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أهالً بالفريق،

لم أكن متحمًسا للغاية قبل ذلك عن مستقبلنا معًا. يتعين علينا االستمرار في توليد ابتكارات 
وقدرات جديدة بوتيرة لم نشهدها أبًدا من قبل، وأن نكون على أهبة االستعداد إلدخال 

التغييرات عند الضرورة وذلك بهدف توليد عوامل النجاح لعمالئنا، ولشركائنا، ولشركة 
.Cisco

ومع ذلك، فإن الشيء الوحيد الذي لن يتغير هو التزامنا الدائم بالحفاظ على أعلى معايير 
العمل والسلوك المهني واالمتثال. كما أننا نتحلى بثقة عمالئنا وشركائنا وأصحاب المصلحة 

التابعين لنا في جميع أنحاء العالم، وكذلك تحظى بالثقة المنتجات والخدمات التي نقدمها، 
وذلك ألننا نلتزم دائماً بقيّم قوية ونبذل جهوًدا مضنية دائًما من أجل اتخاذ الخيارات 

الصحيحة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ األعمال.

تعتبر مدونة قواعد السلوك المهني بمثابة مرآة تعكس قيم شركة Cisco كما أنها تُمثل مجموعة األدوات التي ينبغي الرجوع إليها عند 
اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل وحل العديد من المشكالت التي قد تواجه الشخص. 

أفخر بتعيين Cisco أساس لثقافة واعية توضح أهمية أن تكون مدرًكا لبيئتك والشعور بالمساءلة والتمكين وتوقع أن تعمل على خلق 
ثقافة حيث ال تشعر باألمان فحسب، ولكن يمكنك تحقيق النجاح أيًضا. ينبغي أن يستمر "تعامل األشخاص" والمبادئ وااللتزام بالشمول 

والتنوع الكامل للمجموعة لدينا في توجيه جميع معامالتنا وتفاعالتنا التجارية، بما في ذلك كيفية التعامل مع بعضنا البعض في مكان 

رسالة ترحيب من تشاك روبنز، الرئيس والمدير التنفيذي
العمل. ال تجيز cisco التحرش أو أي نوع من أنواع التمييز. فمن الضروري أن تشعر بالثقة واألمان في اإلفصاح عن أي مخاوف 
وأن Cisco ستُعالج المخاوف بطريقة مناسبة. وهذا األمر موضح باستفاضة في مدونة قواعد السلوك المهني تحت عنوان: "أحترم 

اآلخرين".

إذا كانت لديكم أسئلة حول األشياء الصحيحة التي ينبغي القيام بها أو شعرتم بأن هناك انتهاًكا لمدونة قواعد السلوك المهني، فيُرجى 
الكشف عن ذلك - بالتحدث مع مديرك أو االتصال بنا عبر ethics@cisco.com أو بالتواصل مع الشؤون القانونية. ويمكنكم أيًضا 

مشاركة مخاوفكم دون ذكر اسمكم من خالل نموذج األخالقيات عبر الويب أو الخدمة الهاتفية لـخط األخالقيات المتوفر بلغات متعددة.

من األهمية بمكان بالنسبة لنا جميعًا في Cisco أن نلتزم بأعلى المعايير األخالقية. نحن مدينون بذلك لعمالئنا وشركائنا ومساهمينا 
وبعضنا البعض. شكًرا لكم لكونكم جزًءا من Cisco، والستمراركم في دعم مبادئنا وقيمنا.

مع خالص التقدير،
تشاك روبنز

الرئيس والمدير التنفيذي

"تشاك روبنز - مدونة قواعد السلوك 
 المهني"

نص مكتوب

الموارد اإلضافيةالمسردسياسات ذات صلة اسأل/أبلغالمحتويات

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/cobc/2019/chuck-robbins-cobc-transcript-2019.pdf
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قيمنا
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أتحلى باألخالق

تقديم خيارات جيدة. عندما تواجه معضلة أخالقية، فإنك تتحمل مسؤولية اتخاذ اإلجراء الالزم. قد يبدو أن األسهل أال 
تتحدث عن شيء أو تغض الطرف عنه، ولكن عدم اتخاذ أي إجراء، في حد ذاته، يعد إجراًء قد تترتب عليه عواقب 

وخيمة. بادر باإلبالغ إذا رأيت أو اشتبهت في نشاط ينتهك مدونة قواعد السلوك المهني. ونحن 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 ومبادئنا األساسية. بغض النظر عن الوضع، 
ينبغي تحّري الصدق التام والنزاهة في كل ما تفعله. وبصفتك موظفًا، فأنت مسؤول عن ممارسة ثقافة الوعي 

واالمتثال لجميع القوانين 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 إلجراءات تأديبية، والتي قد تشمل إنهاء الخدمة. كما أن التزامك الفردي بالقيام بالشيء الصحيح سيعزز 

سمعتنا كعالمة تجارية موثوق بها.

األفكار المبتكرة والتقنيات الناشئة وعمليات االستحواذ اإلستراتيجية - نحن نعمل في صناعة وتيرتها سريعة ودائمة التغير. ولكن هناك أشياء لن تتغير مطلقًا، مثل تحري األمانة واألخالق واالحترام المتبادل بيننا أثناء القيام 
باألعمال. في Cisco، نحن نعيش قيمنا كل يوم. كما أن فعل الشيء الصحيح هو مبدأ يسري في دمائنا. 

لذا، كيف أعلم أنني بحاجة إلى اتخاذ إجراء عندما يكون الموقف غير واضح؟ 

استخدم شجرة القرارات األخالقية كي تساعدك في تحديد 
أفضل إجراء يمكن اتخاذه.

اسأل/أبلغ

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns.html
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شجرة القرارات األخالقية - "اسأل نفسك"
استخدم شجرة القرارات األخالقية كي تساعدك في تحديد أفضل إجراء يمكن اتخاذه.

قد يترتب على القيام بذلك عواقب وخيمة. ال تفعله.
هل هذا قانوني؟

1

هل هذا يمتثل لسياسة 
شركة Cisco؟

2

هل هذا يعكس
قيم وثقافة شركة 

Cisco؟

3

4

هل ستشعر بالقلق إذا 
ظهرا هذا اإلجراء في 

عناوين األخبار؟

5

هل يمكن لهذا اإلجراء 
أن يؤثر سلبًا على 

Cisco إذا قام جميع 
الموظفين باتخاذه؟

6

هل يمكن لهذا اإلجراء 
أن يؤثر سلبًا على 
أصحاب المصلحة 

التابعين للشركة؟

يبدو قرار المضي قدًما في هذا اإلجراء مناسبًا.

غير متأكد؟ راجع:
مركز السياسة والعمليات •
مديرك •
الموارد البشرية •
الشئون القانونية  •
• ethics@cisco.com

اسأل/أبلغ مدونة قواعد السلوك المهني لشركة Cisco Systems, Inc. لعام 2019 الموارد اإلضافيةالمسردسياسات ذات صلة المحتويات

https://policycentral.cloudapps.cisco.com/cppc/home
https://helpzone.cisco.com/
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
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أعرف المدونة
نحن نؤمن في Cisco بأن 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 تماًما. 

تساعدك مدونة قواعد السلوك المهني في التوجيه الصحيح. فهي تُعد مصدًرا سهل 
االستخدام يمكنك االعتماد عليها للمساعدة في تحديد ما هو مناسب عندما يتعلق األمر 

بالتصرف بنزاهة في مكان العمل. 

تعزز المدونة ما يلي: 
تحري السلوك األخالقي واألمانة في جميع العالقات • 

اإلفصاح الكامل والعادل والدقيق والمناسب والمفهوم في التقارير والوثائق العامة• 

حماية جميع معلومات الملكية الخاصة والمعلومات السرية والشخصية • 

االلتزام بالقوانين والقواعد واللوائح والتوجيهات الحكومية المعمول بها• 

الحث على اإلبالغ داخليًا عن أي انتهاكات لمدونة قواعد السلوك المهني• 

المساءلة عن التزام كل موظف في Cisco بمدونة قواعد السلوك المهني• 

تسري مدونة قواعد السلوك المهني على كل فرد في Cisco بجميع أنحاء العالم. تسري 
مدونة قواعد السلوك المهني على جميع موظفي Cisco والشركات التابعة لها وأعضاء 
مجلس إدارة الشركة. ونحن نسعى أيًضا إلى القيام بأعمال تجارية مع الموردين والعمالء 

وتجار التجزئة الذين يلتزمون بمعايير أخالقية مماثلة. يراقب مكتب األخالقيات مدونة 
قواعد السلوك المهني ويحّدثها.

ال يملك أحد سلطة إشراكك في سلوك ينتهك مدونة قواعد السلوك المهني. أنت مسؤول 
أيًضا عن مراقبة أّي انتهاكات محتملة لمدونة قواعد السلوك المهني واإلبالغ عنها، سواء 
حدثت داخل Cisco أو من خالل المعامالت الخارجية. يرجى الرجوع إلى "أفصح عن 

مخاوفي" للحصول على إرشادات حول كيفية اإلبالغ عن مخاوفك.

مدونة قواعد السلوك المهني كبيرة... ولكنها ليست شاملة. وحيث إنه ليس من الممكن 
التطرق إلى ذكر كل حالة، فنحن نعتمد عليك في ممارسة الحكم السديد في اتخاذ 
قراراتك، وطلب الدعم عند وجود مشكالت أو مسائل غير موجودة في المدونة.

فكيف تساعدني مدونة قواعد السلوك المهني في مثل هذه المواقف؟
تراقب Cisco القوانين واللوائح باستمرار في جميع أنحاء العالم. نحن على ثقة بأن 

موظفينا يتبعون روح القانون ويقومون بالشيء الصحيح األخالقي حتى 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. في حالة تعارض 
القانون المحلي مع مدونة قواعد السلوك المهني لدينا، فنحن نلتزم بالقانون المحلي. ولكن، 

إذا كانت ممارسات األعمال المحلية تتعارض مع مدونتنا، فنحن نتبع مدونتنا. وعندما 
يلتبس عليك األمر، اطلب المساعدة. 

يجب إرسال التنازل عن أّي جزء من مدونة قواعد السلوك المهني إلى مكتب األخالقيات 
والحصول على موافقته. يجب أن يوافق مجلس اإلدارة أيًضا على التنازالت الممنوحة 

للموظفين التنفيذيين أو أعضاء مجلس إدارة Cisco وهي تخضع لإلفصاح للعامة 
بالوسائل المناسبة مع ذكر أسباب منح التنازل. 

تجب المصادقة على مدونة قواعد السلوك المهني وأّي إرشادات ومدونة )مدونات( 
تكميلية أخرى سنويًا )وذلك رهنًا بالقانون المحلي(. يُطالب الرئيس والمدير التنفيذي 
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mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=


بالنسبة ألية أسئلة أو مخاوف أخرى، يرجى اإلرسال إلى 
ethics@cisco.com للحصول على المساعدة.

موارد المبيعات الفيدرالية •
التعلم اإللكتروني لمكافحة الفساد العالمي •
سياسة مكافحة الفساد والرشوة مركز السياسة والعمليات •

تلميح

األدوات
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ماذا لو...
ماذا لو كان يجول بخاطري أّي مخاوف إزاء مدونة قواعد السلوك المهني أو لدي 

تحفظات بشأن استكمال المصادقة عليها؟ ينبغي عليك مناقشة أي مخاوف مع مديرك 
أو الموارد البشرية أو إرسال رسالة بخصوصها إلى عنوان البريد اإللكتروني 

ethics@cisco.com. بغض النظر عن حالة موافقتك على مدونة قواعد السلوك المهني، فأنت ملزم دائًما باتباع 
  .Cisco السياسيات التي تتضمنها. ويُعد إتمام الموافقة على مدونة قواعد السلوك المهني شرًطا للتوظيف في

لماذا يُطلب من موظفي Cisco الموافقة على القواعد كل عام؟ يتم تحديث مدونة قواعد السلوك المهني بانتظام استناًدا 
إلى بيئة األعمال الحيوية، وتغيير القوانين، وآراء الموظفين ومقترحاتهم. يتعين عليك الحصول على التصديق على 
مدونة قواعد السلوك المهني كل عام للتأكد من أنك على دراية  بأحدث مدونة قواعد سلوك مهني وأن تتذكر أن هذه 

المدونة تُعد مورًدا يمكنك الرجوع إليه طوال العام.

للشركة، تشاك روبنز، ومجلس اإلدارة جميع الموظفين بمراجعة مدونة قواعد السلوك المهني وفهمها والمصادقة عليها وااللتزام 
بها. ستتلقى إشعارات ترشدك إلى استكمال المصادقة السنوية على مدونة قواعد السلوك المهني. وقد يُطلب أيًضا من الموظفين الذين 

يضطلعون بأدوار ومسؤوليات معينة استكمال شهادات إضافية وتدريب إضافي. 

كجزء من عملية التوظيف، يُطلب من المعينين الُجدد استكمال شهادة مدونة قواعد السلوك المهني وأي مدونات تكميلية أخرى ذات 
صلة والتدريب اإللزامي عند انضمامهم إلى Cisco. وبعد ذلك، يتعين على الموظفين الجدد أن يشاركوا في اعتماد المدونة السنوي.

اسأل/أبلغ مدونة قواعد السلوك المهني لشركة Cisco Systems, Inc. لعام 2019 الموارد اإلضافيةالمسردسياسات ذات صلة المحتويات

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/federal.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/gac/training.html
https://policy.cisco.com/cppc/home
https://helpzone.cisco.com
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تقدم شركة Cisco لك عدة طرق سرية للحصول على 
المساعدة بشأن أي استفسار أو مخاوف.

