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رسالة من الرئيس والرئيس التنفيذي للرشكة

الزمالء األعزاء،

إن تاريخ رشكة Leidos يعتمد عىل اإلبداع القائم عىل النزاهة. فقد قام املوظفون املتنوعون وأصحاب املهارات العالية لدينا بخلق ثقافة تسمح لنا 
بالنجاح مع االستمرار يف الرتكيز بصفة دائمة عىل املصداقية والشفافية مع زمالئنا من املوظفني والعمالء والرشكاء الخارجيني واملساهمني.

وتوجهنا مدونة السلوكيات الخاصة برشكة Leidos )مدونة السلوكيات الخاصة بنا( فيما يتعلق بالحفاظ عىل ثقافة أخالقية قوية، كما أنها تعد 
مورًدا أساسيًا لنا يف أدوارنا اليومية كموظفني يف رشكة Leidos. ومن الرضوري أن نقوم جميعنا بقراءة مدونة السلوكيات الخاصة بنا والتفكري 

يف الكيفية التي توجه بها سلوكياتنا مع طرح األسئلة حول أي يشء ال نفهمه.

يف رشكة Leidos، نحن نقود من خالل القدوة، كما أننا جميعنا نتحىل باملسؤولية فيما يتعلق بدعم املعايري املشار إليها يف مدونة السلوكيات 
الخاصة بنا. فنحن ال نخترص الطرق فيما يتعلق باألخالقيات أو الجودة أو السالمة من أجل تحقيق األهداف التجارية الخاصة بنا، كما أننا ال 
نتهاون حيال أي سوء سلوك. نحن جميعنا نخضع للمحاسبة. وهذا يعني أننا يجب علينا جميعنا اإلبالغ دون خوف إذا كانت لدينا أسئلة أو 

مخاوف. تناقش مدونة السلوكيات الخاصة بنا العديد من خيارات اإلبالغ؛ تحقق من أنك عىل دراية باملوارد املتاحة لك، وال ترتدد يف استخدامها 
إذا كنت ترغب يف الحصول عىل إجابات أو اإلبالغ عن سوء السلوك. ولن تتهاون رشكة Leidos مع أي انتقام ضد أولئك الذين يقومون باإلبالغ 
عن املخاوف. إذا شهدت حدوث أي انتقام، يجب أن تقوم باإلبالغ عنه، وسوف يتعرض أولئك الذين ينخرطون يف االنتقام التخاذ إجراءات تأديبية 

ضدهم.

أتوجه إليكم بالشكر عىل قراءة مدونة السلوكيات الخاصة بالرشكة ودعم الثقافة األخالقية لنا يف رشكة Leidos. نحن رشكة أفضل بسبب الجهود 
التي تبذلونها.

 روجر كرون
رئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي
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قيمنا

النزاهة
...تعني امتالك الشجاعة التخاذ القرارات األخالقية الصعبة 
والفخر بأعمالنا والتحيل بالشفافية مع فريقنا باإلضافة إىل 

احرتام الجميع.

الشمولية 
...تعني دعم الشعور باالنتماء والرتحيب بكل املنظورات 
واملساهمات، باإلضافة إىل توفري القدرة املتساوية عىل 

الوصول إىل الفرص واملوارد للجميع.

اإلبداع 
...ال يقترص عىل املهندسني والعلماء العاملني لدينا فقط. إنه 
عامل حفاز. كن عنيًدا وفضوليًا ملساعدتنا عىل التفوق، وكن 

جزًءا من منظمة تعتمد عىل التعليم.

الرسعة
...تعني التحيل باملرونة واإلبداع وسهولة التكيف. تعني 
قدرتنا عىل التفكري والترصف بشكل محدود مع استخدام 

حجم وقوة ميزانية الرشكة لتحقيق الفائدة لنا.

االلتزام 
...يعني الخضوع للمسؤولية واملحاسبة وتحمل مسؤولية 
االمتالك وتمثيل قدوة للعاملني باإلضافة إىل العمل بشعور 

من الرضورة واإللحاح تجاه العمالء والفرق.

التعاون
...يعني التحيل بروح العمل واالنخراط بشكل استباقي 
للوفاء باألهداف املشرتكة. يعني بناء العالقات والحفاظ 

عىل الرتابط مع بعضنا البعض.

بالرشكة  الخاصة  السلوكيات  5مدونة 



التزامنا بمدونة 
السلوكيات الخاصة 

بالرشكة
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تعد مدونة السلوكيات الخاصة برشكة Leidos )مدونة السلوكيات الخاصة بنا( مورًدا أساسيًا يجب أن نستخدمه جميعنا لضمان اتساق قراراتنا وإجراءاتنا مع قيمنا وسياساتنا 
والقانون. وتوفر مدونة السلوكيات الخاصة بنا معلومات حول مجموعة من املخاطر التي يمكن أن نصادفها يف عملنا يف رشكة Leidos، كما أنها تقرتح موارد مناسبة الستخدامها 

عندما تثار األسئلة أو املخاوف. وترسي مدونة السلوكيات الخاصة بنا عىل كل املوظفني، ويجب أن نتعرف جميعنا عىل املوضوعات التي تغطيها.

نحن نعرف مدونة السلوكيات الخاصة بنا وأدوارنا

إذا لم يكن بإمكانك اإلجابة "بنعم"، يجب أن تتحقق من سبب كون اإلجابة "ال" أو من سبب عدم معرفتك لإلجابة. وتذكر أن هناك موارد متاحة لتوجيهك، وعندما ال تكون عىل يقني من 
مسار اإلجراءات الذي يجب أن تتخذه، يمكنك دائًما االستفسار من مديرك أو الرجوع إىل هذه املدونة أو الرجوع إىل السياسات الخاصة بنا أو االتصال بمكتب األخالقيات واالمتثال أو 

االتصال بالخط الساخن لرشكة Leidos عىل الرقم 4367-753-855.

