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 המטרה של קוד התנהלות זה
קוד ההתנהלות לספקים של NCR )“הקוד”( הוא המדריך 

ונקודת ההתייחסות שלנו לאופן שבו חברות NCR והחברות 
הקשורות שלהן )להלן יחדיו “NCR” או “החברה”( מנהלות 
עסקים. קוד ההתנהלות מאשר את מחויבותנו לסטנדרטים 

הגבוהים ביותר של יושרה בקשרינו עם הלקוחות, הספקים, 
השותפים האסטרטגיים ובעלי המניות שלנו. אנו מצפים 

מספקינו לאמץ ערכים וסטנדרטים אלה.

 ציפיותיה של NCR מספקיה
NCR מצפה שספקיה יקראו את קוד ההתנהלות, יבינו אותו 

ויפעלו על-פיו. לאף אחד אסור לנקוט פעולות שקריות, הרסניות 
או לא חוקיות - גם אם הוא מקבל הנחיה לעשות זאת מאדם 

 אלימות במקום העבודה
NCR מצפה שספקיה יספקו לעובדיהם ולמבקריהם סביבת 

עבודה בטוחה ומוגנת. על כל האנשים הנמצאים במתקניה של 
NCR להתייחס זה לזה בכבוד ובאדיבות, ואנו מצפים שכל 
ספקינו יאמצו סטנדרטים דומים במקומות העבודה שלהם. 

חברת NCR לא תסבול אלימות או איומים באלימות. כדי לתמוך 
בעמדת “אפס סובלנות” של NCR כלפי אלימות בעבודה, על 

הספקים והמבקרים במתקני NCR לדווח על מקרים של אלימות 
או איומים באלימות במתקני החברה, ולכונן מנגנון לדיווח של 

מקרים דומים המתרחשים במתקנים שלהם.

NCR אוסרת על החזקת כלי נשק במקום העבודה. על הספקים 
נאסר להכניס כלי נשק כלשהם למתקניה של NCR, ולכל מתקן 

אחר שבו הם מבקרים במסגרת עסקים הקשורים להתקשרות 
.NCR שלהם עם

 אי-אפליה
NCR מצפה מספקיה לייצר סביבת עבודה חופשית מכל אפליה 

בלתי חוקית, כולל אפליה המבוססת על גזע, צבע עור, דת, 
לאום, מגדר, גיל, נכות, נטייה מינית, מצב משפחתי, או כל גורם 
בלתי חוקי אחר בהתאם למלוא הדרישות של החוק המקומי. על 

החלטות הנוגעות לקבלה לעבודה, הערכות ביצועים והעלאות 
בדרגה להתבסס רק על הגורמים המותרים על פי חוק, למשל 

הכישורים, המיומנויות וההישגים של עובד. אנו מצפים שספקינו 
יגלו אפס סובלנות כלפי אפליה שלא כדין, בכל היבט תעסוקתי, 

אחר. לאף אחד אסור להורות לאחרים לפעול באופן בלתי ראוי, 
גם כאשר נדמה שהדבר יעניק ל-NCR או לספק יתרון. במקרה 

של סתירה בין החוקים החלים לבין התנאים של קוד זה, 
הספקים נדרשים להישמע לחוק החל ולהודיע מיד ל-NCR על 

קיומה של הסתירה. NCR שומרת לעצמה את הזכות לסיים את 
יחסיה עם ספקים שאינם פועלים בהתאם לקוד.

כל הספקים נדרשים לדווח ל-NCR על מקרים של חשד 
להפרות של הקוד, של מדיניות NCR ושל החוק החל הקשורות 
באופן כלשהו לעסקיו של הספק עם NCR. הספקים נדרשים גם 
למסור מידע או לנקוט בפעולות כפי שנדרש על-ידי NCR לשם 

הבטחת ציותה של NCR לקוד ולחוק החל.

כולל תנאי העסקה, גיוס, קבלה לעבודה, פיצויים, העלאה 
בדרגה או פיטורים.