تلميح
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أفصح عن مخاوفي

يمكنك البدء دائًما بالتحدث مع مديرك أو ممثل قسم الموارد البشرية أو الشؤون القانونية. 
فهؤالء األشخاص منوطون بمسؤولية االستماع والمساعدة. ال تتسامح Cisco مع أّي 
انتقام يتخذ ضد أّي موظف يستفسر عن سوء السلوك أو يبلغ عنه بصدق وحسن نية. 

فاالنتقام من أّي شخص يستفسر عن انتهاك لمدونة قواعد السلوك المهني أو يبلغ عنه يُعد 
في حد ذاته انتهاًكا للمدونة.

إذا كنت ال تشعر بالراحة في التحدث مع مديرك أو الموارد البشرية أو تشعر بأن 
النتائج لم تحل المشكلة، فيرجى اإلرسال إلى ethics@cisco.com. ويُتاح مكتب 

األخالقيات 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 يسمح به االقانون.

أدرك مسؤوليتي، كأحد موظفي Cisco، لخلق ثقافة وعي واإلفصاح عن مخاوفي عند رؤية أو الشك في شيء قد يضر الشركة. كموظف، لديك التزام بسرعة التحدث عن أي شيء تعتقد، بحسن نية، أنه قد يشكل انتهاًكا. وإذا 
رأيت شيئًا أو واجهت شيئًا، فعليك اتخاذ إجراء. نشجعك وندعمك للمضي قدًما في التعامل مع الحاالت التي "تشعر بأنها ليست سليمة". 

"ثق بحدسك" - نص مكتوب

ومع هذا، يمكنك اختيار الكشف عن مخاوفك، وسوف نعالجها فوًرا. تسعى Cisco إلى 
االستجابة باستمرار النتهاكات السياسة المزعومة. واستناًدا إلى نوع المشكلة، سيتدخل 
القسم المناسب لمعالجتها؛ ومن الممكن أن يكون مكتب األخالقيات أو الشؤون القانونية 
أو  الموارد البشرية أو أي قسم آخر. 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.  

ما أفضل طريقة لالستفسار عن المخاوف أو اإلبالغ عنها؟
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 ethics@cisco.com :البريد اإللكتروني: مكتب األخالقيات

عبر اإلنترنت: نموذج األخالقيات عبر الويب، المخصص للموظفين العاملين بشركة 
Cisco وغير العاملين بها واإلبالغ دون الكشف عن الهوية

ماذا لو أبلغت عن أحد مخاوفي ولم أسمع 
عنها شيئًا على اإلطالق بعد ذلك؟ تُعالج جميع 

المسائل في الحال، إال أنه من غير الممكن 
إرسال النتائج إليك مرة أخرى نظًرا لمتطلبات الخصوصية/السرية. إذا تم 

اإلبالغ عن المخاوف بسرية باستخدام نموذج األخالقيات عبر الويب، استخدم 
هذا االرتباط لعرض عملية إنشاء حالة أخالقية. يمكنك التحقق في حالة تقديم 

استخدام االرتباط يمكنك تلقي عند إنشاء الطلب األصلي الخاص بك من خالل 
موقع إخفاء. قد يجيب مقدم الخدمة لدينا التابع للجهة الخارجية عن استفسارك 
من خالل متابعة األسئلة باستخدام أداة WebForm لألخالق. يتم تخصيص 
رقم حالة لالتصاالت بـخط األخالقيات )الُمدار بواسطة جهة خارجية(، وذلك 

للحفاظ على عدم كشف الهوية لشركة Cisco، ولكن ال يزال بإمكانك متابعة المخاوف 
التي أبلغت عنها. 

كيف يمكنني االتصال بممثل الموارد البشرية أو العالقات للموظفين؟ الرجاء زيارة 
موقع ويب منطقة المساعدة لخدمات الموظفين. 

ماذا لو ُطلب مني التعاون في تحقيق داخلي. هل يجب علي المشاركة؟ نعم. بصفتك 
موظفًا في Cisco، يجب عليك  التعاون في التحقيقات 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 ربما يكون غير قانوني... وأنا 
خائف من االنتقام لو أفصحت عن هذا الفعل؟ في هذه الحالة، تواصل مع ممثل 

الموارد البشرية أو ethics@cisco.com أو الشؤون القانونية. لن تتسامح 
Cisco مطلقًا مع أّي انتقام يضطلع به مديرك أو آخرون نتيجة اإلبالغ عن 

شيء بحسن نية. 

الهاتف: يتوفر خط األخالقيات  متعدد اللغات 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. لديك خيار الحفاظ على عدم الكشف عن 
هويتك* عند االتصال. ومع ذلك، يمكن إعاقة التحقيق إذا تعذر على الُمحقق االتصال بك 
للحصول على مزيد من المعلومات. * الرجاء مالحظة ما يلي: بعض البلدان ال تسمح 

باإلبالغ عن أّي مخاوف دون الكشف عن الهوية.

البريد العادي: يمكن أيًضا إرسال األسئلة والمخاوف — بسرية ودون الكشف عن الهوية 
 :)PMB( باستخدام صندوق البريد الخاص التالي —

Cisco Systems، Audit Committee 
Serra Way، PMB #112، Milpitas، CA 95035 105

يمكنك أيًضا التواصل مع لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة عن طريق البريد 
auditcommittee@external.cisco.com :اإللكتروني على العنوان

ماذا لو...

اسأل أو أبلغ. يمكنك التواصل مع مكتب األخالقيات بسرية تامة عبر 
الوسائل التالية:
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يتمحور تأسيس الثقافة الواعية حول إدراك بيئتك والشعور بالمسؤولية، وتوقع دورك في العمل على إنشاء ثقافة شاملة ودودة، وإيجابية، ومبتكرة، ومجزية – بيئة تعمل على التعزيز الفردي والتعبير الجماعي، واالبتكار واإلنجاز. 
يُتاح أمام الموظفين فرص للنمو على الصعيد المهني والشخصي. ويعاملني الجميع باحترام ووقار. وفي المقابل، أدرك واجبي نحو التصرف بمسؤولية، وكوني عضًوا في فريق، وأعامل اآلخرين باحترام ووقار. وتقدير الجميع 

يعزز تعاونا وإنتاجياتنا.

أنت حر في ممارسة عملك دون الخوف من أّي مضايقة أو ترهيب. تحظر Cisco أّي 
سلوك يميّز موظفًا أو مجموعة من الموظفين بطريقة سلبية بسبب نوع الجنس أو العرق 

أو اللون أو األصل الوطني أو سلسلة النسب أو المواطنة أو الديانة أو العمر أو الفدرة 
البدنية أو العقلية أو الحالة الصحية أو المعلومات الوراثية أو الحمل أو الميول الجنسية 

أو الهوية الجنسية أو التعبير عن الجنس أو حالة المحاربين القدماء أو الحالة االجتماعية 
أو غير ذلك من المعلومات األساسية المحمية بموجب القانون. ويمكن أن يكون للتعدي 

أشكال عديدة – بما في ذلك، التواصل اللفظي أو الجسدي البذيء أو سوء السلوك 
المتكرر بحيث يعتبره أي شخص عاقل سلوًكا عدوانيًا بشكل موضوعي. 

ويُعد أّي شكل من أشكال المضايقة انتهاًكا لمنهج Cisco والسياسات التي تنتهجها. 
كما ورد في قسم "أفصح عن مخاوفي"، يجب أن تشعر بثقة وأمان )بدون خوف من 

االنتقام( عند اإلبالغ أو التواصل مع الموارد البشرية أو ethics@cisco.com إذا 
كنت قلقًا. 

نحن ال نقوم بالتمييز. ونفتخر بما لدينا من قوى عاملة عالمية. يتم اتخاذ قرارات 
التوظيف والتعيين والتطوير والترقية الخاصة بالموظفين في كل مراحل عملية التوظيف  

دون النظر إلى نوع الجنس أو العرق أو اللون أو األصل الوطني أو سلسلة النسب أو 
المواطنة أو الديانة أو العمر أو القدرة البدنية أو العقلية أو الحالة الصحية أو المعلومات 
الوراثية أو الحمل أو الميول الجنسية أو الهوية الجنسية أو التعبير عن الجنس أو حالة 
المحاربين القدماء أو الحالة االجتماعية أو غير ذلك من المعلومات األساسية األخرى 
المحمية بموجب القانون. فنحن متحمسون تجاه الحفاظ على الجانب البناء في ثقافتنا 

 .Cisco ونضمن أن كل فرد يُعامل باحترام ووقار كعضو مهم في فريق

يتسع مكان عملنا لألشخاص من ذوي اإلعاقة. قد تكون اإلعاقات مرئية أو غير مرئية. 
كذلك قدرات األفراد ووجهات النظر قد ال تكون ظاهرة في البداية. ونحن نرحب بالعديد 

كيف يتم تمكين موظفي Cisco لتحقيق النجاح؟ 
من المواهب والمبدعين من األشخاص ذوي اإلعاقة، كما نلتزم بإزالة العوائق من 

أمام موظفينا وعمالئنا وشركائنا وموردينا. تعد الشبكة المتصلة لتوعية ذوي اإلعاقة 
مؤسسة عالمية لتوريد موظفين في شركة Cisco، وتقدم شبكة دعم قوية لألشخاص 

ذوي اإلعاقة. ويعمل قسم عالقات الموظفين في شركة Cisco على توفير خبراء 
.Cisco متخصصين لتوجيه المديرين والموظفين خالل عملية التكيف في شركة

أحترم اآلخرين
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نحن نلتزم بتوفير مكان عمل آمن وغير مهدد. ينبغي للموظفين أن يكونوا على دراية 
بجميع إرشادات السالمة واألمان واتباعها، واإلبالغ عن أّي ظروف أو حاالت أو 

حوادث غير آمنة. ويجب أيًضا اإلبالغ فوًرا عن أّي 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، يُرجى زيارة موقع 
ويب السالمة واألمان ومرونة األعمال على الصعيد العالمي.

يمكنك المساعدة في حماية أصول Cisco عن طريق االلتزام سياسة الوصول العالمية 
من Cisco، التي تتضمن ارتداء شارة Cisco الخاصة بك، وضمان أنه مرئية في 
جميع األوقات. افحص دائماً شارتك في قارئ الوصول عند الباب قبل دخول منشأة 

Cisco وال تسمح لألشخاص غير الحاملين شارة بالدخول إلى مباني Cisco. ويرجى 
االتصال بـمركز عمليات مرافق األمان )SFOC( لإلبالغ عن أي سلوك مشبوه.

نحن نوفر إجراءات وقائية لحماية معلوماتك الشخصية. تحترم Cisco حقوق 
خصوصية جميع موظفيها ومصالحهم وتوفر إجراءات وقائية لحماية المعلومات 

الشخصية التي يتم جمعها أو حفظها أو استخدامها. ويتعين على كل فرد احترام حقوق 
خصوصية األفراد والتعامل مع كل المعلومات الشخصية بشكٍل مناسب وفقًا للسياسة 

العالمية لحماية بيانات قسم الموارد البشرية.

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 قِبل Cisco، أو في 
أثناء ساعات العمل، أو في أثناء قيامهم بمهام الشركة، أو في أثناء استخدام ممتلكاتها. 

وبالرغم من أن بعض التشريعات قد تبيح تعاطي الماريجوانا بناًء على وصفة طبية 
أو استخدامها بشكل آخر، فإن هذه السياسة أيًضا تنطبق على الماريجوانا والتي تعد 

غير قانونية بموجب القانون الفيدرالي للواليات المتحدة. ال يُسمح للموظفين باستخدام، 
أو امتالك، أو بيع، أو نقل، أو تصنيع، أو توزيع، أو الوقوع تحت تأثير هذه العقاقير 
المخدرة حال وجودهم في المنشآت المملوكة أو المستأجرة من قِبل Cisco، أو في 

أثناء ساعات العمل، أو في أثناء قيامهم بمهام الشركة، أو في أثناء استخدام ممتلكاتها. 
وباإلضافة إلى ذلك، ال يجوز ألّي موظف اإلبالغ عن عمل أو الذهاب للعمل أو 

االستمرار في تأدية مهمة وهو تحت تأثير، أو متأثر بكحول أو هذه العقاقير المخدرة أو 
أّي مواد أخرى. 

ال يُسمح بتناول المشروبات الكحولية في المناسبات التي ترعاها الشركة إال بتقديم موافقة 
خطية مسبقة وفقًا لـسياسة االجتماعات والمناسبات العالمية. ومن المتوقع أن يلتزم جميع 

الموظفين ممن يتعاطون الكحول في المناسبات التي ترعاها الشركة بتناول الكحوليات 
بطريقة مسؤولة ودون إسراف. وسيؤدي أي انتهاك لـسياسة تناول العقاقير والكحوليات 

في مكان العمل إلى التعرض إلجراء تأديبي، قد يصل إلى إنهاء الخدمة. 
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بالنسبة ألية أسئلة أو مخاوف أخرى، يرجى اإلرسال إلى 
ethics@cisco.com للحصول على المساعدة.

حل  المشاكل العالمية •
بوابة المناسبات واالجتماعات العالمية •
السالمة واألمان ومرونة األعمال على الصعيد العالمي •

ماذا لو وّجه لي مديري تعليقًا جعلني أشعر 
بعدم االرتياح. فهل يُعد هذا مضايقة؟ يحق 

لك العمل في بيئة خالية من سلوك تخويف أو 
عدائي أو مسيء يخضع للحماية القانونية. وليس كل تعليق مهين أو انتقادي 

يلبي هذه المتطلبات. إذا لم تشعر باالرتياح، فيُرجى التواصل مع ممثل الموارد 
البشرية أو ethics@cisco.com أو الشؤون القانونية للحصول على 

المساعدة في تحديد الخطوات التالية )انظر أيًضا قسم أفصح عن مخاوفي(.