ويف حني أن مدونة السلوكيات الخاصة بنا ال يمكن أن تتوقع كل املواقف التي يمكن أن نواجهها، يتيح لنا الفهم القوي للقيم الجوهرية والسياسات الخاصة 
بنا وتوقعات السلوكيات مّنا واملشار إليها يف مدونة السلوكيات الخاصة بنا التعرف بشكل ناجح عىل أي تحديات تتعلق باالمتثال. ويجب أن نتعامل مع 

التحديات مع الرتكيز عىل النزاهة وأن نطرح عىل أنفسنا بعض األسئلة املهمة:

هل هذا قانوني؟
هل هذا متسق مع 

القيم الجوهرية 
الخاصة بنا؟

هل يتفق ذلك مع 
مدونة السلوكيات 

والسياسات الخاصة 
بنا؟

هل أقبل أن يتم اإلعالن 
عن هذا للعامة؟
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إننا ال نلتزم فقط بمدونة السلوكيات والسياسات والقيم الخاصة بنا. بل يجب أن نكون عىل دراية بكل 
القوانني واللوائح السارية والتي تتعلق بأدوارنا ومسؤولياتنا مع االلتزام بها. يمكن أن تؤدي االنتهاكات التي 

تطال مدونة السلوكيات أو السياسات الخاصة بنا أو القانون إىل اتخاذ إجراء تأديبي، يصل إىل الفصل من 
العمل ويشتمل عليه. إذا كانت لديك أي أسئلة حول القوانني واللوائح التي ترسي عىل دورك أو املسؤوليات 

امللقاة عىل عاتقك، أو إذا لم تكن متيقنًا حيال ما إذا كانت هناك أي قوانني أو لوائح قد ترسي عليك أم ال، 
فاتصل بمكتب األخالقيات واالمتثال. 

بنا الخاصة  السلوكيات  مدونة  تجاه  التزامنا   | بنا  الخاصة  السلوكيات  مدونة 

العمل بنزاهة تجاه رشكة Leidos وتجاه بعضنا البعض وتجاه العمالء 
والجهات الخارجية

دعم بيئة عمل تتسم باالحرتام واألمان والصحة

اإلبالغ عن املشكالت وطرح األسئلة 

اإلبالغ عن سوء السلوك

عند اتخاذ القرارات واإلجراءات يف إطار األدوار املوكلة 
إلينا يف رشكة Leidos، يجب دائما أن نقوم بما ييل:

تذكر ما ييل
ال تعد مدونة السلوكيات الخاصة بنا مورد االمتثال الوحيد املتاح لدينا؛ لذا، يجب 

أن يكون كل املوظفني عىل دراية كذلك بالسياسات والعمليات التي تحكم أدوارهم 
ومسؤولياتهم يف رشكة Leidos. ويمكن العثور عىل قائمة كاملة بالسياسات السارية يف 

.Prism يف )Command Media( صفحة وسائط اإلدارة
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نحن نطرح األسئلة ونبلغ عن املخاوف 
يجب أن تشعر بالراحة حيال اإلبالغ عن املشكالت وتشجيع اآلخرين عىل فعل األمر نفسه عندما تكون لديكم 

أسئلة أو مخاوف حول االنتهاكات أو االنتهاكات محل الشك ملدونة السلوكيات أو السياسات الخاصة بنا أو 
للقانون. إذا شعرت بعدم الراحة حيال اإلبالغ عن املشكالت، يتاح لك خيار اإلبالغ عن املخاوف دون الكشف 

عن هويتك. 

عندما يشتمل دورك عىل العمل لصالح الوكاالت الفيدرالية، تكون عىل عاتقك مسؤوليات خاصة فيما يتعلق 
باإلبالغ. إذا علمت بوجود انتهاك للوائح املشرتيات الفيدرالية )FAR( أو ملحق لوائح املشرتيات الفيدرالية 
للدفاع )DFARS( أو أي لوائح أخرى أو إذا شككت يف وقوع مثل تلك االنتهاكات، يجب أن تقوم باإلبالغ 

عنها بشكل فوري. تدعم رشكة Leidos أولئك الذين يبلغون عن املشكالت وال تقبل بتعرضهم لالنتقام، إال 
 أن أولئك الذين يرغبون يف تقديم شكوى بشكل مبارش إىل مكتب املفتش العام التابع للوكالة ذات الصلة 
وفًقا للبنود الخاصة بمقدمي البالغات يف لوائح املشرتيات الفيدرالية )FAR( وملحق لوائح املشرتيات 

 )DoD( يمكنهم دائًما القيام بذلك. يمكن أيًضا إبالغ وزارة الدفاع )DFARS( الفيدرالية للدفاع 
باالنتهاكات أو االنتهاكات املشتبه بها مبارشًة من خالل االتصال عىل الخط الساخن لوزارة الدفاع عىل الرقم 

9098-424-800. يمكن لألفراد تقديم مثل هذه البالغات دون خوف من االنتقام. للحصول عىل املزيد من 
املعلومات حول تقديم البالغات والقواعد ذات الصلة بذلك، اتصل بمكتب األخالقيات واالمتثال.

املرشف عليك أو أي أفراد آخرين يف سلسلة اإلدارة التي تعمل بها

مدير قسم األخالقيات التابع للمجموعة أو مدير التحقيقات أو مدير قسم األخالقيات واالمتثال

ممثل املوارد البرشية املحيل أو مدير حلول قوة العمل أو مدير قسم املوارد البرشية لديك 

أي فرد من أفراد مجلس أخالقيات املوظفني

خط رشكة Leidos الساخن عرب الرقم 

 855-7-LEIDOS )855-753-4367( 

أو من خالل اإلنرتنت عرب املوقع https://leidos.com/hotline، والذي 
يوصلك بموفر رعاية مستقل يتبع جهة خارجية.

 أرقام الخط الساخن الدويل املتاحة عرب صفحة األخالقيات واالمتثال 
Prism عىل )Ethics and Compliance(

املستشار العام أو مدير األمن يف الرشكة 

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للرشكة

 مجلس إدارة الرشكة عرب رئيس مجلس إدارة رشكة Leidos أو رئيس لجنة الحوكمة واألخالقيات 
يف الرشكة أو رئيس لجنة التدقيق والشؤون املالية 

 

عندما تحتاج إىل الحصول عىل التوجيهات أو اإلبالغ عن 
املخاوف، يتاح لك العديد من الخيارات:
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السؤال

تعمل ترينا مديرة، حيث ترشف عىل العديد من األشخاص، بما يف ذلك 
ستيفان. وذات ظهرية، يخرب ستيفان ترينا إنه يشعر بأنه تعرض للتحرش من 

خالل بعض زمالئه يف العمل. وحيث إن ستيفان كان غامًضا حيال تفاصيل 
األحداث ومن قام بذلك، تقرر ترينا إجراء تحقيق يف املوقف بنفسها الكتشاف 

املزيد من املعلومات قبل أن تقوم باإلبالغ عن األمر. فهل ترينا عىل حق؟

اإلجابة

ال. فرتينا يجب أن تقوم عىل الفور بإبالغ مكتب األخالقيات واالمتثال أو 
أحد خيارات اإلبالغ األخرى الواردة يف مدونة السلوكيات هذه باملعلومات 

واملتابعة مع ستيفان من أجل إعالمه بأن عملية التحقيقات قد انطلقت.
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 نحن نلتزم بعمليات التحقيقات 
الخاصة بنا

يجب أن يتعاون كل املوظفني بشكل كامل مع أي عمليات تحقيق أو مراجعة أو إجراءات تصحيحية أو غري 
ذلك من الطلبات الرسمية. وهذا األمر رضوري سواء كانت التحقيقات داخلية يف رشكة Leidos أو، يف حالة 

عمليات املراجعة والتحقيق الحكومية، يتم تنفيذها من خالل ممثلني مرصح لهم للحكومة )عىل سبيل املثال، 
املحققني، أو الوكالء، أو املحامني(. 

