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 قانـون أخالقيـات األعمــال

 (الـات األعمـأخالقي –ا ـ)كوردس
 

  قانون أخالقيات األعمال  كوردسا جلوبال
 

 الخاص بكوردسا جلوبال انون أخالقيات األعمالق (1)

 
 امةـاالستق  ( أ

، يلتزم وأعمالهامعامالتها خالل  لوبالجقيم أساسية وجوهرية بالنسبة لكوردسا والشفافية  االستقامةإيمانا بكون 

والشفافية في جميع العالقات مع الزمالء ستقامة التعامل والتصرف بنوع من االبكوردسا جلوبال  وموظف
 والموردين والعمالء.  المساهمينو
 

 والخصوصية ةـالسري ( ب
سرار التجارية ضر بمبدأ التنافسية الخاص بكوردسا جلوبال واألتتشمل المعلومات الخاصة والسرية تلك التي قد 

باإلضافة للمعلومات الشخصية الخاصة بالموظفين وتلك يتم إفشائها بصورة عالنية  والمعلومات المالية والتي ال

 المعلومات التي تندرج في إطار " اتفاقات السرية" والتي يتم إبرامها مع أطراف ثالثة. 
 
عمالء المؤسسة وموظفيها خصوصية لحماية قصوى ينبغي على موظفي كوردسا جلوبال إعطاء أولوية و

موظفو كوردسا جلوبال المؤسسة باإلضافة للمعلومات الخاصة بهم. كما يقوم تعاونين مع واألفراد والشركات الم
الشركات االتحادية واستخدام تلك المعلومات فقط ألغراض كوردسا بحماية سرية المعلومات الخاصة بأنشطة 

 المعنية ذات الصلة. فقط مع األطراف جلوبال بل وتقاسم تلك المعلومات 

 
أو تربح وتكسب أي مميزات مالية أو تجارية التداول من الداخل صارمة  ةتمنع كوردسا جلوبال وبصورهذا و

واتحاد الشركات  ويشمل ذلك معامالت البورصة من خالل إفشاء سرية معلومات تخص كوردسا جلوبال

المطالبة بنسخ الوثائق سا جلوبال عند انتهاء العمل مع المؤسسة كورد يموظفأنه ليس من حق الخاص بها. كما 
 . همصباأثناء وجودهم بمنواللوائح والتي اندرجت تحت نطاق اختصاصاتهم  والمشاريعالسرية 

 

 ارب المصالحـتضج( 
نوع أو غير مباشر  ةمباشربصورة تجنب المواقف والعالقات التي قد تتضمن بكوردسا جلوبال  وموظفيلتزم 

. ولن يقوم موظفو المؤسسة باستغالل مناصبهم الحالية من أجل الحصول على أي تضارب المصالحمن أنواع 
جلوبال  كوردسا تقوم وذلك من خالل األفراد والشركات التي  مكاسب شخصية أو خاصة بالعائالت واألقارب

سم باستخدام افي المؤسسة موظوينطبق ذلك بصورة مشابهة على عدم قيام بالتعامل معهم في مجال العمل. 
 ي للحصول على أي مكاسب شخصية. جونفوذ كوردسا جلوبال وكوردسا جلوبال/سابن

 

والقانونية التي تقوم بصورة  التأديبيةغير مباشر، نقوم باستخدام األساليب تضارب مصالح وفي حالة حدوث 
المدير أو قسم الموارد البشرية أو  وفي حالة الشك، نقوم باستشارة مصالح األطراف المعنيين.آمنة بحماية 

  . مجلس األخالقيات

 

 ات الموظفـد( مسئولي
التي تتعلق وتقوم كوردسا جلوبال، باإلضافة للمسئوليات القانونية، بإعطاء أولوية لتحقيق المسئوليات التالية 

وتلك الخاصة باسم  فرادوالموردين وشركاء األعمال والمنافسين والمجتمع واأل المساهمينعمالء والموظفين والب
 كوردسا جلوبال. 



 ات القانونيةـالمسئولي -1
يقوم موظفو كوردسا جلوبال بأداء جميع األنشطة والمهام الداخلية والخارجية واإلجراءات في نطاق القوانين 

والمؤسسات داخل المؤسسة والقوانين الدولية. هذا باإلضافة لتسليم جميع المعلومات المطلوبة للسلطات 
 تنظيمية في أسلوب صحيح وكامل وواضح باإلضافة للتوقيت المناسب. ال
 

بيد أنه في حالة القيام بكل األنشطة واإلجراءات، يلتزم موظفو كوردسا جلوبال بعدم توقع الحصول على أي 
مكاسب مع الحفاظ على مساحة مناسبة مع المؤسسات والمنظمات العامة واألجهزة اإلدارية والمؤسسات غير 

  مع الرغبة في إنجاز المهام نابع من إحساس بالمسئولية. كومية واألطراف السياسيةالح

 

 الءـالمسئولية تجاه العم -2
وإتباع اإلجراءات الوقائية يتبنى موظفو كوردسا جلوبال اتجاه يرتكز بصورة رئيسية على رضاء العميل 

سب وتوقيت ممتاز. كما يقوم موظفو العمالء بأسلوب مناوالمحتملة أثناء االستجابة لحاجيات ومتطلبات 

لشروط التي تم االتفاق عليها. كما ينبغي عليهم التعامل مع العمالء تبعا لحينها المؤسسة بتسليم الخدمات في 
 بمزيد من االحترام والشرف والعدل والمساواة والكياسة. 

 

 ة تجاه الموظفين ـالمسئولي -3
حقوقهم الشخصية بشكل كامل وبصورة صحيحة. كما دام تقوم كوردسا جلوبال بإعانة موظفيها على استخ

. تتعامل المؤسسة مع موظفيها بنوع من الشفافية والعدل مع التأكيد على بيئة عمل سليمة وآمنة تخلو من التمييز

ودعم  وتقوم المؤسسة بتشجيع اإلجراءات الضرورية الالزمة لتحفيز التنمية الشخصية الخاصة بالموظفينهذا 
، الجتماعي المتعلق بالتطوع واالشتراك في األنشطة االجتماعية والمجتمعية المناسبة والمتاحةاإلدراك ا

 باإلضافة الحترام وتأكيد التوازن ما بين حياتهم الشخصية والمهنية. 

 

 اهمينـالمسالمسئولية تجاه  -4
يمة لشركاء المؤسسة، هدف خلق قانطالقا من األهمية القصوى الخاصة باستمرار كوردسا جلوبال بالتوازي مع 

 يمكن التحكم أو السيطرة عليها بل وتجاهد تقوم كوردسا جلوبال بتجنب الخوض في مخاطر غير ضرورية وال
بينما تقوم بإدارة من أجل الحفاظ على األرباح المستدامة. هذا وتقوم كوردسا جلوبال بإتباع نظام اقتصادي 

في  واالقتصاديةنية الخاصة بالموظفين بأسلوب يتميز بالفعالية موارد المؤسسة وأصولها باإلضافة لألعمال المه

نمو والتي تعود بدورها بأعلى واالستثمار في مناطق ذات الوقت. وتعمل المؤسسة على تعزيز القوة التنافسية 
المكاسب في نطاق الموارد المحددة والمتاحة. كما تقوم المؤسسة بإتاحة معلومات واضحة وكاملة وصحيحة 

والمخاطر التي قد  سبة حول التصريحات المالية الخاصة بالمؤسسة باإلضافة لالستراتيجيات واالستثماراتومنا

 . المساهمينتقابل فريق العمل أمام العامة وكذلك 
 

 المسئولية تجاه الموردين وشركاء األعمال  -5
ومن أجل التأكيد  متميزل بالتعامل بصورة تتميز باالحترام والعدل كما هو متوقع من أي عمي المؤسسةتقوم 

رية سباإلضافة لذلك بحماية وصيانة المعلومات ال مؤسسةعلى إنجاز المهام في الوقت المحدد لذلك. وتقوم ال
 الخاصة باألفراد والمنظمات وكذلك شركاء األعمال. 

 

 المسئولية تجاه المنافسين -6
القانوني واألخالقي وتقوم بتجنب ردود ذات المتقوم المؤسسة بخوص المنافسة بفعالية فقط في المجاالت   

 المنافسات غير الشريفة. 

 
 وتدعم المؤسسة جميع المجهودات الالزمة لخلق كيان تنافسي داخل المجتمع.

 

 المسئولية تجاه البيئة والمجتمع والبشرية -7
مع داء األعمال والعامة بأ وحاملي األسهمباإلضافة للموظفين والعمالء  المساهمينتتعهد كوردسا جلوبال أمام 

التي تسعى لنجاح األعمال وتحقيق أعلى احترام البيئة المحيطة. كما ستقوم المؤسسة بتنفيذ تلك االستراتيجيات 

 بدون التخلي عن الرغبة في إرضاء والوفاء بمتطلبات األجيال المستقبلية.  لمساهمينلربح نسبة 
 



رسات الخاصة بالمؤسسة في ضوء التقدم كما ستقوم كوردسا جلوبال وبصورة مستمرة بتحسين المما
كما صرحت المؤسسة بتحقيق تقدم مستمر التكنولوجي واألفكار الجديدة في مجال األمن والصحة والبيئة. 

 ومعقول خالل تنفيذ هذا الوعد وااللتزام خالل العمليات التي تتم على مستوى دولي. 
 

والتعليم واألنشطة الخيرية  اإلنسانيمقراطية وحقوق وتعني كوردسا جلوبال وبصورة رئيسية بالحفاظ على الد

عرف موظفي كوردسا جلوبال ببراعتهم في المجال االجتماعي يكما باإلضافة للقضاء على الجريمة والفساد. 
عب دور في المنظمات والخدمات واألنشطة غير ل ومحاوالتهمواإليجابية باإلضافة إلدراك جيد للمواطنة 

بسلوكيات ذات مردود حساس وإيجابي أينما المجتمع والعامة. كما يقوم موظفو المؤسسة  الحكومية من أجل خير

والهدايا في شكل خدمات أو منتجات  اويوجدت أنشطة المؤسسة. ولن يقوم موظفو كوردسا جلوبال بقبول الرش
 خارج النطاق المسموح به والشائع استخدامه. 

 

 ي"" و"سابنجكوردسا" و"كوردسا جلوبالالمسئولية تجاه " -8
 واالستقامةالكفاءة في المؤسسة انطالقا من  المساهمينيثق شركاء أعمال كوردسا جلوبال باإلضافة للعمالء و

 ، حيث تجاهد المؤسسة للحفاظ على سمعتها في أعلى مستوى.ةالمهني

 
خالقية وتقوم سياسات الشركة والمعايير المهنية والمبادئ األوتقوم كوردسا جلوبال بعرض خدماتها في نطاق 

 بااللتزام بها.

