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قيادتنا
ال تقتصر مهمتنا في متاليف على العمل لصالح شركة فحسب .نحن هنا ُلن ِ
واصل كتابة تاريخنا.
كنا نعمل جاهدين لمساعدة َّ
عاماَّ ،
الناس على حماية أسرهم ومواردهم المالية
فمنذ أكثر من ً 150
سعيا وراء تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
ً
صائب .بل أكثر من
نجز األعمال على نحو
ٍ
شرف ،يتوقع عمالؤنا منا أن ُن ِ
ومن منطلق ذلك التَّ اريخ ُ
الم ِّ
َ
ُ
مثال للصدق،
نكون
وأن
مكنة،
الم
الطرق
بأفضل
األعمال
تلك
ذ
ف
ن
ن
ذلك ،فهم يتوقعون منا أن ِّ
ً
ُ
واألمانة ،واالحترام؛ تلك القيم التي َم َّيزت شركتنا منذ عام .1868
ومدونة أخالقيات العمل الخاصة بشركة متاليف ستُ َساعدنا على استحضار تلك القيم وممارستها
َّ
التَّ
وستُ
ِ
عميل
غير مع
دائمة
الخارجية
البيئة
ار
م
غ
خوض
على
اعدنا
س
يوم.
كل
في
عمالئنا
من
كل
مع
َ
ُّ
َ
ٍ
المحافظة على أعلى معايير المهنية واالحترافية .وألجل هذه األسباب ،تُ ّ
المدونة أسس
مثل هذه
َّ
وأعمدة ثقافتنا وهويتنا وقصة نجاحاتنا الطويلة األمد.
ٍ
دورا في ترسيخ سمعة شركتنا .ومن هنا،
واحد منا هو
كل
ٌ
سفير لمتاليف ،وهذا يعني أن لكل منا ً
ثم أن تتبع ما تحتوي من قواعد وقوانين .نرجو
المدونة وتفهمها
أرجو منك أن تقرأ هذه
فهما ً
َّ
جيداَّ ،
ً
أيضا أن تتقدم باإلفصاح إذا ما الحظت أي شيءٍ يخالف قيمنا ومعاييرنا.
ً
طرأت على متاليف العديد من التغييرات خالل القرن ونصف القرن الماضيين .ولكن الثابت الوحيد
دائما ،لنبني
خالل تلك السنين كان
الم َّ
َّ
ميزة والتزامهم بأهدافنا وغاياتنا .إننا بجانبكم ً
سجية موظفينا ُ
مستقبال تدعمه ثقة أكبر.
ً

ميشال خلف
رئيس الشركة والمدير التنفيذي
متاليف
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إرثنا
عاما وال
كانت متاليف منذ أكثر من ً 150
مستقبل أفضل
تزال تبذل جهدها لتأمين
ٍ
سواء أكنت
لجميع البشر حول العالم.
ٌ
مطلعا على
حديث عهد بثقافة متاليف أو
ً
إرثنا الوافر ،فنحن فخورون بأن ُنطلعك
على األسس التي ُبنِ يت عليها متاليف.

بداية القرن العشرين — ممرضة زائرة في
بيت إحدى العائالت.
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تأسست شركة ميتروبوليتان للتأمين على الحياة (متاليف)
وبدأت أعمالها في  24من مارس عام  1868بمدينة نيويورك.
كان هذا قبل اختراع التليفون وقبل أن ينتشر استخدام المصابيح
الكهربائية ،حتَّ ى قبل تطوير السيارات التي تستخدم البنزين
مكتب لنا في أحد المنازل ،وكان يتكون من
كوقود .كان أول
ٍ
غرفتين كافيتين لعدد الموظفين في ذلك الوقت 6 :موظفين.
منصبا على التأمين على الحياة.
في البداية ،كان تركيز متاليف
ً
وفي عام  ،1871بدأت متاليف بتزويد حاملي بوالص التأمين
بالمعلومات حول النظافة الشخصية والصحة العامة ،واستمر هذا
التقليد حتَّ ى يومنا هذا .وفي عام ً ،1879أصبحنا أول شركة تأمين
ً
صناعيا .كان التأمين
تأمينا
في الواليات المتحدة األمريكية توفر
ً
الصناعي يضمن المساعدة المالية في حالة وفاة المعيل الرئيسي،
سهل وبمتناول اليد .عكس أنواع بوالص
وكان الحصول عليه
ً
التأمين األخرى ،كان هذا النوع ذا مبالغ صغيرة ،وكانت األقساط
شهريا من منزل حامل بوليصة التأمين.
أسبوعيا أو
التأمينية تُ جمع
ً
ً
توقع  700بوليصة تأمين
وبحلول عام  ،1880كانت متاليف ِّ
ِ
تواصل
لنضمن
بل
بذلك،
يوميا .ولم
صناعي جديدة
نكتف
ً
ً
جيدا فيه ألفة واعتياد ،كان موظفونا يذهبون إلى منازل
شخصيا ً
ً
أصحاب البوالص في التوقيت نفسه بالضبط كل أسبوع.

في عام  ،1909حملت متاليف على عاتقها تعزيز الدور االجتماعي
للتأمين وشرعت في تنفيذ برنامج إنساني غير اعتيادي وذي تكلفة
باهظة بهدف توفير الدعم للطبقة األكثر عوزً ا .وكان المشروع األبرز
وأحد فروع ذلك البرنامج هو خدمة الممرضات الزائرات بشركة
ميتروبوليتان للتأمين على الحياة ،والذي استمر طوال الفترة ما
بين  1909و  .1953كانت الممرضات ينشرن معلومات مهمة حول
الصحة والنظافة بهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات المحرومة،
السل.
وتقليل نسبة الوفيات المرتفعة لألمراض المعدية مثل مرض ُّ
جوهريا في االستجابة للعديد من األحداث
دورا
ً
لعبت متاليف ً
التاريخية الرئيسية ،مثل زلزال وحريق سان فرانسيسكو عام ،1906
ٍ
وحادثة غرق السفينة تايتانيك عام  ،1912ودخول أمريكا
كطرف
في الحرب العالمية األولى عام  .1917وفي كل حدث من تلك
األحداث ،كانت متاليف أول شركة تأمين تدفع مستحقات بوالص
أيضا في الجهود
التأمين على وجه السرعة ،بل كانت تساعد ً
اإلغاثية في ذلك الوقت.
وحتى يومنا هذا ،تواصل متاليف مباشرة أعمالها على نحو الئق
ودائما ما تضع عمالءها في المقام األول وتتشبث
وبشفافية،
ً
جاهدةً بإرثنا وتاريخنا المشرف .كان االستحواذ على شركة أليكو في
عام  2010إحدى الخطوات التي ساعدت متاليف على توسيع رقعة
عالميا .أما اليوم ،فقد صرنا نعمل في ما يزيد على  44دولة
تأثيرها
ً
ِّ
حول العالم ،ونوظف أكثر من  48000شخص .نحن ال نسعى
لمساعدة العائالت والشركات والمجتمعات للبقاء على قيد الحياة
أيضا للنجاح واالزدهار .دعونا نرجع إلى الماضي
فقط ،بل نساعدهم ً
معا ،ولننظر إلى األمام لنرى ما ُيمكننا
وننظر
بفخر إلى كل ما بنيناه ً
ٍ
تحقيقه بعد.
 — 1906أصحاب بوالص تأمين متاليف
بعد زلزال سان فرانسيسكو.
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اعرف مسؤولياتك
تاريخا ونترك خلفنا ً
إرثا
ِب ُكم أنتم نصنع
ً
الح ِميدة َّ
والنزَ اهة ُه َما
نفتخر به .إن األخالق َ
حجرا األساس ألدوارنا في متاليف .لقد
ٍ
يتصرف في ِظ ِّلها
عملنا بجد لترسيخ
ثقافة
َّ
ٍ
دافعا لهم
بمسؤولية وتكون
الموظفون
ً
الم َبادرة فجميعنا ُي َشارك
المتالك زمام ُ
في تحقيق نجاح متاليفٌّ ،
كل في دوره.
موظفا في متاليف ،ينعكس
وبصفتك
ً
سلوكك وقرارتك على صورة َّ
الشركة ،لذلك
صرفاتك
دائما
احرص
ً
ً
وأبدا على أن تكون تَ ُّ
متماشية مع ِق َيم َّ
الشركة ومبادئها.

ماذا لو؟

مدونة أخالقيات العمل وسياسات متاليف المعلومات
تمنحك
َّ
ٍ
ؤدي عملك بصورةٍ
أخالقية وفي اتِّ
ساق مع معايير
ٍ
األساسية لتُ ِّ
متاليف وقوانينها ولوائحها .لذلك ،من واجبك أن تَ ِعي أيها ذو
ٍ
ِص ٍ
ؤديه وبقراراتك التي تتخذها.
لة
وثيقة بعملك الذي تُ ِّ

ماذا ينبغي أن أفعل إذا كان هناك
ٌ
مذكور هنا في
تعارض بين ما هو
ٌ
مدونة األخالقيات وما تنص عليه
َّ
القوانين واللوائح المحلية؟

المدونة وارجع إليها بين الحين واآلخر لتَ حصل
•تَ َم َّعن في قراءة
َّ
هم
وق ٌع منك في متاليف.
واضح لما هو ُمتَ َّ
ٍ
على َف ٍ

إذا كانت لديك أسئلة أو استفسارات،
ُيرجى التواصل مع اإلدارة القانونية.

ٍ
َّ
معة
بمسؤولية،
تصرف
وتذكر َّ
أن لسلوكك عظيم األثر في ُس َ
• َّ
متاليف وثقافتها األخالقية.

تدريب ميداني.
— 1914
ٌ

•تواصل مع المجموعات المختلفة في المنظمة وتعاون معها.
السلوك ،وتحدث إلى الجهة
•اجتهد لتحول دون وقوع سوء ُّ
ٌّ
أن هناك َخرق إلحدى القواعد.
المسؤولة إن َساورك
شك في َّ
أبلغ عن مخاوفك على الفور ،وتعاون في التحقيقات متى
اقتضى األمر ذلك.
• ِّأكد على التزامك وامتثالك لقواعد َّ
الشركة خالل برنامجنا
السنوي لإلفصاح عن تضارب المصالح.
أهبة
حدد لتبقى على َ
الم َّ
•أكمل تدريبك اإللزامي في موعده ُ
وق ٌع منك.
دائما لتنفيذ ما هو ُمتَ َّ
االستعداد ً
شمل
طبق قواعد ُّ
تُ َّ
السلوك على جميع موظفي متاليف وتَ َ
َّ
العلياُ .ي َش ِّجع برنامج إدارة األداء بمتاليف على
اإلدارة
في
موظ
ُ
ٌ
رق
التَّ صرف
وفقا لما هو َم
ً
شروط في القواعد ُّ
السلوكية .أي َخ ٍ
السلوك أو أي من السياسات أو القوانين واللوائح قد ُي ِ
سفر
لقواعد َّ
عن إجراء تأديبي ُيمكن أن يصل إلى اإلقصاء عن العمل في متاليف.

