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نز
ال�اهة ف ي� CEMEX
رسالة المدير التنفيذي

مل�مون ف�  CEMEXبإجراء أ
ين
نحن ت ز
القوان� ،والقواعد،
العمال المتفقة مع جميع
ي
أ
أ
المعاي� الخالقية .مع تطور صناعتنا ،تظل
واللوائح المعمول بها وفقًا لعىل
ي
أ
أ
ت
ع� عن
ال� تُشكّل الساس لجميع أعمالنا .هذه القيم تُ ب ّ
قيمنا تُم ّثل العمدة ي
هويتنا ،وأسلوب تعاملنا ،وما نؤمن به.
أ
ف
ت
بشكل
ال� تساهم ي� شفافية أعمالنا ٍ
يجب علينا تحديث وتعزيز النشطة ي
أساسيا خاص
أمرا
متواصل .يُعد إلهام موظفينا وتمكينهم لفعل الصواب ً
ً
دوما ً
برؤيتنا لبناء مستقبل أفضل والحفاظ عليه.

الدارة
زام�انو رئيس مجلس إ
روجيليو ب

مفتاح نجاحنا وقدرتنا عىل تحقيق رؤيتنا ت
االس�اتيجية يتمثل ف ي� الحفاظ عىل
المبادئ المنصوص عليها ف� مدونة أ
الخالقيات .ال تقوم مدونتنا فقط بتحديد
ي
وجهنا للترصف بطريقة تتوافق
هذه المبادئ ،ولك ّنها توفر لنا ً
أيضا إرشادات تُ ّ
مع قيمنا أ
الساسية .تقع عىل عاتق جميع أفراد  CEMEXمسؤولية فهم مدونتنا،
وإقرارها ،وتطبيقها ف ي� حياتهم.
نحن نشجعكم عىل التواصل معنا إذا كان لديكم أسئلة أو الحظتم ً
عمل
يتسم بسوء السلوك .تنص سياسة  CEMEXعىل عدم االنتقام مطلقًا من أي
قدمون
شخص ّ
بنية حسنة .يجب أن يواجه أولئك الذين يُ ِ
تقريرا أو بالغًا ّ
قدم ً
عىل أعمال تتسم بسوء السلوك العواقب الصحيحة؛ نحن ننتهج سياسة عدم
التسامح المطلق.
نحن نعتمد عىل دعمكم المستمر ،وحماسكم ،ت ز
وال�امكم برؤيتنا لبناء مستقبل
ت
ال� تُ ي ّ ز
م� ش�كتنا العظيمة.
أفضل-متحدون تحت راية القيم ي
دائما ن ز
ب�اهة .هذا هو المنهج الوحيد للترصف ف ي� .CEMEX
تذكر الترصف ً

هذه هي مدونة ش�كتنا.
فرناندو أ .جونزاليس المدير التنفيذي

زام�انو
روجيليو ب
الدارة
رئيس مجلس إ
فرناندو أ .جونزاليس
المدير التنفيذي
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نز
ال�اهة ف ي� CEMEX

نحن نفعل
أ
المور الصائبة
وف ًقا لمدونتنا ،ت
ح�
لو لم يرانا أحد.

دائما:
تذكَّر ً

جميعا الحق ف ي� العمل ف ي� جو يسوده
◆ لدينا
ً
ت
االح�ام ُليمكّ ننا من الشعور بالثقة
والنجاح.
◆ يجب علينا دعم مجتمعاتنا من
خالل تحقيق االستقرار ,دعم حياتهم
ورفاهيتهم ،وبالتالي المساهمة في.
بناء مستقبل أفضل.
◆ نحن نفعل ما ف ي� ِوسعنا لتج ُّنب أي مخاطر
قد تؤثر عىل سمعة ش�كة  ،CEMEXأو
استدامتنا ،أو قيمة ش
م�وعاتنا.

[ ]2نز
العمل
ال�اهة ف ي� الواقع
ي

غرض ونطاق مدونتنا

ب�اهة أمر ال غ ن� عنه ف� أعمالنا اليومية .إنه أمر بالغ أ
الترصف ن ز
الهمية للحفاظ عىل
ّ
ٌ ِ
ي
النجاح المستمر شل�كة  CEMEXوخلق مكان عمل يُمكّن موظفينا من النجاح.

تهدف مدونتنا أ
للخالقيات والسلوك ن
المه� ("مدونتنا") إىل تقديم إرشادات حول ما
ي
كجزء من ش�كة  .CEMEXيجب أن تساعدك عىل التعامل مع أي
هو ُمتو ّقع م ّنا
ً
جميعا ٍ
ف
مشكالت أو أسئلة أو مخاوف تُقابلك وتتعلق بسلوك ي� العمل.

ت
وال� توفر المزيد من
وتُستكمل مدونتنا بمجموعة من السياسات العالمية والمحلية ،ي
التفاصيل حول كيفية التعامل مع مواضيع محددة ،وتقع عىل عاتقنا مسؤولية الدراية بها.
ف
ت
ال� نتواجد
تُط َّبق مدونتنا عىل جميع أعمال  CEMEXي
و� جميع المناطق الجغرافية ي
بها .وهي وثيقة عامة متاحة للجميع ،وتُط َّبق مبادئها التوجيهية عىل:
الدارة
◆ أعضاء مجلس إ
◆ العاملون ف ي� CEMEX
◆ أ
ين
والمقاول�)
الطراف الثالثة (عىل سبيل المثال ال الحرص العمالء ،والمو ّردين،
◆ أصحاب المصلحة آ
الخرون

أ
مهما
لماذا ب
أمرا ً
تعت� الخالقيات ً

أ
ف
ف
تز
و� عمليات صنع
يساعد االل�ام بالخالقيات واالمتثال ي� عالقاتنا التجارية المستمرة ي
القرار عىل بناء ثقافتنا وتشكيل سمعتنا .نحن نشجع عىل شن� ثقافة أ
الخالق ت ز
واالل�ام
ت
ال� تُمكّن العاملون و CEMEXمن النجاح ،وذلك من خالل مواءمة
عىل أساس من الثقة ي
ممارساتنا التجارية مع مجموعة أساسية من المبادئ.
ك� عىل أ
المه� يمكن أن يساعدنا عىل تج ُّنب ث
الخالق والسلوك ن
ت
ال� ي ز
الع�ات .تي�تب عىل
ي
وب�كتنا ،أ
سوء السلوك عواقب ت�ض بنا ،ش
وبالطراف الثالثة ،ويمكن أن تشمل غرامات
كب�ة ،أو عقوبات جنائية ،أو إجراءات قانونية وتأديبية.
ي
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نز
ال�اهة ف ي� CEMEX
ما الذي نتوقعه من بعضنا البعض

نحن ت ز
نل�م

ا

عن

توفر  CEMEXمدونتنا ،والسياسات ،والتدريب ،والمعلومات أ
الخرى ت
ح� نتمكن
من فهم هذه الموضوعات واتخاذ القرارات المناسبة .هذه الموارد متاحة من
ال تن�انت (الشبكة الداخلية) والمواقع الخارجية الرسمية.
خالل إ

بم

ت
ال� لم تُغطَّى عىل وجه التحديد ،يجب أن نتبع
بالنسبة لتلك الحاالت ي
سياسات  CEMEXأ
الخرى أو القانون ،وأن نضع قيمنا نصب أعيننا عند
اتخاذ القرارات.


االلرىام

نتنا ل الخ ا ت و
القي

دو

وك

أن مدونتنا تغطي العديد من الموضوعات ،إال أنّها ال يمكن أن تعالج كل
رغم ّ
ق
أخال� يجب أن يُ ّتخذ.
مشكلة قد تنشأ أو كل قرار
ي

ﻣﺪوﻧﺘﻨﺎ

س ا تنا

دوما مدونتنا ،وسياسات ش
ال�كة،
يجب أن نتأكد أنّنا نفهم ونتبع ً
ين
والقوان� المعمول بها.
إلهام
االبالغ

ين
بصفتنا ش�كة عالمية ،قد ي ن
مختلفة؛
وقوان�
سياسات
باع
ّ
عملياتنا ات  هة
يتع� عىل ال 
شك
ب رىا
خ
س وء ا ل وك وا ل
ر
القاعدةعمأول المعاي� أ
ي ن لل
سل
ال ثك� رصامة.
ف ي� هذه الحاالت يُتوقّع م ّنا أن نتبع
ي

يجب أن ت ز
نل�م بمدونتنا ،والسياسات
ين
والقوان� السارية.
ذات الصلة
س يا

يجب أن نسأل عندما نكون
يغ� متأكدين.

عندما تكون يغ� متأكد ،اسأل نفسك
ترص ف ي� أو قراري مدونتنا
هل يتبع ُّ
وسياساتنا والقانون الساري؟
ترص ف ي� أو قراري قيم CEMEX؟
هل يعكس ُّ
ن
ترص ف ي� أو
هل
يمكن� الدفاع
عن ُّ
ي
ف
قراري إذا تم شن�ه ي� الصفحة
أ
الوىل من الصحيفة؟

نعم
ال
نعم
ال
نعم
ال

الجابة بـ"نعم" على كل هذه
يجب أن نكون قادرين على إ
أ
الجابة على أي سؤال بـ"ال" أو "غير متأكد"،
السئلة .إذا كانت إ
توقَّف واطلب التوجيه من خالل قنواتنا الرسمية.
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العمل
ال�اهة ف ي� الواقع
ي

بالبالغ
نحن نقوم إ

خط الدعم أ
ش
الول لدينا هو ش
المبا�.
الم�ف
الم� ي ن
يجب عىل ش
ف� اتّباع سياسة الباب المفتوح ويجب أن يكونوا مور ًدا ّقي ًما
أ
البالغ.
إ
والرشاد حول تم� وكيف يتم إ
للجابة عىل السئلة أو تقديم الدعم إ
ف� بعض أ
الحيان ال نشعر باالرتياح لمناقشة أمر يُ يث� مخاوفنا مع ش
م�فنا.
ي
أ
ف ي� هذه الحاالت ،نشجع الجميع عىل استخدام القنوات التالية لطرح السئلة
دائما):
أو إ
البالغ عن سوء الترصف أو الشكوك (بحسن ن ّية ً

البالغ عن
يجب أن نعرف كيفية إ
حاالت سوء السلوك.
ﻣﺪوﻧﺘﻨﺎ

عن

بم

دو

وك

 هة
ب رىا
ل

س وء ا ل وك وا ل
سل

شك

س ا تنا

م

االبالغ


يجب أن  
االلرىام
تكون لدينا الجرأة ونقوم
بالغ بنية سيا
حسنة عن سوء السلوك
إ
بال نتنا ل الخ ّ ا ت و
القي
أو أي الشكوك.

ماذا يحدث عند تقديم تقرير/بالغ؟

◆ يتم شإ�اك السلطة المسؤولة المناسبة وتصعيد التقارير
إذا لزم أ
المر
المراسل� أ
ين
والطراف المعنية
◆ يتم إجراء تحقيق (قد يُطلب من
أ
الخرى المشاركة)
◆ إذا تم توثيق البالغ أ
بالدلة ،يتم تحديد العواقب وتنفيذها
بشكل صحيح
◆ يتم توثيق التحقيقات ٍ

الفصاح
قدمنا
تقريرا دون إ
ماذا يحدث إذا ّ
ً
عن الهوية؟

ت
ت
ن
وال�
ال� لدينا ي
يع� تقديم جميع المعلومات ي
“حسن النية” ي
نعتقد أنّها صحيحة.
◆ ETHOSline

◆ لجان أ
الخالقيات المحلية
◆ لجان المراجعة

الدارات المرتبطة (الشؤون القانونية ،والموارد ش
الب�ية ،وتقييم
◆ إ
العمليات ،والرقابة الداخلية)
عندما تقوم باالتصال بأحد هذه الموارد ،سيتم التعامل مع بالغك بأقىص قدر
ممكن من الرسية ،وستقوم ش
ال�كة بالرد عىل أيّة أسئلة أو معالجة أيّة مشاكل
بشكل صحيح وفوري.
تطرحها ٍ
البالغ ،بحسن ن ّية،
بشدة االنتقام من أي شخص بسبب إ
تحظر ّ CEMEX
أ
ق
خال�.
عن حالة تتسم بسوء السلوك أو النشاط يغ� ال ي
جميعا ّأل تن�دد ف ي� تقديم بالغ أو طرح سؤال أو المشاركة ف ي� أي
يجب علينا
ً
تحقيق دون خوف من التعرض لالنتقام أو الثأر.

الفصاح عن الهوية
البالغ دون إ
◆ يتمتع موظفو  CEMEXبخيار إ
دوما طلب الحفاظ عىل الرسية).
(إذا
َ
ذكرت اسمك ،يمكنك ً
◆ ال تتم أي محاوالت لتحديد أي مبلغ مجهول الهوية.