ماذا لو تلقيت رسالة إلكترونية تتضمن مزحة أو لغة مهينة؟ المزح التي ينظر 
إليها على أنها مهينة بصورة معقولة ليس لها مكان في شركة Cisco، ويجب 

عدم إرسالها عبر البريد اإللكتروني للشركة، بغض النظر عن المستلمين 
المقصودين. يمكنك أن تخبر الزميل في العمل، الذي أرسل البريد اإللكتروني، 
أن الرسالة كانت مهينة. يمكنك أيًضا إخطار مديرك، ممثل الموارد البشرية أو 

.ethics@cisco.com

ماذا لو تلقيت مكالمة هاتفية من شخص يطلب معلومات عن زميل في العمل؟ 
يجب عدم الكشف عن أّي معلومات شخصية عن زمالئك في العمل ألي 

شخص.  وكذلك معلومات العمل المتعلقة بالموظفين، مثل أرقام الهواتف، 
وعناوين البريد اإللكتروني، وهياكل إعداد التقارير، والتي تعد معلومات ملكية/

سرية لدى Cisco ويجب عدم تقديمها مطلقًا ألشخاص غير معروفين. 

على سبيل المثال، يتصل دائًما مسؤولو التوظيف من الشركات المنافسة 
بموظفي Cisco مدعين أنهم يتصلون نيابةً عن قسم الموارد البشرية أو 

المديرين التنفيذيين بشركة Cisco. في حالة تلقيك اتصااًل يطلب مثل تلك 
م معلومات اتصال المتصل إلى الشخص الذي تتعلق به المعلومات  المعلومات، قّدِ

المطلوبة. 
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تعول شركة Cisco عليك في استخدام التقدير الجيد للحفاظ على موارد الشركة وحمايتها، مثل أجهزة الحاسب والهواتف والوصول إلى اإلنترنت 
وآالت النسخ ومستلزمات العمل. وأنا ملتزم باستخدام مواردنا استخداًما مالئًما وبحكمة.  

أستخدم الموارد بمسؤولية

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 أيًضا الموارد غير المادية األخرى. ال يُعد استخدامك لموارد الشركة استخداًما 
خاًصا لحسابك فقط. ولذلك، يمكن رصد المعلومات والمواد المرسلة أو المخزنة على 

 موارد الشركة أو االحتفاظ بها أو مراجعتها. 
مالحظة: عندما يؤدي الموظفون العمل على أجهزتهم الشخصية )الهواتف الذكية 

واألجهزة اللوحية، وما إلى ذلك(، تكون هذه األجهزة خاضعة للمراقبة والمراجعة 
كما عليهم حماية أّي معلومات مرتبطة بالشركة يتم تبادلها أو تخزينها على هذه 

األجهزة )راجع قسم أنا مؤتمن على البيانات(. 

تحّل باالحترام واالحترافية عند استخدام اإلنترنت وأدوات الوسائط االجتماعية. تتيح 
Cisco للموظفين استخدام الوسائط االجتماعية لتنفيذ أعمال الشركة، فضالً عن تسهيل 

التعاون واالبتكار. نحن ال نحظر معظم مواقع اإلنترنت ومواقع شبكات التواصل 
االجتماعي. كما لوحظ لدينا في السياسة الرقمية والوسائط االجتماعية، أنه من المهم جداً 
تجنب سوء تناول الملكية الفكرية أو اإلفصاح بشكٍل غير الئق عن أي بيانات شخصية 

أو معلومات سرية/مقيدة )راجع قسم أنا مؤتمن على البيانات(. تُطبق قواعد حسن السير 
والسلوك في العالم المادي أيًضا "عبر اإلنترنت." 

إذا ساورك الشك بخصوص أي أمٍر ما، فيرجى إرسال أي سؤال إلى 
.internetpostings@cisco.com
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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 Cisco. ويجب عدم استخدام األعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر 
)مثل الوثائق والرسومات البيانية والصور ومقاطع الفيديو والتسجيالت الصوتية 

.Cisco والبرمجيات( إال ألغراض العمل وفقًا لسياسات

االستخدام الشخصي المحدود: يُسمح باستخدام أصول الشركة في أغراض شخصية 
)غير تجارية( بين الحين واآلخر، وفي حدود المعقول، شريطة أال يتعارض ذلك مع 

مصالح Cisco أو يؤثر بشكل عكسي على األداء الوظيفي )سواء لك أو لزمالئك في 
العمل(. مالحظة: بالنسبة للتوجيهات المتنوعة المتعلقة باستخدام موارد الشركة في 

موضوعات أو أنشطة يعتقد أنها شخصية، يُرجى الرجوع إلى سياسة استخدام أصول 
Cisco في أنشطة يعتقد أنها شخصية للموظفين..

األنشطة السياسية: يمكنك المشاركة في األنشطة السياسية على أساس فردي، بمواردك 
 الخاصة وأموالك، وفي وقتك الخاص.

االستخدام المناسب لقنوات االتصال الداخلية: اتصاالت Cisco الداخلية )على سبيل 
المثال، منتديات المناقشة، مجتمعات اإلنترانت، الرسائل البريدية، وما إلى ذلك( تدعم 

 Cisco التعاون وعالقات الزمالء. يجب أن يتوافق استخدام قنوات االتصال هذه مع قيّم
للثقة والنزاهة واإلشراك المجتمعي وتبادل االحترام مع اآلخرين. 

محظور أو يتطلب تصريًحا

استخدام أصول Cisco في أغراض غير مرتبطة بالشركة: 
يُحظر استعارة موارد Cisco أو نقلها من مرافق الشركة دون الحصول على • 

تصريح مالئم.

يُحظر استخدام موارد Cisco لدعم األعمال التجارية الشخصية أو الجهود • 
االستشارية أو أنشطة جمع األموال الخارجية.

ال يمكن استخدام موارد Cisco التي تم تحديدها باعتبارها "خردة" أو نفايات • 
أو مقرر إعادة تدويرها في أغراض غير مرتبطة بالشركة دون الحصول على 

موافقة.

يجب عدم وضع عالمات Cisco التجارية على المواد غير الُمصنعة 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 
.Cisco كبيرة، أو ارتباك للعمل، أو خسارة لشركة 

العمل غير القانوني أو المسئ: ال يمكنك الوصول إلى المواد التي يحظرها القانون أو 
التي تحميها حقوق الطبع والنشر لجهة خارجية دون الحصول على إذن من المالك أو 
توزيعها أو تحميلها أو رفعها. كما يحظر المحتوى الجنسي واللغة المسيئة والتعليقات 
اإلزدرائية بشأن العرق أو الجنس أو التوجه الجنسي أو العمر أو الدين أو أي شيء 

.Cisco سينعكس سلبًا على

استخدام أصول Cisco في أغراض سياسية: 
مساهمات الشركة - ال يجوز استخدام أّي أصول، بما في ذلك وقت العمل، أو أّي • 

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 رئيس 

كبير مسؤولي استراتيجية الحكومة. مالحظة: فيما يتعلق بالمساهمات السياسية 
الفردية، راجع 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 رئيس كبير مسؤولي استراتيجية الحكومة.

االستخدام غير المالئم لقنوات االتصال الداخلية
وال يُسمح باستخدام برامج البريد في اجتذاب أنشطة غير قانونية أو احتيالية، أو • 

تمكين، أو تشجيع أي نشاط آخر على انتهاك اتفاقية.

ال يجوز استخدام قنوات االتصال الداخلية في األنشطة السياسية دون الحصول • 
 على إذن كتابي من نائب رئيس كبير مسؤولي استراتيجية الحكومة.

استخدام تطبيقات المراسلة غير التابعة لشركة Cisco:  توفر تطبيقات المراسلة غير 
 Wickrو WeChatو Whatsappو iMessage مثل ،Cisco التابعة لشركة
وSnapChat وما إلى ذلك، طريقة مالئمة إلجراء اتصاالت فورية وتوفر المزيد 

معتَمد
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ماذا لو مارست أنشطة شخصية على أجهزة 
حاسب Cisco أو هاتف العمل؟ هل هذا 

جائز؟
عموًما، يُسمح باالستخدام المحدود لموارد الشركة طالما ال توجد أّي تكلفة 
إضافية تتكبدها Cisco، وال يتوقف العمل نتيجة ذلك، وال تنتهك األنشطة 

السياسات أو القوانين.

ماذا لو كان لدي عمل جانبي قررت Cisco أنه ال يعد تضارب مصالح؟ 
هل يجوز لي استخدام البريد اإللكتروني لشركة Cisco أو هاتفها أو 

 Cisco مواردها األخرى؟ ال، ال يجوز استخدام أصول الشركة إال ألعمال
التجارية. وال يُسمح للموظفين باستخدام أصول الشركة لدعم وظيفة ثانية أو 

مشروع شخصي أو مسعى استشاري.

هل يمكنني استخدام الخدمة المجتمعية للبريد اإللكتروني الخاص بشركة 
Cisco لمشاركة استخدام حسابي القائم على االشتراك في خدمة مدفوعة 

مع موظفين آخرين؟ ال، ال يمكنك عرض استخدام حسابك القائم على 
االشتراك لآلخرين عبر خدمات البريد المجتمعية لشركة Cisco إال إذا لم 

 تسمح لك شروط االشتراك بالقيام بذلك. 

ماذا لو...

البريد اإللكتروني المزود بخدمة البريد المجتمعية في المباني 
سياسة التوزيع

من األمان. ال يجب استخدام تطبيقات المراسلة غير التابعة لشركة Cisco في التعامل 
مع أعمال Cisco أو إجراء اتصاالت من شأنها أن تنشئ سجالت لألعمال، راجع 
سياسة إدارة السجالت. وينطبق ذلك باألخص على تطبيقات المراسلة المؤقتة حيث 

تختفي الرسالة عند قراءتها أو بعد فترة وجيزة من ذلك. يجب إجراء االتصاالت التي 
قد تنشئ سجالت أعمال باستخدام أدوات االتصال المعتمدة من Cisco لسجالت 
 Doc مثل Cisco األعمال والتي يتم االحتفاظ بها في المستودعات المعتمدة من

Central. إذا قمت بإنشاء سجالت األعمال أو تخزينها أو نقلها دون قصد باستخدام 
تطبيقات المراسلة غير التابعة لشركة Cisco )على سبيل المثال، إذا قام أحد العمالء 

ببدء اتصال معك باستخدام مثل هذه التطبيقات(، فيجب التأكد على الفور من حفظ 
 .Cisco سجالت األعمال وتخزينها في المستودعات المعتمدة من
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أتجنب تضارب المصالح
يعد القيام بما هو مالئم لـ Cisco أمًرا مهًما. هذا يعني تجنب الحاالت 

التي تخلق - أو يبدو أنها تخلق - تضاربًا بين فائدتي الشخصية ومصالح 
.Cisco

يحدث تضارب المصالح عندما تتداخل األنشطة الشخصية للموظف أو عالقاته مع 
موضوعيته في القيام بما هو أفضل بالنسبة للشركة. يمكن أيًضا أن يقلل تضارب 

 Cisco المصالح، في واقع األمر أو ظاهره، من قيمة المساهمين ويكشف عن
للمسؤولية القانونية و/أو السمعة. من المتوقع أن يتجنب الموظفون في شركة cisco هذه 

التضاربات.

ما تضارب المصالح؟

 مصالح
 وواجبات 

الشركة

 المصالح
 الشخصية 
أو االنتماءات

 المصالح التجارية الخارجية
 العائلة واألصدقاء

 مجالس اإلدارة الخارجية
 االستثمارات
االتصاالت

تضارب المصالح
فعلي أو محتمل
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1. العمل خارج شركة Cisco )أداة الكشف عن تضارب المصالح(   
العمل الخارجي الذي يتعارض مع ساعات عملك في Cisco أو أداء أعمالك فيها • 

)موافقة المدير(

 •.Cisco العمل الخارجي الذي يتعلق بمسؤولياتك في

العمل الخارجي مع منافس أو شريك أو عميل أو مورد لشركة Cisco أو مرشح • 
محتمل لالستحواذ

2. العالقات الشخصية )أداة الكشف عن تضارب المصالح والموارد البشرية(
فرد من أفراد األسرة يعمل في Cisco في نفس سلسلة إعداد التقارير، أو في منصب • 

متصل بدورك الوظيفي في Cisco أو في منصب يمكن من خالله أن يتدخل في 
Cisco دورك الوظيفي في

 • Cisco فرد من أفراد األسرة يعمل لدى منافس أو شريك أو عميل أو مورد لشركة
أو مرشح محتمل لالستحواذ بطريقة تتصل بدورك الوظيفي في Cisco أو بطريقة 

.Cisco قد تتداخل مع دورك الوظيفي في

ال ينبغي لك أن تشارك في أي عالقة تجارية )اقتراض/إقراض األموال أو استئجار • 
العقارات أو تنفيذ معامالت تجارية شخصية أخرى( مع شخص في سلسلة إعداد 

 التقارير الخاصة بك.

