
القواعد 
السلوكية

NCR شركة
2022



2

ككككك كك كككك

هايفورد
الفريق،

عىل مدار 138 عاًما، بنْت NCR ُسمعتها عىل كل من النزاهة واالبتكار. 

حيُث أننا ملتزمون بممارسة األعمال بنزاهة وفًقا ألعىل المعايير األخالقية

ووفًقا لجميع القوانين، والقواعد، واللوائح المعمول بها.

تُحدِّد هذه المدونة معاييرنا للسلوك المهني، ومواءمة كل ما نقوم به 

كشركة مع قيمنا المشتركة وتركيزنا عىل عمالئنا. نحن جميًعا

مسؤولون أمام أنفسنا وبعضنا البعض عن مزاولة أعمال NCR بأكبر قدر 

من النزاهة.

إن ُسمعتنا واحدة من أكثر أصولنا قيمة. ال يمكننا أبًدا اعتبار ذلك أمًرا 

ُمسلًّما به، ويجب أن يكون دائًمااألساس الذي نبني عليه وننمو. 

مايك هايفورد

الرئيس التنفيذي

خطاب من الرئيس التنفيذي
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طريقك حول...

شريط التنقُّل

يمكنك التنقُّل عبر الموضوعات في أي وقت، بالنقر فوق 

أي عنوان في شريط التنقُّل.

الموضوع الذي تستكشفه حالًيا

بخط عريض.

الرموز

 ترتبط هذه الرموز بسياسات ووثائق ُمحّددة، ولكن يجب أن تكون متصالً بشبكة

شركتنا حتى تتمكّن من الوصول إليها.

سُتوجّهك سحابة الكلمات إىل محتوى أكثر ارتباًطا أو بعض المعلومات 

المهمة، في هذا المستند.

السحابة

تسليط
الضوء

ح المعلومات المهمة؛ التي ال  تسليط الضوء يُوضِّ
يها !ترغب في تخطِّ

تُخبرك هذه السحابة بمكان العثور عىل مزيد من 

المعلومات حول موضوع ما، ويُصاحبها رمز أو اثنين من 

رموز المستندات.

في بعض الحاالت، نحتاج إىل المساعدة في التنقُّل في 

مسار قرارنا أو نحتاج إىل توجيه، ويمكن لهذه السحابة أن 

تُعطي إجابة عىل سؤالك. 

تتضّمن هذه السحابة حقائق سريعة، 1 األمثلة، وقوائم 

المراجعة عندما تحتاج إىل مرجع أو تأكيد سريع.

سينقلك السهمان األيمن 

 واأليسر إىل الصفحة

السابقة/التالية.

فحص
سريع

ماذا
لو؟

استكشاف
المزيد
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الموارد المجتمعاإلنصافالمساءلةالملكيةالوعيالمحتويات

الوعي
الِقيم المشتركة

ماذا، ومن، ولماذا

السياسات

كيفية اإلبالغ عن المشكالت
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الموارد المجتمعاإلنصافالمساءلةالملكيةالوعي المحتويات

قيمنا المشتركة

تُركِّز NCR، وكانْت وستظل دائًما، عىل عمالئنا، وموظفينا، واالبتكار والفوز. ِقيمنا المشتركة أكثر من مجرد حبر عىل ورق. فهي ما تُوجّه سلوكنا، وتُوجّه كيفية ممارستنا لألعمال 

وتُؤثِّر عىل كيفية تفاعلنا مع بعضنا البعض، ومع عمالئنا، وشركائنا، وُمورِّدينا، والمجتمعات التي نعمل فيها. لقد أتاحْت لنا ِقيمنا المشتركة تحقيق النجاح ألكثر من 100 عام.

نحن نقود الطريقة التي يتواصل بها العالم مع األعمال، ويتفاعل بها ويتعامل معها ألننا نفعل ما نقول أننا سنفعله ونظل خاضعين للمساءلة.

بصفتنا OneNCR، نأخذ في االعتبار مجموعة كبيرة من وجهات النظر في جلب أفكار جريئة وجديدة إىل العالم الحقيقي، بما يضمن أن كل ما نبتكره يعود بالنفع عىل كل شخص 

ن، وال نتراجع أبًدا عند مواجهة تحّدياٍت صعبة - حتى لو كان ذلك يعني التغيير. لقد قمنا بإعادة  نعمل معه. نحن ال نتوّقف أبًدا عن السؤال عن السبب، وال نتوّقف أبًدا عن التحسُّ

).F.I.R.S.T( ًيها العميل أوال ر ِقيمنا األساسية التي نُسمِّ تصوُّ

الموارد المجتمعاإلنصافالمساءلةالملكيةالوعيالمحتويات

العميل

نتعامل مع كل عميل كما 

لو كان عميلنا الوحيد - وهو 

أولويتنا األوىل.

المرح

نحن نستمتع في العمل - 

نتمّتع ببيئة عمل مرِحة، 

وُمنِتجة، وهادفة، ون حتفل 

ببعضنا البعض.

االبتكار

نتعلّم، ونسعى بجرأة إىل 

االبتكار ونحل المشكالت 

الُمعّقدة من خالل حلول 

بسيطة.

االحترام

نحن نحترم بعضنا البعض، 

ونُشرِك الجميع، ونُدير 

 بتعاطف، ونجعل

مجتمعاتنا أفضل. 

النجاح

نضمن نجاح NCR من خالل 

ل   تقديم أفضل ما لدينا وتحمُّ

 المسؤولية من

البداية إىل النهاية.

العمل الجماعي

نحن نعمل كفريق واحد، 

ونعمل بدون حدود، ونتمّتع 

بعقلية عالمية.
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الموارد المجتمعاإلنصافالمساءلةالملكية الوعيالمحتويات

ماذا؟

مدونة قواعد السلوك في NCR )"القواعد"( هي دليلنا ومرجعنا للتقيُّد بقيمنا المشتركة. فهي تضع الحد األدنى من المعايير 

للتعبير عن ِقيمنا المشتركة أثناء مزاولة األعمال. تُوفِّر سياساتنا الداخلية معلومات إضافية وُمفّصلة تعمل عىل تطوير 

التوقعات الُموّضحة في هذه المدونة.

َمن؟

لماذا؟

يجب عىل جميع مديري NCR، ومسؤوليها، وموظفيها، ومقاوليها، ووكالئها وأي شخص آخر يُمّثل NCR أو يتصّرف 

بالنيابة عنها قراءة هذه المدونة، وفهمها، وااللتزام بها. سوف يخضع الموظفين الذين ال يتبعون هذه القواعد 

إلجراءاٍت تأديبية، قد تصل إىل إنهاء التوظيف.

ال يجوز ألحد توجيهك بانتهاك هذه المدونة، وال توجيه أي شخص النتهاكها، حتى لو كان ذلك يبدو لصالحنا. إذا 
تعاَرَض أحد أحكام هذه المدونة مع القانون المعمول به، فيجب عليك إبالغ مكتب األخالقيات واالمتثال لدينا 

بالتعارض واالمتثال للقانون المعمول به.

وباإلضافة إىل ذلك، قد يكون الموظفون الذين ينتهكون القانون ُعرضة للمساءلة الشخصية.

يتطلّب أي تجاوز عن أي حُكم من أحكام هذه المدونة موافقة كبير المسؤولين القانونيين أو مجلس اإلدارة إذا طلَب 

هذا التجاوز مسؤول تنفيذي أو مدير.