◆ ولكن عليك أن تُدرك أنّه عند بدأ التحقيق قد يكون من الصعب
المتابعة بدون معلومات االتصال (فكّر ف ي� االحتفاظ بخط اتصال
ت ن
و� مجهول).
مثل عنوان بريد إلك� ي
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نحن نلهم

وك

ا

[ ]6نز
العمل
ال�اهة ف ي� الواقع
ي

عن

معا بأسلوب يتسم
نتوقع أن يعمل الموظفون ً
ت
واالح�ام
بالرصاحة

 هة
ال 
ب رىا
خ ر ي ن لل ع م ل

شك
وأعرب عن أي مخاوف.
َّف
توق س
فوراوك وال ِ
وء ا ل س ًل

بم

يجب علينا جميعا تشجيع موظفي  CEMEXأ
والطراف الخارجية عىل ت ز
االل�ام
ً
أ
ف
بمدونتنا ،وسياساتنا ،والقانون ي� جميع الوقات.

إلهام

االبالغ


نتنا ل الخ ا ت و
القي

دو

ت
واالح�ام،
نحن نشجع عىل تهيئة جو يتسم بالرصاحة ،والشجاعة ،والكرم،
ت
ين
الموظف� بالحرية ف ي� طرح أسئلتهم ،وأفكارهم ،ومخاوفهم.
ح� يشعر جميع

ﻣﺪوﻧﺘﻨﺎ

س ا تنا

ف
توف� مكان رائع للعمل.
نعت� موظفينا أعظم مواردنا ،ونهدف إىل ي
ي�  ،CEMEXب
دورا نلعبه .نتوقع أن يعمل الموظفون
ولتحقيق هذا الهدف لدينا
ً
جميعا ً
ف
ت
مما يساهم ي� خلق بيئة عمل آمنة
معا
ً
بأسلوب يتسم بالرصاحة واالح�امّ ،
ٍ
ن
يز
المه� ،وتُشيد بالمواهب
التحف�
جميعا دعم ثقافة توفر
وصحية .يجب علينا
ً
ي
قدر التنوع ،ت
وتح�م الخصوصية ،وتساعد الجميع عىل
الشخصية والجدارة ،وتُ ّ
تحقيق توازن أفضل ي ن
ب� حياتهم المهنية والشخصية.

كُن حا�ض ً ا ،وقم بقيادة الطريق
ف
نز
وتعزيز ال�اهة ي� مكان عملك  .
االلرىام

س يا

ف
يلعب ش
توف� القيادة،
الم�فون دوراً رئيسياً ي� هذا المسعى .يجب عليهم ي
والشفافية ،ن ز
وال�اهة من خالل:
◆ تشجيع تهيئة بيئة عمل إيجابية
للرشاد
◆ انتهاج سياسة الباب المفتوح والقيام بدور المصدر الموثوق إ
ف
وتال� أي حالة من حاالت االنتقام
◆ تجسيد قيمنا ي
بشكل صحيح عن
◆ إقرار الموارد المتاحة للجميع ومعرفة كيفية إ
البالغ ٍ
سوء السلوك
برصف النظر عما إذا كنا ن ش�ف عىل آ
جميعا أن نتخذ
الخرين ،من المتوقع م ّنا
ّ ُ
ً
ّ
أن
موقفًا عندما نرى أي مشاكل .يجب َّأل نغض الطرف عن الواقع؛ إذا رأينا ّ
ش
م�فنا أو أي شخص آخر يشجع ترصفًا يتسم بسوء سلوك محتمل أو يتعارض
فورا عن هذه المخالفة باستخدام
مع مدونتنا وسياساتنا ،يجب علينا إ
البالغ ً
 ETHOSlineأو الموارد أ
ف
الموضحة ي� مدونتنا.
الخرى
ّ

كيف نعمل

نز
ب�اهة
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مكان عمل آمن ومسؤول

ال ش�ء ت
يأ� قبل
ي ي
صحة وسالمة
موظفينا والمجتمع.

ا

عن

نتنا ل الخ ا ت و
القي

دو

سيناريو

وك

 هة
ال 
ب رىا
خ ر ي ن لل ع م ل

س وء ا ل وك وا ل
سل

شك

بم

إلهام

االبالغ



االلرىام

س ا تنا

ﻣﺪوﻧﺘﻨﺎ

س يا

س منصب صموئيل الجديد يتطلب منه ارتداء معدات الوقاية
الشخصية .ولكن لم تصل هذه المعدات بعد ،وقد طلب منه
ت
ش
وأرص عىل
م�فه أن يرتدي ما لديه بالفعل ح� يبدأ العملَّ ،
يْ ن
اليوم� أو الثالثة
أنّه من يغ� المحتمل أن يحدث أي حادث ف ي�
يْ ن
المقبل� .ماذا يجب عىل صموئيل أن يفعل؟
ج ينبغي عىل صموئيل إخبار ش
م�فه عىل الفور بأنّه يغ�
أرص
مستعد لبدء العمل بدون معدات الحماية الكاملة .إذا َّ
ش
م�فه عىل أنّه يجب أن يبدأ العمل عىل أي حال ،فيجب
البالغ عن الوضع .يجب أن ت ز
يل�م صموئيل
عىل صموئيل إ
ن
الموظف� الذين لديهم معدات
أن
ي
بقواعدنا ويتذكر ّ
ف
حماية كاملة هم فقط المسموح لهم بالعمل ي� .CEMEX
�ض
عرضه للخطر
القيام بخالف ذلك يمكن أن ي بسالمته ويُ ّ
المحتمل.
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الصحة والسالمة

أولويتنا أ
الوىل هي الصحة والسالمة ،ويجب علينا االعتناء بأنفسنا وببعضنا
البعض .يجب أن نكون مستعدين التخاذ إجراء مناسب عندما نرى أو نعلم
بوجود خطر عىل السالمة .يجب علينا القيام بجميع أعمالنا بطريقة آمنة
ين
والقوان� ،والسياسات ،والممارسات،
وفعالة ،ويجب اتّباع جميع اللوائح،
آ
ف
والجراءات ،مع ضمان رعاية جميع من يعمل ي� مواقعنا والخرين
وال ُنظم ،إ
الذين يُحتمل تأثّرهم بأنشطتنا.
ال يوجد أي إجراء أو قرار شديد أ
الهمية بحيث نضطر للتضحية بصحة وسالمة
العامل� آ
ين
الخرين ف ي�  CEMEXأو أصحاب المصلحة.
أنفسنا ،أو
ين
ين
ين
عت� يغ� آمن.
الموظف�
يتع� عىل
والمقاول� وقف أي عمل أو أي وضع يُ ب
يجب أن يكون المقاولون معتمدون ولديهم ت ز
ال�ام بالصحة والسالمة.
ش
والم�فون للمساءلة فقط عن صحة وسالمة عملياتهم
ال يخضع المديرون
وعن ضمان االمتثال لنظام إدارة الصحة والسالمة لدينا ( ،)HSMSولكن يُتوقّع
أ أ
أيضا أن يُظهروا ت ز
كجزء
ال� ًاما
منهم ً
واضحا بمنح ذلك المر الولوية القصوى ٍ
ً
من مهام قيادتهم.
الجراءات ،والتدريب ،ومعدات الحماية الشخصية
توفر  CEMEXلموظفيها إ
أ
ت
ز
الجراءات واستخدام معدات
الالزمة لداء العمل بأمان .نحن مل�مون باتّباع إ
الحماية بشكل صحيح ف� جميع أ
الوقات.
ي
ٍ

إذا كان دورك يتطلب منك تنسيق خدمات ألطراف خارجية (مثل المقاولون)،
المطبقة
يجب عليك التأكد من اتّباعهم للوائح وتوقعات الصحة والسالمة ذاتها
ّ
عىل موظفي .CEMEX

النسان
حقوق إ

ت
النسان جزء ال يتجزأ من أسلوب قيامنا بأعمالنا .نحن نؤيد
اح�ام حقوق إ
ت
موضح ف ي� ش
ال�عة
دوليا ،كما هو ّ
ونح�م حماية مبادئ حقوق إ
النسان المعلنة ً
النسان وإعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق
الدولية لحقوق إ
أ
الساسية ف ي� العمل.

النسان ف ي� أعمالنا ،أو ف ي� سلسلة التوريد
يجب َّأل نتسامح مع أي انتهاك لحقوق إ
ف
خاصتنا ،أو ف ي� ش
النسان
بأن حقوق إ
ال�اكات ،وسوف ننظر بجدية ي� أي ادعاءات ّ
ف
ت
بشكل صحيح.
ي�  CEMEXال تُ َ
ح�م ٍ

القوان� السارية المتعلقة أ
ين
نحن ت ز
بالجور وساعات
أيضا باتّباع جميع
مل�مون ً
ال� تحكم عملنا ،فضال عن عدم استخدام أو استغالل عمل أ
ت
الطفال أو
ً
العمل ي
العمل القرسي مطلقًا .نحن ت
أيضا الحق ف ي� حرية تكوين الجمعيات والحق
نح�م ً
ف ي� العمل ف ي� بيئة آمنة ،وصحية ،وإنسانية.
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بيئة عمل آمنة ومسؤولة
المضايقات ت
واح�ام مكان العمل

اح�ام أحدنا آ
مع� ت
يجب َّأل نتسامح مع أي شكل من أشكال المضايقات .ن
للخر
هو اهتمامنا بأسلوب التعامل والتواصل مع بعضنا البعض .تذكَّر أن تأخذ ف ي�
ين
الموظف� ،ش
أيضا
اعتبارك كيف يمكن أن يشعر زمالؤنا
وال�كاء ،والعمالء ،وتذكَّر ً
أ
ت
يأ� من خلفية مختلفة .عىل سبيل
ّ
أن وجهات نظرنا قد تختلف ل ّن كل واحد م ّنا ي
لشخص ما قد يكون مسي ًئا لشخص آخر.
المثال ،ما قد يبدو وكأنّه مزحة فكاهية
ٍ

مه� ،أو ي ز
مرحب به ،أو ي ن
تمي�ي
المضايقة هي أي سلوك يغ� ّ
يخلق بيئة عمل عدائية .من أمثلة المضايقات التلميحات
الجنسية يغ� المرغوب بها ،أو التعليقات الهجومية ،أو النكات
أو التهديدات من أي نوع.
دائما تعزيز وجود بيئة من ت
االح�ام المتبادل ،ويجب علينا تقديم الدعم
يجب ً
أ
والتشجيع لبعضنا البعض .يمكننا تعزيز هذه الهداف من خالل مراعاة قيمنا
ت
المش�كة ،والتحل بالشفافية ن ز
وال�اهة ،وتقديم النقد البناء ،ومنح التقدير.
ي

سيناريو

ف
أن مديرها
مكتب جديد والحظت ّ
س تعمل هورتنس ي� ٍ
عدة تعليقات حول مظهر بعض
ذكر ّ
فريدريك قد َ
الموظفات ،بما ف ي� ذلك التعليق عىل مالبسهن وأجزاء
جسمهن .لم يذكر فريدريك أي تعليق بشأن هورتنس،
مما إذا كان بإمكانها أو يجب عليها أن
لذا فهي يغ� متأكدة ّ
آ
أ
ش
�ء ،وذلك ل ّن التعليقات تتعلق بالخرين.
تقول أي ي

ج يجب أن تتقدم هورتنس وتُبلّغ عن ذلك السلوك .سلوك
فريدريك يغ� مقبول ،وقد يؤدي إىل خلق بيئة عمل
عدائية أو مسيئة .ال يجب أن تكون التعليقات أو يكون
شخصيا يك تتحدث وتتخذ إجرا ًء.
موجه إليها
السلوك ّ
ً
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ت
وال� قد تشمل،
المضايقات اللفظية ي
عىل سبيل المثال ال الحرص:

◆ التهديدات
الهانات
◆ إ

المسء
◆ النقد
ي
ف
ت
المست�ة ي� هيئة نكات
الساءة
◆ إ
◆ إلقاء اللوم أو االتهام المفرط
◆ السباب
◆ التنمر

◆ التعليقات العديمة ت
االح�ام

ت
وال� قد تشمل،
المضايقات الجنسية ي
عىل سبيل المثال ال الحرص:

التنوع والشمول
يعتمد نجاحنا عىل التنوع والخلفيات المختلفة لكل م ّنا.
يجب أن يعتمد التوظيف ،ت
وال�قية ،والتدريب ،والتعويضات ،والمزايا عىل المقدرة،
وتوف�
والخ�ة المهنية ،والمواءمة مع قيم  .CEMEXيجب علينا دعم االختالفات
ي
ب
ف
ن
العامل� وأصحاب المصلحة .يجب علينا اتّباع
بيئة عمل تحتوي الجميع ،بما ي� ذلك
ي
ين
القوان� والممارسات المحلية ،ويجب علينا عدم اتخاذ قرارات متعلقة بالتوظيف أو
ف
يز
بالتمي� بنا ًء عىل أي صفات محمية قانونًا ،بما ي� ذلك:
أن نقوم
السن
العاقة
إ

أ
الصل إ ن
ث�
العرق
ال ي
الحالة االجتماعية

الجنس

الدين

الجنس
التوجه
ي

ن
يع� خلق بيئة عمل آمنة ،ومنتجة ،وتحتوي الجميع.
العمل كموظف  CEMEXي
ت
واالح�ام
أن علينا التشجيع عىل خلق جو من الرصاحة ،والشجاعة ،والكرم،
تذَّ كر ّ
ف
ت
مما يسمح لموظفي  CEMEXبإعطاء أفضل ما لديهم ،مع عدم ال�دد ي� التقدم بأي
ّ
آ
ت
دائما بكرامة واح�ام.
أسئلة ،أو أفكار ،أو مخاوف .علينا معاملة الخرين ً

جنسيا أو نكات
◆ إلقاء تعليقات موحية
ً
◆ التالمس الموحي ،أو ت
ال�بيت ،أو المعانقة أو أي اتصال
جسدي آخر.