عندما يطلب ممثيل الحكومة املعلومات أو الوثائق املوجودة يف حوزة الرشكة، يجب أن يتم تنسيق تلك الطلبات 
مع قسم الشؤون القانونية قبل أن يتم توفري أي استجابة. 

عندما نقوم بعمل تحقيق:

نقوم بالتحقيق يف أي ادعاء لتقرير ما إذا كان هناك انتهاك فعيل قد تم ارتكابه أم ال. 	

ويتم تنفيذ التحقيق بشكل يتحىل بالرسية إىل أقىص حد ممكن. 	

ويكون التحقيق مستقالً وموضوعيًا. 	

 وعندما يتم تأكيد وإثبات وجود مشكلة، يقوم فريق ضمان جودة مستقل بمراجعة اإلجراءات  	
التصحيحية والتأديبية املوىص بها.

 عند اكتشاف وجود انتهاك للقوانني أو اللوائح السارية، تقوم الرشكة بالكشف عن املعلومات للجهات  	
الخارجية املناسبة يف الوقت املناسب وبشكل مكتوب.

 نحن ندرك أن املديرين لديهم 
دور خاص

هناك دور خاص للمديرين يف برنامج األخالقيات واالمتثال لدينا يف رشكة Leidos. فغالبًا ما يكونون هم 
خط التواصل األول عندما يكون لدى املوظفني أسئلة أو مخاوف، وبالتايل، يجب أن يشّجع املديرون التواصل 
وأن يتعرفوا عىل موارد وعمليات االمتثال الخاصة بنا، كما يجب أن يكونوا عىل استعداد لتصعيد املخاوف إذا 

لزم األمر. كما يجب أن يكون املديرون كذلك بمثابة القدوة للسلوكيات األخالقية مع تجسيد القيم الخاصة بنا. 

ويلزم عىل املديرين إبالغ مكتب األخالقيات واالمتثال يف أرسع وقت ممكن عن أي انتهاك أو انتهاك محل شك يطال 
مدونة السلوكيات أو السياسات الخاصة بنا أو القانون. يجب أن يقوم املديرون، مثل غريهم، باإلبالغ عن املشكالت 

عندما تكون لديهم أي مخاوف.

يجب أن يقر قادة املنظمة ورؤساء املجموعات ومديرو أقسام الشؤون املالية واملراقبون املاليون وقادة بعض 
املجاالت الوظيفية املعينة كل ربع عام بأنهم ال يعلمون بأي انتهاك أو أي انتهاك محل شك يطال مدونة 

السلوكيات أو سياسات الرشكة الخاصة بنا ولم يقوموا بإبالغ قسم األخالقيات واالمتثال به.
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السؤال

تعمل جيما يف مرشوع جديد مع وكالة حكومية يف املوقع الخاص بتلك الوكالة. ويتطلب جزء من 
اتفاقية املرشوع املربمة بيننا وبني العميل من موظفي رشكة Leidos تسجيل الخروج بشكل مناسب 
من أنظمة الوكالة عند أخذ أي فرتات راحة. وباألمس، الحظت جيما أن أحد أفراد الفريق يغادر املكان 
دون أن يقوم بتسجيل الخروج من األنظمة. وهي ال ترغب يف أن يقع زميلها يف العمل يف ورطة إذا لم 
يكن يقصد أن يتسبب يف أي مشكلة، كما أنه عاد مرة أخرى برسعة، وبالتايل فإنها ليست متيقنة من 

أن هذا األمر ينتهك القواعد السارية لدينا. ماذا يتعني عليها أن تفعل؟

اإلجابة

حتى إذا لم تكن جيما متيقنة من أن ما رأته يمثل انتهاًكا أم ال، يجب أن تقوم باإلبالغ عن 
مخاوفها بشكل فوري. ومن خالل تقديم بالغ بحسن نية، تساعد جيما الرشكة عىل بناء مكان 

عمل آمن. إذا كنت تعتقد أنك تعلم بوقوع مشكلة يف أحد مواقع العمل الخاصة بنا، يجب أن 
تقوم باإلبالغ عنها يف أرسع وقت ممكن. إذا تعرضت جيما لالنتقام بسبب تقديم بالغ بحسن 

نية، فسوف يتعرض أولئك الذين تسببوا يف تعريضها لالنتقام إلجراء تأديبي.
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نحن ال نتهاون مع االنتقام
ال تتهاون رشكة Leidos عىل اإلطالق مع االنتقام من أي نوع. وسوف يتعرض أولئك الذين يشاركون يف 

االنتقام إلجراء تأديبي قد يتضمن الفصل من العمل ويشتمل عليه. يخضع أي شخص يطرح األسئلة أو يبلغ 
عن املخاوف بحسن نية للحماية. 

إذا كنت تخىش االنتقام أو تعتقد أنك أنت أو أي أشخاص آخرين تعرضت أو تعرضوا لالنتقام، يجب أن تتصل 
عىل الفور بمدير قسم األخالقيات واالمتثال أو باملستشار العام أو بمدير قسم املوارد البرشية. 

انتبه
يعتمد البالغ بحسن نية عىل اعتقاد املُبلغ بشكل نزيه بأن املعلومات التي يقوم باإلبالغ عنها فيما 

يتعلق بأحد املخاوف صحيحة.