كتاب ُوزِّ ع
— 1870
ٌ
على موظفي متاليف
يشرح الخطوط العريضة
لمهامهم ومسؤولياتهم.
مدونة أخالقيات العمل
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سواء أكان غير
نأمل ونتوقع من كل من يعمل مع متاليف،
ٌ
َّ
وفقا ِ
موظ ٍ
لق َي ِمنا وأن يلتزم
يتصرف
معي ًنا أن
خارجيا
طرفا
ف أو
ً
ً
ًّ
ّ
َّ
بمعايير َّ
الشركة.

اعرف المزيد
بوابة األخالقيات العالمية
هل لديك أسئلة؟ تواصل
مع :بوابة األخالقيات
العالمية
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كمدِ ير
اعرف مسؤولياتك ُ
في منصبك كمدير في شركة متاليف،
تُ ِّ
شكل الطريقة التي تتخد بها قرارتك
وتتعامل بها مع القلق واآلراء المتعارضة،
وحتَّ ى معالجة القضايا المثيرة للسخط،
حجم وشكل الثقة المبنية بينك وبين
تأثير
موظفيك .فأنت في منصبك هذا ذو
ٍ
كبير ،وسلوكك وتعامالتك مع موظفيك
لها صدى قوي .وتؤثر القرارات التي تتخذها
في أداء موظفيك ورضاهم .لذلك ،عليك
مثال يحتذى به بااللتزام التام
أن تكون
ً
بمدونة أخالقيات العمل و ِ
تشجع
الق َيم وأن
ِّ
َّ
موظفيك ليحذوا حذوك .من مسؤولياتك
أن تغرس في نفوس موظفيك ثقافة
أخالقية ،وأن توفر لهم بيئة داعمة يشعرون
فيها بالراحة إزاء طرح األسئلة عليك واإلعراب
لك عن مخاوفهم.

مدونة أخالقيات العمل
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مديرا ،فإنك نصب أعين الجميع ،وموظفوك يالحظون
بصفتك
ً
دائما من أنَّ ك تُ ِ
رسي القواعد
سلوكياتك ويقلدونها .فتأكد ً
األخالقية المناسبة وأن تكون أفعالك مطابقة لما تُ رسيه من تلك
القواعد.
دونة والتَّ حلي بالقيم
الم َّ
دائما قدوةً بتطبيق معايير ُ
•كن ً
وتشجيع موظفيك ليحتذوا بك.
بالراحة والدعم حين
وفر بيئة
• ِّ
عمل يشعر فيها موظفوك َّ
ٍ
يخرجون عن صمتهم ويبادرون باألسئلة ويعربون عن
مخاوفهم.
•ال تُ ِ
سواء أكان ذلك بطريقة
فعل انتقامية،
صدر أي ردود
ٌ
ٍ
شخص أعرب لك عن مخاوفه
مباشرة أم غير مباشرة ،تجاه أي
ٍ
ٍ
ٍ
حسنة أو ساعد في التَّ حقيقات .واحرص أن يكون اآلخرون
بنية
علم بأنَّ ك تتوقع المثل منهم.
على
ٍ
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اتخاذ القرارات األخالقية
ٍ
في متاليف ،نسعى بكل ما أؤتينا من
قوة
دائما وما هو في صالح كل
لنفعل الصواب ً
األطراف المعنية ،وهو األمر الذي يتعدى
مجرد االمتثال للمتطلبات القانونية .فمن
ٍ
ٍ
أخالقية على نحو
مسؤوليتنا أن نتخذ
قرارات
يومي ،ولكن “القرارات الصائبة” ال تكون
جلية الوضوح .فاألولويات المتضاربة
دائما َّ
ً
َّ
وضغوط العمل قد تقودك إلى أن
تشك
في ُح ِ
كمك.
مدونة متاليف
لقدوضعت
لست وحدك.
َّ
ُ
ألخالقيات العمل ِ
وقيمها إلرشادك إلى اتخاذ
ٍ
قرارات أخالقية.
فالمدونة ال تغطي جميع المواقف .ولكن مهمتها
ورغم ذلك،
َّ
ٍ
قرارات تعكس مبادئنا وتحمي موظفينا
شجعك على اتخاذ
أن تُ ِّ
وتحافظ على سمعتنا .استخدم الموارد المتاحة وثق في ُح ِ
كمك،
الم ُشورة إن احتجت إلى مساعدةٍ إضافية.
واطلب َ

َّ
كموظ ٍ
ف ،لديك الحق في التَّ مسك بقيمك وأخالقياتك
تطبق أخالقيات متاليف في
الشخصية ،ولكن عليك أن ِّ
القرارات والسلوكيات المتعلقة بالعمل.
األخالقيات الشخصية هي
القيم والمعتقدات واألحكام
التي تتمسك بها أنت
شخصيا.
ً
مدونة أخالقيات العمل
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َّأما أخالقيات العمل ،فهي
ِق َيم متاليف ومبادئها
ومعاييرها التي يجب على
كل الموظفين أن يتَّ بعوها.

هل هذا
التصرف
قانوني؟

هل يتوافق مع
مدونة أخالقياتنا
َّ
ومع سياساتنا؟

هل يعكس
قيمنا وثقافتنا؟

متأكدا ما "التصرف
لست
ً
الصحيح"؟ ستُ رشدك
هذه األسئلة في أوقات
اتخاذ القرارات الصعبة.

يصب في صالح
هل
ُّ
أصحاب المصالح
وعمالئنا؟

هل يتفق هذا
التصرف مع
ُّ
الرقابة العامة؟
ِّ

هل ستوافق عليه
عائلتك وأصدقاؤك
ومجتمعك؟

هل هو التصرف
الصحيح؟

إذا كانت إجابتك عن أي من هذه األسئلة بـ "ال"،
فال تقم بهذا التَّ صرف؛ فهذا التَّ صرف قد َي ُج ُّر

عواقب وخيمة عليك وعلى متاليفَّ .أما إذا
متأكدا من إجابتك ،فاألفضل أن تسأل
لم تكن
ً
مديرك أو وحدةاالمتثال أو وحدة األخالقيات
العالمية للحصول على اإلرشاد الالزم.

ماذا لو؟
قدم مطالبة
ماذا لو َّ
أن أحد عمالئنا َّ
تعويض غير مستوفية
للحصول على
ٍ
الشروط ،وفي الوقت نفسه كنت
تشعر باألسف تجاهه وتُ ريد أن تدفع له
التعويض؟
سياسات
وإجراءات لدفع
متاليف لديها
ٌ
ٌ
المطالبات .في هذه الحالة ،إذا انسقت
وراء مشاعرك الشخصية ،فسيتسبب
هذا في أن تخرق سياسات متاليف.

قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

الحفاظ على نهجنا
في العمل

رعاية موظفينا

في هذا الجزء:

تعزيز تكافؤ الفرص للجميع

ال تتساهل مع األعمال االنتقامية

ن
احترام اآلخري 

تعزيز األمان في مكان العمل

اإلبالغ!

حماية أصولنا

خدمة مجتمعنا
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األخالقية

رعاية موظفينا
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خدمة مجتمعنا

تعزيز تكافؤ الفرص للجميع
ب اهتمامنا على توظيف
نص ُّ
في متاليفُ ،
ٍ
كوكبة من الموظفين ذوي المهارات
المتنوعة والمواهب والخلفيات الثقافية
والخبرات المختلفة وتطويرهم واإلبقاء
عليهم .إن اختالفاتنا هي ما يعطينا القوة
لنبتكر وننجح في مهمتنا لخدمة األفراد
واألسر والشركات والمجتمعات حول العالم
بأسره .وتهدف سياستنا إلى ضمان فرص
توظيف وترقية متساوية لجميع األفراد
العاملين بمتاليف.
ف بجميع قوانين العمل والتوظيف ،وتتعهد بتوفير
تلتزم متالي 
بيئة عمل متنوعة وشاملة ،ال تحتوي على أي شكل من أشكال
التَّ حرش أو التمييز غير القانوني ،بما يشمل أي نوع من أنواع
التَّ حرش أو التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين ،أو الجنس
أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية ،أو أسلوب التعبير أو السن
أو اإلعاقة أو الوطن األصلي أو حالة الشراكة الزوجية أو المنزلية/
المدنية أو المعلومات الجينية ،أوحالة المواطنة ،أو العضوية في
الخدمة النظامية ،أو حالة الخدمة العسكرية أو أي سمة أخرى
يحميها القانون.

مدونة أخالقيات العمل
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اعرف المزيد
فرص توظيف متساوية
وسياسة مكافحة
التَّ حرش

 — 1877كاري فوستر ،أول
موظفة في شركتنا.
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احترام اآلخرين
تهدف متاليف إلى إنماء ثقافة بيئة عمل
يشعر فيها الموظفون بالمشاركة والتحفيز
ٌ
تح ُّثنا هذه
الثقافة
واإللهام في كل يومُ .
على االستماع ومناقشة أفكار كل واحدٍ منا
وتقبل
واحتياجاته .تحلينا باالنفتاح والشجاعة
ّ
وجهات النظر المختلفة والتَّ رحيب بالتغيير
عمل متنوعة وشاملة ومتعاونة.
ُيثمر بيئة
ٍ
لزاما على كل موظفي متاليف
لذلك ،كان ً
أن يستظلوا بظل ثقافة االحترام والشمول
التي نتبناها.