◆ العبارات الموحية عن جسم شخص ،أو مالبسه ،أو
عالقاته الجنسية السابقة
حك قصص ذات طبيعة
◆ إلقاء مالحظات ،أو عبارات ،أو ي
خادشة للحياء أو طبيعة جنسية
ا

عن

وك

بم

سيناريو

س وء ا ل وك وا ل
سل

شك

نتنا ل الخ ا ت و
القي

دو

◆ محاولة التقارب بطريقة يغ� مقبولة أو تقديم عروض ،أو
الضغط عىل آ
الخرين بطريقة يغ� الئقة

إلهام
 هة
ال 
ب رىا
خ ر ي ن لل ع م ل

االبالغ



االلرىام

س جورج دائما ما يلقي تعليقات عن أن أ
ين
القادم� من منطقة
الشخاص
ّ
ً ُ
ما من العالم "ليسوا جديرين بالثقة" وأخالقيات العمل لديهم
متدنية .ولقد الحظت تانيا هذه التعليقات ث
أك� من مرة .هل
تعليقات جورج مقبولة؟
يز
ش
بالتمي� ،وتؤدي للتشتت ،وينبغي أن
ت�
ج ال ،تعليقات جورج ي
البالغ عن هذا السلوك ش
للم�ف ،أو
تتوقف .ينبغي عىل تانيا إ
لجنة أ
ش
الخالقيات المحلية ،أو قسم الموارد الب�ية الذي تتبعه
أو  ،ETHOSlineأو تلجأ للموارد أ
الخرى الواردة ف ي� مدونتنا .كما
يمكن لتانيا التحدث إىل جورج وأن تطلب منه أن يتوقف عن هذه
التعليقات.
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س ا تنا

◆ عرض مواد بها إيحاءات جنسية (صور ،أو أغراض ،أو
مجالت)

ﻣﺪوﻧﺘﻨﺎ

س يا

التعامل العادل مع أصحاب المصلحة

علينا أداء
دائما
أعمالنا ً
بصدق
ت
واح�ام
ونزاهة.
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وك

ا

والتعب�
مورد .عىل جوانا التقدم
ي
الخاصة بـ CEMEXالعتماد ّ
آ
عن أنها لن تتجاوز أي قواعد أو سياسات .نحن نقود الخرين
ونلهمهم من خالل اتباع الترصف الصحيح .كما أن عليها
الم� ي ن
البالغ عن الموقف ،بما أننا نتوقع من ش
ف� الدعوة
إ
التباع السلوكيات الصحيحة.

عن

مورد جديد لم يقدم بعد جميع
س جوانا تعمل مع ّ
المعلومات المطلوبة العتماده ،ولكن ش
الم�ف يقول أنه عىل
تأخ� ش
كب�.
م�وع ي
 CEMEXالتحرك وعدم االنتظار لتجنب ي
ت
هل هذا الترصف مقبول بما أن ش
الم�ف هو من اق�حه؟
ج ال يمكن ش
والجراءات
لم�ف جوانا ،تجاهل السياسات إ

دو

سيناريو

س وء ا ل وك وا ل
سل

بم

إلهام
 هة
ال 
ب رىا
خ ر ي ن لل ع م ل

االبالغ

شك

نتنا


االلرىام
ل الخ ا ت و
القي

س ا تنا

ﻣﺪوﻧﺘﻨﺎ

س يا

العالقات بالعمالء
نعمل لتقديم أفضل الخيارات لعمالئنا من خالل أداء جميع أعمالنا بطريقة
ب� العمالء أو أ
عادلة ت
ال�اهة .علينا عدم التفرقة ي ن
ال�ام ن ز
واح�افية مع ت ز
السواق.
نشجع عمالئنا عىل ت ز
البالغ لو
االل�ام
بمعاي� مدونتنا وبنود القانون .علينا إ
ي
انخرط عمالئنا أو ش�كائنا ف ي� نشاطات يغ� قانونية أو يغ� أخالقية.
علينا ت ز
االل�ام فقط بما يمكننا فعله لعمالئنا .إذا حدثت ظروف يغ� متوقعة
جعلت من المستحيل الوفاء بأحد ت ز
ال�اماتنا تجاه عميلنا ،علينا إخطار ش
الم�ف
ش
المبا� وعميلنا.
يجب علينا عدم تقديم معلومات خاطئة عن جودة المنتج أو توفره أو كليهما،
وال عن تواريخ التسليم ،أو ش�وط الدفع .نُ َّس ِوق منتجاتنا وخدماتنا بصدق
ودقة ،ونتوقع من عمالئنا الترصف بنفس القدر من ن ز
ال�اهة.
باح�ام ،ويتضمن ذلك ت
دائما تنفيذ أعمالنا لعمالئنا ت
اح�ام العادات
علينا ً
والتقاليد المحلية.

العالقات بالموردين

موردينا بصدق ،ت
واح�ام ،ونزاهة مع تقديم فرص
علينا ً
دائما إدارة عالقاتنا مع ّ
أ
متساوية لجميع الطراف ،ويشمل ذلك الفرص المتساوية لتقديم العروض
موحدة ،ت
ت
ومح�مة ،ورسية.
المش�يات
وربح العقود .يجب أن تظل عملية
ّ
المورد:
معاي�نا عند اختيار
يل ي
ّ
فيما ي
◆ أ
السعار التنافسية
◆ الجودة
الخ�ة
◆ ب
◆ الخدمة
االل�ام بممارسات أ
◆ تز
العمال القابلة لالستمرارية
يجب اتباع ضوابط محددة عند ضم موردين جدد ويجب تقديم المستندات
المناسبة وأن تكون معتمدة قبل الدخول معهم ف ي� عالقة عمل .يجب أن تتبع
وغ�ها من ت ز
االل�امات التعاقدية سياسات .CEMEX
ش�وط الدفع ي

مدونتنا [ ] 13

التعامل العادل مع أصحاب المصلحة
العالقات مع المجتمع

ك�كة مسؤولة تمثل عنرصا أساسيا لنموذج أ
إن قدرتنا عىل العمل ش
العمال الذي
ً
ً
قيما مستدامة لكل من CEMEX
نتبعه ،فهي تمكننا من خلق ي
إيجا� يعطي ً
تأث� ب ي
ف
المعاي� االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية ي� االعتبار.
والمجتمع ،مع أخذ
ي
نسعى لبناء مستقبل أفضل من خالل تفهم توقعات أصحاب المصلحة ،ومن
خالل إدارة القوى المؤثرة لـ ،CEMEXومن خالل العمل مع أ
الطراف الخارجية
ت
ال� تفي بهذه الرؤية.
ي
وغ�ها من أصحاب المصلحة عىل المبادرات ي
ف
ف
ال�امج االقتصادية ،واالجتماعية ،والبيئية،
عند
التفك� ي� مشاركة  CEMEXي� ب
ي
والجراءات ،وبرامج الرعاية
ال�امج ،إ
دائما االمتثال للقانون؛ وضمان أن ب
علينا ً
القليمي أو
معتمدة من السلطات المحلية؛ والحرص عىل موافقة مدير  CEMEXإ
مدير  CEMEXف ي� هذه الدولة عىل المشاركة؛ والتأكد من أن  CEMEXال تتحمل
أي ت ز
ال�امات أو مسؤوليات من اختصاص الهيئات الحكومية ،أو يغ�ها من
المؤسسات ،أو من اختصاص المجتمع نفسه .علينا الحرص عىل عدم خلق أي
تبعيات عىل  CEMEXأو تشجيع ذلك.
يجب أن تعكس سلوكياتنا ف ي� المجتمع قيم  CEMEXعىل الدوام.

ش
يل:
تشجع �كتنا عىل ما ي

والتأث�ات ووضع الخطط للتخفيف منها
◆ الكشف عن المخاطر
ي
◆ البقاء عىل اتصال مع أصحاب المصلحة ومحاورتهم
بشكل مستمر
◆ وضع خطط للمشاركة المجتمعية لخلق قيمة ت
مش�كة
◆ المشاركات االجتماعية النشطة ف ي� المجتمع
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مشاركتنا ف ي� الفعاليات يغ� المدعومة من  CEMEXال يجب أن تتداخل مع أدائنا
أ
ف
و� حالة المشاركة ف ي� الفعاليات ف ي� وقتنا الخاص أو أثناء ساعات العمل
لعمالنا ،ي
اليحاء ضم ًنا
بموافقة  ،CEMEXعلينا أال نخلق توقعات يغ� منطقية للدعم أو إ
أن  CEMEXستساهم ف� الفاعلية أو المؤسسة بأي شكل من أ
الشكال .ال يجوز
ي
ف
ين
للموظف� طلب أو قبول أي مزايا شخصية أو مساعدة من أي شخص ي� منصب
رسمي ،وال من أفراد ف ي� هيئات خاصة مقابل الدعم الذي نقدمه.
ين
ين
ين
عالوة عىل ذلك ،نحن نؤمن ي ن
مؤهل� للقيام بالعمل
محلي�
موظف�
بتعي�
ين
ين
المؤهل� .جميع القرارات المتعلقة
المحلي�
ودعم العالقات مع الموردين
ن
وخ�تهم العملية وبما يتوافق مع
بالتوظيف تتم عىل أساس قدرات
المرشح� ب
ي
قيمنا المؤسسية.

العالقات الحكومية

نعمل بكل ت
ين
والمسؤول� ف ي� جميع
اح�ام ونزاهة مع جميع الهيئات الحكومية
أنحاء العالم.
حامل
قد تعمل الكيانات الحكومية كهيئات تنظيمية ،أو أطراف خارجية ،أو
ي
دائما أداء أعمالنا مع الهيئات
أسهم ،أو جهات مروجة ،أو جميع ما سبق .علينا ً
ين
والمسؤول� بما يتفق مع قيم  ،CEMEXومع مدونتنا ،وسياساتنا،
الحكومية
ومواد القانون.
ً
فضل عن اتباع المبادئ المذكورة ف ي� مدونتنا تحت بند العالقات بالعمالء،
ن
الموظف� الذين تتضمن أعمالهم البيع للهيئات الحكومية معرفة واتباع
عىل
ي
ت
ت
ال� تحكم كل معاملة بشكل خاص .للمعامالت
جميع االش�اطات الحكومية ي
ت
ال� تؤدي فيها الهيئات الحكومية دور المورد للبضائع أو الخدمات ،علينا
ي
االل�ام بالمبادئ الموضحة ف� مدونتنا ،وسياساتنا ،وأي ي ن
تز
قوان� متبعة.
ي

ينبغي التعامل مع الهيئات الحكومية المساهمة ف ي� أي من ش�كات CEMEX
ق
ين
المساهم� .ال يجوز إعطاء أي معاملة تفضيلية ألي من
با�
بنفس الطريقة مثل ي
ين
المساهم�.
قبل الدخول ف ي� اتصال عمل مع أي هيئة حكومية أو مسؤول حكومي ،علينا
التأكد أن لدينا صالحية التواصل معهم نيابةً عن  CEMEXوأننا نفهم جميع
والقوان� ال�ت
ن
جيدا إضافة إىل فهم جميع الضوابط
سياسات وقواعد ً CEMEX
ي ي
قد تكون متبعة .إذا كنا يغ� متأكدين أو لدينا أي استفسار عن عالقة عمل مع
الحكومي� ،علينا طرح أ
ين
ين
التعب� عن
السئلة أو
المسؤول�
الهيئات الحكومية أو
ي
مخاوفنا لدى قسم الشؤون القانونية.