كما أنها تعرف بكفاءتها فيه تقوم كوردسا جلوبال بعرض خدمات المؤسسة في المجال التي وباإلضافة لذلك، 
وال تقوم المؤسسة والشرعية.  باالستقامةتسعى للعمل مع العمالء وشركاء األعمال والموظفين الذين يتميزون 

عدم االلتزام بالمبادئ االجتماعية أو يقومون باإلضرار بالبيئة أو الصحة بالتعاون مع هؤالء الذين يقومون ب

 العامة. 
موظفو المؤسسة بالتعبير عن أرائهم الشخصية بل سيقومون في المقابل بالتواصل  اوباإلضافة لذلك، لن يقومو

 من خالل العامة وفي المناطق التي يقومون فيها بتمثيل الشركة.ونشر وجهة نظر المؤسسة 
يقوم موظفو كوردسا جلوبال عند الخوض في مواقف معقدة قد تقوم باإلضرار بكوردسا جلوبال أو سابينسي 

 إتباع اإلجراءات االستشارية اإلدارية والفنية المناسبة. ثم باستشارة األفراد ذوي الصلة أوال 
 

  قانون أخالقيات األعمالالسياسات التي تدعم  (2)
 

 األمن والصحة والبيئة . أ
 

قوانين داخلية ومحلية باإلضافة لوجود كقيمة جوهرية، ما اعتبرت كوردسا جلوبال صحة وأمن موظفيها  طالما
كما تقوم الوكاالت الحكومية بصورة صارمة. ها والعمل بها يتم تطبيق شاملة تقوم بتشجيع وجود بيئة عمل آمنة

ث وفاة لموظف. لذا، تلتزم في أي حادث قد ينجم عنه عاهة مستديمة أو حدو صارمةبالتحقيق وبصورة 

 المنتظم والتدريب المستمر لفهم وتطبيق قوانين األمن. المؤسسة بالفحص األمني 
 

في مجال بالصرامة الشديدة  تتسمكما شرعت الحكومات على جميع المستويات وفي العديد من الدول قوانين 

ن رغبة شديدة في تطبيق القوانين ين عتطبيق هذه القوانفقد أعربت سلطات حماية البيئة. وباإلضافة لذلك، 
مخالفات بيئية شديدة. هذا وتتميز عمليات كوردسا جلوبال المتسببين في الجنائية ضد المؤسسات والموظفين 

بيد أنه يجب المواد للهواء أو األرض أو الماء. الشديد بالقوانين البيئية وخصوصا تلك الخاصة بتسرب  بااللتزام

الطارئ باإلضافة لمعلومات التي يتم الحصول يد من الحوادث مثل السكب أو االنبعاث التبليغ فورا عن العد
تهدد الصحة وذلك للوكاالت الحكومية. هذا وتطالب العديد من بوجود كيمائيات مفاجئ والتي تفيد  عليها بشكل

هنا تتضح ضرورة  منقبل قيام الشركة باستيراد أو تصنيع أي مواد كيمائية جديدة.  مسبقالحكومات بإخطار 

 وأهمية البرامج الفعالة الخاصة بفحص األداء البيئي باإلضافة لبرامج تدريب الموظف المستمرة والشاملة. 
 
 
 

 

 ةقواعد الممارس
 



 المعايير الفائقة الخاصة بتفوق األداء واألعمال -1
وحماية البيئة والموظفين  تتعهد كوردسا جلوبال بااللتزام بالمعايير الفائقة الخاصة بسالمة عمليات المرافق

كما تقوم كوردسا جلوبال بتدعيم والعمالء واألفراد المتواجدين في المجتمعات التي نقوم فيها بإنجاز المهام. 
 وتعزيز األعمال الخاصة بها من خالل جعل قضايا األمن والصحة والبيئة جزء ال يتجزأ من أنشطة األعمال

 الها بتوقعات العامة. ومن خالل السعي المستمر لكي تفي أعم

 

 هدف القضاء تماما على اإلصابات واألمراض والحوادث  -2
 التي قد يصاب بها الفرد أثناء العملتؤمن كوردسا جلوبال بأنه يمكن تجنب جميع اإلصابات واألمراض 

ف كما تهدتلك اإلصابات والحوادث. القضاء على حدوث باإلضافة لحوادث البيئة واألمن حيث أن هدفنا هو 

فهي تقوم بتقييم التأثير البيئي لكل مرفق العمل.  قاتكوردسا جلوبال لتحقيق أمن الموظفين في غير أثناء أو
 لكي تتالءم وأمن المجتمعات الداخلية والبيئة. تعرض إقامته كما تحافظ على جميع المرافق والمواصالت 

 

مستعدة لمساعدة المجتمعات ا تكون اإلدارة كما يتم إعداد المؤسسة لكي تجيد التعامل مع حاالت الطوارئ كم
 تحسين إجراءاتهم الخاصة بالطوارئ. المحلية 

 

     القضاء على االنبعاثات والنفايات -3
تسعى كوردسا جلوبال للقضاء على النفايات حيث سيتم إعادة استخدام وإعادة تصنيع المواد لتقليل الحاجة 

سيتم إخراج النفايات، سيتم معالجتها والتخلص منها بطريقة  . ومتىللمعالجة والصرف وللحفاظ على الموارد

 آمنة ومسئولة. 
مع إعطاء األولوية لتلك التي تقوم وبصورة شديدة من هنا، تسعى كوردسا جلوبال للقضاء على االنبعاثات 

 بتهديد الصحة والبيئة. 

 
 ردسا جلوبال تصحيحها. وحيث أدت الممارسات السابقة لظروف تستحق التصحيح، سيكون لزاما على كو

 

 ، الحفاظ على الحياة الحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية -4
الفعال واالقتصادي للفحم والزيت والغاز الطبيعي والماء والمعادن  ستخداماالتتفوق كوردسا جلوبال في مجال 

ة مواطن خاصة بالحيوات كما تقوم كوردسا جلوبال بتهيئة البيئة المناسبة إلتاحوالموارد الطبيعية األخرى. 

 البرية. 
ولمزيد قامت كوردسا جلوبال بتطوير سياسة للحفاظ على األمن والصحة والبيئة وتحقيق األهداف الخاصة بهم. 

إذا كانت لديك أسئلة أو مراجعتها من المعلومات عن سياسة كوردسا جلوبال عن األمن والصحة والبيئة، رجاء 
كوردسا  مدير األمن والسالمة لشركةاالستعانة السياسة. ويمكنك أيضا مخاوف خاصة بمتطلبات أو أنشطة 

 في مواقعهم.  والبيئة  ةأمن والصحجلوبال لألمن والصحة والبيئة أو مدراء 
 

 الموظفون . ب
 

 سياسة عادلة في بيئة العمل -1
 

بيئة الل إقامة تؤمن كوردسا جلوبال باألهمية القصوى إلقامة والحفاظ على بيئة عمل عادلة للموظفين. فمن خ
عمل سليمة وآمنة وتتميز بالعدل يتم فيها احترام الموظفين ويتم فيها االلتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة، 

 يتمثل المردود بالتأكيد في تحسين وزيادة أداء الموظف باإلضافة للتنمية وااللتزام. 
 

 العرقص وال تقوم بالتمييز على أساس العمر أو مؤسسة تتسم بالمساواة في الفر وتتميز كوردسا جلوبال بكونها

أو أي عجز أو إعاقة أو الدين أو أي سمة أخرى األصل أو الوضع العسكري  أو العقيدة أو اللون أو الجنس أو
التوظيف والتي تشمل على سبيل المثال ال الحصر  شروطعلى جميع تتميز بالقانونية. وتنطبق تلك السياسة 

ولن لترقية وإنهاء العمل والتسريح واالستدعاء والتحويل والغياب والتعويض والتدريب. التعيين واإلحالل وا

كما يحظر على أي فرد  كما أنها تحظر أي نوع من التمييز، التحرشأنواع كوردسا جلوبال أي نوع من  تجيز
ك في حدوث انتهاك القيام بمثل هذا الفعل. وعلى أي فرد يشمن األفراد المشتركين في أنشطة كوردسا جلوبال 

 بإبالغ المشرف أو عضو من أعضاء اإلدارة. لتلك السياسة القيام فورا 



وفيما يلي قواعد الممارسة التي تحدد المبادئ الرئيسية خالل إقامة والحفاظ على بيئة عمل عادلة في كوردسا 
 جلوبال. 

 

 ةقواعد الممارس
 

يقوم و الحالية الخاصة بشروط التوظيف والعمل.تتوافق ممارسات كوردسا جلوبال والقوانين واللوائح  -1

موظفو كوردسا جلوبال بالوفاء بجميع المتطلبات القانونية في نطاق األنشطة الخاصة بهم مع االلتزام 
 بالتشريع. 

تؤكد جميع ممارسات وسياسات الموارد البشرية الخاصة بكوردسا جلوبال أن جميع ممارسات  -2

وإنهاء  والتداولمثال ال الحصر التعيين واإلحالل والترقية والتحويل التوظيف التي تشمل على سبيل ال
 االجتماعيةوالتعويضات والمكافآت والمزايا  العمل والتسريح واالستدعاء والتحويل والغياب

 والتدريبات تتم على أساس ال يتسم بالتمييز. 

باإلضافة للقضاء الفعال  تلتزم كوردسا جلوبال بالقضاء على كل أشكال العمل اإلجباري والقسري  -3
 على عمالة األطفال. 

 

 الخصوصية وسرية الموظف -2
 

خصوصيات الموظف في بيئة العمل أو أي بيئة أخرى لانتهاك ويعتبر أي يتم احترام الحياة الخاصة بالموظف. 
تجاوز. ضد القانون والمبادئ األخالقية ولن تسمح كوردسا جلوبال بأي حال من األحوال بهذا ال خاصة بالعمل

 .والهدف هنا هو مساعدة الموظف على العمل في بيئة يتم فيها حماية خصوصياته العاطفية والجنسية والبدنية
هذا ويتم أيضا حماية حقوق خصوصيات الموظف فيما يتعلق بالكمبيوتر والبريد اإللكتروني واإلنترنت. بيد أنه 

االتصاالت اإللكترونية الخاصة بالموظف. كما يتم ، يتم مراقبة قانون األخالقياتفي حالة وجود تهديد ضد 

ألغراض العمل فقط بدون توقع لوجود الخصوصية أثناء استخدام استخدام أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمؤسسة 
 أجهزة الكمبيوتر والبريد الصوتي والبريد اإللكتروني الخاص بالشركة.  

 

 ةقواعد الممارس
 بين األفراد بواسطة أفراد آخرين.  ال يتم انتهاك خصوصية االتصال ما -1
الشخصية إعطاء أو توزيع أو الحصول على المعلومات ، يحظر وفي حالة التسجيل بصورة قانونية -2

 بصورة غير قانونية. 