فقد يُسِفر السلوك األخالقي 

والمسؤولية االجتماعية للشركة عن 

فوائد كبيرة ألعمالنا.

عىل سبيل المثال:

جذب العمالء إىل منتجات شركتنا،  	

وبالتالي زيادة المبيعات واألرباح.

تحفيز الموظفين عىل البقاء معنا،  	

وتقليل حركة تبديل الموظفين 

وزيادة اإلنتاجية.

جذب أفضل المواهب. 	

جذب المستثمرين الذين يُركِّزون  	

بشكٍل متزايد عىل النزاهة، 

والمسؤولية االجتماعية، والسلوك 

األخالقي.
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الموارد المجتمعاإلنصاف المساءلة الملكية الوعي المحتويات

السياسة   اسم	)1(
جمع: سياسات

نظام مبادئ مدروس لتوجيه القرارات وتحقيق نتائج عقالنية. ( 	

السياسة هي بيان نوايا ويتم تنفيذها كإجراء أو بروتوكول.

تُحدِّد سياسات إدارة الشركة )CMP( الطريقة التي نُمارس بها أعمالنا 

ويتم تنظيمها حسب الوظيفة مثل: التوظيف )أي االنتقال(، والتعويض 

)أي اإلجازات(، والقانون )أي حقوق الطبع والنشر(.

)CFAP( السياسات المالية والمحاسبية للشركات

 دعم التطبيق والتحكم المّتسقْين في العمليات المحاسبية والمالية

.NCR عبر

تنطبق السياسات واإلجراءات والمعايير المحلية، واإلدارية، 

والوظيفية عىل بعض المكاتب أو اإلدارات وغالًبا ما تكون مدفوعة 

بالقانون، أو اللوائح، أو الظروف الخاصة.

تدعم السياسات مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا وتُوفِّر المزيد من 

التفاصيل وإطار العمل لتحقيق أهداف شركتنا وغاياتها.

كما أنها:

	 ،NCR تعرض توقعات شركة

وتُعزِّز االمتثال للقوانين واللوائح، 	

	 ،NCR وتُحاِفظ عىل االتساق في جميع أنحاء

وتقديم التوجيه التخاذ القرار. 	

يجب عىل جميع الموظفين االمتثال لسياسات الشركة المعمول بها، 

بما في ذلك دعم السياسات واإلجراءات المحلية.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx
https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Finance-and-Accounting-Policies.aspx
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الملكية الوعيالمحتويات

9

الموارد المجتمع اإلنصافالمساءلة

األخالقيات واالمتثال

بنفس أهمية ما نقوم به، فإن ما ال نفعله هو ما يروي قّصتنا. نحن ال نتوّقف أبًدا عن 

ن، وال نتراجع أبًدا عند مواجهة تحّدياٍت  السؤال عن السبب، وال نتوّقف أبًدا عن التحسُّ

صعبة - حتى لو كان ذلك يعني التغيير.

في النهاية، أفعالنا، وليس أقوالنا، هي ما تُظِهر كيفية ممارستنا لألعمال في NCR. يعمل 

قسم األخالقيات واالمتثال لدينا عىل المساعدة في دعم شركتنا في اتّباع هذه السياسات 

المهمة عاًما بعد عام.

يُشرف فريق األخالقيات واالمتثال عىل امتثالنا لهذه 

المدونة، وِقيمنا المشتركة، وسياساتنا الداخلية.

تجُدر اإلشارة إىل أن قسم األخالقيات واالمتثال مستقل عن 

العمل وكل وظيفة أخرى في الشركة ويُقدِّم تقاريره مباشرة إىل 

كبير المسؤولين القانونّيين لدينا.

تسليط
الضوء
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الموارد المجتمعاإلنصافالمساءلة
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الملكية الوعي المحتويات

ماذا
لو؟

لقد قرأَت السياسة ولكنك لسَت متأكًدا مّما إذا كانْت تنطبق تماًما 

عىل موقفك أم أنك ال تزال غير متأكد مّما يجب فعله؟ فيما يلي بعض 

الخطوات لمساعدتك عىل الوصول إىل اإلجابة الصحيحة:

نظًرا ألن سياسات NCR ُمصّممة للمساعدة في اتخاذ القرار، فإن . 1

خطوتك األوىل تتمّثل في الوصول إىل السياسات ذات الصلة وقراءتها 

بعناية.

إذا لم يساعدك دراسة السياسة وكنت ال تزال غير قادر عىل تطبيقها/. 2

تفسيرها لموقفك، فناِقش السياسة مع مديرك.

هل ال تزال لديك أسئلة؟ اتصل بمكتب األخالقيات واالمتثال.. 3

mailto:CE230007%40ncr.com?subject=Policy%20question
mailto:CE230007%40ncr.com?subject=Policy%20question
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الموارد المجتمعاإلنصافالمساءلةالملكية الوعيالمحتويات

كيفية اإلبالغ عن المشكالت
إذا كنَت تُواجه معضلة وغير متأكد من مسار العمل الذي يجب اتّخاذه، فيجب عليك اإلبالغ عن 

مخاوفك إىل مديرك أو مكتب األخالقيات واالمتثال. إذا كنت تُشك في سلوك قد ينتهك هذه المدونة 

أو تعلم به، فيجب عليك اإلبالغ عن مخاوفك إىل مكتب األخالقيات واالمتثال عىل الفور.

نحن ال نتسامح مع أي شكل من أشكال االنتقام من أي شخص يُبلِّغ عن االنتهاك بحُسن نية. اإلبالغ 

بحُسن نية هو بالغ يتم تقديمه بأمانة ونوايا حسنة، وما إذا كان البالغ قد تم إثباته في النهاية أم ال - ال يهم. 

إذا شعرَت بعدم االرتياح من تعريف نفسك إىل 

مكتب األخالقيات واالمتثال، فيمكنك طرح األسئلة 

واإلبالغ عن المخاوف دون الكشف عن هويّتك، حيثما 

يسمح القانون بذلك.  وأي شخص يحاول االنتقام 

من موظف يبلغ عن حالة انتهاك بحُسن نية سُيواجه 

إجراءات تأديبية تصل إىل إنهاء التوظيف.

يمكنك العثور عىل روابط لمدونة قواعد السلوك، وخط اإلبالغ 

.Bridge والسياسات في الزاوية العلوية اليمنى من

تسليط
الضوء
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الموارد المجتمعاإلنصافالمساءلةالملكية الوعيالمحتويات

نتوّقع منك االمتثال لهذه المدونة أثناء ممارسة األعمال. إذا كنت تعرف أو 
تُشك في وجود انتهاكات للمدونة، فنتوّقع منك اإلبالغ عن التضارب إىل مكتب 

األخالقيات واالمتثال لدينا.

يقوم مكتب األخالقيات واالمتثال لدينا بالتحقيق في كل بالغ يزُعم حدوث انتهاكات 

لِقيمنا المشتركة، ومدونة قواعد السلوك والسياسات. ال يجوز لك إجراء تحقيقات بشأن 

االنتهاكات المزعومة. لضمان التعامل مع كل مسألة بسّرية واتّساق، يتم التحقيق في 

جميع المسائل من ِقبل مكتب األخالقيات واالمتثال. 