البيئة

بيئيا .نحن ت ز
مل�مون
ينبغي تنفيذ أعمالنا عىل الدوام بطريقة مسؤولة ومستدامة ً
التأث�ات البيئية واالجتماعية ت
الم�تبة عىل مصانعنا ،ومحاجرنا،
بتخفيف ي
وعملياتنا اللوجستية عىل المجتمعات المحيطة بهم.
يل:
ونحقق ذلك عن طريق ما ي

◆ مراقبة انبعاثات الهواء والتحكم فيها
أ ض
ئ
البي� بداخل مواقعنا وحولها
◆ إدارة ال ي
را� والحفاظ عىل التنوع ي
تز
الزعاجات مثل الضوضاء،
وااله�از ،والتكدسات المرورية
◆ تقليل إ
ين
تحس� استخدام المياه وتقليل المخلفات وإعادة تدويرها
◆
دائما ما تتم مراقبة أهدافنا ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري .نقدم الموارد
ً
ش
ش
وال�اف عىل موظفينا ومقاولينا إلدارة العنارص
الالزمة لل�ح ،والتدريب ،إ
البيئية من عملياتنا بطريقة مناسبة.
أيضا أن نكون مستعدين للإبالغ عن المخاطر البيئية المحتملة.
يجب ً
نتوقع أن تطبق جميع مواقع  CEMEXنظام إدارة البيئة ( )EMSكونه آلية
أ
البي� ،والمشاركة مع أصحاب المصلحة واالستجابة �ف
ئ
ي
أساسية لتقييم الثر ي
حاالت الحوادث .تقع مسؤولية تحديد أ
الدوار والمسؤوليات البيئية بوضوح
ين
وتحس�
عىل عاتق المديرين مع تقديم الموارد المناسبة ،وقياس ،ومراجعة،
أ
ئ
البي� لـ CEMEXعىل الدوام.
الداء ي

نعمل مع الحكومات والمجتمع ش آ
ين ئ
ت
البي�،
ال� تدعم
لن� الليات ّ
التحس� ي
الفعالة ي
ين
ين
والمقاول� ،والمجتمعات المحلية،
الموظف�،
ونحافظ عىل تواصل مفتوح مع
ت
ال� أحرزناها.
وأصحاب المصلحة للكشف عن درجة التقدم ي
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عمليات متوافقة

علينا اتباع جميع
ين
قوان� وضوابط
مكافحة االحتكار
والحفاظ عىل
المنافسة.

ا

عن

وك

دو

سيناريو

س وء ا ل وك وا ل
سل

بم

إلهام
 هة
ال 
ب رىا
خ ر ي ن لل ع م ل

االبالغ

شك

نتنا


االلرىام
ل الخ ا ت و
القي

س ا تنا

ﻣﺪوﻧﺘﻨﺎ

س يا

س كارال كانت تح�ض غذاء عمل ف ي� فاعلية متعلقة بالصناعة وفيها
ين
التغ�ات الجديدة
قال لها أحد
راض عن ي
المنافس� أنه يغ� ٍ
ف
ش
ش
وتحدث بالتفصيل عن خطط �كته
ف ي�
التسع� ي� �كتهّ .
ي
لتضخيم أسعار بعض المنتجات والخدمات ف ي� ش
ال�كة بأكملها.
ماذا ينبغي لكارال أن تفعل؟
ج ال ينبغي لكارال استخدام هذه المعلومات بأي شكل .علينا
االل�ام بقواعدنا الواضحة حول هذه أ
تز
النواع من التفاعالت.
عليها إنهاء أي محادثة وأن تنبهه بعدم الكشف لها عن أي
معلومات رسية عن ش�كته .يجب عىل كارال إبالغ قسم الشؤون
القانونية ف ي� أقرب فرصة ممكنة .قد تعطي هذه المحادثة
مظهر مخالفة ي ن
قوان� الحفاظ عىل المنافسة وهو ما قد يتسبب
ف ي� مشاكل قانونية بك�ى لكارال ولـ.CEMEX
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مكافحة االحتكار

إضافةً ت ز
لالل�ام بسياسات  CEMEXالخاصة بمكافحة االحتكار والحفاظ عىل
نل�م بجميع ي ن
المنافسة العادلة ،ت ز
قوان� وضوابط مكافحة االحتكار والحفاظ عىل
المنافسة ف ي� كل بلد نعمل به.
إذا كان لدينا أي استفسار أو نحتاج أن نبلغ عن أي نشاط نعتقد أنه قد يُخالف
القانون أو سياساتنا ،علينا االتصال بقسم الشؤون القانونية.
تحظر سياساتنا االستفادة يغ� العادلة من مكانتنا السوقية ف ي� أي منتج أو منطقة
جغرافية .ينبغي وجود أسباب ش
م�وعة متعلقة بالعمل ،مثل اختالف ف ي� التكلفة
أو المشاركة ف ي� مناقصات تنافسية لبيع نفس المنتج للعمالء ف ي� مواقف مشابهة
ين
المنافس� لتقييد التجارة بشكل
بأسعار مختلفة .يجب أال ندخل ف ي� اتفاقات مع
قانو� .تشمل أ
يغ� ن
المثلة عن هذه االتفاقات يغ� القانونية ،عىل سبيل المثال
ي
أ
ال الحرص ،تثبيت السعار ،والمقاطعة الجماعية للمنتجات ،والتالعب
ف ي� المناقصات.
علينا التشاور مع قسم الشؤون القانونية قبل صياغة وتوقيع أي اتفاقات أو
ين ت
ال� تحكم التجارة
عقود أو اتخاذ أي إجراء قد يخالف الضوابط
والقوان� ي
والمنافسة.
ين
المنافس� ال يمكن تجنبه وقد يكون ش
تماما
مع أن بعض التواصل مع
م�و ًعا ً
الموردين)،
أيضا أحد العمالء أو
(عىل سبيل المثال ،عندما يكون المنافس هو ً
ّ
القدام
ممثل قسم الشؤون القانونية قبل إ
عند الشك علينا التشاور مع أحد ي
عىل مثل هذا التواصل.
ال� يبدو أنها تستبعد أو ت�ض
ت
ين
بالمنافس�
كما ينبغي علينا تجنب إ
الجراءات ي
ين
ين
دائما باالعتبارات
الحالي� أو
المحتمل� .ينبغي بت�ير إ
الجراءات التنافسية ً
ت
ش
ال� تؤدي إلفالس
التجارية السليمة .استهداف �كة معينة أو اتخاذ الخطوات ي
ش�كة معينة يُعد عمال ً يغ� ن
قانو�.
ي

ينبغي توخي الحذر والسعي للمشورة من
قسم الشؤون القانونية ف ي� الحاالت التالية
(عىل سبيل المثال ال الحرص):

ين
المنافس� أو التواصل معهم
◆ عند التعامل مع
◆ عندما نكون ف ي� منطقة جغرافية تسيطر عليها CEMEX
◆ عندما نجد صعوبة ف ي� تحديد سبب تجاري ش
م�وع إلجراء ما
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عمليات متوافقة
ما ينبغي فعله وما ينبغي تجنبه ف ي� مكافحة االحتكار

ين
المنافس� من المصادر العامة ش
والم�وعة فقط.
نجمع معلومات عن السوق أو
ين
المنافس�.
نوثق أي مصادر عامة للسوق أو معلومات

نُراجع العروض العامة مع قسم الشؤون القانونية لدينا ونحرص عىل
االستخدام والتعامل السليم مع المعلومات الحساسة.
عند حضور أي اجتماعات لالتحادات التجارية ،يجب أن نتلقى جدول
مقدما ،مع قائمة موقّعة بالحضور ،ومح�ض جلسات موقّع من
أعمالها ً
جميع أ
العضاء.
المحل قبل
نحصل عىل تقييمات وتعليقات من قسم الشؤون القانونية
ي
للموردين،
تقديم ش�وط المبيعات ،أو العروض ،أو الحوافز التجارية
ّ
ين
الموزع� ،أو العمالء.
أو
ين
ين
ش
العمالء-المنافس�:
المبا�ين أو
المنافس�
يل من البنود مع
ال نناقش ما ي
أ
السعار الحالية أو المستقبلية ،أو التكاليف ،أو هوامش الربح ،أو
ت
ت
ش
ال� نتعامل
اس�اتيجيات المبيعات ،أو التخفيضات ،أو الحوافز أو ال�وط ي
بها مع عمالء محددين.
ال نوافق أو نناقش اتفاقات من أجل:
•تقييد أ
السعار
•تقييد الخطط ت
ال�ويجية أو المفاوضات
ت
ال� يمكن لعمالئنا إعادة البيع لهم
•تقييد العمالء أو أنواع العمالء ي
• ت
اش�اط أن يتعامل معنا العمالء بشكل حرصي.
•تحديد أ
السعار الحالية أو المستقبلية ،أو ش�وط االئتمان ،أو التخفيضات،
أو الحوافز الحالية أو المستقبلية.
•قبول ش�وط أو أحكام المبيعات
ين
ين
الموزع�
المنافس� أو
•حجب
أ
•تحديد الرباح أو هوامش الربح
•تقييد مناطق المبيعات أو أ
السواق الجغرافية.
ال نناقش مع أي طرف ثالث ممارسات تجارية أو أعمال أي طرف خارجي آخر.
ال ت
منتجا آخر.
نش�ط بيع أو ش�اء أحد المنتجات مقابل بيع أو ش�اء ً
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عمليات متوافقة
مكافحة الفساد
ش
ش
�ء ذو
تحظر �كة  CEMEXعىل موظفيها التقدم بتعهدات أو تقديم أي ي
لتأم� أي ي ز
الحكومي� أو أطراف خارجية ي ن
ين
ين
م�ات يغ� مستحقة أو
للمسؤول�
قيمة
التأث� بشكل يغ� مناسب عىل أي قرارات.
ي

يمكن أن تكون ي ن
قوان� مكافحة الفساد والرشوة معقدة ،لذا ف ي� حالة الشك
أ
والبالغ عن المخاوف لقسم
حيال أي مشكلة أو واقعة ،يجب طرح السئلة إ
الشؤون القانونية لدينا.

ش
للتأث� عىل اتخاذ القرارات نيابةً
�ء ذو قيمة ي
كما نحظر قبول أو طلب أي ي
عن .CEMEX

ش
جدا ويمكن أن يشمل،
�ء له قيمة” مصطلح واسع ً
“أي ي
عىل سبيل المثال ال الحرص ،النقد وما يعادل النقد (بطاقات
الهدايا) ،والهدايا ،والخدمات ،والطعام ،ت
وال�فيه ،والفرص.
"مسؤول حكومي"قد تشمل ،عىل سبيل المثال ال الحرص،
أي موظف رسمي من أي فرع أو مستوى حكومي ،أو عضو
سياس أو مرشح ،أو موظف ي ف� ش�كات
منتمي لأي حزب
ي
تملكها الحكومة أو تخضع لسيطرتها وموظفي المنظمات
الدولية العامة.

ا

عن

س أرجون يحاول الحصول عىل ش
م�وع مع ش�كة كهرباء
مملوكة لحكومة أجنبية وقيل له أن عليه العمل مع
جرانت ،وهو أحد المستشارين ،للحصول عىل هذا
العمل .عندما ش�ح أرجون لجرانت أن لدينا إجراءات
يجب اتباعها للتعامل مع المستشارين ،رفض جرانت
تقديم أي معلومات عن خلفيته أو أي معلومات مالية
وقال "ليس لدي الوقت للخضوع للتحري .هل تريد
العمل أم ال؟” ماذا ينبغي ألرجون أن يفعل؟
ج يجب عىل أرجون أن يُبلغ عن هذا الموقف لمجموعة
ن
القانو� عىل الفور والتوقف عن أي مناقشات
االمتثال
ي
ح� يكون المستشار مستعدا للتعاون �ف
مع جرانت ت
ً
ي
إجراءات التحري المتبعة لدينا.
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بم

سيناريو

س وء ا ل وك وا ل
سل

نتنا

دو

عالوة عىل ذلك ،علينا عدم إيفاد ممثل عن أي طرف ثالث أو وسيط أو وكيل
للمشاركة ف ي� أي نشاط من هذا القبيل نيابةً ع ّنا .قبل التعامل مع أي طرف
خارجي ،علينا أن نضمن أنه حسن السمعة ،ويوافق عىل االمتثال لبنود مدونتنا،
وتوقيع إقرار االمتثال الموجود ف ي� سياسة مكافحة الفساد لدينا .سوف يساعدكم
ف
ف
و� توثيق العالقة مع أي طرف
قسم الشؤون القانونية ي� إجراء مراجعة شاملة ي
خارجي محتمل .يجب إجراء ذلك وفقًا للسياسات المتبعة.