اعرف المزيد
بيان بيئة العمل العالمي

التنوع العالمي والشمولية

عالقات الموظفين (الواليات
المتحدة فقط)

مدونة أخالقيات العمل
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فنحن ُنبرهن على التزامنا بالشمولية والتعاون بالتَّ صرف بمهنية
و حسن أخالق .يزعزع االنخراط في
ومعاملة أحدنا اآلخر باحترام 
ٍ
هدد أو ُمضايق بيئة العمل اآلمنة
سلوك ماكر أو
أي
ٍ
فاحش أو ُم ِّ
والمنتجة التي نسعى جاهدين لتوفيرها كل يوم .يجب أن يكون
ُ
دائما أن نتصرف بطريقة تُ ساهم
هدفنا كموظفي متاليف ً
عمل آمنة وخالية من التَّ حرش والمضايقات
شجع على إنماء بيئة
وتُ ِّ
ٍ
ٍ
سلوك يتعارض مع مبادئ
والتمييز .إذا الحظت أو عايشت أي
متاليف أو يخالف سياساتها ،فعليك أن تُ ِ
بادر وتُ ِّبلغ عن األمر.
بعضا من طرق التمييز
عد التَّ حرش والمضايقات ً
يمكن أن ُي ّ
ِ
المحمية ،على
إذا تمت ممارستها بسبب الصفات الشخصية َ
شكل من أشكال التعليقات غير
أن التَّ حرش يمكن أن يتخذ أي
ٍ
شكل
ٍ من أشكال
المقبولة أو العدائية أو المهينة ،وقد يكون أي
أفعال تهديدية .يتحدد أي شكل من
تنم ًرا أو
السلوك،
ً
سواء أكان ُّ
ٌ
أشكال التَّ حرش والمضايقات على أساس الفهم المعقول لآلخرين
ألفعالك بغض النظر عن ّنياتك .وكل أشكال التحرش من شأنها
دونة أخالقيات العمل وسياسات متاليف ،وقد تُ عتَ بر
أن تنتهك ُم َّ
غير قانونية .كما أن األفعال أو الكلمات ،التي من شأنها مضايقة
تماما ولن يتم التسامح معها .إذا
اآلخرين أو إخافتهم ،محظورة
ً
ٍ
علم
بموقف صدر فيه أي من هذه السلوكيات ،فأبلغ
كنت على
ٍ
فورا.
عن األمر ً

جزء من مسؤولية التأكد من أن بيئة
دور وعليه ٌ
لكل منا ٌ
ٍ
رحبة وخالية من التحرش والمضايقات .قد
عملنا هي بيئة ُم ِّ
يتم َّثل التحرش في أشكال عديدة ،ومنها ما يلي على سبيل
َ
المثال ال الحصر:
الم ِهينة حول سمة
الع َ
•التعليقات البغيضة أو ُ
دوانية أو ُ
شخصية.
•التعليقات الواضحة أو المهينة حول المظهر.
•المطالب الجنسية غير المرغوب فيها أو المطالبات المتكررة
ٍ
موعد غرامي.
للقاء في
•الصور ،أو الرسائل ،أو النكات المخزية أو التي يمكن
وفقا للسمات الشخصية لألفراد.
اعتبارها مهينة
ً
•التالمس الجسدي غير المرغوب فيه.

قائمة المحتويات
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اإلبالغ!
عليك أن تتحلى بالشجاعة واإلقدام لتُ بادر
مدونة أخالقيات
وتُ شارك مخاوفك .اتَّ بع
َّ
العمل ِ
يمنا لتضطلع بمسؤوليتك لإلبالغ
وق َ
عن المشاكل واإلعراب عن المخاوف.
ال ُيطلب منك أن تكون على دراية بكل
تام بأن
التفاصيل أو أن تكون على يقين ٍ
ً
شيئا ما خطأ لتُ عرب عن مخاوفك أو
هناك
ٍ
دونة أو السياسات
بالغا
قدم ً
للم َّ
أن تُ ِّ
بانتهاك ُ
أو القوانين واللوائح.

تعرف على أهمية اإلبالغ وعدم السكوت!
َّ
•بالمبادرة باإلبالغ ،ستُ َساعد متاليف وتُ عطيها الفرصة لتُ عالج
وتقدم تحسينات.
المشكلة
ِّ
ً
شيئا ما خطأ ،فلن
أن هناك
•إذا لم يعلم المسؤولون َّ
يستطيعوا أن يتَّ خذوا اإلجراءات المناسبة إلصالح األمر.
•إن لم ُي َّبلغ عن المشاكل والمخاوف ،فقد تقل ِّ
الثقة في أرجاء
متاليف ،مما يضر بسمعتنا ومصداقيتنا.
عليك أن تُ ِّبلغ عن األمر باستخدام قناة التواصل األكثر راحة لك.
أول .فهو/هي من األرجح
من الممكن أن تتواصل مع مديرك ً
أن يكون الشخص المناسب ليفهم مخاوفك ويتَّ خذ اإلجراءات
المناسبةَّ .أما إذا كنت ال تشعر باالطمئنان للحديث مع مديرك أو
ٌ
متاحة أمامك:
مدير في مستوى آخر ،فالقنوات التالية
أي
ٍ
•أداة اإلبالغ
•وحدة التحقيق الخاصة
•وحدة االمتثال المحلية أو اإلقليمية
•اإلدارة المحلية أو اإلقليمية للموارد البشرية أو عالقات
الموظفين.

يمكنك اختيار اإلعراب عن المخاوف دون تحديد هويتك
ً
وفقا للحد المسموح به بموجب القانون.

مدير إلى مدير!
نصيحة من
ٍ
ببالغ أو يعرب
يتقدم إليك أحد موظفيك
ماذا تفعل عندما
َّ
ٍ
عن مخاوفه:
تم اإلبالغ عنها ،وإال َب ِّلغ
•تأكد من َّ
أن تلك المخاوف قد َّ
عنها بنفسك من خالل قنوات اإلبالغ المناسبة.
•حافظ بقدر اإلمكان على سرية البالغ.
•ال تُ ِ
باشر إجراء التحقيقات بنفسك.
• َّ
متاحا للتواصل معك من جانب
تأكد من كونك
ً
ٍ
معني بالتحقيق.
المحققين وأي
موظف
ُ
توضح أي نتيجة من نتائج
حذرا من أن تُ فصح أو ِّ
•كن ً
التحقيق.
ٍ
مزيد من
•راجع المصادر المناسبة إذا احتجت إلى
المعلومات واإلرشاد.

•بوابة األخالقيات العالمية
تؤخذ جميع البالغات على محمل الجد ،وسوف يتم التحقيق
تعامل
مناسبا .وقد ال تكون على علم بنتائج
فيها والتعامل معها
ً
ً
ٍ
شارك
البالغ في كل مرة.
والعتبارات تتعلق بالخصوصية ،سوف تُ َ
ً
وأحيانا يتضمن ذلك
المعلومات على أساس الحاجة إلى معرفتها،
األشخاص المشاركين مشاركة مباشرة في عملية التَّ حقيق وإيجاد
الحلول .على جميع موظفي متاليف أن يتعاونوا في التحقيقات.

مدونة أخالقيات العمل
| 12
َّ

اعرف المزيد
أداة اإلبالغ
ما اإلجراءات التي تُ تَّ َخذ
حين ِّ
أمر ما؟
أبلغ عن ٍ
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ال تتساهل مع األعمال االنتقامية
تلتزم متاليف بمنع ومعالجة أي ردود فعل
انتقامية  ،وذلك بهدف حماية موظفيها.
ّ
نوع من أنواع ردود
تحظر متاليف أي ٍ
ٍ
موظف لتقديمه
األفعال االنتقامية ضد أي
بالغا بحسن ٍ
نية أو لمساعدته في التَّ حقيقات
ً
ٍ
للمدونة األخالقية
بانتهاك محتمل
المتعلقة
َّ
أو السياسات أو القوانين واللوائح.
ٌ
شك في أنَّ ك قد تعرضت
علم أو يساورك
إذا كنت على
ٍ
فعل انتقامية ،فأبلغ عن
لردود
غيرك
أو
شخصيا أنت
ً
ٍ
فورا.
األمر ً

مدير إلى مدير!
نصيحة من
ٍ
لتحول دون
أبدا في
أفعال انتقامية واجتهد ُ
ال تنخرط ً
ٍ
ممارستها ضد اآلخرين .انتبه لتصرفاتك؛ فهي على مرأى
ومسمع من جميع موظفيك .اعرف التصرفات التي تُ عتَ بر
ٍ
فعل انتقامية وتجنبها .أخبر موظفيك أنهم يمكنهم أن
ردود
ٍ
ٍ
شك في أنهم أو أن أي شخص
ُيطلِ عوك إذا ما ساورهم أي
فعل انتقامية ،وأنَّ ك ستتعامل مع األمر
آخر يتعرض لردود
ٍ
ٍ
تعامل
وبسرية تامة.
مناسبا
ً
ً
من أهم واجباتك كمدير أن تُ علم موظفيك بحرصنا على أن
حريصا
تكون بيئة العمل خالية من أي أعمال انتقامية .كن
ً
وواعيا لتصرفاتك عند التعامل مع الموظفين الذين قدموا
ً
ٍ
بالغات أو ساعدوا في التحقيقات.

تشمل األمثلة على ردود الفعل االنتقامية المباشرة ،على
سبيل المثال ال الحصر:
•التهديد أو ممارسة التمييز والتفرقة أو التَّ حرش بأحد
األشخاص.
سبب وجيه.
•فصل الموظف أو خفض منصبه دون
ٍ
ٍ
مستند إلى أدلة.
•تقديم تقييم أداءٍ سلبي غير ُم َب َّرر أو غير
سبب وجيه.
•منع التعويضات دون
ٍ
شخص من حقه في الحصول على المزايا أو فرص
•منع أي
ٍ
التدريب.
تشمل األمثلة على ردود الفعل االنتقامية غير المباشرة على
سبيل المثال ال الحصر:
شخص بعينه ،أو زيادة
•إسناد مهمة ثقيلة وغير محببة إلى
ٍ
حجم عمله  /عملها بشكل تعسفي.
•إخفاء المعلومات أو استثناء أحد الموظفين من االجتماعات
أو المناسبات أو النقاشات.
ٍ
ممتاز ألحد الموظفين في عمله
•عدم االكتراث
بجهد
ٍ
وتقديره.
•وضع مواعيد تسليم غير واقعية على اإلطالق حتَّ ى يفشل
حدد.
الم َّ
الموظف في التسليم في الوقت ُ
ٍ
•تجاهل الموظفين أو رفض مقابلتهم ،والتَّ حدث
بخشونة
نحو ُيحرج الطرف اآلخر.
ووقاحة ،أو التصرف على ٍ
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االلتزام بقواعدنا
األخالقية

رعاية موظفينا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

تعزيز األمان في مكان العمل
تلتزم متاليف بأن تحافظ على أمان جميع
األفراد وسعادتهم في بيئة العمل على
أرض الواقع وعن ُبعد .ولذلك ،لن يتم
أبدا مع حيازة األسلحة في مكان
التسامح ً
العمل أو التهديدات أو التَّ هديد و التَّ وعد ،أو
المالحقة أو التَّ حرش أو أي عمل من أعمال
العنف تجاه الموظفين أو الزُّ وار أو العمالء أو
شخص موجود في ملكية متاليف أو خالل
ٍ
علم
انخراطه في أعمال الشركة .إذا كنت على
ٍ
ٍ
بموقف صدر فيه أي من هذه السلوكيات،
فورا.
فأبلغ عن األمر ً

ٍ
سلوك من
شخص ينتهج أي
ستعمل متاليف على إبعاد أي
ٍ
السلوكيات المذكورة أعاله في مكان العمل .وأي خرق لهذه
سيسفر عن إجراءات تأديبية قد تصل إلى الفصل من
السياسة ُ
متاليف .وألن قوانين حيازة األسلحة بصفة شخصية تختلف من
مكان آلخر ،فإن متاليف تحظر حيازة األسلحة في منشآتها ،بما
ٍ
في ذلك مواقف السيارات ،إلى أقصى حد يسمح به القانون.
ٍ
عنف أو
ستتحرى متاليف مباشرة وبالطرق المناسبة عن أي واقعة
َّ
طبقا للسياسات والقوانين المعنية .ستُ َعامل بالغات
تهديد بالعنف
ً
ٍ
ٍ
تامة قدر المستطاع .تحتفظ
الوقائع بالطرق المناسبة
وبسرية
متاليف بحق اإلبالغ عن مثل هذه الوقائع للجهات القانونية المعنية
والسلطات الرسمية ،و/أو تبليغ الجهات المقدمة للرعاية الطبية
والنفسية وأي مساعدات أخرى بالشكل المناسب.