تستخدم كأساس وشرط الستمرار  باألفراد والتيالخاصة ال يتم استخدام المعلومات الشخصية  -3
كما أنه ال يتم تقاسم تلك المعلومات مع أطراف ثالثة بدون  التوظيف خارج نطاق الغرض المحدد لذلك

 .دعلم الفر

 يتم احترام الحياة الخاصة والعائلية الخاصة باألفراد.  -4

 

 بيئة العمل التي تتميز باالحترام والخلو من التحرش  -3
باختالف تميزون تم خلق بيئة عمل إيجابية ومتناغمة في كوردسا جلوبال لدعم وتعزيز التعاون واألفراد الذين ي

لكي تعين األفراد راء واألصل والمعتقدات واإلعاقات واألعمار واآل والعقيدة واللون ةوالجنس والديانالعرق 
أي نوع من التمييز من قبل أي موظف أو مدير في نطاق المؤسسة أو على العمل في تناغم. لذا، ال يتم إجازة 

على  ستشارين والضيوف والمدعوين وموردي السلع والخدماتغير العاملين في بيئة العمل مثل العمالء والم

أواألصل أو العمر أو أو الديانة أو القبيلة  العقيدة والسياسية أأساس اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو اآلراء 
 . أو سمات أخرى اإلعاقة البدنية

 

حقوق واالختالفات الثقافية الخاصة الن بكوردسا جلوبال، البد وأن يحترم الموظفو ةوفي سياق األعمال الخاص
أو  العرقعدم التمييز ضد أي موظف أو مرشح على أساس العمر أو باألفراد، حيث تنص سياسة الشركة على 

أو العجز العقيدة أو الديانة أو اللون أو الجنس أو اإلعاقة أو األصل أو األسالف أو الوضع العسكري أو اإلعاقة 

 أي سمة أخرى ذات مردود قانوني. االتجاهات الجنسية أو أو الوضع االجتماعي أو
 

من المحظور على الموظفين والمشرفين وغير الموظفين القيام بأي نوع من التحرش والذي بدوره سيؤثر لذا، 

 بشكل مادي ومضر بكوردسا جلوبال وأي فرد يعمل بالمؤسسة. 



 
القيام بأنه وجه عام ويعرف التحرش الجنسي ب غير قانوني.وويعد التحرش الجنسي نوع من أنواع التمييز 

بإشارات جنسية غير مرحب بها أو مطالبات ببعض التفضيل الجنسي باإلضافة ألي سلوك بدني أو شفهي ذو 
الذي يتم في  والتحرششيء مقابل آخر طبيعة جنسية. ومن الممكن أن يتمثل هذا النوع من التحرش في شكلين: 

 بيئة عدوانية. 

 

 على التقابليةذي يعتمد التحرش ال
 .هذا التحرش بصورة صريحة أو ضمنية شرط خاص بوظيفة الفرد يعتبر الخضوع والموافقة على  -1

الخضوع إلى أو رفض هذا السلوك من قبل الفرد بشكل وثيق بالقرارات المتعلقة بالوظيفة يرتبط  -2

 والتي تؤثر على هذا الفرد.

 

 ةالتحرش الذي يعتمد على وجود بيئة عدواني
 ويرتبط هذا السلوك بالتأثير الشديد على عمل الفرد أو أدائه أو خلق بيئة عمل تتسم بالخوف أو العدوانية. 

 

 قواعد الممارسة
 
عدة صور وأشكال والتي قد تتضمن سلوكيات لفظية أو غير لفظية والتي تعد يتخذ التحرش غير القانوني   -1

 وني عدة أمثلة على سبيل المثال ال الحصر: وتتضمن صور التحرش غير القانمحظورة تماما. 
  بالعرق أو الجنس أو األصل أو العمر أو الديانة أو العجز سؤ االستغالل اللفظي أو المكتوب المتعلق

 أو أي سمة أخرى. 

  التعليقات الصادرة على الجسد أو المظهر أو أسلوب الحياة الخاصة بالفرد والتي تتعلق بشكل أو بآخر
 أو العجز أو أي سمة أخرى.  الديانةجنس أو األصل أو العمر أو بالعرق أو ال

  بدني غير مسموح به أو تقديم أو لمس والذي يعتبره أي سلوك يتضمن أي إيحاءات جنسية أو اتصال
الفرد غير مرحب به. هذا باإلضافة للسلوكيات الضمنية والتي تتضمن النظرات العدوانية أو التحديق 

 سلوك جنسي غير مرحب به.  والتي يعتبرها الفرد

  عرض صور أو رسومات أو كارتون أو مواد فاضحة أو إيحائية في بيئة العمل تتعلق بالعرق أو
 الجنس أو األصل أو العمر أو الديانة أو العجز أو أي سمة أخرى. 

  نس التي تتعلق بالعرق والج البذيئةويتضمن التحرش الجنسي القصص والنكات والتلميحات والتعليقات

 واألصل والعمر والديانة والعجز أو أي سمة أخرى. 

  التصريحات أو التهديدات التي تقوم بربط أو تشير لعالقة ما بين سلوكيات الموظف الدينية أو الجنسية
 والترقيات التي يقوم بالحصول عليها والراتب وأي إجراءات أخرى تتعلق بالوظيفة. ووضعه الوظيفي 

 
غير قانوني. كما أن أي نوع رش الذي يعتمد على أي من السمات التي تم ذكرها عاليه ويعتبر أي نوع من التح
 واء لفظي أو بدني أو بيئي يعد غير مقبول وال يمكن إجازته.سمن التحرش أو التمييز 

 

ينبغي على كل مشرف صنع نوع من التواصل مع موظفي كوردسا جلوبال حول السياسة األساسية  -3
في حالة معرفة إلضافة لتشجيع الموظفين على اإلبالغ عن االنتهاكات. كما أنه التي ترفض التحرش با

  ألخالقيات.لمجلس ابإحالته المشرف بأي انتهاك، ينبغي أن يقوم فورا 

قضايا  لمناقشة مجلس األخالقياتمن حق الموظف أيضا طلب عقد اجتماع غير رسمي مع مدير  -4
تباعا بالتحقيق في الشكوى المقدمة وسيتم  القياتمجلس األخالتحرش شرط وجود السرية. ويقوم 

فيما يتعلق بالشكوى  إتباعهاالتعليمات التي سيتم إبالغ الموظف  بالتحقيقات والنتائج. كما سيتم مناقشة 

الوقائية والعالجية الواجب  اإلجراءاتمع الموظف بيد أنه من حق الشركة تقرير في جميع األحوال 
 اتخاذها.

. كما التظلمات، يتم الحفاظ على مستوى سرية األفراد الذين يقومون بتسليم أو إمضاء وباإلضافة لذلك -5

 أنه من مسئولية كوردسا جلوبال التحقيق في التهم ومقابلة الفرد المتهم والشهود. 

يعتبر االنتقام من أي فرد ثبت قيامه بتقديم تقرير جاد حول مزاعم تحرش أو ساعد في توفير معلومات  -6
ولن تجيز كوردسا جلوبال أي أفعال انتقامية بل سيتم تحرش انتهاك شديد لهذا القانون. خاصة بال

. كما سيتم معالجة تلك التقارير مجلس األخالقياتاإلبالغ عن تلك األفعال بصورة فورية للمدير أو 
 بصورة مناسبة وبسرعة.



فيما صريحات غير صحيحة ينبغي على الموظفين وغير الموظفين أال يقوموا على نحو متعمد بسرد ت -7
يتعلق بشكاوي التحرش أو التحقيقات التي تتم فيها. كما سيخضع الموظفين الذين يقومون باإلبالغ عن 

 إلجراءات تأديبية والتي قد تصل للفصل من العمل. مزاعم تحرش غير صحيحة 

تأديبية  إلجراءات وظف ثبت عدم التزامه بسياسة كوردسا جلوبال فيما يخص التحرشيخضع أي م -8
االشتراك يكون لزاما على الموظف غير الملتزم والتي قد تتضمن الفصل من العمل. باإلضافة لذلك، 

وإذا ثبت اشتراك أي موظف في تدريب أو تلقي االستشارات المناسبة كجزء من اإلجراءات التأديبية. 
الخاص بالموظف. وقد سيتم إلحاق تسجيل لهذا االنتهاك في الملف في أي شكل من أشكال التمييز، 

ينتج عن التمييز أيضا تقييم ضعيف ألداء الموظف أو فقد الراتب )والتي تضمن منع 

في  نغيرالموظفيوإذا ثبت تورط أي من المكافآت(واإليقاف عن العمل بدون راتب أو الفصل. 
  وقطع العالقات بينه وبين كوردسا جلوبال.  التحرش، يتم منع التعامل معه

 

 مؤسسة والتكامل الماليج( أصول ال
 
 تكامل التقاريروالتحكم الداخلي  -1

لقد أقامت كوردسا جلوبال معايير تحكم داخلية وإجراءات للتأكيد على حماية األصول واستخدامها بطريقة 
الخاصة بالمؤسسة التقارير المالية ينبغي أن تقوم تتسم بالدقة والثقة. مناسبة وأن السجالت والتقارير المالية 

الخاصة بساعات وتقارير البحث وتقارير المبيعات وحسابات التكاليف والسجالت ية سجالت الحسابلضافة لباإل

الحقائق والطبيعة الحقيقة لمعامالت المؤسسة التجارية. بتمثيل وبصورة دقيقة وواضحة العمل والوثائق األخرى 
غير ات التحكم الداخلي. كما تعد الحساب الحفاظ على وااللتزام بنظمويتقاسم الموظفون المسئولية فيما يخص 

ضوابط القانون والتقارير المالية التي تتسم باالحتيال مخالفة لسياسة كوردسا جلوبال بل أنها تخالف  الدقيقة

. وتتضمن تلك االنتهاكات بطبيعة الحال مسئولية شخصية مدنية وجنائية تلتزم بها المؤسسةواللوائح التي 
 لعقابية التي سيتم اتخاذها ضد المؤسسة.باإلضافة لإلجراءات ا

 

 قواعد الممارسة
ما بين التكاليف ورأس المال باإلضافة للتكاليف أو  اتللحسابيعد التصنيف الخاطئ الذي يتم بشكل متعمد  -1

للتصنيف الخاطئ المتعمد العوائد المبالغ فيها سواء بالزيادة أو النقصان والتي تظهر في فترة حالية باإلضافة 
 دالتزوير المتعموهناك أيضا ، في حين كونه منتج قد تم تصنيعه بشكل مقبولخزون الذي لن يتم تسويقه للم

 لتقارير التكاليف والسفر، وجميعها أمثلة النتهاك سياسة التوثيق والمعايير الحسابية. 

التجارية يتم توثيق جميع الحسابات والسجالت بطريقة واضحة بحيث تصف الطبيعة الحقيقة للمعامالت  -2
واألصول والمسئولية التجارية والسندات باإلضافة للتصنيف المناسب الدقيق للسجالت الحسابية بالتوافق 

 مع معايير التقارير المالية العالمية.