إلهام
 هة
ال 
ب رىا
خ ر ي ن لل ع م ل

االبالغ

شك

وك

ال يمكننا تقديم أي ش�ء للحصول عىل أ
الذون أو ت
ال�اخيص ،أو للحفاظ عىل أي
ي
ز
التأث� عىل
لمحاولة
أو
ات،
مم�
أي
عىل
للحصول
أو
عليها،
أعمال أو الحصول
ي
ي
ين
ين
الحكومي�.
المسؤول�
بغ� حق خاصةً مع
أي قرارات ي

ﻣﺪوﻧﺘﻨﺎ


االلرىام
ل الخ القيا ت

وس

ما ينبغي فعله وما ينبغي تجنبه ف ي� مكافحة الفساد
نقدم الهدايا والضيافة فقط وفقًا لسياسات .CEMEX

ش
نحصل عىل موافقة كتابية من ش
المبا� ،وقسم الشؤون
م�فنا
القانونية ،ومدير الدولة قبل تنفيذ أي دفعات أو تلقي رد المبالغ
من أي مسؤول حكومي.
المحل للدخول ف ي� تعاقد
نطلب الدعم من قسم الشؤون القانونية
ي
أو اتفاقية مع أي طرف خارجي.
نحتفظ بدفاتر وسجالت وحسابات دقيقة وصادقة.
نتحقق من هوية وخلفية المنتفع أو متلقي أي مساعدة ،أو بت�ع ،أو
رعاية ونحصل عىل الموافقة وفقًا للسياسات المتبعة.
أ
ت
ال� ال يمكن دعمها بإيصال أو فاتورة.
ال ندفع مقابل الغراض ي
ال نسمح بالمدفوعات النقدية المقدمة أو أي نوع آخر من ترتيبات
الدفع يغ� المعتادة.

رايات حمراء عند التعامل مع
ين
ين
الحكومي�:
المسؤول�

ين
ين
السياسي� لالنتخابات مساهمة من
المرشح�
◆ يطلب أحد
ت
ال� يدعمها
 ،CEMEXسواء لحملته أو ب
لل�نامج أو القضية ي
ذاك المرشح.
محل يطلب الدفع النقدي للحصول عىل العقود أو
◆ مسؤول ي
تصاريح العمل.
◆ عميل حكومي يطلب رد مرصوفات شخصية عند زيارة مر
افق .CEMEX
◆ طرف ثالث يعمل نيابةً عن  CEMEXيعرض رشوة لمسؤول
حكومي نيابةً عن ش�كتنا.
◆ مسؤول حكومي يطلب أن يُح�ض أرسته ف ي� زيارة للمرافق.
◆ مسؤول ف ي� حكومة أجنبية يطلب هدية ثمينة مقابل الحصول
عىل عمل مع ش�كة محلية.
◆ موظف لدى  CEMEXأو طرف خارجي يعمل نيابةً عن
حكوميا وجبة فاخرة ويدفع التكلفة
 CEMEXيُهدي موظفًا
ً
من جيبه الخاص.
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عمليات متوافقة
غسيل أ
الموال

أ
علينا إدراك ش
تيس� أو دعم عملية
مؤ�ات غسيل الموال والحرص عىل عدم ي
أ
تغطية مصدر الموال يغ� ش
الجرامية من
الرهابية أو إ
الم�وع لتمويل العمليات إ
خالل أعمال ش
م�وعة.
الموال هي عملية إخفاء طبيعة ومصدر أ
غسيل أ
الموال أو يغ�ها من الممتلكات
الرهاب ،أو الرشوة،
الجرامي مثل تهريب المخدرات ،أو إ
المرتبطة بالنشاط إ
أو الفساد ،من خالل ضم أموال أو ممتلكات يغ� ش
الطار التجاري
م�وعة إىل إ
ح� تبدو كما لو كانت هذه أ
م�وعة أو ت
ت
الموال أو الممتلكات ش
ح� يُصبح من يغ�
الممكن الكشف عن مصدرها أو مالكها الحقيقي .يحاول أ
ين
المنخرط�
الشخاص
ف
الجرامية إخفاء عوائد جرائمهم أو جعلها تبدو ش
م�وعة عن
ي� النشاطات إ
الموال ع� أ
طريق "غسيل" هذه أ
العمال ش
الم�وعة.
ب
إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن المدفوعات أو المعامالت أو أثناء إجراء
أ
العمال مع أي أطراف ترفض تقديم تفاصيل عن المعاملة أو معلومات عن
هوياتهم أو إذا كان هناك شك من أي تورط ف ي� نشاط غسيل أموال ،عليك إبالغ
هذا الشك بع�  ETHOSlineأو من خالل قسم الشؤون القانونية عىل الفور.

ت
ال� ت ّ
ُحذر من
بعض الرايات الحمراء ي
وجود عمليات غسيل أموال:

◆ طلب التعامل بعمالت يغ� تلك المحددة ف ي� االتفاقات أو
الفوات� ذات الصلة.
ي

◆ تقديم طلب إىل أو من دول ليست لها صلة باالتفاقات أو
الفوات�.
ي
كب�ة من المال.
◆ تقديم طلب للدفع النقدي لكميات ي
ين
خارجي� أو وسطاء ليس لهم دور
◆ طلب يضم أطراف
واضح ف ي� المعاملة.
◆ يُظهر الطرف الثالث عدم استعداد لتقديم مستندات
هوية ،أو يقدم معلومات يغ� مكتملة ،أو خاطئة ،أو
مضللة ،مثل عنوان خاطئ.
◆ أ
الطراف الخارجية لديها هياكل مساهمة معقدة.
◆ يرفض الطرف الثالث أو يكون يغ� قادر عىل تحديد مصدر
ش
م�وع ألمواله.
معنيا بالمخاطر ،أو الرسوم،
◆ يبدو الطرف الثالث يغ� ً
�ض
أو العموالت ،أو التخفيضات ،أو ال ائب ،أو يغ�ها من
التكاليف.
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االمتثال للتجارة الدولية

بصفتنا ش�كة دولية ،نقدم منتجاتنا وخدماتنا ف ي� جميع أنحاء العالم ،وعلينا
ين
وقوان� مكافحة
اتباع جميع الضوابط التجارية ،والعقوبات االقتصادية،
ف
است�اد أو تصدير،
المقاطعة أينما كنا نعمل .قبل االنخراط ي� أي معاملة ي
علينا التشاور مع قسم الشؤون القانونية.
علينا معرفة أي عقوبات تجارية قد يتم تطبيقها عىل أعمالنا .عادة ما تكون هذه
أ
للتغي� المتكرر.
المور معقدة وتخضع
ي
يجب أن نكون عىل دراية ونتجنب أي طلبات يغ� قانونية للمقاطعة.
ين
القوان� الدولية ،ال يجب علينا التعاون مع أي طلب للمقاطعة
بموجب بعض
ن
يع� ،أنه ال يمكننا اتخاذ أي إجراء ،أو
أو الممارسات التجارية المقيدة .هذا ي
ف
تقديم أي معلومات ،أو تقديم أي ترصيح يمكن اعتباره مشاركة ي� مقاطعة
أجنبية يغ� قانونية.

االمتثال للوائح التنظيمية

ين
كث�ا مع
دوليا ونخضع للعديد من
نحن نعمل ً
القوان� واللوائح .كما نتعامل ي ً
ين
ين
الحكومي� خالل عملنا.
الممثل�
ف� جميع أ
ين
ين
الحكومي�
الممثل�
الوقات علينا التعامل بطريقة صادقة ومتعاونة مع
ي
ومعاملتهم بمنتهى ت
االح�ام.
عندما يطلب الممثلون الحكوميون معلومات أو مستندات عن ممتلكات ،CEMEX
يجب تنسيق هذه الطلبات مع قسم الشؤون القانونية وقسم العالقات العامة.
ت
ين
الم� ي ن
عىل ش
ال� تحكم وحدة العمل
ف� الحرص عىل معرفة
القوان� واللوائح ي
ت
ت
ال� قد
ال� تخضع لمسؤوليتهم واالستعداد للتعامل مع المخاطر التنظيمية ي
ي
تواجههم.
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علينا الحرص المطلق
عىل عدم وضع
مصالحنا الخاصة فوق
واجبنا تجاه بعضنا
البعض وتجاه .CEMEX
ا

عن

وك

نتنا ل الخ ا ت و
القي

دو

سيناريو

س وء ا ل وك وا ل
سل

شك

بم

إلهام
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موردين ش
لم�وع جديد .ويالحظ
س جون يراجع
ً
عروضا من ّ
عدة ّ
ش
أن ش�كة ابن عمه فيليب هي إحدى ال�كات المرشحة .قدمت
ش�كة فيليب أفضل عرض ش
للم�وع وجون يعتقد أن أفضل
قرار ف ي� صالح  CEMEXهو قبول عطاء ش�كة فيليب .بما أن هذا
الشارة لعالقة القرابة .هل
القرار لن ي�ض  ،CEMEXقرر عدم إ
هذا الترصف صحيح؟
ج ال ،يجب عىل جون الكشف عن العالقة وعن إمكانية وجود
تضارب ف� المصالح .تذكَّر ،ت
ح� ف ي� حالة عدم وجود تضارب
ي
حقيقي ف ي� المصالح ،أو كنت تعتقد ذلك ،فمظهر وجود
تضارب ف ي� المصالح قد يكون مشكلة ف ي� حد ذاته .عىل جون
أن يكون قدوة ويسعى للهام آ
الخرين بالكشف عن هذه
إ
ش
العالقات ومشاكل التعارض المحتملة بشكل مبا� وكتابةً للجنة
أ
الخالقيات المحلية أو لـ .ETHOSLine
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تضارب المصالح

يمكن أن تتعرض سمعتنا الشخصية وسمعة ش�كتنا لل�ض ر لمجرد وجود مظهر من
مظاهر تضارب مصالح.
مبا� أو يغ� ش
يجب عدم دخول أي اتفاقات أو أعمال منافسة مع  CEMEXبشكل ش
مبا�.
علينا عدم استخدام مركزنا للحصول عىل مزايا أو فرص يغ� الئقة ،ومنها الهدايا،
أو القروض ،أو الفرص االستثمارية ،أو التوظيف الخارجي ،أو فرص التعاقد ،أو
المعامالت الشخصية.
تعي� شخص فقط ألنه من أفراد أ
علينا عدم ي ن
الرسة أو صديق لنا أو لموظف آخر من
الرسة أ
موظفي  .CEMEXومع ذلك ،توظيف أفراد أ
والصدقاء مسموح عندما يكونون
المرشح أ
النسب ،ومع اتباع إجراءات التوظيف السليمة .يمكننا ترشيح أحد أفراد
أ
أ
كتابيا لقسم الموارد ش
الب�ية ،ولكن يجب االمتناع عىل الفور من
الرسة أو الصدقاء ً
التأث� ث
أك� من ذلك.
التدخل أو ي
ين
الموظف� ش
م�فًا
كما يجب أن نعي أي تضارب محتمل ف ي� المصالح ف ي� حالة كان أحد
الرسة أو أ
عىل أو خاضع ل ش�اف أحد أفراد أ
الصدقاء بعد توظيفه .علينا عدم السماح
إ
ن
الموظف� بنا ًء عىل مواهبهم وقدراتهم فحسب .علينا عدم
بأي وساطة ويجب تقييم
ي
ف
ت
التغ�ات الوظيفية (االنتقال ،أو توكيل المهام ،أو ال�قيات) ،أو
التأث� أو المشاركة ي� ي
ي
أ
التقييم (تقييمات الداء ،أو مراجعة المواهب) ،أو القرارات المتعلقة بالرواتب والمزايا
الرسة أو أ
ألي فرد من أفراد أ
ال ش�اف
الصدقاء.
تحديدا علينا تج ُّنب جميع حاالت إ
ً
الرسة أو أ
أد�) ألفراد أ
مستوي� ن
المبا� ت
يْ ن
ش
ش
الصدقاء.
(ح�
المبا� أو يغ�

علينا توخي الحذر عند تغ� أ
الدوار أو عندما تكون ت
تعارضا
ال�قيات أو االنتقاالت تخلق
ً
ي
ف ي� المصالح لم يكن موجو ًدا من قبل.

يقع تعارض المصالح ف ي� الحاالت التالية:

الداري
تتعارض المصالح الشخصية للموظف ،أو المسؤول ،أو المدير ،أو إ
الذي يعمل لدى "( CEMEXموظفو  )"CEMEXمع مصالح  CEMEXأو واجبات
تز
وال�امات موظفي .CEMEX
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يشمل"أفراد العائلة" عىل سبيل المثال ال الحرص ،الأزواج،
والأطفال ،وأبناء الزوج ،والوالدين ،وزوج الأم أو زوجة الأب،
والأخوة ،والأصهار ،والأعمام والأخوال ،والعمات أو الخاالت،
وأبناء العم والخال ،والأجداد ،والأحفاد ،وأي أقارب آخرين أو
أفراد عائلتنا.
يشمل "الأصدقاء" ،عىل سبيل المثال ال الحرص ،الأشخاص الذين
تربطنا بهم عالقة شخصية ،بما ي ف� ذلك الصداقة ،والعالقات
الرومانسية ،والأقارب المقر ي ن
ب� لهؤالء الأصدقاء أو أولئك الذين
ّ
نعيش معهم.

