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تعرف عىل السياسات اُملطبقة لدينا – الرسالةتعرف عىل برناجمنا – الروح

GE أخالقيات العمل: طريقة العمل يف رشكة

َمن هيلع اتباع هذه السياسات

ما الذي ينبيغ لملوظفني القيام به

ما الذي جيب عىل القادة القيام به

 االحرتام يف بيئة العمل، 
وحقوق اإلنسان.

+ االحرتام يف بيئة العمل

+ حقوق اإلنسان

حتقيق الكسب بلك نزاهة

+ املنافسة العادلة

+  احلدُّ من أشاكل السداد غري املرشوعة 

+ التعامل مع احلكومات واهليائت احلكومية

المتزيُّ يف االمتثال التجاري

+ ماكحفة غسيل األموال

+  االمتثال لقواعد التجارة الدولية

+ اجلودة

+ رفع التقارير وحفظ الجسالت

مسؤولية التوريد

+ العالقة باملوردين 

محاية بيانات الرشكة

+ االستخدام املقبول

+ أمن الفضاء اإللكرتوين

+ حقوق امللكية الفكرية

+ اخلصوصية

محاية نفسك ومحاية الرشكة

+ تضاُرب املصاحل

+ البيئة والصحة و السالمة

+  التداول الداخيل واإلفصاح عن معلومات 
داخلية عن أداء األهسم

+ األمن

صوت الزناهة

+ اإلبالغ املبارش

inside.integrity. هل حتتاج إىل املزيد من املساعدة؟ تفضل بزيارة املوقع اإللكرتوين

:ge.com to

- العثور عىل أحد مسؤويل االمتثال يف الرشكة

- إثارة أحد املخاوف

- مراجعة السياسات 

- محتيل وعرض اُملعينات الوظيفية والفيديوهات وغري ذلك الكثري!
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الروح

ف عىل حنٍو أخاليق يف  متثل الروح الزتامنا بالترصُّ

مجيع األوقات. يف رشكة (GE) نلزتم باختاذ اإلجراءات 

السلمية والتحيلِّ بالزناهة اُملطلقة.



GE أخالقيات العمل: طريقة العمل يف رشكة

تذكر: عليك الترصف إذا ما صادفت أي أمٍر ُمريب. عليك أن تسأل إذا ما ساورتك الشكوك.

ال ُتعد مدونة قواعد الروح والرسالة بديًال حلمكك السلمي عىل األمور؛ فال 
ميكهنا أن تمشل مجيع املواقف املمكنة. عليك االنتباه، وأن تمتكن من 

حتديد احلاالت اليت تكون فيه أنت أو أي من زمالئك يف العمل يف موقٍف 

قد يؤثر عىل نزاهتمك، وعليك أن تسأل نفسك ثالثة أسئلة بسيطة، إذا ما 

ساورتك الشكوك حيال ما جيب عليك القيام به:

1.  كيف سُينظر إىل هذا القرار من اآلخرين داخل رشكة GE أو خارجها؟

2. هل ميكنين محتُّل تبعات هذا القرار؟

3. هل هذا القرار يتوافق مع بنود مدونة قواعد السلوك اخلاصة برشكة (GE)؟

1 |  ينبيغ لملوظف أن يتحىل باألمانة واإلنصاف، وأن يكون حمل ثقة يف 
.GE مجيع األنشطة والعالقات اليت يقوم هبا لصاحل رشكة

2 |  ينبيغ لملوظف اإلذعان مجليع القوانني والترشيعات املعمول هبا اليت 
ختضع هلا أنشطتنا التجارية حول العامل.

3 |  ينبيغ لملوظف الوفاء بالزتامه بأن يكون داًمئا صوًتا للزناهة، وأن يبلغ 
عىل الفور عن أي خماوف تراوده بشأن االمتثال للقانون أو سياسة رشكة 

GE أو مدونة قواعد السلوك احلالية.

األسئلة الرئيسيةاملبادئ األساسية
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َمن هيلع اتباع هذه السياسات

ويتضمن ذلك:

GE املديرين واملوظفني والعاملني لدى رشكة *

•  الرشاكت التابعة والفروع اخلاضعة لرشكة GE. الكيانات اليت متتلك 
فهيا رشكة GE حقوق تصويت تتجاوز 50% أو تلك اليت متتلك 

رشكة GE احلق يف إدارهتا، لك تلك الكيانات ُمطالبة بأن تتبىنَّ 
سياسات االمتثال املعمول هبا لدى رشكة GE، وأن تتبعها.

ينبيغ مجليع العاملني يف رشكة GE أو من ميثلوهنا اتباع أحاكم الروح والرسالة.

موظفو رشكة GE العاملون لدى الغري 

مثل االستشاريني والوكالء، ومندويب املبيعات واملوزعني، واملقاولني املستقلني:

•  جيب مطالبة لك هؤالء األطراف باملوافقة عىل اجلوانب ذات الصلة من سياسات االمتثال املعمول 
هبا لدى رشكة GE واتباعها.

• ينبيغ تزويد هؤالء األفراد باملعلومات واملعرفة الالزمة بشأن متطلبات تلك السياسة ورشوطها.

•  اختاذ اإلجراءات اليت تصل -من مضن إجراءات أخرى- إىل فسخ العقد إذا ما منا إىل عملها أن أي�ا من 
.GE ر هيلع االلزتام بالسياسات املعمول هبا لدى رشكة الغري تعذَّ

الروح والرسالة

ينبيغ تجشيع الفروع غري اخلاضعة لرشكة GE عىل تبينِّ سياسات االمتثال 

املعمول هبا لدى رشكة GE واتباعها.
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ما الذي ينبيغ لملوظفني القيام به
االطالع الدامئ

• احلصول عىل املعرفة األساسية بشأن حمتويات سياسات االمتثال للروح والرسالة.

•  معرفة املزيد من التفاصيل عن سياسة الروح والرسالة فميا يتعلق باملسؤوليات الوظيفية 
للك موظف.

•  معرفة التفاصيل املتعلقة بعمل الرشكة اليت يعمل فهيا املوظف وكذلك السياسات 
واإلجراءات احمللية وكيفية تطبيق تلك السياسات واإلجراءات عىل وظيفته.

عليك االنتباه ملا ييل

•  عليك متابعة آخر التطورات يف منطقتك ويف جمال الصناعة الذي تعمل فيه واليت من 
شأهنا أن تؤثر عىل امتثال رشكة GE للقوانني والترشيعات أو ُمسعهتا يف األسواق.

•  ينبيغ معرفة أنه جيوز لرشكة GE أن تراجع املعلومات اُملخزَّنة عىل ُمعداهتا أو وسائلها 
التقنية أو عىل األجهزة اململوكة لألفراد واملمسوح هلا بالدخول عىل شبكة اإلنرتنت 
اخلاصة برشكة GE وتدقيق تلك املعلومات والتحمك فهيا واعرتاضها واإلفصاح عهنا.

عليك االلزتام مبا ييل

•  ينبيغ لك اإلبالغ فوًرا معا لديك من خماوف بشأن االنهتااكت اُحملمتلة للقانون أو 
.GE السياسات املعمول هبا لدى رشكة

•  عليك أن تتعاون تعاونًا تاًما وبأمانة يف أي حتقيقات ُجترهيا رشكة GE بشأن أيٍّ من 
املخاوف أو الشكوك اُملتعلقة بالزناهة.

تبعات عدم االمتثال

•  يقع املوظفون والقادة الذين ال يفون مبسؤولياهتم فميا يتعلق بالزناهة عىل حنٍو اكمل 
حتت طائلة اإلجراءات التأديبية اليت قد تصل إىل -من مضن إجراءات أخرى- الفصل من 

العمل. قد تؤدي أمثلة السلوك التالية إىل تعرُّض املوظف إىل أحد اإلجراءات التأديبية.

 •  خمالفة القانون أو سياسة رشكة GE أو مطالبة اآلخرين بالقيام بأمٍر 
ُمشابه لذلك.

 •  االنتقام من أي موظف آخر إلبالغه عن أيٍّ من املخاوف أو الشكوك 
املتعلقة بالزناهة.

 •  عدم اإلبالغ الفوري عن أيٍّ من املخالفات الفعلية أو املشكوك فهيا 
.GE لسياسات االمتثال املعمول هبا لدى رشكة

 GE عدم التعاون بشلك أمني واكمل يف التحقيقات اليت ُجترهيا رشكة  • 
بشأن أي خمالفات ُحممتلة للسياسات املعمول هبا.

•  إخفاق القائد يف مضان االمتثال ملبادئ الزناهة والسياسات املعمول هبا لدى 
رشكة GE والقوانني ذات الصلة.

أمثلة حلاالت سوء السلوك:
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ما الذي جيب عىل القادة القيام به
ِّل رشكة GE قادهتا ومديرهيا املسؤولية عن تعزيز ثقافة االمتثال. تمشل مسؤوليات القادة منع وقوع أيٍّ من مشكالت االمتثال  ُمحتَ

واالستجابة هلا والتعامل معها.

املنع

تعزيز معلية االمتثال وأن يكون الخشص مثاًال ُحيتذى به يف الزناهة — • 

ليس فقط من منطلق الشعارات ولكن بأفعال واقعية عىل أرض الواقع.

ال تتنازل عن الزناهة للوفاء باملواعيد الهنائية أو إلرضاء العميل أو • 
لزيادة العائدات.

عليك تعزيز معلية اإلبالغ املبارش واحلر، ومضان أن يكون العاملون • 

 بكيفية اإلبالغ معا لدهيم من خماوف دون أن 
ٍ
حتت إرشافك عىل عمل

يشعر أحدمه باخلوف أثناء القيام بذلك.

عليك التأكد من قدرة فريقك عىل حتديد "عالمات اخلطر" يف حاالت • 

املخاطر الكبرية وأن يمكل الفريق التدريبات املتعلقة بكيفية االمتثال 

وذلك يف الوقت املناسب. 

ينبيغ لك مساعدة املوظفني عىل فهم أين وكيف ميكهنم احلصول • 

عىل الدمع اإلضايف وطرح األسئلة.

عليك فهم مجيع أحاكم السياسات والقوانني والترشيعات اليت خيضع • 

هلا فريقك وأن تتبع مجيع تلك األحاكم. إذا ساورتك أيٌّ من الشكوك 
ميكنك الرجوع إىل أحد اخلرباء القانونيني أو خرباء االمتثال.

الكشف

ينبيغ لك إجراء املراجعات الدورية اخلاصة باالمتثال وذلك مبساعدة • 

مسؤويل االمتثال و/أو مسؤويل التدقيق الداخيل يف الرشكة.

ينبيغ لك تطبيق معايري الرقابة ملعرفة املخاطر واملخالفات • 

املتعلقة بعمليات االمتثال.

االستجابة

ينبيغ لك توثيق أي خماوف يثريها أيٌّ من املوظفني، ومق • 

بتصعيدها خالل القنوات املناسبة.

اختذ اإلجراءات التصحيحية الفورية للتعامل مع نقاط الضعف • 

اُملكتشفة اُملتعلقة باالمتثال.