 שוויון הזדמנויות בעבודה / העדפה מתקנת
NCR מצפה מספקיה להעניק הזדמנות העסקה שווה לכל 
עובדיהם ולמועמדים לעבודה אצלם בהתאם לכל החוקים, 

ההוראות והתקנות החלים שנקבעו על-ידי גופי השלטון 
וסוכנויותיו. על ספקינו להתייחס לכוח העבודה שלהם בכבוד, 

ולשקול אך ורק גורמים רלוונטיים הקשורים לביצועים בעת 
קבלת כל החלטה הקשורה להעסקה. ובפרט, אנו מצפים 

מספקינו:

לציית לכל החוקים והתקנות הישימים בהתאם ללשון החוק   •
ולרוח החוק

להעניק הזדמנות שווה לכל הספקים ולכל   • 
המועמדים לעבודה

לנקוט בהעדפה מתקנת מתאימה כדי להגשים את   •
ההזדמנות השווה

לבצע התאמות סבירות למגבלות של ספקים או של מועמדים   •
בעלי כישורים מתאימים שהנם בעלי מוגבלויות

להעניק הזדמנות מרבית לעסקים בבעלות מיעוטים ונשים   •
NCR להשתתף כספקים, כקבלנים וכספקי משנה של
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לעמוד בתקנות ובתוכניות פדרליות, מדיניות ומקומיות   •
בתחום הרכש

 הטרדה
על הספקים לייצר סביבת עבודה החופשית מהטרדה על בסיס 

תכונות אישיות, כולל גזע, צבע עור, דת, לאום, מגדר, גיל, נכות, 
נטייה מינית, מצב משפחתי או כל מאפיין אחר המוגן על-ידי 

החוק החל. NCR מצפה מספקיה לגלות אפס סובלנות כלפי כל 
התנהגות היוצרת סביבת עבודה מאיימת או פוגענית, כולל:

הערות או בדיחות גזעניות, דתיות, מיניות או עדתיות;  •

רמיזות מיניות או מגע גופני לא הולם; וכן  •

מחוות, תמונות, בדיחות או הצהרות מיניות בלתי רצויות,   •
בכתב או בעל פה.

 סחר בבני אדם, העסקת ילדים ועבודות כפייה
NCR אינה מוחלת על סחר בבני אדם או עבודות כפייה מכל 

סוג, כולל, אך ללא הגבלה, סחר למטרת זנות וניצול מיני, 
 NCR .שעבוד לחוב, עבודות כפייה בכלא או העסקת ילדים

אינה מעסיקה עובדים מתחת לגיל העבודה החוקי, ולעובדים 
חוקיים שגילם קטן מ-18 אסור לבצע עבודות הכרוכות בסיכון. 

NCR אינה מתירה עונש גופני או איום בעונש גופני, ואיננו 
 NCR .אוסרים על עובדים לסיים את חוזה העבודה שלהם אתנו
מצפה שספקיה יאמצו דרישות דומות עבור כוח העבודה שלהם 

וספקיהם.

 מקום עבודה ללא סמים
NCR מחויבת למקום עבודה ללא סמים. אסור להשתמש 

לרעה בסמים, בין אם חוקיים או לא חוקיים, בזמן ההימצאות 
במתקני החברה או ניהול עסקי החברה. NCR אוסרת על 

שימוש, החזקה, הפצה או מכירה של סמים לא חוקיים במתקני 
החברה, ברכביה ובזמן ניהול עסקי החברה. בנוסף, החברה 
מצפה מעובדי הספקים שלא לעסוק בעסקי NCR כאשר הם 

נמצאים תחת השפעה של אלכוהול או סמים אחרים. על ספקים 
בעלי חוזה העסקה מממשלת ארה”ב עשויה לחול חובה מיוחדת 

ליידע את NCR אם עובדיהם מורשעים בגין עבירות מסוימות 
הקשורות לסמים.