عندما يُساِورك الشك، ضع في اعتبارك ما يلي:

هل هذا الموقف يتعارض مع سياسة الشركة أو  	

القانون؟

ما هو الشعور الخطأ عن هذا الموقف؟ 	
كيف سيؤثر علّي ذلك؟ 	

كيف سيتأثر المساهمون؟ 	

التحقيقات

إذا رأيَت شيًئا ما - فأبلغ عنه!
بأي طريقة تجعلك تشُعر بالراحة:

تحّدث إىل مديرك المباشر وحاِول حل المشكلة.

تحّدث إىل شريك أعمال الموارد البشرية 

المحلي لديك.

ابحث عن شريك أعمال الموارد البشرية الخاص 

.HR Central بك عبر

أرِسل بريًدا إلكترونًيا إىل فريق األخالقيات 

واالمتثال وأبلِغ عن المشكلة مباشرة إىل مكتب 

األخالقيات واالمتثال.

أرِسل تقريًرا إىل خط اإلبالغ من خالل أداة تابعة 

لطرف ثالث، دون الكشف عن الهوية.

افتح حالة من خالل HR Central حول 

المشكلة، وهي ُمتاحة عىل مدار الساعة طوال 

أيام األسبوع.

ماذا
لو؟
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المواردالمجتمعاإلنصافالمساءلةالملكيةالوعيالمحتويات

الملكية
البنية التحتية لتكنولوجيا 

المعلومات

المعايير الفنية

األموال والممتلكات

الملكية الفكرية
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الملكيةالمحتويات المساءلة الوعي
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البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات

تتكّون البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات )"IT"( لدينا من الخوادم، والشبكات، 

ومحطات العمل، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، واألجهزة المحمولة، ومعدات 

االتصاالت، والوسائط اإللكترونية، وأجهزة التخزين التي تُديرها الشركة بشكٍل 

مباشر وكذلك التي يُديرها ُمقدِّمي الخدمات المتعاقدين مع الشركة. ويجب 

استخدامها بشكٍل عام فقط إلجراء األعمال، عىل الرغم من أنه قد يُسمح 

باالستخدام الشخصي العرضي.

ال يمكنك استخدام حسابات البريد اإللكتروني الشخصية )مثل Gmail( إلجراء 
األعمال، وال يمكنك إرسال معلومات أو مستندات حّساسة إىل حسابات البريد 

اإللكتروني الشخصية الخاصة بك.

باستثناء الحاالت التي يحظرها القانون الُمطّبق، نحتفظ بجميع الحقوق لبحث 

واستعراض أي معلومات ُمرسلة، أو مستلمة، أو معروضة، أو تم الوصول إليها، أو 

.NCR ُمخّزنة باستخدام البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات بشركة

إّن طريقة استخدامنا ألجهزتنا الشخصية هي عملنا 

الخاص، ولكن عندما نستخدمها للعمل، أو لالتصال 

 ،NCR بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في شركة

تنطبق هذه المدونة وسياساتنا.

لألسئلة أو المخاوف المتعلقة بأمن المعلومات أو الوصول 

غير الُمصّرح به إىل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، 

اتصل بقسم أمن المعلومات.

إذا تلّقيَت بريًدا إلكترونًيا مريًبا أو تعّرضَت لمحاولة تصيد احتيالي، 

.Reports.SPAM@ncr.com أرسله كُمرفق إىل

لألسئلة أو المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات أو 

حمايتها، اتصل بمكتب الخصوصية.

إذا كنت تُشك في أن الجهاز يحتوي عىل فيروس/برامج ضارة، فاتصل 

بمركز الدفاع السيبراني مباشرًة عىل الرقم 7448 -808 من أي مكتب من 

مكاتب NCR، أو عىل الرقم 7448 -808 678  1+ من أي هاتف خارجي. 

فحص
سريع تسليط

الضوء

mailto:Information.Security%40ncr.com?subject=Question
mailto:Information.Security%40ncr.com?subject=Question
mailto:Reports.SPAM%40ncr.com?subject=SPAM%20report
mailto:Office.Privacy%40ncr.com?subject=Data%20Privacy%20question
mailto:Office.Privacy%40ncr.com?subject=Data%20Privacy%20question
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ال تستخدم برامج التبادل أو التورنت، أو تُثّبت األلعاب أو برامج الوكيل مجهولة الهوية.

وغالًبا ما تقوم هذه البرامج واألنشطة، بِخالف زيادة الِحمل عىل الشبكة، بتثبيت تعليمات 

س، والتي يمكن أن تُضر بالبنية التحتية لتكنولوجيا  برمجية ضارة، مثل برامج التجسُّ

.NCR المعلومات في

CMP #1404 هي 
سياسة البنية التحتية 

لتكنولوجيا المعلومات 

لدينا.

استكشاف
المزيد

من أمثلة البرامج التي تسّببْت في حدوث مشكالت من البرمجيات الضارة في الماضي ما يلي:

	 )Tor( متصفح تور

 	Utorrent
 	Bittorrent
 	Thunder يُعرف أيًضا باسم - Xunlei
FDM أو مدير التنزيل الحر.	 

يجب عليك أيًضا بشكٍل عام تجنُّب تنزيل األلعاب واألفالم - غالًبا ما تتضّمن هذه الملفات 

برامج ضارة.

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp1404.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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المعايير الفنية

مفتوح
المصدر

هناك العديد من المؤسسات التي تضع المعايير 

الفنية أو تُعزِّزها.

إذا كنَت ترغب في التعامل مع أي جهات أو 

مجموعات عمل ذات معايير فنية، خاصًة مع 

تقديم أي معايير فنية وقبل تقديمها، يجب عليك 

أوالً الحصول عىل موافقة كتابية من إدارة الشؤون 

القانونية.

يُشير مفتوح المصدر عموًما إىل كود 

البرنامج الذي يستخدم عملية تطوير مفتوحة 

ومرخص لتضمين كود المصدر.

قد تختار NCR استخدام مكونات مفتوحة المصدر 

لمجموعة متنوعة من األغراض. يتوّفر كود المصدر هذا 

دون رسوم وقد يسمح للمستخدمين باستخدام أي 

برامج ناتجة، وتعديلها، وتوزيعها. 

تحترم NCR حقوق الملكية الفكرية لآلخرين ويجب أن تمتثل 

بصرامة لمتطلبات الترخيص التي يتم بموجبها توزيع البرامج 

مفتوحة المصدر.

قبل استخدام مكونات البرامج مفتوحة المصدر مع أي منتج، أو 

خدمة، أو مشروع داخلي لشركة NCR، يجب عليك الحصول عىل 

موافقات كتابية ُمسبقة من الِفرق الفنية في مؤسسة CTO وإدارة 

الشؤون القانونية.
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أموال الشركة 
وممتلكاتها

يجب علينا جميًعا حماية أصول الشركة من الفقدان، أو السرقة، أو 

التلف، أو االستخدام أو الكشف غير الُمصّرح به.

هذه األصول تشمل األصول الملموسة )مثل أجهزة الكمبيوتر 

واألثاث( واألصول غير الملموسة )مثل المعلومات والبيانات السرية(. 