اختذ اإلجراءات التأديبية املناسبة. • 

ينبيغ لك توحيد اجلهود اليت يبذهلا املوظفون مع براجم التقيمي • 

والتقدير واملاكفأة.
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الرسالة

تغيط الرسالة سياسات االمتثال للروح والرسالة 

املعمول هبا لدى الرشكة. ترسي هذه السياسات عىل 

مجيع املوظفني يف مجيع الرشاكت ويف أي ماكن 

يف العامل. توفر هذه املدونة موجًزا تقدميي�ا عن تلك 
السياسات — ال عن السياسات الاكملة نفهسا.

 ميكنك زيارة املوقع اإللكرتوين 
inside.integrity.ge.com لالطالع عىل مجيع 

السياسات واملعلومات التفصيلية واملوارد اُملتعلقة 

بالسياسات اليت ميكنك االستفادة مهنا.

https://inside.integrity.ge.com/


GE طريقة العمل يف رشكة

•  تلزتم (GE) بتوفري بيئة معل آمنة وعادلة يسودها االحرتام. 

 •  تتبىن (GE) سياسة عدم التساحم ُمطلًقا مع أيٍّ من حاالت التحرُّش، أو المتيزي 
أو التمنُّر.

•   ُتعد (GE) من أحصاب العمل الذين يؤمنون بتاكفؤ الفرص، وتتخذ الرشكة 
مجيع قرارات التوظيف استناًدا إىل االعتبارات املرشوعة لألمعال مثل: اخلربة، 

.(GE) واملهارات، والتعلمي، واألداء، والقمي األساسية املعمول هبا لدى

دورك

•  معاملة املوظفني واملتقدمني لوظائف -وكذلك العمالء واملوردون واملقاولون 
وأي خشص تتعامل معه أو أي خشص ُيقدم خدمات إىل (GE)- بلك احرتام 

وإنصاف.

•  خلق بيئة معل خالية من المتيزي والتمنُّر والتحرُّش والعمل عىل تعزيز تلك البيئة.

•  جتنب رفض العمل أو التعاون مع اآلخرين بسبب بعض اخلصائص املمشولة 
بامحلاية.

•  جتنب القيام بأي سلوكيات جنسية غري مرحب هبا أو أي ترصف من شأنه أن 
يؤدي إىل خلق بيئة معل غري مواتية ألي خشص تتعامل معه.

الزناهة يف األفعال

س: خالل فرتة تناول الفريق للغداء، قام أحد الزمالء بارجتال إحدى الناكت حول 
أحد القوالب المنطية الِعرقية. كيف ميكنين التعامل مع هذا؟

ج: لديك عدد قليل من اخليارات اُملختلفة. (1) أن تكون مباًرشا وواقيع�ا ومهين�ا 
يف تعاُملك وخترب ذلك الخشص أن هذا األمر غري مقبول: "ما قلته للتو غري مقبول 

متاًما هنا" أو "لقد تأذيت مما قلته للتو" أو "مل يسبب يل ذلك أي إساءة، ولكنه 

قد ييسء إىل اآلخرين". (2) أوقف احملادثة أو مق بإعادة تغيري اجتاهها: هذا ليس 

ُمضحًاك عىل اإلطالق أو "حنتاج إىل الرتكزي عىل ما لدينا اآلن من مهام". بعد ذلك 

مق باملتابعة مع ذلك الخشص ليك تكون رصًحيا معه بأن هذا السلوك غري مقبول 
عىل اإلطالق، ويتعني هيلع التوقف أو (3) مق بتقدمي شكوى تتعلق بالزناهة عن 

طريق إحدى قنوات اإلبالغ املبارش.

االحرتام يف بيئة العمل
إننا نعامل امجليع بلك نزاهة واحرتام.

تسليط الضوء عىل السياسة

حتظر سياسة رشكة (GE) مجيع أشاكل 

المتيزي والتحرُّش ضد أيٍّ من األخشاص 

 استناًدا إىل ِعْرقه أو لونه أو دينه أو 
 وطنه أو أصله اإلثين أو أصوله أو جنسه 
(مبا يف ذلك امحلل، وغريه من احلاالت 
ذات الصلة) والنوع (مبا يف ذلك اهلوية 

ه  اجلنسية أو التعبري عِن اجلنس) والتوجُّ

اجلنيس أو احلالة االجمتاعية، واملعلومات 

الوراثية، أو العمر أو اإلعاقة، حالة تأديته 

اخلدمة العسكرية أو كونه من احملاربني 

القداىم أو غري ذلك من اخلصائص 

والمسات اليت حيمهيا القانون.
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GE طريقة العمل يف رشكة

•  حترتم رشكة (GE) مجيع حقوق اإلنسان اُملعرتف هبا دويل�ا مبا يتوافق مع 
املبادئ اإلرشادية لألمم اُملتحدة بشأن األمعال التجارية وحقوق اإلنسان. 

•  إننا نسىع ألن حيظى مجيع من تمشلهم أنشطتنا التجارية وكذلك سالسل القمية 
مبعاملة تمتزي باملساواة والزناهة.

•  إننا ُملزتمون بأال نألو جهًدا يف كشف املخاطر ذات الصلة والتعامل معها وذلك 
عن طريق االنتباه داًمئا إىل الظروف اُملريبة واُملثرية للشك واختاذ تدابري العناية 

واحلرص املناسبة.

الشكوك اُملثارة حول الغري رشوط اإلبالغ

•  العامل الذين تقل أمعارمه عن 16 عاًما أو السن القانونية للعاملة املعمول به 
حميل�ا، أهيام اكن أكرب.

دة حلياة البرش. • ظروف العمل غري اآلمنة، أو الظروف اُملهدِّ

• رفض اإلدارة اإلذن باملشاركة مع العامل.

•  رفض المساح للعامل بتكوين امجلعيات حبرية (سواء اكنت مجعيات رمسية أو 
غري رمسية) من أجل حتسني بيئة معلهم.

•  العالمات الواحضة لالعتداء يف ماكن العمل مبا يف ذلك حاالت التحرُّش والتمنُّر 
والمتيزي والعنف.

•  اإلشاعات اليت تدور حول تقدمي بعض العامل رسوًما بغية توظيفهم أو تدور حول 
عدم حصوهلم عىل األجر املناسب أو إجبارمه عىل العمل أو بقاهئم يف الوظيفة 

باستخدام أساليب مثل مصادرة جوازات سفرمه.

دورك

•  يتعني عليك -عىل الفور- إخطار مسؤول االمتثال يف رشكتك أو استخدام قنوات 
اإلبالغ املبارش الرمسية يف رشكة (GE)، إذا ما هشدت أي�ا من احلاالت أو 

الظروف اليت تنطوي عىل أي حالة من احلاالت احملمتلة لسوء معاملة العامل أو 

غريمه من األخشاص يف سلسلة القمية التابعة لنا.

•  يتعني عليك االطالع عىل البيانات العامة الصادرة عن رشكة (GE) بشأن حقوق 
اإلنسان، وينبيغ لك املشاركة يف أي تدريب تقميه الرشكة من أجل فهم كيف 

ميكننا التأثري يف حقوق اإلنسان لسلسلة القمية املمتدة اخلاصة بنا. 

•  يتعني عليك احرتام حقوق اإلنسان األساسية هلؤالء الذين تتعامل معهم، وعليك 
أن تطلب ذلك من اُملورِّدين واملقاولني ورشاكء األمعال أيًضا.

•  ينبيغ لك اتباع هنج املتابعة الدامئة ملواقع مورِّدي رشكة (GE) ومعالهئا.

حقوق اإلنسان 
إننا حنرتم حقوق اإلنسان وندمعها.

تسليط الضوء عىل السياسة

تضمن حقوق اإلنسان األساسية توفري 

ظروف معل آمنة ومواتية وكذلك حرية 

تكوين امجلعيات، وحظر معالة األطفال 

أو التشغيل القرسي هلم، واحرتام أمن 
اُملجمتع والبيئة.

الروح والرسالةاالحرتام يف بيئة العمل، وحقوق اإلنسان/ حقوق اإلنسان | 10



GE طريقة العمل يف رشكة

•  إننا نؤمن برضورة العمل يف ظل سوق حرة تتسم بالزناهة والتنافسية. إننا نلزتم 
جبميع قوانني املنافسة وماكحفة االحتاكر يف مجيع أنشطتنا.

•  ال جيوز لنا الدخول يف أي اتفاقيات غري سلمية مع رشاكٍت أخرى من أجل تثبيت 
األسعار أو الرشوط اليت نقدمها للعمالء، وال جيو لنا أيًضا ختصيص بعض 

األسواق أو العمالء أو التالعب بعملية تقدمي العطاءات.

دورك

•  ال تقرتح أو تدخل يف أي اتفاق أو مذكرة تفامه مع أي منافس بشأن أي جانب 
من جوانب أي منافسة بني رشكة GE واملنافس مبا يف ذلك االتفاقيات 

 املتعلقة باألسعار وتقدمي العطاءات ورشوط الصفقة واألجور وختصيص 
األسواق والعمالء. 

•  ال تقرتح أو تدخل يف أي اتفاق مع أي طرف آخر بشأن ما إذا اكنت ترغب يف 
تقدمي عطاء أم ال.

•  جتنب التواصل مع املنافسني بأي طريقة اكنت واليت من شأهنا أن تؤدي إىل 
وجود اتفاقيات أو تفامهات غري سلمية وغري مناسبة. عليك أن تنأى بنفسك عن 

أي مواقف تنشأ فهيا أي اتفاقيات أو مشاركة ملعلومات بني املنافسني، وعليك 

أن تبلغ عن ذلك عىل الفور حسب اإلجراءات القانونية/ إجراءات االمتثال.

•  عليك فهم واتباع اإلرشادات اُحملددة املعمول هبا لدى رشكتك بشأن التواصل 
مع املنافسني واحلصول عىل معلومات املنافسة والتعامل مع تلك املعلومات 

واملشاركة يف أي من االحتادات التجارية أو املهنية. 

الزناهة يف األفعال

س: أحتدث إىل أحد العمالء، وهو يقرتح أن يعرض عيلَّ عرض أسعار أحد 
املنافسني. ما الذي جيب عيلَّ فعله؟ هل ميكنين مناقشة أو قبول نخسة من 

عروض أسعار املنافس اليت يقدمها إيل العميل؟ 

ج: عليك أن ترفض ذلك العرض بلك أدب. ال جيوز لك مطلًقا قبول أي مستندات 
ا علهيا بلكمة رسي أو أي مستندات تعتقد أهنا رسية، سواء اكن مصدر تلك  ً مؤرشَّ

املستندات أحد العمالء أو من أي مصدر آخر. إذا ما صادفت أي�ا من املعلومات 

الرسية اليت ختص أحد املنافسني، فعليك التواصل فوًرا مع املسؤول القانوين/ 

مسؤول االمتثال، وسوف يساعدك يف حتديد ما إذا اكنت هناك رضورة لإلفصاح 

عن تلك املعلومات أو غريها إىل املالك أم ال. تذكر داًمئا؛ قد تكون هناك رشوط 

لإلبالغ يف الوقت املناسب.

املنافسة العادلة
إننا حنظر املنافسة القامئة عىل الغش.

