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تشاك روبنز ,الرئيس التنفيذي
ً
أهال بالفريق،
بصفتي الرئيس التنفيذي لشركتنا ،لم أكن أب ًدا أكثر ً
قلقا بشأن مستقبلنا .ومن أجل تحقيق نجاحنا الخاص  -ونجاح عمالئنا  -علينا تشجيع االبتكار والقدرات
الجديدة بوتيرة لم نعهدها أب ًدا من قبل وأن نكون على استعداد للتغيير عند الحاجة.
ومع ذلك ،فإن الشيء الوحيد الذي لن يتغير هو التزامنا طويل األمد بالحفاظ على أعلى معايير العمل والسلوك المهني واالمتثال .إن عمالءنا وشركاءنا
وأصحاب المصالح التابعين لنا في جميع أنحاء العالم يثقون بنا وبالمنتجات والخدمات التي نقدمها ألننا نحتفظ بقيم قوية باستمرار.
توضح مدونة قواعد السلوك المهني ،أو  ،COBCقيمنا وتعززها وينبغي استخدامها كأداة للمساعدة في توجيهكم نحو اتخاذ القرارات وحل المشكالت
مصدرا على مدار السنة ،وإنني أشجعكم على الرجوع إليها في كثير من األحيان.
التي قد تواجهونها في أدائكم للدور المنوط بكم .وهي مصممة لتكون
ً
ً
انتهاكا لمدونة قواعد السلوك المهني ،فإنني أطلب منكم اإلفصاح
إذا كانت لديكم أسئلة حول األشياء الصحيحة التي ينبغي القيام بها أو شعرتم بأن هناك
عن ذلك  -بالتحدث مع مديركم أو االتصال بـ  Ethics@Ciscoأو قسم الشؤون القانونية بشركة  .Ciscoويمكنكم ً
أيضا مشاركة مخاوفكم دون ذكر
اسمكم من خالل نموذج األخالقيات عبر الويب أو الخدمة الهاتفية لخط أخالقيات  Ciscoالمتوفر بلغات متعددة.
من األهمية بمكان بالنسبة لنا جميعًا في  Ciscoأن نلتزم بأعلى المعايير األخالقية .وإننا مدينون بذلك لعمالئنا وشركائنا ومساهمينا ،وبعضنا البعض.
شكرا لكم لكونكم جزءًا من  ،Ciscoوالستمراركم في دعم قيمنا القوية!
ً

مع خالص التقدير،

 Chuck Robbinsتشاك روبنز
المدير العام
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أتحلى باألخالق
األفكار المبتكرة والتقنيات الناشئة وعمليات االستحواذ اإلستراتيجية  -إننا نعمل في صناعة وتيرتها سريعة ودائمة التغير .ولكن هناك
ً
مطلقا ،مثل التزامنا بممارسة األعمال بطريقة أمينة وأخالقية واالحترام المتبادل بيننا .في  ،Ciscoنضع قيمنا محل
أشياء لن تتغير
ممارسة كل يوم .كما أن فعل الشيء الصحيح هو مبدأ يسري في دمائنا.

لذلك ،كيف أعلم أنني بحاجة إلى اتخاذ إجراء عندما يكون الموقف غير واضح؟
اتخاذ الخيارات السليمة.
عندما تواجهك مشكلة أخالقية ،البد أن تتصرف وتتخذ اإلجراء المالئم .قد
ً
سهال أال تتحدث عن شيء أو تغض الطرف عنه ،ولكن عدم
يبدو األمر
اتخاذ أي إجراء هو ،نفسه ،إجراء قد تترتب عليه عواقب وخيمة .ال تتردد
في اإلبالغ إذا رأيت أو اشتبهت في نشاط ينتهك مدونة قواعد السلوك
المهني ( .)COBCونحن إذ نواصل التقدم واالبتكار ،سوف تساعدنا في
تعزيز رسالتنا وحفظ قيمنا األساسية في الوقت نفسه.

نجاحنا المستمر مرهون بقدرتك على اتخاذ القرارات المتسقة مع قيمنا
تحري الصدق التام والنزاهة في
األساسية .بغض النظر عن الوضع ،ينبغي ّ
ً
موظفا ،فأنت مسؤول عن االمتثال لجميع القوانين
كل ما تفعله .وبصفتك
واللوائح المعمول بها في كل بلد من البلدان التي نؤدي بها أعمالنا وعن
معرفة مدونة قواعد السلوك المهني لدينا وسياسات الشركة األخرى
واالمتثال لها .إذ إن انتهاكات مدونة قواعد السلوك المهني تخضع للقواعد
التأديبية ،والتي قد تشمل إنهاء الخدمة .التزامك الفردي بالقيام بالشيء
الصحيح سوف يعزز سمعتنا كعالمة تجارية موثوق بها.

نصيحة :استخدم شجرة القرارات األخالقية كي تساعدك في تحديد أفضل
إجراء يمكن اتخاذه.
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"سل نفسك"  -شجرة القرارات األخالقية
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أعرف المدونة
نحن نؤمن في  Ciscoبأن عالقات األعمال الراسخة طويلة األمد تنشأ على أساس األمانة والصراحة واإلنصاف .إال أنه في بعض
األحيان نواجه مواقف يكون فيها اتخاذ القرار الصحيح غير واضح تمامًا.

ولذلك ،كيف تساعدني مدونة قواعد السلوك المهني في مثل هذه المواقف؟
تساعدك مدونة قواعد السلوك المهني في التوجيه الصحيح.
مصدرا سهل االستخدام يمكنك االعتماد عليها للمساعدة في تحديد
فهي تُعد
ً
ما هو مناسب عندما يتعلق األمر بالتصرف بنزاهة في مكان العمل.
تعزز المدونة ما يلي:
• •السلوك األخالقي واألمين في جميع العالقات
• •اإلفصاح الكامل والعادل والدقيق والمناسب والمفهوم في التقارير
والوثائق العامة
• •حماية جميع معلومات الملكية الخاصة والسرية
• •االلتزام بالتوجيهات والقوانين والقواعد واللوائح الحكومية المعمول بها
• •الحث على اإلبالغ داخليًا عن أي انتهاكات لمدونة قواعد السلوك المهني
• •المساءلة عن التزام كل موظف في  Ciscoبمدونة قواعد السلوك المهني

تسري مدونة قواعد السلوك المهني على كل فرد في  Ciscoبجميع
أنحاء العالم.
تسري مدونة قواعد السلوك المهني على جميع موظفي  Ciscoوالشركات
التابعة لها وأعضاء مجلس إدارة الشركة .ونحن نسعى ً
أيضا إلى القيام
بأعمال تجارية مع الموردين والعمالء وتجار التجزئة الذين يلتزمون
بمعايير أخالقية مماثلة .يراقب مكتب األخالقيات مدونة قوعد السلوك
المهني ويح ّدثها.

مدونة قواعد السلوك المهني كبيرة…ولكنها ليست شاملة.
نظرا ألنه ليس من الممكن التعامل مع كل موقف ،نعتمد عليك في اتباع
ً
التقدير الجيد عند اتخاذ قرارك وطلب المساعدة عندما يجول بخاطرك ّ
أي
أسئلة أو مخاوف لم تتناولها مدونة قواعد السلوك المهني.

ال يملك أحد سلطة إشراكك في سلوك ينتهك مدونة قواعد السلوك المهني.
تتحمل ً
أيضا مسؤولية مراقبة ّ
أي انتهاكات محتملة لمدونة قواعد السلوك
المهني واإلبالغ عنها ،سواء حدثت داخل  Ciscoأو من خالل المعامالت
الخارجية .يرجى الرجوع إلى "أفصح عن مخاوفي" للحصول على
إرشادات حول كيفية اإلبالغ عن مخاوفك.

"األخالقيات اليومية" نسخة طبق األصل
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تراقب  Ciscoالقوانين واللوائح باستمرار في جميع أنحاء العالم.
نحن على ثقة بأن موظفينا يتبعون روح القانون ويقومون بالشيء الصحيح
األخالقي عندما ال يحدد القانون كيفية القيام بذلك .وفي بعض الحاالت ،قد
تفرض القوانين المحلية ألحد البلدان متطلبات غير تلك التي تنص عليها
مدونة قواعد السلوك المهني .وفي حالة تعارض أحد القوانين المحلية مع
مدونة قواعد السلوك المهني ،فإننا نتبع القانون المحي .ومع ذلك ،في حالة
تعارض ممارسة األعمال المحلية مع مدونة قواعد السلوك المهني ،فإننا
نتبع مدونة قواعد السلوك المهني .وعندما يلتبس عليك األمر ،اطلب
المساعدة.

يجب إرسال التنازل عن ّ
أي جزء من مدونة قواعد السلوك المهني إلى
مكتب األخالقيات والحصول على موافقته .فاإلعفاءات الممنوحة للموظفين
التنفيذيين أو أعضاء مجلس إدارة  Ciscoيجب أن تتم الموافقة عليها ً
أيضا
من قبل مجلس اإلدارة وسيتم الكشف عنها عل ًنا بالوسائل المالئمة ،جنبًا إلى
جنب مع أسباب منح اإلعفاء.
وأي قواعد وإرشادات إضافية أخرى سنويًا.
يجب الموافقة على القواعد ّ
يُطالب تشاك روبنز ،الرئيس التنفيذي للشركة ،ومجلس اإلدارة جميع
الموظفين بمراجعة مدونة قواعد السلوك المهني وفهمها والمصادقة عليها

ماذا لو...
أي مخاوف إزاء القواعد أو لدي تحفظات
ماذا إذا كان يجول بخاطري ّ
بشأن الموافقة عليها؟
ينبغي عليك مناقشة أي مخاوف مع مديرك أو الموارد البشرية أو
 .Ethics@Ciscoبغض النظر عن حالة موافقتك على مدونة قواعد
السلوك المهني ،فأنت ملزم دائمًا باتباع السياسيات التي تتضمنها .ويُعد
ً
شرطا للتوظيف في
إتمام الموافقة على مدونة قواعد السلوك المهني
.Cisco
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وااللتزام بها .سوف تتلقى رسائل إشعار ترشدك إلى استكمال الموافقة على
القواعد .وقد يُطلب ً
أيضا من الموظفين الذين يضطلعون بأدوار
ومسؤوليات معينة استكمال شهادات إضافية وتدريب إضافي.
الجدد استكمال شهادة مدونة
كجزء من عملية التوظيف ،يُطلب من المعينين ُ
قواعد السلوك المهني وأي مدونات تكميلية أخرى ذات صلة والتدريب
اإللزامي عند انضمامهم إلى  .Ciscoمطلوب بعد ذلك من الموظفين الجدد
أن يشاركوا في اعتماد المدونة السنوي.

األدوات/الموارد
لماذا يُطلب من موظفي  Ciscoالموافقة على القواعد كل عام؟
يتم تحديث مدونة قواعد السلوك المهني بانتظام استنا ًدا إلى بيئة األعمال
الحيوية ،وتغيير القوانين وآراء الموظفين ومقترحاتهم .سيطلب منك
الموافقة على القواعد سنويًا للتأكد من أنك على دراية بأجزائها الحديثة.

• •موارد المبيعات الفيدرالية
• •التعلم اإللكتروني لمكافحة الفساد العالمي
• •مكافحة الفساد والرشوة

إذا كانت لديك أسئلة أخرى ،فعليك االتصال بمكتب األخالقيات للمساعدة.
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أفصح عن مخاوفي
ً
موظفا في  ،Ciscoللقيام بالفعل الصحيح ولإلفصاح عن مخاوفي عندما أشاهد أو أشك
أتفهم مسؤوليتي ،بصفتي
ً
فورا عن ّ
أي شيء تعتقد ،بحسن نية ،أنه
ضررا بالشركة .وبصفتك
في شيء قد يلحق
موظفا ،فأنت ملزم باإلبالغ ً
ً
ً
انتهاكا .وإننا ً
ُضي قدمًا في التعامل مع الحاالت التي "تشعر بأنها ليست سليمة".
يشكل
أيضا نحثك على الم ّ

ما أفضل طريقة لالستفسار عن المخاوف أو اإلبالغ عنها؟
يمكنك البدء دائمًا بالتحدث مع مديرك ،أو ممثل الموارد البشرية ( )HRأو
الشؤون القانونية .فهؤالء األشخاص منوطون بمسؤولية االستماع إليك
أي انتقام يتخذ ضد ّ
ومساعدتك .ال تتسامح  Ciscoمع ّ
أي موظف يستفسر
عن سوء السلوك أو يبلغ عنه بصدق وحسن نية .فاالنتقام من ّ
أي شخص
يستفسر عن انتهاك لمدونة قواعد السلوك المهني أو يبلغ عنه يُعد في حد
ً
انتهاكا للمدونة.
ذاته

ومع هذا ،يمكنك اختيار اإلفصاح عن مخاوفك ،وسوف نعالجها فورًا.
تسعى  Ciscoجاهدة للتصدي النتهاكات السياسة دائمًا .وبنا ًء على نوع
المشكلة ،يتم إشراك الهيئة (الهيئات) المعنية .وقد تتمثل في مكتب
األخالقيات أو الشؤون القانونية أو الموارد البشرية أو األقسام األخرى.
وفي أثناء التحقيقات ،يُطلب من الموظفين التعاون واإلبالغ عن كل ما
يعلمونه بصدق .وقد يؤدي التقصير في التعاون إلى اتخاذ إجراء تأديبي قد
يصل إلى إنهاء عقد العمل.

تقدم  Ciscoلك عدة طرق سرية من أجل حصولك على
المساعدة بشأن إحدى المشاكل أو المخاوف.

إذا كنت ال تشعر بالراحة في التحدث مع مديرك أو الموارد البشرية أو تشعر
بأن النتائج لم تحل المشكلة ،فيرجى االتصال على .Ethics@Cisco
ومكتب األخالقيات متاح لجميع الموظفين والعمالء والشركاء والمساهمين
وأصحاب المصلحة اآلخرين الذين يرغبون في اإلبالغ عن مخاوفهم .يتعامل
مكتب األخالقيات مع جميع االستفسارات على وجه السرعة وبسرية إلى
أقصى حد ممكن من خالل القانون.

"ثق بحدسك" النص
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اسأل أو أبلغ
سرا عن طريق:
يمكنك المراسلة على ً Ethics@Cisco

البريد اإللكتروني
• •مكتب األخالقياتEthics@Cisco.com :
• •لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
auditcommittee@external.cisco.com

عبر اإلنترنت

الهاتف
خط أخالقيات  Ciscoمتعدد اللغات
متوفر على مدار اليوم وطوال أيام األسبوع في جميع أنحاء العالم بأرقام
هاتف مجانية حسب البلد .ويعمل خط األخالقيات عن طريق خدمة إبالغ
رائدة تابعة لجهة خارجية .ويتوفر خيار يتيح لك عدم اإلفصاح عن هويتك*
ُحقق
عندما تتصل بالخط؛ ومع ذلك ،قد يعوق ذلك التحقيق إذا تعذر على الم َ
االتصال بك لمزيد من المعلومات* .يُرجى العلم أن :بعض البلدان ال
تسمح باإلبالغ عن أ ّي مخاوف دون اإلفصاح عن الهوية.