ينبغي عدم وجود أي سجل أو مادة أو وثيقة تتسم باالحتيال أو التشويه أو التضليل أو لم يتم إكمالها أو  -3
 حظرها بشكل متعمد. 

 

 استخدام موارد كوردسا جلوبال -2
ال يتم ولصالح كوردسا جلوبال في حالة استخدام موارد تحت اسم المؤسسة. تكون األولوية األولى والرئيسية 

تحت أي اسم أو لصالح أي طرف آخر إال ها استخدام أصول أو موارد أو طاقم العمل الخاص بالمؤسسة خارج

يلتزم جميع العاملين في المؤسسة بمبدأ " االستخدام الفعال كما وبال. في حالة حماية وضمان مصالح كوردسا جل
 للموارد". 

 

للموارد لصالح المؤسسة االستغالل المناسب للوقت. ففي خالل ساعات العمل، كما يتطلب االستخدام الصحيح 
ال يقوم و. صيةلصالح األعمال الشخ هيقوم موظفو كوردسا جلوبال باالستغالل الفعال للوقت وال يتم إهدار

 المدراء بتكليف الموظفين بإنجاز مهام شخصية. 

 
المقابالت الشخصية أثناء ساعات العمل الرسمية. كما إجراء  وأوبوجه عام، ال يتم إجازة استقبال الضيوف 

موضوع الزيارة وفي أوقات محددة طبقا لمع الزوار ينبغي أن يقوم الموظفون بإجراء المقابالت واالجتماعات 

 كل ال يعيق سير األعمال. بش
 

 حماية أصول كوردسا جلوبال -3



 
القانون ويتضمن من أهم األصول التي تعتمد عليها كوردسا جلوبال في مسيرتها العملية.  تعد المعلومات واحدة

حرية التجارة  تفاقيةابالشروط الالزمة واالحتياطات الخاصة اليوم الدولي الخاص بحماية األسرار التجارية 
من التنوع الذي يميز  الكثيرالعامة للتعريفات الجمركية والتجارة. بيد أن هناك  االتفاقيةو كا الشماليةألمري

بالعمل في  تقومالقوانين المحلية الخاصة بالفرد في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، تقوم معظم الدول التي 

يعد االستخدام الفعال السرية. لذا،  نطاقها بفرض عقوبات مدنية وأخرى جنائية على السرقات التجارية
للمعلومات وتقاسمها بشكل مناسب والحفاظ على سريتها وتكاملها مسئولية مشتركة ما بين المؤسسة وأفرادها. 

عامل كما يعد التوافق ما بين نظم اإلدارة المعمول بها والعمليات التي يتم تنفيذها إلدارة المعلومات وسريتها 

ومن هنا يتم سرد تفاصيل تلك الممارسات فيما يتعلق رباح التي تقوم المجموعة بتحقيقها. مهم جدا في زيادة األ
 بهذه القضية في سياسة أمن المعلومات الخاصة بكوردسا جلوبال والوثائق التابعة لها. 

 

تشويه ع وفي أثناء جمع المعلومات التي تخص المنافسين، يقوم الموظفون باستخدام موارد أخالقية قانونية لمن
سة فيما يخص التقديم غير المناسب. هذا ومن الممكن تجنب العقوبات المدنية والجنائية الواقعية عمليات المؤس

ضد المؤسسة والموظفين والتي يتم فرضها بسبب سؤ استخدام األسرار التجارية وذلك من خالل االلتزام 

 بتعليمات الشركة. 
 

رية الخاصة بكوردسا جلوبال باإلضافة للمبادئ التي يجب المعلومات السوفيما يلي قواعد الممارسات التي تحدد 

 فيما يخص المعلومات السرية.  إتباعهاعلى الموظفين 
 

 ةقواعد الممارس
 ةاألخرى الخاصتشمل المعلومات السرية على سبيل المثال ال الحصر العالمات التجارية والحقوق الثقافية 

والمطورة والمنشورة من قبل طاقم العمل والتي تشتمل على جميع  المشفرة بكوردسا جلوبال وقواعد البيانات
والملصقات وتعبئة المنتجات والعمليات والمنتجات غير المعلنة ونتائج األبحاث واإلعالنات أنواع االبتكارات 

 اتيجيةاإلستروالخطط )الخاصة بالتسويق والمنتجات والنواحي الفنية( واستراتيجيات األعمال والشراكات 

والمعلومات التي تخص طاقم العمل والمعلومات التي تخص الشراكة والمعلومات المالية  ةوالعقود قيد الدراس
 وقوائم العمالء وتصميمات المنتجات واألساليب والمواصفات وهوية العمالء الحاليين ومعلومات الموردين

 ة. مكتوبة أو مصورة أو مقروءهيئة هذه المعلومات سواء في شكل و

 

 وفيما يلي المبادئ الخاصة بالمعلومات السرية: 
أي  والمؤسسة أسلطة معتمدة ألي فرد لم يتم تعيينه من قبل بدون ال يجوز إفشاء تلك المعلومات  -1

 موظف ال تتطلب طبيعة عمله معرفة تلك المعلومات. 

ضرورية لحفظ ال يجوز تغيير أو نسخ أو تشويه تلك المعلومات. كما يجب اتخاذ اإلجراءات ال -2
 يتم تأريخ التعديالت التي تتم بصدد تلك المعلومات. ووتخزين وحماية المعلومات 

وفي حالة ضرورة نقل هذه المعلومات رية خارج حدود المؤسسة. سال يتم التصرف في الملفات ال -3

 خارج حدود المكتب، يجب الحصول على موافقة الشخص المسئول أو اإلدارة العليا. 

على كلمات المرور وشفرات المستخدم أو أي معلومات مشابهة تستخدم للدخول إلى يتم الحفاظ  -4
 معلومات المؤسسة بصورة سرية وال يتم إفشائها إال لألشخاص المختصين ذوي السلطة. 

ال يتم مناقشة معلومات المؤسسة السرية في قاعات الطعام أو المطاعم أو المصاعد أو خدمات النقل أو  -5
 األخرى.  األماكن العامة

يتم تصنيف المعلومات حسب درجة السرية ويتم ذكر ذلك بصورة واضحة في محتوى المعلومات.  -6

بالتوازي مع المهام التي في المؤسسة القابضة بمعرفة درجة سرية المعلومات يقوم طاقم العمل كما 
أعلى  إتباعتم يجب عليهم القيام بها والتصرف تباعا لذلك. وفي حالة الشك بخصوص درجة السرية، ي

 المدير المختص في حالة الضرورة.مستوى من السرية مع استشارة 

وتقاسم معلومات المؤسسة مع طرف ثالث أو أفراد  في حالة التساؤل حول مصالح كوردسا جلوبال -7
أو يتم استالم تعهد خاص بالسرية من الطرف آخرين، يتم توقيع اتفاقية خاصة بسرية المعلومات 

أمن وحماية اء المعلومات السرية وذلك لتأمين والتأكيد على مسئولية تلك األطراف عن الثالث قبل إفش

 األصول. 

 ال يتم إصدار أي تصريحات غير حقيقية أو نوع من األحاديث حول األفراد أو المؤسسات. -8

تتسم المرتبات واليوميات واألرباح السنوية والمعلومات الشخصية المشابهة والتي تخص األفراد  -9

هذا ويتم تسليم المعلومات فيما عدا األفراد المختصين. لمؤسسة بالسرية وال يتم إفشائها ألي فرد وا



التي تخص الفرد بصورة سرية خاصة بالفرد وحده. ومن المحظور على طاقم العمل إفشاء تلك 
 المعلومات لآلخرين أو ممارسة الضغط على أفراد آخرين إلفشاء تلك المعلومات. 

 
مسئولية لذلك، تعتبر الحماية واالستخدام المناسب ألصول المؤسسة ومن بينها معلومات عن الملكية وباإلضافة 

أساسية لكل موظف. هذا ويجب على كل الموظفين االلتزام ببرامج أمن المواقع لحماية الملكيات المادية 

األفعال اإلجرامية أو انتهاك باإلضافة للفقدان جراء  واألصول األخرى ضد االستخدام أو الحذف غير القانوني
 الثقة. 

 د( الحكومات وشركاء األعمال
 

 الهدايا وقبولمنح  -1
 

لهم أو لآلخرين والتي قد يمتنع موظفي كوردسا جلوبال عن طلب أو قبول الهدايا والمزايا والتفضيالت سواء 
جلوبال بطلب أو قبول وسلوكياتهم. وبصورة مشابهة، لن يقوم موظفو كوردسا  تؤثر على نزاهتهم وقراراتهم

من أي شخص أو مؤسسة أعمال القروض ) فيما عدا القروض التقليدية بنسب السوق من المؤسسات الدائنة(

 سواء في مجال عالقات أو منافسة مع كوردسا جلوبال. 
 
 أو اإلحراجوإيمانا بااللتزام بهذه القاعدة، لن تواجه كوردسا جلوبال أو موظفيها أي نوع من النقد أو المقاضاة  

 مصالح حقيقي أو مزعوم أو ممارسات غير أخالقية. تضارب نتج عن يقد  والذي
 

أدناه إطار تبادل الهدايا ما بين موظفي المؤسسة والمؤسسات واألفراد المذكورة  ةقواعد الممارسحدد كما ت

ب على الموظفين إتباعها في حالة وجود عالقة عمل فيما بينهم باإلضافة للمبادئ ذات الصلة والتي يج اآلخرين
 في مثل هذه المواقف. 

 

 ةقواعد الممارس
والتي تؤثر أو  ماليةموظفي كورسا جلوبال تلقي مزايا أو هدايا سواء ذات أو بدون قيمة على يحظر  -1

 قد تؤثر على نزاهة الموظف وأدائه وصنعه لقراره وإنجازه المهام المطلوبة. 
أو قد يشترك في  3كما هو محدد في البند رقم  الهداياو منح أقد يقوم موظفو كوردسا جلوبال بتلقي  -2

 ممارسة خاصة حسب الشروط التالية: 

 التوافق مع أهداف العمل الخاصة بالمؤسسة.  -
 التوافق مع التشريع المعمول به. -

 .النيةالععدم التسبب في أي نوع من اإلحراج لكوردسا جلوبال في حالة  -

 :2ها آنفا في البند رقم وبشرط تحقيق الشروط التي تم ذكر -3

 

يقوم موظفو كوردسا جلوبال بعرض وقبول سبل الترفيه والهدايا والوجبات التي تتسم "بالمعقولية"  -
 بالتوافق مع المعايير المقبولة في بيئة العمل وبشرط االلتزام بمبادئ جدول سلطات المؤسسة.

زي والمعنوي كتذكار بعد االشتراك في المردود الرمما إلى ذلك من األشياء ذات ويتم قبول الهدايا  -

 الندوات والمؤسسات المشابهة لكوردسا جلوبال. 