تسليط الضوء عىل السياسة

عليك تويخ احلذر يف تعامالتك مع 

املنافسني لتجنب افرتاض أي من 

االتفاقيات غري املناسبة. ذلك أن 

االتفاقيات الضمنية أو غري اُملعلن عهنا 

-اليت يبدو علهيا مظاهر اخلداع أو عدم 
اإلنصاف- من شأهنا أن تؤدي إىل اإلرضار 

عة، وقد تؤدي إىل محتُّل عواقب  بالمسُّ

قانونية تمشل -من بني أموٍر أخرى- 

 غرامات مخضة وحىت الجسن يف 
بعض األحيان.
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•  ال ُتقدم أو تتلىق أو تتبادل أي معلومات تنافسية حساسة مع أي من املنافسني 
أو ممثلهيم سواء اكن ذلك بصورة خشصية أو إلكرتوين�ا أو عرب أي من 

االجمتاعات املتعلقة باألمعال الصناعية. 

•  ال تكن طرًفا يف أي مناقشات أو اتفاقيات مع الرشاكت األخرى بشأن عدم 
توظيف أو استجداء أيٍّ من املوظفني العاملني لديمك أو لدهيم وال تناقش 

املعلومات املتعلقة بالرواتب أو املمزيات مع الرشاكت األخرى املنافسة اليت 

تسىع إىل تعيني مجموعة األخشاص املوهوبني نفهسا.



GE طريقة العمل يف رشكة

•  وهيلع فإن رشكة (GE) حتظر مجيع أمعال الرَِّشا يف مجيع صفقات األمعال 
يف لك دول العامل سواء اكنت تلك الصفقات مع هيائت حكومية أو هيائت من 

القطاع اخلاص.

•  إننا نطبق مجموعة من الضوابط الداخلية القوية اليت هتدف إىل احليلولة دون 
وقوع أي حالة من حاالت الرشوة واكتشاف أيٍّ مهنا. ويتضمن ذلك اإلجراءات 

الصارمة اُحملددة لعمليات التوظيف واإلدارة التابعة للغري ممن يترصفون نيابًة 

عن رشكة GE يف الصفقات التجارية.

•  إننا حنتفظ بجسالت ودفاتر دقيقة تعكس الطبيعية احلقيقية مجليع الصفقات 
عىل حنو حصيح.

عالمات اخلطر (األعالم امحلراء) اليت ينبيغ اإلبالغ عهنا 

إىل املسؤول القانوين/ مسؤول االمتثال

•  املطالبات اُملقدمة من الغري برضورة تليق معولة قبل ترسية أيٍّ من العقود/ 
الصفقات.

•  تقدمي أي اقرتاحات بإدارة أمعال رشكة (GE) من خالل ممثل ُمعني أو رشيك 
بعينه وذلك بسبب "عالقة اجمتاعية" مع ذلك الخشص.

 •  املطالبة بتقدمي مدفوعات إىل أي خشص له صلة باملعاملة أو الصفقة 
املطروحة للنقاش 

•  العموالت اليت قد تبدو كبرية جد�ا بالنظر إىل اخلدمات اُملقدمة

• "رسوم اخلدمات االستشارية" غري املفهومة يف الفواتري

دورك

•  ُحيظر عليك عرض تقدمي أي مدفوعات أو تقدمي أي وعود هبا أو تقدميها أو 
املوافقة عىل تقدميها أو تقدمي أي يشء ذي قمية إىل أي أحد من أجل احلصول 

عىل مزايا غري مرشوعة لألمعال ينبيغ لك الرجوع إىل قواعد إجراءات املجامالت 

املتعلقة باألمعال املعمول هبا لدى رشكة GE قبل تقدمي أي ُجمامالت متعلقة 

باألمعال إىل أي طرف خاريج.

•  جيب عليك اتباع مجيع إجراءات العناية الواجبة اُملطبقة لدى رشكتك واليت 
 (GE) يف تروجي منتجات رشكة (GE) تتطلب اختيار َمن (1) ميثلون رشكة

وتسويقها و/أو بيعها إىل العمالء اُحملمتلني أو (2) يعملون مع (GE) يف بيع 

منتجات رشكة (GE) إىل العمالء اُحملمتلني، اختياًرا جيًدا وأن تكون متوافقة مع 

أحاكم هذه السياسة.

•  ال تقدم أي�ا من املدفوعات التيسريية من أجل ترسيع اإلجراءات اإلدارية 
الروتينية. االستثناء الوحيد هلذه املدفوعات ما يكون رضوري�ا من أجل محاية 

حصتك أنت أو أي موظف آخر وسالمته.

 احلدِّ من أشاكل السداد غري املرشوعة
إننا ال نشارك يف أي معل من أمعال الرَِّشا أو غريها من أمعال الفساد أي�ا اكن نوعه.

الروح والرسالةحتقيق الكسب بلك نزاهة / احلدُّ من أشاكل السداد غري املرشوعة

تسليط الضوء عىل السياسة

ال تقترص املخاوف والشكوك اُملتعلقة 
بالرَِّشا عىل املسؤولني احلكوميني — 

فالعديد من الدول والرشاكت حتظر الرَِّشا 

يف القطاع اخلاص أيًضا. ميكن النظر إىل 
أيٍّ من اهلبات -وعروض الرتفيه وأي يشء 

آخر له قمية يمت تقدميه يف سبيل احلصول 

عىل مساعدة أو مقابل غري مرشوع- عىل أنه 

من الرَِّشا.
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GE طريقة العمل يف رشكة

•  إننا نلزتم جبميع رشوط وأحاكم االتفاقيات وكذلك القوانني والترشيعات اليت 
ختضع هلا رشكة GE عند التعامل مع احلكومات واهليائت احلكومية. 

• نتسم يف تعامالتنا مع احلكومات واهليائت احلكومية باملصداقية واألمانة والدقة. 

•  إننا نطبق مجموعة من الضوابط واملعايري اليت تنظم أنشطة األمعال اليت نقوم 
هبا مع اجلهات احلكومية عىل حنٍو يضمن حتقيق االمتثال يف بيائت العمل 

اخلاضعة لترشيعات صارمة.

دورك

•  تعد التعامالت التجارية مع احلكومات واجلهات احلكومية ُخمتلفة — ال تسَع 
لتنفيذ أمعال مع اجلهات احلكومية دون الرجوع إىل املستشار القانوين لرشكتك. 

•  عليك التحيل باألمانة وتقدمي معلومات وبيانات ُمكمتلة ودقيقة إىل اهليائت 
احلكومية.

•  يتعني عليك أن تكون عىل دراية ببنود االشرتاطات املفروضة من العمالء 
احلكوميني وذلك قبل تقدمي أي مقرتحات و/أو قبول العقود.

•  ال جيوز مساعدة أيٍّ من العمالء احلكوميني يف إعداد مواصفات العطاءات أو 
جتاهل متطلبات الرشاء.

•  ال تتجاهل أي�ا من البنود التعاقدية احلكومية أو تقدم منتجات/ خدمات إضافية، 
أو تستبدل املنتجات واخلدمات اُملقرر تسلميها، أو تقدم لعميل أي موافقات 

دون احلصول عىل املوافقة اخلطية املسبقة من مسؤول التعاقد احلكويم 

اُملفوض بذلك.

الزناهة يف األفعال

 س: عرض عيلَّ أحد املهندسني العاملني يف إحدى اهليائت احلكومية 
األمريكية -كنُت قد التقيت به أثناء تأدية إحدى الوظائف يف السابق- أن يطلعين 

عىل بعض املعايري اُحملددة اليت من املقرر أن تتخذها احلكومة لتقيمي املقرتحات 

يف معليات الرشاء اُملقبلة. حيث قال يل إنه يريد أن يتأكد أن حنصل عىل فرصة 
عادلة يف العقد. هل ميكنين قبول ذلك العرض؟

ج: ال، إن مل يكن لديك عمل بأنه مفوٌض من قبل مسؤول التعاقدات بأن يطلعك 
عىل ذلك. إذا أخربك املهندس أنه ميتلك التفويض الالزم من قبل مسؤول التعاقد 

الطالعك عىل ذلك، فعليك أن تجسل احملادثة بينك وبينه يف صورة خطية.

التعامل مع احلكومات واهليائت احلكومية
إننا نتبع أعىل املعايري األخالقية أثناء تنفيذ األمعال واملعامالت مع احلكومات واهليائت احلكومية.

الروح والرسالةحتقيق الكسب بلك نزاهة / التعامل مع احلكومات واهليائت احلكومية

•  ال جيوز لك طلب أو قبول أي معلومات حكومية تتعلق بعملية االختيار أو 
معلومات حول املقرتح اُملقدم من املنافس.

•  ال تقدم أي عروض أو وعود أو تقدم أي تفويض يقيض مبنح أي يشء ذي قمية 
إىل موظف حكويم عىل حنٍو خيالف اإلرشادات اُملطبقة لدى اهليئة أو الرشكة 

اليت تعمل هبا. 

•  ال تدخل يف أي مناقشات مع املوظفني احلكوميني أو أي أخشاص آخرين 
مقربني مهنم وذلك بشأن اقرتاح تعيني أو توظيف أي أحد دون احلصول عىل 

املوافقة املناسبة.

•  يف الواليات املتحدة األمريكية، يتعني عىل بعض املوظفني تقدمي املوافقة 
 اُملسبقة بشأن بعض املسامهات الخشصية السياسية من أجل االمتثال 
لقانون "ادفع لتشارك" املعمول به حميل�ا وعىل مستوى الوالية. فهؤالء 

 GE املوظفون مه مسؤولون ومديرون وموظفو مبيعات ومديرون يف رشاكت

اليت تسىع للدخول يف عقود مع احلكومات احمللية أو حكومات الوالية يف 

الواليات املتحدة األمريكية.

تسليط الضوء عىل السياسة

تمشل اهليائت احلكومية اليت ترسي 

علهيا هذه السياسة أي�ا من احلكومات 

احمللية أو حكومات الواليات أو احلكومات 

الفيدرالية التابعة للواليات املتحدة 

 األمريكية وكذلك الدوائر أو الواكالت أو 
أي�ا من األدوات التابعة لملنمظات 

 األمريكية غري احلكومية مثل اهليائت 
اليت ختضع إلحدى الواليات أو تتبعها. 

ويتضمن ذلك املنمظات العامة الدولية 

(مثل هيئة األمم املتحدة والبنك الدويل) 
واألحزاب السياسية.
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GE طريقة العمل يف رشكة

•  إننا ال نتعامل إال مع العمالء ذوي المسعة احلسنة الذين يشاركون يف أنشطة 
جتارية حقيقية والذين يتكسبون أمواهلم من مصادر مرشوعة.

•  طبقت الرشاكت التابعة ملجموعة GE مجموعة من املعايري والضوابط ملنع وقوع 
أيٍّ من خماطر غسيل األموال واكتشافها والتعامل معها.