البريد العادي
يمكن إرسال االستفسارات والمخاوف المتعلقة بالمحاسبة أو ضوابط
المحاسبة الداخلية أو مسائل التدقيق (أو غيرها من المسائل ذات الصلة) -
بشكل سري أو دون اإلفصاح عن الهوية  -إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن
مجلس اإلدارة على صندوق البريد الخاص التالي.
Cisco Systems, Audit Committee
95035 Milpitas, CA ,112# Serra Way, PMB 105

• •نموذج ويب داخلي دون ذكر االسم أو قابل للتحديد
• •مقطع :أداة داخلية وآمنة إلدارة/اإلبالغ عن حالة عبر اإلنترنت

ماذا لو...
ماذا لو أبلغت عن أحد مخاوفي ولم أسمع عنها شي ًئا على اإلطالق بعد
ذلك؟
تُعالج جميع المسائل في الحال ،إال أنه من غير الممكن إرسال النتائج إليك
نظرا لمتطلبات الخصوصية/السرية .إذا تم اإلبالغ عن مخاوف
مرة أخرى ً
دون اإلفصاح عن الهوية باستخدام نموذج ويب األخالقيات ,فلن يكون لدى
مكتب األخالقيات معلومات االتصال للمتابعة معك .يُخصص لالتصاالت
بخط أخالقيات  Ciscoمتعدد اللغات (الذي تديره جهة خارجية) رقم حالة،
حتى يمكنك أن تظل مجهول الهوية لدى  Ciscoولكن ال يزال يمكنك
متابعة المخاوف التي أبلغت عنها .يمكنك ً
أيضا االتصال بمستشار Cisco
القانوني العام لإلبالغ بسرية عن مخاوفك بشأن االمتثال لمدونة قواعد
السلوك المهني.

شركة  ،Cisco Systems, Inc.مدونة قواعد السلوك المهني

كيف يمكنني االتصال بممثل الموارد البشرية أو عالقات الموظفين؟
للوصول إلى ممثل الموارد البشرية أو عالقات الموظفين ،يُرجى االتصال
بخبرة موظفي خدمات األعمال العالمية للمساعدة.
ماذا لو ُطلب مني التعاون في تحقيق داخلي .هل يجب علي المشاركة؟
ً
موظفا في  ،Ciscoيجب عليك التعاون في التحقيقات
نعم .بصفتك
الداخلية .وقد يؤدي التقصير في التعاون إلى اتخاذ إجراء تأديبي قد يصل
إلى إنهاء عقد العمل.

ماذا لو طلب مني مديري القيام بشيء خطير أو غير قانوني بشكل
محتمل…وأنا خائف من االنتقام لو أفصحت عن هذا الفعل؟
في هذه الحالة ،ينبغي االتصال بقسم الموارد البشرية ,أو مكتب أخالقيات
ً
مطلقا مع ّ
أي انتقام يضطلع به
 Ciscoأو الشؤون القانونية .لن يتسامح
مديرك أو آخرون نتيجة اإلبالغ عن شيء بحسن نية.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى ،فعليك االتصال بمكتب األخالقيات للمساعدة.
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أحترم اآلخرين
يحظى مكان عملنا الشامل ببيئة ترحيبية وإيجابية وخالقة ومجزية  -تشجع الفرد والفريق على التعبير عما بداخلهم
فرصا للنمو على الصعيد المهني والشخصي .ويعاملني الجميع باحترام
واالبتكار واإلنجاز .يُتاح أمام الموظفين ً
ووقار .وفي المقابل ،أدرك واجبي نحو التصرف بمسؤولية ،وكوني عضوًا في فريق ،وأعامل اآلخرين باحترام
ووقار .وتقدير الجميع يعزز تعاونا وإنتاجياتنا.

كيف تم ّكن  Ciscoالموظفين لتحقيق النجاح.
أي مضايقة أو ترهيب.
أنت حر في ممارسة عملك دون الخوف من ّ
ً
تحظر ّ Cisco
موظفا أو مجموعة من الموظفين بطريقة
أي سلوك يميّز
سلبية؛ بسبب نوع الجنس ،أو العرق ،أو اللون ،أو األصل القومي ،أو
سلسلة النسب ،أو المواطنة ،أو الديانة ،أو العمر ،أو اإلعاقة البدنية أو
العقلية ،أو الحالة الطبية ،أو الميول الجنسية ،أو الهوية الجنسية ،أو التعبير
عن الجنس ،أو مزايا المحاربين القدماء ،أو الحالة االجتماعية .قد تتخذ
ً
ً
أشكاال عديدة .ويُعد ّ
انتهاكا لمنهج
أي شكل من أشكال المضايقة
المضايقة
 Ciscoوالسياسات التي تنتهجها.

ال مجال للتمييز بيننا.
نحن فخورون بقوتنا العاملة العالمية .تُتخذ قرارات التعيين والتنمية
والترقية – ّ
أي في كل مراحل التوظيف – دون النظر إلى نوع الجنس،
أو العرق ،أو اللون ،أو األصل القومي ،أو سلسلة النسب ،أو المواطنة ،أو
الديانة ،أو العمر ،أو اإلعاقة البدنية أو العقلية ،أو الحالة الطبية ،أو الميول
الجنسية ،أو الهوية الجنسية ،أو التعبير عن الجنس ،أو مزايا المحاربين
القدماء ،أو الحالة االجتماعية .فنحن متحمسون تجاه الحفاظ على الجانب
البناء في ثقافتنا ونضمن أن كل فرد يُعامل باحترام ووقار كعضو مهم في
فريق .Cisco

يتسع مكان عملنا لألشخاص من ذوي اإلعاقة.
قد تكون اإلعاقة مرئية أو غير مرئية .وبالطريقة نفسها ،قد ال تكون قدرات
األفراد ووجهات نظرهم واضحة من أول مرة .ونحن نرحب بالعديد من
المواهب والمبدعين من األشخاص ذوي اإلعاقة ،كما نلتزم بإزالة العوائق
من أمام موظفينا وعمالئنا وشركائنا وموردينا.
توفر الشبكة المتصلة للتوعية باإلعاقة ,التي تمثل قسم موارد الموظفين
في  Ciscoبجميع أنحاء العالم ،شبكة دعم قوية لألفراد من ذوي اإلعاقة
دورا استشاريًا مهمًا في األعمال.
وتؤدي ً

لن يتسامح مع ّ
أي انتقام وقد يؤدي إلى إجراء تأديبي .يُرجى الرجوع إلى
"أفصح عن مخاوفي".

شركة  ،Cisco Systems, Inc.مدونة قواعد السلوك المهني
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نحن نتبع سياسة صارمة بشأن العقاقير والكحوليات.
ال يُسمح للموظفين باستخدام أو امتالك أو
بيع أو نقل أو تصنيع أو توزيع أو الوقوع تحت تأثير عقاقير غير مشروعة
حال وجودهم في المنشآت المملوكة أو المستأجرة من ِقبل شركة Cisco
أو أثناء ساعات العمل أو أثناء قيامهم بمهام الشركة أو أثناء استخدام
ممتلكاتها .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يجوز ّ
ألي موظف اإلبالغ عن عمل أو
الذهاب للعمل أو االستمرار في تأدية مهمة وهو تحت تأثير ،أو تأثر،
كحول أو عقاقير غير قانونية أو ّ
أي مواد أخرى .ال يُسمح بتناول
المشروبات الكحولية في المناسبات التي ترعاها الشركة إال بتقديم موافقة
خطية مسبقة ً
وفقا لسياسة  Ciscoلالجتماعات والمناسبات العالمية .وقد
يؤدي ّ
أي انتهاك لهذه السياسة إلى اتخاذ إجراء تأديبي قد يصل إلى إنهاء
عقد العمل.

ماذا لو...
وجه لي مديري ً
تعليقا جعلني أشعر بعدم االرتياح .فهل يُعد هذا مضايقة؟
ّ
يحق لك العمل في بيئة خالية تمامًا من ّ
أي سلوك تخويف أو عدائي أو
مهين تخضع للحماية القانونية .وليس كل تعليق مهين أو انتقادي يلبي هذه
المتطلبات .إذا كنت تشعر بعدم االرتياح ،فيُرجى االتصال بقسم الموارد
البشرية أو مكتب األخالقيات أو الشؤون القانونية للمساعدة في تحديد
الخطوات التالية (انظر ً
أيضا قسم "أفصح عن مخاوفي" في مدونة قواعد
السلوك المهني).
ماذا لو تلقيت رسالة إلكترونية تتضمن مزحة أو لغة مهينة؟
المزح التي ينظر إليها أنها مهينة بصورة معقولة ليس لها مكان في
 ،Ciscoويجب عدم إرسالها عبر البريد اإللكتروني للشركة ،بغض النظر
عن المستلمين المقصودين .يمكنك أن تخبر الزميل في العمل ،الذي أرسل

شركة  ،Cisco Systems, Inc.مدونة قواعد السلوك المهني

نحن نلتزم بتوفير مكان عمل آمن وغير مهدد.
ينبغي للموظفين أن يكونوا على دراية بجميع إرشادات السالمة واألمان
أي حاالت أو حوادث خطرة .ويجب ً
واتباعها ،واإلبالغ عن ّ
أيضا اإلبالغ
فورا عن ّ
أي إجراءات تنطوي على عنف تجاه شخص آخر أو ملكية
ً
الشركة .فنحن نريد خلق بيئة يشعر فيها األشخاص باألمان ،ويُعاملون
باحترام واحترافية في كل األوقات .لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة
موقع ويب السالمة واألمان ومرونة العمل.

البريد اإللكتروني ،أن الرسالة كانت مهينة .ويمكنك ً
أيضا إخطار مديرك
أو قسم الموارد البشرية أو مكتب األخالقيات.
ماذا لو تلقيت مكالمة هاتفية من شخص يطلب معلومات عن زميل في
العمل؟
ينبغي لك عدم اإلفصاح عن ّ
أي معلومات شخصية أو خاصة بالعمل حول
زمالئك في العمل ّ
ألي شخص إذا كنت غير متأكد من هوية المتصل.
وينبغي ً
أيضا عدم تقديم أرقام هواتف الموظفين وعناوين البريد اإللكتروني
ونماذج اإلبالغ الخاصة بهم ألشخاص غير معروفين .يتصل دائمًا مسؤولو
التوظيف من الشركات المنافسة بموظفي  Ciscoمدعين أنهم يتصلون
ً
نيابة عن قسم الموارد البشرية أو المديرين التنفيذيين بشركة  .Ciscoإذا
تلقيت مكالمة من شخص يطلب معلومات ،فاطلب منه االتصال مرة أخرى
حتى يمكنك التحقق من أن المكالمة قانونية.

نحن نوفر إجراءات وقائية لحماية معلوماتك الشخصية.
تحترم  Ciscoحقوق خصوصية كل موظفيها ومصالحهم وتوفر إجراءات
وقائية لحماية معلوماتهم الشخصية التي يتم جمعها أو حفظها أو استخدامها.
ويتعين على كل فرد احترام حقوق خصوصية زمالء العمل والتعامل مع
كل معلومات الموظفين الشخصية ً
وفقا لسياسة حماية البيانات المرتبطة
بقسم الموارد البشرية العالمية التي تنتهجها .Cisco

األدوات/الموارد
إجراءات  Ciscoلحل المشكالت
موقع طلب الموافقة على الكحوليات في Cisco
معلومات السالمة واألمان في Cisco

إذا كانت لديك أسئلة أخرى ،فعليك االتصال بمكتب األخالقيات للمساعدة.
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أستخدم الموارد بمسؤولية
تعول  Ciscoعليك في استخدام التقدير الجيد للحفاظ على موارد الشركة وحمايتها ،مثل أجهزة الحاسب
والهواتف والوصول إلى اإلنترنت وآالت النسخ ومستلزمات العمل .وأنا ملتزم باستخدام مواردنا استخدامًا
مالئمًا وبحكمة.

ما المسموح به وما المحظور؟
أصول الشركة لالستخدام في العمل.
يجب استخدام أصول الشركة في المقام األول لتنفيذ أغراض العمل،
وتحقيق أهدافنا اإلستراتيجية .ويجب على كل فرد منا حمايتها من التلف
وإساءة استعمالها .أصول الشركة ال تتضمن المساحة الفعلية التي نعمل
فيها فحسب ،بل تتضمن ً
أيضا الموارد غير المادية األخرى .ال يمكنك توقع
الخصوصية عند استخدام مرافق الشركة أو مواردها,ألنها خاصة بشركة
 .Ciscoولذلك ،يمكن مراجعة المواد المرسلة أو المخزنة على موارد
الشركة أو االحتفاظ بها.

مالحظة :عندما يؤدي الموظفون العمل على أجهزتهم الشخصية (الهواتف
الذكية واألجهزة اللوحية ،وما إلى ذلك) ،فيجب عليهم حماية ّ
أي معلومات
مرتبطة بالشركة يتم تبادلها أو تخزينها على هذه األجهزة (ارجع إلى "أنا
مؤتمن على البيانات السرية والملكية الخاصة").