 שימוש מקובל במשאבי מערכות מידע
תשתית מערכות המידע )IT( האלקטרונית של NCR מותרת 

לשימוש על-ידי ספקים למטרות עסקיות, ואין להשתמש בה כדי 
לקדם דעות אישיות, פוליטיות או דתיות או כדי לבקש תמיכה 

בכל מטרה או אירוע שאינם קשורים לעסקים. על עובדי הספקים 
להשתמש במשאבי תשתית מערכות המידע של NCR באופן 

אחראי, אתי וחוקי, ונאסר עליהם להשתמש בדואר האלקטרוני 
של NCR או בכל כלי שליחת מסרים או כלי תקשורת אלקטרוני 

אחר שסופק על ידי NCR, בין היתר, כדי ליצור או להחליף 
הודעות פוגעניות, מטרידות, מגונות או מאיימות, או כדי ליצור או 
להחליף מכתבי שרשרת וכל דואר אלקטרוני אחר שלא התבקשו 
לשלוח ושאינם קשורים לעסקים. מלבד במקומות שבהם הדבר 

אסור בחוק, NCR שומרת לעצמה את מלוא הזכויות לערוך 
חיפוש בכל מידע שנשלח, התקבל או אוחסן באמצעות תשתית 

ה-IT שלה ולבחון אותו.

 פרטיות נתונים
על ספקיה של NCR לציית לדרישות חוקי הגנת הנתונים 

החלים, ובאחריותם להשיג את ההסכמות או האישורים 
הדרושים מעובדיהם כדי להתיר ל-NCR לעבד את המידע 
האישי שלהם, היכן שהדבר רלוונטי. מידע אישי הוא מידע 
הקשור לאדם. המדיניות של NCR היא לאסוף מידע אישי 
אך ורק באמצעים הוגנים וחוקיים ולהחזיק במידע כזה אך 
 NCR .ורק מסיבות עסקיות, חוקיות או חוזיות לגיטימיות

מעניקה אפשרויות בחירה בנוגע לעיבוד המידע היכן שזה 
אפשרי, מגבילה את הגישה למידע אישי לאלה הזקוקים למידע 
מסיבות לגיטימיות, ומגבילה את השימוש במידע אישי למטרות 

התואמות את המטרות שלשמן המידע נאסף, או כפי שמותר 
בחוק. NCR עשויה לחשוף מידע כזה לחברות הבת שלה, 

לספקי שירותים עצמאיים, לקבלני משנה או לצדדים שלישיים 
לא קשורים, בכפוף להגבלות מסוימות, כפי שנדרש כדי לתמוך 
בשימושים המתוארים למעלה. כחברה גלובלית, NCR עשויה 
להעביר מידע אישי מחוץ למדינה שבה הוא נאסף, אלא אם כן 
 NCR .קיימים איסורים או הגבלות על כך בחוקים הרלוונטיים

לא תמכור, תשכיר או תחכיר רשימות של מידע כזה אלא כחלק 
מהמכירה של אותו עסק.



 מידע קנייני
מידע קנייני הוא מידע שחברת NCR קבעה שאין לחשוף אותו 

לאחרים מלבד על פי האמור בחוק, או כפי שמרשה מדיניות 
החברה. המידע הקנייני כולל את כל המידע שאינו פתוח לציבור 

ושעלול להיות שימושי למתחרים של NCR, או כל מידע שאם 
יפורסם יזיק בדרך אחרת לחברה או ללקוחותיה, כגון, בין השאר:

סודות מסחריים וידע מקצועי.  •

מחקר ופיתוח, כולל המצאות, בקשות לפטנטים ומחברות   •
הנדסה ומעבדה.

מידע על לקוחות, בעלי מניות וספקים, ורשימות שלהם.  •

מידע על ניהול רשת.  •

הליכים ונהלי ייצור סודיים.  •

קוד מקור.  •

אסטרטגיות עסקיות ותוצאות, מידע על מוצרים או שירותים   •
שלא פורסמו, מושגים ועיצובים, תכניות שיווק, תמחור ופרטי 

מידע פיננסיים.

מידע ארגוני סודי, כולל תרשימים של הארגון.  •

מידע סודי ש-NCR השיגה מצדדים שלישיים.  •

מידע הנוגע לרכישות או פילוגים פוטנציאליים.  •

צפי ותחזיות פיננסיות של החברה.  •

 אינטראקציה עם מתחרים
במדינות רבות ישנם חוקי הגבלים עסקיים או תחרות, שנועדו 

להיטיב עם צרכנים באמצעות קידום התחרות. בעוד שהם 
משתנים בהיקפם, החוקים הללו אוסרים, בין היתר, על יצירת 

מונופולים והסכמים לא חוקיים בין מתחרים המגבילים את 
התחרות. המדיניות של NCR היא לציית לחוקים המגנים 

על קניין רוחני וסודות מסחריים ולחוקי ההגבלים העסקיים 
והתחרות בכל המדינות שבהן אנו מנהלים עסקים. הפרה של 

חוקים אלה היא עניין חמור העלול להוביל להטלת עונשים 
פליליים על NCR ועל האנשים שהתנהלו באופן בלתי חוקי.