يمكن أن يشتمل االنتقام عىل أي إجراءات سلبية متعلقة بالوظيفة، مثل خفض الرتبة أو اتخاذ 
إجراءات تأديبية أو الفصل أو تخفيض الراتب أو االستبعاد من املرشوعات أو االجتماعات أو تغيري 

الوظائف أو نوبات العمل. كما يمكن أن يشتمل كذلك عىل السلوكيات األخرى التي تهدف إىل 
معاقبة شخص ما بسبب اإلبالغ عن املشكالت أو بسبب التعاون يف التحقيقات. 
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التزامنا تجاه 
رشكتنا



نحن نتجنب تعارض املصالح 
يعني التحيل بالشفافية واحرتام فريق العمل الخاص بنا ورشكتنا القيام بكل ما يمكننا القيام به لتجنب 

تعارضات املصالح والكشف عن أي مشكالت بمجرد أن تطفو عىل السطح. كما يجب كذلك أن نتجنب أي شكل 
من أشكال تعارض املصالح وأن نتعامل مع كل املشكالت التي يحتمل أن تنطوي عىل التعارض. يجب أال تكون 

القرارات التي تتخذها يف إطار دورك يف رشكة Leidos متحيزة، ويجب أن تضع احتياجات الرشكة فوق أي 
مصالح شخصية. 

انتبه

يمكن أن يظهر تعارض املصالح عندما تتداخل املصالح الشخصية للفرد، أو يبدو أنها تتداخل، مع 
 .Leidos مصالح رشكة

تجنب التعارضات التجارية
ال يمكن أن نسمح ألي أنشطة أو أعمال تجارية شخصية بمعارضة، أو الظهور بأنها تعارض، املسؤوليات 

املوكلة إلينا تجاه الرشكة. إننا مدينون لرشكة Leidos ببذل أقىص قدر يمكننا بذله من الجهد، وال يمكن أن 
نسمح بأن تؤثر التزاماتنا تجاه األنشطة التجارية الخارجية أو غري ذلك من األنشطة الشخصية عىل مسؤولياتنا 

تجاه الرشكة.

وتمتد التزاماتنا تجاه الرشكة لتشمل عملية املشرتيات. ولضمان نزاهتها، يجب أال يشارك املوظفون يف عملية 
رشاء إذا كان هناك تعارض محتمل، كما هو الحال عندما يكون املورد املحتمل قريبًا ألحد املوظفني أو لديه 

عالقات شخصية مقّربة معه.

للحصول عىل املزيد من اإلرشادات، يجب أن يتحدث املوظفون إىل مديريهم أو إىل مكتب األخالقيات واالمتثال، 
كما يمكنهم الرجوع إىل سياسة معايري األخالقيات والسلوكيات التجارية واملشرتيات التجارية واملمارسات 

القياسية.

تجنب التعارضات العائلية
إن فريق العمل لدينا يتسم بالتنوع، وهو يتكون من أشخاص مهرة تم اختيارهم للتعاون معنا من أجل تنفيذ 

مهمتنا بسبب أدائهم وليس بسبب الصالت أو العالقات العائلية مع موظفي رشكة Leidos. ملنع مواقف 
تعارض املصالح املحتملة، ال يسمح للموظف بتعيني أحد أقاربه املقربني إليه أو أن يكون تحت إمرته بشكل 

مبارش أو غري مبارش كما هو موضح يف سياسة التوظيف الخاصة بنا.

تجنب التعارضات الناجمة عن األنشطة الخارجية 
من حني آلخر، يمكن أن تفكر يف املشاركة يف أنشطة مع منظمات خارجية. ويف بعض الحاالت، يمكن أن تشتمل 
تلك األنشطة عىل عمالئنا، بما يف ذلك العمالء الحكوميني وموردينا والجهات املنافسة لنا. ويمكن أن تخلق تلك 
األنشطة تعارضات يف املصالح أو مظهر التعارض يف املصالح. يجب أن تتحىل بالشفافية حيال تلك العالقات، 
وإذا أتيحت أمامك فرصة خارجية، مثل العمل يف مجلس استشاري فيدرايل أو إدارة مكتب سيايس، يجب أن 
تحصل عىل املوافقة من مديرك ومن مكتب األخالقيات واالمتثال قبل املشاركة يف ذلك النشاط. يرجى كذلك 

الرجوع إىل السياسة الخاصة بالرشكة.

تجنب التعارضات الناجمة عن األعمال الخارجية
تتطلب األعمال الخارجية التي قد تتعارض مع دورك يف رشكة Leidos الحصول عىل موافقة مسبقة. ويجب 

أن تتجنب األعمال الخارجية التي يمكن أن تبدو أنها تتعارض مع دورك إىل أن تقوم بالكشف عن املوقف بشكل 
كامل وإىل أن تتلقى التوجيهات واملوافقة من مديرك ومن مكتب األخالقيات واالمتثال. إذا كانت لديك أي أسئلة 

حول أي أعمال أو فرص عمل بعينها، مثل عرض بالعمل لدى عميل أو منافس أو مورد، فتحدث مع مديرك ومع 
مكتب األخالقيات واالمتثال. ارجع كذلك إىل عملية مراجعة طلبات تعارض املصالح الشخصية واملوافقة عليها 

لدينا.
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تجنب التعارضات فيما يتعلق بالهدايا
يمكن أن يخلق منح وتلقي الهدايا تصوًرا بوجود تعارض وربما يؤثر بالسلب عىل عمليات اتخاذ القرار لدينا 

أو عمليات اتخاذ القرار لدى رشكائنا. غالبًا ما يكون لدى العمالء الحكوميني املتعاملني معنا وغالبًا لدى 
املوردين الذين يعملون معنا محظورات صارمة فيما يتعلق بتلقي الهدايا؛ وبالتايل، لضمان أننا ال نخلق حتى 

أي مظهر من مظاهر التعارض، فإننا ال نقوم بإعطاء الهدايا إىل العمالء كما ال نقبل أي هدايا من املوردين 
باستثناء ما تسمح به سياسة الرشكة.

تجنب التعارضات املؤسسية
يجب عليك أيًضا السعي إىل تجنب تعارضات املصالح املؤسسية )OCI( الفعلية واملحتملة. يمكن أن تنشأ 

تعارضات املصالح املؤسسية عندما تكون رشكة Leidos غري قادرة أو يحتمل أن تكون غري قادرة عىل تقديم 
مساعدة أو مشورة محايدة للحكومة، أو أن تترضر موضوعيتها يف تنفيذ عقد حكومي، أو قد تترضر، بطريقة 
أخرى، أو إذا كانت لديها إمكانية الوصول إىل معلومات اختيار املصدر أو املعلومات غري املتاحة للعامة املتعلقة 
بمنافسيها. يمكن أن يؤدي قرار مسؤول التعاقد بأن رشكة Leidos لديها تعارضات مصالح مؤسسية فعلية 
أو محتملة، من بني أمور أخرى، إىل استبعاد رشكة Leidos من التنافس عىل عقود معينة أو استبعادها من 

منح عقود معينة. 