شركة  ،Cisco Systems, Inc.مدونة قواعد السلوك المهني

ّ
تحل باالحترام واالحترافية عند استخدام أدوات وسائل اإلعالم االجتماعية
والمرئية.
تتيح  Ciscoللموظفين استخدام الوسائط االجتماعية لتنفيذ أعمال الشركة،
ً
فضال عن تسهيل التعاون واالبتكار .ونحن ال نحجب مواقع شبكات
التواصل االجتماعي .كما هو مالحظ في سياسة الوسائط االجتماعية ,من
األهمية بمكان تجنب إساءة استخدام الملكية الفكرية أو الكشف عن
معلومات سرية أو مقيدة (ارجع إلى قسم "أنا مؤتمن على البيانات السرية
والملكية الخاصة") .تنطبق ً
أيضا قواعد السلوكيات السليمة خارج اإلنترنت
على عالم "اإلنترنت" داخل الشركة .إذا كنت غير متأكد من ّ
أي شيء،
ً
سؤاال إلى منتدى مناقشة مجتمع الوسائط االجتماعية العالمي أو
فأرسل
إلى .internetpostings@cisco.com
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حاصل على موافقة
استخدام األعمال
ال بأس من االستخدام األخالقي والقانوني والمهني للبريد اإللكتروني وأجهزة
الحاسب وغيرها من أنظمة االتصال في العمل .وهذا يشمل حماية العالمة
التجارية لشركة  .Ciscoويجب عدم استخدام األعمال المحمية بحقوق الطبع
والنشر (مثل الوثائق والرسومات البيانية والصور ومقاطع الفيديو والتسجيالت
الصوتية والبرمجيات) إال ألغراض العمل ً
وفقا لسياسات .Cisco
االستخدام الشخصي المحدود
يُسمح باستخدام أصول الشركة في أغراض شخصية بين الحين واآلخر وفي
حدود المعقول ،طالما ال يتعارض ذلك مع مصالح  Ciscoأو يؤثر بشكل عكسي
على األداء الوظيفي (سواء لك أو لزمالئك في العمل).
مالحظة :للحصول على إرشادات التنوع المتعلقة باستخدام موارد الشركة في

موضوعات المعتقدات الشخصية أو األنشطة ،ارجع إلى سياسة استخدام
أصول  Ciscoفي األنشطة المتعلقة بالمعتقدات الشخصية للموظفين.
األنشطة السياسية
يمكنك المشاركة في األنشطة السياسية على المستوى الفردي بأموالك ووقتك.
االستخدام المالئم لقنوات االتصال الداخلية
تدعم قنوات اتصال  Ciscoالداخلية (منتديات المناقشة ،والمنشورات في
مجتمعات الموظفين التي تدعمها  ،Jiveوبرامج البريد ،إلخ ).التعاون والعالقات
بين األقران .يجب أن يتوافق استخدام قنوات االتصال هذه مع قيّم Cisco
المتعلقة بالثقة والنزاهة واإلشراك المجتمعي وتبادل االحترام
مع اآلخرين.
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تصريحا
محظور أو يتطلب
ً
استخدام أصول  Ciscoفي أغراض غير مرتبطة بالشركة
	•يُحظر استعارة موارد  Ciscoأو نقلها من مرافق الشركة دون الحصول
على تصريح مالئم.
	•يُحظر استخدامها لدعم األعمال الشخصية أو الجهود االستشارية أو
أنشطة جمع أموال خارجية.
	•ال يمكن استخدام موارد  Ciscoالتي تم تحديدها باعتبارها "خردة" أو
نفايات أو مقرر إعادة تدويرها في أغراض غير مرتبطة بالشركة دون
الحصول على موافقة
	•يجب عدم وضع عالمات  Ciscoالتجارية على المواد غير المُصنعة في
الشركة ،أو كجزء من اسم نطاق غير مسجل ،أو مستخدم أو يخضع
لمراقبة الشركة.
األثر السلبي
يجب أال يؤدي استخدامك لموارد الشركة إلى تكبد تكاليف إضافية كبيرة ،أو
ارتباك للعمل ،أو خسارة لشركة .Cisco
غير قانوني أو غير مقبول
يُحظر الوصول إلى أو توزيع أو تنزيل أو تحميل المواد المحظورة بموجب
القانون أو التي تحتوي على محتوى جنسي ،أو توزيع مواد تحتوي على لغة
عدوانية أو تحميلها ،أو مواد لجهة خارجية محمية بقوانين حقوق الطبع والنشر
دون الحصول على إذن من المالك ،أو ّ
أي شيء ينعكس سلبيًا على  ،Ciscoأو
تعليقات ازدرائية حول العرق أو نوع الجنس أو الميول الجنسية أو العمر أو
الدين.

استخدام أصول  Ciscoفي أغراض سياسية
	•مساهمات الشركة  -ال يجوز استخدام ّ
أي أصول ،بما في ذلك وقت
العمل ،أو ّ
أي منشآت أو أجهزة أو مدفوعات مالية مباشرة من Cisco
لصالح مرشح سياسي ،أو لجنة عمل سياسية ،أو إجراء استفتاء اقتراع
دون موافقة كتابية من نائب الرئيس لشؤون الحكومة العالمية.
مالحظة :فيما يتعلق بالمساهمات السياسية الشخصية ،يُرجى الرجوع
إلى قسم "ألتزم بالقانون"
	•األنشطة أو جماعة الضغط األخرى – باستثناء االستخدام العرضي،
يُحظر استخدام موارد الشركة في دعم أنشطة سياسية أو ممارسة
الضغط إال إذا تم الحصول على إذن مكتوب من نائب الرئيس األول
لشؤون الحكومة العالمية.
االستخدام غير المالئم
لقنوات االتصال الداخلية
	•ال يُسمح باستخدام برامج البريد في اجتذاب أنشطة غير قانونية أو
احتيالية ،أو تمكين أو تشجيع أي نشاط آخر على انتهاك اتفاقية.
	•وال يجوز استخدام برامج  Ciscoللبريد الجماعي في األنشطة
السياسية دون إذن كتابي من النائب األول لرئيس الشؤون الحكومية
العالمية.
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ماذا لو...
ً
نشاطا شخصيًا على أجهزة حاسب  Ciscoأو
ماذا لو مارست
هاتف العمل؟ هل هذا صحيح؟
عمومًا ،يُسمح باالستخدام الشخصي المحدود لموارد الشرطة طالما ال
توجد ّ
أي تكلفة كبيرة تتكبدها  ،Ciscoوال يتوقف العمل نتيجة ذلك،
واألنشطة ال تنتهك السياسات والقوانين.
ماذا لو كان لدي عمل جانبي قررت  Ciscoأنه ال يعد تضارب
مصالح؟ فهل يُسمح لعمالئي بأن يتركوا رسائل على بريدي الصوتي
في Cisco؟
مخصصا إال ألعمال
االستخدام التجاري ألصول الشركة ليس
ً
 .Ciscoال يسمح للموظفين باستخدام األصول لدعم وظيفة ثانية ،أو
مشروع تجاري خاص أو مسعى استشاري.
هل يمكنني استخدام الخدمة المجتمعية للبريد اإللكتروني الخاص بـ
 Ciscoلمشاركة استخدام حسابي القائم على االشتراك للخدمة
المدفوعة إلى الموظفين اآلخرين؟
ال ،ال يمكنك عرض استخدام حسابك القائم على االشتراك لآلخرين
عبر خدمات البريد المجتمعية لـ  .Ciscoوالقيام بذلك قد ينتهك
شروط االشتراك وربما ينشئ صعوبات قانونية لك ولـ .Cisco

إذا كانت لديك أسئلة أخرى ،فعليك االتصال بمكتب األخالقيات
للمساعدة.

شركة  ،Cisco Systems, Inc.مدونة قواعد السلوك المهني

األدوات/الموارد
	•وضع سياسة توزيع خدمة البريد اإللكتروني

14

أتجنب تضارب المصالح
القيام بما هو مالئمًا لـ  Ciscoأمر مهم .هذا يعني تجنب الحاالت التي تخلق أو يبدو أنها تخلق – تضاربًا بين
فائدتي الشخصية ومصالح .Cisco

ما تضارب المصالح؟
يحدث تضارب المصالح عندما تتداخل األنشطة الشخصية للموظف أو
عالقاته مع موضوعيته في القيام بما هو أفضل بالنسبة للشركة .كما يمكن
أن يؤدي تضارب المصالح ،في الحقيقة أو المظهر ،إلى انخفاض قيمة
وتعرض  Ciscoللمساءلة القانونية و/أو تشويه سمعتها .ويتوقع
األسهم
ّ
من موظفي  Ciscoتجنب مثل هذه التضاربات بجدية.

تضارب المصالح
فعلي أو محتمل

المشروع
ومهام الشركة

شركة  ،Cisco Systems, Inc.مدونة قواعد السلوك المهني

مصالح األعمال الخارجية
العائلة واألصدقاء
مجالس اإلدارة الخارجية
االتصاالت
الهدايا والترفيه

المصالح
الشخصية أو
الوالء
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ً
شيوعا التي قد تؤدي إلى تضارب في المصالح:
الحاالت الخمس األكثر
 )1مصالح األعمال الخارجية
• •مشروعات ممولة خارجيًا أو التوظيف الخارجي (أداة الكشف)
• •تطوير منتجات جديدة ،بما في ذلك االبتكارات والمؤلفات (أداة الكشف)
• •البيع الخارجي أو صيانة معدات ( Ciscoمحظور)
• •الملكية أو االستثمار في شركة على صلة بشركة ( Ciscoالكشف عن االستثمار)

 )2العائلة واألصدقاء
• •التفاعل معهم مثل موردي  Ciscoأو المتعاقدين معها أو مستشاريها أو شركائها أو عمالئها أو منافسيها
• •توظيفهم في Cisco

اتصل بمكتب األخالقيات بشأن هذه الحاالت.

 )3مجالس اإلدارة الخارجية
	•المجالس التقنية والحكومية التي تستهدف الربح (أداة الكشف عن مجلس اإلدارة)

يرد بالتفصيل أوصاف فئات تضارب المصالح األولى وإجراءاتها
المطلوبة في سياسة تضارب المصالح وسياسة االستثمار.
تم تقديم التفاصيل المتعلقة بالهدايا والترفيه والضيافة في سياسة
 Ciscoالخاصة بالهدايا والترفيه .يُرجى الرجوع إلى هذه
السياسيات إذا كنت تمارس ً
نشاطا خارجيًا أو في موقف أو لديك
عالقة من شأنها خلق تضارب في المصالح أو ظهور إحدى شبهات
التضارب.
ليس من الممكن سرد جميع حاالت
تضارب المصالح المحتملة .إذا ساورك شك ،فاتصل ،فاتصل
بمكتب األخالقيات للحصول على المساعدة أو بـ
 corporate_compliance@cisco.comإذا كانت لديك
أسئلة بشأن عرض الهدايا إلى العمالء.

	•اتحاد مهني ومجالس إدارة ال تستهدف للربح (أداة الكشف عن مجلس اإلدارة)

 )4االتصاالت
	•التحدث بشأن التعاقدات (يُرجى التحقق مع مديريك)
	•المصادقات (التعليمات اإلرشادية)
	•التفضيالت الشخصية لموظفي  Ciscoالحاليين أو السابقين (انظر ( سياسة الوسائط االجتماعية)

 )5الهدايا والترفيه
بما أن هناك مجموعة متنوعة من سيناريوهات األعمال الصالحة يتم فيها تبادل نفقات الهدايا/الترفيه ،وحيث تنطبق
القوانين ذات الصلة في جميع أنحاء العالم ،فإن هناك سياسات/أدوات محددة لهذه الحاالت.

عرض :أداة الكشف عن الهدايا والسفر والترفيه ()GTE

شركة  ،Cisco Systems, Inc.مدونة قواعد السلوك المهني
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ماذا لو...
منتجا أعتقد أنه مفيدمفيد لشركة Cisco؟ هل يمكنني أن
ماذا لو طورت ً
أصبح مور ًدا لشركة Cisco؟
بموجب اتفاقية معلومات الملكية الخاصة وتخصيص االبتكارات لموظفي
 Ciscoلموظفي  ،Ciscoتمتلك  Ciscoحقوق ّ
أي ابتكار يتعلق بفوائد
األبحاث والتطوير الحالية أو المتوقعة لدى  ،Ciscoويُطلب من الموظفين
الكشف عن جميع هذه االبتكارات لشركة  .Ciscoإذا كانت الحالة تنطوي
نظرا ألن هذه الحالة قد
على منتج تم تطويره قبل العمل في ً ،Cisco
تسبب في تقسيم الوالء أو تظهر تضاربًا في المصالح ،فلن تشتري Cisco
عمومًا ّ
أي منتجات أو خدمات من موظفينا ،مع استثناءات نادرة .قبل النظر
في هذه االتفاقية ،يجب أن تحصل على إذن مكتوب من كل من مكتب
األخالقيات ونائب رئيس  Ciscoفي مؤسستك.
ماذا لو كان أحد أقربائي أو صديق مقرب مني يعمل لدى أحد عمالء
أي شخص عن هذه العالقة.
 Ciscoأو مورديها؟ هل يلزم إبالغ ّ
حتى إذا كنت ال تعمل مباشرة مع أحد أفراد أسرتك أو صديقك ،ينبغي
الكشف عن ّ
أي موقف يبدو أنه يمثل تضاربًا في المصالح لشركة .Cisco
في حالة احتمال تداخل مسؤوليات وظيفة قريبك/صديقك ومسؤوليات
وظيفتك ،يتعين عليك الكشف عن هذه العالقة لمديرك ومكتب األخالقيات..

شركة  ،Cisco Systems, Inc.مدونة قواعد السلوك المهني

األدوات/الموارد
ماذا لو كانت ابنة صديقي تريد التقدم لوظيفة في سلسلة اإلبالغ الخاصة
ً
مباشرة إلى مدير التعيينات (مرؤوسي
بي؟ هل يمكنني أن أوجه طلبها
المباشر)؟
بعض أفضل الموظفين لدينا يأتون إلينا بنا ًء على إحالة من الموظفين .ومع
ذلك ،إلزالة ّ
أي شبهة عن وجود تضارب في المصالح ،أخبر ابنه صديقك
أن تقدم طلبها من خالل عملية التقديم العامة  --فببساطة ال تريد أن يشعر
أي فرد ّ
بأي ضغط لتوظيف ّ
مدير التوظيف ّ
ألي سبب من األسباب عدا
االعتقاد بأن الشخص هو األفضل مالئمة لشركة  .Ciscoاتصل بمكتب
األخالقيات أو دعم قسم الموارد البشرية لخدمات األعمال العالمية للحصول
على مزيد من اإلرشادات ،إذا لزم األمر.