من بين الحاالت األكثر شيوًعا التي قد تؤدي إلى تضارب في المصالح ما يلي:

3. مجالس اإلدارة الخارجية )أداة الكشف عن مجالس اإلدارة الخارجية(
المجالس الفنية والحكومة الربحية• 

مجالس اإلدارة للصناعات األخرى ومجالس اإلدارة غير الربحية )ال يكون الكشف • 
عنها مطلوبًا طالما أنك لست شريك أو عميل أعمال تجارية لدى Cisco والتي ال 

.)Cisco وال بأي استخدام لموارد Cisco تتصل بدورك الوظيفي في

4. االستثمارات الخارجية )أداة الكشف عن االستثمارات(
 • Cisco االستثمار في شركة خاصة تعد منافًسا أو شريًكا أو عميالً أو مورًدا لشركة

أو مرشًحا محتمالً لالستحواذ 

االستثمار في شركة عامة إذا كان هذا االستثمار بنسبة تتجاوز %1 من حقوق • 
الملكية المستحقة 

االستثمارات من جانب أفراد األسرة والتي يمكن أن تكون منسوبة إليك• 

مالحظة: تطبق قواعد خاصة على بعض المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس 
اإلدارة. انظر سياسة تضارب المصالح ومجالس اإلدارة الخارجية واالستثمارات 

 للحصول على مزيد من التفاصيل، ويمكنك إرسال ما لديك من أسئلة 
.ethics@cisco.com إلى 

5. أنماط تضارب المصالح المحتملة األخرى   
تطوير االبتكارات الخارجية أو غيرها من الملكية الفكرية• 

المشاركات في التحدث، والمنشورات، والتصديقات• 

يجب اإلبالغ عن أي أمر آخر بحيث يتسبب في ظهور تضارب أو قد يؤثر عليك أو • 
على Cisco أو أي طرف خارجي آخر بطريقة سلبية وإخطار مكتب األخالقيات به

يوجد الشرح المفصل لفئات تضارب المصالح وإجراءاتها المطلوبة في 
سياسة تضارب المصالح ومجالس اإلدارة الخارجية وسياسة االستثمار لدى 

.Cisco

الرجاء الرجوع إلى هذه السياسة إذا كنت تمارس نشاًطا خارجيًا أو في 
موقف أو لديك عالقة تتسم بإمكانية إنشاء تضارب في المصالح أو إحدى 

شبهات التضارب. 

 وإذا لم تكن متأكًدا، فاتصل بمكتب األخالقيات للحصول على المساعدة.
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ماذا عساي أن أفعل إذا أردت القيام ببعض أعمال 
استشارية مع شركة تقنية أخرى؟ إذا كنت تريد أداء 

عمل خارج Cisco، فيتعين عليك أواًل التأكد من أن 
ذلك ال يتعارض مع أدائك الوظيفي في أو ساعات 

عملك في Cisco. باإلضافة إلى مناقشة هذا األمر مع مديرك، يجب عليك أن تكشف أيًضا عن 
ذلك باستخدام أداة الكشف عن تضارب المصالح إذا كان العمل الخارجي يتعلق بدورك الوظيفي 

أو مسؤولياتك تجاه Cisco أو إذا كان ينطوي هذا العمل الخارجي على منافس أو شريك، أو 
عميل، أو مورد لشركة Cisco أو مرشح لالستحواذ، أو إذا كان هذا العمل الخارجي تصحبه 

ُشبهة تضارب في المصالح. يجب أيًضا أن تضع في عين االعتبار أن أي عمل خارجي 
والذي يمكن أن يؤدي إلى تطوير االبتكارات أو الملكية الفكرية األخرى، أو قد يصبح ذا صلة 

باألعمال التجارية المحتملة الحالية خاصة Cisco يكون خاضعًا التفاقية التنازل عن حقوق 
االبتكارات ومعلومات الملكية الفكرية، والتي تنص على وجه العموم على أن جميع الحقوق في 

.Cisco أيٍ من هذه االبتكارات تعود ملكيتها لشركة

ماذا عساي أن أفعل لو كان أحد أفراد األسرة يعمل أيًضا في Cisco؟ إذا كنت تعمل أنت وفرد 
من أفراد أسرتك في فرق مختلفة وال تتمتع بأي نفوذ أو قدرة على صناعة قرارات لصالح أي 
منكما )بشأن التوظيف أو أي مسائل أخرى متصلة بالعمل(، فليس من الضروري الكشف عن 

هذا األمر. ولكن إذا كان أحدكم مسؤواًل عن إدارة الشخص اآلخر )بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة( أو لدى أحدكما نفوذ محتمل على الدور الوظيفي لفرد األسرة اآلخر )مثل الموافقة على 

التمويل بشأن خصومات المبيعات(، فمن ثم ينبغي الكشف عن ذلك باستخدام أداة الكشف عن 
تضارب المصالح. إذا كنت ترغب في تزكية أحد أفراد األسرة للحصول على وظيفة في شركة 
Cisco، فقط تأكد من ذكر عالقتك بهذا الشخص واعف نفسك عن أي قرار بشأن التعيين. من 

الضروري أيًضا الكشف عما إذا كان أحد أفراد أسرتك يعمل لحساب شركة أخرى خارجية 
بحيث يمكن أن يؤثر على دورك الوظيفي في Cisco )على سبيل المثال، دور مشتريات تقنية 

المعلومات لعميل تابع لشركة Cisco إذا كنت مسؤوالً عن تقديم الدعم لحساب هذا العميل(.

ماذا لو...
ماذا تفعل لو كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مستثمًرا أو مديًرا في شركة خارجية تتعامل مع شركة 
Cisco أو مع عمالئها أو شركائها اآلخرين؟ إذا كان لديك أنت أو أحد أفراد أسرتك دور وظيفي 

أو تملك استثماًرا في شركة خارجية بحيث يتعلق ذلك بمسؤولياتك في شركة Cisco، وتُنفذ أعمااًل 
مع Cisco أو مع عمالء أو شركاء Cisco ممن تتعامل معهم لصالح شركة Cisco، وكان من 
الممكن أن يؤدي ذلك إلى حصولك على منافع شخصية، أو باألحرى قد يؤدي ذلك إلى نشوب فعل 

منعدم النزاهة، فمن ثم يجب أن تقوم بالكشف عن ذلك باستخدام أداة الكشف عن االستثمار وأن تعفى 
نفسك من أي مشاركة مع هذه الشركة.

 أداة الكشف عن تضارب المصالح •
)التوظيف الخارجي أو العمل مع أحد أفراد األسرة(

 أداة الكشف عن المشاركة في مجالس اإلدارة الخارجية  •
)المستشار الفني أو مجالس اإلدارة العامة/الحكومية التي تستهدف الربح( 

أداة الكشف عن االستثمارات •

إذا كنت غير متأكد مما إذا كان وضعك يُشكل 
تضاربًا في المصالح من عدمه، فيرجى التواصل 

.ethics@cisco.com على

األدوات
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أتفهم سياسة الهدايا والسفر والترفيه لدينا

تشجع Cisco موظفيها على بناء العالقات مع العمالء والشركاء ومقدمي الخدمة والبائعين والموردين وتقرر أنه في بعض األحيان قد يتضمن 
هذا تقديم وجبات الطعام والهدايا والترفيه. فمن الضروري أن عند إعطاء أو تلقي أي شيء قيمة كجزء من عالقة عمل مالئمة، يمكنك االلتزام 
بالسياسات من Cisco والقوانين المطبقة والتصرف بشفافية، وتجنب حتى تصور السلوكيات غير األخالقية. لن يتم رد أية نفقات غير معتمدة.

تعرف على سياسة الهدايا والسفر والترفيه )GTE(  لفهم أفضل لمعايير Cisco حول 
ما إذا كانت الهدايا المحتملة مناسبة، سواء كانت ذات قيمة معقولة وما إذا كان األمر 

يتطلب  اإلفصاح والموافقة المسبقة.

قد تساعدك المعلومات الواردة هنا في تحديد المسار الصحيح، ولكن يتعين عليك دائًما 
مراجعة سياسة الهدايا والسفر والترفيه واستشارة مديرك لفهم أية متطلبات خاصة 

معمول بها في وظيفتك أو منطقتك.

"إنها مجرد أمر بسيط" - نص مكتوب
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االستالم:
يلزم الموافقة على استالمها إذا كانت قيمتها تتجاوز 250 

دوالًرا أمريكيًا أو يصعب تحديد قيمتها

قيمة معقولة:
ليست ذات قيمة مبالغ فيها بالنسبة للمانح أو المتلقي• 

القيمة أقل من 250 دوالًرا أمريكيًا )أو الحد الُمعين من قِبَل • 
اإلدارة(

تمتثل للقيود المحلية أو اإلقليمية أو الوظيفية• 

مناسب:
تتسم بالوضوح والشفافية، ليس من المتوقع الحصول على • 

أي شيء في المقابل، تتفادى جميع المشكالت الفهم الخاطئ، 
وتخدم أغراض العمل المشروعة

ليست ضمن نوع الهدايا المستبعدة بما في ذلك الهدايا النقدية • 
أو بطاقات المعايدة أو ما يعادل ذلك نقًدا )راجع القائمة 

الواردة في سياسة الهدايا والسفر والترفيه(

تمتثل للقوانين واللوائح والسياسات الخاصة بكل طرف• 

اعتبارات خاصة بالقطاع العام والضيوف واللوائح وما إلى • 
ذلك.

المنح:
يلزم الحصول على موافقة فيما يتعلق بالهدايا التالية:

أي عروض رحالت جوية أو فنادق• 

اعتبارات متعلقة بالحدود ذات الصلة بالحكومة أو القطاع • 
العام أو المالبسات الخاصة أو ما إلى ذلك

23هل هذا مناسب؟

االعتبارات

1
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ماذا يحدث إذا طلبت من الشريك تقديم هدايا إلى 
العميل بداًل من تقديمها مباشرةً بمعرفتي؟

تنطبق سياسة الهدايا والسفر والترفيه في حالة تقديم 
الهدية بشكل مباشر أو غير مباشر )بما في ذلك تقديم 
الهدية إلى جهة خارجية أو وكيل نيابةً عن أحد األطراف( وما إذا كان ذلك باستخدام أموال 
شركة Cisco أو جهة أخرى أو أموالك الشخصية. يمكن أن تكون Cisco مسؤولة أيًضا 

إذا كنا على علم، أو ينبغي أن نكون على علم، بأن جهة خارجية تنخرط في نشاط غير 
نزيه.

ماذا يحدث إذا لم أتمكن من معرفة ما إذا كان العميل من القطاع الخاص أم العام؟ تنطبق 
سياسة الهدايا والسفر والترفيه على متلقي الهدايا سواء كانت من القطاع العام أو الخاص 

والكيانات المملوكة للدولة. ال تزال تطبق معايير ما قبل االعتماد والقيمة المناسبة المعقولة. 
 "Pub-Sec تحقق من أداة الكشف عن سياسة الهدايا والسفر والترفيه صفحة "البحث عن

لتحديد ما إذا كان العميل تابعًا لكيان قطاع خاص/عام تابع للدولة لتجنب حدوث انتهاك.

ماذا يحدث إذا كانت قيمة الهدية أقل من 250 دوالًرا أمريكيًا؟ حتى إذا كانت قيمة الهدية 
المقدمة أقل من 250 دوالًرا أمريكيًا، فال تزال خاضعة للحد األدنى المحدد من قِبَل اإلدارة 

أو اإلقليم أو القوانين المحلية لديك، أو سياسات الجهة الخارجية أو )على سبيل المثال، إذا 
كان العميل جهة رسمية تابعة للقطاع العام بالواليات المتحدة، أو شركة خاصة ذات شروط 
صارمة(. وبغض النظر عن القيمة، ال يزال من الضروري أن تكون الهدايا المقدمة مناسبة 

)على سبيل المثال، ال يتم تقديمها للتأثير دون داع على جائزة أو خدمة متعلقة باألعمال 
دون استحقاق ذلك(. تأكد بالتحقق من كل من سياسة الهدايا والسفر والترفيه لدى شركة 

Cisco ثم من الكيان المستلم المحتمل.

ماذا لو...
حيث تطلب السياسة، استخدم أداة الكشف عن الهدايا والسفر والترفيه قبل إعطاء هدية، 
أو استلم أداة الكشف عن الهدايا والسفر والترفيه قبل تلقي هدية. في حالة الشك، تواصل 

ببساطة مع  corporate_compliance@cisco.com قبل إعطاء أو تلقي أي 
شيء ذي قيمة.

االستالم: أداة الكشف عن تلقي الهدايا •
المنح: أداة الكشف عن الهدايا والسفر والترفيه •
المبادئ التوجيهية لضيافة القطاع في الواليات المتحدة •
سياسة الهدايا والسفر والترفيه •
سياسة مكافحة الفساد والرشوة العالمية •
• Cisco السياسة العالمية لمكافحة الفساد لدى شركاء

 بالنسبة ألية أسئلة أو مخاوف أخرى، يُرجى التواصل على
ethics@cisco.com أو المساعدة.

بالنسبة للهدايا داخليًا بين الموظفين في شركة Cisco، راجعالسياسة 
العالمية للمصروفات و سياسة التعرف على الموظفين.

اسأل/أبلغ مدونة قواعد السلوك المهني لشركة Cisco Systems, Inc. لعام 2019 الموارد اإلضافيةالمسردسياسات ذات صلة المحتويات

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
mailto:corporate_compliance%40cisco.com?subject=
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login
http://cs.co/cobc35
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html#~Policies
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html#~Policies
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-978152&ver=approved
https://apps.na.collabserv.com/communities/service/html/communitystart?communityUuid=5347e944-416b-49fe-b677-097deea2453a
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-978152&ver=approved


    23

أنا مؤتمن على البيانات
تم تكليفنا بذلك كشركة رائدة في التقنيات التي تغير العالم. يتحمل كل منا مسؤولية حماية السرية والنزاهة واإلتاحة للمعلومات السرية والشخصية والمملوكة، سواء كانت تخص شركة Cisco أو موظفينا أو عمالءنا أو موردينا 

أو شركاءنا أو غيرهم ممن نُجري معهم أعماالً. ونحن مكلفون أيًضا بضمان معالجة البيانات وفقًا لقواعد وأنظمة حماية البيانات والخصوصية في جميع أنحاء العالم.  