توخ الحذر يف الحاالت التالية:

 األعمال املحتملة التي تشتمل عىل املهام التي قد تقوم فيها رشكة Leidos بتوفري هندسة األنظمة  	
والتوجيهات الفنية، أو تجهيز املواصفات أو بيانات العمل، أو الوصول إىل املعلومات اململوكة للجهات 

الخارجية غري املتاحة للعامة أو املعلومات املتعلقة باختيار املصدر.

 عندما نقوم بوضع متطلبات أو رشوط الفرص املستقبلية التي قد تهتم رشكة Leidos بتقديم  	
العطاءات بشأنها أو التأثري عليها.

عندما نقوم بتقييم املنتجات والخدمات الخاصة بنا أو تلك الخاصة بمنافيس الرشكة أو التوصية بها. 	

عند وجود أي من هذه السيناريوهات، أو إذا كان لديك أي أسئلة حول تعارض مصالح مؤسسية محتمل، 
فاعمل مع فريق العقود و املمثل القانوني لتقييم ومعالجة تعارضات املصالح املؤسسية الفعلية أو املحتملة.

تجنب التعارضات املتعلقة بالتوظيف
نحن مطالبون باالمتثال لجميع القوانني واللوائح املعمول بها عند املشاركة يف مناقشات التوظيف وتعيني موظفني 
حاليني وسابقني يف حكومة الواليات املتحدة. نحن ال نناقش التوظيف املحتمل يف رشكة Leidos، وال حتى بشكل 

غري رسمي، مع املوظفني الحكوميني الحاليني، بما يف ذلك املوظفني العاملني يف الجهات العسكرية، إال إذا كان 
هؤالء املوظفون قد قاموا بإقصاء أنفسهم من أي مشاركة يف تعاقدات رشكة Leidos أو شؤونها أو إذا كانوا قد 

تلقوا إخالًء رصيًحا للمسؤولية من الوكالة التي يعملون بها.

ويستمر التزامنا بضمان الحفاظ عىل النزاهة فيما يتعلق بالتوظيف حتى بعد مغادرة الرشكة. ال يجوز ملوظفي 
رشكة Leidos، أثناء عملهم لدى رشكة Leidos وملدة عام بعد انتهاء عملهم لدى الرشكة، مطالبة أو 

 محاولة مطالبة أي من املوظفني اآلخرين برتك عمله لدى رشكة Leidos. الرجاء الرجوع إىل سياسة 
التوظيف الخاصة بالرشكة أو إىل املعلومات اململوكة واالخرتاعات واتفاقية عدم االستقطاب للعمل )PIIN( إذا 

كانت لديك أي أسئلة.
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ييل ما  تذكر 
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السؤال

ساعد فرانسيز، وهو مدير مرشوعات يف رشكة LEIDOS، وكالة 
فيدرالية يف صياغة بيان عمل لعملية رشاء مستقبلية، يطلق عليها اسم 

"INSCOPE". وبعد فرتة قصرية من إبرام العقد، أصدرت الوكالة طلبًا 
لالستقطاب للعمل لربنامج INSCOPE، وقامت بتضمني بيان العمل الذي 

قام موظفو رشكة Leidos، بما فيهم فرانسيز، بتجهيزه. واملرشوع ليس 
ضخًما للغاية، ويرى فرانسيز أن األداء السابق للرشكة من املحتمل أن يحّسن 
عالقتها مع هذا العميل الرئييس. تعتزم Leidos تقديم عرض استجابًة لذلك 

الطلب. هل يعد ذلك تعارض مصالح مؤسيس فعيل أم محتمل؟

اإلجابة

نعم. حتى إذا كان العقد سيعزز عالقة Leidos مع عميل رئييس، فسيكون 
لدى مسؤول التعاقد أساس معقول لتحديد أن Leidos اكتسبت ميزة تنافسية 

غري عادلة نتيجة لصياغة بيان العمل للحكومة. عند الدراية باحتمالية وجود 
تعارض مصالح مؤسيس، كان يجب أن يتصل فرانسيز بقسم التعاقدات وبقسم 
الشؤون القانونية للبحث عن طرق لتجنب تعارض املصالح املحتمل أو التخفيف 

من تأثريه أو إبطاله.

اإلجابة

السؤال



نحن نحتفظ بالسجالت الدقيقة
توجه امللكية والشفافية أنشطة األعمال التجارية الخاصة بنا. ويشمل ذلك كيفية تسجيلنا للمعلومات وإدارتها 

 Leidos يجب أن نلتزم دائًما بأحكام السياسات واإلجراءات الخاصة برشكة .Leidos لصالح رشكة
والقوانني واللوائح واملتطلبات التعاقدية املعمول بها. يجب أن يدرك كل املوظفني ويلتزموا بالقواعد فيما يتعلق 
بالوثائق والسجالت التي يقومون بعملها أو الوصول إليها أو التي يكونون مسؤولني عنها يف مناصبهم. ملزيد 

من اإلرشادات، ينبغي عىل املوظفني التحدث مع مديرهم والرجوع إىل سياسة االحتفاظ بالسجالت الخاصة 
برشكة Leidos وإىل املمارسات واإلجراءات القياسية )SPP( لألمان الخاصة برشكة Leidos. ال تقم عىل 

اإلطالق بإخفاء أي سجل أو تغيريه أو تزويره ألي سبب. 

نحن نقوم بعمل تقارير دقيقة
املوظفون العاملون معنا واملسؤولون عن تقديم املعلومات املالية وعمليات الكشف عن املعلومات بالشكل 

الصحيح أو عن التقارير املقدمة إىل الحكومة أو الكشف عن املعلومات للعامة أو عن املراجعة املؤسسية يجب 
أن يلتزموا بكل القواعد واإلجراءات التي تحددها الرشكة. نحن نقوم بتوفري معلومات دقيقة ويف وقتها وكاملة 

إىل أقسام الشؤون املالية واإلدارية لدينا، كما أننا نلتزم بكل أنظمة الضوابط الداخلية، كما أننا ندعم كل 
سياسات وممارسات أمن املعلومات. 