•
•
•
•
•
•
•
•

استالم :هدايا األعمال وأدوات الترفيه
عرض :أداة الكشف عن الهدايا والسفر والترفيه
الكشف عن تضارب المصالح (التوظيف الخارجي وأحد أفراد
األسرة واالبتكار والمنتج وحقوق الملكية الفكرية)
الكشف عن المشاركة الخارجية لمجلس اإلدارة (المستشار الفني أو
مجالس اإلدارة العامة/الحكومية التي ال تستهدف الربح)
جهات اتصال الشؤون القانونية
نظرة عامة على السياسات القانونية
نموذج الويب الداخلي
برنامج إحالة الموظفين في Cisco

ماذا لو كانت هناك منظمة محلية غير ربحية تبحث عن شخص يطور
نظام معلوماتها؟ هل هذا الوضع جيد لي إذا تطوعت أو عملت "لصالح"
هذه المنظمة؟
يعتمد هذا على المنظمة غير الهادفة للربح ونوع عمل نظام المعلومات
الذي ستؤديه .لتجنب ّ
أي مشكالت محتملة لتضارب المصالح ،اتصل
بمكتب األخالقيات للمساعدة.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى ،فعليك االتصال بمكتب األخالقيات للمساعدة.
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أتفهم سياسيات الهدايا والترفيه
نحن ،في شركة  ،Ciscoنعزز عالقات العمل الناجحة والسمعة الجيدة مع شركائنا في العمل الذين هم جوهر
نجاحنا .قد أفكر بعناية ،حسب االقتضاء ،في تقديم أو قبول هدية أو ترفيه من عميل أو شريك عمل ،ولكن ينبغي
حريصا على عدم خلق حالة توحي بوجود تضارب مصالح أو تسبب في تقسيم الوالء أو شبهة محاولة
أن أكون
ً
غير سليمة للتأثير على قرارات العمل.
"إنها مجرد كعكة…" نص

ما الطرق المناسبة لتقديم الهدايا:
أي شيء ذي قيمة .إن ّ
"الهدايا والترفيه" تعني ّ
أي هدية أو وسيلة ترفيه
يتم تقديمها في إطار الوظيفة يجب أن تكون:
•
•
•

•
•
•

•مناسبة وذات صلة بالعمل
•تتسم بالصراحة والشفافية
•يتم الكشف عنها تمامًا وحصولها على موافقة مسبقة عن طريق
أداة الكشف عن الهدايا والسفر والترفيه إذا كانت التكاليف تتجاوز
حدود المستوى المحدد في سياسة الكشف عن الهدايا والسفر والترفيه
لتقديم النفقات
•ليس عليها التزام أو توقعات (صريحة أو ضمنية) بغض النظر عن
القيمة
•ذات قيمة معقولة (تتوافق مع سياسيات  (Ciscoللهدايا والسفر
والترفيه والنفقات العالمية ونفقاتالسفر العالمية
•مطابقة السياسات أو القواعد الخاصة بالمستلم والمؤسسة
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• •االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها (لكال الطرفين) وسياسات
( Ciscoبما في ذلك مدونة قواعد السلوك المهني) سياسة النفقات
العالمية وسياسة سفر الموظفين العالمية
يحب حصول أي استثناءات لعروض الهدايا ،حيث تتجاوز التكلفة
حدود المستوى المحدد في سياسة الهدايا والسفر والترفيه (،)GTE
على موافقة مسبقة من أداة الكشف عن الهدايا والسفر والترفيه
( ،)GTEحيث يتم توجيه هذه اإلفشاءات تلقائيًا إلى مديرك المباشر
ومدير المؤسسة ونائب الرئيس (إذا كانت التكلفة تتجاوز 5000
دوالر) ،وكذلك فرق االمتثال العام للموافقة عليها.
أي هدية أو رحلة سفر أو وجبة أو ضيافة أو ّ
قبل تقديم أو قبول ّ
أي
شيء آخر أو خدمة ذات قيمة ،يتعين عليك مراجعة سياسات الهدايا
والترفيه الخاصة بالقبول أو التقديم وعند االقتضاء اإلفشاء باستخدام
األدوات التالية:

•
•

•قبول هدايا من العمالء أو البائعين أو شركاء العمل أداة الكشف
عن هدايا العمل والترفيه ً
أيضا
•تقديم الهدايا للعمالء أو البائعين أو شركاء العمل :أداة الكشف عن
الهدايا والسفر والترفيه

باإلضافة إلى ذلك ،ال يجوز لموظفي :Cisco
	•عرض أو قبول أو طلب:
	• ّ
أي شيء غير قانوني أو بغيض أو مهين أو يحرج شركة
Cisco
	•نقود أو ما يعادل النقود أو شهادات الهدايا وبطاقات السداد
	•أي شيء كجزء من اتفاق للقيام ّ
بأي شيء بمقابل (شيء مقابل
شيء)
	•استخدام أموالك أو مواردك لتقديم هدايا أو ترفيه تزيد عن حد
الدوالر لعميل أو بائع أو مورد
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الموظفون الحكوميون والهيئات الحكومية

القوى العاملة

تطبق القواعد األكثر صرامة وسياسيات الشركات عندما نتعامل مع هيئات حكومية
وموظفيها أو ممثليها .ينبغي عدم الوعد ً
مطلقا ّ
بأي شيء ذي قيمة أو عرضه أو
تقديمه إلى موظف حكومي ،سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،في محاولة للتأثير
على الموظف الحكومي للتصرف أو االمتناع عن التصرف فيما يخص الحصول
على ّ
أي ميزة تجارية أو االحتفاظ بها .للحصول على مساعدة ،يرجى التواصل مع
فريق االمتثال العام (.)corporate_compliance@cisco.com

هناك سياسات تتناول الهدايا الممنوحة لموظفي .Cisco

حكومات الواليات المتحدة
قبل تقديم أي هدية أو ترفيه إلى موظف حكومي فيدرالي أو محلي في الواليات
المتحدة ،يجب مراجعة مدونة أخالقيات القطاع العام بالواليات المتحدة في Cisco
وحدود سياسة الهداية/الضيافةبعناية.
مالحظة :يحظر القانون جميع الهدايا إلى موظفي الكونجرس األمريكي والكوادر
العاملة والموظفين الحكوميين ،بما في ذلك دفع نفقات الوجبات.
الحكومات خارج الواليات المتحدة.
مختلف البلدان لديها قوانين تقيد تقديم الهدايا لموظفين مرتبطين بالحكومات أوهيئات
خاضعة للحكومة) .يرجى الرجوع إلى سياسة الهدايا والسفر والترفيه لمعرفة تكاليف
التقديم قبل تقديم ّ
أي شيء له قيمة إلى موظف في حكومة بخالف حكومة الواليات
المتحدة.
االجتماعات/المناسبات التي ترعاها  Ciscoمع ّ
أي جهة حكومية
يتعين عليك استخدام أداة الكشف عن الهدايا والسفر والترفيه للحصول على الموافقة
أي ضيف حكومي عندما تسدد ّ Cisco
قبل دعوة ّ
أي جزء من سفر الضيف و/أو
اإلقامة في الفندق.
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هدايا الشركة للموظفين
يُرجى الرجوع إلى سياسة التقدير لمعرفة القواعد التي تطبق عندما تقدم الشركة
هدايا أو جوائز تقديرية للموظفين.
الهدايا للعمال المؤقتين
(متعهدين وموظفين مؤقتين)
الهدايا المقدمة للمتعاقدين أو الموظفين المؤقتين ليست واجبة السداد من خالل أدوات
سداد .Cisco
الهدايا الشخصية من موظف آلخر
الهدايا المتبادلة بين الموظفين مسموح بها بالتأكيد ،ولكن يجب تقديمها بطريقة
محترمة .ينبغي توخي الحذر من الهدايا المتبادلة بين المديرين ومرؤوسهم
المباشرين ،أو عندما تجمع مجموعة من الموظفين نقو ًدا لتقديم هدية لموظف.

السحوبات

المشاركة في السحوبات والهدايا التي تكون عادلة وغير تمييزية وتُجرى في منتدى
عام مسموح بها طالما تزيد قيمة الجائزة على  500دوالر أمريكي .يمكن فقط قبول
الجوائز التي تزيد قيمتها على حد الدوالر مع تقديم موافقة مكتوبة من المدير ومكتب
األخالقيات.

اعتبارات أخرى

عروض األطراف الثالثة لرحالت موظفي Cisco
يجب على الموظفين االلتزام بسياسة سفر الموظفين قبل قبول العروض المقدمة من
جهات خارجية لدفع نفقات سفر موظفي .Cisco

تبرعات  Ciscoللجمعيات الخيرية
يجب أن تمتثل تبرعات الشركات إلى هيئة حكومية أو
تبرعات الشركات الخيرية إلى كيان غير هادف للربح/غير حكوميلسياسة التبرعات
الخيرية والحكومية لشركة .Cisco

هدايا محلية وفق العادات
(حسب البلد والثقافة)
في هذه الحاالت ،ال يجوز قبول الهدايا إال نيابة عن  Ciscoعند الحصول على
موافقة مكتوبة من نائب رئيس القسم ومدير الموارد البشرية .ويجب تقديم ّ
أي هدايا
متسلمة إلى قسم الموارد البشرية أو مؤسسة  Ciscoمباشر ًة.
مالحظة :يمكن التبرع مباشرة باألشياء المستلمة للمنظمات غير الربحية المعتمدة من
( Ciscoهذه المنظمات مدرجة على موقع التواصل المجتمعي على الويب).
في هذه الحاالت ،ليس هناك شبهة غير مالئمة (انظر قسم "ألتزم بالقانون").

19

ماذا لو...
كجزء من وظيفتي في  ،Ciscoأتعاون مع موظف حكومي محلي .ونظرًا
ألننا في موسم العطالت ،هل يجوز لي إعطاؤه سلة فواكه؟
يعتمد ذلك على حالة الموقف .يرجى االتصال بفريق االمتثال العام لدى
 Ciscoعن طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى
 .corporate_compliance@cisco.comإذا كان موظفو
الحكومة أو موظفو الهيئات الخاضعة/المملوكة للحكومة (مثل شركات
االتصاالت والجامعات العامة والمستشفيات) مشاركين في هذه األعمال،
فإن قوانين مكافحة الفساد بجميع أنحاء العالم وسياسيات  Ciscoأكثر
صرامة في حظر الهدايا لمنع الرشوة أو حتى شبهة الرشوة .للمزيد من
المعلومات ،يرجى مراجعة "سياسة مكافحة الفساد والرشوة" العالمية
لشركة  Ciscoأو "سياسة الهدايا والسفر والترفيه لتقديم تكاليف العمل" أو
"مبادئ القطاع العام في الواليات المتحدة" أو زيارة
.corporate_compliance@cisco.com
ماذا لو عرض علي أحد الموردين تذكرتين لحضور مباراة رجبي؟ هل
يجوز لي قبولهما؟
يعتمد ذلك على حالة الموقف .ما القيمة السوقية للتذاكر؟ هل سيحضر
المورد معك إلى المباراة أم هذه التذاكر مخصصة الستخدامك الشخصي؟
هل من المتوقع أن تبادل معه الهدايا ّ
بأي شكل من األشكال؟ يُرجى الرجوع
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األدوات
إلى سياسة الهدايا والترفيه لتحديد ما إذا كان يمكنك قبول التذاكر أم ال أو
معرفة ما إذا كانت هناك خطوات إضافية مطلوبة (مثل التنازل) من مكتب
األخالقيات.
ماذا لو ُعرض علي خصم على منتج يبيعه أحد موردي Cisco؟
ال يجوز لك قبول هذا الخصم إال في حالة إتاحة هذا بوضوح لجميع
موظفي  Ciscoوموافقة الشركة .الخصم المقدم إليك شخصيًا غير مالئم
وقبوله يعد انتهاكاً لسياستنا.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى ،فعليك االتصال مبكتب األخالقيات للمساعدة.
•قواعد تقديم الهدايا إلى القطاع العام في الواليات المتحدة
•أداة الكشف عن الهدايا والسفر والترفيه

عرضت مؤسسة خارجية أن تدفع تكاليف سفري إلى فعالية يستضيفونها.
هل يجوز لي أن أقبلها؟
يعتمد األمر على :من يعرضها وسبب السفر وأي خطر من وجود تعارض
فعلي أو محتمل في المصالح .هناك مواقف معينة من المسموح فيها قبول
تكاليف سفر وإقامة معقولة من عميل أو شريك أو مورد أو طرف خارجي.
راجع سياسة سفر الموظفين العامة لالطالع على إرشادات محددة.
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أنا مؤتمن على البيانات السرية والملكية الخاصة
تم تكليفنا بذلك كشركة رائدة في التقنيات التي تغير العالم .إن حماية سرية البيانات الخاضعة للملكية والسرية
واكتمالها وإتاحتها ،سواء أكانت تتعلق بتطوير أحد المنتجات أم بقسم الموارد البشرية أم بقم الشؤون المالية أم
بالعمالء أم بالموردين أم بعالمة تجارية ،يجعلنا في صدارة السوق العالمية.

الثقة

نتسم بالشفافية وجديرين بالثقة ونخضع للمساءلة .وتتمثل الطريقة الوحيدة
التي نكتسب بها ثقة عمالئنا تتمثل في التزامنا بسياسات حماية البيانات
والخصوصية .تتطلب حماية البيانات من كل موظف أن يتخذ إجراءات
استباقية لتأمين أي معلومات سرية أو خاضعة لملكيتنا أو تم تقديمها أو
إيداعها إلى شركة  Ciscoعن طريق عمالئنا أو موظفينا أو أي جهة
خارجية.
كيف ميكنني حماية أصول Cisco؟
ال تقدم معلومات تتعلق بشركة  Ciscoأو عمالءنا أو شركاءنا آلخرين
دون الحصول على االعتمادات المطلوبة والموافقات المكتوبة .ما قد يبدو
لك طلبًا ً
بريئا للمعلومات قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بالشركة .انتبه إلى
طلبات المعلومات من أي أحد داخل  Ciscoأو خارجها بما في ذلك:
• •التوجهات العامة في النشاط التجاري
• •النشاط التجاري في المواقع الجغرافية
• •تسعير المنتجات والخدمات أو حجزها أو توصيلها
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• •أسماء العمالء أو جهات االتصال أو البيانات األخرى المتعلقة بأحد
عمالء Cisco
• •مدد اإلنتاج
• •الدعاوى القضائية أو المنازعات بشأن الملكية الفكرية
• •الموردون
• •األصول الفكرية
• •األسعار
• •تطوير المنتجات
ً
اتصاال من "أصحاب نفوذ خارجيين" يطلبون
يتلقى الموظفون أحيا ًنا
معلومات حول أعمال  Ciscoأو موظفيها أو عمالئها أو شركائها .يجب
تنسيق تعامل أي موظف مع هذه األطراف  -الصحافة أو المحللون في
المجال أو أعضاء األوساط المالية  -فيما يخص شركتنا مع عالقات
المحللين العالمية أو عالقات  Ciscoمع المستثمرين على الترتيب .ويعد
خطيرا ،وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي ،بما
أمرا
ً
انتهاك هذه السياسة ً
في ذلك الفصل الفوري من العمل واحتمال المالحقة القضائية النتهاك
قوانين األوراق المالية.