 
ال تتطلب الحاالت المذكورة عاليه باإلضافة للهدايا والمزايا والعطالت والخصومات، وجميعها ذات  -4

ون القيمة اإلجمالية للهدايا التي تم أو في حالة أن تك 2في حالة توافقها مع البند مردود معنوي، موافقة 
أو  ليرة تركية جديدة  252 الحصول عليها في كل سنة ميالدية كاملة من كل فرد أو مؤسسة ال تتعدى

  ما يساوي هذه القيمة.
 قي الهدايا أو المزايا التي تتطلب بصورة واضحة أو ضمنية التعامل بالمثل. لمن المحظور ت -5

 قتراح الرشاوي أو العموالت تحت أي ظروف. ال يجوز تلقي أو منح أو ا -6

موظفي كوردسا جلوبال قبول النقد أو ما يعادله ) األسهم أو صورة أخرى من على من المحظور  -7
صور السندات التي يتم تسويقها( بأي قيمة أو اقتراض المال من المقاولين والموردين واالستشاريين 

تكاليف السفر الخاصة بهم أو هؤالء األفراد دفع على  الموافقةأو مطالبة أو والمنافسين والعمالء 

 أو ما شابه. األنشطة 



تقوم اإلدارة العليا في كوردسا جلوبال باعتماد الهدايا والمواد التشجيعية التي تقوم المؤسسة بمنحها  -8
اد بيد أن توزيع تلك الهدايا والمو في سياق عالقات األعمال. للعمالء والتجار أو األطراف اآلخرين

 التشجيعية ال يحتاج أي اعتماد أو موافقة. 
، تقوم كوردسا جلوبال بقبول خدمات ومنتجات معقولة 2في حالة تحقيق الشروط الواردة في البند رقم  -9

والقيم األخالقية الخاصة في صورة هدايا ويتم اعتبار معقولية هذه المنتجات والخدمات طبقا لثقافة 

 مسبقة وموافقة اإلدارة العليا. مع اعتبار المعرفة ال المتلقيب

في الحاالت االستثنائية التي تتطلب فيها الثقافة الداخلية المحلية تبادل الهدايا والتي تتجاوز القيم التي  -12
حددتها سياسة الشركة، يتم قبول تلك الهدايا فقط تحت اسم كوردسا جلوبال وبموافقة اإلدارة العليا. 

 ايا فقط طبقا للثقافة المحلية الداخلية. وفي كل األحوال، يتم تبادل الهد

التي تم  الترفيهسبل الهدايا والمزايا وتتضمن والتي يجب تنظيم السجالت الحسابية والوثائق التابعة  -11
يقوم كبير المسئولين بطريقة دقيقة متضمنة النصوص الوصفية والواضحة والمناسبة. تقديمها لآلخرين 

بصرف النظر عن األسلوب أو ءات توثيق وتسجيل أي مدفوعات اتخاذ إجراالماليين في المؤسسة ب
 الشكل.

ظفو الحكومة تحت أي شروط بدء أعمال جديدة أو االستمرار قرار مو( 1وقد ال تتضمن المدفوعات ) -12

أي قرار قام أعضاء الحكومة باتخاذه ضمن عملية صنع ( 2في أعمال أخرى مع أي طرف آخر )

  و االستمرار في األعمال مع أطراف ثالثة.القرار الخاصة ببدء عمل جديد أ

 

 العموالت والتخفيضات والخصومات -2
 

ما يخص تعتبر العموالت الخاصة بالبيع والتخفيضات والخصومات واالئتمان والمخصصات األخرى ضمن 
لتأكيد أعمال العمالء بيد أنه هناك حاجة لمزيد من االهتمام لتجنب المدفوعات غير القانونية وغير األخالقية و

بيد أن تلك المدفوعات المتعلقة باألعمال البد وأن بقواعد ولوائح الضرائب وتبادالت العمالت المتنوعة. االلتزام 

والذي  تتسم بالمعقولية وأن يتم تبريرها وتفسيرها بشكل جيد وتوثيقها بشكل مناسب بل ويتم إلحاقها بكيان العمل
 يتم إصدار فاتورة أو قسيمة البيع لصالحه.

 

 قواعد الممارسة 
بالرجوع لمبيعات المؤسسة، يتم منح العموالت والتخفيضات والخصومات واالئتمان والمخصصات  -1

تضمن تالبد وأن مدفوعات ال هالتي ستقوم بتسجيل عملية البيع، بيد أن هذفقط من خالل المؤسسة 
 تي: اآل

 لخدمات التي تم القيام بها،أو ا اارتباط معقول أو نسبة مقبولة لقيمة السلع التي تم تسليمه ( أ



تتم من خالل شيك أو تحويل بنكي لكيان العمل المختص الذي تتم معه اتفاقية العمل أو الهيئة الذي  ( ب
وليس ألفراد بعينهم أو موظفين أو عمالء يتبعون تلك  –لصالحها سيتم إصدار أصل فاتورة البيع 

  الكيان أو كيان تابع. 
 ها كيان العمل، تتم فقط في الدولة الكائن في ( ت

 كاملة تحدد بوضوح طبيعة وغرض الممارسة.يتم تعزيزها من خالل وثائق  ( ث

 
عند مطالبة المؤسسة دفع عمولة أو ائتمان أو تخفيض أو أي ارتباط آخر لطرف ثالث أو المستفيد أو  -2

دفع فقط بكيان العمل المذكور أو التعامل بعملة مختلفة، يتم الالبنك في دولة أخرى غير تلك الخاصة 

 في حالة الوفاء بالمعايير التي سيتم ذكرها أدناه باإلضافة للمتطلبات التي تم سردها عاليه:
ال يوجد خالل التعامالت التي تتم مع المستفيد ما يفيد وجود انتهاكات لقانون الضرائب أو  ( أ

 الصرف أو أي أغراض غير قانونية أخرى. 

ئول مختص معتمد في كيان العمل يتحدد فيه ينبغي على المستفيد تسليم طلب مكتوب من مس ( ب
 ومكان الدفع. بأسلو

بهذه المدفوعات قانوني. وفي حالة عدم إتاحة يعد قيام المؤسسة كمورد أو قائم بالدفع  ( ت

معلومات حول شرعية تلك المدفوعات من مصادر أخرى مثل البنوك، يقوم االستشاري 
ي الداخلي للحصول على التعليمات القانوني، في حالة مطالبته، باالتصال باالستشار

 المناسبة. 

 
في  والمبالغةينبغي خلو األمر من التزوير وسؤ التفسير بالرغم من ذلك، وفي جميع األحوال،  -3

أي وثيقة ) ومن بينها قسائم الشراء والوثائق االستشارية وخطابات االئتمان( خالل مدفوعات 

 أو المعلومات التي تحتوي عليها الوثائقق أو حذفها كما يتضمن ذلك حظر الوثائالممارسة التجارية. 
 أو إحداث أخطاء متعمدة في الوثائق. 

لدفع العموالت والتخفيضات واالئتمان والخصومات والمخصصات االتفاقات التي أبرمتها المؤسسة  -4

 وفي حالة عدم تحقيق ذلك، يجب إرفاق مذكرة تفسيرية مع وثيقة الدفعيجب وأن تكون مكتوبة. 
 ه السلطة المختصة. تخاصة بالملف الذي أعدال

تكون العموالت والتخفيضات واالئتمان والخصومات والمخصصات التي تقوم المؤسسة بدفعها أو  -5

فيما يخص الصناعة وأسعار الكتالوجات أو أي إجراءات معيارية معايير التجارة مع منحها بالتوافق 
 وثيقة أو مذكرة مكتوبة لملف.لتوثيقها في أخرى مكتوبة ولن تكون هناك حاجة 

تخضع مدفوعات السلع والخدمات التي تقدمها المؤسسة لنفس االعتبارات المذكورة عاليه مع اعتبار  -6

تم تسليم  حيثالمدفوعات التي تشمل العموالت وما إلى ذلك فيما عدا المدفوعات التي تمت في الدولة 
طلب كتابي من مسئول خضع بعينها لمراجعة أو من خالل المورد وهي ال تالمنتج أو إسداء الخدمات 

 إال في حالة اعتبار أسلوب الدفع غير قانوني أو غير أخالقي.   ;تابع للقائم على الدفع

 

 المنافسة وعدم الثقة -3
 

يكون تطبيق قوانين و ،تخضع المؤسسة لقوانين المنافسة وعدم الثقة في معظم الدول حيث تقوم بأداء األعمال
ما بين سلطات التطبيق. وبوجه عام، فإن معظم قوانين عدم الثقة السارية حيث جة للتعاون الدولي عدم الثقة نتي

 التجارة أو تقلل من المنافسة.تعيق تقوم كوردسا جلوبال باألعمال تمنع االتفاقات أو اإلجراءات التي قد 

مقاطعة عمالء أو موردين ألسعار أو ن لتثبيت أو التحكم في االمنافسيكما تتضمن االنتهاكات االتفاقات ما بين 
 خصيص منتجات أو مناطق أو أسواق أو لتحديد إنتاج أو بيع منتجات.تبعينهم أو 

 

 تعتبر ال  للتأكيد على أن أي أنشطة تتم مع ممثلي المؤسسات األخرىإلقاء مزيد من الضوء نبغي بيد أنه ي
 كانتهاكات لقوانين عدم الثقة. 

 

االلتزام  إرشاداتعدم الثقة في كتيبين: " بقوانينيم سياسة المؤسسة فيما يتعلق بااللتزام وباإلضافة لذلك، تم تقد
دليل عدم الثقة ألعضاء االتحادات التجارية". وينبغي أن يقوم طاقم العمل في التسويق واألنشطة بعدم الثقة" و " 

 ك الكتيبات. تلبدراسة ذي الصلة والموظفين الذي تتطلب أعمالهم االتصال بالمنافسين 

 

  تضارب المصالح -4
 



أو  حقيقي تضارب مصالحينبغي أن يقوم موظفو كوردسا جلوبال بتجنب المواقف والعالقات التي تتضمن 
كما يتحمل موظفو كوردسا جلوبال مسئولية تجنب محتمل ما بين مصالحهم الشخصية واهتمامات المؤسسة. 

باإلضافة لتجنب المواقف من أجل تحقيق مكاسب شخصية موارد المؤسسة واسمها وهويتها ونفوذها  ماستخدا
التي تحدد المواقف والعالقات التي  ةالتي قد تؤثر سلبا على صورة وسمعة المؤسسة. وفيما يلي قواعد الممارس

مهام الشركة أو خالل حياتهم يقابلها موظفو كوردسا جلوبال أثناء أداء والتي قد  تضارب مصالحتتضمن 

ود عالقات أعمال بعينها. وباإلضافة لذلك، تقوم تلك القواعد بتحديد مبادئ يجب على الشخصية جراء وج
 في تلك المواقف.  إتباعهاالموظفين 

 

 قواعد الممارسة
 

 تضارب المصالحاألنشطة التي قد تخلق نوعا من  -1
 

د تخلق نوعا من ينبغي على موظفي كوردسا جلوبال االلتزام كليا بالمواقف التي سيتم ذكرها أدناه كأنشطة ق
تلتزم كوردسا جلوبال ببذل المجهودات الضرورية لتشجيع و باإلضافة للمبادئ التالية تضارب المصالح

 الموظفين على االلتزام بتلك المبادئ.