نحن نتسم بالشفافية والنزاهة ونخضع للمساءلة بفضل أسلوبنا في حماية شركتنا 
ومنتجاتنا، من أجل كسب الثقة التي ال يمكن زعزعتها في قلوب عمالئنا وشركائنا 

ومساهمينا وموظفينا. في Cisco، نحن جميعًا مسؤولون عن الحفاظ على أمان وحماية 
البيانات كما أنك تلعب دوًرا هاًما في تفعيل إستراتيجية Cisco من أجل مواكبة أولويات 

األعمال والتقنيات لتوفير األمان الكامل. وهذا يتضمن أمان المعلومات والخصوصية 
وحماية البيانات.

للمساعدة في حماية البيانات الخاصة بكٍل من Cisco والجهة الخارجية، يجب عليك 
اتباع سياسات الخصوصية وحماية البيانات الخاصة بنا، والتي تتطلب ضمن أشياء 
أخرى أال يتم الوصول إلى المعلومات الشخصية السرية أو جمعها أو معالجتها أو 

استخدامها أم مشاركتها إال ألغراض معتمدة ومشروعة فقط )مثل، األغراض المتعلقة 
بإنجاز مسؤوليات المهام الموكلة إليك، تنفيذ عقود، دعم المصالح المشروعة لدى شركة 

Cisco، وما إلى ذلك(. 

كيف نقوم بحماية البيانات؟ نكتسب ثقة عمالئنا وموظفينا ونحافظ عليها عن طريق 
االمتثال لسياسات األمان وحماية البيانات والخصوصية وااللتزام بالممارسات المتوافقة 

مع إطارات عمل ومتطلبات الشؤون القانونية العالمية. كما أننا جميعًا مستخدمون 
للبيانات ونعلم أن األدوار والمسؤوليات خاصتنا توفر لنا السياق المناسب لتطبيق ضوابط 
الخصوصية واألمان الالزمة داخل شركاتنا. تضع سياسات الخصوصية وحماية البيانات 

أسس إطار وعمليات Cisco لتنظيم البيانات بداية من طور التجميع للمعالجة وحتى 
طور االنتهاء/الحسم. ومن األهمية بمكان أن تتعرف بنفسك على هذه السياسات، ال سيما 
حينما يتطلب دورك الوظيفي الوصول إلى المعلومات الشخصية السرية والبيانات السرية 

األخرى أو إدارتها أو استخدامها أو التعامل حيالها. يجب أن تتلقى التدريب المناسب 
المتوفر بمركز التعليم S&TO لبناء معرفتك.

فعلى سبيل المثال، تحدد سياسة حماية البيانات دورة حماية البيانات وإطار عملنا لتصنيف 
البيانات وحمايتها استنادًا إلى طبيعتها ومستوى حساسيتها وقيمتها وخطورتها. وبالمثل، 

يجب أن نفهم أيًضا أي متطلبات إضافية لحماية البيانات قابلة للتطبيق، مثل سياسة 
الخصوصية وحماية البيانات الشخصية لألعمال أو السياسة العالمية لحماية بيانات قسم 
الموارد البشرية، ذات الصلة بالبيانات التي تتعامل معها أو تتناولها منظمتك، واستكمال 

التدريب على التثقيف والتوعية بشأن حماية وخصوصية وأمان البيانات بشكل منتظم.

تقوم شركة Cisco بتطبيق سياسات األمان وتعزيزها والتحكم في جميع األجهزة نحن نتسم بالشفافية والنزاهة ونخضع للمساءلة.
اإللكترونية والحاسوبية المستخدمة في إدارة أعمالها أو التفاعل مع الشبكات الداخلية 
أو أنظمة العمل، سواء المملوكة أو المستأجرة من قِبل Cisco أو الموظفين أو جهة 

خارجية أخرى. بموجب القانون المعمول به، يحق لشركة Cisco )في أي وقت( فحص 
أو مراقبة جميع الرسائل أو الملفات أو البيانات أو البرامج أو غير ذلك من المعلومات 
المحفوظة على تلك األجهزة أو التي يتم إرسالها عبر أي جزء من شبكة Cisco أو 
في منشآت Cisco من أجل التحقق من االمتثال لسياسات Cisco. إذا كنت تستخدم 

األجهزة الشخصية الخاصة بك للعمل )حتى على الشبكة الخاصة بك(، فيجب أن تخضع 
تلك األجهزة للمراجعة كما أنك تظل خاضعًا لمتطلبات حماية البيانات.

وتحافظ cisco أيًضا على األمان المادي وأنظمة المراقبة األمنية األخرى واإلمكانات 
لحماية األشخاص واألصول والموارد، ومصالح األعمال الخاصة بالمنظمة.  تركز 

هذه األنظمة عموًما على مجاالت شائعة )على سبيل المثال، أماكن االنتظار، المداخل، 
والممرات(؛ ومع ذلك، تحتفظ Cisco بالحق في )خاضعة لقانون قابل للتطبيق( مراقبة 

مناطق عامة وشبه عامة أخرى )على سبيل المثال، المكاتب أو محطات العمل( عند 
اللزوم للسالمة واألمان.
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اإلبالغ عن حادث. الحادث عبارة عن أي موقف يحتمل أن يتم خالله فقدان بيانات محمية 
أو سرقتها أو اختراقها أو غير ذلك من أشكال التعامل غير المناسب. وقد تتضمن أيًضا 

محاوالت الوصول غير المرخص إلى أي نظام أو البيانات الخاصة به )سواًء أكانت 
محاوالت ناجحة أم فاشلة(. مثلما تتخذ خطوات لحماية معلوماتك الشخصية، يجب عليك 

أيًضا حماية معلومات Cisco عن طريق اإلبالغ عن أي حادث معروف أو مشكوك 
في تضمنه مخاطر تهدد بيانات الموارد البشرية وبيانات العمالء والمعلومات السرية/
المتعلقة بالملكية. يتعين على جميع الموظفين اإلبالغ عن أي حادثة أو كافة الحوادث 

بمجرد اكتشافها على wwwin.cisco.com/security. سيشارك فريق "االستجابة 
للحوادث" في حل المشكالت ويحقق بها، كما يعمل على إشراك المساهمين المعنيين.

اتفاقيات الخصوصية وحماية البيانات. باإلضافة إلى جميع سياسات حماية البيانات 
واللوائح التنظيمية الخاصة والسياسات الداخلية المطبقة في Cisco، يجب أن تمتثل 

Cisco لمجموعة متنوعة من االتفاقيات المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية، وهي 
 Cisco قد تتضمن اتفاقيات عدم اإلفصاح والمتطلبات التعاقدية المفروضة على شركة

من جانب عمالئنا والجهات الخارجية األخرى لدينا )انظر على سبيل المثال، اتفاقية 
حماية البيانات الرئيسية(. قبل مشاركة البيانات مع جهات خارجية، يجب أن يكون لدى 

الموظفين تصريح بذلك والكشف عن ما هو ضروري فقط )"الالزم معرفته"(.

جلب المعلومات إلى داخل Cisco. يجب عدم استخدام أي معلومات غير مرغوب فيها 
أو غير مصرح بها تابعة للجهات الخارجية والمتعلقة بالملكية عن طريق Cisco دون 

إذن من المالك. إذا تم استالم هذه المعلومات عن طريق أحد الموظفين، يجب إعادتها 
فوًرا إلى المالك أو نقلها إلى الشؤون القانونية. 

كما 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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بالنسبة ألية أسئلة أو مخاوف أخرى، يرجى اإلرسال إلى 
ethics@cisco.com للحصول على المساعدة.
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قام برنامج البريد اإللكتروني الخاص بي 
بالتكملة التلقائية بعنوان بريد خاطئ وقمت 

بالكشف عن معلومات حساسة خاصة بالعميل 
إلى عميل آخر دون قصد. تدل على أنه ُمرَسل أو ُمستلم من قنوات مصرح بها؟ 
إبالغ فريق "االستجابة للحوادث" عن الحادث مباشرةً عن طريق تحديد "حماية 
البيانات والخصوصية". إرسال حادث فقد البيانات إلى أداة CLIP. ال تتخذ أية 

إجراءات أخرى حتى يتواصل معك فريق االستجابة للحوادث.

أحتاج للتعاون مع زميل على مستند يحتوي على بيانات مقيدة خاصة بشركة 
Cisco وأرغب في إرسال هذا المستند عبر Webex Teams. فهل يمكنني 

ذلك؟ ال، إن منصة Webex Teams معتمدة فقط على البيانات المصنفة 
باعتبارها بيانات "فائقة السرية خاصة بشركة Cisco" أو أقل. اعتماد المركزية 
doc للمستندات المقيدة من Cisco. يمكن أن بعض األنظمة األساسية األخرى 
استخدامه إذا تم تمكين حماية إدارة حقوق المعلومات )إدارة حقوق المعلومات(. 
للمزيد من المعلومات حول إدارة حقوق المعلومات، تفضل بزيارة موقع إدارة 
حقوق المعلومات تكنولوجيا المعلومات. قد تتم مشاركة المحتوى المقيد داخليًا 

عن طريق Doc المركزية.

هل تُطبق سياسات Cisco بشأن الخصوصية فقط على المنتجات والخدمات أو 
هل تنطبق أيًضا على أنظمتنا وعملياتنا الداخلية؟ تطبق سياسات Cisco بشأن 
الخصوصية وحماية البيانات أينما تقوم Cisco بمعالجة المعلومات الشخصية، 
وما إذا تم تجميعها من المنتجات والخدمات التي نبيعها أو أنظمة العمل الداخلية 

والعمليات التي نستخدمها. ويجب تنفيذ ضوابط الخصوصية واألمان الالزمة 

حتى يتسنى لشركة Cisco احترام تعهداتها لعمالئها، وشركائها، وموظفيها. 
لمزيد من المعلومات حول هندسة الخصوصية، يرجى التفضل بزيارة رئيس 

مكتب الخصوصية.

• )S&TO( مؤسسة األمان والثقة
برنامج حماية البيانات •
مركز التثقيف •
رئيس مكتب الخصوصية •
دورة حياة البيانات •
• Cisco مركز تصنيف

معلومات حماية البيانات اإلضافية
• )ERIM( السجالت المؤسسية وإدارة المعلومات
سياسة إدارة السجالت •
تصنيف البيانات •
مركز التوثيق •
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أن تكون مواطنًا جيًدا يشمل االمتثال للقوانين. كشركة عالمية، فإننا نبقى على قمة القوانين واللوائح ألنها تطبق للقيام باألعمال في جميع أنحاء العالم. 

تحافظ قوانين مكافحة االحتكار والمنافسة على حيوية 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 يقومون 
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 االحتكار األكثر خطورة - على سبيل المثال، االتفاقات بين المتنافسين 

بشأن تحديد األسعار - أن تؤدي إلى فرض عقوبات جنائية على الشركات 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 Cisco. تلتزم Cisco تماًما بالمنافسة النزيهة 
واالمتثال لقوانين مكافحة االحتكار والمنافسة في كل بلد نمارس أنشطتنا التجارية به. إذا 

 Cisco كانت لديك أسئلة تتعلق بقوانين مكافحة االحتكار والمنافسة، أو إذا كنت تعتقد أن
أو شريًكا أو مورًدا أو منافًسا ال يمتثل لتلك القوانين، فيجب عليك التواصل فوًرا مع 

 المستشار القانوني المحلي الخاص بك أو فريق مكافحة االحتكار على
.antitrust@cisco.com

أي القوانين التي تعززها مدونة قواعد السلوك المهني؟

المنافسة في السوق وممارسة األعمال بشكل أخالقي

المتاجرة بناء على معلومات داخلية والسرية في المؤسسة

والمقاولون من الباطن وشركاء األعمال التجارية( إذا كان لديك مواد أو معلومات سرية 
عن هذه الشركة قد حصلت عليها بحكم منصبك في Cisco. يجب تجنب مجرد اإليحاء 

بوجود تعامل غير مالئم. ترجى مالحظة أن أنماط المتاجرة تخضع لرقابة لصيقة 
وتتعاون Cisco بشكل كامل مع تحقيقات الحكومة في احتمال وجود متاجرة خفية. 

يُحظر "التلميح" أيًضا. كما يُحظر على موظفي Cisco التلميح آلخرين؛ بمعنى تمرير 
معلومات داخلية إلى أصدقاء أو أقارب في ظل ظروف توحي بأن موظف Cisco كان 

يحاول مساعدة أحد األشخاص يعمل على تحقيق أرباح أو تجنب خسارة. إلى جانب كونه 
شكل من أشكال استغالل المعلومات السرية الداخلية للتربح، فهو أيًضا انتهاك خطير 

لسرية الشركة. ولهذا السبب، يجب تجنب مناقشة المعلومات الحساسة في أي مكان يمكن 
أن يسمعها آخرين فيه، مثل مقاهي Cisco أو المواصالت العامة أو المصاعد.