الخصوصية

في سياق عملك ،قد تتمكن من الوصول إلى بيانات شخصية  -بما في ذلك
معلومات مرتبطة بموظفين لدى عمالء  Ciscoومورديها وعمالئهم
النهائيين .ال يمكنك الوصول إلى مثل هذه البيانات واستخدامها ومشاركتها
إال في حدود الضرورة وبما يتفق مع القيام بالمسؤوليات الوظيفية المكلف
بها وبما يتفق مع سياسات  Ciscoوالقوانين واللوائح المحلية .إذا ارتبت
في أي سرقة أو وصول غير مصرح به إلى بيانات شخصية ،فأبلغ
بالحادث على الفور باستخدام أداة  .CLIPإذا كانت لديك أي أسئلة حول
التعامل مع البيانات الشخصية ،فاستشر ممثل  Ciscoالقانوني أو أرسل
رسالة بريد إلكتروني إلى فريق الخصوصية في .Cisco
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بيانات العمالء

تسعى شركتنا إلى أن تكون مستشار أعمال محل ثقة وينبغي على كل
موظفي  Ciscoأن يكونوا مسؤولين بالشكل المالئم عند التعامل مع أي
نوع من بيانات العمالء.

ماذا يقصد ببيانات العمالء؟
يقصد بها أي سجل يحتوي على معلومات حول أحد عمالء - Cisco
سواء أكان ورقيًا أم إلكترونيًا أم في صورة فيديو أو بتنسيق آخر  -ويخص
تقديم منتج أو خدمة .وهذا يشمل بيانات العمالء التي تديرها  Ciscoأو
تقوم بإنشائها إلى جانب بيانات العمالء التي تتعامل معها أطراف خارجية
بالنيابة عن  .Ciscoوفيما يلي بعض األمثلة:
• •محتويات حافظة العميل
• •عناوين  IPومخططات الشبكة ألي من شبكات العميل
• •قوائم العمالء
• •استراتيجية مبيعات العمالء ومالياتهم
• •التقنيات المملوكة
• •استراتيجيات األعمال أو البنية التحتية
• •بيانات عن المستخدمين النهائيين ألحد العمالء

اعمل على الحد من مشاركة بيانات العمالء بصرامة

إن العمالء واألطراف الخارجية األخرى يأتمنون  Ciscoعلى تقنيتهم و/
أو أصولهم و/أو بنيتهم التحتية الحيوية  -مما يشمل أحيا ًنا الوصول إلى
معلومات حساسة عن موظفيهم وعمالئهم .يجب أن نعمل على حمايتها
جميعًا.
للتعرف على المزيد حول حماية بيانات العمالء:
• •راجع موقع  CDPعلى الويب
• •استخدام مركز اعتماد معلومات العمالء ( )CICلكل االستفسارات حول
مبيعات وخدمات حماية بيانات العمالء (بما في ذلك طلبات المعلومات
وطلبات العروض)
تفضل بزيارة موقع CIC Jive
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ما الذي يُعتبر معلومات خاضعة للملكية؟
إنها المعلومات عالية القيمة التي تمتلكها  Ciscoأو لها الحق في
استخدامها أو تستطيع الوصول إليها .تمثل األصول الخاضعة للملكية نتاج
عملنا الشاق .إنها غالبًا سرية ويمكن أن تتضمن:
• •البرمجيات وروتيناتها الفرعية
• •النصوص البرمجية للمصدر والكائن
• •الرسوم الهندسية
• •األعمال واألفكار والمعارف الخاضعة لحقوق النشر
• •اآلليات واالختراعات (القابلة للحصول على براءة اختراع أو ال)
• •أي معلومات متعلقة بالتصميم
• •مواصفات المنتج أو الدوائر اإللكترونية المغطاة
• •الخوارزميات والدوال الحسابية
• •الرسوم البيانية والمخططات والتكوينات
• •الدوائر واآلليات
• •أعمال التأليف والبحث
• •عمليات توفير األدوات والتصنيع والتجميع والتركيب والصيانة
• •التسويق والتسعير
• •مخططات المنتجات الجديدة
• •قوائم أو معلومات العمالء
• •األسرار التجارية
• •التكاليف أو البيانات المالية األخرى (بما في ذلك النشرات الصحفية غير
المعلنة والمعلومات حول معامالتنا أو عملياتنا أو عمليات االستحواذ أو
االندماج التجارية)
• •مرتبات الموظفين وبنود التعويض

السرية:ال يسمح بالوصول إلى معلومات الملكية إال لألشخاص المفوضين
أو العمليات المصرح لها.
االكتمال :يتم الحفاظ على دقة وموثوقية معلومات الملكية بمنع إجراء أي
تعديل غير مصرح به على المعلومات ،سواء بقصد أو بدون قصد.
اإلتاحة :يحتفظ األفراد المفوضون والعمليات المصرح بها بحق الوصول
الموثوق به إلى معلومات الملكية في الوقت المناسب.

يتحمل كل منا مسؤولية حماية السرية واالكتمال واإلتاحة للمعلومات
الخاضعة للملكية التي تخص  Ciscoأو عمالءنا أو موردينا أو شركاءنا
أو آخرين نمارس معهم األعمال.
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يوقع موظفو  Ciscoعلى اتفاقية عدم الكشف ( )NDAعند توظيفهم (وقد
يحتاجون إلى التوقيع على اتفاقيات إضافية على حسب طبيعة الوظيفة).
وإضافة إلى االلتزامات الموضحة في االتفاقية ،يجب على جميع الموظفين
االلتزام بالمتطلبات التالية:

استخدام  /اإلفصاح عن المعلومات
الطلبات من األطراف الخارجية
يُشترط الحصول على موافقة كتابية فيما يخص الطلبات المتعلقة
بمعلومات الملكية السرية واإلفصاح عنها إلى أطراف ثالثة .يرجى
زيارة مركز اتفاقية عدم الكشف للمزيد من المعلومات.
المعلومات المطلوب معرفتها داخليًا
يجب أال يتم اإلفصاح عن معلومات الملكية أو المعلومات السرية إال إلى
موظفي  Ciscoالذين لديهم غرض تجاري مشروع ويحتاجون إلى
معلومات إلتمام أعمالهم.
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جلب المعلومات إلى داخل Sisco
تأمين معلومات األطراف الخارجية
ينبغي عدم استخدام المعلومات المملوكة أو السرية لعميل أو شريك أو
مورد أو موفر خدمات أو طرف خارجي آخر أو نسخها من جانب موظف
مصرحا به كتابيًا من أمين بيانات
في  Ciscoإال إذا كان استخدامها
ً
 Ciscoالمالئم والطرف الخارجي مع تحديد الطرف الخارجي لمتطلبات
حماية البيانات.

ال تقبل معلومات غير مصرح بها
يجب رفض أي معلومات ملكية غير مطلوبة تتعلق بأطراف ثالثة ،أو
إعادتها كما هي أو نقلها إلى قسم الشؤون القانونية في  Ciscoفي حالة
تسلمها من قبل أحد الموظفين دون قصد.
جهات التوظيف السابقة
يجب على الموظفين االمتناع عن االستخدام أو المشاركة مع Cisco
للمعلومات التي تخص جهات توظيف سابقة (إال إذا استحوذت Cisco
على جهة التوظيف السابقة أو حقوق الحصول على المعلومات).
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إعطاء أولوية لحماية البيانات

حماية البيانات هو األولوية األولى للجميع .على كل موظف ومورد في
 Ciscoمسؤولية حماية البيانات السرية والخاضعة للملكية التي يتعامل
معها بالنيابة عن  .Ciscoستساعدك مبادئ حماية البيانات أدناه في
تعامالتك على كل مستوى في المؤسسة ،فخذ وقتك لقراءتها وفهمها.
 .1مسؤول :أنا مسؤول وخاضع للمساءلة عن حماية البيانات المملوكة
والسرية التي أصادفها.
 .2على علم :أعلم وأفهم سياسات حماية البيانات والخصوصية وسوف
أستكمل أي تدريب مطلوب لحماية البيانات أو الخصوصية.
تقريرا بأي
 .3أتصف بالشفافية :سوف أخطر مديري على الفور وارفع
ً
عمليات كشف محتملة أو فعلية لبيانات سرية أو خاضعة للملكية إلجراء
المزيد من التحقيق.
 .4فاهم :أفكر قبل التعامل مع بيانات مملوكة أو سرية وأستطيع تبرير
مشاركتها مع شخص وكيفية مشاركتها عبر بث آمن باستخدام أدوات/
وسائل معتمدة.
 .5متسق :أمتثل لمتطلبات الطرف الخارجي الخاصة بكيفية التعامل مع
بياناتهم وأوجه كل االستعالمات و/أو طلبات التعاقد إلى مركز اعتماد
معلومات العمالء.
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 .6مبادر :سوف أدمج الخصوصية واألمان والمرونة في عروض
وعمليات منتجنا وخدماتنا.
ولشركة  Ciscoالحق في طلب وضع ضوابط أمنية على جميع األجهزة
اإللكترونية والحاسوبية المستخدمة في إدارة أعمالها ،أو التفاعل مع
الشبكات الداخلية ،أو أنظمة العمل ،سواء المملوكة أو المستأجرة من ِقبل
 Ciscoأو الموظفين أو طرف ثالث.

مالحظة :تملك ً Cisco
أيضا الحق في أن تفحص في أي وقت كل
الرسائل أو الملفات أو البيانات أو البرمجيات أو المعلومات األخرى
المخزنة على هذه األجهزة أو المنقولة عبر أي جزء من شبكة .Cisco

كن على معرفة بسياسة حفظ السجالت والمخطط الزمني لها في Cisco
لتحديد مدة االحتفاظ بمحتواك ومنع التخلص من المعلومات المرتبطة
بتحقيق أو مطالبة أو دعوى قضائية .اتصل بفريق إدارة السجالت
والمعلومات الخاصة بالمؤسسات ( )ERIMلطلب المساعدة
الحماية من اإلفشاء بالخارج
إذا وصلت بيانات عميلنا لعمالء آخرين أو شركاء أو موردين أو منافسين
أو إلى الجمهور ،فإننا نخاطر بفقدان العمالء وتدمير سمعة  Ciscoإلى
جانب العقوبات القانونية والتنظيمية المحتملة .كما أن الموظفين الذين
ينتهكون هذه الثقة قد يتعرضون لعواقب .ينبغي الكشف عن أي فقدان فعلي
أو محتمل لبيانات العميل على الفور إما باستخدام أداة اإلبالغ عن فقدان
بيانات العميل أو أداة CLIP

قم بإدارة سجالت الشركة بالشكل المالئم.
نتعاون في  Ciscoونتبادل المعلومات بعدة أشكال سواء كان بري ًدا
ً
تسجيال صوتيًا أو مستن ًدا إلكترونيًا أو ورقيًا .تعرف
إلكترونيًا أو فيديو أو
على سياسات  Ciscoالمرتبطة بإدارة السجالت والبريد اإللكتروني
واالحتفاظ بها بحيث نمتثل للمتطلبات القانونية ومتطلبات األعمال.
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ماذا لو...
أحتاج إلى تبادل الملفات السرية مع عميل وشريك خارجي .كيف أفعل
ذلك بأمان؟
ينبغي على الموظفين أن يستخدموا مصفوفة أدوات وإرشادات نقل الملفات
المتاحة على موقع حماية بيانات العمالء على الويب .تقدم المصفوفة عدة
سيناريوهات وخيارات من األدوات وجهات اتصال للمساعدة.
كنت أعمل لدى أحد منافسي  .Ciscoهل من المقبول التحدث مع فريق
العمل الذي أعمل معه في  Ciscoعن بعض من إستراتيجيات البيع
لدى جهة عملي السابقة؟
ال .ينبغي أال تشارك المعلومات التي يمكن اعتبارها سرية أو خاضعة
للملكية .راجع اإلرشادات المتعلقة بالمعلومات الخاضعة لملكية جهات عمل
سابقة لالطالع على المزيد من المعلومات.
ماذا لو تلقيت رسالة بريد إلكتروني أو طر ًدا يحتوي على بيانات خاضعة
لملكية أحد المنافسين؟
ال تقرأ الوثيقة وال تتحها للمشاركة مع زمالئك أو مديرك في العمل .ينبغي
إغالق الطرد بسرعة وتأمينه .ال تعد إرسال رسالة البريد اإللكتروني.
اتصل باإلدارة القانونية في  Ciscoعلى الفور وانتظر تعليماتهم.
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األدوات
أعمل في مشروع سيتضمن تبادل المعلومات السرية مع طرف خارجي.
هل أنا بحاجة إلى تطبيق اتفاقية عدم الكشف ( )NDAقبل البدء في
المحادثة معهم؟
نعم  -ينبغي تطبيق اتفاقية عدم الكشف أو االتفاقيات األخرى المالئمة في
بداية أي عالقة عمل جديدة .راجع مركز اتفاقية عدم الكشف لترى ما إذا
كانت اتفاقية عدم الكشف موجودة بالفعل أم ال.
يريد عميل مني أن أوقع على اتفاقية خصوصية خاصة به .فهل يمكنني
ذلك؟
يجوز فقط للتوقيعات المعتمدة ،كما تم تعيينها في أداة عملية
الموافقة االفتراضية ( ،)VAPEالتوقيع نيابة عن  .Ciscoيمكنك توجيه
أي أسئلة تتعلق بحماية بيانات العمالء وأسئلة الخصوصية إلى فريق مركز
اعتماد معلومات العمالء (.)CIC

• •سياسة إدارة السجالت والجدول الزمني لالحتفاظ بها في Cisco
• •السجالت المؤسسية وإدارة المعلومات ()ERIM
• •سياسات أمن المعلومات
• •مركز اتفاقية عدم الكشف
• •موقع حماية بيانات العمالء على الويب
• •مصفوفة أدوات نقل الملفات
• •سياسة حماية البيانات
• •موقع معايير حماية بيانات العمالء على الويب
• •مؤسسة األمان والثقة ()STO
• •مركز الخصوصية
• •سياسة عالقات المحلل العالمي
• •السياسة العالمية للتحدث إلى اإلعالم
• •سياسة العالقات مع المستثمرين
• • :CLIPاإلبالغ عن حادثة فقدان بيانات العمالء

إذا كانت لديك أسئلة أخرى ،فعليك االتصال مبكتب األخالقيات للمساعدة.
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ألتزم بالقانون
االمتثال القانوني أحد أسس ممارسة شركتنا لدورها االجتماعي بشكل جيد .فباعتبارنا شركة عالمية ،فإننا نظل على اطالع
بالقوانين والتشريعات؛ حيث نتقدم لعمل أنشطة تجارية حول العالم.