ييل ما  تذكر 
يجب أن تعكس كل التقارير والسجالت التي نقوم بعملها األنشطة التجارية الخاصة بنا بدقة، 

كما يجب أن تتسق دائًما مع العمليات املحاسبية وعمليات االحتفاظ بالسجالت لدينا والقانون.

نحن نحتفظ بسجالت زمنية دقيقة
يجب أن يحتفظ كل منّا كذلك بسجل يومي دقيق وكامل للوقت الذي يقضيه يف كل مهمة. من الرضوري أن 

تكون تكاليف العمل الخاصة بنا دقيقة، ويمكن أن تكون هناك عقوبات شديدة عىل رشكة Leidos واملوظفني 
يف حالة عدم دقة تلك التقارير. ويجب أن يتحقق أولئك الذين يقومون بمراجعة سجالت الجداول الزمنية من 

أي اختالفات يكتشفونها. إذا كانت لديك أي أسئلة، فارجع إىل سياسة فرض الرسوم وفًقا للوقت.

نحن نقوم برفع التقارير ونبلغ عن النفقات بدقة
تعد النفقات التجارية بمثابة السجالت التجارية كذلك، ويجب أن نطبق نفس درجة الحذر التي نستخدمها عند 

تجميع كل املعلومات التجارية الخاصة برشكة Leidos عىل تقارير النفقات كذلك. يجب أن نقوم بتسجيل 
النفقات بشكل دقيق وكامل بصفة دائمة، وأن نتحقق من أنها مصنفة ومخصصة بشكل صحيح باستخدام 

وثائق التكلفة الصحيحة من أجل تحصيل تلك األموال بموجبها )عىل سبيل املثال، مسموح بذلك أو غري مسموح 
بذلك(. إذا كانت لديك أي أسئلة، فارجع إىل سياسة السفر والنفقات الخاصة بالرشكة.

نحن نقوم باإلبالغ إذا علمنا بوجود سجالت أو تقارير غري دقيقة أو مزورة
يجب أن تقوم باإلبالغ إذا كانت لديك أي مخاوف تتعلق بتقارير محاسبية أو مالية أو تقارير جداول زمنية 

أو تقارير نفقات أو أي أمور مراجعة تدقيقية تثري الشكوك. إننا نمتثل للقانون، ويجب علينا االحتفاظ بدفاتر 
وسجالت دقيقة. إذا طلب منك أي شخص، بما يف ذلك املرشف عليك، تقديم سجل أو تقرير غري دقيق، يجب 
أن تبلغ عن ذلك عىل الفور مع إبالغ املدير املايل أو مراقب الرشكة أو قسم الشؤون القانونية أو أي خيار من 

خيارات اإلبالغ املتنوعة الواردة يف مدونة السلوكيات الخاصة بنا بمخاوفك.
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نحن نحمي أصولنا
إن استخدام املوارد الخاصة بنا بعناية يعد جزًءا من السبب وراء كوننا منظمة تتحىل بالديناميكية واالستجابة 
للتحديات التجارية عىل وجه الرسعة. يجب أن نقوم جميعنا بحماية األصول املؤسسية الخاصة بالرشكة وأن 

نكون أوصياًء يقظني عىل أصول عمالئنا واآلخرين كذلك. 

كما يجب كذلك حماية ذلك العمل الشاق الذي نبذله من أجل تطوير املنتجات والخدمات والتقنيات الخاصة بنا. 
يجب أن يتوخى كل منا الحذر لتجنب الكشف عن أي معلومات رسية أو مملوكة للرشكة ألشخاص غري مرصح 
لهم باالطالع عليها. يجب أال يتم الكشف عن املعلومات الرسية واململوكة لرشكة Leidos للجهات الخارجية 

إال بموجب التزام رسية يكون سارًيا، مثل اتفاقية عدم الكشف عن املعلومات أو غري ذلك من االتفاقيات 
املشابهة و / أو بعد الحصول عىل املوافقة املناسبة من اإلدارة. 

ال يتوقف التزامنا بالحفاظ عىل أمن وأمان هذه املعلومات حتى بعد انتهاء عملنا يف رشكة Leidos. الحظ أن 
أي ملكية فكرية )IP( نقوم بعملها أثناء عملنا، بما يف ذلك براءات االخرتاع وحقوق الطبع والنرش والعالمات 

.Leidos التجارية واألرسار التجارية واملعلومات اململوكة للرشكة، تكون مملوكة لرشكة

رغم أن املوظفني يمكن أن يكون لديهم حقوق ملكية فكرية شخصية أو مسبقة تم إنشاؤها خارج نطاق عملهم 
يف رشكة Leidos، ال يجوز لهم جلب تلك املمتلكات الفكرية الخارجية أو املسبقة إىل رشكة Leidos أو 

الكشف عنها ملوظفي رشكة Leidos أو عمالئها أو تضمينها يف منتجات رشكة Leidos بدون الحصول عىل 
موافقة مكتوبة من قسم الشؤون القانونية.
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نحن نحمي الرسية والخصوصية
إن التزامنا الصارم بالنزاهة يأتي يف قلب كل يشء نقوم به. نحرتم حقوق خصوصية األفراد ونلتزم بـ )1( 
قوانني وقواعد ولوائح حماية البيانات والخصوصية وأفضل املمارسات املعمول بها؛ و)2( بيانات وسياسات 
وإجراءات الخصوصية الداخلية والخارجية. كما نلتزم أيًضا بأي متطلبات والتزامات متعلقة بالخصوصية يف 

العقود املربمة مع عمالئنا. 

ما الذي يعنيه ذلك عىل أساس يومي؟ يعني ذلك ما ييل: 

 يجب أال تستخدم المعلومات الشخصية إال عندما تكون هناك رضورة لذلك من أجل األغراض التجارية  	
املرشوعة، مع عدم استخدام إال الحد األدنى الرضوري منها، مع قرص الكشف عن تلك املعلومات عىل 

أولئك الذين يحتاجون إىل االطالع عليها من أجل تنفيذ مهامهم الوظيفية.

 ال يجوز نقل املعلومات الشخصية أو مشاركتها إال مع جهات خارجية معتمدة تربطها عالقة تعاقدية  	
مع رشكة Leidos، مثل املوردين واملقاولني الرئيسيني واملقاولني من الباطن. وتكون تلك املشاركة 

خاضعة )1( لسياسة الخصوصية الخاصة بالرشكة، و)2( لاللتزامات التعاقدية ذات الصلة. يجب 
عليك التأكد من أنك قد قرأت وفهمت أي التزامات تعاقدية من هذا القبيل قبل نقل أو مشاركة 

املعلومات الشخصية.