 Cisco غير مسموح بمعامالت المشتقات المالية والتحوط المالي. يُحظر على موظفي
أيًضا المتاجرة في أي سندات مشتقات مالية صادرة عن Cisco مثل خياري العرض 

والطلب لألوراق المالية، بغض النظر عما إذا كان الموظف لديه معلومات مهمة أو غير 
متاحة للجمهور أم ال. كما تمنع سياسة cisco البيع على المكشوف أو المشاركة في أي 

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

شراء أو بيع األوراق المالية لشركة Cisco أو االشتراك في أي إجراء آخر للحصول 
على هذه المعلومات أو إعطائها لآلخرين. ويسري هذا أيًضا على المتاجرة باألوراق 

المالية لشركة أخرى )على سبيل المثال، عمالء شركة Cisco والموردون والبائعون 
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شكل آخر من أشكال المعامالت التحويطية في سندات Cisco، مثل القيود أو عقود البيع 
اآلجل، بسبب إمكانية حدوث اختالف بين أهداف الموظفين وحاملي األسهم اآلخرين.

اإلعالن الرسمي عن المعلومات

يجب أن تكون المعلومات التي نفصح عنها بشأن شركتنا كاملة ومنصفة ودقيقة ومناسبة 
ومفهومة. من المهم أن يتم إنشاء ملفاتنا المتعلقة بالسندات والبورصة والوكاالت 

 Cisco الحكومية األخرى بشكل صحيح. قد يطلب منك توفير معلومات من أجل تقارير
العامة. إذا 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 الكشف عن معلومات في التقارير 

والمستندات المرسلة أو المقدمة إلى الهيئات الحكومية، والمراسالت العامة األخرى.

مكافحة الفساد والرشوة العالمية

ال تتسامح Cisco مطلقًا مع الرشوة والفساد. إنه أمر بالغ األهمية للتصرف بأقصى 
درجات النزاهة والصدق والشفافية، وااللتزام بقانون مكافحة ممارسات الفساد األجنبية 

في الواليات المتحدة )FCPA(، وقانون مكافحة الرشوة بالمملكة المتحدة، والقوانين 
اإلقليمية والوطنية األخرى بشأن مكافحة الفساد. سوف نتنازل عن فرص األعمال بدالً 

من أن ندفع رشاوى، وسوف ندعم موظفينا عندما يتعرضون لفقدان مبيعات بسبب 
رفض دفع الرشاوى.

وبشكل محدد، نحن ال نقدم وعوًدا أو عروًضا أو نعطي أو نقبل أي ميزة )يمكن أن 
تشمل أي شيء ذي قيمة، وليس األموال فقط( كحافز غير مالئم التخاذ إجراء غير 

قانوني أو غير أخالقي أو ينتهك الثقة. راجع سياسة مكافحة الفساد والرشوة العالمية أو 
تواصل مع ethics@cisco.com للحصول على المساعدة.

الهدايا والسفر والترفيه. فيما يخص هدايا األعمال المقبولة والمحظورة، راجع قسم "أتفهم 
سياسات الهدايا والسفر والترفيه لدينا". يجب تقديم عروض الدفع مقابل سفر الضيف أو 

ضيافته بما يتفق مع سياسة مكافحة الفساد والرشوة العالمية.

سلوك شريكنا. تسعى Cisco أيًضا إلى العمل مع شركاء األعمال الذين يشاركون قيمنا 
المتمثلة في الشفافية واألمانة في كل التعامالت التجارية. نطلب من شركائنا في األعمال 
االلتزام بـسياسة مكافحة الفساد لدى الشركاء. Cisco لديها تدريب متاح لشركائها. إذا 

كنت تتعامل مع موردين، فينبغي أن تدرك أن المتوقع منهم االلتزام بمدونة قواعد السلوك 
للموردين وسياسة األخالقيات للموردين، إلى جانب أي مبادئ إرشادية ذات صلة، 

للمساعدة على ضمان االمتثال.

المساهمات السياسية لألفراد

بموجب قوانين االنتخاب بالواليات المتحدة، قد يُطالب بعض أعضاء مجلس اإلدارة )المدير 
التنفيذي و"نائب الرئيس التنفيذي" وأمين الشركة( والموظفين المشاركين في المبيعات 

لبعض الدول المعينة، فضالً عن الموظفين الموجودين بالوالية أو مجالس الحكومة المحلية، 
بالحصول على موافقة مسبقة عن طريق  أداة المساهمة السياسية الخاصة بالواليات المتحدة 
قبل إجراء أنواع معينة من المساهمات في الحملة. بالنسبة إلى السياسات المتعلقة باستخدام 

أصول الشركة في النشاطات السياسية، راجع قسم أستخدم الموارد بمسؤولية.  
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يتحمل كل الموظفين مسؤولية االلتزام بقوانين االستيراد. يجوز في معظم األراضي استيراد 
المنتجات باسم Cisco، مع إعالنات وتراخيص الجمارك المناسبة،وااللتزام بلوائح الوجهة 
الجمركية، وسياسات Cisco وإجراءاتها. تتضمن االستثناءات تأثيرات شخصية وشحنات 

للبالد والوجهات المفروض عليها حظر تجاري والبالد المعروفة بأنها داعمة لألنشطة 
اإلرهابية. لمزيد من المعلومات حول الكيفية التي يمكنك بها دعم لوائح االمتثال لالستيراد 

لشركة Cisco، بما في ذلك القيود اإلضافية الخاصة بالدول، تفضل بزيارة موقع الجمارك 
العامة على الويب.

تأكد من الحصول على تصريح قبل استخدام مواد تخضع لحقوق الطبع والنشر المملوكة 
لطرف ثالث. من بين األمور التي تتعارض مع سياسة توزيع واستخدام برمجيات الغير 
—، نسخ أو استنساخ، أو رقمنة، أو توزيع، أو بث، أو استخدام، أو تعديل مواد حقوق 
الطبع والنشر خاصة الغير في أعمال التطوير أو كجزء من منتجات Cisco وموادها 
الترويجية، أو الرسائل الخطية أو المدونات أو غيرها من وسائل التواصل االجتماعي 
وقد يكون ذلك مخالفًا للقانون أيًضا، ما لم يكن لديك ترخيص من صاحب حقوق الطبع 

والنشر. قد يتم استخدام بعض المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر، مثل األعمال الواقعة 
في "المجال العام"، دون إذن. عمل يقع بشكٍل عام في المجال العام إذا تم نشرة قبل 

1923، على سبيل المثال، أغنية "عيد الميالد"، التي تم حمايتها مسبقًا بموجب قانون 
حقوق الطبع والنشر، متوفرة اآلن لالستخدام دون الحصول على ترخيص. إذا كنت 

 تخطط الستخدام مواد خاصة بجهة خارجية دون إذن، يجب عليك التواصل على
copyright@cisco.com لمزيداً من المراجعة والتوجيه، السابقة لالستخدام.

ويُطبق هذا الشرط في جميع الحاالت، حتى لو كان المنتج النهائي لالستخدام الشخصي 
أو لالستخدام الداخلي في Cisco، وتتضمن هذه المواد مثل الصور والنصوص، 

ومقاطع الفيديو، فضالً عن البرامج والتعليمات البرمجية المصدر )على سبيل المثال، 
مكتبة مفتوحة المصدر تم تنزيلها من الويب(. كما أن سياستنا تحظر على الموظفين 

استخدام منشآت Cisco ومعداتها وشبكاتها للعمل أو االستحواذ أو التوزيع لنسخ غير 
مصرح بها لمواد خاضعة لحقوق الطبع والنشر 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 

حقوق الطبع والنشر

خاضعة لحقوق الطبع والنشر إلى إجراءات مدنية وجنائية. إذا كانت لديك أسئلة، فيرجى 
التواصل مع فريق حقوق الطبع والنشر.

يوجد لدى الكثير من الدول قوانين متعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الشخصة.  نلتزم 
بحماية الخصوصية المعقولة التي تحترم الخصوصية كحق أساسي من حقوق اإلنسان 

وحماية توقعات الخصوصية المعقولة لألشخاص الذين نتعامل معهم، بما في ذلك عمالئنا، 
وموردينا/وشركاءنا، وزوارنا على مواقعنا اإللكترونية، وموظفينا. إذا كنت تستطيع 

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 تعالجها أو 

تشاركها إال في الحدود الضرورية والمالئمة لتحقيق المسؤوليات الوظيفية التي تم تكليفك 
بها وبما يتفق مع سياسات Cisco القابلة للتطبيق، والقوانين/اللوائح المحلية، وااللتزامات 

التعاقدية. إذا تبادرت إلى ذهنك أسئلة، فاستشر  فريق الخصوصية.

الخصوصية وحماية البيانات

لوائح االستيراد

لوائح التصدير

يتحمل كل الموظفين مسؤولية االلتزام بقوانين التصدير العالمية والخاصة بالواليات 
المتحدة. يُسمح بتصدير منتجات Cisco بالتصريحات المالئمة حسب الحاجة إلى معظم 

المستخدمين النهائيين المدنيين/التجاريين الموجودين في كل المناطق باستثناء الوجهات 
والدول المحظورة التي تُعرف بأنها داعمة لنشاطات إرهابية وأية كيانات مفروض عليها 

عقوبات حتى إذا لم تكن واقعة في وجهات محظورة. للمزيد من المعلومات اإلضافية 
حول الكيفية التي يمكنك بها دعم لوائح االمتثال لشركة Cisco، تفضل بزيارة موقع 

فريق تجارة التصدير العالمية )GET( على الويب. 
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ماذا لو عرفت نتائج األرباح ربع السنوية 
قبل إعالنها رسميًا؟ هل يمكنني شراء أسهم 

بالشركة، بناًء على هذه المعلومات؟ ال. تندرج 
ل شراء أسهم في  هذه المعلومات ضمن "المعلومات المادية السرية"، ويشّكِ

Cisco انتهاًكا لسياستها، وانتهاًكا محتمالً لقوانين األوراق المالية الفيدرالية.

قدَّم مورد منتج جديد ويعتزم طرحه قريبًا. اتفق فريقي على أن المنتج لن يكون 
مفيًدا لشركة Cisco، لكنني أعتقد أنه سيمثل طفرة حقيقية في الصناعات 

األخرى. هل يمكنني شراء أسهم في شركة المورد قبل إطالق المنتج؟ ال، ال 
يمكنك شراء هذه األسهم قبل أن يعرف الجمهور بالمعلومات المتوفرة حول 

المنتج الجديد. وإال فسيُعتبر ذلك متاجرة بناء على المعلومات الداخلية، وهو أمر 
غير قانوني.

أضافت إحدى المستشارات ممن نتعامل معهم لتسريع اإلجراءات الحكومية في 
 .Cisco منطقة معينة أتعاب "تيسير" كبيرة على الرسوم التي تفرضها على

أشعر بالقلق من أنها تنوي تمرير هذه األموال اإلضافية إلى المسؤولين المحليين. 
تدل على أنه ُمرَسل أو ُمستلم من قنوات مصرح بها؟ ال تتسامح Cisco مع 

رشوة المسؤولين الحكوميين، سواء بشكل مباشر أو عبر طرف خارجي، ويمكن 
في الحقيقة أن تتحمل Cisco مسؤولية قانونية إذا كانت هناك "عالمات تحذير" 
من احتمال حدوث رشوة. إذا كنت تشك في أن هذا المستشار قد يدفع هذا المال 
بشكل غير مالئم، فتواصل مع ethics@cisco.com أو قسم الشؤون القانونية.

 

ماذا لو...
ماذا لو كنت مضطًرا لالختيار بين االلتزام بقانون محلي واالمتثال للمدونة؟ يسود 

القانون دائًما على المدونة. إذا كان لديك شك، فراجع مكتب األخالقيات أو قسم 
الشؤون القانونية لطلب المساعدة. بالنسبة ألية أسئلة أو مخاوف أخرى، يرجى 

اإلرسال إلى ethics@cisco.com للحصول على المساعدة.

مكافحة الفساد:
التدريب على مكافحة الفساد العالمي •

االستالم: أداة الكشف عن تلقي الهدايا• 
 •)GTE( المنح: أداة الكشف عن الهدايا والسفر والترفيه

سياسة الهدايا والسفر والترفيه •
:Cisco القطاع العام في الواليات المتحدة في

المبيعات الفيدرالية في الواليات المتحدة )مدونة األخالقيات ودليل االمتثال( •
المبادئ التوجيهية لضيافة القطاع في الواليات المتحدة •
أداة اإلسهام السياسي في الواليات المتحدة •

موارد التصدير:
مجموعة Cisco للصادرات العالمية ومراقبة التكنولوجيا •
فريق cisco لتجارة التصدير القانونية العالمية  •

موارد الخصوصية:
رئيس مكتب الخصوصية  •
فريق الخصوصية •
مركز تعليم مؤسسة األمان والثقة )S&TO( - التثقيف بشأن الخصوصية وحماية البيانات •
خصوصية Sigma Riders )ملفات صوتية( •

تلتزم Cisco والشركات التابعة لها بالمشاركة في الجهود الدولية لمكافحة غسيل 
األموال وتمويل اإلرهاب واألنشطة اإلجرامية. هذا مضمن أيًضا في االلتزامات القانونية 

من Cisco عبر مختلف الواليات القضائية. يتحمل موظفو Cisco في بعض الدول 
مسؤولية شخصية عن المساهمة في منع غسيل األموال وينبغي أن يدركوا أهمية االلتزام 

بسياسات وإجراءات مكافحة غسيل األموال )AML( وتمويل اإلرهابيين عندما يكون 
ذلك مالئًما. تشمل بعض التزامات Cisco في هذا الخصوص: االلتزام بسياسات 
وإجراءات مكافحة غسيل األموال وإجراء تحريات عن العميل لضمان أال تتعامل 

Cisco مع أفراد أو كيانات على قوائم العقوبات الدولية وفي الواليات المتحدة.