اعرف المزيد
مركز متاليف للعمليات
األمنية

مدونة أخالقيات العمل
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حماية أصولنا

خدمة مجتمعنا

قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

رعاية موظفينا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

حماية أصولنا

خدمة مجتمعنا

في هذا الجزء:

تجنب حاالت تضارب المصالح

مكافحة الرشوة والفساد

المنافسة الشريفة

التواصل مع اآلخرين باهتمام

مكافحة غسل األموال

أخالقيا
ترويجا
الترويج لمنتجاتنا وخدماتنا
ً
ً

المشاركة المسؤولة في األنشطة
السياسية والحكومية

االمتناع عن التداول عند معرفة معلومات
جوهرية غير متاحة للجمهور

قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

رعاية موظفينا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

حماية أصولنا

خدمة مجتمعنا

تجنب حاالت تضارب المصالح
موظفا في متاليف ،عليك أال تضع
بصفتك
ً
مصلحتك الشخصية أو تحقيق مكاسب
أبدا أمام مصلحة متاليف وعمالئها
شخصية ً
وأصحاب المصالح اآلخرين .يحدث تضارب
المصالح عندما تتداخل مصالحك الشخصية،
أو يبدو أنها تتداخل ،مع قدرتك على أن
موضوعيا أو مع أدائك لمهامك
تكون
ًّ
في متاليف .وهذا يتضمن المواقف التي
تكون فيها مصالحك الشخصية ليست
هي مصلحة متاليف أو مصلحة عمالئها
جدا أن
وأصحاب المصالح اآلخرين .من المهم ً
موجودا حتَّ ى
تفهم أن تضارب المصالح يظل
ً
إذا لم ينتج عنه أي شيءٍ غير أخالقي أو غير
مناسب.

والتزاما تجاه متاليف وعمالئها  -وتجاه أحدنا اآلخر
تعهدا
لدينا
ً
ً
ٍ
بنزاهة ولتحمل المسؤولية .يجب على كل موظفي
 للتصرفسواء
تضاربا
أكان
للمصالح،
تضارب
أي
عن
يفصحوا
أن
متاليف
ً
ٌ
مل من خالل برنامجنا لإلفصاح عن
تص َّو ًرا أم ُمحتَ ً
فعليا أم ُم َ
ً
تضارب المصالح ،كما يجب عليهم التعاون مع أي خطط لإلدارة
أو التَّ حقيقات التي تنتج عن هذا اإلفصاح .باإلفصاح عن تلك
المعلومات ،فأنت تحمي متاليف وعمالءنا ،وتحمي نفسك
بس َماحك لمتاليف أن تعالج أي ضرر قد تسببت فيه
وزمالءك؛ َ
تلك التضاربات ،ويشمل ذلك فقدان الثقة والمصداقية أو الضرر
يتعين أن تكون حالة
دائما أنه ال
َّ
الالحق بسمعة متاليف .تذكر ً
تضارب المصالح بالضرورة حالة خرق لسياسات متاليف .ولكن
ٍ
بحالة محتملة من حاالت تضارب المصالح
الفشل في التَّ عريف
دونة.
للم
ا
خرق
ا
دائم
يعد
ا
ومناسب
دقيقا
تعريفا
ً
ً
ً
ُ َّ
ً
ً

مباشر بين
•تضارب المصالح الفعلي :هو أي تضارب
ٌ
مصالحك الشخصية الحالية وبين واجباتك الحالية
ومسؤولياتك ،و/أو قدرتك على الحفاظ على موضوعيتك
في منصبك بمتاليف.
أن مصالحك
صور :عندما يظهر َّ
المتَ َّ
•تضارب المصالح ُ
ً
سيئا في أدائك لواجباتك والتزامك
تأثيرا
الشخصية تؤثر
ً
بمسؤولياتك ،و/أو قدرتك على الحفاظ على موضوعيتك
في منصبك بمتاليف.
المحتَ مل :هو أي تضارب قد يظهر
•تضارب المصالح ُ
في المستقبل بين مصالحك الشخصية وبين واجباتك
ومسؤولياتك ،و/أو قدرتك على الحفاظ على موضوعيتك
في منصبك بمتاليف.

مدير إلى مدير!
نصيحة من
ٍ
من مسؤوليات المديرين في إدارة تضارب المصالح ما يلي:
•التأكد من أن جميع الموظفين الذين يخضعون إلشرافك
قد أكملوا النموذج اإللزامي لإلفصاح عن تضارب
المصالح في المهلة المحددة له.
قدمة
الم َّ
• ُمراجعة نماذج اإلفصاح عن تضارب المصالح ُ
من موظفيك عن طريق أداة اإلفصاح عن تضارب
المصالح والموافقة عليها.
•إذا تطلب األمر ،تصعيد نماذج اإلفصاح عن تضارب
المصالح لمستوى أعلى من اإلدارة لمراجعتها.
•إذا تطلب اإلفصاح ،تجهيز خطة للموافقة من جميع
أصحاب المصالح الرئيسيين للتأكد من أن الموظف
يمتثل لجميع المتطلبات.

مدونة أخالقيات العمل
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هناك ثالثة أنواع من تضارب المصالح :تضارب فعلي،
صور ،وتضارب ُمحتَ مل.
وتضارب ُمتَ َّ

 — 1901موظفو المكتب الرئيسي في
ساحل المحيط الهادئ.

قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

رعاية موظفينا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

خدمة مجتمعنا

حماية أصولنا

تجنب حاالت تضارب المصالح (تكملة)
ٍ
نشاط تجاري خارجي أو عالقة
إذا كنت في حيرةٍ إزاء اإلفصاح عن
ٍ
شخص
فتخيل ماذا سيكون رأي
موقف آخر،
شخصية ،أو أي
ٍ
َّ
أنَّ
يظن
أن هناك
ه
الشخص
هذا
رأي
كان
إذا
الشركة؟
من خارج
ُّ َّ
تضاربا للمصالح ،فحينها يكون من األفضل أن تُ ِ
فصح عن تلك
ً
حتَ
مل
م
تضارب
عن
اإلفصاح
عدم
أن
ا
دائم
تذكر
المعلومات.
ُ
ً
ٍ
للمصالح هو ٌ
لمدونة أخالقيات العمل .إذا كنت غير متأكدٍ
خرق
َّ
تضارب للمصالح أم ال ،فاطلب اإلرشاد من
موقفا ما هو
من أن
ً
ٌ
مديرك أو من خالل بوابة األخالقيات العالمية.

ماذا لو؟

ماذا لو؟

ماذا تفعل لو ُ
كعضو
طلِ ب منك العمل
ٍ
من أعضاء مجلس اإلدارة؟

ما الذي يجب أن تعرفه عندما
لمنصب عام؟
تقرر أن تترشح
ٍ

ً
أحيانا أن يعملوا
ُيطلب من الموظفين
في مجالس اإلدارة أو المجالس
ٍ
لمنظمة ما ،ويتضمن هذا
االستشارية
الشركات الهادفة للربح ،والمنظمات غير
الهادفة للربح والهيئات الحكومية.

ٍ
كموظف في متاليف ،يجوز لك أن
لمنصب عام محلي أو على
تترشح
ٍ
مستوى الوالية أو المستوى الفيدرالي،
منصب أو تُ َّ
لمنصب
رشح
عين في
ٍ
ٍ
أو تُ َّ
فيدرالي أو على مستوى الوالية أو
لمنصب
محليا .لكن ال ُيمكنك الترشح
ٍ
ً
منصب سياسي،
سياسي ،أو شغل
ٍ
سواء باالنتخاب أو التعيين باسم
ٌ
متاليف ،أو كممثل لمتاليف.

سواء
قبل قبول أي من هذه المناصب،
ٌ
ٍ
بصفة رسمية أو شخصيةُ ،يرجى
أكان
التواصل مع بوابة التَّ واصل العالمي،
ً
لتناقش معهم تلك الفرصة
مناقشة
أكثر استفاضة.

ُيرجى التواصل مع المكتب العالمي
للعالقات الحكومية لتقديم طلب
منصب
عام ،أو طرح
للترشح أو شغل
ٍ
ٍ
ٍ
أسئلة تتعلق بالتَّ رشح أو شغل
أي
منصب عام.
ٍ

اعرف المزيد
بوابة األخالقيات العالمية
أداة اإلفصاح عن تضارب
المصالح

مدونة أخالقيات العمل
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قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

رعاية موظفينا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

حماية أصولنا

خدمة مجتمعنا

التواصل مع اآلخرين باهتمام
ٍ
أطراف خارجية ،علينا
عند التواصل مع
أن نلتزم بالمحافظة على ُسمعة متاليف
وعالمتها التجارية .في اتصاالتنا ،ينبغي لنا
أن نحرص على إظهار المعايير والمبادئ التي
هي جوهر نجاح متاليف.
دائما أنه يجب عليك أال تتكلم باسم
تذكر ً
أبدا ،إال إذا كان
متاليف أو تصدر تصريحات ً
صر ًحا لك بذلك على وجه الخصوص.
ُم َّ
تتطلب جميع األنشطة اإلعالمية (مثل
اللقاءات الصحفية والتصريحات اإلعالمية)،
والخطابات العامة ،واألنشطة القيادية،
باإلضافة إلى دعوة متحدثين خارجيين إلى
متاليف ،موافقة من القيادة العلياُ .يرجى
التواصل مع بوابة التَّ واصل العالمي مباشرةً
بخصوص أي استفسارات حول األنشطة
اإلعالمية.