تشمل أصول الشركة عىل سبيل المثال ال الحصر:

العالمات التجارية وعالمات الخدمة؛ 	

كود المصدر، واألسرار التجارية، والبيانات الشخصية، 	

المعلومات السرية، واألموال، وبطاقات الشحن؛ 	

األراضي والمباني؛ 	

السجالت؛ 	

المركبات؛ 	

المفاتيح وبطاقات الهوية، والمعدات التقنية بما في ذلك  	

الطابعات، والماسحات الضوئية، وآالت النسخ، والهواتف؛

أجهزة وبرامج الحوسبة؛ 	

اإلنترنت، واإلنترانت، والشبكات األخرى؛ 	

األجهزة الخردة والقديمة. 	
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الفكرية وحقوق الطبع والنشر
تحمي قوانين الملكية الفكرية )IP( الملكية الفكرية من االستخدام غير الُمصّرح به، والتكرار، والتوزيع، والعرض، واألداء. يمكن أن يؤدي انتهاك حقوق الملكية الفكرية إىل توقيع 

عقوبات قانونية، وفي بعض الحاالت، قد يؤدي إىل اإلضرار بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا. لذلك، يجب علينا جميًعا حماية حقوق الملكية الفكرية للشركة واحترام حقوق 

الملكية الفكرية الخاصة بالجهات الخارجية. عالمة NCR التجارية ُمسجّلة في أكثر من 70 دولة.

عادًة ما تحمي العالمة التجارية أسماء العالمات التجارية والشعارات الُمستخدمة في السلع والخدمات.

تحمي حقوق الطبع والنشر األعمال الكتابية، أو الفنية، أو األدبية األصلية.

تحمي البراءات االختراعات.

NCR AlohaTM

NCR SelfServTM
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تضارب المصالح

سجالت الشركة

المعلومات السرية

االمتثال

المواردالمجتمعاإلنصافالمساءلةالملكيةالوعيالمحتويات
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الموارد المجتمع [اإلنصاف

تضارب المصالح

يجب علينا دائًما التصرُّف عىل أساٍس تجاري بحت وبما يُصب في مصلحة الشركة عند 

ممارسة األعمال مع أطراف خارجية نيابًة عّنا. ينشأ تضارب المصالح عندما تُؤثِّر المصالح 

الشخصية، أو يبدو أنها تُؤثِّر، عىل قدرتنا عىل القيام بذلك. يمكن أن ينشأ تضارب المصالح 

ألسباب عديدة، من بينها األنشطة، والمصالح، والعالقات الشخصية. ال يجوز لك إجراء أي 

عمل إذا كان لديك، أو حتى يبدو أن لديك، تضارب في المصالح قد يُؤثِّر عىل قدرتك عىل 

التصرُّف بما يُحقِّق أفضل مصالحنا.

إذا كان لديك تضارب في المصالح، أو إذا نشأ موقف يبدو أنه قد ينطوي عىل تضارب في 

المصالح، فيجب عليك اإلفصاح عن الموقف لمديرك. وسيناقش مديريك المسألة مع مكتب 

األخالقيات واالمتثال حتى يمكن تقييم التضارب، واتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة. 

والكشف عن جميع حاالت التضارب الفعلية والمحتملة إلزامي.

تذّكر أنه ال يمكن إدراج كل سيناريو محتمل لتضارب 

المصالح. اسأل مديرك، أو شريك أعمال الموارد البشرية، أو 

مكتب األخالقيات واالمتثال، إذا لم تكُن متأكًدا مّما إذا كان 

الموقف يُمثِّل تضاربًا في المصالح.

 CMP#901 يُوفِّر
 معلومات ُمفّصلة حول
 تضارب
.المصالح

استكشاف
المزيد

تسليط
الضوء

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0901.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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يجب عليك إبالغ مديرك الستعراض الموقف وتلقِّي التوجيه حول ما إذا 

كان يمكنك قبول المنصب. بعد ذلك، أبلغ إدارة األخالقيات واالمتثال 

عن الموقف.  نحتاج إىل فهم الموقف بالكامل قبل أن نتمكّن من تأكيد 

.NCR أنه لن يؤدي إىل تضارب في المصالح مع منصبك في

تم التواصل معك لشغل منصب عضو مجلس 

إدارة شركة أخرى.

يمكن أن يحُدث تضارب المصالح عندما:

تشغل وظيفة إضافية تُشتِّت انتباهك بعيًدا عن مسؤولياتك في 		

NCR. فقد يكون من المستحيل أداء كلتا الوظيفتْين بشكٍل كامل 
وصادق.

تُشرف عىل شخص تربطك به عالقة شخصية وثيقة أو تتعامل 		

معه، أو إذا كنَت تعمل أنت وأحد أفراد أسرتك لدى نفس 

مؤسسة NCR. يمكن أن يتسّبب ذلك في تضارب فعلي 

أو ظاهري في المصالح حيث يمكن لألشخاص أن يفترضوا 

المحسوبية سواء كانْت موجودة أم ال.

تستثمر مع أحد ُمورِّدينا، أو عمالئنا، أو شركائنا التجاريّين، أو 		

منافسينا.

تستخدم اسم NCR أو ممتلكاتنا أو معلوماتنا، دون موافقة، 		

لدعم منظمة خيرية، أو مهنية، أو مجتمعية.

		.NCR تأخذ لنفسك فرصة عمل تخُص شركة

ماذا
لو؟

فحص
سريع
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دّقة سجالت الشركة واالحتفاظ بها

يتعّين علينا االحتفاظ بسجالت تجارية كاملة ودقيقة من أجل الوفاء بااللتزامات المالية، والقانونية، واإلدارية. ونحن نستخدم هذه المعلومات للوفاء بالتزاماتنا تجاه العمالء 

والموردين والمساهمين والموظفين والهيئات الحكومية. يجب عىل الجميع اتّباع اإلجراءات والضوابط الداخلية الُمّتبعة لدينا للتأكد من أن جميع المعامالت ُمصرّح بها بشكٍل 

صحيح، وأن أصولنا محمية من االستخدام غير الُمصرّح بها أو غير القانوني، وأن كل المعامالت يتم تسجيلها كما ينبغي واإلبالغ بها وفقاً لسياساتنا الداخلية والقانون المعمول به.

يجب إعداد التقارير المالية الخاصة بنا في الوقت المناسب، وأن تكون دقيقة 

ومدعومة بالمستندات والسجالت األساسية المناسبة.

يجب عليك إبالغ مراقب الشركة أو مراقبك اإلقليمي إذا أصبحَت عىل دراية 

بأي معلومات مادية غير مالية أو أي معلومات مالية تُؤثِّر عىل الشركة أو أي 

معلومات قد تؤدي إىل ربح أو خسارة للشركة. يمكن أن يساعدك مكتب 

األخالقيات واالمتثال في تقديم بالغك. يجب أن تُسجِّل هذه المعلومات 

بشكٍل صحيح، وتجهيزها، وتلخيصها، وتقديمها إىل اإلدارة العليا للسماح باتخاذ 

قرارات اإلفصاحات المطلوبة في الوقت المناسب. 

االحتفاظ المناسب بالسجالت مهٌم لضمان الحفاظ 

عىل السجالت وإتاحتها لتلبية متطلبات الشركة 

واالشتراطات الحكومية وغيرها من المتطلبات بشكل 

منهجي.

 CFAP #111 هي 
 سياستنا 

 لالحتفاظ

بالسجالت.

استكشاف
المزيد

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/CFAPpolicies/CFAP0111.rtf&sourceid=2288&utm_campaign=2288&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Finance-and-Accounting-Policies.aspx&utm_medium=Article
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المعلومات السرية

إذا كان لديك غرض تجاري مشروع لإلفصاح عن أي معلومات سرية، فاستِشر قسم الشؤون القانونية لوضع 

تدابير الحماية المناسبة قبل اإلفصاح.