كموردين شل�كتنا أو أن يكون لنا
لتجنب تضارب المصالح ،ال ينبغي أن نعمل ّ
ف
ف
ش
التأث� -بشكل مبا�
مورديها .علينا عدم المشاركة ي� أو ي
أي مصلحة ي� أي من ّ
مبا� -عىل أي ت
أو يغ� ش
اش�اط ،أو تفاوض ،أو عملية اتخاذ قرار متعلقة بالعمالء
أ
أ
والموردين من أفراد الرسة أو الصدقاء .عالوة عىل ذلك ،علينا إخطار لجنة
ّ
أ
ش
الخالقيات المحلية ،وقسم الشؤون القانونية ،وقسم الموارد الب�ية أو
استخدام  ETHOSlineإذا كانت إحدى ش
ال�كات ضمن أو تنوي أن تُصبح ضمن
موردي أو عمالء  CEMEXوهي مملوكة ألحد أقاربنا أو أصدقائنا.
ّ
أ
مورد لـ .CEMEXعلينا
ف ي� بعض الحيان قد يعمل المساهم ً
أيضا كعميل أو ّ
ين
المساهم� الذين عىل عالقة عمل أو يسعون للدخول ف ي� عالقة
التعامل مع
عمل مع  CEMEXكما نعامل يغ�هم من مساهمي  .CEMEXسيخضعون لنفس
ت
ش
ال� يخضع لها يغ�هم من مساهمي .CEMEX
إ
الجراءات وال�وط ي
ن ف
الفصاح
الدارة وكبار
التنفيذي� ي� ش�كة  CEMEXإ
يجب عىل أعضاء مجلس إ
ي
لقسم الشؤون القانونية عن أي معامالت مادية أو عالقة يمكن أن ين ُتج عنها
ف
الفصاح.
الدارة (واللجان) بذلك إ
تضارب ي� المصالح ،كما يجب إخطار مجلس إ
مل� ي ن
يجب أن نتجنب الظهور بأنّنا يغ� ت ز
م� بمصالح ش�كتنا.
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الهدايا والضيافة
المحل ،فإننا نعلم
ما لم تكن الممارسة محظورة أو مقيدة بموجب القانون
ي
ين
والمقاول� ،والعمالء،
الموردين،
أن أصحاب المصلحة لدينا ،بما ف ي� ذلك
ّ
والطراف الثالثة أ
أ
الخرى ،قد يرغبون أحيانًا ف ي� تبادل الهدايا معنا ،وأحيانًا ما
تشتمل أعمالنا االستضافة ألغراض العمل .تقديم الهدايا وتلقّيها ال يتعارض مع
سياستنا طالما كانت الهدية أو الضيافة ف� حدود المعقول ،أ
ولسباب ش
م�وعة
ي
التأث� علينا أو عىل أي طرف ثالث عىل نحو
تتعلق بالعمل ،وليس المقصود منها ي
يغ� سليم.
ال يجوز لنا التماس ،أو قبول ،أو طلب أي هدية قد تؤثر (أو تبدو وكأنها تؤثر)
أبدا
عىل قدرتنا عىل اتخاذ قرارات موضوعية لصالح  .CEMEXيجب أال نسعى ً
أو ندخل ف ي� أي مفاوضات مقابل أي هدية ،أو خدمة ،أو مجاملة من عميل ،أو
مزود خدمة ،أو طرف ثالث آخر.
مورد ،أو مستشار ،أو ّ
ّ
ال يُسمح لنا بتلقي هدايا وضيافة ،باستثناء الهدايا ش
الم�وعة ،مثل المواد
ت
(غ� الفاخرة) أو يغ�ها من أشكال
ال�ويجية ذات القيمة المنخفضة أو الرمزية ي
الموضحة أعاله .ف� ي ن
الضيافة بما ش
ح�
يتما� مع الممارسات التجارية القياسية
ّ
ي
أ
أبدا الموال النقدية أو ما يعادلها ،إال أننا قد نقبل من ي ن
ح� إىل
أننا قد ال نقبل ً
آخر الضيافة إذا كانت تكلفة الحدث ،وطبيعته ،ومعدل تكراره لهم ما يُ ب ّ�رهم
ألغراض العمل.

التفك� ف ي� قبول الهدية ،يجب أن نسأل:
عند
ي
جدا
صغ�ة ً
هل هو عنرص ترويجي له قيمة اسمية أو ي
(مثل كاب عليه شعار)؟

نعم
ال

ال يوجد مشكلة في قبوله
أيضا
إذًا يجب أن تسأل ً

أم� يك
هل تتجاوز قيمة السوق  100دوالر ي
إجمال هدايا تراكمية من
(سواء كانت هدية محددة أو
ي
الطرف آ
الخر خالل السنة التقويمية)؟

نعم

ال

ستظل بحاجة إلى موافقة خطية من مشرفك إذا كنت تنوي
قبول أي هدايا غير ترويجية تزيد قيمتها عن القيمة االسمية.
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عند تقديم الهدايا أو الضيافات ،يجب علينا اتباع جميع إجراءات CEMEX
الخاصة بالنفقات ،والحصول عىل جميع الموافقات المطلوبة  -بما ف ي� ذلك
ش
الكتا� من ش
المبا�  -والحرص عىل تسجيل أي نفقات عىل النحو
الم�ف
إ
الذن ب ي
وكاف .يجب تقديم جميع الهدايا ،والوجبات،
الصحيح مع وصف صحيح ٍ
ف
والسفر ،والضيافات وفقًا لسياستنا لمكافحة الفساد وفقط ي� حالة السماح بها
ت
ال� تُمنح
بموجب سياسات المستلم وكذلك القانون
ي
المحل .ضيافات العمل ي
إىل كيان حكومي أو مسؤول حكومي يجب أن تكون قانونية وذات قيمة رمزية،
ويسمح بها القانون المحل ،أ
ولسباب تجارية ش
م�وعة .إضافةً إىل ذلك ،تتطلب
ي
كتابيا من مدير بلدك ،وإدارة الشؤون القانونية
هذه الهدايا والضيافات إذنًا ً
ش
ش
المبا�.
والم�ف
المحلية،

ا

عن

وك

نتنا ل الخ ا ت و
القي

دو

سيناريو

س وء ا ل وك وا ل
سل

بم

إلهام
 هة
ال 
ب رىا
خ ر ي ن لل ع م ل
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مؤخرا إىل فريق "ماري" سلة
س أرسل أحد موردي CEMEX
ً
أ
شه� وتقدر
هدايا للعياد .سلة الهدايا من بائع تجزئة ي
أمريك .لقد عمل فريق عمل
بحوال  100دوالر
قيمتها
ي
ي
المورد لسنوات عديدة ،والهدية ت
مش�كة
"ماري" مع هذا
ّ
للفريق بأكمله .هل يجب عىل فريق "ماري" قبول السلة؟
ج يمكن لفريق "ماري" قبول الهدية فقط ف ي� حالة موافقة
ش
ش
متماشيا
المبا� .قد يكون هذا النوع من الهدايا
م�فها
ً
مع ممارسات أ
العمال المعتادة.
ومع ذلك ،فإن سياسة  CEMEXهي أن يحصل الموظفون
موردينا أو يغ�هم من
عىل الموافقة قبل قبول الهدايا من ّ
ين
ش
التجاري�.
ال�كاء
عىل "ماري" أن تقوم بالبالغ عن ذلك ،ألن أ
المر تم�وك
إ
ش
لم�ف "ماري" لتحديد ما إذا كانت هذه الهدية سوف
تؤثر ،أو يبدو أنها تؤثر عىل أي مفاوضات مستقبلية .قد
أيضا مع  ETHOSlineأو لجنة االخالقيات
تتشاور "ماري" ً
المحلية.

[  ] 28ز ن
العمل
ال�اهة ي ف� الواقع ي

عندما نقبل أي هدية ،أو ضيافة ،أو خصم ،يجب أن نتلقى
ش
موافقة خطية من ش
المبا� وآخرين ،كما هو معمول
م�فنا
به بموجب سياساتنا .والأهم من ذلك ،يجب أال نتنازل أو
توقعا
نعرض سالمتنا أو موضوعيتنا للخطر أو نخلق ً
يبدو أننا ّ
تز
الشخص مع المانح.
لالل�ام
ي
يجب أال نطلب ،أو نتفاوض ،أو نقبل هدايا أو ضيافات من أطراف ثالثة
وأخالقيا ،وأن
قانونيا،
الجراء
لمصلحتنا أو لمصلحة آخرين إال إذا كان هذا إ
ً
ً
أ
يكون ممارسة تجارية مقبولة بوجه عام ي ن
ب�  CEMEXوهذه الطراف (كما هو
مذكور ف ي� سياسة مكافحة الفساد) .

أ
الخ�ية أو أغراض المساعدات
الت�عات للغراض ي
يجب أال نطلب أو نقبل ب
الخرى من أ
أ
الطراف الثالثة الحالية أو المحتملة ما لم تقرر  ،CEMEXبالتعاون
مع ش�كات أخرى ،دعم حمالت مخصصة لقضايا محددة.

يل:
عند تقديم أو استقبال الهدايا ،اسأل عما ي

أ
مورد،
◆ هل هذه هدية يمكن أن أقدمها لي عميل آخر لدى  ،CEMEXأو ّ
أو طرف ثالث؟
مورده ،أو طرف ثالث مثل هذه
◆ هل يمكن أن يقدم عميل  ،CEMEXأو ّ
أيضا؟
الهدية إىل آخرين ً
وغ� مكلفة ،ومسموح بها بموجب
◆ هل هذه الهدية مناسبة للعمل ،ي
سياساتنا؟
◆ هل يتم منح هذه الهدايا عىل نحو غ� متكرر ف� أ
الوقات المناسبة -
ي
ي
أ
مثل ت
الك�ى؟
ال�قيات ،أو المناسبات السنوية ،أو العياد ب
ن
متح�ا؟
◆ هل عرض أو قبول هذه الهدية
يجعل� أو يجعل المستلم ي ز ً
ي
العالم ذلك،
◆ هل إذا عرضت هذه الهدية أو قبلتها ،واكتشفت وسائل إ
ت
سمع� أو سمعة CEMEX؟
سء ذلك إىل
ي
هل يمكن أن يُ ي

يل:
الهدايا المقبولة قد تشمل ما ي

◆ عنارص ترويجية ،مثل أ
القالم ،أو دفاتر المالحظات ،أو
أ
القداح ،أو المغانط
◆ بطاقات المعايدة الموسمية
صغ�ة ذات قيمة رمزية للمناسبات الخاصة ،مثل أعياد
◆ هدايا ي
الميالد ،أو حفالت الزفاف ،أو التخرج

يل:
الهدايا يغ� المقبولة قد تشمل ما ي

◆ هدايا نقدية أو ما يعادلها ،مثل الشيكات ،أو بطاقات الهدايا،
أو شهادات الهدايا
◆ سلع فاخرة ،مثل الساعات باهظة الثمن أو أ
القالم ،والنبيذ
ال ت
لك�ونيات باهظة الثمن
الفاخر أو إ

المحل؟
◆ هل هذه الهدايا مسموح بها ومتوافقة مع القانون
ي
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اتخاذ قرارات مسؤولة
قد تشمل أصول ش
ال�كة
يل:
(عىل سبيل المثال ال الحرص) ما ي
ن
المبا� والمرافق
ي
المركبات
المعدات أ
والدوات

استخدام أصول ش
ال�كة
أبدا أصول  CEMEXلمصلحتنا الشخصية ،ويجب أن نضمن
يجب أال نستخدم ً
آ
ش
عدم إساءة استخدام أصول ال�كة من جانب الخرين ،أو رسقتها ،أو تلفها.
نحن مسؤولون عن الحفاظ عىل بيئة عملنا نظيفة ومنظمة ت
ح� يمكن العمل
بأمان ف� جميع أ
الوقات.
ي

قد يكون االستخدام الشخص المحدود أ
للدوات مثل أجهزة الكمبيوتر،
ي
وال�يد إ ت ن
ً
مقبول ف ي� حدود المعقول ،شب�ط أال
وال تن�نت
و� ،والهاتف ،إ
ب
اللك� ي
ف
يتسبب هذا االستخدام ي� أي تكاليف يغ� معقولة وأال يتعارض مع مسؤوليات
العمل لدينا.
عند استخدام أجهزة ش
ال�كة ،يُحظر إنشاء ،أو عرض ،أو تخزين ،أو طلب،
ش
�ء له طبيعة مسيئة ،أو يغ� قانونية ،أو يغ� مناسبة .يشمل
أو توزيع أي ي
ذلك المواد المخيفة ،أو المهددة ،أو المسيئة ،أو ي ز
التمي�ية ،أو المحتوى
الجنس الفاضح.
ي

المواد والمخزون
معلومات العميل
الملكية الفكرية
المكتب ،وأجهزة الكمبيوتر،
واالتصاالت
ت
اس�اتيجيات ش
ال�كات وخططها
ال�مجيات
ب
معلومات الموظف
سجالت أ
العمال

إذا كان لديك أي أسئلة عن االستخدام السليم أل ٍي من ممتلكات أو أصول
 ،CEMEXيُرجى التشاور مع ش
م�فك أو أي من الموارد المذكورة هنا ف ي� مدونتنا.
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وغ�ها من
ورقيات ي
لوازم العمل

السياس
النشاط
ي

ين
ف� ي ن
للموظف� المشاركة ف ي� العملية السياسية ويجب أن يشاركوا فيها،
ح� يجوز
ي
ف
ش
يجب أن تكون هذه المشاركة قانونية حسب الت�يعات الم ّتبعة ي� بلدهم.
ال يجوز لنا القيام بأنشطة سياسية داخل منشآت ش
ال�كة ،أو استخدام موارد
النشطة أو المشاركة ف� هذه أ
ال�كة لهذه أ
النشطة خالل وقت ش
ش
ال�كة .يمكننا
ي
القيام بإسهامات سياسية ،إما ش
مبا�ة أو من خالل لجان أو كيانات أخرى

السهامات قانونية وموافق عليها مسبقًا من
تشارك فيها  ،CEMEXطالما أن إ
تفس� أي من أنشطتنا السياسية
إ
الدارة القانونية .يجب أن نتأكد من أنه ال يمكن ي
الشخصية عىل أنها نيابةً عن  ،CEMEXأو التعريف بـ CEMEXعىل أنها مشاركة أو
ربط ش
ال�كة بأي شكل آخر مع هذا النشاط.