 זכויות יוצרים
החוקים הבינלאומיים של זכויות יוצרים באים להגן על ביטויים 

מקוריים כגון חומרים כתובים, יצירות אמנות ומוזיקה. גם תוכנת 
מחשב מוגנת בזכויות יוצרים. חוקים אלה אוסרים על שיכפול, 

גילוי מידע קנייני עלול להזיק ל-NCR מבחינה תחרותית או 
כלכלית. בנוסף, ייתכן שגילוי מידע אסור פשוט מפני שהוא שייך 
לאחרים וחברת NCR הסכימה לשמור אותו כפרטי. כשמתעורר 
 NCR ,לספק NCR צורך עסקי לגיטימי לחשוף מידע קנייני של

והספק יחתמו על הסכם סודיות מחייב מבחינה משפטית.

 כללי השקעה ו-”סחר במידע פנים”
דיני ניירות ערך והמדיניות של NCR אוסרים על ספקים ועובדיהם 
לסחור בניירות הערך של NCR, בין במישרין ובין בעקיפין, כאשר 

יש בידיהם מידע פנימי על החברה. מידע פנימי מהותי מוגדר 
בדרך כלל כמידע שלא נחשף באופן נרחב לציבור ועשוי להשפיע 
על משקיע לקנות, למכור או להחזיק במניות NCR. מידע פנימי 

מהותי יכול להופיע בצורות שונות. דוגמאות כוללות תכניות 
רכישה או פילוג )divestiture(; מידע כספי בפועל או מידע צפוי 

שעדיין אינו פומבי; חוזים, תגליות או מוצרים חדשים; שינויים 
ארגוניים גדולים; או תכניות עסקיות אחרות.

על ספקיה של NCR ועובדיהם נאסר גם לסחור באופן ישיר או 
עקיף בניירות הערך של חברות ציבוריות אחרות, כגון לקוחות 

וספקים של NCR, על בסיס מידע פנימי מהותי. כמו כן, מסירת 
מידע פנימי מהותי הנוגע ל-NCR או לחברה אחרת על-ידי 

הספקים או עובדיהם לחבריהם, בני משפחתם או כל צד שלישי 
אחר, היא בניגוד לחוק ובניגוד למדיניותה של NCR )פעולה זו 

נקראת “לתת טיפ”(.

הפצה, הצגה וביצועים של ביטויים מוגנים באופן בלתי מורשה. 
הפרת זכויות יוצרים עלולה להביא לקנסות משפטיים לחברה 
שלנו ולאנשים פרטיים. ספקים יכבדו את זכויות היוצרים של 

NCR ושל אחרים, ואסור להם להשתמש בתוכנה ללא רישיון, 
או להשתמש בתוכנה מורשית באופן החורג מזכויות השימוש 

שהוענקו ל-NCR ברישיון. על כל הספקים לדווח ל-NCR על כל 
חשד לשימוש בלתי הולם בחומר המוגן בזכויות יוצרים.

 חוקים נגד שוחד / נגד שחיתות
החוקים נגד שחיתות בעולם, כולל חוק ההתנהלות המושחתת 
במדינות זרות )“FCPA”( של ארה”ב, חוק השוחד בבריטניה, 

וחוקים מקומיים ואמריקנים אחרים נגד שוחד ושחיתות 
)שייקראו באופן קולקטיבי “חוקים נגד שחיתות”( הופכים את 

השוחד לפשע. חוק ה-FCPA אוסר על NCR לספק או להבטיח, 
בין אם באופן ישיר או עקיף, כסף או כל דבר אחר בעל ערך 

הגנה על מידע של החברה

התנהלות בשוק העבודה



לפקידי ממשלות זרות )מחוץ לארה”ב(, כדי להשיג יתרון עסקי 
או לשמור עליו. פקידים זרים, תחת חוק ה-FCPA, יכולים להיות 