أمثلة حلاالت غسيل األموال عالمات اخلطر

 •  أي حماولة من ِقَبل أي معيل لتقدمي معلومات ُمضللة وغري حصيحة لفتح 
حساب مرصيف

 •  عروض الدفع نقًدا أو املدفوعات الزائدة اليت يتبعها طلبات من أجل 
اسرتداد األموال

 •  األوامر واملشرتيات واملدفوعات اليت ال تكون مناسبة أو متناسقة مع جحم 
جتارة العميل أو نشاطه التجاري

• هيالك الصفقات اُملعقدة عىل حنٍو غري طبييع

•  حتويالت األموال غري العادية من أو إىل بلدان ليست ذات صلة بالصفقة

•  الصفقات اليت قد يمت هيلكهتا لتفادي تجسيل الرشوط أو تفادي اإلبالغ عهنا

دورك

 •  عليك أن تيع جيًدا مواطن عالمات اخلطر يف أنشطة رشكتك ومشاركهتا 
وأن تراقهبا جيًدا. عليك مراقبة عالمات اخلطر طوال فرتة عالقة أي طرف مع 

.GE رشكة

•  ينبيغ لك اتباع سياسات “اعرف معيلك/ اعرف مورِّدك” وذلك ملعرفة ما إذا 
اكن أيٌّ مهنم ُمدرًجا يف قامئة الرصد واملراقبة، وألخذ احليطة واحلذر الالزمني.

•  عليك اختاذ اإلجراءات املعقولة ملعرفة وحتديد املالك املستفيد التابع لذلك 
الطرف، مبعىن الخشص صاحب السلطة الفعلية واُملطلقة عىل الكيان أو اهليئة 

الذي تتعامل معه.

•  إذا كنت تتعامل مع مدفوعات واردة فعليك معرفة ُهوية َمن يقدم املدفوعات 
ومن أين يقدمها والسبب وراءها.

•  ميكنك زيارة البوابة اإللكرتونية لقواعد االمتثال يف الرشكة وذلك لالطالع عىل أيٍّ 
من الرشوط احمللية املتعلقة مباكحفة غسيل األموال (AML) اخلاصة برشكتك 

(مبعىن اإلبالغ عن أيٍّ من األنشطة اُملريبة).

ماكحفة غسيل األموال
إننا نسىع لننأى برشكة GE بعيًدا عن أيٍّ من أنشطة غسيل األموال.

الروح والرسالةالمتزيُّ يف االمتثال التجاري / ماكحفة غسيل األموال

تسليط الضوء عىل السياسة

ميكن أن حتدث حاالت غسيل األموال 

يف أي عالقات معل قد تتضمن إرسال أو 
 استقبال أموال مبا يف ذلك ما اكن مهنا 
من العمالء أو املوردين أو املوزعني أو 

النظراء أو الوكالء.
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املصطلحات األساسية

•  ماذا ٌيقصد باالسترياد؟ انتقال يشء مادي من بلد إىل بلد آخر. تتوىل مجيع 
الدول تنظمي معليات استرياد البضائع وتفرض الرضائب والرسوم امجلركية بناًء 

عىل قمية تلك البضائع. تركز رشوط االسترياد وامجلارك حتديًدا عىل األشياء 

املادية ال عىل التحويالت غري اململوسة.

•  ماذا ُيقصد بالتصدير؟ انتقال يشء مادي أو براجم أو وسائل تقنية من بلد إىل 
بلٍد آخر. تقوم العديد من الدول بتنظمي معليات الصادرات بناًء عىل حساسية تلك 

املواد حسب منظور ومعايري األمن القويم. ميكن أن تتضمن الصادرات رسائل 

بريد إلكرتوين أو حتويل ملفات، أو حمادثات باإلضافة إىل حشن بضائع.

دورك

 امجلارك

.(GE) ال ينبيغ االستعانة إال بوكالء امجلارك اُملعمتدين من ِقَبل رشكة •

• ينبيغ اتباع مجيع اإلجراءات التجارية املعمول هبا فميا يتعلق باسترياد البضائع.

•  ال بد من توفري معلومات دقيقة واكملة وُحمدثة للفريق املختص بشؤون امجلارك 
يف رشكتك بشأن صفقات االسترياد اليت تتضمن بضائع خطرة. 

•  عليك التأكد من االمتثال الاكمل ملتطلبات الربناجم اخلاص وذلك قبل املطالبة 
باحلصول عىل ختفيض للرسوم امجلركية.

ضوابط التصدير

 •  استخدم براجم أو تكنولوجيا تصنيف البضائع املتعلقة بعملية التصدير 
 ملعرفة ما إذا اكنت تلك البضائع تتطلب احلصول عىل ترصحي حكويم من 

أجل التصدير أم ال.

•  ينبيغ لك اتباع سياسات “اعرف معيلك/ اعرف مورِّدك” وذلك ملعرفة ما إذا 
اكن أيٌّ مهنم ُمدرًجا يف قامئة الرصد واملراقبة.

•  عليك التأكد من أن معلية التصدير اليت تقوم هبا ال تسامه يف تنفيذ أي 
 استخدامات حمظورة مثل انتشار األسلحة النووية واألغراض العسكرية يف 

بعض الدول.

•  ال ُجتِر أي أمعال داخل أي من الدول الراعية لإلرهاب أو اليت تمشلها قوانني 
العقوبات وذلك دون احلصول عىل املوافقات الرمسية.

•  ال تستجب ألي دعوة لملقاطعة ، سواء اكنت دعوة ملقاطعة إرسائيل أو غريها 
من دعوات املقاطعة أو املامرسة التجارية التقييدية.

GE طريقة العمل يف رشكة

•  إننا منتثل لضوابط التجارة العاملية والعقوبات االقتصادية اليت حتظر التعامل 
التجاري مع بعض الدول واحلكومات واهليائت واألفراد. 

 •  متتثل رشكة (GE) ملتطلبات امجلارك املفروضة عىل معليات استرياد 
البضائع وتصديرها.

 (SSTs) نطبق مجموعة من السياسات املتعلقة بالدول الراعية لإلرهاب  • 
 اليت حيتاج تنفيذ الصفقات معها إىل احلصول عىل تفويض من اجلهات 

الرمسية احلكومية.

االمتثال لقوانني التجارة الدولية
إننا نلزتم جبميع القوانني الدولية املنمظة مجليع أنشطة التصدير وامجلارك والعقوبات االقتصادية.

الروح والرسالةاالمتثال لقواعد التجارة الدولية / االمتثال لقواعد التجارة الدولية

تسليط الضوء عىل السياسة

حاول احلصول عىل اإلرشادات من 

مسؤويل االمتثال لقوانني التجارة الدولية 

أو املستشار القانوين يف رشكتك إذا 
ساورتك بعض الشكوك حول معاملة 

 االسترياد/ التصدير اليت أنت 
بصدد تنفيذها. اعرث علهيا عىل املوقع 

itc.ge.com اإللكرتوين
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GE طريقة العمل يف رشكة

•  إن جودة منتجات رشكة (GE) وخدماهتا يه احملور الرئييس يف تشكيل ُمسعة 
الرشكة وموطن قوهتا التنافسية. 

•  وُتعد اجلودة يف رشكة (GE) مسؤولية امجليع. إن املستويات املناسبة من 
اجلودة تساعد يف:

-  تأمني سالمة موظفينا ومعالئنا، واملستفيدين من اخلدمات اليت يقدمها معالؤنا.

- تعزيز مستويات رضا العمالء.

•  متتثل رشكة (GE) مجليع القوانني واللواحئ املتعلقة جبودة منتجاهتا وسالمهتا 
وُحسن أداهئا يف مجيع الدول اليت ُتقدم فهيا رشكة (GE) منتجاهتا وخدماهتا.

دورك

• ينبيغ لك االمتثال مجليع السياسات واإلجراءات املعمول هبا يف رشكتك، 
إىل جانب األدلة اإلرشادية املتعلقة مبتطلبات اجلودة والسالمة واملتطلبات 

الترشيعية اُملتعلقة جبميع اُملنتجات واخلدمات.

• يتعني عليك فقط التعهيد إىل املوردين اُملعمتدين الذين تنطبق علهيم 
اشرتاطات السالمة واجلودة اُملطبقة لدى رشكة (GE)، ومن يلزتمون داًمئا 

باشرتاطات السالمة.

•  عليك السيع داًمئا إىل التحسني اُملسمتر ملستويات اجلودة عن طريق استخدام 
تعقيبات العمالء، والتوجهات العرصية يف اإلنتاج، ومفاهمي تقليل اهلدر.

•  إذا كنت من املشاركني يف تصممي أحد املنتجات أو اخلدمات، أو معليات 
التصنيع أو التوزيع أو تقدمي اخلدمات:

الزناهة يف األفعال

س: أثناء أحد اجمتاعات مراجعة معايري اجلودة بشأن أحد املتطلبات اهلندسية 
اخلاصية، منا إىل عمل أحد املوظفني وجود تأخري بسبب بعض مراجعات اجلودة. 

قام املوظف الذي أملَّ به ضيق بالتواصل مع مدير املوقع املسؤول عن مراجعات 

اجلودة. طالب املوظف مدير املوقع برضورة إجناز املراجعات حبلول اليوم التايل 

وأن يتعهد بعدم حدوث أي تأخري آخر. هل ينبيغ ملسؤول املوقع أن يقلق بسبب 

نربة احلديث اليت تظهر يف رسالة الربيد اإللكرتوين وميارس املزيد من الضغط من 

أجل ترسيع مراجعات اجلودة.

ج: نعم، ال بد من مراجعة أيٍّ من حاالت عدم املطابقة وعدم االمتثال- تلك 
املراجعات ال ميكن التغافل عهنا أو جتاوزها، رمغ التأخري الذي قد تتسبب فيه. ومع 

ذلك فإنه من غري املقبول ممارسة أيٍّ من املوظفني أي�ا من مستويات الضغط 

لترسيع أو التحايل عىل أيٍّ من مراجعات اجلودة املطلوبة والرضورية. يتعني عىل 

مسؤول املوقع أن يرسع من وترية أدائه ومعله، وأن يرفع ما لديه من خماوف تتعلق 

بالزناهة؛ حيث أن ذلك ُيعد من املخالفات اُحملمتلة للسياسات املعمول هبا. 

اجلودة
إننا نلزتم مبجموعة من معايري اجلودة واشرتاطاهتا اليت ختضع هلا مجيع اخلدمات واملنتجات اخلاصة بنا.

الروح والرسالةالمتزيُّ يف االمتثال التجاري اجلودة

تسليط الضوء عىل السياسة

إذا الحظت أي�ا من عيوب عدم املطابقة 
أو الحظت إشارات عىل بعض املشكالت 

اليت من شأهنا أن ُتَقوِّض مستويات اجلودة 

والسالمة أو خترق االشرتاطات الترشيعية 

 (GE) اليت ختضع هلا منتجات رشكة

وخدماهتا، يتعني عليك إيقاف العملية عىل 

الفور وإبالغ قادة االمتثال أو جودة األمعال 
يف رشكتك.
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•  ينبيغ لك إعداد جسالت دقيقة بشأن اجلودة واالحتفاظ بتلك الجسالت، عىل 
سبيل املثال: نتاجئ االختبار، وتقارير املعاينة والفحص، وجسالت معليات 

التصنيع. ال جيوز بأي حال من األحوال التالعب يف املستندات أو تزويرها أو 

تزويدها ببيانات غري دقيقة. 