 توخ الحذر عىل وجه الخصوص، وإذا دعت الرضورة إىل ذلك، فاطلب الحصول عىل التوجيهات من  	
مكتب الخصوصية العاملي عند الوصول إىل املعلومات الشخصية الحساسة أو املعلومات الصحية 

املحمية أو عرضها أو نقلها أو التعامل معها بأي شكل آخر. كما هو الحال مع املعلومات الشخصية، 
يجب أن تحد من استخدامك للمعلومات الشخصية الحساسة واملعلومات الصحية املحمية والوصول 

إليها ونقلها والكشف عنها. يجب عليك أيًضا استخدام إجراءات األمان املناسبة لحماية هذه األنواع من 
البيانات. 

 اعمل عىل حماية خصوصية وأمان املعلومات الشخصية الخاصة بزمالئك. يصف إشعار خصوصية  	
املوظفني العاملي الخاص برشكة Leidos كيف تقوم رشكة Leidos عموًما بجمع واستخدام 

املعلومات املتعلقة بالتوظيف أثناء عالقة العمل مع Leidos وبعدها.

  يجب أن تطرح األسئلة إذا لم تكن متيقنًا من أي موقف أو إذا كنت تحتاج إىل اإلبالغ عن  	
 حدث فعيل أو محل شك يتعلق بأمن البيانات أو فقدها. يمكنك أن تبلغ أي من الجهات التالية 
 بتلك املخاوف: املرشف املبارش عليك أو مكتب خدمة تقنيات املعلومات يف رشكة Leidos أو 

مسؤول أمان املعلومات التجارية )BISO(. يمكنك أيًضا توجيه أي أسئلة حول احتمال وجود أي 
مخاطر أو فقدان للمعلومات الشخصية إىل مكتب الخصوصية العاملي.

انتبه
يف رشكة Leidos، تعني املعلومات الشخصية أي معلومات أو بيانات يمكن استخدامها لتحديد هوية 
شخص، سواء بمفردها أو عند جمعها مع معلومات أخرى. يف رشكة Leidos، نستخدم هذا املصطلح 
كمصطلح "شامل" ليشمل املعلومات الشخصية يف االتحاد األوروبي )اسرتاليا(، والبيانات الشخصية يف 

 ،)PII( االتحاد األوروبي / اململكة املتحدة، واملعلومات التي يمكن التعرف من خاللها عىل الهوية الشخصية
واملعلومات الصحية املحمية )PHI(، واملعلومات الشخصية الحساسة. يرجى االطالع عىل مرسد مصطلحات 

مكتب الخصوصية العاملي )GPO( ملصطلحات الخصوصية وحماية البيانات ملزيد من املعلومات.
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السؤال

تركت جريتا مؤخًرا رشكة LEIDOS من أجل االنضمام إىل منظمة أخرى. وهي تقوم بمراجعة امللفات 
الخاصة بها يف املنزل، وتكتشف العديد من ملفات املرشوعات التي تشتمل عىل مالحظات ومذكرات وغري 
ذلك من املواد الخاصة باملرشوعات. وهي تعلم أنه عىل األرجح من غري املفرتض أن تبقى تلك املعلومات 

لديها بعد مغادرة الرشكة، وبالتايل فإنها تضعها يف صندوق القمامة املوجود خلف الشقة التي تقطن بها. 
فهل هذا مقبول؟

اإلجابة

 Leidos ال. جريتا ما زالت ملزمًة بالحفاظ عىل أي معلومات ربما تكون رسية أو مملوكة لرشكة
وعمالئها بحيث تكون يف مأمن حتى بعد مغادرة الرشكة. رغم أنها كانت محقة يف رغبتها يف التخلص 
من تلك املواد، إال أن مجرد إلقائها يف صندوق النفايات ال يفي بااللتزام املستمر الواقع عىل عاتقها فيما 

يتعلق بحماية املعلومات. يجب أن تتصل برشكة Leidos وترتب إلعادة تلك املواد إليها برسعة.

اإلجابة السؤال
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نحن نحافظ عىل أمن البيانات
إن الحفاظ عىل أمن البيانات الخاصة بنا جزء رئييس يف إظهار التزامنا تجاه عمالئنا وتجاه بعضنا البعض. 
نحن نمتثل لكل سياسات وتوجيهات أمان أنظمة املعلومات. كما يجب أن نعرف كذلك من الذي يقوم بدور 

مسؤول أمان املعلومات التجارية )BISO( حتى يمكننا السعي نحو الحصول عىل التوجيهات فيما يتعلق بأمن 
املعلومات عندما نحتاج إىل تلك التوجيهات وإىل اإلبالغ عن املخاوف واملشكالت املتعلقة بأمن البيانات يف حالة 

وقوعها. إذا لم تكن متيقنًا حيال من تتصل به، فارجع إىل قائمة املوارد تلك املتاحة عىل Prism أو اتصل 
بمكتب الخصوصية العاملي.

تذكر أنه ال يسمح بالوصول إىل أنظمة املعلومات الخاصة برشكة Leidos إال ألغراض االستخدام التجاري غري 
الرسي والرسمي. يمكن أن تستخدم أنظمة املعلومات الخاصة بالرشكة بطريقة عرضية وهامشية طاملا أنك 

لديك موافقة من املدير عىل ذلك. يتعني علينا جميًعا حماية كل البيانات واألصول املوجودة تحت سيطرتنا مع 
التحقق من أن كل املعلومات يتم تخزينها ومعالجتها ونرشها بشكل آمن.

 عندما نقوم بنقل البيانات املطلوبة للحماية أو PRD )التي تتضمن املعلومات الشخصية، والبيانات 
 ،PII / الشخصية لالتحاد األوروبي، واملعلومات التي يمكن التعرف من خاللها عىل الهوية الشخصية

واملعلومات الصحية املحمية / PHI، ومعلومات لوائح اإلتجار الدويل يف األسلحة )ITAR( / معلومات 
الخضوع لضوابط التصدير، ومعلومات الدفاع الخاضعة للتغطية الخاصة بوزارة الدفاع، واملعلومات غري 

املصنفة الخاضعة للرقابة(، يجب أن تكون مشفرًة. ال يمكن الوصول إىل معلومات لوائح اإلتجار الدويل يف 
األسلحة )ITAR( / املعلومات الخاضعة لسيطرة التصدير إال من خالل مواطني الواليات املتحدة )ارجع إىل 

قسم نحن نلتزم بالقواعد التجارية والعقوبات يف هذه املدونة للحصول عىل املزيد من املعلومات(.

