن معامالتنا التجاریة طبقًا ألنظمة الضوابط الداخلیة لدینا ومعاییر المحاسبة المالیة المعمول بھا

.لسیاسة التعاقدالعقود المالئمة طبقًا 

نیة، والسلوكإذا شاھدت أي خلل في الحسابات أو مخالفات في الضوابط الداخلیة، فیجب علیك إبالغ قسم التدقیق الداخلي، وقسم الشؤون القانو
.األخالقي وااللتزام أو خط المساعدة الخاص بأخالقیات العمل على الفور بمالحظاتك

السجالت التجاریة واتصاالت األعمال الدقیقة

ما أھمیة ذلك؟

عالقاتیجب أن نتحرى الدقة واألمانة والنھج األخالقي عند إدارة سجالتنا وإجراء المبیعات والمناقصات وفي ممارسات التسویق للمحافظة على
.تجاریة صحیة وحمایة سمعتنا لدى عمالئنا ولدى الجمھور والحكومة

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟

یع القوانین واللوائح التزم بجم. ال تعمد مطلقًا لإلخالل بنزاھة أي سجل تجاري بإدخال بیان غیر صحیح أو یفتقر إلى الدقة بشكل متعمد. توقیعك الخاص
.المعمول بھا واحتفظ بأي سجالت ذات صلة تحسبًا الحتیاج الشركة إلیھا لمباشرة إجراءات التقاضي أو أعمال التدقیق أو التحقیقات

السؤال
سجیل شھد توماس الذي یعمل في أحد فروع الشركة الخارجیة على قیام زمیلھ جون باستكمال وت

ماس فعلھ؟البیانات في تقاریر التفتیش عن أعمال لم تتم على اإلطالق ما الذي ینبغي على تو

اإلجابة
اإلبالغ عن فقد یكون لعدم. ینبغي على توماس اإلفصاح عن تلك الواقعة وإبالغھ مشرفھ بذلك

مزیفة ذلك على النحو المالئم عواقب وخیمة، حیث قد تعثر السلطات الحكومیة على تقاریر
یتمخض عنھا خالل عملیة تدقیق روتینیة، أو یتم التعتیم على مخاطر أساسیة متعلقة بالسالمة

.وقوع إصابة أو إلحاق الضرر بالبیئة

Woodمدونة قواعد السلوك لشركة 22



، Woodجالت إنك تحمل على عاتقك مسؤولیة التأكد من دقة واستیفاء جمیع البیانات التي تقوم بقیدھا في س
أو Woodشركة وتشمل الوثائق الخاصة بالموظفین والوقت والتكلفة، إلى جانب تقاریر اختبارات التفتیش ل

.وخدماتھا وقدراتھاWoodویجب أن تتحلى بالصدق عند تمثیل جودة وتفاصیل منتجات شركة .العمیل

السؤال
میع وأثناء تج. تشارك جاني، مثمنة المشروعات، في تقدیر تكالیف أحد المشروعات

عرض التي التكالیف، الحظت وجود بعض األخطاء التي اقترفھا العمیل في وثائق طلب ال
عمیل سیالحظ وھي تشك في أن ال. أدت إلى تضخم التكالیف التي یتكبدھا العمیل بدون داعٍ 

، فھي لیست متأكدة مما إذا كان Woodھذه المشكلة، وألن ذلك یعني زیادة دخل شركة 
.شیئینبغي علیھا اإلفصاح عن أي 

اإلجابة
الح عمالئنا، فنحن نسعى لتحقیق مص. یتعین على جاني إبالغ العمیل بما اكتشفتھ

.ونحرص دوًما على تزویدھم بمعلومات صادقة ودقیقة
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المعلومات الداخلیة والتداول بناًء على معلومات داخلیة

ما أھمیة ذلك؟
قد أو تلك الخاصة بشركائھا، بناًء على معلومات غیر علنیة وWoodلیس من القانوني شراء أو بیع أسھم شركة 

.یضر ذلك بعالقات الشركة بالمستثمرین

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟
ھم فال یجب علیك بیع أو شراء أس. ، ربما تطلع على معلومات تعتبر معلومات داخلیةWoodأثناء عملك لدى 

Woodعود على أو أسھم شركائھا إذا نمت إلى علمك معلومات داخلیة غیر علنیة متعلقة بالقیمة أو األرباح التي ت
.أو أي شركة أخرىWoodشركة 