اعرف المزيد
سياسات إشراك
أصحاب المصالح

مدونة أخالقيات العمل
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اتبع اإلرشادات العامة حول كيفية التعامل مع المواقف التي قد
ٍ
جهات خارحية على قنوات التواصل
تُ واجهك في أثناء التواصل مع
ٍ
قنوات أخرى:
االجتماعي أو
دائما أن ما تعتقده هو وجهات نظرك
صريحاِّ .
•كن
ً
وضح ً
أمورا
الشخصية ،وليست وجهات نظر متاليف .عندما تناقش
ً
دائما
تتعلق بمتاليف أو تُ ِّ
عرف نفسك ً
صدق على كالمهاِّ ،
بأنك أحد موظفي الشركة.
ٍ
معلومات مالية أو ملكيات
أبدا عن أي
•كن
حريصا .ال تُ فصح ً
ً
ٍ
معلومات أخرى سرية تخضع لملكية متاليف أو
خاصة أو أي
تصريح خاص.
دون
خارجي
طرف
ٍ
•أظهر احترامك .تجنب نشر أي شيء كيدي أو بذيء أو تهديدي
ف أو بائعيها أو
انتقادا لعمالء متالي 
ترهيبا أو
أو قد يسبب
ً
ً
ً
تحرشا أو تمييز.
منتجاتها أو أي شيء يمكن اعتباره
ودقيقا حين تنشر أو
صادقا
صادقا .احرص على أن تكون
•كن
ً
ً
ً
ً
تشارك أي معلومات .وإذا اقترفت خطأ ،فبادر بتصحيحه في
روج للمعلومات أو الشائعات التي تعلم علم
أسرع وقت .ال تُ ِّ
اليقين َّأنها خطأ حول متاليف أو موظفيها أو عمالئها أو من
يعملون باسم متاليف ،أو حتَّ ى منافسينا أو األطراف الخارجية.

تتصف المراسالت الداخلية بنفس القدر من أهمية
لمدونة أخالقيات
المراسالت الخارجية .وعليك أن تمتثل
َّ
العمل والسياسات والقوانين عند إجراء مراسالت داخلية
للحفاظ على معلومات متاليف.

كما ينبغي أال تستخدم مواقع التواصل االجتماعي أو الوسائل
اإللكترونية األخرى في جذب األعمال أو الترويج السم
ف التجاري ومنتجاتها وعروض خدماتها ،أو للمشاركة
متالي 
في مناقشة حول المسائل المالية المتعلقة بأعمال شركة
جزءا من برنامج توافق عليه الشركة.
متاليف ،إال إذا كان ذلك ً

قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

رعاية موظفينا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

حماية أصولنا

خدمة مجتمعنا

ترويجا
الترويج لمنتجاتنا وخدماتنا
ً
أخالقيا
ً
يعني مصطلح “الممارسات الترويجية” أي
ٍ
نشاط تقوم به متاليف أو يتم بالنيابة عنها
للتأثير في قرارات عمالئها بخصوص أحد
المنتجات أو الخدمات.
رس َخت متاليف ثقافة التَّ رويج األخالقي الذي
َّ
بوضوح وإنصاف.
يرتكز على معاملة العمالء
ٍ
فمدونة أخالقياتنا وسياساتنا وقوانيننا،
َّ
بأسلوب
جميعها تحرص على إتمام العمل
ٍ
يضمن الوضوح واإلنصاف والشفافية.
تقوي ممارسات الترويج األخالقي سمعة
متاليف وتساعدنا على كسب ثقة ووالء
العمالء ،باإلضافة إلى الحصول على امتياز
الشراكة معهم في رحلتهم المالية.

مدونة أخالقيات العمل
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لكي تتصرف بما يتوافق مع معاييرنا ِ
وقيمنا ،يجب أن تتبع اآلتي:
•استمع إلى عمالئنا.
•قم باإلدالء بالتَّ صاريح التي تتسم بالحقيقة والصدق والدقة
التامة فقط.
•تأكد من أن المنتجات التي ُ
منتجات
وس ِّو َقت هي
ٌ
ط ِّو َرت ُ
مناسبة للعمالء المستهدفين.
•امنح عمالءنا حرية اختيار المنتجات أو الخدمات المناسبة لهم.
تقديما
• َد ِّرب مسؤولي المبيعات على تقديم النصيحة للعمالء
ً
الرفيعة.
ً
الئقا ،والحفاظ على معايير متاليف َّ

اعرف المزيد
سياسة متاليف العالمية
لممارسات الترويج

قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

رعاية موظفينا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

مكافحة الرشوة والفساد
تلتزم متاليف بممارسة أعمالها التجارية
ً
ممارسة عادلة ونزيهة وصريحة ،كما تبنت
مطلقا مع أي شكل
سياسة ال تتسامح
ً
من أشكال الرشوة والفساد التي تصدر
من أحد موظفي متاليف أو أي طرف
خارجي يتصرف لصالح متاليف أو باسمها.
وضوحا ،الرشوة والفساد ليسا
وبعبارة أكثر
ً
أبدا.
مقبولين ً
وبغض النظر عن القوانين أو الممارسات المحلية ،تُ َج ِّرم متاليف
أن يعطي موظفوها مبالغ مالية “مشبوهة” أو أن يعرضوا أي
تلقي للتصرف على نحو خاطئ.
الم ِّ
شيء ذا قيمة ّ
بنية التأثير في ُ
تتضمن التصرفات الخطأ :تسهيل أحد واجبات العمل أو وظائفه
اليومية ،أو الحصول على العمل التجاري أو االحتفاظ به ،أو تأمين
سواء أكان التعامل
طبق هذا التِّ جريم،
ميزة
عمل غير مستحقة .و ُي ِّ
ٌ
ٍ
مع مسؤول حكومي أو أحد العمالء أو أحد األطراف الخارجية.

خدمة مجتمعنا

حماية أصولنا

مكافحة غسل األموال
للحفاظ على ثقة وإيمان عمالئنا واألطراف الخارجية ،من الضروري
ٍ
ٍ
كافية قدر
أن نحافظ نحن  -موظفي متاليف  -على
مسافة
ٍ
عالمات على ممارسات الفساد .فنحن
اإلمكان بيننا وبين أي
بصدق ونزاهة وشفافية .قد تمثل
ملتزمون بأن نؤدي أعمالنا
ٍ
ً
خطيرا للقوانين الجنائية والمدنية
انتهاكا
ممارسات الفساد
ً
لمكافحة الرشاوي والفساد في البالد التي نعمل بها ،وقد تُ سفر
عن عواقب وخيمة.
فقوانين ولوائح العقوبات االقتصادية المحلية والخاصة بالواليات
جرم تقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة إلى األشخاص
المتحدة تُ ِّ
عاقبة أو حتَّ ى التعامل معها.
الم َ
أو الجهات أو الدول أو الحكومات ُ
ولقد ُصممت سياسات وإجراءات العقوبات بمتاليف بحيث تتسق
مع لوائح العقوبات االقتصادية المحلية .ومن مسؤولياتك أن
تعرف السياسات واإلجراءات التي تنطبق عليك وتمتثل لها.
شكل من األشكال أو
قبل إعطاء الهدايا وأشكال الترفيه بأي
ٍ
تلقيها ،عليك بالرجوع إلى السياسة العالمية لمكافحة الفساد
والسياسة المحلية ،واالمتثال للشروط القانونية.

غسل األموال هو عملية جني األموال من
نشاطات إجرامية وجعلها تبدو من مصادر
مشروعة.
ً
عامة خالل ثالثة مراحل:
يتم غسل األموال
•إدخال األموال أو األصول األخرى في النظام المالي.
•“تمويه” األصول عن طريق نقلها عبر العديد من الحسابات
والمؤسسات المالية.
•دمج األصول مرة أخرى في االقتصاد الرسمي.
واعيا وتبذل العناية الواجبة
ولمنع غسل األموال ،يجب أن تكون
ً
دائما إزاء عمالئنا المحتملين وشركاء العمل اآلخرين .من الواجب
ً
عليك كموظف في شركة متاليف ،أن تُ بادر وتُ ِّبلغ حين يساورك
ٌ
أمر ما أو شعرت أنَّ ه ليس التصرف الصحيح.
شك حول ٍ

األنواع الرئيسية الثالثة ألنشطة الفساد هي :الرشوة ،والعموالت
الخفية ،واالبتزاز.
•الرشوة :هي عرض أي شيء ذي قيمة أو منحه أو طلبه أو
شخص أو جهة أخرى.
لقيه للتأثير في اإلجراءات المتخذة من
تَ ِّ
ٍ
نوع من الرشوة يتم التفاوض فيه،
•العموالت الخفية :هي ٌ
لشخص ما قام بتسهيل صفقةٍ
دفع مبلغ من المال
حيث ُي َ
ٍ
تجارية أو أي شيءٍ آخر.
•االبتزاز :هو استخدام التهديد والقوة للحصول على المال أو
الممتلكات أو الخدمات.

مدونة أخالقيات العمل
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ٌ
ٍ
نشاطات لغسل األموال أو
شك حول أي
إذا ساورك مجرد
المعنِ ية.
القنوات
عبر
الفور
على
عنها
فأبلغ
الفساد،
الرشوة أو
َ
إذا كنت تود طرح األسئلة ،فتواصل مع الوحدة العالمية
للجرائم المالية.

اعرف المزيد
السياسة العالمية
لمكافحة الفساد
السياسة العالمية
لمكافحة غسل األموال

قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

المشاركة المسؤولة في األنشطة
السياسية والحكومية
هناك نسبة عالية من المخاطرة عند
التعامل مع المسؤولين الحكوميين .في
طبق إجراءات خاصة ،بما
هذه المواقف ،تُ َّ
في ذلك شروط الموافقة الخاصة عند
تقديم أي شيء ذي قيمة بطريقة مباشرة
مسؤول حكومي باسم
أو غير مباشرة إلى
ٍ
ٍ
بصفة شخصية .وهذا يتضمن
متاليف أو
أيضا المساهمات السياسية .راجع السياسة
ً
العالمية لمكافحة الفساد لمزيدٍ من
المعلومات.
األنشطة السياسية والحكومية
•ال تستخدم موارد متاليف الخاصة ،بما في ذلك الوقت أو
المباني أو التمويل النخراطك الشخصي في القضايا السياسية
والحكومية.