 تضارب المصالحاالشتراك في أنشطة قد تخلق نوعا من  ( أ
 

صدقائهم أو أطراف ثالثة والتي االشتراك في عالقات عمل مع أعضاء عائلتهم وأعن يمتنع الموظفون كليا 

ينبغي على أي مزايا أو مكاسب أخرى. فعلى سبيل المثال، تتضمن  تتطلب العالقات معهم التعامل بالمثل أو
فرد من أفراد األسرة. بيد أن  هالموظف ذو السلطات الشرائية تجنب إجراء األعمال مع المورد في حالة تعيين

. وبصورة مشابهة، ينبغي أن يتسم المؤسسةوموافقة رئيس مجلس إدارة معرفة الحاالت االستثنائية تتطلب 

محتمل للمصالح والذي قد يحدث نتيجة عمل أعضاء العائلة  تضاربموظفي كوردسا جلوبال بالحكمة حيال أي 
 مع المنافسين. 

 

ن يقوموا بتسهيل والتي تشمل عمليات البورصة ولجراء التداول من الداخل ال يقوم الموظفون بتلقي أي مزايا و
 تلك األمور لآلخرين. 

 

ولن يقوموا تحت أي  أعمال بصورة مباشرة أو غير مباشرةأي بعدم إدارة يلتزم الموظفون انه من األساسي أن 
مسمى بالعمل لصالح طرف آخر أو مؤسسة أخرى أثناء أو خارج نطاق ساعات العمل مقابل أجر أو مزايا 

لوبال العمل لطرف ثالث )فرد من العائلة أو صديق أو شخص آخر ( أو ويمكن لموظفي كوردسا ج . مشابهة

 منظم مقابل عائد أو منافع مشابهة وذلك بعد ساعات العمل وذلك بالشروط اآلتية : 
 القابضة .عدم وجود تضارب للمصالح مع عمله في الشركة أو أي من شركات سابنجي  -1

 خرى والسلبيات التي تدعم هذه القواعد .التوافق مع كافة القواعد األخالقية المهنية األ -2

 أال يسبب ذلك تأثير سلبي على ادارة الموظف بالشركة . -3

 ويجب الحصول على موافقة االدارة على ذلك ، وهذه الموافقة تكون مؤكدة من :
 مدير سابنجي القابضة للعاملين التابعين له وذلك بناءا على نصيحة مجلس األخالقيات . - أ

 جلوبال للعاملين التابعين له وذلك بناءا على نصيحة مسئولي االلتزام األخالقي. مدير شركة كوردسا - ب

 مديري المواقع بناءا على نصيحة مسئول االلتزام األخالقي للموقع ومدير الموارد البشرية للموقع .  - ت
 اتحاد افيما عدأخرى  يلتزم الموظف أيضا بعدم العمل كعضو من اإلدارة أو المراقبة في مؤسساتو

ولن يقوم بقبول منصب أو وظيفة لصالح  ;إدارة المؤسسةمجلس  بدون موافقةوذلك المؤسسات 

ولكن يمكنهم العمل في المؤسسات المنافسة أو المؤسسات التي يتم إقامة عالقات أعمال معها. 
بة الجامعات والمنظمات الغير حكومية ذات المسئولية االجتماعية واألعمال الخيرية بعد موافقة مكتو

 .من ادارة طالما ال تؤثر على مسئولياتهم في العمل 
 

عملياتها حيث ال قد يقوم الموظفون بإلقاء تصريحات وكتابة تقارير مهنية في موضوعات ال تنتمي للمؤسسة أو 

حاجة لموافقة المدير التنفيذي أو المدير العام الستخدام اسم يتعارض ذلك وسياسات المؤسسة. بيد أنه هناك 
 سة في هذه األنشطة. المؤس

 



يمكن لموظفي الشركة المشاركة في األحزاب السياسية بصورة فردية أو تطوعية ويجب على المديرين أال 
يطلبوا من الموظفين المشاركة في أي نشاط سياسي أو االشتراك في حزب معين ويجب مراعاة الشروط اآلتية 

 في المشاركة السياسية : والحصول على موافقة االدارة للموظفين الذين يرغبون
أال يمثل ذلك أي تضارب في المصالح مع عمله الحالي في الشركة أو أي  من شركات كوردسا  -1

 جلوبال أو مجموعة سابنجي القابضة .

 عدم ممارسة أي نشاط اال خالل ساعات العمل أو استغالل وقت أي زميل لذلك . -2

وكذلك عدم استخدام موارد الشركة ألنشطتهم  عدم استخدام اسم الشركة أو وظيفته أو وصفه المهني -3
 السياسية .

 ويجب الحصول على الموافقة من االدارة وهذه الموافقة تكون مؤكدة كما يلي : 
 مدير سابنجي القابضة للعاملين التابعين له وذلك بناءا على نصيحة مجلس األخالقيات .  - أ

 ناءا على نصيحة مسئولي االلتزام األخالقي.مدير شركة كوردسا جلوبال للعاملين التابعين له وذلك ب - ب

مديري المواقع بناءا على نصيحة مسئول االلتزام األخالقي للموقع ومدير الموارد البشرية للموقع .   - ت
ويلتزم الموظف أيضا بعدم العمل كعضو من اإلدارة أو المراقبة في مؤسسات أخرى فيما عدا اتحاد 

ولن يقوم بقبول منصب أو وظيفة لصالح  ;رة المؤسسةإدامجلس  المؤسسات وذلك بدون موافقة

ولكن يمكنهم العمل في المؤسسات المنافسة أو المؤسسات التي يتم إقامة عالقات أعمال معها. 
الجامعات والمنظمات الغير حكومية ذات المسئولية االجتماعية واألعمال الخيرية بعد موافقة مكتوبة 

 ياتهم في العمل .من ادارة طالما ال تؤثر على مسئول

 
أو لجنة يلتزم الموظف بعدم القيام بأي مساهمة من خالل تمويل المؤسسة أو ملكيتها أو خدماتها ألي حزب 

. في أي حكومة سواء محلية أو قومية أو أجنبيةسياسية سواء محلية أو أجنبية أو أي مرشح أو صاحب منصب 

ب( مساهمات  .السياسية في ظل القوانين المعمول بها وال تستقصي هذه السياسة ما يلي أ( إجراءات اللجان
القانونية التي . ج( المساهمات السياسية المشابهاالستفتاءات العامة أو االقتراع المؤسسة القانونية لدعم أو رفض 

 . بصورة مسبقةيقوم المدير التنفيذي للمؤسسة باإلطالع عليها 

 
وية على أطراف ثالثة خارج المؤسسة خيرية مالية أو معنكما يمكن للموظف أن يقوم شخصيا بعرض خدمات 

 كما يحق للموظف امتالك عضوية نشطة في المنظمات الخيرية.

 

 السلوك المهني وءس -2
إهمال أو وتسببه في ال يجوز أن يقوم أي موظف بأي فعل قد يضر بكوردسا جلوبال من خالل استخدام نفوذه 

        لشخصية أو تلك الخاصة بأقاربه. حذف أو أن يقوم بفعل لصالح مصالحة ا
 

ال يجوز أن يحصل الموظف على مكاسب شخصية مباشرة أو غير مباشرة من جراء أنشطة شراء أو بيع أو 

 عقود تكون المؤسسة طرفا فيها. 
 

ظام ال يقوم الموظف باالشتراك في أي أفعال أو سلوكيات تعتبر غير أخالقية أو غير قانونية أو تتعارض مع الن

 المعمول به في المؤسسة. 
 
 العالقة مع األفراد أو المؤسسات األخرى والتي تقيم المؤسسة عالقات تجارية معهم -3

ال يمكن إقامة عالقات األعمال الشخصية في حالة وجود الدين الشخصي في حين أنه ال يمكن قبول الخدمات  
 سسات األخرى والتي تقيم المؤسسة عالقات تجاريةوالسلع من العمالء والممولين والموردين واألفراد والمؤ

والتي . هذا وال يجوز إعطاء الدين الشخصي في صورة نقد أو خدمات أو سلع ألفراد أو مؤسسات أخرى معهم

 . معهم تقيم المؤسسة عالقات تجارية
 

في حالة التركيز ففي حالة إقامة عالقات مع العمالء. فيما يلي بعض العناصر التي يجب أخذها في االعتبار 

على أرباح العميل، ال يتم إبرام المعاملة أو الممارسة إال بموافقة ومعرفة العميل. وفي حالة التركيز على أرباح 
ولن يتم الحصول على أرباح من خالل المؤسسة، ال يتم بأي حال من األحوال استغالل نقاط ضعف العميل 

 ملة. إمداد العميل بمعلومات غير صحيحة أو غير مكت

 
لن يقوم موظفو كوردسا جلوبال بالمطالبة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي هدايا من أي فرد أو مؤسسة تقيم 

ممتلكات أو عطالت مجانية أو المؤسسة عالقات أعمال معهم ولن يقوموا بقبول أي هدايا أو أموال أو شيكات أو 



خاذ إجراءات بعينها. كما ال يتم قبول أي مساعدة خصومات مميزة وما إلى ذلك والتي قد تلزم المؤسسة بات
. من هنا وفي ظل تلك شخصية أو تبرعات من أي فرد أو مؤسسة تقيم المؤسسة طرفنا عالقات أعمال معها

 الشروط، يتم إتباع سياسة منح وقبول الهدايا. 
 

 العالقات مع اإلعالم  -4
 في حالة إقامة اتصال مع اإلعالم.   تخضع جميع إجراءات وأفعال المؤسسة لبروتوكول االتصال

ويتطلب إلقاء التصريحات وإجراء المقابالت مع أي مؤسسة إعالمية واالشتراك في الندوات والمؤتمرات وما 
موافقة اإلدارة العليا للمؤسسة. وال يجوز الحصول على أي مكاسب شخصية من جراء متحدث بصفة الإلى ذلك 

 إتمام تلك األنشطة. 
 

 ؤسسة تمثيل الم -5
أخرى أو اتحادات العاملين أو  ةيتم التبرع بأي رسوم مستحقة عن أعمال تمت باسم المؤسسة في أي مؤسس

 المنظمات غير الحكومية للمؤسسات ذي الصلة أو أي قنوات طبقا لتعليمات المؤسسة. 
للمؤسسة أو شابهة يقوم الطرف الثالث بمنح قيمة قيام موظف المؤسسة بإلقاء تصريح في ندوة أو الخدمات الم

أي قنوات أخرى حسب تعليمات المؤسسة. وقد يتلقى هؤالء األفراد مكافآت وهدايا عينية وما إلى ذلك ذات قيمة 

 رمزية كشكل من أشكال االحتفال باليوم. 
 