•  ال تتجاوز ضوابط اجلودة، وال تتبع الطرق اُملخترصة اليت من شأهنا أن ُتقوِّض 
مستويات اجلودة والسالمة، أو خترق االمتثال الترشييع الذي ختضع له 

منتجات رشكة (GE) وخدماهتا.

•  جتنب التضليل والكذب بشأن مستويات اجلودة والسالمة أو مقاييس اإلنتاجية 
عند التعامل مع معليات اإلبالغ الداخلية أو اخلارجية.



عالمات اخلطر اليت جيب اإلبالغ عهنا

•  النتاجئ املالية اليت تبدو غري متناسقة مع األداء ذي الصلة.

• التحاُيل عىل إجراءات املراجعة واالعمتادات.

•  املراسالت واالتصاالت غري اُملكمتلة واُملضللة بشأن أيٍّ من املعلومات 
اجلوهرية أو اإلبالغ عن أيٍّ من الصفقات.

دورك

الة اليت تعكس  •  ينبيغ لك تطبيق مجموعة من الضوابط الداخلية والعمليات الفعَّ
الصفقات واملعامالت بلك دقة واليت تعمل كذلك عىل احلدِّ من الصفقات غري 

السلمية واكتشافها.

•  يتعني عليك محاية األصول املادية واملالية وأصول امللكية الفكرية اخلاصة 
.GE برشكة

•  ينبيغ لك االحتفاظ بجسالت ُمكمتلة ودقيقة وُحمدثة عىل حنٍو يعكس مجيع 
صفقات األمعال بصورة مناسبة.

•  جيب أن تكون مجيع املستندات لديك دقيقة وُمكمتلة، مكا ينبيغ لك اتباع 
مجيع السياسات املعمول هبا لدى الرشكة فميا يتعلق باُملدة اُملقررة لالحتفاظ 

بتلك الجسالت وميت ينبيغ لك التخلص مهنا.

•  جتنب تزوير النتاجئ املالية أو القياسات املرتية غري املالية (القياسات املرتية 
اليت تستند إلهيا القرارات التشغيلية يف الغالب) للوفاء بأهداف األداء. 

•  ال تشارك يف أيٍّ من الصفقات املشبوهة وغري السلمية مبا يف ذلك تلك اليت 
جرى فهيا -عن معد- تضليل تقارير األطراف مثل العمالء واملورِّدين.

•  عليك احلصول عىل النصيحة واإلرشاد من فريق املراقبة أو مسؤول االمتثال أو 
مسؤول الشاكوى إذا ما منا إىل عملك وجود أي معامالت أو صفقات ُمريبة أو 

حمل شك.

GE طريقة العمل يف رشكة

•  إننا نقوم بإعداد معلومات مالية اكملة ودقيقة وُحمدثة الستخدامها يف التقارير 
اُملقدمة إىل اإلدارة واملستمثرين واُملرشِّعني واملستفيدين.

 •  إننا نضمن أن تكون قرارات اإلدارة مبنية عىل حتليالت مالية سلمية تستند 
إىل حقائق اكملة يف ظل وجود اعتبارات مناسبة لملخاطر القصرية األجل أو 

البعيدة األجل.

 •  إننا نلزتم جبميع السياسات املعمول هبا يف الرشكة وغريها من القوانني السارية 
وأي ترشيعات تنظم معليات املستندات والجسالت. 

الة اليت تعكس  •  إننا نطبق مجموعة من الضوابط الداخلية والعمليات الفعَّ
الصفقات واملعامالت بلك دقة واليت تعمل كذلك عىل احلدِّ من الصفقات غري 

السلمية واكتشافها.

رفع التقارير وحفظ الجسالت
إننا نقوم بإعداد جسالت دقيقة بشأن أنشطة األمعال واالحتفاظ بتلك الجسالت

الروح والرسالةالمتزيُّ يف االمتثال التجاري / رفع التقارير وحفظ الجسالت

تسليط الضوء عىل السياسة

إننا نعكس ونعرض بأمانة وبصدق 
التقارير املالية واحملاسبية لألنشطة 
التجارية واالقتصادية ألمعال الرشكة عىل 

حنٍو يتوافق مع املامرسات واملعايري 
والترشيعات احملاسبية 
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GE طريقة العمل يف رشكة

•  إننا ال نتعامل إال مع املوردين الذين: يتشاركون معنا الزتامنا بالزناهة، واملؤهلني 
لتوريد املنتجات واخلدمات اليت جيري حتديدها، والذين يلزتمون جبميع القوانني 

.(GE) املعمول هبا، وكذلك اللواحئ وتوقعات

 •  يتعني عىل مجيع املوردين التابعني لرشكة (GE) االلزتام بالدليل اإلرشادي 
بشأن الزناهة لملوردين واملقاولني واالستشاريني ("الدليل اإلرشادي بشأن 

الزناهة لملوردين").

•  إننا حنافظ عىل سالمة املعلومات اخلاصة برشكة GE وتلك اخلاصة باملوردين 
مبا يف ذلك املعلومات الرسية ومعلومات امللكية وغريها من املعلومات 

والبيانات الخشصية.

• إننا نعامل امجليع بلك نزاهة واحرتام.

دورك

•  يتعني عليك اتباع العمليات اُملتبعة من قبل رشكتك بشأن العطاءات التنافسية 
لملوردين وكذلك مراجعة إجراءات العناية الواجبة بشأن التأهيل.

•  ينبيغ لك اإلبالغ عن أي من املخاوف اليت تصادفك فميا يتعلق بأي من منشآت 
املورد أو معاملته للعامل أو املوردين أو ممارسات األمعال.

 •  ينبيغ لك محاية معلومات امللكية اخلاصة برشكة GE وكذلك معلوماهتا الرسية
مبا يف ذلك -مىت اكن ذلك ممكًنا- إبرام اتفاقيات رسية خبصوص هذا الشأن. 
يتعني عليك محاية املعلومات الرسية وغريها من املعلومات الخشصية اليت 

.GE يوفرها املورد لرشكة

•  ينبيغ لك جتنب حاالت تضارب املصاحل وذلك عند اختيارك لملوردين وال تقبل 
أي هدايا أو أي يشء ذي قمية يقدمه عىل حنٍو غري سلمي.

العالقات مع املوردين
حتمك عالقتنا جبميع املوردين مجموعة من املامرسات القانونية والعادلة واملنصفة.

الروح والرسالةمسؤولية التعهيد / العالقات مع املورد

تسليط الضوء عىل السياسة

 (GE) جيب أن خيضع مجيع موظيف

إلجراءات العناية الواجبة وذلك قبل أن 

نمتكن من العمل معهم. التعهيد فقط إىل 

فريٍق يمتتع باألهلية لاللزتام بعقود التوريد.
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عالمات اخلطر اليت جيب اإلبالغ عهنا

•  الظروف غري اآلمنة يف املنشآت التابعة لُملورد.

 •  موظفو املورد الذين يبدو أهنم ُعرضة للخطر أو خيضعون ألي من حاالت 
العمل القرسي.

•  أي من حاالت اإلمهال اليت تبدو من املوردين بشأن املعايري البيئية يف 
املنشآت التابعة هلم.

•  املوردون الذين ليس لدهيم جسل يف ممارسة األمعال التجارية يف الوالية 
القضائية املعينة اليت سيشاركون فهيا.

• املوردون الذين ليس لدهيم خربة اكفية للقيام باألمعال.



ما املقصود مبوارد معلومات GE؟

•  مجيع األنمظة واألجهزة وغريها من الوسائل التقنية احلديثة اليت ختضع إلدارة 
 GE وملوافقهتا من أجل معاجلة معلومات امللكية اخلاصة برشكة GE رشكة

وختزين تلك املعلومات ونقلها.

•  مجيع اُملعدات اململوكة أو املستأجرة لرشكة GE ويمشل ذلك احلواسيب 
واألجهزة املتنقلة واحلواسيب اللوحية.

•  األجهزة األخرى مثل األجهزة املتنقلة الخشصية اليت جيري املوافقة عىل 
استخدامها من أجل تنفيذ أمعال رشكة GE (مبعىن تلك اليت جيري استخدامها 

مبوجب برناجم "جلب اجلهاز الخشيص").

دورك

ال جيوز ختزين معلومات امللكية اخلاصة برشكة GE إال عىل مصادر املعلومات • 
 .GE التابعة لرشكة

ال جيوز استخدام اهلوية املمنوحة لك من قبل رشكة GE (عىل سبيل املثال: • 
املمسى الوظييف أو عنوان الربيد اإللكرتوين أو بيانات الدخول) إال يف األماكن 

اُملرصح هبا مبوجب هذه السياسة، وألغراض أمعال رشكة GE املمسوح هبا. 

الزناهة يف األفعال

س: أنا بعيٌد عن حاسويب احملمول ويف حاجة إىل التواصل مع أحد الزمالء بشأن 
املرشوع الذي أمعل هيلع. هل ميكنين أن أرسل إليه رسالة بريد إلكرتوين من 

حساب الربيد اإللكرتوين الخشيص. 

ج: ال، ال جيوز لك استخدام حسابات الربيد اإللكرتونية الخشصية إلجراء أمعال 
GE. ويتضمن ذلك أي مراسالت ذات صلة بالعمل مع أيٍّ من الزمالء أو العمالء أو 
املوردين، وال جيوز لك أيًضا أن ترسل لنفسك أي مواد حتتوي عىل أي معلومات 

تعود ملكيهتا إىل رشكة GE. يتعني عليك االنتظار إىل حني متكُّنك من الدخول مرة 

.GE أخرى عىل حساب الربيد اإللكرتوين التابع لرشكة

GE طريقة العمل يف رشكة

•  ينبيغ لنا استخدام ومحاية املعلومات املتعلقة برشكتنا ومعالئنا وموظفينا 
واملوردين التابعني لنا بطريقة سلمية ومناسبة. 

•  وباملثل، جيب أن حنسن استخدام ومحاية األنمظة واألجهزة وغريها من وسائل 
.GE التكنولوجيا احلديثة اُملستخدمة يف حفظ معلومات امللكية اخلاصة برشكة

االستخدام املقبول 
إننا نستخدم معلومات امللكية اخلاصة برشكة GE وكذلك مصادر املعلومات ومواردها بطريقة مسؤولة. 

الروح والرسالةمحاية بيانات الرشكة / االستخدام املقبول

تسليط الضوء عىل السياسة

ميكنك إحالة ما لديك من خماوف بشأن 

حاالت سوء االستخدام أو االستخدام غري 

 GE املناسب ملعلومات امللكية لرشكة

أو مصادر معلوماهتا أو أي خماوف تتعلق 
حباميهتا وذلك عرب security.ge.com أو 

عن طريق التواصل مع مديرك أو مسؤول 

الشاكوى أو مدير الشؤون القانونية أو 

شؤون اخلصوصية أو أمن املعلومات أو 

مسؤول االمتثال أو غري ذلك من قنوات 

اإلبالغ املبارش.
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ينبيغ إعادة مصادر املعلومات اخلاصة برشكة GE إىل الرشكة عندما ال تكون • 

تلك املصادر ُمستخدمة أو إذا جرى استبداهلا، وكذلك عندما يكون املوظف 

بصدد ترك العمل يف رشكة GE؛ لالطالع عىل التعلميات خبصوص هذا الشأن. 