رعاية موظفينا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

المنافسة الشريفة
أيضا
عرف ً
تم إعداد قوانين المنافسة ،التي تُ َ
بقوانين مكافحة االحتكار أو قوانين االتحاد
االحتكاري للمنتجين أو قوانين االحتكار،
لحماية ودعم المنافسة الحرة والخدمات
الفعالة واالقتصاد المنتج .ويخضع أي نشاط
أو سلوك من شأنه أن يحد من المنافسة
أو يلغيها للفحص والتدقيق .إن مجرد وجود
عامال
تفاهم مع منافس معين قد يكون
ً
كافيا الستدعاء الفحص والتدقيق وفرض
ً
عقوبات صارمة .لذا ،يجب أن نتوخى الحذر
لتجنب انتهاكات مثل هذه القوانين ،حتَّ ى
غير المتعمدة منها.

مدونة أخالقيات العمل
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في متاليف ،نعامل اآلخرين بمثل ما نحب أن يعاملونا به ،بما في
ذلك منافسينا .وهذا يعني أن نعاملهم باحترام .عندما تتناقش مع
زمالئنا أو عمالئنا ينبغي لك التأكيد على النقاط اإليجابية الخاصة
مطلقا من
بشركة متاليف ومنتجاتنا وخدماتنا وعدم اإلنتقاص
ً
شأن المنافسين بأي حال من األحوال .في متاليف ،ننافس بقوة
وفقا لقوانين ولوائح الدول التي نمارس
دائما
ً
ونزاهة ،ونتصرف ً
فيها األعمال.
وعند االتصال بمنافسينا ،يكون من األفضل تجنب إجراء
مناقشات حول بعض معلومات األعمال الحساسة ،وإنهاء
فورا إذا أثيرت تلك الموضوعات أو موضوعات متعلقة
المناقشة ً
بها.

ً
مطلقا بما يلي:
ينبغي أال تقوم

ٍ
شروط على المنتجات والخدمات التي
أسعار أو
•تثبيت
ٍ
نبيعها.
•الموافقة على تقسيم األسواق أو العمالء أو المناطق.

عرض متاليف و/أو
•التعامل مع المسؤولين الحكومين قد ُي ِّ
موظفيها إلى استيفاء متطلبات اإلفصاح الرقابي .تواصل
مع قسم العالقات الحكومية العالمية قبل إجراء أي اتصال
بمسؤول حكومي أو عمومي.
•يجب الحصول على الموافقة من اإلدارة العليا قبل التَّ رويج ألي
مؤسسة خيرية خارجية في أماكن العمل ،أو استخدام موارد
تتضمن
متاليف للتواصل مع مثل هذه المؤسسات التي
َّ
التعامل مع مسؤولين حكومين و/أو ُمنتَ خبين ،أو أزواجهم/
زوجاتهم ،أو المرشحين لمناصب عامة.

حماية أصولنا

خدمة مجتمعنا

•الموافقة على عدم المنافسة على العمالء أو في
مجاالت العمل.
الموردين أو
•الموافقة على مقاطعة العمالء أو
ّ
المنافسين اآلخرين.

اعرف المزيد
توجيهات
مكافحة االحتكار.

•الموافقة على تثبيت الرواتب أو األجور و/أو الموافقة
على اتفاقيات عدم االستقطاب.

قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

رعاية موظفينا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

خدمة مجتمعنا

حماية أصولنا

االمتناع عن التداول عند معرفة
معلومات جوهرية غير متاحة للجمهور
عليك أال تشتري األوراق المالية أو تبيعها مع
علمك بمعلومات غير متاحة للجمهور وتعتبر
جوهرية لتلك األوراق المالية ،سواء أكانت
ف أو جهة إصدار أخرى .تُ عتبر
تخص متالي 
عمليات بيع األوراق المالية وشرائها في
“تداوال بمعرفة معلومات سرية
هذا الوقت
ً
“الم َح َاباة” هي إفشاء معلومات
داخلية”ُ .
شخص
جوهرية غير متاحة للجمهور إلى
ٍ
ما ،بما يستتبع شراء هذا الشخص أو بيعه
بناء على ذلك.
األوراق المالية ً

في متاليف ،نحافظ على عالقة الثقة بيننا وبين مستثمرينا
وعمالئنا واألطراف الخارجية عن طريق َمنع تداول األوراق المالية
ٍ
ٍ
جوهرية غير متاحة للجمهور وعدم
في حالة معرفة
معلومات
َمحاباة اآلخرين في عمليات المداولة .أثناء عملك ،قد تصل إلى
علمك معلومات جوهرية غير متاحة للجمهور حول متاليف أو أحد
ٍ
ونظرا ألن تعريف المعلومات
شركة أخرى.
أطرافنا الخارحية أو
ً
الجوهرية غير المتاحة للجمهور يمكن تطبيقه على حيز شاسع،
عليك أن تتوخى الحذر قبل أن تتداول األوراق المالية وال ينبغي
لك مناقشة أي معلومات حساسة أو سرية تتعلق بشركة
ٍ
شركة أخرى مع األسرة أو األصدقاء
ف أو أي
متالي 
أو زمالء العمل.

اعرف المزيد
سياسة متاليف للتداول
بمعرفة المعلومات
السرية الداخلية

 — 1868تقديم شركة متاليف للتأمين على
الحياة إلى العالم.

ماذا لو؟

ماذا لو؟

لدي
كيف أعرف أن المعلومات التي
َّ
معلومات جوهرية؟

ال أعيش في الواليات المتحدة
علي
طبق
األمريكية ،فهل يمكن أن تُ َّ
َّ
عقوبة إثر التداول بمعرفة المعلومات
السرية الداخلية؟

تُ َّ
ٍ
صنف المعلومات على أنَّ ها
معلومات
ٍ
غير سعر
جوهرية إذا كان ُيتوقع منها أن تُ ِّ
عدها أحد
السوق لألوراق المالية أو أن ُي ّ
المستثمرين معلومات مهمة في اتخاذ
قرارات بيع األوراق المالية أو شرائها.
ومن األمثلة على تلك المعلومات :النتائج
المالية ،أو معلومات دمج الشركات أو
االستحواذ عليها ،أو عمليات بيع أو شراء
مشروع جديد،
منتج أو
مشروع تجاري ،أو
ٌ
ٌ
أو تغيير في اإلدارة التنفيذية .التجارة
والم َح َاباة ينتهكان سياسات
الداخلية ُ
متاليف والقوانين المحلية.

مدونة أخالقيات العمل
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موظفا ،إذا
نعم ،يمكن ذلك .بصفتك
ً
مدونة أخالقيات العمل هذه
انتهكت
َّ
أو سياسة متاليف للتداول بمعرفة
تتخذ
المعلومات السرية الداخلية ،فقد ّ
إجراء
تأديبيا قد يصل إلى
بجقك
متاليف ّ
ً
ً
ٍ
كموظف في الشركة.
إنهاء عقد خدمتك
باإلضافة إلى ذلك ،قد تُ سجن ،أو
ٍ
ٍ
لزما بدفع
غرم
غرامة
مالية ،أو تكون ُم ً
تُ ّ
ٍ
ٍ
تعويضات مادية ،وتضع نفسك تحت
طائلة القوانين المحلية األخرى.

قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

رعاية موظفينا

حماية أصولنا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

في هذا الجزء:

التعامل مع البيانات بعناية

حماية أصولنا

الحفاظ على المعلومات الشخصية التي
بحوزتنا

ٍ
سجالت دقيقة
الحفاظ على

خدمة مجتمعنا

قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

التعامل مع البيانات بعناية
أصل من
عد البيانات
ً
نحن شركة رقمية؛ لذا تُ ُّ
األصول البالغة األهمية .فأعمالنا اليومية
تعتمد على دقة تلك البيانات وجودتها.
إنك مسؤول عن فهم نوعية البيانات التي
تتعامل معها واألغراض التي تُ ستَ خدم من
المحتَ ملة وتبعاتها القانونية
أجلها والمخاطر ُ
من جراء استخدام تلك البيانات ألهداف
غير المقصودة منها .وعليك أن تُ ِ
عامل
جميع البيانات التي تقع تحت تصرفك
بعناية فائقة للتأكد من نزاهتها وسالمتها
توفر سياستنا
الستخدامها في عملياتناِّ .
لحوكمة البيانات وإدارتها طرق اإلرشاد للتأكد
من أن بياناتنا متاحة وآمنة وذات جودة عالية
وقابلة لالستعمال .تعامل مع بيانات عمالئنا
بحرص وعناية.
وموظفينا وأطرافنا الخارجية
ٍ

اعرف المزيد
سياسية المؤسسة
لحوكمة البيانات
وإدارتها

مدونة أخالقيات العمل
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رعاية موظفينا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

حماية أصولنا

خدمة مجتمعنا

قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

رعاية موظفينا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

حماية أصولنا

خدمة مجتمعنا

الحفاظ على المعلومات الشخصية

التي بحوزتنا

لدى متاليف تعهد طويل األمد بحماية
المعلومات الشخصية .فعمالؤنا وموظفونا
واألطراف الخارجية يثقون بنا لحماية
معلوماتهم الشخصية والحد من استخدامها،
والحترام خصوصيتهم .تُ عرف المعلومات
الشخصية بأنها أي معلومات من شأنها
تعرف الشخص أو
عرف أو يمكنها أن
ِّ
أن تُ َّ
تحدد هويته ،مثل االسم وعنوان البريد
اإللكتروني ،ورقم البطاقة الحكومية ورقم
عرف
الحساب والمعلومات الطبية ُ
وم ِّ
المستخدم وكلمة المرور.
تمارس متاليف أعمالها في العديد من البالد التي لديها قوانين
توضح كيفية معاينة المعلومات
لحماية الخصوصية و/أو لوائح ِّ
الشخصية وجمعها وتخزينها ومعالجتها ونقلها ،وطرق التَّ خلص
فرض قيود قانونية إضافية لعمليات معالجة
منها .وقد تُ َ
الحساسة .لذلك من المهم أن تفهم
الشخصية
المعلومات
ّ
ماهية المعلومات الشخصية وأن تتّ بع قوانين حماية الخصوصية
ولوائحها في البلد أو البالد التي تؤدي فيها أعمالك .إذا كانت
لديك أي أسئلة تتعلق بالمتطلبات القانونيةُ ،يرجى التواصل مع
اإلدارة القانونية.