ما هي القوانين التي تؤكد عليها المدونة؟
المنافسة في السوق وممارسة األعمال
بشكل أخالقي

		

تحافظ قوانين مكافحة االحتكار والمنافسة على ازدها السوق.
تشجع قوانين مكافحة االحتكار على المنافسة في السوق بحيث يكون لدى
المستهلكين المزيد من الخيارات واالستفادة من انخفاض األسعار .وتحظر
قوانين مكافحة االحتكار في جميع أنحاء العالم الممارسات التجارية التي
تحد من المنافسة .فعلى سبيل المثال ،تمنع قواعد مكافحة االحتكار إبرام
اتفاقيات بين منافسين يتفقون على أسعار أو شروط أخرى سوف يقوموا
على أساسها ببيع منتجات أو خدمات أو تقسيم عمالء أو أسواق .كما
وضعت قوانين مكافحة االحتكار القواعد المتعلقة بالتعامل الحصري أو
تجميع أو ربط أو تسعير تكاليف أقل أو منع أو إعاقة البائعين عن الخصم
أو (في عدد قليل من البلدان) التمييز بين البائعين المماثلين في المنزلة فيما
يتعلق بتحديد األسعار والمدفوعات الترويجية .يمكن النتهاكات مكافحة
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االحتكار األكثر خطورة  -على سبيل المثال ،االتفاقات بين المتنافسين
بشأن تحديد األسعار  -أن تؤدي إلى فرض عقوبات جنائية على Cisco
واألفراد المعنيين ،تتضمن الغرامات والسجن .كما يمكن النتهاك قواعد
مكافحة االحتكار األخرى أن تؤدي إلى فرض غرامات مرتفعة وأضرار
واإلضرار بالسمعة وإمكانية فرض مراقبة حكومية على القرارات التجارية
لشركة  .Ciscoتلتزم  Ciscoتمامًا بالمنافسة النزيهة واالمتثال لقوانين
مكافحة االحتكار والمنافسة في كل بلد نمارس أنشطتنا التجارية به .إذا
كانت لديك أسئلة تتعلق بقوانين مكافحة االحتكار والمنافسة ،أو إذا كنت
تعتقد أن  Ciscoأو شريك أو منافس لها ال يمتثل لتلك القوانين ،فيجب
فورا بقسم الشؤون القانونية التابع لشركة .Cisco
عليك االتصال ً

المتاجرة بناء على معلومات داخلية
والسرية في المؤسسة

		

ال تتاجر بالمعلومات "الداخلية".
إذا كنت تمتلك مواد أو معلومات غير سرية تتعلق بشركة  Ciscoأو
أعمالها ،فإن سياستنا تنص على أنه ال يجوز لك أو ألي شخص آخر أو

كيان شراء أو بيع األوراق المالية لشركة  Ciscoأو االشتراك في أي
إجراء آخر للحصول على هذه المعلومات أو إعطائها لآلخرين .ويسري
هذا ً
أيضا على المتاجرة باألوراق المالية لشركة أخرى (على سبيل المثال،
عمالء شركة  Ciscoوالموردون والبائعون والمقاولون من الباطن
وشركاء األعمال التجارية) إذا كان لديك مواد أو معلومات سرية عن هذه
الشركة قد حصلت عليها بحكم منصبك في  .Ciscoيجب تجنب مجرد
اإليحاء بوجود تعامل غير مالئم .يرجى مالحظة أن أنماط المتاجرة تخضع
لرقابة لصيقة وتتعاون  Ciscoبشكل كامل مع تحقيقات الحكومة في
احتمال وجود متاجرة خفية.
يُحظر "التلميح" ً
أيضا.
يُحظر على موظفي  Ciscoالتلميح آلخرين؛ بمعنى تمرير معلومات
داخلية إلى أصدقاء أو أقاربفي ظل ظروف توحي بأن موظف  Ciscoكان
يحاول مساعدة شخص على تحقيق ربح أو تجنب خسارة .فباإلضافة إلى
أن التلميح شكل من أشكال استغالل المعلومات السرية الداخلية للتربح ،فهو
ً
أيضا انتهاك خطير لسرية الشركة .ولهذا السبب؛ ينبغي أن تتجنب مناقشة
المعلومات الحساسة في أي مكان قد يسمعها اآلخرون فيه ،مثل مقاهي
 Ciscoأو المواصالت العامة أو داخل المصاعد.
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غير مسموح بمعامالت المشتقات المالية والتحوط المالي.
يُحظر على موظفي ً Cisco
أيضا المتاجرة في أي سندات مشتقات مالية
صادرة عن  Ciscoمثل خياري العرض والطلب لألوراق المالية ،بغض
النظر عما إذا كان الموظف لديه معلومات مهمة أو غير متاحة للجمهور أم
ال .كما تحظر سياسة  Ciscoالبيع الموجز أو االنخراط في أي أشكال
أخرى لمعامالت التحوط المالي في سندات  Ciscoمثل طلبات الشراء
والبيع المقترنة أو عقود بيع القروض بسبب االختالف الذي يمكن أن ينتج
عن هذه المعامالت بين أهداف الموظفين والمساهمين اآلخرين.

اإلعالن الرسمي عن المعلومات
يجب أن تكون المعلومات التي نفصح عنها بشأن شركتنا كاملة ومنصفة
ودقيقة ومناسبة ومفهومة.
من المهم عمل الملفات التي نقدمها لمفوضية السندات والبورصة
والوكاالت الحكومية األخرى بالشكل المالئم .يمكن استدعاؤك لتقديم
معلومات من أجل تقارير عامة تصدر عن  .Ciscoإذا تم ذلك ،فاحرص
على أن تكون المعلومات دقيقة ،وكاملة ،وموضوعية ،وذات صلة
بالموضوع ،وفي حينها ،ومفهومة؛ بغية المساعدة على ضمان تحقق
الكمال واإلنصاف والدقة وحسن التوقيت والفهم عند اإلفصاح عن
معلومات في التقارير والمستندات المرسلة أو المقدمة إلى الهيئات
الحكومية ،والمراسالت العامة األخرى.

مكافحة الفساد والرشوة العالمية
ً
مطلقا مع الرشوة والفساد.
ال تتسامح Cisco
من األهمية بمكان التصرف بأقصى قدر من النزاهة واألمانة والشفافية
واالمتثال لقوانين مكافحة الفساد اإلقليمية والوطنية ،بما في ذلك قانون
مكافحة ممارسات الفساد األجنبي ( .)FCPAسوف نتنازل عن فرص
األعمال ً
بدال من أن ندفع رشاوى ,وسوف ندعم موظفينا عندما يتعرضون
لفقدان مبيعات بسبب رفض دفع الرشاوى.
ً
عروضا أو نعطي أو نقبل أي ميزة
وبشكل محدد ،نحن ال نقدم وعو ًدا أو
(يمكن أن تشمل أي شيء له قيمة ،وليس األموال فقط) كحافز غير مالئم
التخاذ إجراء غير قانوني أو غير أخالقي أو ينتهك الثقة .راجع سياسة
مكافحة الفساد والرشوة العالمية لشركة  Ciscoأو تواصل مع
 corporate_compliance@cisco.comلطلب المساعدة.
الهدايا والترفيه

فيما يخص هدايا األعمال المقبولة والمحظورة ،راجع قسم
"أفهم سياسات الهدايا والترفيه لدينا" .يجب تقديم عروض الدفع مقابل سفر
الضيف أو إقامته بما يتفق مع سياسة مكافحة الرشوة والفساد وسياسة
الهدايا والسفر والترفيه.
سلوك عمالئنا
تسعى ً Cisco
أيضا إلى العمل مع شركاء األعمال الذين يشاركون قيمنا
المتمثلة في الشفافية واألمانة في كل التعامالت التجارية .نطلب من
شركائنا في األعمال االلتزام بسياسة مكافحة الفساد للشركاءCisco ..
لديها تدريب متاح لشركائها .إذا كنت تتعامل مع موردين ،ينبغي أن تدرك
أن المتوقع منهم االلتزام بسياسة مدونة قواعد السلوك للموردين
وواألخالقيات للموردين,إلى جانب أي مبادئ إرشادية ذات صلة للمساعدة
على ضمان االمتثال.
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المساهمات السياسية لألفراد
بموجب قوانين االنتخابات في الواليات المتحدة ،قد يكون مطلوبًا من بعض
الموظفين ،بما في ذلك المديرون والمسؤولون في مؤسسة  ،Ciscoأن
يحصلوا على اعتماد مسبق من أداة المساهمات السياسية في الواليات
المتحدة من  Ciscoقبل إجراء بعض األنواع من المساهمات في الحمالت
االنتخابية .انظر مدونة أخالقيات القطاع العام بالواليات المتحدة لشركة
 Ciscoللحصول على المزيد من المعلومات .بالنسبة إلى السياسات
المتعلقة باستخدام أصول الشركة في النشاطات السياسية ،راجع قسم
"أستخدم الموارد بمسؤولية".

حقوق الطبع والنشر والتأليف
تأكد من الحصول على تصريح قبل استخدام مواد تخضع لحقوق الطبع
والنشر المملوكة لطرف ثالث.
تحظر سياسة  – Ciscoقد يكون غير قانوني في الواقع – نسخ مواد
محمية بحقوق طبع ونشر مملوكة ألطراف خارجية أو إعادة إنتاجها أو
معالجتها رقميًا أو نشرها أو استخدامها أو تعديلها لتطوير منتجات Cisco
أو جزء منها ،وكذلك المواد الترويجية ،والمراسالت الكتابية والمدونات
ووسائل اإلعالم االجتماعية األخرى ،ما لم يتم الحصول على تصريح
كتابي مسبق من صاحب حقوق الطبع والنشر.
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يجوز تطبيق هذه المتطلبات بغض النظر عما إذا كان المنتج النهائي
لالستخدام الشخصي ،أو االستخدام الداخلي في  ،Ciscoأو أي استخدام
آخر .كما أن سياستنا تحظر على الموظفين استخدام منشآت Cisco
ومعداتها وشبكاتها للعمل أو االستحواذ أو التوزيع لنسخ غير مصرح بها
لمواد خاضعة ألطراف النشر خاصة بأطراف خارجية (بما في ذلك
االستحواذ أو المشاركة ألفالم وبرامج تلفاز وبرمجيات وموسيقى خاصة
بأطراف خارجية عبر اإلنترنت ومواقع النظراء) .يمكن أن يؤدي
االستخدام غير المالئم لمواد خاضعة لحقوق النشر إلى إجراءات مدنية
وجنائية .إذا كانت لديك أسئلة ،يرجى االتصال باإلدارة القانونية.

خصوصية البيانات الشخصية
الكثير من الدول لديها قوانين لحماية الخصوصية أو البيانات الشخصية.
إننا نلتزم بحماية توقعات الخصوصية المعقولة لجميع من نتعامل معه ،بما
في ذلك العمالء ،والموردون/الشركاء وزوار مواقعنا على الويب،
والموظفون .إذا كان يمكنك الوصول إلى البيانات الشخصية (بما في ذلك
البيانات التي يستضيفها طرف خارجي) في سياق عملك ،فمن المهم أال
تجمع مثل هذه البيانات أو تصل إليها أو تستخدمها أو تشاركها إال في
الحدود الضرورية والمالئمة لتحقيق المسؤوليات الوظيفية التي تم تكليفك
بها وبما يتفق مع سياسات  Ciscoوالقوانين واللوائح المحلية .إذا ثارت
أسئلة ،فاستشر فريق الخصوصية.

لوائح التصدير
يتحمل كل الموظفين مسؤولية االلتزام بقوانين التصدير.
مسموح بتصدير منتجات  Ciscoبالتصريحات المالئمة إلى معظم
المستخدمين النهائيين المدنيين/التجاريين الموجودين في كل المناطق
باستثناء الوجهات والدول المحظورة التي تُعرف بأنها داعمة لنشاطات
إرهابية .لمزيد من المعلومات حول الكيفية التي يمكنك بها دعم لوائح
االمتثال لشركة  ،Ciscoتفضل بزيارة موقع الويب لمجموعة تجارة
التصدير العالمية (. )GET

لوائح االستيراد
يتحمل كل الموظفين مسؤولية االلتزام بقوانين التصدير .مسموح في معظم
المناطق باستيراد المنتجات بالنيابة عن  Ciscoفي وجود اإلعالنات
والتراخيص المالئمة للجمارك ومع االلتزام بقوانين الجمارك لدى الوجهة
المستهدفة وسياسات  Ciscoوإجراءاتها .تشمل االستثناءات اآلثار
الشخصية ،والشحنات إلى الوجهات المحظورة والدول التي تُعرف بأنها
داعمة لنشاطات إرهابية .لمزيد من المعلومات حول الكيفية التي يمكنك بها
دعم لوائح االمتثال لالستيراد لشركة  ،Ciscoبما في ذلك القيود اإلضافية
الخاصة بالدول ،تفضل بزيارة موقع الويب للجمارك العامة .

قوانين مكافحة غسيل األموال
تلتزم شركة  Ciscoوالشركات التابعة لها بالمشاركة في الجهود الدولية
لمكافحة غسيل األموال وتمويل النشاطات اإلرهابية واإلجرامية .وهذا
مدرج ً
أيضا في التزامات  Ciscoالقانونية أمام مختلف السلطات القضائية.
يتحمل موظفو  Ciscoفي بعض الدول مسؤولية شخصية عن المساهمة
في منع غسيل األموال وينبغي أن يدركوا أهمية االلتزام بسياسات
وإجراءات مكافحة غسيل األموال ( )AMLوتمويل اإلرهابيين في Cisco
عندما يكون ذلك مالئمًا .تشمل بعض التزامات  Ciscoفي هذا
الخصوص :االلتزام بسياسات وإجراءات مكافحة غسيل األموال وإجراء
تحريات عن العميل لضمان أال تتعامل  Ciscoمع أفراد أو كيانات على
قوائم العقوبات الدولية وفي الواليات المتحدة.