:قد تتعلق المعلومات الداخلیة بمجموعة من الموضوعات، منھا
المنتجات أو االكتشافات الجدیدة المھمة•
العالقات التجاریة والعقود الجدیدة•
إنھاء العقود الحالیة•
النزاعات التجاریة•
توقعات اإلیرادات أو الخسائر المستقبلیة•
أخبار عن عملیة إدماج أو بیع معلقة أو مقترحة•
تغییرات مھمة على مستوى اإلدارة•

فضالً عن الشركات األخرى، وتشمل عمالءنا Woodیجب علیك تأمین المعلومات التي تطلع علیھا عن شركة 
.وشركاءنا

مر العادي ، أو معلومات یعتبرھا المستث"مادیة"ھي معلومات غیر علنیة تعتبر المعلومات الداخلیة
.مھمة عند اتخاذ قرار ببیع أو تعلیق أو شراء األسھم

السؤال
یر وجھ یمضي دییجو أوقاتًا طویلة في العمل في عطاء لمشروع من المحتمل أن یُغ

وھو متحمس للغایة لمشاركة أخبار العرض وعملھ الشاق طوال مدة . الصناعة
طأ؟ھل ارتكب دییجو أي خ. لیتسیاالمشروع لدرجة أنھ تحدث بذلك مع صدیقتھ 

اإلجابة
بر مخالفًا فإخبار صدیق بمعلومات مادیة غیر علنیة یعد خرقًا لمدونتنا وقد یعت. نعم

Woodي أسھم فلیتسیافربما تشتري . لقوانین التداول باستغالل معلومات داخلیة
بحوزة وتحصل على میزة غیر مستحقة في السوق ألنھا اطلعت على معلومات لیست

ومات إذا كنت تعلم أو تعتقد أنھ قد حدث التداول باستغالل معل. مستثمرین آخرین
زام على داخلیة، فیجب علیك إبالغ قسم الشؤون القانونیة، والسلوك األخالقي وااللت

.الفور بما لدیك من معلومات
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قوانین المنافسة
ما أھمیة ذلك؟

نین لضمان ولقد صیغت ھذه القوا. نمتثل للعدید من قوانین المنافسة في الدول التي نمارسھا أعمالنا بھا
نا ومجتمع أعمالنا نحافظ على ثقة عمالئ. التنافس بین الشركات لتوفیر خدمات عالیة الجودة بأسعار مقبولة

.العالمي بفھم واتباع جمیع قوانین المنافسة المعمول بھا

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟
.  ین المنافسةتأكد من تعاملك مع الموردین والعمالء بشكل قانوني وبطرق تعبر عن قیمنا مع االمتثال لقوان

.اربما تتسم قوانین المنافسة بالتعقید، وھي تنطبق على كل موظف على جمیع مستویات عملن

العقد مع تحظر قوانین المنافسة بوجھ عام تثبیت األسعار، وتقسیم المناطق، واالتفاق على شروط
موضوعات إذا حاول أحد المنافسین مناقشة أيٍ من ھذه ال. المنافسین ما یؤثر بشكل سلبي على السوق

ي وااللتزام معك، فاعترض على الفور، وأوقف الحدیث وأبلغ قسم الشؤون القانونیة، والسلوك األخالق
.أو قائد الفریق بتلك الواقعة

.الخاصة بناسیاسة االلتزام بقانون المنافسةللحصول على المزید من التوجیھات، ارجع إلى 

السؤال
وعند وصولھ، یقابل . SPE Offshore Europeلویس متحمس لحضور مؤتمر 

یدعوه . الذي یعمل اآلن لدى شركة منافسةWoodزمیلھ السابق في شركة ماتیو
. ھملویس لتناول العشاء معھ تجاذب أطراف الحدیث والتعرف على آخر مشروعات

ما الذي یجب على لویس أخذه في االعتبار؟
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اإلجابة
ذلك ، ومعماتیوال بأس أن یتجاذب لویس أطراف الحدیث عن أمور شخصیة مع 

أو استراتیجیاتھا أو عقودھا أو Woodال ینبغي لھ التحدث عن عمالء 
أي أسئلة ولماتیوبالمثل، ال ینبغي على لویس أن یوجھ . مشروعاتھا قید اإلنشاء