أفضل الممارسات فيما يتعلق بالخصوصية:
يجب على جميع موظفي متاليف الكشف واإلبالغ عن أي حوادث
الحد منها .حوادث
تتعلق بالبيانات الشخصية ،والعمل على
ِّ
تعريض أو فقدان ،أو ّ
اطالع
إفصاح أو
البيانات الشخصية هي أي
ٍ
ٍ
مصرح به أو التضليل قد يعرض المعلومات الشخصية للخطر.
غير
َّ
لعنوان خطأ،
حتَّ ى األفعال البسيطة ،مثل إرسال بريدٍ إلكتروني
ٍ
ٍ
حادثة للبيانات الشخصية إذا كانت هناك أي
يمكن أن تتسبب في
ٍ
شخصية مذكورة .قد تعتبر حوادث البيانات الشخصية
معلومات
طبقا لتعريف القانون الساري .من
أمنيا” أو ال تعتبر كذلك،
“خرقا
ً
ً
ً
ٍ
شكوك حول وقوع حوادث
الضروري أن تقوم باإلبالغ عن أي
البيانات الشخصية عن طريق أداة اإلبالغ .سيعمل البرنامج المحلي
لالمتثال مع اإلدارة القانونية لتحديد ما إذا كان خرق البيانات قد
استنادا إلى قوانين الخصوصية المحلية وما إذا كان األمر
حدث
ً
يتطلب إرسال إخطارات إلى جهاز/أجهزة التنظيم والفرد/األفراد.

تشمل نماذج حوادث البيانات الشخصية ما يلي ،على سبيل
المثال ال الحصر:
ٍ
شخصية عبر
•إرسال المستندات التي تحتوي على معلومات
البريد اإللكتروني إلى العميل الخطأ.

• َق ِّلل من تجميع المعلومات الشخصية واستخدامها
حسب القدر المطلوب لتأدية عملك.
• َج ِّمع المعلومات الشخصية واستخدمها وعالجها فقط
باألسلوب المناسب لألهداف المنصوص عليها في
مذكرة الخصوصية والموافقات المطلوبة.
المرتَّ ب ُ
وطرق
•امتثل لمتطلبات متاليف للمكتب ُ
التَّ خلص من المعلومات.
•أرسل رسائل البريد اإللكتروني التي تحتوي على
ٍ
آمنة لألطراف خارج
معلومات شخصية بطريقة
متاليف.
•شارك البيانات الشخصية مع األطراف الخارجية
ٍ
ألهداف االعمال مشروعة.
المعتمدة فقط ،وشاركها
•استشر اإلدارة القانونية قبل نقل أي بيانات شخصية
ّ
تحظر مثل هذا
إن بعض البالد
خارج حدود البالد ،حيث َّ
التصرف.

ٍ
شخصية على أحد المواقع العامة غير اآلمنة.
•نشر معلومات
•فقدان الحاسوب المحمول الخاص بالشركة أو الهاتف أو أي
أجهزةٍ أخرى.

اعرف المزيد
بوابة سياسة الخصوصية
العالمية
موقع مشاركة المعرفة
حول موضوع الخصوصية
مدونة أخالقيات العمل
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قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

رعاية موظفينا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

خدمة مجتمعنا

حماية أصولنا

حمايةأصولنا
تشمل أصول متاليف كل األشياء التي
تمتلكها متاليف أو تستخدمها لممارسة
أعمالها .تتنوع األصول بداية من المباني
والحواسب اآللية وأجهزة الجوال التي توفرها
وانتهاء بحسابات البريد اإللكتروني
متاليف
ً
على شبكة متاليف والملكيات الفكرية .لقد
ُع ِهد إلينا باستخدام أصول متاليف لتأدية
أعمالنا وللحفاظ عليها من الضرر أو الفقد
أو السرقة أو االستخدام الخطأ .االستخدام
مسموح
الع َرضي ألصول متاليف
ٌ
الشخصي َ
به ،ومع ذلك ،احرص على أال يتعارض ذلك
خرق سياساتنا وقوانيننا.
مع نشاطنا و أال َي ِ

ال تتوقع أي خصوصية عند استخدامك ألي من أصول متاليف.
راق ًبا .فأي بريدٍ إلكتروني
فاستخدامك ألصول متاليف قد يكون ُم َ
ترسله عبر شبكة متاليف ،وأي مستندٍ يتم تنزيله وتخزينه على
حاسوبك اآللي ،أو أي شفرة برمجية تطورها خالل فترة عملك
تصبح ملكية خاصة لمتاليف.
تستثمر متاليف موارد هائلة للحفاظ على معلوماتنا السرية
وملكيتنا الفكرية .احم معلوماتنا السرية وملكياتنا الفكرية ،مثل
براءات االختراع وحقوق النشر والعالمات التجارية واألسرار التجارية
كأصول بالغة األهمية لمتاليف .تضع متاليف شروط تنظم
ً
شيئا ما خالل فترة عملك،
فمثال إذا أنشأت
الملكيات الفكرية،
ً
ً
فإنه يصبح ً
شروطا محددة ينص
ملكا لمتاليف إال إذا استوفيت
عليها القانون أو/و تنص عليها سياساتنا .تذكر أن ملكية متاليف
لتلك األصول مستمرة حتَّ ى بعد أن تغادر متاليف.
ٍ
خطط أمن
تضع متاليف برنامج أمن معلوماتي قوي مع
معلوماتية إقليمية وتدريبات محاكاة سنوية حول العالم .وتؤسس
عمل لتسهيل وتنسيق ردود فعالة ومؤثرة لحوادث
خطتنا إطار
ٍ
تسرب البيانات المعقدة وواسعة النطاق .في ظل هذه الخطة،
يتحمل جميع الموظفين ٌّ
كل في دوره ومسؤولياته ،التأكد من
فهم أحدث نسخة من الخطة واالمتثال لها.

الجلدي الذي احتوى
 — 1868الصندوق ِ
على أصول الشركة.
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عليك أال تنتهك حقوق الملكية الفكرية
ٍ
لطرف خارجي إال أن تكون
المملوكة
ترخيصا
تلك الملكية الفكرية مرخصة
ً
مناسبا من متاليف .استخدام الصور
ً
والرسومات والتطبيقات والموسيقي
وغيرها من أصناف الملكية الفكرية
عد
تجاريا في
استخداما
باسم متاليف ُي ُّ
ً
ً
أغلب األحيان ،وبناء عليه ،يتطلب هذا
ٍ
تصريحات خاصة قبل البدء
االستخدام
رحب اإلدارة القانونية
في استخدامه .تُ ِّ
بمساعدتك لتحديد واستخدام مثل هذه
األدوات.

ماذا لو؟
هل يمكنني وضع أي صورة في شرائح
العرض التقديمي؟
إذا كانت هذه الصورة ً
ملكا لمتاليف،
يظل عليك التأكد من إمكانية
وفقا للقوانين السارية،
استخدامك لها
ً
بما في ذلك شروط الموافقةَّ .أما إذا
كانت ً
ٍ
لطرف خارجي ،فعليك أن
ملكا
تتأكد من أن متاليف قد حصلت على
تصريح باستخدامها .إذا كانت لديك
ٍ
أسئلة أو استفساراتُ ،يرجى التواصل
مع اإلدارة القانونية.

قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

رعاية موظفينا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

حماية أصولنا

خدمة مجتمعنا

ٍ
سجالت دقيقة
الحفاظ على
باعتبارنا إحدى شركات الخدمات المالية
الضخمة ،يتوقع منا عمالؤنا ومستثمرونا
وأصحاب المصالح وغيرهم ،أن تكون
ويعتمد عليها .ومن
سجالتنا دقيقة وكاملة ُ
بالغ األهمية أن نكون عند حسن ظن أصحاب
المصالح الرئيسيين؛ للحفاظ على عالقة
الثقة ،وإلعطاء صورة واضحة عن سالمتنا
المالية ،ولتمكين أنفسنا واآلخرين من اتخاذ
قرارات العمل الصحيحة والصائبة.
كما يجب علينا أن نحافظ على االمتثال
الكامل لكل القوانين واللوائح التي تنظم
عمليات اإلفصاح واإلبالغ المالي وحفظ
السجالت.

سجل
موظفا في شركة متاليف ،عليك أن تستخدم أي
بصفتك
ً
ٍ
مسؤول.
استخداما
لديك الحق في الوصول إليه أو التحكم فيه
ً
ً
ٍ
موظف من أن
تعتمد نزاهة سجالتنا وسمعتنا على تأكد كل
السجالت الخاصة باألمور المالية والمحاسبية والتشغيلية كاملة
نجزة في الوقت المطلوب.
البيانات ودقيقة
وم َ
تماما ومطابقة ُ
ً

يجب حفظ جميع المستندات ذات القيمة والمستندات
طبقا لبرنامج إدارة دورة
حفظ
ً
التي ال قيمة لها يجب أن تُ َ
حفظ المستندات ذات القيمة
حياة المستندات .يجب أن تُ َ
كما ُيشتَ رط في الجدول الزمني لحفظ المستندات بشركة
متاليف ،والتَّ خلص منها بطريقة آمنة عند نهاية فترة
حفظها .يجب أن يتم التخلص بطريقة آمنة من المستندات
التي ال قيمة لها عند انتفاء الحاجة إليها ويجب أال ُيحتَ َفظ
بها مدة تزيد عن ست سنوات .ومع ذلك ،يجب أن تُ حفظ
ٍ
الحتجاز قانوني أو تحقيق.
معلومات قد تكون مطلوبة
أي
ٍ
يجب أال تُ ِ
ٍ
بيانات أو تدمر أو تعدل فيها
خفي أو تحجب أي
ً
خاضعة لالحتجاز القانوني أو أي
أو تشوه أو تزيف بيانات
ٍ
حفظ أخرى.
التزامات

ماذا لو؟

ماذا لو؟

ً
بسيطا في تقرير
ارتكبت خطأ
َّ
المصروفات الذي سلمته للتو؛ فالمبلغ
الذي أدخلته يزيد بقليل عن التكلفة
الحقيقة .هل أحتاج إلى تصحيح هذا
التقرير؟

أنا ال أعمل في األمور المالية ،هل
المدونة فيما
علي متطلبات
تنطبق
َّ
َّ
ٍ
سجالت دقيقة؟
يخص اإلبقاء على

نعم .ألن متاليف هي شركة خدمات
مالية ،وكل السجالت يجب أن تكون
بعيدة عن الشبهات وأن تُ حفظ بدقة.
إشارات
حتَّ ى تلك التضاربات البسيطة
ُ

خطر بالنسبة ألجهزة التنظيم والمدققين.
ٍ
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نعم .تقع على كل موظفي متاليف
مسؤولية شخصية للتأكد من أن جميع
ويعتمد
سجالت األعمال دقيقة وكاملة ُ
عليها .هذا المعيار ينطبق على جميع
جهز لألغراض
التقارير والسجالت التي تُ َّ
الداخلية أو الخارجية.