الدالء ببيان ،يجب أن يذكر الموظفون بوضوح أن هذا هو رأيهم
عند إ
الشخص وأنهم ال يذكرونه نيابةً عن .CEMEX
ي
المحل بذلك ،ويجب
ال يُسمح بالمساهمات السياسية إال عندما يسمح القانون
ي
ن
المع�.
الت�عات ف ي� سياسة الشخص
أن يتم تفويضها وفقًا لمسار تفويض ب
ي
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الدارة المالئمة للمعلومات
إ

تعت� حماية رسية
ب
البيانات الشخصية
مسؤولية جوهرية

ا

عن

وك

دو

سيناريو

س وء ا ل وك وا ل
سل

بم

إلهام
 هة
ال 
ب رىا
خ ر ي ن لل ع م ل

االبالغ

شك

نتنا


االلرىام
ل الخ ا ت و
القي

س ا تنا

ﻣﺪوﻧﺘﻨﺎ

س يا

س يسافر "جيكوب" وفقًا لعمله ف ي�  CEMEXويجب عليه البقاء عىل اتصال وهو
عىل الطريق .منذ تف�ة قريبة ،عندما فرغت البطارية ف ي� جهاز الكمبيوتر
المحمول الممنوح من  ،CEMEXاستخدم جهاز كمبيوتر عام ف ي� فندقه
ال�يد إ ت ن
و� الخاصة بأعمال  .CEMEXهل
إلرسال واستقبال رسائل ب
اللك� ي
مسموح لـ"جيكوب" أن يفعل هذا؟
ج ال يجب عىل جيكوب أن يستخدم فقط وسائل معتمدة للتواصل عند
القيام بأعمال  .CEMEXيجب أن نكون حذرين بشأن العمل بمعلومات
بال�كة أثناء وجودنا ف� أ
رسية أو خاصة ش
الماكن العامة أو استخدام الموارد
ي
العامة ،مثل أجهزة الكمبيوتر العامة ف� مركز أعمال الفندق .يجب أن ت ز
نل�م
ي
ت
بقواعدنا الواضحة حول أمن البيانات ،إذ ال يمكننا أن نعرف م� قد يستمع
آ
دائما استخدام اتصال آمن
الخرون أو يتلصصون علينا .كذلك ،يجب علينا ً
بال تن�نت ،وعدم استخدام أجهزة يغ� آمنة إلدخال ،أو إرسال ،أو حفظ
إ
أ
أبدا .عندما نكون يغ� متأكدين ،من الفضل االنتظار ت
ح�
المعلومات الرسية ً
نتمكن من الوصول إىل جهاز أو موقع آمن للقيام بأعمال .CEMEX
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خصوصية وحماية البيانات

ين
تز
للقوان� الدولية لحماية البيانات المنشأة لحماية البيانات
تل�م  CEMEXباالمتثال
الشخصية أ
ش
والم�وعة للبيانات الشخصية تضفي
للطراف ثالثة .إن معاملتنا الصحيحة
الثقة ف� المؤسسة وتساعد عىل توف� تشغيل ناجح أ
للعمال.
ي
ي
ت
ال� تضع
ب
تعت� حماية رسية وسالمة البيانات الشخصية من المسؤوليات الجوهرية ي
أ
الساس لعالقات تجارية جديرة بالثقة.
عىل الرغم من أن العديد من عملياتنا الداخلية تتطلب جمع ومعالجة البيانات
ت
الشخصية ،يجب علينا أن ندرك أن ي ن
ال� نعمل بها
قوان� الخصوصية بع� البلدان ي
ت
ال� نعتمد عليها لمعالجة
تتطلب من  CEMEXالشفافية بخصوص القواعد القانونية ي
البيانات الشخصية.

البيانات الشخصية هي أي بيانات يمكن أن تكون مرتبطة
بشخص محدد .تشمل الأمثلة ،عىل سبيل المثال ال الحرص،
لك� ن
الأسماء وعناوين بال�يد إال ت
و� ،والمواقع ،وتواريخ الميالد،
ي
والسجالت الطبية ،والآراء المتعلقة بالأشخاص ،والمعتقدات
وغ�ها.
الدينية ،ي
ن
وتوف� الوصول
وقانو�
لذلك يجب علينا معالجة البيانات الشخصية عىل نحو عادل
ي
ي
إليها داخل مؤسستنا فقط عىل أساس الكشف عن المعلومات فقط لمن هم بحاجة إىل
معرفتها إلتمام عملهم.
يتم منح موظفي  CEMEXالذين يتعاملون بانتظام مع البيانات الشخصية إمكانية
الوصول بشكل محدود للغاية ف ي� إطار الحاجة إىل المعرفة .عندما يتطلب من CEMEX
مشاركة البيانات الشخصية مع أطراف ثالثة بسبب �ض ورة تعاقدية ،فإننا يجب أن
ت
تز
ش
ال� نقوم بها .يجب
نتأكد من امتثالهم لنفس �وط الخصوصية الصارمة واالل�امات ي
ت
ال� قد تتعرض فيها البيانات
أن يكون لدينا إجراءات خاصة للتعامل مع الحوادث ي
الشخصية للخطر نتيجة الوصول يغ� المرصح به ،أو الكشف أو فقدان البيانات
ين
الجراءات.
الشخصية؛ ويجب أن يكون موظفو CEMEX
المعني� عىل دراية جيدة بهذه إ
بينما نتحدى أنفسنا للتطوير المستمر  -واستخدام المعلومات للتطوير يحافظ عىل
ن
يع� أنه يجب علينا الحفاظ عىل أمن البيانات والموارد.
قدرتنا التنافسية  -فهذا ي
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الدارة المالئمة للمعلومات
إ
ت
ال� نستخدمها ف ي� أنشطتنا اليومية معلومات رسية
يمكن أن تتضمن البيانات ي
الفصاح ألي شخص يغ� مخول له الوصول إىل مثل
دائما من إ
يجب حمايتها ً
تلك البيانات.
أ
ت
ال� يجب أن نحميها:
فيما ي
يل ،بعض المثلة عىل البيانات ي

المعلومات المحاسبية

التوقعات المالية والبيانات

االستثمارات وخطط االستثمار

خطط أ
ت
واالس�اتيجيات
العمال

معلومات االندماج واالستحواذ

معامالت أ
الوراق
المالية والتمويل

السياسات والممارسات
التجارية أو التشغيلية

المقاضاة القانونية
الدارية
أو إ

التغي�ات التنظيمية
ي

البحث والتطوير
للمنتجات الجديدة

أ
الرسار التجارية

براءات ت
االخ�اع

العالمة التجارية
ش
وحقوق الطبع والن�

بيانات العميل

بيانات المورد

التسع�
التكلفة ومعلومات
ي

بيانات الرواتب والفوائد

البيانات الطبية للموظف

خطط وبيانات
المنتجات الفنية

معلومات المناقصات
والمواصفات الفنية
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جميعا حماية جميع المعلومات الرسية والتأكد من عدم وجود
يجب علينا
ً
وصول أو استخدام يغ� مرصح به لهذه المعلومات.
الفصاح عن معلومات رسية أو تقديمها إىل موظفي CEMEX
إذا احتجت إ
آ
ين
المستلم� بطبيعتها الرسية.
الخرين ،فيجب عليك إبالغ
مرصحا به
يجب أال نشارك المعلومات الرسية مع أي أطراف ثالثة إال إذا كان
ً
ومطلوبا القيام بذلك ألسباب تتعلق بالعمل .يجب عىل جميع أ
الشخاص خارج
ً
 CEMEXالذين يتلقون هذه المعلومات توقيع اتفاقية رسية .ف ي� جميع الحاالت
ت
الفصاح إبالغ كل
ال� يتم فيها تبادل المعلومات الرسية ،يجب علينا قبل إ
ي
ش
من ش
والدارة القانونية ،والشخص المسؤول عن المعلومات.
م�فنا
المبا� ،إ
ف� التأكد من ت ز
الم� ي ن
ال�ام جميع أعضاء فريقهم بسياسات ش
يجب عىل ش
ال�كة
المتعلقة بحماية المعلومات.
الفصاح
يجب علينا ً
أيضا حماية أنظمتنا وشبكاتنا من خالل الحرص عىل عدم إ
عن أي كلمات مرور أو السماح بالوصول إىل أي من هذه الموارد دون قصد.
أ
ين
ين
تز
القانوني�
المراجع�
بالضافة إىل
يل�م موظفو  CEMEXوالطراف الثالثة ،إ
ين
ين
والخارجي� بنفس القدر بالحفاظ عىل رسية مثل تلك المعلومات.
الداخلي�
عندما تطلب السلطات الحكومية معلومات رسية ،يمكن أن نوفرها فقط بنا ًء
كتا� ،ويكون ذلك الطلب متوافقًا مع المتطلبات القانونية
عىل تقديم طلب ب ي
ش
ش
المعمول بها ،ويتم الموافقة عىل ذلك الطلب من ِقبل كل من الم�ف المبا�،
ن
القانو� ،وأي إدارة أخرى معنية.
والقسم
ي
ين
وأخ�ا ،لدينا ت ز
السابق�
ال�ام بحماية المعلومات الرسية ألصحاب العمل
يً
أ
أ
ت
والطراف الثالثة الخرى .يجب علينا اح�ام حقوق الملكية والمعلومات
بال�كات أ
الخرى وعدم انتهاك أي وثائق أو مواد محمية بب�اءة ت
الخاصة ش
اخ�اع
والن� .لدينا ت ز
أو حقوق الطبع ش
ال�ام مماثل بحماية المعلومات الرسية الخاصة
بـ CEMEXت
ح� بعد مغادرتنا لـ.CEMEX
إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن التعامل مع هذه المعلومات ،فيجب عليك
ش
استشارة ش
المبا� ،أو قسم الشؤون القانونية ،أو الشخص المسؤول عن
م�فك
المعلومات أو تقديم تقرير أو بالغ من خالل القنوات الرسمية.

