
 السلوكية القواعد

 واعد السلوكٌةالم

 االمتثال للمواعد فً كناوؾ

ضع فً ن أن الطبٌعً من لنا، وبالنسبة .أعمالنا لنجاح األساسٌة الشروط هً والنزاهة والمصدالٌة الموثولٌة

 .بها نعمل التً البلدان لوائحو لوانٌن االعتبار

 منتضم عدداً  عائلةمجرد كونها  من كناوؾ تطورت الماضٌة، ثمانٌنال السنوات خالل الموظفٌن، أعزائى

  والنزاهة والمصدالٌة الموثولٌةتعد  .البناء مواد صناعة فً العالم أنحاء جمٌع فً رائدة شركة إلى األعمالرجال 

 كما بها نعمل التً البلدان لوائح ضع فً االعتبارن أن الطبٌعً من لنا، وبالنسبة .أعمالنا لنجاح أساسٌة متطلبات

 وضعنا المبدأ هذا أهمٌة استٌعاب أجل منو  .المدر بنفس والمواعد الموانٌن هذه ٌحترموا أن موظفٌنا من نتولع

عمل،  صاحبك ،كناوؾتتولعه  ما حددوت السٌاق، هذا فً لنا بالنسبة مهم هو ما بالتفصٌل تصؾ سلون مدونة

 موظفً من المشورة بطلب نوصً األعمال، سٌاق فً السلون أحد بنود بشأن الشن حالة فًو .من موظفٌها

 .للمواعد االمتثالمرالبة 

 مواعدال

 بها نؤدي التً البلدان فً بها المعمول والمواعد الموانٌن بمراعاة ملزمون نحن ولانونٌة: أخاللٌة إدارة -1

 ٌنطبك هذاو .هاٌحترمو وأن لمدرا بنفس والمواعد الموانٌن بهذه ٌلتزموا أن موظفٌنا من نتولعكما  .أعمالنا

 موظفٌنا من نتولع كما .كناوؾ مجموعة فً بها الداخلٌة المعمول والتعلٌمات التوجٌهٌة المبادئ على أٌضا

 والموردٌن العمالء مع أثناء تعاملهم ومهنٌة بنزاهة مهامهم وأداء عملهم بٌئة فً ونزٌه أخاللً بشكل العمل

 .ونزٌه لانونً سلوكنا إن. العامة والسلطات

 

 ال كما إننا .العادلة المنافسة ولواعد مبادئ نحترم نحن :االحتكار مكافحة لموانٌن انتهاكات نسمح بأي ال -2

 استخدام إساءة أو المسري، العمل أو ،االحتكارٌة ترتٌباتال مثل للمنافسة، مناهض سلون أي مع نتسامح

 االحتكار ومكافحة المنافسة بموانٌن الصارم بالتمٌد موظفٌنا جمٌع كما نلزم .السوقالمهٌمن ب الوضع

 .عادلةال اتمنافسال فًإال  نشارنال  نحن. بلدانهم فً بها المعمول

 

 

و  منتجاتنا سعاروأ جودة معتمدٌن علً عادلة بطرٌمة جدٌدةال ناأعمال كسبن نحن الرشوة: أو لفسادبا نمبل ال -3

 من شكل أي إزاءسامح نت ال نحن .ةالئمال ؼٌر مصالحال من ذلنؼٌر علً تمدٌم ولٌس المبتكرة خدماتنا

 أواإلذن منح أو وعد أو تمدٌم( مباشر ؼٌر أو مباشر بشكل) موظؾ ألي ٌجوز ال .الرشوة أو الفساد أشكال

 .المزاٌا هذهمنح مثل  على الموافمةحتً  أو تجاري نشاطأي ب ٌتعلك فٌما العمومٌٌن للموظفٌن مزاٌا بمنح

 مٌزة على للحصول أو الرسمٌة المرارات على للتأثٌر أخرى مزاٌا أي أو نمدٌة مدفوعات أي منح ٌجوز وال

 نحن نمول. الخاص المطاع لشركات أو لألفراد المبررة ؼٌر زاٌامال على الشًء نفس وٌنطبك .مناسبة ؼٌر

  .والرشوة للفساد" ال"

 .اممتفك علٌهال الخدمات تمدٌم أو السلع تسلٌم تم إذا إال بالدفع ٌأذنوا أن للموظفٌن ٌجوز ال :الهداٌا و المزاٌا -4

ً  متفك علٌهو معمول المبلػ هذا ٌكون أن ٌجبكما  ً  الممبولة المحاسبة لمبادئ وفما  االتفاق ٌجوز وال .عموما

 جمٌع على ٌحظر .بشكل جزئى أو كلً الرشوة دفع بها ٌمصدمن المفترض أن  متبادلة خدمات أي على