جيب احلد من استخدام مصادر معلومات GE والوصول إىل اإلنرتنت وخطة • 

بيانات اهلاتف احملمول والربيد اإللكرتوين ألي أغراض أخرى حبيث تكون ملدة/ 

مقدار معقول خبالف ما اكن ألغراض األمعال. جيب أال يكون ذلك االستخدام 

خمالًفا للقوانني احمللية أو أيٍّ من السياسات أو اإلرشادات أو املعايري اُملطبقة 
لدى رشكة GE، أو متعارًضا مع مهامك الوظيفية. 

جيب عدم ختزين معلومات امللكية اخلاصة برشكة GE أو االحتفاظ هبا أو معل • 

نخسة احتياطية مهنا عىل أيٍّ من احلواسيب أو األجهزة احملمولة أو أجهزة ختزين 

.GE الوسائط أو مساحات التخزين الحسابية الخشصية أو غري اململوكة لرشكة

ال تستخدم األجهزة والوسائل التقنية احملظورة من ِقَبل رشكة GE أو من ِقَبل أيٍّ • 
من اهليائت احلكومية. 

ال تستخدم مصادر معلومات رشكة GE أليٍّ من األغراض غري القانونية مثل • 
الوصول إىل املواد اليت جيري توزيعها بصورة غري قانونية مثل املواد اجلنسية 

الرصحية أو غريها من املواد غري املناسبة.



GE طريقة العمل يف رشكة

•  نسىع إىل محاية شباكت اإلنرتنت اخلاصة بالرشكة وكذلك أنمظهتا ومنتجاهتا 
ومعلياهتا وخدماهتا وما تقدمه من وسائل تقنية (مصادر املعلومات لرشكة 

(GE)), وكذلك معلومات امللكية اخلاصة برشكة (GE) الشاملة اليت حتوهيا.

•  إننا نصم مصادر املعلومات واملنتجات اخلاصة برشكة (GE) مع أخذ املسائل 
األمنية يف احلسبان وبناًء هيلع نطبق مجموعة من الضوابط األمنية اُملتعددة 

املستويات.

•  نراقب مصادر معلومات رشكة GE مبا يتوافق مع القوانني املعمول هبا من 
أجل محاية أمن رشكة (GE) ومعلومات امللكية اخلاصة هبا وكذلك احلفاظ عىل 

معلياهتا واالمتثال للقوانني املعمول هبا والزتامات األمعال.

•  إننا نطلب من الغري التابعني لألطراف اخلارجية ممن تقع يف جوزهتم أي من 
معلومات امللكية اخلاصة برشكة GE نيابة عهنا بتنفيذ ضوابط وإجراءات أمن 

املعلومات اليت تتوافق مع املعايري اُملطبقة لدى رشكة GE ونقوم بأنفسنا 

بتقيمي تلك الضوابط واملعايري.

دورك

•  ال جيوز استخدام مصادر معلومات رشكة GE إال لألغراض اُملرصح لك هبا.

•  ال تستخدم الربيد الخشيص أو غريه من األجهزة غري اُملعمتدة أو الربجميات غري 
.GE اُملعمتدة وغري املرصح باستخدامها إلجراء أمعال أو أنشطة رشكة

•  ينبيغ فهم رشوط استخدام تطبيقات التعاون اخلاصة برشكة (GE) مبا يف ذلك 
الطرق اليت ينبيغ استخدام تلك التطبيقات فهيا وكذلك أنواع البيانات املمسوح 

باستخدامها يف لك تطبيق من تلك التطبيقات. 

•  ينبيغ لك التأكد من إرسال معلومات رشكة (GE) اليت جيري مشاركهتا مع الغري 
عن طريق مجموعة من الطرق املعمتدة واملؤمنة واحملمية عىل حنٍو مناسب 

من قبل الغري.

أمن الفضاء اإللكرتوين 
 إننا محني أنمظة التشغيل وشباكت اإلنرتنت واألجهزة اليت لدينا ضد أي من حاالت الرسقة أو الفقد أو 

الوصول غري املرصح به.

الروح والرسالةمحاية بيانات الرشكة / أمن الفضاء اإللكرتوين

تسليط الضوء عىل السياسة

ال ُتَثبِّت عىل مصادر معلومات (GE) سوى 
التطبيقات املوثوق هبا. ال تستخدم سوى 

التطبيقات اُملقدمة من رشكة (GE) أو 

املعمتدة من قبلها وذلك عند التعامل مع 

املعلومات الرسية أو املعلومات الفائقة 

 (GE) الرسية اليت تعود ملكيهتا لرشكة
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إرشادات ونصاحئ حول احلفاظ عىل أمن املوارد وسالمهتا

•  ينبيغ لك تأمني نسخ معلومات امللكية اخلاصة برشكة GE وأجهزهتا يف حالة 
عدم استخدامها.

• جيب استخدام لكامت مرور قوية، وال تشارك لكامت املرور مع أي أحد

نة. • جتنب االتصال بأيٍّ من الشباكت العامة أو شباكت الواي فاي غري اُملؤمَّ

 •  جتنب النقر عىل أي روابط أو فتح أي مرفقات ُمرسلة إليك من مستخدمني 
غري معروفني.

•  عند نرش أيٍّ من املعلومات عرب اإلنرتنت، ال تقم باإلفصاح عن أي أرسار جتارية أو 
معلومات امللكية أو غريها من املعلومات التجارية احلساسة اليت تعود ملكيهتا 

.GE إىل رشكة



ماذا ُيقصد عىل وجه التحديد بامللكية الفكرية؟

•  تتضمن امللكية الفكرية االبتاكرات ومعليات التصنيع والعالمات التجارية وُخطط 
األمعال ومستندات التسويق والرسومات، والربجميات وأشاكل املنتجات 

ومعلومات امللكية. إننا محني معلومات امللكية عن طريق براءات االخرتاع، 

واألرسار التجارية والعالمات التجارية وحقوق النرش والتأليف والتصمميات.

دورك

•  ينبيغ لك اإلفصاح ملستشار شؤون امللكية الفكرية يف رشكتك عىل الفور عن 
أي ابتاكر من االبتاكرات اجلديدة اليت تتوصل إلهيا جكزء من مهامك الوظيفية. 

•  ينبيغ لك تصنيف املستندات واملعلومات وغريها من البيانات اخلاصة برشكة 
(GE) وترمزيها وختزيهنا ومشاركهتا فقط مبا يتوافق مع سياسة تصنيف 

 ،(GE) املعمول هبا لدى رشكة (PICLH) معلومات امللكية وترمزيها ومعاجلهتا

وينبيغ لك التأكد من عدم وصول أي من األخشاص إىل املعلومات واملستندات 

إال َمن تكون هناك حاجة مرشوعة وقانونية الطالعهم علهيا. 

الزناهة يف األفعال

س: أحتاج إىل إرسال معلومات امللكية إىل موظفني آخرين عاملني لدى رشكة 
GE ولكنين لست متأكًدا مما إذا اكنت تلك املعلومات حتتاج إىل ترمزيها أم ال. 

كيف يل أن أعرف أن املعلومات عىل األقل رسية؟ 

ج: سل نفسك هل ستحدث مشلكة إذا ما وصلت تلك املعلومات إىل األيدي 
اخلاطئة؟ بعبارة أخرى، إذا ما جرى اإلفصاح عن هذه املعلومات بصورة غري 

مناسبة، فهل سيكون هناك أي رضر عىل ُمسعة رشكة GE أو أمعاهلا؟ إذا اكنت 

اإلجابة "نعم" عىل تلك األسئلة، مفن مث ُتعد املعلومات عىل األقل رسية. إذا اكن 

لديك أي أسئلة، فسل مديرك، و/أو مستشار شؤون امللكية الفكرية يف الرشكة 

اليت تعمل هبا.

GE طريقة العمل يف رشكة

•  سندافع عن حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بالرشكة ضد أي حالة من حاالت 
 االستغالل أو االستخدام غري اُملرصح به وذلك للحفاظ عىل ابتاكراتنا التكنولوجية

وعالمتنا التجارية.

•  وبدورها حترتم رشكة (GE) أيًضا حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بالغري وتتخذ 
مجيع اخلطوات الالزمة من أجل جتنُّب انهتاك أيٍّ من احلقوق التابعة للغري.

حقوق امللكية الفكرية
إننا نقوم بتأمني حقوق امللكية الفكرية اخلاصة برشكة GE للحفاظ عىل مزيتنا التنافسية.

الروح والرسالةمحاية بيانات الرشكة / امللكية الفكرية

تسليط الضوء عىل السياسة

هناك بعض امللكيات الفكرية اخلاصة 

برشكة (GE) يه من إنتاج موظفهيا جكزء 

من مهامهم الوظيفية. إننا نطلب من 

موظفينا االطالع والتوقيع عىل اتفاقية 

معلومات امللكية الفكرية واالبتاكرات 

 ملوظيف رشكة (EIPIA) (GE) وذلك 
مبجرد توظيفهم.
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•  ال جيوز لك تزويد أيٍّ من الغري بأي معلومة من معلومات امللكية اخلاصة برشكة 
(GE) دون احلصول عىل املوافقة الداخلية وإبرام اتفاقيات الرسية الالزمة مع 

الغري بشأهنا. 

•  ال جيوز لك استخدام أو نرش أيٍّ من معلومات امللكية اخلاصة برشكة (GE) إال 
ألغراض مصلحة رشكة (GE) مكا ال جيوز استخدامها من أجل املصاحل الخشصية. 

•  بعد ترك العمل برشكة (GE)، ُحيظر عليك التعامل مع معلومات امللكية أو 
غريها من املعلومات أو امللكية الفكرية اخلاصة برشكة (GE) أو االطالع علهيا أو 

استخدامها. 

•  حيظر عليك إحضار أي من معلومات امللكية اخلاصة بالغري أو الوصول إلهيا 
أو االحتفاظ هبا أو مشاركهتا، مبا يف ذلك حقوق امللكية الفكرية من أحصاب 

معلك السابقني وذلك دون احلصول عىل االستشارة املناسبة وكذلك املوافقة 

اُملسبقة من مستشار شؤون امللكية الفكرية يف الرشكة اليت تعمل هبا.



GE طريقة العمل يف رشكة

•  نلزتم بالتحيل باملسؤولية عند مجتيع البيانات الخشصية ومعاجلهتا ومحايهتا. 
إننا نقوم بذلك عىل حنٍو يتوافق مع قوانني اخلصوصية املعمول هبا وكذلك وفًقا 

اللزتام رشكة (GE) حبامية البيانات الخشصية.

•  إننا جنري معليات معاجلة البيانات الخشصية بلك نزاهة وشفافية وعىل حنٍو 
يتوافق مع القانون، مكا أننا نكفل حقوق األفراد عىل حنٍو يتوافق مع القانون 

املعمول به.

•  جتعل رشكة (GE) معلية معاجلة البيانات الخشصية حمدودة يف أقل مستوى 
مطلوب للوفاء باألغراض املرشوعة اُحملددة ألمعاهلا.