نمارس حقوقنا القانونية عند الضرورة

تحتفظ Cisco بالحق 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 المحلي. 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.

قوانين مكافحة غسيل األموال
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أتحلى بالدقة واألخالق إزاء مواردنا المالية
كأحد موظفي Cisco، فنحن جميعا لدينا التزام بتعزيز النزاهة في جميع أنحاء المنظمة، مع تحمل المسؤوليات تجاه أصحاب المصلحة داخل وخارج من Cisco. ويشمل ذلك أن تكون على دراية بالسياسات المالية 

والمحاسبية الداخلية وملتزًما بها. المعالجة الدقيقة في الوقت المناسب واإلبالغ عن المعلومات المالية ال يلزم فقط بموجب القانون، ولكنه أيًضا جوهر التزامنا بالقيام باألعمال بصراحة وأخالقية.

ال أتعامل مباشرة مع البيانات المالية أو األنشطة، وينطبق ذلك علي؟ 
نعم.

قم بإدارة الموارد المالية لشركة Cisco بمسؤولية ودقة. يُعد جميع الموظفين في شركة 
Cisco مسؤولين بشكل شخصي عن أي أموال متصلة بالشركة يتحكمون بها أو 

ينفقونها. يجب أن تُستخدم شركة األموال ألغراض أعمال Cisco فقط. يجب على كل 
موظف ضمان تلقينا قيمة جيدة والحفاظ على سجالت دقيقة وفي الوقت المناسب لكل 

النفقات. وهذا يشمل أي شيء تم شراؤه من أطراف خارجية. يعد انتهاك لمدونة قواعد 
السلوك المهني إخفاء أو تزوير أو تشويه أو تغيير المستندات أو البيانات فيما يتعلق 

.Cisco باستخدام أموال من

 Cisco يتعين على موظفي .Cisco تابع إعداد تقارير سياسات المصاريف من
االمتثال إلى سياسة اإلنفاق العالمية والسياسات األخرى ذات الصلة، مثل سياسة السفر 

واالجتماعات والفعاليات والتوريد وما إلى ذلك، ويجب على الموظفين بشكل خاص 
إرسال كل نفقات األعمال باستخدام األدوات المعتمدة عندما يكون ذلك متاًحا )أداة اإلبالغ 

عن النفقات من Cisco( أو استكمال نموذج مطالبة يدوية عندما ال تكون األدوات 
التلقائية متاحة. مطلوب من موظفي Cisco تصنيف النفقات بدقة وإرسالها في الوقت 
المحدد )في خالل 30 يوًما 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.

االلتزام بسياسات الشراء من Cisco. يُطلب من الموظفين في شركة cisco االمتثال 
إلى سياسة الشراء غير المباشر عند شراء السلع أو الخدمات باسم Cisco. يجب أن 

يكون طلب الشراء مفتوًحا ومعتمًدا قبل اشتراك Cisco في أي عمل مع بائع أو مورد 
لضمان الميزانية المخصصة بشكٍل صحيح. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يتم االستحقاق 

فقط في الفترة عندما يتم استالم السلع أو الخدمات.

قم بتسجيل كل معامالت المبيعات بدقة. تضع سياسة الحجوزات العالمية تعريفًا 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 Cisco. ويُعد انتهاك 
هذه الضوابط – مثل االلتزامات الجانبية غير المصرح بها أو الحجوزات "اإللكترونية" 

- أمًرا خطيًرا.
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األموال غير المسجلة بالدفاتر أو األموال "الموقوفة". يتعين على Cisco االحتفاظ 
بالدفاتر والسجالت لديها بحيث تعكس معامالت الشركة ووضعها المالي بشكل كامل 

وبكل دقة. األموال غير المسجلة بالدفاتر هي أية أموال يتم الحصول عليها أو االحتفاظ 
بها في حساب غير خاص بشركة Cisco حيث يظل استخدام هذه األموال يتم تحت 

إشراف موظفي الشركة وبدون االلتزام ببنود وشروط الشفافية واالعتماد والتوثيق 
 Cisco المناسبة، والمعالجة المحاسبية المناسبة لتلك األموال داخل دفاتر وسجالت
بما يتوافق مع سياسات الشركة. يعتبر الحصول على أي أموال غير مسجلة بالدفاتر 

أو االحتفاظ بها أو استخدامها وأية محاولة لالحتيال والتالعب فيما يتعلق بالعمليات أو 
األنظمة أو البيانات المتعلقة باألموال غير المدونة بالدفاتر انتهاًكا بالغًا للسياسات. على 

سبيل المثال، يجب أال تدفع مسبقًا إلى البائع من أجل استخدام الميزانية غير المتوقعة 
للعمل الذي سيتم القيام به في دوائر مستقبلية.

الموظفون المكلفون بمسؤوليات اإلبالغ المالي.

باإلضافة إلى مدونة قواعد السلوك المهني، يتحمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي 
وجميع موظفي قسم الشؤون المالية التزامات خاصة وملزمة بموجب مدونة أخالقيات 

المسؤول المالي. 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 Cisco ووضعها. 
وسوف ينظر إلى أي انتهاك، بما في ذلك القصور في اإلبالغ عن االنتهاكات المحتملة، 

لمدونة أخالقيات المسؤول المالي على أنه أمر انضباطي خطير وقد يؤدي إلى اتخاذ 
إجراء ضد الموظف، بما في ذلك إنهاء خدمته. إذا كنت تعتقد أن ثمة انتهاًكا قد وقع، 
فيرجى التواصل مع قسم الشؤون القانونية، أو ethics@cisco.com، أو لجنة 

المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة. بموجب مدونة قواعد السلوك المهني، تحظر 
سياسة Cisco االنتقام 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 كنت 

 تشعر بأنك تواجه ضغوًطا للقيام بغير ذلك، فيرجى التواصل مع
ethics@cisco.com، أو الشؤون القانونية، أو الموارد البشرية. ويمكنك 

االتصال بلجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة لدينا. إذا لم تشعر 
بارتياح إزاء سلوك القنوات الداخلية، فيمكنك االتصال بخط األخالقيات 

متعدد اللغات، في أي وقت على مدار اليوم ومن كل أنحاء العالم. 

ماذا عساي أن أفعل إذا انتابني شك بوجود حجز لصفقة من دون إصدار 
أمر شراء أو التزام المستخدم النهائي؟ في عملية البيع المباشر، يجب أن 
تكون جميع الصفقات مصحوبة بأمر شراء من العميل. إذا كان البيع عن 
طريق شريك أو بائع تجزئة، فمن بين مسؤوليات الفرق الميدانية إبالغ 

الشريك أو بائع التجزئة بأن جميع المبيعات نهائية ويجب أن تحمل األوامر 
أوامر شراء سارية أو التزامات المستخدم النهائي. تضمن سجالت المبيعات 
هذه دقة األمور المالية وحماية الشركة من تلقي طلبات ال تستوفي المعايير 

الخاصة بشركة cisco لقبول الطلبات أو الطلبات المبسطة. 

يجب إبالغ مسؤول التحكم المالي بشأن المبيعات على الفور إذا كنت على 
دراية بالطلبات التي تم حجزها دون وثائق مناسبة حتى يكون من الممكن 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة. ارجع إلى سياسة الحجوزات العالمية لالطالع 

على العناصر المطلوبة في أمر الشراء. 

ماذا لو ُطلب مني عمل صفقة لبيع منتجات أو خدمات لبائع التجزئة الذي يعلم 
أنه غير مصرح له بالحصول على هذا المنتج أو الخدمة أو ألغراض غير التي 

حصل على خصم معين لها ألسباب تنافسية؟ يمكن أن يؤدي هذا إلى تحويل 
المنتج إلى "سوق التهريب شبه الرسمي" مما يؤدي إلى اإلضرار ببائعي التجزئة 

الشرعيين لدى Cisco واحتمال إساءة استخدام الخدمة. إذا كنت تعتقد أن 
المنتج/الخدمة تباع خارج الصفقة المعتمدة، أو مع بائع تجزئة غير مسجل أو 
مشكوك في هويته، فمن ثم يجب التواصل مع قسم حماية العالمة التجارية و 

ethics@cisco.com. وينبغي أيًضا اإلبالغ عن أي تضارب في المصالح مع 
.ethics@cisco.com عبر Cisco أي بائع تجزئة تابع لشركة

ماذا لو ُطلب مني إعداد صفقة حيث يمكن للعميل اختيار منتجات عالية الخصم 
فحسب؟ هذه حالة تسمى "التقاط الكرز" وغير مسموح بها. يمكن أن ينتج عن 

هذا أيًضا تسريب الخصم وتغيير وجهة المنتجات المحتملة. راجع مسؤول التحكم 
المالي لديك أو ethics@cisco.com إذا كنت تعتقد أنه مطلوب منك أن تعقد 

صفقة بهذه الطريقة.

يجب دفع أو استحقاق النفقات الخاصة بالفترة التي تُدفع فيها تلك النفقات. يجب 
دفع أو استحقاق النفقات الخاصة في الشهر الذي تُدفع فيه تلك النفقات. قد تتسبب 

محاوالت إنفاق الميزانية غير المستخدمة بين الفصول على مدار العام إلى 
 Cisco حدوث موقف أموال موقوفة حيث يتبين أنه ال يتم تسجيل أموال شركة

بشكل دقيق وهذا محظور بشكل صارم.

ماذا يحدث إذا ُطِلب مني تضمين خصومات إضافية في صفقة لشريك أو 
 Cisco عميل، حيث يكون الغرض من ذلك الخصم هو استخدامه في نفقات
المستقبلية )منتجات أو خدمات أو أموال التسوق أو المنح أو البرامج(؟ يتعين 

على موظفي Cisco عدم استخدام توجيه استخدام األموال التي يقدمها الشركاء 
أو العمالء بدون االمتثال لبنود وشروط الشفافية والترخيص والتوثيق والمعالجة 

المحاسبية المالئمة في سجالت ودفاتر شركة Cisco. ارجع إلى سياسة 
العائد العالمية الخاصة بأموال االبتكار والحوافز لمعرفة المعالجة الالزمة لتلك 

المعامالت.
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التزامنا بالنزاهة
تجربة العمالء والرقابة على الجودة.

إنني مسؤوٌل عن فهم مدى تأثير دوري في نهاية المطاف على العمالء. وسأتعامل 
بطريقة تفكير تعزز تجربة العمالء وذلك لتحقيق األهداف التجارية والنتائج المرجوة 

لعمالئنا بشكل أفضل وجعل تفاعالتهم مع Cisco سهلة للغاية وتقديم منتجات وخدمات 
وحلول عالمية المستوى وخلق تجربة ممتعة بشكل عام. أوافق على اتباع سياسة الجودة 
ونظام إدارة األعمال اللذان يصفان مدى التزامنا بالجودة ورضا عمالئنا. الرجاء زيارة 

موقعي مركز السياسة والعمليات وتجربة العمالء للحصول على مزيد من المعلومات.

المسؤولية االجتماعية للشركات.

أتصرف بأسلوب يتسق مع مبادئ المسؤولية االجتماعية لشركتنا )CSR(. المسؤولية 
االجتماعية للشركات ُمدمجة في إستراتيجية األعمال والوظائف خاصتنا. وهي تُمثل 
الجزء الرئيسي لبلوغ هدفنا، وثقافتنا، وكيفية االستثمار في مواردنا. ويجب علينا أن 

نركز على القضايا األكثر صلة بعملنا، وعلى النقاط التي نعتقد أننا يمكننا تحقيق أكبر 
قدر من التأثير فيها. ومن ثقافتنا المتمثلة في النزاهة واإلشراك المجتمعي، واستثماراتنا 

اإلستراتيجية في بناء المهارات الالزمة للوظائف في المستقبل، وطريقة إدارة ودعم 
سلسلة التوريد العالمية خاصتنا، إلى الكيفية التي يمكننا من خاللها العمل على دعم 

االستدامة البيئية، تتكامل المسؤولية االجتماعية للشركات في إستراتيجيات أعمالنا بإحكام.

حقوق اإلنسان محل تقدير Cisco. تتشكل سياسة حقوق اإلنسان العالمية خاصتنا، 
والتي حافظنا عليها منذ عام 2012، من األطر الدولية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك   

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )UDHR(، معايير العمل األساسية لمنظمة العمل 
الدولية )ILO(  والميثاق العالمي لألمم المتحدة. تعكس السياسة التزامنا بتطبيق مبادئ 

األمم المتحدة التوجيهية المتعلقة باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان، والتي توضح العالقة 
بين واجب الدولة في حماية حقوق اإلنسان ومسؤولية الشركات تجاه احترام حقوق 

اإلنسان. نضع تقييًما بشكل دوري ونتناول األمور المتعلقة بحقوق اإلنسان في عمليات 
أعمالنا وفي المجتمعات التي نعمل فيها. تعرف على المزيد من خالل إكمال التدريب 

المتعلق بالحقوق اإلنسانية المتوفر في نظام إدارة التعليم.
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نحن نؤيد االستخدام المالئم لمنتجات Cisco وخدماتها. تدعم Cisco بشدة التعبير الحر واالتصال المفتوح على اإلنترنت. نؤمن 
بأن الحرية النابعة من التواصل، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات، مهمة لحماية حقوق اإلنسان وتطويرها.