 أو مباشر بشكل تجارٌةال نشطةى من األبأ تتعلك مزاٌا أو هداٌا أٌة تلمً أو طلب أو منح أو تمدٌم الموظفٌن

 مع تتماشى والتً الضئٌلة المالٌة المٌمة ذات والهداٌا العرضٌة الدعوات على ذلن ٌنطبك وال .مباشر ؼٌر

 أي انتهان عدم بشرط إال هداٌاأو  دعوات أي تمبل وال .األعمال مستوى على العرفٌة العامة الممارسات

 نأخذ نحن. البداٌة منذ ةتجارٌال تمرارال علىٌؤثر نكل ما ٌمكن أ استبعاد ٌتم كما لانونٌة، أحكام أو لواعد

 .الهداٌا تجاه حذرا مولفا



 

 والرٌاضٌة والعلمٌة والثمافٌة االجتماعٌة المشارٌع ندعم االجتماعٌة مسؤولٌتنا من كجزء: التبرع و الرعاٌة -5

 النظام إلطار وفما إال أموال الرعاٌة وأ التبرعات منح ٌجوز ال .فعالٌاتمختلؾ الباإلضافة إلً  الصلة ذات

شركاتنا  إدارة مجلس وحدهم .فً البلد بها المعمول واإلرشادات الداخلٌة اللوائح مع ٌتفك وبما للبلد المانونً

 معمولة لدٌنا الرعاٌة أنشطة. رعاٌةأو أموال ال التبرعات هذهمثل  منحسلطة هم من لدٌهم  ٌهممثل أو

 .ومشروعة

 

 إلى وباإلضافة .بلد كل فً بها المعمول التوظٌؾو العمل لوانٌننحن نضع فً االعتبار :عادلة عمل شروط -6

 مضاٌمات أو تمٌٌز أيبحدوث  كناوؾال تمبل  .علً وظٌفةللحصول عادلة  وضع شروطب نلتزم نحن ذلن،

 التعلم ثمافة كناوؾ دعمت .الجنسً مٌلال أو الدٌن أو العرق أو الجنس أو األصل أو أواإلعالة السن بسبب

 رالموظفٌنلتطو األساسٌة المعاٌٌر .المعنٌٌن األشخاص جمٌع من ردود األفعال المنفتحة وتشجعمدرت التً

ً  نحن .واإلمكانٌات األداء هً لدٌنا  إننا. لدٌنا الموظفٌن ممثلً مع ةوعادل ةنزٌه اتحوارإجراء ب نلتزم دائما

 .التمٌٌز أشكال من شكل أيب مبلن ال

 

 جمٌع .عملهم مكان فً موظفٌنا وسالمة لصحة لصوى أولوٌة نعطًنحن : العملمكان  فً السالمة -7

 موظفونا ٌلتزمكما  .آمنة عمل ظروؾ لخلك مساعٌنا فً لنا تمدٌم أفضل دعم ممكنب طالبٌنم الموظفٌن

 وارتداء الشركات فً المة الموجودةالس تعلٌماتباإلضافة إلً  بها المعمول واللوائح المواعد جمٌع بمراعاة

 .وسالمتهم موظفٌنا صحة راعًن نحن .المطلوبة الشخصٌة الحماٌة معدات

 

 زمٌنتمل لسنا ونحن .الرئٌسٌة كناوؾ أحد اهتمامات الطبٌعٌة الموارد على والحفاظ البٌئة حماٌة تمثل: البٌئة -8

 بشكلأٌضاً  نعمل بل السارٌة المانونٌة المتطلبات من وؼٌرها البٌئٌة والمعاٌٌر الموانٌن جمٌع بمراعاة فمط

 جهودنا تحسٌنعلً و العالم أنحاء جمٌع فً مصانعنا المحتمل حدوثه بسبب البٌئً التلوث منععلً  استبالً

 .البٌئة بحماٌة نلتزم نحن. البٌئة فً مجال حماٌة مستمر بشكلالمبذولة 

 

 وٌجب .ودلٌمة كاملة بجمٌع العملٌات المتعلمة والتمارٌر التالسج تكون أن نبؽًٌ: والتمارٌر السجالت -9

ً  الممبولة المحاسبٌة المبادئ مراعاة  وصحٌحة كاملة السجالتو البٌانات جمٌع تكون أن تحتمٌ كما عموما

 السفر تكالٌؾ تسوٌة فً المبادئ هذه مراعاة أٌضا وٌجب .األولات جمٌع فً النظام مع ومتوافمة ومحدثة

 .المناسب الولت وفً بدلة نسجلنحن . ونفماته

 

 كانت سواء - صولأي نوع من األب إلٌهم عهد الذٌن الموظفٌن جمٌع من : نتولعالشركة ممتلكات مع التعامل -11

 نتولع كما .بحذر شدٌد المالٌة مواردال استخدام ٌجب .بعناٌة تعاملوا معهاٌ أن - مادٌة ؼٌر أو مادٌة أصوالً 