מנהלים ועובדים של תאגידים השייכים באופן חלקי לממשלות, 
אוניברסיטאות זרות, ארגונים בינלאומיים ציבוריים, וישויות 

אחרות מחוץ לארצות הברית. ה-FCPA גם אוסר על השימוש 
במתווך )למשל סוכן או משווק( למסירת או הבטחת כל תשלום 
או פריטים בעלי ערך ממין זה לפקיד ממשל זר. חלק מהחוקים 
נגד שחיתות אוסרים לא רק על מתן שוחד לפקידי ממשל אלא 
גם על מתן שוחד ללקוחות מסחריים, וחלק מהחוקים הללו גם 
אוסרים על קבלת שוחד, כולל בעסקאות שהן מסחריות בלבד. 

בנוסף לאיסור על מתן שוחד, חוקים מסוימים נגד שחיתות 
וחוקים אחרים דורשים בנוסף ש-NCR תחזיק מערכת מלאה 

ומדויקת של ספרים ורשומות, ושיהיו לה בקרות על מערכת 
החשבונאות הפנימית אשר יהיו מיועדות למנוע ולזהות 

תשלומים לא נאותים. בנוסף לפגיעה במוניטין של NCR בנוגע 
לעשיית עסקים ביושר, עבירה על החוקים נגד שחיתות עלולה 

להשית על החברה ועל ספקיה ופקידיהם ועובדיהם עונשים 
אזרחיים ופליליים חמורים.

 אירוח ומתנות
מנהגי מתן מתנות משתנים ברחבי העולם. מתנות ניתנות, 

בדרך כלל, כדי לטפח רצון טוב, ובחלקים מסוימים של העולם 
סירוב לקבל מתנה עלול להעליב את הנותן. מצד שני, קבלה או 

נתינה של מתנה עלולה ליצור ניגוד עניינים או מראית עין של 
ניגוד עניינים, ו/או להוות עבירה על חוק ההתנהלות המושחתת 
במדינות זרות )“FCPA”( או חוקים ישימים אחרים נגד שחיתות.

לסיכום, ב-NCR אנו מצפים מספקינו:

לציית לחוקים למניעת שחיתות בכל עת.  •

להימנע מניגודי עניינים ממשיים או למראית עין.  •

לתעד באופן מדויק את פרטי העסקאות שהם מבצעים   •
בכל מסמך המוגש ל-NCR, כולל חוזים, טופסי הזמנה 

וחשבוניות.

לעולם לא להציע או לקבל תשלומים, הלוואות, טובות הנאה,   •
שוחד, תשלומי הטבה, זכויות מיוחדות או שירותים, לאף 

אחד או מאף אחד, בתמורה לעשיית עסקים עם הספק או 
.NCR-קבלת יחס מועדף אחר כלשהו מ

 פיקוח על היצוא
NCR מצפה מספקיה לציית לחוקי היצוא. חברות היי-טק כמו 
NCR חייבות לדאוג ולהתייחס לחוקי הפיקוח על היצוא, אשר 

מסדירים יצוא, ויצוא חוזר, של מוצריה. כחברה אמריקנית, 
NCR חייבת להיות מודעת במיוחד לחוקי פיקוח היצוא של 

ארה”ב. תחת חוקי הפיקוח על היצוא, חומרה, תוכנה ומידע 
טכני עשויים לעמוד תחת פיקוח כשהם נשלחים, נישאים או 

משוגרים ממדינה אחת למדינה אחרת, או אפילו כשמעבירים 
אותם במדינה אחת לאזרח של מדינה אחרת. בנוסף, יש 

להתייחס לכל צורות התקשורת )כגון שיחות טלפון, פקסימיליות, 
דואר, וכן הלאה( המכילות מידע טכני, כאשר הן נשלחות 

למדינה אחרת או לאזרח של מדינה אחרת, כאל יצוא תחת 
פיקוח.

חוקי בקרת היצוא חשובים במיוחד עבור מחלקות המכירות, 
ההנדסה, התמיכה, השירותים המקצועיים, הרכש ומשאבי 

האנוש; עבור ארגונים שלהם מוצרינו עשויים להימכר; או 
עבור יחידים שלהם עשוי להימסר מידע טכני הנוגע למוצרינו 

ושירותינו.