 القيود المفروضة على التجارة والتصدير وقوانين المقاطعة  -5
ض مجموعة من القيود دوريا على الصادرات والمعامالت بفريقوم عدد من الدول والتي نعمل في نطاقها 

على قوانين عدم المقاطعة التجارية األخرى التي تتم مع عدد من الدول. بيد أنه يجب إلقاء مزيد من الضوء 
غرامات والتصدير والفساد األجنبي والجمارك. وفي حالة انتهاك تلك القوانين، يتم فرض عدد من العقوبات وال

 اريح التصدير وأحكام السجن. وإبطال لتص
 

إذا تضمن العمل بيع أو شحن . لذا، من آن آلخر للتغيير والقيودتخضع قائمة الدول المحظورة وبالرغم من ذلك، 

 بعض المنتجات أو التقنيات أو الخدمات عبر الحدود الدولية، برجاء التأكد من معرفة ومواكبة القيود المفروضة. 

 رصة الخاصة بمجموعة شركات كوردسا جلوبالسياسة معامالت البو -هـ
يتعهد كال من موظفي كوردسا جلوبال واتحاد الشركات بااللتزام باللوائح القانونية الخاصة بالمعامالت التجارية 

مصالح. مع تجنب التورط في المواقف التي قد تتسبب في تضارب ال في بورصة اتحاد شركات كوردسا جلوبال
التي تحدد المبادئ التي يجب على موظفي كوردسا جلوبال إتباعها خالل معامالت  ارسةوفيما يلي قواعد المم

 البورصة الخاصة بالمؤسسة واتحاد الشركات. 

 

 قواعد الممارسة
ذين باستطاعتهم الدخول على المعلومات السرية استخدام تلك المعلومات من أجل األفراد المتنع تماما ي -1

 (.ألطراف ثالثة ) التداول من الداخلسب ألنفسهم أو الحصول على مكا

في رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس إدارة شركة  التداول من الداخليتمثل األفراد المشتركين في  -2
أو التنفيذيين ) المدير والمناصب األعلى(، ومراقبي الحسابات واألفراد اآلخرين الذين عامة 

ومسئولياتهم باإلضافة لهؤالء الذين يتم  باستطاعتهم الدخول على المعلومات في نطاق منصبهم

  إخبارهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب اتصالهم مع هؤالء األفراد.

األفراد بإجراء المعامالت التجارية الخاصة باتحاد شركات كوردسا جلوبال فقط باستخدام يقوم  -3
ر الحيازة لفترة أكثر من المعلومات التي يتم استخدامها بصورة عامة وألغراض استثمارية ) تعتب

 ثالثة شهور استثمار(.

التعامل بحرية في بورصة كوردسا  فيما عدا من تم ذكرهم عاليهيحق لموظفي اتحاد كوردسا جلوبال  -4
 جلوبال باستخدام المعلومات المعروفة عالنية بدون أي قيود على الوقت. 

ت وأطفال هؤالء األفراد. وسيتم المذكورة عاليه على األزواج والزوجاتنطبق قواعد الممارسات  -5
 اعتبار أي معامالت تمت من قبل الزوج أو الزوجة أو األطفال وكأنها بفعل الفرد المنتمي للمؤسسة.

 

 
 

 



 اللوائح التي سيتم إتباعها (3)

 
قد تخضع عمليات المؤسسة يقوم اتحاد شركات كوردسا جلوبال ببعض األعمال في األسواق العالمية وبالتالي 

ولوائح الدول المختلفة. وفي حالة وجود بعض اللبس والغموض فيما يخص أساسيات إنجاز األعمال في لقوانين 

يتم بصورة أولية إتباع اللوائح المعمول بها في الدولة التي تتم بها العمليات. وفي حالة حدوث الدول المختلفة، 
 لتزم بهايبها العمليات والقيم األخالقية التي االلتزام باللوائح المعمول بها في الدولة التي تتم تضارب ما بين 

 اتحاد شركات كورسا جلوبال، ينبغي حل الموقف في نطاق قانون األخالقيات واإلجراءات المعمول به. 

 

 ئوليات الموظفينمس -
 

 التي تحدد أدائنا القوانين األخالقيةلى ينص النظام األخالقي الخاص بكوردسا جلوبال والسياسات التابعة ع
كما أنه من شروط بااللتزام بتلك القوانين. كوردسا جلوبال  يموظفوينبغي على وقيامنا بمهامنا بالتفصيل. 

 التوظيف في المؤسسة االلتزام بما يلي: 

 االلتزام بالقوانين واللوائح تحت أي ظرف. -
والتصرف فيما تعلم والفهم والتفاعل الو المتبع في المؤسسةاإلطالع على قانون األخالقيات المهنية  -

 رة فيه.وتلك المبادئ والقيم المذكو القانونيتوافق مع هذا 

 اإلجراءات الصالح استخدامها في المؤسسةوتعلم السياسات العامة وتلك الخاصة بالعمل  -

 حول االنتهاكات فيما يخص الفرد أو اآلخرين. مسئول االلتزام باألخالقياتاستشارة المدراء أو  -

مسئول االلتزام تهاكات الصادرة عن الفرد أو اآلخرين سواء للمدراء أو اإلبالغ فورا عن االن -
ومن الممكن أن يعلن الفرد عن هويته أو سواء لفظيا أو كتابة  مجلس األخالقياتأو  باألخالقيات

 يخفيها.

يقوم بدور إتباع " اإلجراءات واألساليب الواجب إتباعها في حالة إصدار قرار أخالقي" والذي  -
 باإلضافة للقوانين وحل المشكالت. ند القيام بالسلوكيات واألفعالإرشادي ع

في حالة التحقيقات األخالقية واالحتفاظ بمعلومات التحقيقات في سرية  مجلس األخالقياتالتعاون مع  -
 تامة.

 اإلجراءات واألساليب الواجب إتباعها عند إصدار قرار أخالقيأ( 
 

الخطوات المذكورة أدناه وتوجيه األسئلة التالية ألنفسهم كقواعد  ينبغي على موظفي كوردسا جلوبال إتباع
 إرشادية لتقرير خطة تنفيذية: 

 

 تحديد القضية أو القرار أو المشكلة -1
 ؟هل سبق أن طلب منك أن تفعل شيء تظن أنه خاطئ -

تنافى اتسم بعدم القانونية أو تتذكر موقف في اتحاد شركات كوردسا جلوبال أو مع شركاء األعمال هل  -
 مع أخالقيات العمل؟

بها بااللتزام بأخالقيات هل تحاول إصدار قرار ولكن لديك شكوك فيما يخص الطريقة التي ستقوم  -

 العمل؟

 

 فكر قبل أن تقرر -2
 حاول تحديد وتلخيص المشكلة أو السؤال بطريقة واضحة -

 قم بسؤال نفسك عن سبب وجود المشكلة -

 فكر فيما يخص االختيارات والنتائج -

 فيمن سيؤثر عليهم القرارفكر  -

 قم باستشارة اآلخرين -

 

 ذيةقم بتقرير خطة تنفي -3
 حدد مسئولياتك -
 استعرض كل الحقائق والمعلومات ذات الصلة   -

 راجع سياسات المؤسسة وإجراءاتها والمعايير المهنية الخاصة بها -

 قم بتقييم المخاطر وفكر في الطريقة الفعالة لتقليل تلك المخاطر -



 ضل خطة تنفيذيةحاول تحديد أف -

 قم باستشارة اآلخرين -

 

 قم بتجربة القرار -4
 راجع األسئلة ذات المردود األخالقي -

 راجع قراراتك في ضوء قيم المؤسسة األساسية -

 تأكد من اعتبار سياسات المؤسسة والقوانين والمعايير المهنية الخاصة بها -

 ذية المقترحةقم باستشارة اآلخرين وقم باعتبار آرائك فيما يخص الخطة التنفي -

 

 تابع حتى الوصول للقرار -5
 قم بتقاسم قراراك وأسبابه مع األفراد المختصين -
 تقاسم خبراتك -

 تقاسم نجاحاتك مع اآلخرين -
 

 

 يجب اعتبارها  أربعة أسئلةب( 
 هل يتوافق هذا النشاط أو السلوك مع القوانين والقواعد والتقاليد؟ ) معياري( -1

 هل يتعارض مع المعايير المهنية؟ -

 ل هو قانوني؟ه -

 
هل يتسم هذا السلوك والنشاط بالتوازن والعدل؟ هل سنشعر باإلحباط في حالة قيام منافس )أو أي شخص  -2

 بالعدل( إحساسآخر ( بنفس الفعل؟ ) 
 
 ؟بصحة األمرهل تشعر -

 
يل؟ ) للعامة بالتفص النشاطهل سيكون من المحرج للمؤسسة أو المساهمين إذا تم إفشاء هذا السلوك أو  -3

 مشاعر وقيم أخالقية(
 

 هل ستشعر اإلحراج إذا علم اآلخرين بالفعل الذي قمت به؟ -

 بك أو بالمؤسسة التي تتبع لها؟ هل سيؤدي هذا إلى نتائج سلبية قد تضر -

 وما إلى ذلك( ؟ المساهمينؤثر على أفراد آخرين؟ ) موظفين آخرين في المؤسسة أو أنت أو يهل س -

 
 ا بين "الحقيقة المكتسبة" و "الحقيقة الموضوعية"؟ ما هو مدى التداخل م -4

 
 ما هو مدى انعكاس ذلك في الصحف؟ -

   هل سيقوم أي شخص عاقل آخر بالتفكير بنفس الطريقة في ظروف مشابهة؟ -
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 

 

Global Ethics Compliance Officer مسئول المجلس األخالقي / كوردسا جلوبال         
              

e-mail : etik@kordsaglobal.com 

Address : Kordsa Global A.S. 
Ethics Compliance Officer 
Sabancı Center 
34330  4. Levent 
Istanbul Turkey 

Phone : + 90 212 385 82 73 
Work hours: weekdays 08:30-12:00 am and 01:00-
05:30 pm 
Turkish Time (GMT +2) 

Local Ethics Compliance Officer / Izmit مسئول المجلس األخالقي/ ازميت          
         

e-mail : etik.tr@kordsaglobal.com 

Address : Kordsa Global A.S. 
Ethics Compliance Officer 
P.K. 196 41001 Alikahya  
İzmit-Kocaeli, Turkey 