الداخل
التداول
ي

يجب أال ت
أبدا عندما تكون بحوزتنا معلومات
نش�ى أو نبيع أسهم ً CEMEX
آ
مادية يغ� عامة عن ش
أبدا أو نشارك
ال�كة .ينبغي أال "ننصح" الخرين ً
آ
أ
ن
ت
ج� ربح لنفسنا أو للخرين.
المعلومات المادية يغ� العامة ح� إذا ك ّنا ال ننوي ي

"المعلومات يغ� العامة" هي معلومات يغ� معروفة عامةً أو
تعت� المعلومات متاحة للجمهور فقط
يغ� متاحة للجمهور .ب
عندما يتم ش
ن�ها للجمهور بع� القنوات المناسبة (عىل سبيل
مسؤول
المثال من خالل بيان صحفي أو بيان من أحد كبار
ي
كاف يسمح لسوق
مر وقت ٍ
 ،)CEMEXوعندما يكون قد َّ
االستثمار باستيعابها وتقييمها.
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الدارة المالئمة للمعلومات
إ
الملكية الفكرية

بينما نسعي وراء ي ز
اللهام ونحقق النتائج.
التم� وتحدي أنفسنا ،نجد إ
تلك النتائج تخص ش�كتنا حيث أنها جزء من .CEMEX
يعت� أي ت
ين
تحس� ،أو ابتكار ،أو تطوير نصل إليه كنتيجة ش
مبا�ة
اخ�اع ،أو
ب
ش
أو يغ� مبا�ة لمسؤولياتنا الوظيفية ملكية خاصة بـ ،CEMEXويخضع
المحل.
للقانون
ي

يش� إىل ت
االخ�اعات،
مصطلح الملكية الفكرية ( )IPي
وأساليب العمل ،والأرسار التجارية ،وبراءات ت
االخ�اع،
وحقوق الطبع ش
والن� (الأعمال الأدبية والفنية،
وال�مجيات ،ومقاطع الفيديو ،والتصميمات)،
ب
أ
والعالمات التجارية (السماء والشعارات).
يجب أن نضمن حماية الملكية الفكرية لـ CEMEXت ز
ونل�م باالبتكار من أجل
ضمان القيمة المضافة وحرية التشغيل.
تتحمل إدارة الملكية الفكرية ش
والدارة القانونية مسؤولية إدارة،
لل�كة إ
وتسجيل ،وصيانة ،ورخصة الملكية الفكرية الخاصة شب�كة  ،CEMEXلذلك
أ
الدارات ألي مسألة ذات صلة
يجب عىل جميع وحدات العمال االتصال بهذه إ
واالمتناع بشدة عن اتخاذ أي إجراء بمفردهم .تُقر  CEMEXبالملكية الفكرية
أ
للطراف الثالثة ت
وتح�مها ،ت ز
وتع�م منع وتج ُّنب عواقب أي انتهاك محتمل
لحقوق أ
الطراف الثالثة .يجب عىل جميع موظفي  CEMEXاالمتناع بشدة عن أي
أ
الدارة القانونية.
استخدام للملكية الفكرية لطراف ثالثة دون إذن مسبق من إ
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سجالت دقيقة

ن
نز
يع� أننا نقوم بتسجيل جميع البيانات بدقة وعىل نحو كامل.
الترصف ب�اهة ي

من واجبنا تزويد أصحاب المصلحة بالمعلومات الصحيحة والكاملة ف ي� الوقت
المناسب .يجب عىل أي شخص مسؤول عن السجالت المالية ،أو أي سجالت
أخرى أو تقارير  ،CEMEXالتأكد أن هذه السجالت تعكس أنشطة أعمالنا بدقة،
وأنها مدعومة أ
جميعا اتباع
بالدلة ،وكاملة ،ودقيقة ،وحديثة .كذلك يجب علينا
ً
والجراءات المحاسبية المعمول بها وسياسات حفظ الدفاتر
جميع السياسات إ
إلعداد جميع الوثائق ذات الصلة.
إذا كنت عىل علم بوجود سجالت يغ� دقيقة أو يغ� كاملة أو اذا كانت لديك
ش
أسئلة تتعلق بأي سجل ،يجب عليك إبالغ ش
المبا� الخاص بك
الم�ف
والتواصل من خالل .ETHOSline

العفاء
إ
التواصل واستخدام وسائل التواصل االجتماعي

ال يمكن التنازل عن أحكام مدونة السلوك لدينا.

ت
ال� نؤديها فيها،
من حقنا أن نرغب ف ي�
ي
التعب� عن شغفنا لـ CEMEXوالرسالة ي
ين
الخارجي� ،أو مستثمر ،أو محلل ،أو
ولكن إذا اتصل بنا أحد أصحاب المصلحة
ف
العالم ،يجب علينا إحالة تلك الطلبات
منظمة يغ� حكومية ،أو عضو ي� وسائل إ
عىل الفور إىل إدارة اتصاالت ش
ال�كة والعالقات العامة.
يُسمح فقط للمتحدث الرسمي باسم  CEMEXبتقديم معلومات ش
ال�كات إىل
الطراف الخارجية أ
المحلل� ،أو أ
ين
الخرى.
العالم ،أو
وسائل إ
ال ينبغي أن ندل بأي ترصيحات خارج  CEMEXحول أداء ش
ال�كة ،أو مبادراتها،
ي
تأم� جميع أ
أو أي أمور داخلية أخرى .علينا ي ن
المور الرسية؛ أي عروض أو
مناقشات خارجية تتعلق بأعمالنا يجب أوال ً أن تخضع للمراجعة ومن ثم
ال�كة والعالقات العامة .يجب أال نشارك �ف
الموافقة من جانب إدارة اتصاالت ش
ي
ال تن�نت يمكن أن ي�ض بسمعة .CEMEX
أي نشاط بع� إ
يُرجى العلم أن إنشاء حساب  CEMEXأو استخدامه ف ي� أي موقع من مواقع
التواصل االجتماعي يستلزم موافقة إدارة االتصاالت والعالقات العامة ف ي�
ال�كة ،وال يحق إال أ
ش
للشخاص المخول لهم ذلك.

ينبغي أن نستخدم جميع وسائل التواصل
الرشادات
االجتماعي بمسؤولية .تشمل بعض إ
للن� أو المساهمة بع� إ ت
المفيدة ش
يل:
الن�نت ما ي
◆ كن عىل حذر أن ما نقوله يمكن أن يُفهم خطأً عىل أنه بيان
ش
لل�كة .يجب أن نوضح أننا نتحدث نيابةً عن أنفسنا وليس نيابةً
الطالق.
عن  CEMEXعىل إ
◆ يجب أن نتذكر أن سلوكنا يمكن أن يؤثر عىل االنطباع المأخوذ
عن .CEMEX
لنف�ض أن ما نكتبه سيكون معلنا .ربما إىل أ
◆ ت
البد.
ً

◆ ال يجوز لنا التورط ف ي� مضايقة أو سلوك يغ� الئق أو ارتكاب أي
انتهاكات أخرى لمدونة السلوك ،أو سياساتنا ،أو القانون بع�
ال تن�نت.
إ
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رسالة ت ز
ال�ام
ت
رسال� ت ز
لالل�ام
ي

ن
أقر بأننا
قرأت مدونة السلوك الخاصة بنا
وفهمت ي
ُ
لقد ُ
م�ُ .
معاي� السلوك المتوقعة ي
ف
ت
جميعا بهذه السلوكيات ي� خلق بيئة عمل آمنة ومح�مة ونحافظ عىل استدامتها.
نسهم
ً
أ
ال� ن
ت
ن
يمكن� العثور فيها عىل سياسات  ،CEMEXوإجراءاتها،
ي
أن� أعرف الماكن ي
كما ي
أ
ت
أيضا كيفية الوصول إىل مركز
ال� تتعلق بدوري .وأعرف ً
وإرشاداتها ،والمواد الخرى ي
ال تن�نت ،والموقع إ ت ن
ال تن�نت.
و� بع� إ
السياسات ،وموقع إ
اللك� ي
إضافةً إىل ذلك ،أنا عىل دراية بالقنوات المختلفة المتاحة للتوجيه بشأن مسائل أ
الخالق
واالمتثال مثل  ETHOSlineولجان أ
الخالقيات المحلية .هذا المستند سوف يكون ن ز
بم�لة
مرجعي اليومي أثناء العمل ف ي� .CEMEX
االسم

التوقيع:

التاريخ:
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مرسد المصطلحات
 :CEMEXيشير إلى  .Cemex، S.A.B. de C.Vوفروعها والشركات التابعة لها.
الدارة،
موظفو  CEMEXأو الموظفون :يشمل ذلك أعضاء مجلس إ
وأعضاء اللجان ،والمديرين التنفيذيين ،والمديرين ،والموظفين المسؤولين،
والموظفين ،والمتدربين.
أ
الموردين
الطراف الثالثة :يشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،العمالء أو
ّ
أو المقاولين ،أو المقاولين من الباطن ،أو الوكالء ،أو الوكالء الفرعيين ،أو
المخصصين ،أو وكالء الشحن ،أو مزودي الخدمات اللوجستية ،أو
الوسطاء
ّ
أ
الموزعين ،أو الممثلين ،أو الشركاء التجاريين ،أو الشركات المشتركة ،أو الفراد
ّ
الذين لديهم عالقات عمل أو عالقات تجارية مع  CEMEXأو لديهم سلطة
صريحة أو ضمنية للتصرف نيابةً عن .CEMEX
أصحاب المصلحة :يشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر أ
الطراف الثالثة
التي نتعامل معها ،والمجتمع ،والحكومة ،والبيئة.
المعلومات السرية :تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،بعض المعلومات
التي يمكن اعتبارها سرية تجارية و/أو ملكية و/أو سرية و/أو حساسة و/أو
غير عامة.
نظام  CEMEXلدارة البيئة ( :)EMSيتكون من آليات لتقييم أ
الثر البيئي،
إ
ومشاركة أصحاب المصلحة ،واالستجابة للحوادث.
نظام إدارة الصحة والسالمة ( :)HSMSيوفر نظام إدارة عملي قائم على
المخاطر ،ويُستخدم لدعم المواقع والشركات عبر  CEMEXعلى مستوى
العالم لتنفيذ ،وتوثيق ،وصيانة ،والتحسين المستمر لعمليات تشغيلية
صحية ،وآمنة ،وموثوقة ،وفعالة.

أ
الجرامية إخفاء عوائد جرائمهم أو جعلها
الشخاص المتورطون في النشاطات إ
الموال عبر أ
تبدو مشروعة عن طريق "غسيل" هذه أ
العمال المشروعة.
مسؤول حكومي أو الشخص البارز سياس ًيا ( :)PEPيشمل على سبيل المثال
ال الحصر )1( ،أي موظف مسؤول ،أو موظف ،أو مستشار ،أو وكيل يتعلق
بأي شكل بأي حكومة أو هيئة حكومية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
أي إدارة ،أو وكالة ،أو كيان تسيطر عليه الحكومة أو أي شخص يقوم بوظيفته
الرسمية؛ ( )2أي مدير ،أو موظف مسؤول ،أو موظف في منظمة دولية؛ ()3
أي مرشح لشغل منصب عام من حزب سياسي ،أو ترشيح رسمي ،أو موظف.
ويشمل هذا التعريف المسؤولين الحكوميين السابقين ،أو أفراد أ
السرة ،أو
القارب المقربين للمسؤولين الحكوميين ،أو أ
أ
سياسيا.
الشخاص البارزة
ً
أي شيء ذي قيمة :يشمل على سبيل المثال ال الحصر أ
الموال السائلة وما
يعادلها (مثل الشيكات ،والحواالت ،وبطاقات الهدايا ،وغيرها) أ
والسهم،
والخصومات على المنتجات والخدمات غير المتاحة للجمهور ،وترفيه الهدايا،
والسهامات السياسية ،وأي شيء آخر له قيمة ملموسة
والقامات ،إ
والسفر ،إ
أو غير ملموسة (على سبيل المثال ،خدمة شخصية ،أو عرض عمل ،أو تبرعات
تحمل الديون أو إسقاطها ،أو استخدام المعدات).
خيرية ،أو ُّ
الهدايا أو الضيافات :يشير إلى أي شيء ذي قيمة ،بما في ذلك المواد
الترويجية ،والعناصر التسويقية التي تحمل عالمة أو شعار  ،CEMEXوالوجبات،
والخدمات ،والترفيه( ،على سبيل المثال ،تذاكر الحفالت الموسيقية أو الرياضية
أو مباراة جولف) ونفقات السفر (مثل تذاكر الطيران ،وتذاكر القطار ،و/أو أجرة
الحافالت والسكن) ،أو القروض ،أو الخدمات ،أو أي شيء آخر متعلق بالترويج
لمنتجات  CEMEXأو تنفيذ عقد.

الموردين ،والتفاوض ،والتعاقد ،والشراء.
عملية الشراء :تشمل البحث عن
ّ
كيان حكومي :يشمل على سبيل المثال ال الحصر الواليات الوطنية والحكومات
والدارات ،والكيانات ،والوكاالت ،وأدوات أي حكومة ،والكيانات
المحلية ،إ
المملوكة للدولة أو التي تسيطر عليها الدولة ،والمنظمات الدولية العامة
أ
والحزاب السياسية.
غسيل أ
الموال :هي عملية إخفاء طبيعة ومصدر أ
الموال أو غيرها من
الرهاب،
الجرامي مثل تهريب المخدرات ،أو إ
الممتلكات المرتبطة بالنشاط إ
أو الرشوة ،أو الفساد ،من خالل ضم أموال أو ممتلكات غير مشروعة في
الطار التجاري حتى تبدو كما لو كانت هذه أ
الموال أو الممتلكات مشروعة أو
إ
حتى يصبح من غير الممكن الكشف عن مصدرها أو مالكها الحقيقي .يحاول
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عندما تكون لديك أسئلة أو
ترصد أي سوء سلوك ،يمكنك
الوثوق ف ي� ETHOSline
www.tnwgrc.com/cemex