חוקי יצוא מצריכים בדרך כלל שיקול של השאלות הבאות:

מה הוא המצרך, התוכנה או המידע הטכני שמיועד ליצוא?  •

למי יימסרו הטובין, התוכנה או המידע, והאם יותר להם   •
לגשת אליהם או לקבלם?

לאן ייצאו את המוצר?  •

איך ישתמשו במוצר?  •

בנוסף לחוקים ולתקנות הפיקוח על יצוא טכנולוגי, יש מספר 
הגבלות יצוא שהן רחבות יותר בהיקפן, ומהוות באופן אפקטיבי 

אמברגו על כל עשייה עסקית עם ממשלות, ארגונים, ישויות 
או פרטים מסוימים ומזוהים. סנקציות מסחריות וכלכליות אלה 

עשויות להיות מוטלות על-ידי ארצות הברית, בהתאם למדיניות 
החוץ שלה ולמטרות הביטחון הלאומיות, או על-ידי מדינות או 

ישויות אחרות כגון האומות המאוחדות.

 חוקי היבוא
NCR מצפה מספקיה לציית לחוקי היבוא. לרוב המדינות, כולל 
ארצות הברית, יש חוקי פיקוח על יבוא ומסי יבוא מוסדרים על 

סחורה שמיובאת לאותן מדינות. חוקים אלה מוטלים בדרך כלל 
על מה שניתן לייבא אל המדינה, איך יש לסמן את המוצרים, 
כיצד יש לבצע הערכה של הסחורה המיובאת, ומהם המסים 

שיש לשלם.

מסחר גלובלי



 חרמות כלכליים בינלאומיים
כחברה אמריקנית, NCR חייבת לציית לתקנות ארה”ב 

האוסרות על השתתפות בחרמות כלכליים שלא קיבלו את 
אישור ממשלת ארה”ב, כגון החרם של הליגה הערבית על 

ישראל. NCR לא תסכים לכל בקשה להטלת חרם ועליה לדווח 

לממשלת ארה”ב על כל בקשה כזו המגיעה אליה, בין אם 
בקשות אלה מתקבלות בעל-פה או בכתב, כגון בבקשות להגשת 
הצעה במכרז, במסמכי מכרז, בהזמנות רכש, בחוזים, במכתבי 

אשראי, במסמכי משלוח, או בכל שדר כתוב אחר.

 סביבה
מדיניותה של NCR היא לציית לחוקים ולתקנות הישימים 

הקשורים להגנת הסביבה, ולמזער השפעות בלתי רצויות על 
הסביבה כתוצאה מהפעילות העסקית שלנו.

 מינרלים שיש סביבם קונפליקט
NCR מצפה מספקיה לנקוט בצעדים הדרושים כדי לקבוע 

אם הפריטים שלהם מכילים “מינרלים שיש סביבם קונפליקט” 
)בדיל, טנטלום, זהב וטונגסטן(, ואם הם אכן מכילים מינרלים 

אלה, הם:

יטמיעו תהליכים לזיהוי מקורם של אותם מינרלים, וכן  •

יתמכו במאמצים לחסל את השימוש במינרלים שיש סביבם   •
קונפליקט המממנים, באופן ישיר או עקיף, קבוצות חמושות 

ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו או במדינות שכנות או 
המועילים להן באופן אחר כלשהו.

 בטיחות ובריאות תעסוקתית
מדיניות NCR היא לציית לחוקים ולתקנות הישימים הקשורים 

להגנה על בריאות האדם ולהענקת תנאי עבודה חופשיים מסכנות 
מוכרות העלולות לגרום למוות, לפגיעה פיזית או למחלה.

 בטיחות המוצר
 NCR מחויבת לספק לשימוש לקוחותיה מוצרים 

בטוחים העומדים בחוקים החלים ובתקנים תעשייתיים 
וממשלתיים מקובלים.

NCR מצפה מספקיה לציית למדיניות NCR בכל הנוגע 
לנושאים חשובים אלה.

בטיחות ובריאות   סביבה/
בטיחות המוצר תעסוקתית/
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