نمارس حقوقنا القانونية عند الضرورة
تحتفظ  Ciscoبالحق في االتصال بالسلطات القانونية إذا توفر سبب وجيه
يفيد ارتكاب موظف سابق أو حالي جريمة تتعلق بمحل عمل .Cisco

وفي حالة تعارض أحد القوانين المحلية مع مدونة قواعد السلوك
المهني ،فإننا نتبع القانون المحي .ومع ذلك ،في حالة تعارض
ممارسة األعمال المحلية مع مدونة قواعد السلوك المهني ،فإننا
نتبع مدونة قواعد السلوك المهني .وعندما يلتبس عليك األمر،
اطلب المساعدة.
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ماذا لو...
ماذا لو عرفت نتائج األرباح ربع السنوية قبل إعالنها رسميًا؟ هل
بناء على هذه المعلومات؟
يمكنني شراء أسهم في الشركةً ،
ِّ
ال .تندرج هذه المعلومات ضمن "المعلومات المادية السرية" ،ويشكل
ً
ً
ً
محتمال لقوانين
وانتهاكا
انتهاكا لسياستها،
شراء أسهم في Cisco
األوراق المالية الفيدرالية.
منتجا جدي ًدا يخطط لطرحه قريبًا .اتفقت آراء
عرض أحد الموردين ً
فريقي على أن المنتج لن يكون مفي ًدا بالنسبة إلى  Ciscoلكنني
أعتقد أنه سيكون ابتكارًا حقيقيًا بالنسبة إلى مجاالت أخرى .هل
يمكنني شراء أسهم في شركة المورد قبل إطالق المنتج؟
ال يجوز لك شراء هذه األسهم إال بعد اإلعالن عن المنتج الجديد
للجمهور .وإال ،فسيُعتبر ذلك متاجرة بنا ًء على معلومات داخلية،
وهو أمر غير قانوني.
أضافت إحدى المستشارات ممن نتعامل معهم لتسريع اإلجراءات
الحكومية في منطقة معينة أتعاب "تيسير" كبيرة على الرسوم التي
تفرضها على  .Ciscoأشعر بالقلق من أنها تنوي تمرير هذه
ُرسل أو
األموال اإلضافية إلى المسؤولين المحليين .تدل على أنه م َ
مُستلم من قنوات مصرح بها؟
ال تتغاضى  Ciscoعن رشوة المسؤولين الحكوميين  -سواء بصورة
مباشرة أو عن طريق طرف ثالث  -وقد تكون  Ciscoمسؤولة فعليًا
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األدوات/الموارد
نظرا للحتمالية
من الناحية القانونية في حالة وجود "شارات حمراء" ً
حدوث رشوة .إذا كنت تشك في أن هذه المستشارة قد تدفع هذا المال
بشكل غير مالئم ،فاتصل بمكتب األخالقيات أو اإلدارة القانونية..
ماذا لو كنت مضط ًرا لالختيار
بين االلتزام بقانون محلي أو االمتثال لمدونة قواعد السلوك المهني؟
يسود القانون دائمًا على المدونة .إذا كان لديك شك ،فراجع مكتب
األخالقيات أو قسم الشؤون القانونية لطلب المساعدة.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى ،فعليك االتصال بمكتب األخالقيات
للمساعدة.

مكافحة الفساد:
	•التدريب العالمي على مكافحة الفساد
	•أداة الكشف عن الهدايا والسفر والترفيه
	•موقع  Jiveالخاص بالهدايا والسفر والترفيه ()GTE
القطاع العام في الواليات المتحدة في :Cisco
	•المبيعات الفيدرالية في الواليات المتحدة (مدونة األخالقيات
ودليل االمتثال)

	•قواعد تقديم الهدايا إلى القطاع العام في الواليات
المتحدة
	•أداة اإلسهام السياسي في الواليات المتحدة

موارد التصدير:
	•مجموعة  Ciscoللصادرات العالمية ومراقبة التكنولوجيا

	•ارتباطات مفيدة لالمتثال لقوانين التصدير

موارد الخصوصية:
	•فريق الخصوصية
	•مركز الخصوصية
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أتحلى بالدقة واألخالق إزاء مواردنا المالية
ً
موظفا في  ،Ciscoنلتزم جميعًا بتعزيز النزاهة في المؤسسة ،وأتحمل مسؤوليتي تجاه أصحاب المصلحة
بوصفي
داخل  Ciscoوخارجها .وهذا يشمل معرفة السياسات المالية والمحاسبية الداخلية وااللتزام بها .ال يفرض القانون
معالجة المعلومات المالية وتقديم التقارير في الوقت المحدد وبدقه فحسب ،بل إنها ِّ
تشكل لب التزامنا بأداء العمل
بأمانة وأخالق.

ال أتعامل مع البيانات أو النشاطات المالية بشكل مباشر ،فهل ينطبق هذا علي؟ نعم.
قم بإدارة الموارد المالية لشركة  Ciscoبمسؤولية ودقة .يتحمل كل
موظفي  Ciscoمسؤولية شخصية عن أي أموال تخص الشركة وتخضع
لسيطرتهم .يجب عدم استخدام أموال الشركة إال في أغراض العمل في
 .Ciscoيجب على كل موظف أن يحرص على أن نتلقى قيمة جيدة
ونحافظ على سجالت دقيقة وفي الوقت المحدد لكل النفقات .وهذا يشمل أي
شيء تم شراؤه من أطراف خارجية .ومن انتهاكات المدونة أن تخفي أو
تزور أو تخطئ في تسجيل المستندات أو البيانات أو تبدلها فيما يخص
استخدام أموال .Cisco
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اتبع سياسات اإلبالغ بالنفقات في  .Ciscoيتعين على موظفي Cisco
االمتثال لسياسات اإلنفاق العالمية والسياسات األخرى ذات الصلة في
 ،Ciscoمثل سياسة السفر واالجتماعات والفعاليات والتوريد وما إلى
ذلك ،ويجب على الموظفين بشكل خاص إرسال كل نفقات األعمال
متاحا (مثل Oracle
باستخدام األدوات المعتمدة عندما يكون ذلك ً
 )iExpensesأو استكمال نموذج مطالبة يدوي عندما ال تكون األدوات
المميكنة متاحة .مطلوب من موظفي  Ciscoتصنيف النفقات بدقة
وإرسالها في الوقت المحدد (في خالل  30يومًا من دفع النفقات) .محظور
بشدة عدم اإلبالغ عن معاملة أو تغيير توصيفها أو إنشاء وثائق زائفة أو
غير دقيقة مثل الزعم بوجود نفقات ذات صلة دون أن تكون متعلقة بالعمل
أو معتمدة.

قم بتسجيل كل معامالت المبيعات بدقة .تضع سياسة الحجوزات الشاملة
ً
تعريفا لمعايير معامالت المبيعات ليتم تسجيلها باعتبارها محجوزة وتنص
سياسة التعامل غير القياسي على متطلبات المعالجة واالعتماد ألي بنود
مبيعات غير قياسية .من المحظور بشدة االستثناءات والمخالفات لهذه
المتطلبات أو الضوابط األخرى لتسجيل العائد ويجب اعتماد االستثناءات
والمخالفات من الهيئة السيادية المختصة في  .Ciscoويُعد انتهاك هذه
الضوابط – مثل االلتزامات الجانبية غير المصرح بها أو الحجوزات
خطيرا.
أمرا
ً
"اإللكترونية" ً -
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الموظفون الذين يتحملون مسؤوليات
تقديم التقارير المالية
باإلضافة إلى مدونة قواعد السلوك المهني ،يتحمل الرئيس التنفيذي
والمدير المالي وجميع موظفي الشؤون المالية التزامات خاصة
وملزمة بموجب مدونة أخالقيات المسؤول المالي في .Cisco
تشمل هذه المدونة الحاكمة تقديم معلومات دقيقة ومكتملة وموضوعية
وذات صلة ومفهومة .وعلى هؤالء األفراد تعزيز التزام شركتنا
بإعداد التقارير بإنصاف وفي وقتها المناسب فيما يخص النتائج
المالية لشركة  Ciscoووضعها.
وسوف ينظر إلى أي انتهاك ،بما في ذلك القصور في اإلبالغ
باالنتهاكات المحتملة ،لمدونة أخالقيات المسؤول المالي على أنه أمر
انضباطي خطير وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراء ضد الموظف ،بما في
ً
انتهاكا قد وقع ،فيرجى
ذلك إنهاء الخدمة .إذا كنت تعتقد أن ثمة
االتصال بقسم الشؤون القانونية ،أو مكتب األخالقيات أو لجنة
المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة .بموجب مدونة قواعد السلوك
المهني ،تحظر سياسة  Ciscoاالنتقام من أي موظف جراء اإلبالغ
بحسن النية بأي انتهاكات محتملة أو فعلية للمدونة.
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ماذا لو...
ماذا لو مارس مديري الضغط من أجل "تحقيق مكاسب شخصية"؟
يُناط بك مسؤولية التحلي باألمانة والدقة .إذا شعرت أنك تتعرض
لضغوط لتفعل خالف ذلك ،فاتصل بمكتب األخالقيات أو قسم الشؤون
القانونية أو الموارد البشرية .ويمكنك االتصال بلجنة المراجعة المنبثقة
عن مجلس اإلدارة لدينا .إذا لم تشعر بارتياح إزاء سلوك القنوات
الداخلية ،يمكنك االتصال بخط أخالقيات  Ciscoمتعدد اللغات في أي
وقت على مدار اليوم ومن كل أنحاء العالم.

يحصل عليهم ألغراض غير التي حصل على خصم معين لها ألسباب
تنافسية؟
يمكن أن يؤدي هذا إلى تحويل المنتج إلى "سوق التهريب غير
المصرح به" مما يؤدي إلى اإلضرار ببائعي التجزئة الشرعيين لدى
 Ciscoواحتمال إساءة استخدام الخدمة .إذا كنت تعتقد أنه يتم بيع
المنتج/الخدمة خارج الصفقة المعتمدة ،فاتصل بإدارة حماية العالمة
التجارية ومكتب األخالقيات.

ماذا لو ُطلب مني أن أحجز للشراء بدون أمر شراء؟
يجب أن تكون كل الصفقات مصحوبة بأمر شراء من عميل .تضمن
سجالت المبيعات هذه أن مواردنا المالية دقيقة وتحمي الشركة من
االحتيال .يرجى الرجوع إلى سياسة الحجوزات الشاملة للحصول على
العناصر الالزمة ألمر الشراء.

ماذا لو ُطلب مني عمل صفقة حيث يستطيع العميل اختيار المنتجات
التي عليها خصم كبير فقط؟
يُسمى هذا الموقف "انتقاء الكرز" وهو محظور .يمكن أن يؤدي هذا
ً
أيضا إلى تسريب الخصم واحتمال تحويل مسار المنتج .راجع

ماذا لو ُطلب مني عمل صفقة لبيع منتج أو خدمة لبائع تجزئة أعرف
أنه غير مصرح له بالحصول على هذا المنتج أو الخدمة أو أنه

مسؤول التحكم المالي لديك أو مكتب األخالقيات إذا كنت تعتقد أنه
مطلوب منك أن تعقد صفقة بهذه الطريقة.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى ،فعليك االتصال بمكتب األخالقيات
للمساعدة.
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التزامنا بالنزاهة
تجربة العمالء والرقابة على الجودة

ٌ
مسؤول عن فهم مدي تأثير دوري في نهاية المطاف على العمالء.
إنني
وسوف أتعامل بطريقة تفكير تعزز تجربة العمالء ( )CXوذلك لتحقيق
األهداف التجارية والنتائج المرجوة لعمالئنا بشكل أفضل وجعل تفاعالتهم
مع  Ciscoسهلة للغاية وتقديم منتجات وخدمات وحلول عالمية المستوى
وخلق تجربة ممتعة بشكل عام .أوافق على اتباع سياسة الجودة في Cisco
ونظام إدارة األعمال في  Ciscoاللذان يصفان مدى التزامنا بالجودة ورضا
عمالئنا .يرجى زيارة موقعي ضمان العميل وتجربة العميل للحصول على
المزيد من المعلومات.

المسؤولية االجتماعية للشركات

أتصرف بأسلوب يتسق مع مبادئ المسؤولية االجتماعية لشركتنا
(.)CSR
تعتمد برامج المسؤولية االجتماعية للشركة على ممارسات األعمال
المسؤولة واالستثمارات االجتماعية لخلق قيمة على المدى الطويل .تركز
المسؤولية االجتماعية لشركتنا على مجاالت تشمل :تحويل المجتمعات
وخلق خبرة جذابة للموظف وحوكمة أعمالنا وتطوير المنتجات وتصنيعها
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بمسؤولية على مدى سلسلة اإلمداد وحماية البيئة .يشجع قادة  Ciscoكل
الموظفين على أن يكونوا نشطين في مجتمعاتهم وأن يحافظوا على الموارد
المحدودة .يمكنك قراءة المزيد في تقرير المسؤولية االجتماعية للشركات
السنوي أو زيارة موقع الويب الخاص بالمسؤولية االجتماعية للشركات.
حقوق اإلنسان محل تقدير .Cisco
تدعم  Ciscoاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ( )UDHRوالميثاق
العالمي لألمم المتحدة ( ,)UNGCوهو مبادرة سياسية إستراتيجية
لألعمال الملتزمة بتوافق عملياتها وإستراتيجياتها مع  10مبادئ مقبولة
عالميًا في مجاالت حقوق اإلنسان والعمالة والبيئة ومكافحة الفساد .نضع
تقييمًا بشكل دوري ونتناول األمور المتعلقة بحقوق اإلنسان في عمليات
أعمالنا وفي المجتمعات التي نعمل فيها .تعرف على المزيد عن طريق
االطالع على هذا الفيديو القصير للتدريب على حقوق اإلنسان.
نحن نؤيد االستخدام المالئم لمنتجات  Ciscoوخدماتها.
تدعم  Ciscoبشدة التعبير الحر واالتصال المفتوح على اإلنترنت .نؤمن
بأن الحريات النابعة من التواصل ،بما في ذلك الوصول إلى المعلومات،
مهمة لحماية حقوق اإلنسان وتطويرها.
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يتمثل هدفنا لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في توسيع
الوصول إلى المعلومات وتشجيع االبتكار .ولتحقيق هذا الهدف ،نصمم
منتجاتنا ً
وفقا لمعايير شفافة وعالمية ،والتي نعتقد أنها حاسمة للتغلب
على الرقابة وحماية الخصوصية والحفاظ على عالم مترابط.
وسوف نستمر في الدفاع القوي عن حرية التعبير وحماية الخصوصية،
التي نؤمن بأنهما أساسيان لنجاح االبتكار في مجال األعمال وازدهار
المجتمع.