 ممتلكات ؽاللاست وعدم العٌوب، منذلن  ؼٌر أو خسارة أو ضرر أيحدوث  تجنب الموظفٌن جمٌع من

 .و نحمٌها الشركة ممتلكات نحترم نحن .صحٌح ؼٌر بشكل الشركة

 

 مصلحة أي عمد الموظفٌن على ٌحظر .األولات جمٌع فً المصالح تضارب منع ٌجب :المصالح تضارب -11

و إذا  .كناوؾ مجموعة منتجات مع تتنافس منتجات تبٌع أو تنتج التً والشركاتأ العمالء وأ الموردٌن مع

 الو دون إبطاء.بذلن لشركة اتم عمد أي شىء مماثل من لبل أي فرد من أفراد األسرة ٌجب أن ٌتم إبالغ 

 على وعالوة .البورصة فً مدرجة مساهمة شركة أي سهمأ من: 1.5 من ألل حصة أي علىذلن  ٌنطبك

 األنشطة خارج المنافسٌن أو العمالء أو للموردٌن، نوعها كان أٌا، خدمات بأي المٌام لموظفٌنا ٌجوز ال ذلن،

 أحد أسرة أفراد أحد لٌام حالة وفً .الشركة من مسبمة موافمة على الحصول دون كناوؾ لمجموعة التجارٌة

 أفراد أحد كان إذا الشًء ٌتم تطبٌك نفسو .الفور على الشركة إخطار ٌتم الخدمات، هذهأي من ب موظفٌنال

 نعمل نحن. كناوؾ لمجموعة تابعة لشركة اتالخدم هذهأي من  أداء ٌعتزم أو ٌؤدي موظفٌنال أحد أسرة

  .الشركة مصلحة علً تمدٌم كل ما ٌصب فً حصراً 



 

 بسرٌة التجارٌة بالعملٌات خاصةال والمعلومات الوثائك جمٌع التعامل مع ٌجب البٌانات: وحماٌة السرٌة -12

 ،النموذجٌة وؾاكن خبرات من نوع أي الخصوص وجه على السرٌة المعلومات وتشمل .تامة

 ستراتٌجٌة،و األوراق اال وصفات،و ال ،الٌؾالتكعن  عامةال اللمحاتو ،الشركةالتجارٌة و تمارٌرتمارٌرالو

 ت هذه المعلوماتكان إذا إال والموظفٌن،أ والموردٌنأ العمالءب تتعلك أخرى معلومات وأي السوق، وتمٌٌمات

 ٌجبالتً و السرٌة المعلومات إلى الوصولألي طرؾ ثالث  ٌجوز ال .معلومات عامة متاحة للجمٌع بالفعل

ً  المبادئ هذه وتنطبك .ثالث طرؾأي  لبل من به مصرح ؼٌر أي اختراق من حماٌتها  الوثائك على أٌضا

 إذا إال السرٌة المعلومات عن الكشؾ ٌجوز وال .كناوؾ إلى ثالث طرؾ أي بها عهد التً والمعلومات

 الشن، حالة وفً .عامة سلطة أو لانونٌة محكمةمن لبل  صراحةبذلن  صدر أمر أو ذلن المانون التضى

 الذٌن الموظفٌن على ٌجب .اإلدارةمن  أو المسؤول التنفٌذي المدٌر من مسبمة موافمة على الحصول نبؽًٌ

 مراعاة ٌجب .و حماٌتها البٌانات لخصوصٌة خاص اهتمام إٌالء المعلومات تكنولوجٌا أنظمة ٌستخدمون

. المعلومات تكنولوجٌا أنظمة باستخدام و التً تتعلك كناوؾ لمجموعة التوجٌهٌة والمبادئ الداخلٌة المواعد

 .فً سرٌة تامة الحساسة البٌانات مع نحن نتعامل

 

 سارٌةال السلون لواعد بمدونة المتعلمة راهنةال بالمواضٌع بانتظام موظفٌنا إعالم ٌتم :والتدرٌب المعلومات -13

 .ندربو نعلمنحن . محددة مواضٌع على ةخاص اتتدرٌب ستمراربالهم  نمدم كما إننا

 

 السلون لواعد مدونة اختراق من شأنه ظرؾ أي عن اإلبالغ فً الحك موظؾ لكل :المخالفات عن اإلبالغ -14

 وٌمكن .كناوؾ مجموعةب أو شركتهب الموجود االمتثال للمواعد مسؤول أو التنفٌذي لمدٌرهو ذلن  الحالٌة

أي شىء  عن ٌبلػ الذي الموظؾ علی ٌتعٌن وال .هوٌته عن الكشؾ دون التمرٌر هذا للموظؾ أن ٌمدم مثل

 .العمل لوانٌن بموجب عموبات أي ٌخشی أن نٌة بحسن مماثل