دورك

•  قرص االطالع عىل البيانات الخشصية ومعاجلهتا عىل احلد الذي يكون رضورًيا 
ألغراض األمعال املرشوعة واُحملددة. 

•  االحتفاظ بالبيانات الخشصية فقط طاملا اكن ذلك رضورًيا. جيب اتباع اجلداول 
الزمنية املتعلقة بعمليات احلفظ اُملطبقة وتأمني إجراءات التخلص واحلذف عىل 

النحو الذي ُيطبق يف رشكتك و/أو وظيفتك.

•  ينبيغ مراعاة مسألة اخلصوصية منذ البداية عند تصممي أي نظام أو تطبيق أو 
معلية أو منتج.

•  يتعني محاية البيانات الخشصية اليت يتعامل هبا املوردون وذلك عن طريق 
تنفيذ العقود املناسبة وتقيميات األمن ومهنج اخلصوصية عرب التصممي وتأمني 

معليات اإلرسال مع هؤالء املوردين.

الزناهة يف األفعال

س: لقد حصلنا عىل إذن باستخدام البيانات الخشصية اخلاصة بالعميل جكزء من 
البحث الذي جنريه، هل ميكننا استخدامها من أجل التسويق أيًضا؟

ج: ال، إن املعلومات الخشصية اُملرصح باستخدامها لغرض ُمعني، ال جيوز 
استخدامها ألي غرض جديد أو غري مناسب.

اخلصوصية
احرتام رشكة (GE) حلقوق خصوصية األفراد.

الروح والرسالةمحاية بيانات الرشكة/ اخلصوصية

تسليط الضوء عىل السياسة

عليك اإلبالغ عن أي خماطر أو حوادث سواء 

اكنت معروفة أو مشكوًاك فهيا تتضمن 

بيانات خشصية وذلك عىل الفور عرب املوقع 

اإللكرتوين security.ge.com، أو من خالل 

التواصل مع مدير قسم اخلصوصية التابع 

للرشكة أو عن طريق قنوات اإلبالغ املبارش.
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ماذا ُيقصد باملعلومات الخشصية عىل وجه التحديد؟

•  البيانات الخشصية يه أي معلومات ُحتدد هوية الخشص عىل حنٍو مبارش أو غري 
مبارش وتمشل أمثلة تلك املعلومات: االمس، وبيانات تجسيل الدخول األحادي 

للرشكة (GE SSO)، وعنوان املزنل، ورمق اهلوية الوطنية، والبيانات املتعلقة 

باملزايا واملدفوعات.



أمثلة اإلفصاح عن التضارب يف املصاحل

•  املصاحل املالية يف أي رشكة ميكنين أن أؤثر من خالهلا خشيص�ا أو يكون يل 
(GE) منافع مالية من أمعال رشكة

•  العمل مع أو توظيف أو اإلرشاف عىل اآلخرين ممن تربطك هبم عالقات خشصية.

• العمل اخلاريج (مبقابل أو دون مقابل)

• العضويات يف املجالس اخلارجية 

• اهلبات من املوردين

دورك

•  ينبيغ لك اإلفصاح عن أي حاالت تضارب مصاحل فعلية أو ُحممتلة وذلك 
عرب اإلنرتنت باستخدام االستبيان اإللكرتوين لإلفصاح عن تضارب املصاحل 

(eConflicts of Interest)، عندما تنضم إىل فريق العمل يف رشكة GE وعليك 
حتديثه مىت لزم األمر. 

•  ينبيغ لك حتديث االستبيان قبل الدخول يف أي موقف من املواقف اليت قد 
تشلك تضارب مصاحل ُحممتًال أو فعيل�ا.

•  إذا كنت تعمل يف بلٍد من البلدان اليت ترسي هبا طرق بديلة ُمعَمتدة لإلفصاح 
عن تضاُرب املصاحل، مفن مث ميكنك تقدمي استبيان خيط إىل (1) مديريك 

و(2) مدير املوارد البرشية أو مستشار القسم القانوين أو مدير قسم االمتثال.

GE طريقة العمل يف رشكة

 •  ال تتخذ أي قرارات ختص أمعال رشكة (GE) إال إذا اكنت تصب يف مصلحة 
رشكة (GE) وعليك أن تنأى بتلك القرارات عن أي مصاحل خشصية.

•  ال حتاول أن تستفيد أي استفادة خشصية من أيٍّ من الفرص اليت قد تعود بالنفع 
 (GE) أو تصب يف مصلحهتا واليت قد تكتشفها بسبب منصبك يف (GE) عىل 

أو بسبب أي معلومات أو ملكيات تعود إلهيا.

•  ال تستخدم أي�ا من موارد (GE) أو أي�ا من ملكيهتا الفكرية أو األوقات 
اُملخصصة ألمعاهلا أو ُمنشآهتا من أجل األغراض الخشصية.

•  ينبيغ مجليع العاملني يف رشكة (GE) جتنب أيٍّ من حاالت تضارب املصاحل 
الفعلية أو اُحملمتلة أو املتوقعة. عندما ال يكون جتنب تلك احلاالت ممكًنا، أو إذا 

مل تكن متأكًدا من ذلك فسيكون عليك اإلفصاح.

سياسة تضارب املصاحل
إننا نتجنب تضارب املصاحل

الروح والرسالةمحاية نفسك ومحاية الرشكة / تضارب املصاحل

تسليط الضوء عىل السياسة

إن اإلفصاح التأكيدي ال يعين بالرضورة أنه 

ال توجد أي من حاالت تضارب املصاحل 
أو أن النشاط غري سلمي. من الرضوري أن 
 GE تفصح عىل حنٍو اكمل حىت تمتكن رشكة

من مساعدتك يف جتنب أيٍّ من املواقف 

اليت قد متثل إخالًال بسياسة تضارب 

GE املصاحل املعمول هبا لدى رشكة
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GE طريقة العمل يف رشكة

•  إننا نلزتم عىل حنٍو صارم جبميع قوانني البيئة والصحة والسالمة (EHS) اليت 
ختضع هلا العمليات واألنشطة اليت نقوم هبا.

•  إننا نعد ونتبع مجموعة من تدابري السالمة يف العمل لضامن سالمة بيئة العمل 
واحليلولة دون وقوع أي إصابات.

•  إننا نقوم بوضع املعايري البيئية وحنافظ علهيا ونراقهبا لضامن عدم جتاوز نسب 
االنبعاثات الناجتة عن أنشطتنا احلدود اليت يحمس هبا القانون.

•  إننا نقوم بتقيمي خماطر البيئة والصحة والسالمة وذلك ألي من األنشطة اليت 
 نقوم هبا- سواء عند تصممي منتج جديد أو معليات البيع يف األسواق أو عند 

 بناء مصنع جديد أو رشاء رشكة جديدة وبناًء عىل ذلك جنهز الفرق ومواقف 
العمل بناًء عىل ذلك.

دورك

•  يتعني عليك فهم مجيع تدريبات البيئة والصحة والسالمة (EHS) اُملسندة إليك 
وااللزتام هبا.

•  ينبيغ اتباع اإلجراءات والعمليات املتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة اُملطبقة 
لدى رشكة (GE) وذلك من أجل اكتشاف املخاوف املتعلقة بالبيئة والصحة 

والسالمة املوجودة يف موقع معلك والتغلب علهيا. عندما تساورك أي من 

الشكوك، ينبيغ لك الرجوع إىل مسؤول البيئة الصحة السالمة يف رشكتك.

•  ينبيغ لك االعرتاض عىل أي معليات غري آمنة أو غري سلمية قد تالحظها يف 
ماكن معلك مبا يف ذلك املنشآت التابعة لرشكة (GE) أو أي موقع من مواقع 

العمالء أو مواقع املشاريع. 

البيئة والصحة و السالمة
إننا محني العاملني لدينا واملجمتعات اليت نعمل هبا.

الروح والرسالةمحاية نفسك ومحاية الرشكة / الصحة والسالمة والبيئة

تسليط الضوء عىل السياسة

جيب عليك التوقف عن العمل وتنبيه 

اإلدارة أو مدير شؤون البيئة والصحة 

والسالمة إذا منا إىل عملك وجود أي 

خماطر أو أي خمالفات لملعايري اُملطبقة مل 

جير التعامل معها ومعاجلهتا.
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أمثلة لعالمات اخلطر اليت جيب اإلبالغ عهنا بشأن الصحة 

والسالمة والبيئة

•  عدم احلصول عىل التصارحي التنظميية واالمتثال هلا

•  جتاهل األمعال املنصوص علهيا كتابًة اليت تغفل أو تسقط دفاعات البيئة 
والصحة والسالمة أو تعرض السالمة للخطر

• الثغرات األمنية أو ثغرات االستعدادات للحاالت الطارئة

• الصيانة غري السلمية لألدوات واملعدات

•  االفتقار إىل معدات الواقية أو حيازة معدات معيبة مبا يف ذلك واقيات 
املاكينات والعتاد الخشيص

• القيادة غري اآلمنة

 •  عدم تنفيذ إجراءات إغالق مصادر الطاقة ووضع الفتات علهيا (LOTO) أو 
إجراءات امحلاية من السقوط

• النفايات أو املنتجات اخلطرة املحشونة عىل حنٍو غري سلمي

 •  املواقف غري اآلمنة خارج موقع األمعال مثل املواقع التابعة للعميل أو 
مواقع املشاريع

•  يتعني علميك إيقاف أي أمعال تبدو غري سلمية أو غري آمنة أو تلك اليت تساورك 
الشكوك حياهلا.



أمثلة لملعلومات اجلوهرية

•  اإليرادات، واألرباح، وهوامش الرحب، والتدفقات النقدية أو املالية وغريها من 
التوقعات أو النتاجئ املالية 

• الدعاوى القضائية أو املطالبات أو التحقيقات األساسية

• التعديالت اليت تطرأ عىل اإلدارة

•  معليات االستحواذ، والترصفات، أو إعادة التنظمي التحويلية الكبرية

• نتاجئ معليات التدقيق

• احملراكت الرئيسية ألداء األمعال

دورك

• ال جيوز لك رشاء أو بيع أي أوراق مالية (مثل األهسم والسندات أو مشتقاهتا) 
ختص رشكة GE أو غريها من الرشاكت إذا حصلَت عىل معلومات ليست متاحة 

للعامة واليت من شأهنا أن تؤثر عىل سعر تلك األوراق املالية (التداول الداخيل)

الزناهة يف األفعال

س: أثناء اجمتاع الفريق، عملت أن رشكة GE ُختطط لالستحواذ عىل رشكة أخرى 
هل ميكنين رشاء أهسم يف تلك الرشكة قبل اإلعالن عن معلية االستحواذ تلك؟ 

ماذا عن رشاء أهسم يف رشكة GE؟

ج: ال وال، إذا ما عملت أن رشكة (GE) بصدد رشاء إحدى الرشاكت أو الدخول يف 
 أيٍّ من عقود الرشاء الكبرية، فعليك افرتاض أن تلك املعلومات يه معلومات 
 غري متاحة للعامة إىل أن ُتعلن رشكة (GE) أو الطرف اآلخر عن تلك اُملعاملة، 

وأن ُيتاح الوقت الاكيف للسوق الستيعاب تلك املعلومات.