األدوات/الموارد
	•موقع المسؤولية االجتماعية للشركة على الويب
	•شؤون الشركات في Cisco
	•الجودة في المؤسسة
	•نظام إدارة األعمال في Cisco

دور المدير

تقع على مديري  Ciscoمسؤوليات قيادية
لتقديم قدوة جيدة وتشجيع بيئة من التواصل المفتوح واألمين بدون
خوف من االنتقام واتخاذ إجراء فوري عند لفت انتباههم إلى وجود
مشاكل أخالقية .من المتوقع منهم أن يعززوا ثقافة  Ciscoاألخالقية
وعدم توجيه الموظفين أب ًدا إلى تحقيق نتائج تنتهك سياسات  Ciscoأو
المدونة أو القانون.
كما أن عليهم مسؤولية اعتماد عدد من المعامالت بالنيابة عن الشركة.
ً
وكيال في  ،Ciscoفإن عليك مسؤوليات وكالة
مديرا أو
باعتبارك ً
مهمة لضمان تحقيق متطلبات السياسة.
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السياسات ومواقع الويب ذات الصلة
فيما يلي السياسات التي تغطيها مدونة قواعد السلوك المهني ويمكن الوصول إليها من موقع الويب الداخلي
الخاص بمركز السياسة والعمليات لشركة .Cisco
احترام اآلخرين
	•العقاقير والكحوليات في محل العمل
	•حماية سياسة تصنيف البيانات المرتبطة بالموارد البشرية
	•سياسة التعدي على الحقوق
	•المضايقة في محل العمل
استخدام الموارد بمسؤولية
	•سياسة الوسائط االجتماعية
	•ممارسات الوسائط االجتماعية المثلى وأسئلة وأجوبة بشأنها
	•سياسة الفيديو في المؤسسة
	•استخدام أصول Cisco
تضارب المصالح
	•سياسة تعارض المصالح
	•الكشف عن المشاركة الخارجية لمجلس اإلدارة (المستشار الفني
أو مجالس اإلدارة العامة/الحكومية التي تستهدف الربح)
	•دليل الرعاية في Cisco
	•سياسات االستثمار في Cisco
الهدايا والترفيه
	•أداة الكشف عن الهدايا والسفر والترفيه ()GTE
	•سياسة الهدايا والسفر والترفيه
	•سياسة نفقات السفر
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	•سياسة النفقات العالمية
	•إرشادات الهدايا واإلقامة للقطاع العام
	•سياسة التبرعات الخيرية
حماية أصول  Ciscoومعلوماتها
	•سياسة عالقات المحلل العالمي
	•السياسة العالمية للتحدث إلى اإلعالم
	•سياسة العالقات مع المستثمرين
	•سياسات أمن المعلومات في Cisco
	•سياسة حماية بيانات Cisco
	• :CLIPاإلبالغ عن حادثة فقدان بيانات العمالء
	•سياسة االحتفاظ بالبريد اإللكتروني وإدارته
	•سياسة إدارة السجالت والجدول الزمني لالحتفاظ بها
	•سياسة ترتيب المعلومات اإللكترونية
	•سياسة عالقات المحلل العالمي
االلتزام بالقوانين واللوائح
	•سياسة مكافحة الفساد والرشوة العالمية
	•السياسة العالمية لمكافحة الفساد لدى شركاء Cisco
	•سياسة المتاجرة بناء على معلومات سرية
	•سياسة الخصوصية وحماية البيانات
	•المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر المملوكة لطرف ثالث

األخالقيات والنزاهة المالية
	•سياسة الحجوزات العالمية
التكامل
	•سياسة الجودة في Cisco
	•سياسة حقوق اإلنسان العالمية

قواعد األخالقيات التكميلية
	•مدونة أخالقيات المسؤولين الماليين في Cisco
	•مدونة  Ciscoألخالقيات القطاع العام في الواليات المتحدة
	•إرشادات برنامج التقييم اإللكتروني في  Ciscoللعمل في
مدارس التعليم من الروضة وحتى المرحلة الثانوية والمكتبات
بالواليات المتحدة.
	•سياسة أخالقيات الموردين وقواعد سلوك الموردين
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المسرد
أصول الشركة  -قد تكون أشياء ملموسة وغير ملموسة بما في ذلك:
مرافق شركة  Ciscoومعداتها ولوازمها؛ واألموال والمنتجات
والنظم الحاسوبية والبرمجيات؛ وبراءات االختراع والعالمات
التجارية وحقوق التأليف والنشر؛ وغيرها من معلومات الملكية؛
وأوقات عمل الموظفين.
البيانات الشخصية  -أي معلومات يمكن استخدامها لتحديد هوية فرد
أو االتصال به أو تحديد موقعه.
الحكومة  -أي شيء له قيمة ،بما في ذلك ،على سيل المثال ال
الحصر:
• •أي هيئة تشريعية أو إدارية أو قضائية وطنية أو خاصة
بمقاطعة أو إقليمية أو محلية
• •أي مؤسسة تمولها الدولة ،مثل المؤسسات غير التجارية التي
يتم تأسيسها بموجب القوانين الخاصة أو المدارس أو الجامعات
أو مرافق الرعاية الصحية أو أجهزة الشرطة أو الهيئات
العسكرية أو الجهات المصدرة للتصاريح الحكومية أو
الموافقات أو التراخيص أو خالفه.
• •أي شركة مملوكة للدولة ( )SOEو/أو أدوات مملوكة للدولة
• •منظمة دولية عامة (شبه حكومية) (مثل األمم المتحدة وصندوق
النقد الدولي واالتحاد اإلفريقي ،إلخ).
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• •أي جامعات عامة ومستشفيات ومدارس ومكتبات وصناديق
استثمار سيادية وموفري خدمات االتصاالت إلى جانب
المؤسسات الدولية العامة مثل األمم المتحدة أو البنك الدولي أو
االتحاد اإلفريقي.
الرشوة  -إعطاء أو عرض إلعطاء أي شيء له قيمة لمسؤول
حكومي أو ممثل شركة للتأثير على قرارتقديري .قد تفرض القوانين
المحلية تعريفات أوسع.
الصديق  -ألغراض سياسات  Ciscoومدونة قواعد السلوك المهني،
الصديق هو فرد لك عالقة شخصية وثيقة معه (بمعنى آخر ،صديق
مقرب).
ً
قروضا أو أسهم أو عمليات
العناصر المعادلة للنقد  -يمكن أن تكون:
على األسهم أو شيكات بنكية أو شيكات سياحية أو تأشيرة أو ً
نوعا
آخر من الشيكات أو بطاقات النقد أو أوامر المال أو سندات
االستثمارات أو الوثائق المالية القابلة للتفاوض.
المصدر المنفرد  -كيان منفرد غير  .Ciscoيستطيع كل موظف منا
أن يقبل هدية أو أكثر من مصدر واحد (أي شركة أو مؤسسة واحدة)
بحد أقصى إجمالي نهائي للقيمة السوقية يبلغ  100دوالر في العام.

المضايقة – المضايقة هي أي سلوك غير مرحب به من شأنه أن
يخلق تخويف أو معاداة أو بيئة عمل عدوانية أو ينطوي على غرض
أو أثر يتعارض بشكل غير معقول مع تأدية الفرد لعمله .تشمل
األمثلة ،دون حصر:
• •التعليقات اللفظية أو الكتابية و/أو السلوك البصري (مثل الرسوم
الكرتونية أو اإليماءات) ذات الطبيعة المهينة أو السوقية
• •السلوك البدني ،بما في ذلك تقييد الحركة الطبيعية أو اإلعاقة أو
اللمس أو السلوك البدني العدواني أو التهديدي اآلخر
• •التهديد أو المطالبة بأن يقبل الفرد بخيارات معينة أو يمارسها
دون أن تكون مرتبطة منطقيًا باألداء الوظيفي إذا كان يريد
االحتفاظ بوظيفة أو الحصول عليها أو لتجنب خسارة أخرى أو
كشرط للحصول على مزايا وظيفية أو تأمين أو ترقية
• •االنتقام بسبب اإلبالغ عن التعدي أو لمساعدة موظف آخر
لإلبالغ عن التعدي أو للمشاركة في تحقيق في شكوى بالتعدي
• •التعدي الجنسي غير القانوني مثل العروض أو الطلبات غير
المرغوبة لمجامالت جنسية والسلوكيات األخرى اللفظية أو
الكتابية أو البصرية أو البدنية ذات الطبيعة الجنسية والتي تؤثر
على أي جانب في العمل
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المعلومات المهمة غير المتاحة للجمهور  -المعلومات غير المتاحة
للجمهور والتي من المرجح منطقيًا أن تؤثر على قرار المستثمر
بشراء سندات شركة أو بيعها أو االحتفاظ بها.
المورد  -أي مورد لمنتج أو خدمات إلى  ،Ciscoبما في ذلك
المستشارون والمتعاقدون والوكالء إلى جانب أي مورد تعتبره
 Ciscoفعليًا في التعامل معه حتى لو لم يتم منح أعمال له في
النهاية.
الهدايا والترفيه – أي شيء له قيمة ،بما في ذلك ،على سبيل المثال
ال الحصر:
• •الوجبات أو اإلقامة
• •الخصومات
• •القروض
• •نقود أو مكافئ نقدي
• •الخدمات
• •األجهزة
• •الجوائز
• •المنتجات
• •النقل
• •استخدام المركبات أو المنشآت المخصصة لقضاء العطالت
• •تجديدات المنزل
• •تذاكر لحضور فعاليات ترفيهية/رياضية
• •بطاقات هدايا أو شهادات
• •األسهم
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• •فرصة شراء أسهم مباشرة في شركة مرتبطة بشركة
Cisco
• •البنود التفضيلية لمنتج أو خدمة
فرد األسرة/القريب  – -شريك حياة أو ولي أمر أو شقيق
أو جد أو طفل ،أو حفيد أو حماة أو حمو أو شريك في
المنزل (من الجنس اآلخر أو من نفس الجنس) أو فرد آخر
في األسرة يعيش معك أو يعتمد عليك ماليًا بشكل آخر أو
تعتمد أنت ماليًا عليه.
مواد حقوق الطبع والنشر – قد تشمل المواد المحمية بحقوق
الطبع والنشر المسجلة ألطراف ثالثة األعمال الكتابية
والمخططات البيانية والرسومات والصور ومقاطع الفيديو
والموسيقى والبرمجيات والتسجيالت الصوتية ،سواء اشتملت
على العمل بأكمله أو جزء منه .إضافة إلى ذلك ،قد تمتد
حماية حقوق الطبع والنشر ألطراف خارجية لتشمل المواد
سوا ًء أكانت تحمل إشعارات بحقوق الطبع والنشر أم ال.
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موارد إضافية
تقدم  Ciscoالكثير من الموارد لمساعدتك في المواقف األخالقية.
مكتب األخالقيات
	•مكتب أخالقيات Cisco
	•اإلبالغ عن المخاوف/خط األخالقيات
	•موارد األخالقيات الخاصة بالمديرين
	•مركز سياسة  Ciscoوالعمليات
الموارد البشرية في Cisco
http://wwwin.cisco.com/HR/

لجنة المراجعة المنبثقة عن
ﻣجلس اإلدارة من Cisco
	•البريداإللكتروني-
auditcommittee@external.cisco.com
	•البريد Cisco Systems, Audit Committee -
112# Serra Way, PMB 1
 05
95035 Milpitas, CA
أمن المعلومات في Cisco

مكتب االمتثال العالمي للقطاع العام
publicsectorcompliance@cisco.com
االستشارة العامة
generalcounsel@cisco.com
عالقات  Ciscoمع المستثمرين
	•CMS
	•داخلية
عالقات المحلل الداخلي

• •العمل في اإلدارة المالية  -استعرض واقبل قواعد
أخالقيات المسؤول المالي في Cisco
• •العمل في المبيعات/التسويق العالمي خارج الواليات
المتحدة أو مع حسابات عالمية  -أكمل دورة التعليم
اإللكتروني العالمية لمكافحة الفساد عبر اإلنترنت..
يُطلب من الموظفين الجدد ،كجزء من عملية استيعابهم وتجهيزهم،
استكمال الموافقة على القواعد ّ
(وأي قواعد تكميلية ذات صلة وفترة
التدريب اإللزامية) عندما يلتحقون إلى  .Ciscoمطلوب بعد ذلك من
الموظفين الجدد أن يشاركوا في اعتماد المدونة السنوي.

فريق الخصوصية
	•البريد اإللكتروني
	•مركز الخصوصية
شهادات/تدريب إضافي
• •العمل مع مسؤولين حكوميين في الواليات المتحدة  -اقرأ و ِقر
بمدونة أخالقيات القطاع العام بالواليات المتحدة وأكمل
تدريب "التعامل مع عمالء القطاع العام في الواليات المتحدة"
• •للعمل في مدارس التعليم من الروضة وحتى المرحلة الثانية
والمكتبات بالواليات المتحدة –.اقرأ و ِقر بإرشادات برنامج
التقييم اإللكتروني لشركة Cisco

العالقات العامة للشركات

شركة  ،Cisco Systems, Inc.مدونة قواعد السلوك المهني

37

الفهرس
استخدام السجالت ،واالحتفاظ بها

24

الذكاء التنافسي

24–21

تداول األسهم

استغالل المعلومات السرية الداخلية للتربح

26

الرشوة

27 ,19

تضارب المصالح

17–15

19

تكافؤ فرص العمل

11–10

اإلبالغ عن المخاوف

9– 8

السحوبات

حقوق اإلنسان

32
24

اإلبالغ عن المصروفات

31-30

السرية

9– 8

االتصاالت اإللكترونية ،وحمايتها

24–21

السالمة

11

خصوصية ،العمالء

اإلحاالت

17-16

الصادرات

27

خصوصية ،الموظف

األصول

21 ,12

الضغط

13

خط األخالقيات

العقاقير والكحوليات

11

رئيس المجلس ،يشغل

المديرون

33

شجرة القرارات

المسؤولية االجتماعية للشركات

32

قانون الممارسات األجنبية الفاسدة

اإلقرارات
االنتقام
األنشطة السياسية والمساهمات

16

10–8
27 ,13

26

28 ,11
9
16
5
27
9

المضايقات

11-10

لجنة التدقيق

الترفيه

20–18

المعدات ،استخدام

14–12

مجالس اإلدارة ،والعاملين فيها

التقارير المالية

31–30

المعلومات ،حماية

24–21 ,12

مجهول

التمييز

10

الملكية الفكرية

24–21 ,13

مسؤولية الموظف

9–8 ,4

التهديدات ،أو السلوك العنيف

11

الموارد ،استخدام

14–12

معلومات الملكية

25–21

الموردون

27 ,17

مكافحة الفساد

الجودة

32

الهدايا

20–18

مواد حقوق الطبع والنشر

الحكومة ،العالقات مع

19

الوسائط االجتماعية

التبرعات الخيرية

التوظيف

شركة  ،Cisco Systems, Inc.مدونة قواعد السلوك المهني

19

17-16 ,10

16
9

27
27 ,13

12

38

نرحب بأي آراء بشأن أي من جوانب مدونة قواعد السلوك المهني.
يرجي إرسال التعليقات على عنوان البريد اإللكترونيCOBC@cisco.com :
آخر مراجعة :أبريل 2016
حقوق الطبع والنشر والتأليف © لألعوام  2016 – 2007لشركة  .Cisco Systems, Incجميع الحقوق محفوظة Cisco .و ،Cisco logoو
 ،Cisco Systemsوشعار  Cisco Systemsعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة  .Cisco Systems, Incو/أو الشركات
التابعة لها في الواليات المتحدة وفي بلدان أخرى معينة .وجميع العالمات التجارية األخرى الواردة في هذا المستند أو على موقع ويب ملكية خاصة
لمالكيها .كما أن استخدام كلمة "الشريك" ال يشير ضمنيًا إلى وجود عالقة شراكة بين شركة  Ciscoوأي شركة أخرى.

شركة  ،Cisco Systems, Inc.مدونة قواعد السلوك المهني

39