اعرف المزيد
السياسة العالمية إلدارة دورة
حياة المستندات
الجدول الزمني لحفظ الملفات
في متاليف

 — 1868أولى سياسات شركة
متاليف للتأمين على الحياة.

قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

رعاية موظفينا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

خدمة مجتمعنا

في هذا الجزء:

خدمة مجتمعنا

حماية أصولنا

قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

رعاية موظفينا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

حماية أصولنا

خدمة مجتمعنا

خدمة مجتمعنا
عاما ،مارست متاليف
ألكثر من ً 150
مثال للشركات التي تخدم
أعمالها وكانت
ً
أجيال
المجتمع .فلقد ساعدت متاليف
ً
من البشر حول العالم في حماية مواردهم
المالية وممتلكاتهم وأسرهم ومستقبلهم.
بوضوح
وفي خضم هذه العملية ،أظهرنا
ٍ
التزامنا بحماية العائالت وخدمة المجتمعات
وتقوية أساس المجتمع .ونحن ُنظهر التزامنا
بخدمة مجتمعنا من خالل األمن الذي نوفره
لعمالئنا واستثماراتنا طويلة األمد في
اقتصاد البالد.

فبناء المستقبل يشمل الحفاظ على البيئة وضمان مستقبل
صحي لموظفينا وعمالئنا ومجتمعاتنا وأصحاب المصالح .ولدى
ِّ
متاليف التزام طويل األمد تجاه اإلشراف البيئي ،ونحن فخورون
بكوننا شركة التأمين األولى في الواليات المتحدة التي تحقق بيئة
خالية من انبعاثات الكربون.
بداية من ترشيد استهالك الطاقة والمباني الخضراء إلى المشاريع
التطوعية و االستثمارات الواعية والمسؤولة التي تعود بالنفع
على البيئة ،نعمل لتقليص بصمتنا الكربونية وبناء مرونة
للتأقلم مع التغيرات التي تحدث في العالم .التحسين المستمر
هو أحد شعارات متاليف .هذه الرؤية المستقبلية هي ما يقود
جهودنا للحد من استخدامنا للطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة من
خالل التقليل من انبعاثات الكربون وبرامج الكفاءة التشغيلية،
واستراتيجيات تقليل استهالك المياه ،وجهود إعادة التدوير
واالستخدام وغيرها الكثير.

اعرف المزيد
مسؤولية الشركة
مؤسسة متاليف

مدونة أخالقيات العمل
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َّ
تعلمنا من خالل رحلتنا في طريق االستدامة أن األهداف البيئية
الجريئة تقودنا إلى االبتكار وتزيد من طموحنا وحلولنا الفعالة.
معدل تحييد الكربون باالستمرار
في عام  ،2018حافظنا على
ٍ
في تطوير برامج الكفاءة التشغيلية وتمويل مشاريع معادلة
الكربون حول العالم .كما نهدف للتفوق على أهدافنا لعام ،2020
والمتعلقة بالطاقة والمناخ ،عن طريق تنفيذ عدد هائل من
مشاريع كفاءة استخدام الطاقة واالستثمار في تصاميم مباني
المستدام،
خضراء ،وحمالت أنماط السلوك ُ
وفي مجال العقارات.
بداية القرن العشرين —
تقدم
ممرضة متاليف ِّ
التَّ طعيم.

قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

رعاية موظفينا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

حماية أصولنا

مسرد المصطلحات

خدمة مجتمعنا

قائمة المحتويات

االلتزام بقواعدنا
األخالقية

رعاية موظفينا

الحفاظ على نهجنا
في العمل

حماية أصولنا

ةمئاق
خدمة مجتمعنا
تايوتحملا

مسرد المصطلحات
االحتجاز القانوني

الطرف الخارجي

مستندات ال قيمة لها

هي عملية حفظ المعلومات التي من الممكن أن تكون وثيقة
الصلة بأي إجراءٍ قانوني ُم َّ
علق أو ُمنتظر في حدود المعقول ،أو
ٍ
ٍ
تحقيقات أو أي إجراءات رسمية أخرى
عامة أو
أي دعوى أو ضرائب
تنطبق عليها الشروط نفسها.

ُيقصد به أحد بائعي متاليف ،أو مورديها ،أو مقاوليها ،أو
مستشاريها ،أو منافسيها ،أو منظمة عميلة ،أو شريك تجاري.

العالقة الشخصية

األنشطة التجارية الخارجية

شخص آخر قريب إليك يمكن
هي عالقة مع أحد أفراد األسرة أو
ٍ
أن يعوق أو ِّ
يؤثر في موضوعيتك عند اتخاذ قرارات العمل.

ٍ
هيئة مادية كانت أم إلكترونية وال تتعلق بأي
المعلومات في أي
من األعمال الجارية ،أو ليست لها قيمة قانونية أو متطلبات
احتفاظ .من أمثلة ذلك على سبيل المثال ال الحصر :المسودات،
وملفات العمل ُ
ون َسخ المخطوطات.

عمل تجاري أو مؤسسة خارج
العمل في وظيفة أو االشتراك في
ٍ
عملك الرئيسي في متاليف.

أي شيء ذو قيمة
السلع أو الخدمات أو البضائع ،مثل األموال النقدية أو ما يكافئها
ِّ
كبطاقات الهدايا أو قسائم الخصومات أو الضيافة أو الوجبات أو
تذاكر المناسبات أو الترفيه ،أو مزايا السفر ،أو الخدمات الخاصة
أو االمتيازات ،أو التخفيضات أو خيارات األسهم أو القروض أو
الوعود بالتوظيف في المستقبل (مثل التدريبات المدفوعة أو غير
المدفوعة).

الجدول الزمني لحفظ الملفات
حدد جداول المواعيد النموذجية والمعتمدة
وثيقة رسمية لسياسة تُ ِّ
ً
قانوينا لحفظ الملفات ،وتوجيهات ترتيب الملفات بغض النظر
عن وسيلة التَّ خزين.
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متاليف
تُ شير إلى شركة متاليف وكل ما ينتسب إليها؛ بما في ذلك أي
ٍ
شركة أو شراكة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو اتحاد أو أي
كيان آخر يخضع للتحكم المباشر ،أو غير المباشر ،من خالل واحد أو
أكثر من الوسطاء لشركة متاليف.

مستندات ذات قيمة
ٍ
هيئة مادية كانت أم إلكترونية والتي حين
المعلومات في أي
بعمل من األعمال الجارية أو
أنشئت أو تم استالمها ،كانت تتعلق
ٍ
ٍ
ٍ
قانونية تنص سياسة متاليف على االحتفاظ بها .من
ذات
قيمة
أمثلة ذلك على سبيل المثال ال الحصر :ملفات العمالء ،وملفات
الشكاوى ،والعقود الموقعة ،والملفات الشخصية ،ومستندات
ضمانات االكتتاب.

المسؤول الحكومي
يشمل كل المسؤولين أو الموظفين (بغض النظر عن المركز أو
ٍ
ٍ
هيئة من
بصفة رسيمة باسم
الرتبة) أو الوكالء ،عندما يتصرفون
الهيئات الحكومية أو الجهات المملوكة أو التي تقع تحت إدراة
الحكومة.

معلومات جوهرية غير متاحة للجمهور
ٍ
معلومات سرية لم تُ تَ ح للجمهور بعد حول أعمال متاليف
هي
واستراتيجياتها ومناهجها ،بما في ذلك على سبيل المثال ال
ٍ
استحواذ أو بيع أحد خطوط العمل ،أو منتج
دمج أو
الحصر ،أي
ٍ
جديد ذي أهمية ،أو نتائج أرباح أو تغييرات جذرية في اإلدارة
التنفيذية.

النية الحسنة
ٍ
قدم
معلومات
تعني النية الحسنة أنك ال تحمل أي ّنيات خبيثة أو تُ ِّ
مضللة أو خاطئة عن عمد.

ﻣﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ُﺗَّﺘ َﺨﺬ ﺣﻴﻦ ِّ
أﻣﺮ ﻣﺎ؟
أﺑﻠﻎ ﻋﻦ ٍ

ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻹدارة أو
ﺳﺆاﻻ أو ﺗُ ِّﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ أو ﺗﻌﺮب ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓﻚ ﻷي
ُﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺴﺄل
ً
ٍ
ﻣﻦ ﺧﻼل أي ﻣﻦ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ أداة اﻹﺑﻼغ.

َّ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ

ﻌﺮب ﻋﻦ
ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻗﺪر اﻟﻤﻜﺎن .ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺧﺘﻴﺎر أن ﺗُ ِ
ﺳﻨﺒﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻧﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ِّ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﺪ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺨﺎوﻓﻚ دون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺘﻚ
ً

ً
ﻋﺎدة ﺧﻼل  48 - 24ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﻼم.
ﺮاﺟﻊ اﻟﺒﻼﻏﺎت
ﺗُ َ

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

َّ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

إﻏﻼق اﻟﺒﻼغ

ﺤﻮل ﺳﺆاﻟﻚ أو اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ َّﺑﻠﻐﺖ ﻋﻨﻬﺎ أو اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﺘﻲ أﻋﺮﺑﺖ ﻋﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺮﻳﻖ أو اﻟﻔﺮق
ﺳﻴ َّ
ُ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ.
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
َّ

اﻟﻤ ِّ
ﺤﻘﻘﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﺣﻮل ﺑﻼﻏﻚ.
ُﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻚ أﺣﺪ ُ
ﻗﺼﻴﺮا ﻛﺄﺳﺒﻮع واﺣﺪ ،ورﺑﻤﺎ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ وﻗﺘً ﺎ أﻃﻮل
ﺑﻼغ ﻣﺎ أن ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘً ﺎ
ُﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ
ً
ٍ
ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ.

ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﺘﻰ أﻣﻜﻦ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻼﻏﻚ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ وﺗﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات
ﺳﺘﺘﻠﻘﻰ
ً
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
ٍ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت.
ﻟﺪواع ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ،ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻠﻘﻰ أي
وﻟﻜﻦ
ٍ
ﺷﻜﻞ ﻛﺎﻧﺖ .وإذا رأﻳﺖ أﻧﻚ
ﻣﺘﻼﻳﻒ ﻻ ﺗﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ أي ردود أﻓﻌﺎل اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﺑﺄي
ٍ
ﻓﻮرا.
ﻟﺮد
ﺗﻌﺮﺿﺖ ِّ
ﻓﻌﻞ اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻚ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ذﻟﻚ ً
ٍ
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