GE طريقة العمل يف رشكة

• إننا منتنع عن استخدام أو مشاركة أي معلومات خشصية غري متاحة للعامة

التداول الداخيل واإلفصاح عن معلومات داخلية عن 

أداء األهسم
إننا نسىع إىل مضان االستخدام وامحلاية املناسبة لملعلومات الرسية غري املتاحة للعامة

الروح والرسالةمحاية نفسك ومحاية الرشكة / التداول الداخيل واإلفصاح عن معلومات داخلية عن أداء األهسم

تسليط الضوء عىل السياسة

ُحتدد سياسة رشكة (GE) معايري السلوك 

لعون  اليت حتمك املوظفني وغريمه ممن يطَّ

عىل معلومات جوهرية أو معلومات غري 

ُمتاحة للعامة وحتظر معليات التداول 

الداخلية أو إفشاء املعلومات الداخلية.
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•  ال جيوز أن ُتويص أحًدا آخر أو تقرتح هيلع رشاء أو بيع أيٍّ من األهسم أو غريها من 
 ،(GE) األوراق املالية اخلاصة بأي رشكة من الرشاكت مبا يف ذلك رشكة 

عندما تتوفر لديك أي معلومات جوهرية غري متاحة للعامة عن الرشكة (إفشاء 

معلومات داخلية عن أداء األهسم)

•  جتنب مشاركة املعلومات غري املتاحة للعامة وذلك مع أي خشص خارج رشكة 
GE ما مل يكن ذلك رضوري�ا لتنفيذ أنشطة رشكة GE ولكن يف ظل تنفيذ 
الضوابط والتدابري املناسبة (مثل اتفاقية عدم اإلفشاء مع أحد املوردين). 

•  ينبيغ لك االمتناع عن مناقشة شؤون األمعال التجارية غري املتاحة للعامة مع 
أفراد أرستك أو أصدقائك 

•  ال جيوز لك العمل يف وظيفة مستشار مستقل خارج الرشكة فميا يتعلق بأيٍّ من 
.(GE) الشؤون التجارية اليت تندرج مضن إطار مهامك الوظيفية يف رشكة



GE طريقة العمل يف رشكة

•  إننا نسىع إىل توفري األمن الخشيص واألمان مجليع موظفينا ومقاولينا أثناء 
تأدية األمعال — سواء اكن ذلك يف أحد مواقع العمل التابعة لرشكة (GE) أو عند 

السفر لمتثيل الرشكة.

•  إننا نتواصل عىل حنٍو مناسب بشأن الوقاية واالستجابة للطوارئ واسمترارية 
األمعال مع جممتع GE واملسؤولني احلكوميني ووسائل اإلعالم وامجلهور.

•  لدينا فريق إلدارة العمليات األمنية حول العامل متوفر عىل مدار الساعة (7/24) 
لتقدمي الدمع واملساعدة بشأن أيٍّ من املخاوف اليت قد تساورمك. 

دورك

•  ينبيغ لك إنشاء بيئة معل آمنة واحلفاظ علهيا. 

•  عليك االنتباه داًمئا إىل البيئة اُحمليطة بك؛ تلك البيئة، قد تكون أحد املواقع 
التابعة لرشكة (GE)، أو موقع تابع ألحد العمالء أو ماكن عام.

•  جيب عليك االلزتام بتدابري وإجراءات الدخول واخلروج. ارتد شارتك وتأكد من 
ارتداء اآلخرين هلا. 

•  ينبيغ لك معل ترتيبات السفر عن طريق تدابري السفر لرشكة GE، وجيب أن 
 .GE T&L متتثل ملتطلبات سياسة

 ،(GE) إذا كنت من ُمضييف أو منمظي إحدى الفعاليات اليت تقميها رشكة  •
 (GE) فعليك العمل عىل تأميهنا وذلك باستمكال األداة اخلاصة بالفعالية لرشكة

.srcm.portal.ge.com عىل املوقع اإللكرتوين

الزناهة يف األفعال

س: رأيت مقاوًال يلتقط صوًرا أثناء وجوده يف منطقة تابعة لرشكة GE قد يكون 
لديه إذن بذلك ولكنك لست متأكًدا. ما أفضل ترصف ميكنين القيام به؟

ج: ينبيغ عىل الفور االتصال حبارس األمن احمليل يف املاكن أو مسؤول األمن 
يف املوقع وإبالغه مبا رأيته. يف معظم األحوال ال ُيحمس بالتقاط الصور ويف 

الغالب يتطلب األمر احلصول عىل إذن.

األمن
إننا نسىع إىل احلفاظ عىل مستويات السالمة واألمن يف مجيع العمليات اليت نقوم هبا عىل مستوى العامل 

وذلك للعاملني لدينا والعاملني معنا

الروح والرسالةمحاية نفسك ومحاية الرشكة / األمن

تسليط الضوء عىل السياسة

إذا رأيت أو شعرت بأي يشء غري سلمي، 
فعليك اإلبالغ عن ذلك. ميكنك اإلبالغ عن 

املخاوف األمنية اليت تساورك أو احلاالت 

املشكوك فهيا إىل مدير املوارد البرشية 

أو مستشار القسم القانوين أو مدير قسم 
االمتثال أو مسؤول الشاكوى، مكا ميكنك 

.srcm.portal.ge.com التواصل معنا عىل
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أدوات السفر بأمان: االتصال يف حاالت الطوارئ

 •  قبل السفر، نوصيك بأن ُتدرج معلوماتك الخشصية وتقوم بتحديهثا وذلك 
يف ملف السفر اخلاص بك لدى رشكة GE إذا اكن هناك أي يشء أو حدث 

(طبييع أو من صنع البرش) من شأنه أن يعرضك للخطر أثناء السفر، فإن اإلدارة 
يف رشكة GE ترغب يف االمطئنان عىل سالمتك. إذا تعذر علينا التواصل معك، 

فسوف نتصل بأرقام الطوارئ اليت زودتنا هبا وسنحاول مراقبة سالمة وضعك. 



كيفية اإلبالغ عن املخاوف والشكوك

ميكنك اختيار الخشص الذي قد تتحدث إليه بشأن أي من مشكالت الزناهة 

 اُحملمتلة وميكنك التواصل معه خشيص�ا أو عرب اهلاتف، أو خيط�ا. 
تتضمن قنوات اإلبالغ املتوفرة:

• املديرون

• مسؤول املوارد البرشية

• املسؤول القانوين أو مسؤول االمتثال

• مسؤول الشاكوى

كيف جيري التحقيق يف الشاكوى

تفحص (GE) مجيع الشاكوى واملخالفات اُملثارة بشأن الزناهة. وأثناء معلية 

التحقيق، تقوم (GE) بـ:

• تلكيف فريق حتقيق مستقل وحمايد.

•  استجالء احلقائق من خالل املقابالت الخشصية و/أو مراجعة املستندات.

•  التوصل إىل االستنتاجات مىت اكن ذلك مناسًبا وذلك من خالل احلقائق اليت 
يمتكن الفريق من احلصول علهيا.

• التوصية باإلجراءات التصحيحية مىت اكن ذلك رضوري�ا.

•  تزويد الخشص اُملتقدم بالشكوى (إذا اكنت هويته معلومة) بالتعليقات حول 
النتيجة، مع احملافظة عىل خصوصية ورسية بيانات مجيع املشاركني يف 

العملية برمهتا.

GE طريقة العمل يف رشكة

•  تسىع (GE) إىل تعزيز بيئة معل منفتحة حيظى فهيا املوظفون بالتجشيع لإلبالغ 
عن خماوفهم وشكوكهم بشأن الزناهة عرب العديد من القنوات وذلك بلك أرحيية 

دون خوف من أي إجراءات انتقامية.

•  حتظر رشكة GE متاًما اختاذ أي إجراء انتقايم بسبب اإلبالغ عن تلك الشكوك أو 
املشاركة يف أي من التحقيقات الزنهية.

•  حتافظ (GE) عىل رسية الشاكوى واملخاوف اُملثارة وكذلك أطراف تلك الشكوى 
إىل أقىص حد ممكن مبا يتوافق مع سري معلية التحقيق الاكملة والعادلة. لن 

ُيفصح احملققون عن املعلومات إال مبا يتوافق مع قاعدة "احلاجة إىل املعرفة".

اإلبالغ املبارش 
إننا خري جتسيد للزناهة عىل أرض الواقع

الروح والرسالةصوت الزناهة / اإلبالغ املبارش

تسليط الضوء عىل السياسة

ال حيتاج املوظفون إىل التيقُّن بشأن وقوع 
أيٍّ من تلك املخالفات، بل ينبيغ هلم 

اإلبالغ عن تلك املخاوف والشكوك عىل 

الفور مىت توفر لدهيم ُحسن النية بأن شيًائ 
ما غري مناسب قد حدث، أو أن خمالفة 
للقانون أو لسياسة الرشكة قد وقعت.
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• مسؤول التدقيق الداخيل

(GE) جملس إدارة رشكة •

 •  وكذلك -دون اإلفصاح عن هوية الشايك- عرب املوقع اإللكرتوين 
inside.integrity.ge.com

ال تتضمن هذه السياسة أي بند من شأنه أن مينع أي خشص من اإلبالغ عن 
املخالفات احملمتلة للقانون وذلك إىل السلطات احلكومية.



أخالقيات العمل 

واالمتثال


	جدول المحتويات
	أخلاقيات العمل: طريقة العمل في شركة GE
	أخلاقيات العمل: طريقة العمل في شركة GE
	مَن عليه اتباع هذه السياسات
	مَن عليه اتباع هذه السياسات
	ما الذي ينبغي للموظفين القيام به
	ما الذي يجب على القادة القيام به
	ما الذي يجب على القادة القيام به
	الاحترام في بيئة العمل
	حقوق الإنسان
	المنافسة العادلة
	الحدِّ من أشكال السداد غير المشروعة
	التعامل مع الحكومات والهيئات الحكومية
	مكافحة غسيل الأموال
	الامتثال لقوانين التجارة الدولية
	الجودة
	رفع التقارير وحفظ السجلات
	العلاقات مع الموردين
	الاستخدام المقبول
	أمن الفضاء الإلكتروني
	حقوق الملكية الفكرية
	الخصوصية
	سياسة تضارب المصالح
	البيئة والصحة و السلامة
	التداول الداخلي والإفصاح عن معلومات داخلية عن أداء الأسهم
	الأمن
	الإبلاغ المباشر

	Button 23: 
	Button 22: 
	Button 21: 
	Button 20: 
	Button 30: 
	Button 34: 
	Button 35: 
	Button 36: 
	Button 43: 
	Button 44: 
	Button 45: 
	Button 46: 
	Button 47: 
	Button 38: 
	Button 39: 
	Button 48: 
	Button 49: 
	Button 50: 
	Button 51: 
	Button 41: 
	Button 42: 
	Button 52: 
	Button 40: 
	Button 37: 
	Button 32: 
	Button 33: 
	Button 31: 
	Button 26: 
	Button 29: 
	Button 25: 
	Button 28: 
	Button 24: 
	Button 27: 
	Button 19: 
	Button 1: 
	Button 2: 
	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 6: 
	Button 7: 
	Button 8: 
	Button 9: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 13: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 18: 