Phone : (+90) 262 316 79 99 

Local Ethics Compliance Officer / Germany مسئول المجلس األخالقي/ المانيا    
       

e-mail : ethik@kordsaglobal.com 

Address : Interkordsa GmbH  
Ethics Compliance Officer 
Am Alten Bahndam 7,  

99974 Mühlhausen, Germany 

Phone : (+49) 3601 884 299 

لمزيد من األسئلة أو أي مخاوف خاصة بانتهاكات محتملة، رجاء االتصال بمسئول مجلس األخالقيات 
 يلي عنوان البريد اإللكتروني ورقم التليفون:أو مجلس األخالقيات من خالل البريد اإللكتروني، وفيما 

 مسئول المجلس األخالقي
 

mailto:etik@kordsaglobal.com
mailto:etik.tr@kordsaglobal.com
mailto:ethik@kordsaglobal.com


Local Ethics Compliance Officer / Egypt     

 مسئول المجلس األخالقي/ مصر

    

e-mail : nile.ethics@kordsaglobal.com 

Address : 
Nile Kordsa Company for Industrial Fabrics S.A.E. 
Ethics Compliance Officer 
Industrial Area B1 10th of  

Ramadan City P.O. Box 549, Egypt 

Phone : (+20) 15364592-3-4/ext.181 

Local Ethics Compliance Officer / USA / Chattanooga  

 مسئول المجلس األخالقي/ شاتانوجا

e-mail : chattethics@kordsaglobal.com 

Address : 
Kordsa, Inc. 
Ethics Compliance Officer 

4501 North Access Road 
Chattanooga TN 37415-9990, USA 

Phone : (+1) 866 421 2777 

Local Ethics Compliance Officer / USA / Laurel Hill 

 مسئول المجلس األخالقي/ لورال هيل

e-mail : laurelhillethics@kordsaglobal.com 

Address : 
Kordsa, Inc.  
Ethics Compliance Officer 
17780 Armstrong Road 
Laurel Hill NC 28351, USA 

Phone : (+1) 866 421 2777 

Local Ethics Compliance Officer / Brasil 

مسئول المجلس األخالقي/ البرازيل   

e-mail : etica.brasil@kordsaglobal.com 

Address : 
Kordsa Brasil S.A. 
Ethics Compliance Officer 
Rua Eteno, nº 3832  
Polo Industrial de Camaçari  
Camaçari, BA, Brazil 

Phone : (+55) 71 2104 4601 

Local Ethics Compliance Officer / Argentina 

مسئول المجلس األخالقي/ االرجنتين    

e-mail : berazategui.ethics@kordsaglobal.com 

Address : 
Kordsa Argentina S.A. 
Ethics Compliance Officer 

Calle 144 No. 512  
Esquina Diagonal Obispo Jorge Novak CP 1884  
Berazategui  
Buenos Aires, Argentina  

Phone : (+54) 11 43569199 

mailto:ethics@kordsaglobal.com


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Local Ethics Compliance Officer / Indonesia 

مسئول المجلس األخالقي/ أندونيسيا   

e-mail : etika@kordsaglobal.com 

Address : 
PT Indo Kordsa Tbk 
Ethics Compliance Officer 
Jl. Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Citeureup 
Bogor 16810 
Indonesia 

Phone : (+62) 21 875 39 36 

Local Ethics Compliance Officer / Thailand  

 مسئول المجلس األخالقي/ تايالند

e-mail : etik.th@kordsaglobal.com 

Address : 
Thai Indo Kordsa Co., Ltd. 
Ethics Compliance Officer 
Rojana Industrial Park, 1/61 Moo 5 Khanham Subdistrict 
Uthai District, Ayutthaya 13210, 
Thailand  

Phone : (+66) 35 330221-9/ext.331 

Local Ethics Compliance Officer / China مسئول المجلس األخالقي   /الصين  

e-mail : etik.cin@kordsaglobal.com 

Address : 
Kordsa Qingdao Nylon Enterprise Limited 
Ethics Compliance Officer 

22 Hai An Road, Qingdao 
Shandong 266031, China 

Phone : (+86) 532 83763282 

Ethics Board                                                   مجلس األخالقيات  

e-mail : etik@sabanci.com 

Address : H.Ö. Sabancı Holding AS 
Attn: Ethics Board 
Sabanci Center 
34330, 4.Levent 
Istanbul Turkey 

Phone : +90 212 385 85 85 

Work hours: weekdays 08:30-12:00 am and 01:00-05:30 
pm 
Turkish Time (GMT +2) 

 

mailto:etika@kordsaglobal.com
mailto:etik.cin@kordsaglobal.com
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 مسئوليات المدراء  -6
 

ا للموظفين في نطاق قانون مدراء كوردسا جلوبال مسئوليات إضافية باإلضافة لتلك التي تم تحديده يتحمل
 الخاص بكوردسا جلوبال. وفيما يلي المسئوليات التي يجب على المدراء اإليفاء بها: األخالقيات 

 تقوم بتعزيز القوانين األخالقية وبيئة عملاتية بثقافة مؤسسخلق واالحتفاظ  -

 بدور نموذجي في االلتزام بالقوانين األخالقية وتعليم طاقم العمل فيما يخص تلك القوانين القيام -

 واإلخطارات الخاصة بتلك القوانين التظلماتدعم الموظفين في طرح األسئلة و -

فيما يجب القيام به في حالة االستشارة واعتبار وبصورة جيدة كل المخاوف األخالقية تقديم اإلرشاد  -

في أقصر وقت ممكن في بعينه  مجلس األخالقياتأو  اتوإحالتهم لمسئول مجلس األخالقيالمطروحة 
 حالة األهمية القصوى.

القيام بكل العمليات الخاصة بالعمل تحت مسئوليته بطريقة تقلل من المخاطر األخالقية باإلضافة  -

 لتطبيق األساليب الضرورية لتأكيد االلتزام بالقوانين األخالقية.
 

 خرىليات األالمسئو -7
 

باإلضافة  الخاص بالمؤسسة اتاألخالقي قانونلتلتزم اإلدارة العليا في كوردسا جلوبال بالتطبيق الفعال  -
 لثقافة تشجيع تلك القوانين.

وجميع  قانون األخالقيات المهنيةباستعراض ومراجعة وتوثيق  مسئول االلتزام باألخالقياتيقوم  -
ويتم إعالن  مجلس األخالقياتقيات العمل في ضوء توصيات القوانين الخاصة بقانون مبادئ وأخال

 التعديالت للمؤسسات بعد موافقة واعتماد رئيس مجلس إدارة المؤسسة. 

 بالمؤسسة بالتالي:  مسئول االلتزام باألخالقياتيلتزم  -

  ضافة األخالقي وإتاحة التدريب الدوري لتوضيح السياسات والقوانين باإل القانونإخبار الموظفين عن
 إلقامة تواصل مستمر حول هذا الموضوع مع الموظفين. 

 ومناقشتهم والتأكد من  قانون األخالقيات المهنيةعلى عضاء الجدد باإلطالع التأكيد على قيام األ

 توقيعهم على إعالن الموظف. 

  ع على واإلطال قانون األخالقيات المهنيةاستمارة التأكد في بداية كل عام من توقيع الموظفين على
 التعديالت واإلعالنات. 

 
 بالتالي:  مجلس األخالقياتو مسئول االلتزام باألخالقياتيلتزم كال من إدارة المؤسسة و -

 

  باإلضافة لمنع اتخاذ  قانون األخالقيات المهنيةالتظلمات واإلخطارات في نطاق التأكيد على سرية
  إجراءات انتقامية ضد األفراد بعد القيام برفع التظلمات.

 .توفير عنصر األمن الوظيفي للموظف الذي قام برفع تظلم 

  في حينها وبأسلوب يتسم بالعدل والشفافية باإلضافة التخاذ اإلجراءات التأكد من التحقيق في التظلمات
 الضرورية ضد االنتهاكات. 

 

 قانون األخالقيات المهنيةعدم االلتزام ب( 4)
 

م االلتزام بقانون أخالقيات العمل أو سياسات واإلجراءات المتبعة في يخضع األفراد الذين يقومون بانتهاك وعد
تصل لحد الفصل من العمل. وقد تنطبق اإلجراءات التأديبية أيضا على من يعتمد أو إلجراءات تأديبية المؤسسة 

 شهدوه بالفعل.الذين تناسوا اإلبالغ عن انتهاك باإلضافة لألفراد  يوجه سلوكيات تقوم بانتهاك قانون األخالقيات
 

 

 

 
 



 مجلس األخالقياتأ( 
 

 فيمايلتزم كال من مجلس األخالقيات ومسئول االلتزام باألخالقيات بالتحقيق وحل جميع اإلخطارات والتظلمات 
باإلضافة للسياسات التابعة. ويقوم  باتحاد شركات كوردسا جلوبال صاألخالقيات الخايخص انتهاكات قانون 

 باتحاد الشركات باإلبالغ مباشرة لرئيس مجلس إدارة شركة سابينسي القابضة.  مجلس األخالقيات الخاص

 

 القابضة يلس األخالقيات بشركة سابنجمج

 مدير ادارة المراجعة الداخليةرئيس مجلس اإلدارة: 
 رئيس قسم مسئول الشئون القانونيةعضو: 

  العاملين و العالقات الصناعية عالقات : رئيس قسم مسئولعضو

 

 مبادئ العمل في نطاق مجلس األخالقيات ( ب
 

 يقوم مسئول االلتزام باألخالقيات ومجلس األخالقيات بأداء األنشطة في نطاق المبادئ المذكورة أدناه: 
 

 الحفاظ على سرية التظلمات واإلخطارات وهوية المتظلم. -
 إجراء التحقيقات في طي السرية بقدر المستطاع. -

مباشرة من الطرف المختص باإلضافة فيما يخص التحقيق  وأدلةوثائق سلطة المطالبة بمعلومات و -

 لتحليل المعلومات والوثائق فقط في حدود التحقيقات. 

 يتم تسجيل عملية التحقيق كتابة مع إضافة المعلومات واألدلة والوثائق إلى السجالت.  -

 يقوم رئيس مجلس اإلدارة مع أعضاء مجلس األخالقيات بتوقيع السجل. -

 على وجه السرعة بقدر المستطاع.إجراء التحقيقات في حينها ويتم إنهائها  يتم -

 تسري توصيات مجلس األخالقيات فورا. -

 يتم إخبار األقسام والسلطات ذي الصلة بالنتائج.  -

يقوم كال من رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس األخالقيات ومسئول االلتزام باألخالقيات أثناء  -
وال صرف باستقاللية عن رؤساء األقسام والتدرج الوظيفي الخاص بالمؤسسة. إنجازهم مهامهم بالت

 ينطوي ذلك على أي ضغط أو إيحاءات أثناء دراسة الموضوع. 

في حالة الضرورة، يتم االستعانة "بخبير آراء" لكي يتم استشارته بشأن اتخاذ اإلجراءات الضرورية  -
  مع عدم انتهاك مبادئ السرية أثناء التحقيقات.