 CMP#926 يُقدِّم

 تفاصيل إضافية 

 بشأن المعلومات

 السرية.

تشمل المعلومات السرية جميع المعلومات غير العلنية وأي معلومات، إذا تم اإلفصاح عنها، قد تكون ضارة 

لمالكها أو عمالئها. ال يجوز اإلفصاح عن المعلومات السرية، بما في ذلك معلوماتنا السرية والمعلومات السرية 

المُنوطة بنا، حتى داخل الشركة، باستثناء ما يقتضيه القانون أو ما تسمح به سياساتنا.

استكشاف
المزيد

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/CorpPolicies/CMPPolicies/cmp0926.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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فيما يلي بعض األمثلة عىل المعلومات السرية:

األسرار التجارية والمعرفة الفنية 	

األبحاث والتطوير، بما في ذلك االبتكارات، وطلبات براءات االختراع، وكتّيبات الهندسة والمختبرات 	

قوائم ومعلومات العمالء، والمساهمين، والُمورِّدين 	

معلومات إدارة الشبكات 	

عمليات أو إجراءات التصنيع السرية 	

كود المصدر 	

استراتيجيات ونتائج األعمال، وخطط اإلنتاج، ومعلومات حول المنتجات أو الخدمات غير المعلن  	

عنها، والتجارب والتصميمات، وخطط التسويق، والتسعير، والبيانات المالية

المعلومات التنظيمية السرية، بما في ذلك المخططات التنظيمية 	

المعلومات السرية التي تحصل عليها NCR من األطراف الثالثة 	

المعلومات المتعلقة بعمليات االستحواذ أو التصفيات المحتملة 	

التطلعات والتوقعات المالية للشركة 	

 NCR الحفاظ عىل السرية داخل

أمر مهم.

في بعض األحيان، قد تكون لديك 

معلومات سرية ال يجوز مشاركتها 

داخل الشركة، مثل بيانات 

الموظفين والخطط االستراتيجية.

فحص
سريع

تسليط
الضوء
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الموارد المجتمع  اإلنصاف

االمتثال للقوانين، وهذه 
المدونة، والسياسات

يجب عليك االمتثال لهذه المدونة، وِقيمنا المشتركة، وجميع سياساتنا الداخلية، وجميع 

القوانين واللوائح المعمول بها عند إجراء أعمال NCR. وال يجوز لك توجيه أي شخص إىل 

انتهاك هذه المدونة، و/أو ِقيمنا المشتركة، و/أو جميع سياساتنا الداخلية و/أو جميع القوانين 

واللوائح المعمول بها عند إجراء أعمال NCR أو مساعدته في انتهاكها. 

إن الجهل بهذه المدونة أو بمتطلبات سياسة ُمعّينة لن يُبرِّر حدوث انتهاك.  

ال يمكن لمديرك توجيهك إىل انتهاك سياسة NCR. إذا كنَت 
قلًِقا من أن سياسة NCR تتعارض مع المتطلبات القانونية، 

ُقم بتصعيد مخاوفك إىل مكتب األخالقيات واالمتثال.

تسليط
الضوء
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مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد

المنافسة

 قواعد االستثمار و"التداول بناًء عىل

معلومات داخلية"

االلتزام التجاري

المواردالمجتمعاإلنصافالمساءلةالملكيةالوعيالمحتويات
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مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد

بصفتنا شركة عالمية، فإننا نخضع للعديد من قوانين مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد، بما في ذلك قانون الممارسات األجنبية الفاسدة 

األمريكي وقانون مكافحة الرشوة البريطاني. تحظر هذه القوانين تقديم أي شيء ذي قيمة، أو الوعد به أو تلقِّيه، بشكٍل مباشر أو غير مباشر، 

إىل أو من طرف ثالث للتأثير عىل حُكمه أو سلوكه.

ال تُقدِّم رشوة ألي شخص في 
أي وقت وألي سبب.

قد يؤدي انتهاك قوانين مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد إىل فرض 

غرامات وعقوبات كبيرة ويمكن أن يتسّبب في إلحاق ضرر بالغ بُسمعتنا. 

إىل جانب اإلضرار بُسمعتنا، قد يؤدي انتهاك قوانين مكافحة الفساد إىل 

تعرُّضك أنت والشركة لعقوباٍت مدنية وجنائية شديدة.

 CMP#904 يُحدِّد

 توقعاتنا 

 بشأن 

سير العمل.

ال يجوز لك الوعد أو تقديم رشاوى إىل أي شخص أو تلقِّي رشاوى منه. 
ويجب عليك اإلبالغ عن أي محاولة لتقديم رشوة أو تلقِّيها إىل مكتب 

األخالقيات واالمتثال عىل الفور. كما يُحظر تقديم مدفوعات مقابل 

تسهيالت، والمدفوعات لضمان أو تسريع أداء اإلجراءات الروتينية 

والقانونية.

تسليط
الضوء

استكشاف
المزيد

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0904.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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LM Ericsson - 1 القضية رقم

في عام 2019، وافقْت إريكسون، وهي شركة اتصاالت دولية، عىل دفع 

أكثر من مليار دوالر أمريكي إىل هيئة األوراق المالية والبورصات ووزارة 

العدل للفصل في االتهامات التي تّتهمها بانتهاك قوانين مكافحة الفساد 

األمريكية من خالل المشاركة في مخطط رشوة واسع النطاق.

.Goldman Sachs Group, Inc – 2 القضية رقم

  ”1Malaysia Development Berhad” فيما يتعلّق بمخطط رشوة

 )1MDB(، وافقْت شركة .Goldman Sachs Group, Inc عىل دفع أكثر 
من مليار دوالر لتسوية اتهامات هيئة األوراق المالية والبورصات التي 

تّتهمها بانتهاك أحكام قانون الممارسات األجنبية الفاسدة في عام 2018.

 Novartis AG - 3 القضية رقم

في عام 2020، لحل اتهامات هيئة األوراق المالية والبورصات ووزارة 

العدل الناشئة عن سلوك الرشوة في العديد من االختصاصات القضائية، 

وافقْت الشركة السويسرية Novartis AG وشركة تابعة سابقة عىل دفع 

أكثر من 340 مليون دوالر كعقوبات جنائية وتنظيمية.
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األنشطة التي قد تكون مناسبة عند العمل مع عمالء من 

القطاع الخاص يمكن أن تعتبر غير مناسبة وغير قانونية حتى 

عند التعامل مع موظفين حكوميين.

المنافسة
نتعامل بإنصاف مع عمالئنا، وُمورِّدينا، وشركائنا االستراتيجّيين، وموظفينا، ومنافسينا. 

نحن نتنافس بقوة، ولكن دائًما بطريقة ُمنِصفة وأخالقية. تأتي نجاحاتنا من قوة 

موظفينا، ومنتجاتنا، وخدماتنا - وليس من ممارسات األعمال غير العادلة. ال يجوز 

لك استخدام الخداع أو التضليل في تعامالتك نيابًة عن الشركة أو إساءة استخدام 

المعلومات السرية. باإلضافة إىل ذلك، يجب إيالء عناية خاصة عند التعامل مع عمالء 

من الجهات الحكومية.

نختار الُمورِّدين عىل أساس الجدارة والكفاءة، مع األخذ في االعتبار عوامل مثل السعر، 

والجودة، والقدرة عىل التسليم، والتقنية، والتصميم، وُسمعة الخدمة والنزاهة.