.حول جھة عملھ للحصول على معلومات عن شركة منافسة



اللوائح التجاریة

ما أھمیة ذلك؟
ند التعامل مع یجب أن نكون على درایة بضوابط التصدیر، والقیود التجاریة، والعقوبات وقوانین مكافحة المقاطعة ع
ي تحكم نشاطنا دول وكیانات وأفراد معینین، كما یجب أن نلتزم بجمیع القواعد واللوائح المحلیة والوطنیة والدولیة الت

.Woodوعدم االلتزام بھذه القوانین المعقدة قد یسبب عواقب وخیمة لشركة . التجاري الدولي

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟
ج أو السلع أو إذا كان عملك یتضمن البیع أو الشحن أو النقل اإللكتروني أو الكشف عن المعلومات الفنیة أو البرام

أو مع أطراف أخرى، فیجب أن تكون على درایة بالقوانین Woodالخدمات خارج الحدود الوطنیة مع شركة 
.واللوائح المعنیة

مع الدول أو فال یجب مباشرة العمل. قد تُقید العقوبات أو تحظر التعامل مع دول أو شركات أو أفراد معینین
ؤون الشركات أو األفراد الخاضعین لعقوبات من دون الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من قسم الش

.القانونیة، والسلوك األخالقي وااللتزام

.سیاسة العقوبات، وضوابط التصدیر ومكافحة المقاطعةللحصول على المزید من المعلومات، ارجع إلى 

قد و. ھو شحن منتج أو خدمة أو تكنولوجیا أو برنامج أو معلومة لشخص في دولة أخرى" التصدیر"
بما في ذلك (ریقة یتمثل التصدیر أیًضا في توفیر التكنولوجیا أو المعلومات الفنیة أو البرامج بأي ط

الوالیات ، إلى مواطن غیر أمریكي مقیم في)شفویًا أو عبر اإلنترنت، في حالة تصدیر المعلومات
.المتحدة أو دولة أخرى

السؤال
تجاري في طلب مدیر یانیسا منھا إرسال مستندات فنیة خاصة بمشروع جدید إلى شریكنا ال

ات معینة یجب تعلم یانیسا أن ھناك منتجات وبیان. الدولة حیث سیتم استكمال ھذه المستندات
ذا ترخیصھا أو اعتمادھا قبل تصدیرھا، غیر أنھا لیست متأكدة أن ذلك ینطبق على ھ

ماذا یتعین علیھا أن تفعل؟. المشروع
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اإلجابة
تزام والشؤون فیجب علیھا االتصال بقسم االل. ال مجال للتخمین بالنسبة لیانیسا

.القانونیة للحصول على المشورة لضمان اتباع جمیع إجراءات التصدیر



التعاقد الحكومي

ما أھمیة ذلك؟
حد عندما تكون الحكومات المحلیة أو الكیانات الحكومیة عمالءنا أو عند توظیف األموال الحكومیة في أ

.المشروعات، یجب علینا االلتزام بقواعد أكثر صرامة

ماذا یعني ذلك بالنسبة لي؟
.Woodبسیاسات وإجراءات إنك مسؤول عن التحقق من إلمامك 

:وأنت أیًضا مسؤول عن
.معرفة جمیع متطلبات العقد وااللتزام بھا•
.التأكد من حداثة جمیع التقاریر والشھادات والبیانات المقدمة للحكومة ودقتھا واستیفائھا•
فھم القواعد التي تسري عند قید الوقت والتكالیف ألحد المشروعات•
.تعیین جمیع مخصصات الوقت والتكالیف للفئة المالئمة والعقد المناسب•
.االحتفاظ بالسجالت طبقًا لمتطلبات العقد•
.اظ بھااالحتفاظ بالسجالت المكتوبة أو الوثائق األخرى حتى انتھاء المدة المخصصة لالحتف•
.استخدام الملكیة الحكومیة في األغراض المحددة فقط•

ذه المعلومات وینبغي علیك توفیر ھ. من المھم أیًضا حمایة أي معلومات بحوزتك مصنفة بوصفھا حكومیة
لحصول على ل.فقط للموظفین الذین یحملون التصاریح الحكومیة المالئمة على أساس الحاجة إلى المعرفة

قانونیة، أو اتصل بقسم الشؤون الالملحق الحكومي لمدونة قواعد السلوكالمزید من المعلومات، ارجع إلى 
.والسلوك األخالقي وااللتزام لطرح أي أسئلة
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