يتمثل هدفنا لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في توسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات وتشجيع االبتكار. ولتحقيق 
هذا الهدف، نصمم منتجاتنا وفقًا لمعايير علنبة وعالمية، والتي نعتقد أنها حاسمة للتغلب على الرقابة وحماية البيانات والخصوصية 
والحفاظ على عالم مترابط بشكٍل آمن. وسندعو إلى الدفاع القوي عن حرية التعبير وإجراءات حماية الخصوصية، التي نؤمن بأنها 

أساسية لنجاح االبتكار في مجال األعمال وازدهار المجتمع.

دور المدير.

تقع على عاتق مديري Cisco مسؤوليات القيادة ليكونوا بمثابة قدوة يُحتذى بها والحث على خلق ثقافة وعي وبيئة من التواصل 
الذي يتسم بالوضوح واألمانة بدون خوف من االنتقام واتخاذ إجراء فوري عند لفت انتباههم إلى وجود مشاكل أخالقية. من المتوقع 

منهم أن يعززوا ثقافة Cisco األخالقية وعدم توجيه الموظفين أبًدا إلى تحقيق نتائج تنتهك سياسات Cisco أو مدونة قواعد السلوك 
المهني أو القانون.

كما أن عليهم مسؤولية اعتماد عدد من المعامالت بالنيابة عن الشركة. باعتبارك مديًرا أو وكيالً، فإن عليك مسؤوليات وكالة مهمة 
لضمان تحقيق متطلبات السياسة.

اسأل/أبلغ مدونة قواعد السلوك المهني لشركة Cisco Systems, Inc. لعام 2019 الموارد اإلضافيةالمسردسياسات ذات صلة المحتويات

http://csr.cisco.com/
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/csr.html
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-863315&ver=approved
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/cisco-services/ts/tso/cpa/bes/bms.html
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معلومات إضافية
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السياسات واألدوات مواقع الويب ذات الصلة

احترام اآلخرين
سياسة العقاقير والكحوليات في مكان العمل •
سياسات الموارد البشرية •
سياسات تكافؤ فرص العمل و العمل اإليجابي •
المضايقة في محل العمل •

أستخدم الموارد بمسؤولية
سياسة الوسائط االجتماعية والرقمية •
• Cisco استخدام أصول

تضارب المصالح
سياسة تضارب المصالح ومجالس اإلدارة الخارجية واالستثمارات •
دليل االعتماد •
أداة الكشف عن مجلس اإلدارة واالستثمار •
أداة الكشف عن تعارض المصالح •

المنح والترفيه
االستالم: أداء الكشف عن تلقي الهدايا• 
اإلعطاء: أداة الكشف عن الهدايا والسفر والترفيه• 

سياسة الهدايا والسفر والترفيه •

سياسة السفر للموظفين العالمية •
سياسة النفقات العالمية •
المبادئ التوجيهية لضيافة القطاع في الواليات المتحدة •
سياسة التبرعات الخيرية •

حماية البيانات
مركز التوثيق •
السياسة العالمية لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية •
سياسة العمل لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية •
معيار خصوصية البيانات •
السياسة العالمية لحماية بيانات قسم الموارد البشرية •

معلومات حماية البيانات اإلضافية
سياسة إدارة السجالت •
سياسة ترتيب المعلومات اإللكترونية •
سياسة االحتفاظ بالبريد اإللكتروني وإدارته •
السياسات والمبادئ التوجيهية مفتوحة المصدر •

اللوائح والقوانين التالية
سياسة مكافحة الفساد والرشوة العالمية •

السياسة الدولية لمكافحة الفساد للشركاء •
سياسة المتاجرة بناء على معلومات سرية •
سياسة توزيع واستخدام برمجيات الغير  •
سياسة حماية البيانات •

السالمة واألخالق المالية
سياسة الحجوزات العالمية •

التكامل
سياسة الجودة •
سياسة حقوق اإلنسان العالمية •

قواعد األخالقيات التكميلية
مدونة أخالقيات المسؤولين الماليين •
مدونة أخالقيات القطاع العام في الواليات المتحدة  •
إرشادات برنامج التقييم اإللكتروني للعمل في مدارس أمريكية من الروضة وحتى  •

المرحلة الثانوية والمكتبات األمريكية.
مدونة قواعد السلوك للموردين •
سياسة األخالقيات للموردين •

فيما يلي السياسات التي تغطيها مدونة قواعد السلوك المهني ويمكن الوصول إليها على مركز السياسة والعمليات.

الموارد اإلضافيةالمسردسياسات ذات صلة اسأل/أبلغالمحتويات
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http://csr.cisco.com/pages/supplier-code-of-conduct
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac50/ac142/sdbd/Documents/Supplier_Ethics_Policy.pdf
https://policy.cisco.com/cppc/home
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المسرد
الرشوة. عبارة عن إعطاء أو عرض، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أي شيء 

ذي قيمة بغية الحصول على األعمال التجارية أو الحفاظ عليها، أو لضمان مصلحة غير 
.Cisco مستحقة من أي نوع، أو باألحرى محاولة التأثير على قرار بشأن

أصول الشركة. يمكن أن تكون هذه األصول بمثابة عناصر ملموسة وغير ملموسة، 
بما في ذلك: مرافق Cisco ومعداتها ومستلزماتها وأموالها ومنتجاتها ونظم الحاسوب 

والبرمجيات وبراءات االختراع الخاصة بها، والعالمات التجارية وحقوق الطبع والنشر؛ 
المعلومات األخرى المتعلقة بالملكية؛ ووقت عمل الموظفين.

المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر. وقد تشمل المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر 
المسجلة ألطراف ثالثة األعمال الكتابية، والمخططات البيانية، والرسومات، والصور، 
والفيديو، 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 سواء كانت تحمل إشعارات بحقوق الطبع والنشر أو ال.

أحد أفراد األسرة/األقرباء. أحد الزوجين حاليًا أو سابقًا، أو ما يعادلهما، واالبن، 
والربيب، واألحفاد، واألبوان، زوج/زوجة األم/األب، الحماة، الحمو، زوج االبنة، زوجة 
االبن، األجداد، وأبو الجد، واألخ، واألخت، واألخ واألخت في الرضاعة، واألشقاء من 

زوج األم أو زوجة األب، شقيق الزوج، أخت الزوج، والعم، والعمة، وبنت األخ/األخت، 
وابن األخ/األخت، وابن/بنت العم أو العمة/الخال أو الخالة من المرتبة األولى.

الهدايا والسفر والترفيه. أي شيء ذي قيمة أو أي شكل من المنافع، الذي يشمل، على 
 سبيل المثال ال الحصر: 

النقد وما يعادله، أو بطاقات الهدايا، أو القروض، أو الهدايا أو الجوائز• 

عروض التوظيف أو الوعود بفرص عمل مستقبلية )لفرد أو ألي من أقاربه/أقاربها(• 

الشروط المواتية على منتج أو خدمة أو خصومات على المنتجات• 

الترفيه/الضيافة )تسديد فواتير السفر، أو الفندق، أو الوجبات أو نفقات المعيشة، أو • 
تكاليف الرحالت أو اإلقامة بالمنتجعات أو الرياضة أو تذاكر المناسبات الترفيهية(

استخدام المركبات أو المنازل المخصصة لقضاء العطالت• 

التذاكر المخفضة أو المجانية لحضور األحداث المختلفة• 

الخدمات، أو المصالح الشخصية، أو تحسينات المنازل• 

المنتجات أو الخدمات أو استخدام معدات Cisco أو أصولها أو مرافقها أو • 
الحصول على شروط مواتية أخرى

التبرعات السياسية أو الخيرية• 

األسهم أو المضاربة على الخيارات أو أي شكل آخر من حقوق الملكية أو فرصة • 
لشراء األسهم الموجهة )"أسهم األصدقاء واألسرة"( في شركة أخرى على صلة 

.Cisco بشركة 

كيان مملوك للدولة أو الحكومة أو يخضع للرقابة الدولة:
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 و/أو مؤسسات الدولة )كيان يخضع لرقابة الحكومة ويقوم • 
بأداء وظيفة حكومية(

منظمات دولية عامة )شبه حكومية( )مثل األمم المتحدة وصندوق النقد الدولي • 
واالتحاد اإلفريقي، إلخ.(

المضايقة/التخويف. التعدي هو أي سلوك غير مرغوب يؤدي إلى بيئة عمل مهددة أو 
عدائية أو عدوانية أو أي سلوك يهدف إلى التدخل أو التأثير بشكل غير معقول في أداء 

الفرد لعمله. وتتضمن األمثلة، على سبيل المثال ال الحصر:

التعليقات الشفهية أو المكتوبة و/أو السلوك المرئي )مثل الرسوم أو اإليماءات( ذو • 
الطابع االزدرائي أو السوقي

السلوك الجسدي، بما في ذلك حظر التحرك العادي، التقييد، اللمس، أو السلوكيات • 
الجسدية األخرى العدائية أو المروعة

الموارد اإلضافيةالمسردسياسات ذات صلة اسأل/أبلغالمحتويات
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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 من جوانب العمل

المعلومات السرية المادية. المعلومات السرية التي من المحتمل بشكل معقول أن تؤثر في قرار المستثمر بشأن شراء أو بيع أو حيازة 
األوراق المالية لشركة ما.

البيانات الشخصية. أي معلومات يمكن استخدامها لتحديد هوية فرد أو االتصال به أو تحديد موقعه.

 Cisco بما في ذلك المستشارون والمتعاقدون والوكالء إلى جانب أي مورد تعتبره ،Cisco المورد. أي مورد لمنتج أو خدمات إلى
فعليًا في التعامل معه حتى لو لم يتم منح أعمال له في النهاية.

الموارد اإلضافيةالمسردسياسات ذات صلة اسأل/أبلغالمحتويات
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الموارد اإلضافية

مكتب األخالقيات
مكتب األخالقيات •
• EthicsLine/ اإلبالغ عن حوادث
برنامج األخالقيات •
مركز السياسة والعمليات •

Cisco قسم الموارد البشرية في
• hrprivacy@cisco.com

مكتب امتثال القطاع العام العالمي
• publicsectorcompliance@cisco.com

االستشارة العامة
• generalcounsel@cisco.com

عالقات Cisco مع المستثمرين
• CMS
عالقات المحلل الداخلي •
العالقات العامة للشركات •

لجنة Cisco للمراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة
auditcommittee@external.cisco.com :البريد اإللكتروني

Cisco Systems, Audit Committee :البريد
طريق Serra 105، الخط #112

CA 95035 ،ميلبيتاس

مؤسسة األمان والثقة
األمان والثقة •
• Data Protection Program

فريق الخصوصية
رئيس مكتب الخصوصية •
• privacy@cisco.com اسأل

تُتاح شهادات إضافية/تدريب إضافي
العمل مع المسؤولين الحكوميين في الواليات المتحدة – برجاء مطالعة مدونة  •

أخالقيات القطاع العام بالواليات المتحدة

العمل في مدارس التعليم من الروضة وحتى المرحلة الثانوية والمكتبات بالواليات  •
المتحدة – برجاء قراءة إرشادات برنامج التقييم اإللكتروني

العمل في قسم الشؤون المالية – برجاء مطالعة مدونة أخالقيات المسؤول المالي •

العمل في المبيعات/التسويق العالمي خارج الواليات المتحدة أو مع حسابات عالمية  •
– أكمل دورة التعليم اإللكتروني العالمية لمكافحة الفساد والرشوة عبر اإلنترنت.

توفر cisco العديد من الموارد لمساعدتك في الحاالت األخالقية.

الموارد اإلضافيةالمسردسياسات ذات صلة اسأل/أبلغالمحتويات
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اسأل/أبلغ
يمكنك التواصل مع مكتب األخالقيات بسرية تامة عبر الوسائل التالية:

ethics@cisco.com :البريد اإللكتروني: مكتب األخالقيات

عبر اإلنترنت: نموذج األخالقيات عبر الويب، المخصص للموظفين العاملين بشركة 
Cisco، وغير العاملين بها واإلبالغ دون الكشف عن الهوية

الهاتف: يتوفر خط األخالقيات  متعدد اللغات 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. لديك خيار الحفاظ على عدم الكشف عن 
هويتك* عند االتصال. ومع ذلك، يمكن إعاقة التحقيق إذا تعذر على الُمحقق االتصال بك 
للحصول على مزيد من المعلومات. * الرجاء مالحظة ما يلي: بعض البلدان ال تسمح 

باإلبالغ عن أّي مخاوف دون الكشف عن الهوية.

البريد العادي: يمكن أيًضا إرسال األسئلة والمخاوف — بسرية ودون الكشف عن الهوية 
 :)PMB( باستخدام صندوق البريد الخاص التالي —

Cisco Systems, Audit Committee 
Serra Way, PMB #112, Milpitas, CA 95035 105

يمكنك أيًضا التواصل مع لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة عن طريق البريد 
auditcommittee@external.cisco.com :اإللكتروني على العنوان

الموارد اإلضافيةالمسردسياسات ذات صلة اسأل/أبلغالمحتويات

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
mailto:auditcommittee%40external.cisco.com?subject=


COBC@cisco.com :نرحب بأي آراء بشأن أي من جوانب مدونة قواعد السلوك المهني. يرجي إرسال التعليقات على عنوان البريد اإللكتروني

آخر مراجعة: أبريل 2019
حقوق الطبع والنشر © لألعوام من 2007 إلى 2019 لشركة Cisco Systems, Inc. جميع الحقوق محفوظة. Cisco وCisco logo، وCisco Systems، وشعار Cisco Systems عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة Cisco Systems, Inc. و/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 Cisco وأي شركة أخرى.
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