تسليط
الضوء
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ال توجد اتفاقيات تبادلية - إذا كان أحد الطرفْين سيشتري 		
من الطرف اآلخر، شريطة أن يشتري الطرف الثاني من 

الطرف األول.

عدم تقاُسم السوق - اتفاقيات "تقسيم" أو تخصيص 		

األسواق مع أطراف أخرى.

عدم التناوب في تقديم العطاءات - التعاون مع منافس 		

 للسماح له بالفوز بفرصة مقابل تعاونه من أجل الفوز

بفرصة أخرى.

عدم تحديد السعر – االتفاق مع أطراف أخرى عىل تحديد 		

األسعار عند مستوى ُمعّين أو الحفاظ عىل ظروف ُمعّينة 

داخل األسواق.

عدم رفض التعامل –  االتفاق مع أطراف أخرى عىل رفض 		

التعامل مع أي عميل أو ُمورِّد ُمعّين، أو مجموعة من العمالء 

أو الُمورِّدين، إذ ينتهك هذا التصرُّف القانون.

عدم إساءة استخدام حجم الشركة - استخدام القوة السوقية 		

إللحاق الضرر بالمنافسين األصغر حجًما بشكٍل غير الئق.

عدم إساءة استخدام البيانات - استخدام تحليالت البيانات 		

ألغراض غير مشروعة أو غير قانونية.

فحص
سريع
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قواعد االستثمار و"التداول بناًء عىل معلومات داخلية"
ال يجوز لك، بشكٍل مباشر أو غير مباشر، التداول في أوراقنا المالية أثناء حيازتك 

"لمعلومات جوهرية غير علنية" عن الشركة.

تُعرف المعلومات الجوهرية غير العلنية عموماً 

بأنها أي معلومات لم يُكشف عنها عىل نطاق 

واسع للجمهور، ومن المرجح أن تؤثر عىل 

مستثمر في شراء أسهم الشركة، أو االحتفاظ 

بها، أو بيعها.

ويمكن أن تكون خطط االستحواذ أو التصفية؛ 

أو المعلومات المالية الفعلية أو المتوقعة غير 

المنشورة للعامة؛ أو العقود أو المنتجات أو 

االكتشافات الجديدة؛ أو التغييرات التنظيمية 

الكبيرة؛ أو خطط األعمال األخرى.

يُحظر عليك أيًضا التداول بشكٍل مباشر أو غير مباشر في األوراق المالية 

للشركات العامة األخرى، مثل العمالء والبائعون، عىل أساس المعلومات 

الجوهرية غير العلنية. كما أنه من غير القانوني وضد السياسة بالنسبة لك 

مشاركة المعلومات الجوهرية غير العلنية حول NCR أو شركة أخرى مع 

أصدقائك، أو أفراد أسرتك، أو أطراف ثالثة أخرى )وهذا ما يُسّمى "معلومات 

مفيدة"(. ال يجوز لك المشاركة في أي معاملة حيث يمكنك االستفادة من 

تقلُّبات المضاربة قصيرة األجل في قيمة األوراق المالية الخاصة بنا.

تسليط
الضوء
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يُحظر تقديم معلومات جوهرية غير علنية حول شركة NCR والشركات األخرى  	

NCR اّطلعَت عليها من خالل عملك في

يقتصر الوصول إىل المعلومات الجوهرية غير العلنية حول شركة NCR والشركات  	

األخرى عىل الموظفين الذين هم "بحاجة إىل معرفة" تلك األعمال ألسباب تجارية 

)مثل األشخاص الذين قد يتم تحديدهم في اتفاقية عدم اإلفصاح(.
عدم تقديم المشورة أو تشجيع شخص آخر عىل التداول في األوراق المالية  	

لشركة إذا كانت بحوزتك معلومات جوهرية غير علنية عن تلك الشركة

عدم شراء أو بيع األوراق المالية لشركة NCR أو أسهم شركة أخرى متداولة للعامة  	

في أثناء حيازة معلومات جوهرية، سواء أكانت فترة حظر التعامل ُمعلّقة أم ال

 CMP#922 هي 
 سياسة 

 التداول

 بناًء عىل

 معلومات

داخلية.

المواردالمجتمعاإلنصافالمساءلةالملكيةالوعي المحتويات

فحص
سريع

استكشاف
المزيد

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0922.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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االلتزام التجاري

م واردات  بصفتنا شركة عالمية، يجب أن نكون عىل دراية بقوانين التجارة الدولية التي تُنظِّ

وصادرات منتجاتنا وخدماتنا. عادًة ما تتحكّم قوانين االستيراد في ما يمكن استيراده إىل البلد، 

وكيف يجب وسم المواد، وكيف يجب تقييم البضائع المستوردة، وما الرسوم الواجب دفعها.

عادًة ما تحكُم قوانين التصدير ما إذا كان تصدير السلعة أو الخدمة مسموحًا به وكيف يمكن 

تصديرها. تحكُم قوانين التجارة جميع جوانب التجارة، بما في ذلك قيود الوصول، ومتطلبات 

التوريد، والعقوبات االقتصادية وعمليات الحظر، ومتطلبات مكافحة المقاطعة.  

ال يجوز لك استيراد المنتجات والخدمات أو تصديرها إال باستخدام العمليات 
المعتمدة من إدارة االلتزام التجاري.

إذا بدا أن هناك تعارض بين القوانين، أو األعراف، أو 

الممارسات المحلية، فاطلُب المساعدة من إدارة االمتثال 

Brokers.ImportNCR@ncr.com - التجاري

تقتضي قوانين الرقابة عىل الصادرات النظر في األسئلة التالية:

ما هي السلع أو البرمجيات أو المعلومات الفنية التي يجب  	
تصديرها؟

لمن سيتم توفير السلعة، أو البرنامج، أو 	

المعلومات، وهل سيسمح لهم بالوصول إليها أو استالمها؟ 	

إىل أين سُيصدر المنتج؟ 	

كيف سُيستخدم المنتج؟ 	

فحص
سريع

تسليط
الضوء

mailto:Brokers.ImportNCR%40ncr.com?subject=Trade%20Compliance%20question
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	كنَت تستعد لرحلة عمل، 

	ويطلب منك أحد الزمالء

	إحضار صنف الختباره إىل مكتبنا 

في بلٍد آخر.	ما الذي عليك فعله؟

في حين أنه من السهل حزم صنف في حقيبتك والسفر 

إىل بلٍد آخر، إال أن هناك متطلبات محددة للقيام بذلك 

بشكٍل قانوني. تخضع البضائع التجارية المحمولة يدويًا، 

أو المعدات المهنية، أو غيرها من السلع ذات الصلة بـ 

NCR أثناء السفر لقوانين التصدير/االستيراد في الواليات 
المتحدة وكذلك البلدان األخرى.

في حين أن قوانين الواليات المتحدة والدول األخرى قد 

تسمح بحمل األغراض الشخصية يدويًا )أي أجهزة الكمبيوتر 

المحمولة، والهواتف الخلوية، وأجهزة التخزين الرقمية، 

ومنتجات التشفير التجارية(، فإن نقل السلع التجارية في 

أمتعتك الشخصية يتطلّب موافقة ُمسبقة. للحصول عىل 

الموافقة والمشورة بشأن كيفية القيام بذلك بشكٍل قانوني، 

اتصل بقسم االلتزام التجاري في اإلدارة القانونية.

ماذا
لو؟

المحتويات
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بيئة عمل آمنة

الهدايا والمساهمات

حقوق اإلنسان

وسائل التواصل االجتماعي
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عدم التمييز، والمضايقات 
وتكافؤ فرص العمل

ال نسمح بأي شكل من أشكال التمييز أو المضايقات عىل أساس الِعرق، أو 
اللون، أو النسب، أو الدين، أو العقيدة، أو األصل القومي، أو النوع، أو الهوية 

الجنسية، أو التعبير الجنسي، أو الجنس، أو العمر، أو اإلعاقة )الجسدية أو العقلية(، 

أو التوجه الجنسي، أو الحالة االجتماعية، أو الحمل، أو الحالة الطبية، أو المعلومات 

الجينية، أو حالة المحاربين القدامى، أو أي أساس آخر يحميه القانون.

 
يجب أن تستند جميع القرارات المتعلقة بالتوظيف إىل عوامل مشروعة 

متعلقة بالوظيفة، بما في ذلك المؤهالت، والخبرة، والمهارات، واألداء.

فحص
سريع

 ال تتسامح NCR مع التمييز أو المضايقة. 
وينطبق ذلك عىل الجميع - ليس فقط موظفينا ولكن أيًضا ُمورِّدينا، وعمالئنا، وشركائنا.
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 إن االحترام هو أساس السلوك 

 األخالقي، كما إن االحترام المتبادل 

يُعزِّز العالقات الجيدة.

 االحترام المتبادل هو قبول االختالفات 

 بأسلوب يّتسم باالحترام في المواقف التي قد ال يتفق فيها 

شخصان. السماح لبعضهم البعض بالحق في االستماع إليهم 

 والحصول عىل نفس الفرص مثل أي شخص آخر بغض النظر عن 

 اختالفاتهم. إن التحلِّي باالحترام المتبادل ينطوي عىل 

 التعرُّف عىل االختالفات، وفهم أهمّيتها، واالستجابة بوعي،

وأدب، واهتمام.

 يمكن أن يؤدي عدم االحترام المتبادل إىل سلوك غير أخالقي

ر أو المضايقة. يجب عىل جميع الموظفين العمل عىل  مثل التنمُّ

 خلق بيئة يشعر فيها الجميع بالترحيب، والمعاملة 

العادلة، والدعم الكامل لبذل ُقصارى جُهدهم.
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 "لقد تشكّلْت شخصية شركتنا عىل مدار تاريخنا الذي يمتد إىل 
136 عاًما بفضل الطبيعة العالمية ألعمالنا، التي تتمّتع بتمثيل قوي من 

العديد من الجنسيات، والثقافات، ومناحي الحياة.

سُنواِصل البناء عىل هذا التراث مع الدعوة بقوة إىل تعزيز مجتمع أكثر 

إنصاًفا وتنوًعا ومواصلة الوقوف مع الجميع لالحتجاج السلمي عىل 

الكراهية، والظلم، والقمع في كل مكان". 

مايك هايفورد، سبتمبر 2020

 تتناول CMP #701 عدم التمييز 

وتكافؤ فرص العمل. استكشاف
المزيد

CMP#702 هي 
السياسة المعنية بمنع 

المضايقات الخاصة بنا.

نحن لن نتسامح مع أي سلوك 

يخلق بيئة عمل تتسم بالتخويف 

أو العداء واإلساءة.

نحظر جميع أنواع المضايقة 

ر، بما في ذلك  والتنمُّ

المضايقات الجسدية، 

والشفهية، والبصرية.

تسليط
الضوء

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0702.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0701.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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الموارد المجتمع اإلنصاف

بيئة عمل آمنة

لدينا في NCR سياسة عدم التسامح ُمطلًقا مع األعمال أو التهديدات بالعنف. لذلك، يجب عىل 

الجميع اإلبالغ عن أي نشاط مشبوه، بما في ذلك التهديدات وأعمال العنف الفعلية التي تحُدث 

أثناء مزاولة األعمال، داخل مبانينا وخارجها. نحظر حيازة األسلحة في مكان العمل.

كما نحظر االستخدام غير القانوني للمواد الخاضعة للرقابة، أو حيازتها، أو توزيعها، أو بيعها في 

مبانينا، وفي مركباتنا، وأثناء مزاولة األعمال أو تمثيل الشركة.

ال يجوز لك استخدام الكحول أو الماريجوانا أو الوقوع تحت تأثيرهما، حتى إذا كان االستخدام 
قانونًيا، أثناء ممارسة األعمال. إذا كان الكحول مسموحًا به خالل الفعاليات االجتماعية، فمن 

المتوقع منك التصرُّف السليم واالعتدال.

يجب عىل الجميع االمتثال لممارسات الصحة والسالمة التي وضعها القانون، والموارد البشرية، 

واألمن العالمي ويجب عليهم اإلبالغ عن الحوادث، واإلصابات، والظروف، أو اإلجراءات، أو 

السلوكيات غير اآلمنة المعروفة أو الُمشتبه بها.

تذّكر أن الفعاليات االجتماعية، 

مثل حفالت عطالت الشركة، 

وفعاليات العمالء، وساعات 

العمل السعيدة، هي فعاليات 

عمل تنطبق عليها هذه 

المدونة.

CMP#219 هي 
 سياسة 

 مكان العمل

الخالي من 

المخدرات.

فحص
سريع

استكشاف
المزيد

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0219.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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الموارد المجتمع اإلنصاف

الهدايا والمساهمات

يُسمح بالهدايا العرضية التي ال تتسّبب في خلق تضارب فعلي أو ظاهري في المصالح أو تنتهك 

قوانين مكافحة الرشوة أو مكافحة الفساد. بشكٍل عام، يمكنك فقط تلقِّي وتقديم الهدايا النادرة 

والمتواضعة القّيمة والمتسقة مع الممارسات التجارية المحلية، ويتم اإلبالغ عنها بدّقة في دفاترنا 

وسجالتنا.

ال يجوز لك طلب الهدايا، أو منحها، أو تلقِّيها مقابل أي شيء في المقابل، أو تقديم أو تلقِّي هدايا 
باهظة الثمن أو باذخة. يجب السماح بجميع الهدايا بموجب سياسة تضارب المصالح، وسياسة 

معايير سلوك العمل، وسياسة الهدايا والترفيه.

تنطبق هذه السياسات والقواعد عىل "أي شيء ذي قيمة"، وهو 

مصطلح أوسع بكثير مّما نعتبره عادًة هدايا. ويمكن أن تشمل 

القروض والتبرُّعات للجمعيات الخيرية المفضلة والوصول إىل 

المعلومات السرية.

تسليط
الضوء
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تتطلّب جميع الهدايا والتبرُّعات للمنظمات 

.NCR الخيرية موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة

يمكنك التواصل مع مؤسسة NCR عبر البريد 

 اإللكتروني أو تنزيل نموذج 

 الموافقة عىل الرعاية 

الخيرية من هنا. 

المجتمع

يخضع تقديم الهدايا إىل المسؤولين والموظفين الحكومّيين وتلقِّيها 

منهم لقواعد إضافية. يجب أن تحُصل عىل موافقة كتابية مسبقة 

من إدارة الشؤون القانونية وإدارة العالقات الحكومية قبل تقديم أو 

قبول أي هدية وقبل المساهمة أو التبرُّع ألي أحزاب سياسية، أو 

أنشطة، أو مبادرات باستخدام أموال الشركة أو ممتلكات أخرى.

تتحّدث CMP #912 عن كيفية التعامل مع 

 المواقف المتعلقة بالهدايا والترفيه 

في مكان العمل.

استكشاف
المزيد

فحص
سريع

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/corppolicies/cmppolicies/cmp0912.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
https://intranet.ncr.com/index.php?option=com_assetuploader&task=download&id=308230
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حقوق اإلنسان
نحظر بشّدة مسألة االتجار بالبشر أو العمل القسري من أي نوع، بما في ذلك عىل 

سبيل المثال ال الحصر االتجار بالجنس، واستعباد الَمدين، والعمل الجبري في 

السجون، وعمالة األطفال.

ال نسمح بما يلي:
تعيين أفراد دون سن العمل القانوني،  	

 أداء العاملين الذين تقل أعمارهم عن  	

18 عاًما لألعمال الخطرة،
العقاب البدني والتهديد بالعقاب البدني، 	

متطلبات ودائع العاملين، واالحتفاظ بهوية الموظف أو وثائق الهجرة وأي إجراء  	

آخر يمكن أن يُقّيد الموظفين من إنهاء عملهم بحُّرية.

CMP#927 هي سياسة 
 حقوق اإلنسان

لدينا.

المجتمع

شركة NCR | مدونة قواعد السلوك | 2022

استكشاف
المزيد

https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/trackemail.aspx?refferal=https://iis.ncrnet.ncr.com/cfo/cfo/documents/CorpPolicies/CMPPolicies/cmp0927.rtf&sourceid=638&utm_campaign=638&utm_source=https://ncr.sharepoint.com/sites/intranet/CommunicationStaging/Pages/Corporate-Management-Policies.aspx&utm_medium=Article
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نسعى جاهدين إىل:

تقديم تعويض عادل لجميع الموظفين، والمسؤولين، والمديرين الذين  	

يستوفون أو يتجاوزون الحد األدنى من المعايير التي يُحدِّدها القانون 

المعمول به، بما في ذلك دفع أجور العمل اإلضافي؛

وضع حد أقصى لساعات العمل اليومية واألسبوعية عند الحدود التي  	

يُحدِّدها القانون المعمول به أو أقل منها، مع ضمان معقولية جميع ساعات 

العمل اإلضافية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة؛

احترام حقوق الموظفين في حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية  	

إىل أقصى حد يُنص عليه القانون؛

استخدام مسؤولي التوظيف الداخلّيين والخارجّيين مع التدريب الكافي  	

لدعم االمتثال لهذه المدونة.
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وسائل التواصل االجتماعي
يجب توخِّي الحذر بشكٍل خاص عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي، بشكٍل مهني أو شخصي، عندما 

يكون حسابك مرتبًطا بشركة NCR. بينما يتمّتع موظفو NCR بحُّرية التعبير عن أفكارهم وآرائهم، تذّكر أن 

 نشاطك يمكن أن يُؤثِّر عىل NCR وُسمعتها. قد يؤدي نشاط وسائل التواصل االجتماعي الذي

 ينتهك التزاماتك بالسرية أو يُؤثِّر سلًبا عىل ُسمعة NCR إىل اتخاذ إجراء تأديبي. يُرجى النشر!

 نُشجّع الموظفين عىل النشر عىل وسائل التواصل االجتماعي. انُشر عن NCR وشارِك في

.NCRLife# هاشتاج

اإلفصاح عن االنتماء:

إذا تحّدَث الموظفون عن NCR عىل 

وسائل التواصل االجتماعي، فيجب 

 NCR عليهم اإلفصاح عن عالقتهم مع

عىل ملّفهم الشخصي أو في المنشور - 

وهذا مطلوب بموجب القانون.

فحص
سريع

استخدم الحُكم الصائب في كل األوقات: ال يوجد شيء خاص حًقا، 

بغض النظر عن إعدادات الخصوصية الخاصة بك، لذا ال تنُشر 

ببساطة شيًئا ال تريد أن يراه صاحب العمل، بما في ذلك أي شيء 

.NCR سّري عن

انقر فوق الشعارات الخضراء عىل اليمين 

 لالّطالع عىل أحدث المنشورات عىل 

قنواتنا الرسمية!

تسليط
الضوء

المواردالمجتمعاإلنصافالمساءلةالملكيةالوعي المحتويات

https://www.facebook.com/ncrcorp/
https://www.instagram.com/ncrcorporation/
https://twitter.com/NCRCorporation
https://www.linkedin.com/company/ncr-corporation
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المواردالمجتمعاإلنصافالمساءلةالملكيةالوعي

هذه المدونة هي دليلنا ومرجعنا للحفاظ عىل ِقيمنا المشتركة. فهي تُحدِّد الحد األدنى من المعايير لكيفية التعبير عن ِقيمنا المشتركة أثناء مزاولة األعمال. إنه ليس عقد عمل. 

وال تغطي كل متطلبات سياساتنا الداخلية، أو التزاماتنا القانونية والتنظيمية أو القواعد أو اإلجراءات المحلية.

إذا كانْت لديك أي أسئلة حول التزاماتك األخالقية، فيجب عليك طرحها عىل مكتب األخالقيات واالمتثال.

يمكنك االتصال بمكتب األخالقيات واالمتثال في NCR بثالث طرق.

جميع الطرق ُمتاحة عىل مدار الساعة طوال أيام األسبوع:

ُقم بعمل تقرير خط اإلبالغ عىل شبكة اإلنترنت. انقر فوق رابط خط اإلبالغ الموجود في . 1

الصفحة الرئيسية بموقع Bridge أو امسح رمز االستجابة السريعة ضوئًيا الموجود عىل 

 Navex Global, ،اليمين، للوصول إىل موقع ُمزوِّد خدمة خط اإلبالغ التابع لطرف ثالث

Inc. سُيرِشدك الموقع إىل كيفية إعداد تقرير قائم عىل الويب وسيسمح لك أيًضا بإرسال 
مرفقات مع تقريرك.

2 . NCR اتصل بخط اإلبالغ. يمكنك االتصال بُمزوِّد خط اإلبالغ التابع لطرف ثالث الخاص بشركة

عبر الهاتف. يدعم خط اإلبالغ العديد من اللغات.

في الواليات المتحدة: اتصل عىل الرقم المجاني 5678 -256 -888 -1	 

جميع البلدان األخرى: اتصل برقم AT&T USA Direct الُمطّبق الخاص ببلدك. بمجرد أن 	 

تصل إىل AT&T Direct، اتصل عىل 5678 -256 -888 -1.

 أرسل بريًدا إلكترونًيا مباشرة إىل صندوق بريد األخالقيات واالمتثال عىل . 3

 CE230007@ncr.com. غالًبا ما تكون هذه الطريقة مناسبة لألسئلة حول كيفية
.NCR تطبيق سياسة

يمكنك الوصول إىل قسم األخالقيات 

واالمتثال عبر البريد اإللكتروني عىل 

 ComplianceOffice.Ethics@NCR.com
أو باستخدام خط اإلبالغ  – 

المحتويات

فحص
سريع

mailto:CE230007%40ncr.com?subject=Policy%20Question
mailto:ComplianceOffice.Ethics%40NCR.com?subject=Question
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