يجب أن تقوم بإبالغ مكتب خدمة تقنيات املعلومات ومسؤول أمان املعلومات التجارية )BISO( واملرشف عليك 
بانتهاكات السياسات وعمليات الرسقة وانتهاكات البيانات الفعلية أو املشكوك فيها أو املحتملة بشكل فوري. إذا لم 

تكن تشعر باالرتياح حيال التواصل مع املرشف عليك، يرجى االتصال بالخط الساخن لرشكة Leidos عىل 
الرقم 4367-753-855. يمكنك اختيار تقديم بالغ عرب الكشف عن هويتك أو دون الكشف عنها.
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السؤال

تدير رينيه قدًرا ضخًما من البيانات الرسية واململوكة للرشكة حول مواصفات املرشوعات 
وااللتزامات التعاقدية. وتتطلب طبيعة عملها السفر بشكل متكرر، وهي تحافظ عىل إنتاجيتها من خالل 

العمل أثناء السفر. ومع انشغال جدولها الزمني بشكل أكرب، تجد رينيه نفسها تتعامل مع معلومات 
رسية حول العمالء واملرشوعات وهي موجودة يف املطار وأثناء ركوب القطار. هل رينيه تمتثل 

للسياسات الخاصة بالرشكة بخصوص التعامل مع املعلومات الحساسة املتاحة لدينا؟

اإلجابة

ال. عىل الرغم أنه قد يكون من املغري إنهاء العمل أثناء التنقل، إال أنه من الرضوري فهم أن املطارات 
والقطارات وغريها من األماكن املفتوحة ال توفر الخصوصية. وبمعنى آخر، فإنه يجب أال يتم إنهاء 
األعمال الخاصة بنا يف كل املواقع، ويجب عليك توخي الحذر عند اختيار املواقع التي تعمل بها. فقد 

يرى اآلخرون جزًءا مهًما من املعلومات الرسية أو قد يشاهدون البيانات الخاصة عىل أجهزة الكمبيوتر 
املحمولة الخاصة بنا أو عىل غريها من األجهزة اإللكرتونية. ويف تلك الحالة، يجب أن تتخذ رينيه 

خطوات محددة للحد من املعلومات التي تصل إليها بتلك الطريقة. يجب عليها االنتظار حتى تصبح يف 
موقع خاص ومتصلة بشكل آمن بشبكة Leidos من خالل شبكة Enterprise VPN أو خيار 

آخر للوصول إىل الشبكة قبل التعامل مع الوثائق الحساسة. من خالل اتخاذ تلك الخطوات، فإننا 
نحمي البيانات الحساسة ونحافظ عىل ثقة عمالئنا.

اإلجابة

السؤال
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نحن نحمي املعلومات الداخلية
يجب أال يقوم املوظفون أو أفراد أرسهم برشاء أو بيع أسهم رشكة Leidos إذا نما إىل علمهم معلومات 

.Leidos داخلية حول رشكة

يمكن أن يمثل التداول باستخدام أسهم رشكة Leidos أثناء امتالك معلومات داخلية، أو إخبار اآلخرين 
بتلك املعلومات بما يسمح لهم بالتداول يف أسهم رشكة Leidos، انتهاًكا للقانون ويمكن أن يؤدي إىل فرض 

غرامات وعقوبات ضخمة. يجب عليك كذلك االمتناع عن التداول يف أي أسهم تخص عمالء رشكة Leidos أو 
مورديها أو بائعيها أو غري ذلك من رشكائها التجاريني أثناء امتالكك ملعلومات داخلية تعرفت عليها من خالل 

 .Leidos عملك يف رشكة

 إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى الرجوع إىل سياسة التداول الداخيل الخاصة بالرشكة أو اتصل 
بقسم الشؤون القانونية.

انتبه

ما املقصود باملعلومات الداخلية؟ هي املعلومات التي لم تتم إتاحتها للعامة )كما يحدث من خالل 
اإلصدارات الصحفية( والتي يمكن أن يعتربها املستثمر مهمة عند اتخاذ قرار بشأن رشاء أو بيع األسهم. 

ويف بعض األحيان يطلق عليها اسم "املعلومات الجوهرية غري املتاحة للعامة". 
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السؤال

يشعر دييجو بسعادة غامرة بسبب رشوعه يف العمل عىل مرشوع جديد مع أحد العمالء 
الرئيسيني العاملني يف مجال املقاوالت. وقد قامت رشكة العميل، وهي رشكة يتم تداول أسهمها يف 

البورصة هي األخرى، بتطوير طريقة جديدة ستحدث ثورة يف املنتجات والخدمات التي توفرها. ولم 
تقم رشكة العميل بالكشف عن تلك املعلومات الجديدة للعامة بعد. يخرب دييجو نسيبه، والذي يعلم 

أنه مهتم بهذا املجال، بالطريقة الجديدة. حيث إن تلك املعلومات غري متعلقة برشكة Leidos، كما أن 
دييجو ال يقوم هو بنفسه بالتداول يف أي أسهم تخص العميل، فهل هذا مقبول؟

اإلجابة

ال. حتى إذا لم يقم دييجو بالتداول يف األسهم بنفسه، فإن إخبار شخص آخر، أو "التزويد باملعلومات 
الرسية"، يعد انتهاًكا للسياسة الخاصة بنا، ويمكن أن ينتهك القانون، بما يمكن أن يؤدي إىل تبعات 

خطرية عىل دييجو. 

اإلجابة

السؤال
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نحن نتواصل بشكل يتحىل باملسؤولية
إن موظفي رشكة Leidos يقومون بدور السفراء املتميزين للعالمة التجارية. وكلنا شغف بالعمل الذي نقوم 
به؛ وبشكل طبيعي، نشعر بالرغبة يف مشاركة أخباره مع اآلخرين. لكن، لحماية سمعة رشكتنا، يجب أن نفكر 
بعناية قبل أن نقوم بنرش تلك األخبار عىل العامة. اسأل نفسك هل ما أنت عىل وشك نرشه يعكس رؤية وقيم 

رشكة Leidos أم ال. 

ابذل قصارى جهدك ملمارسة الحكم الصائب والحس العام السليم. ال تكشف أي معلومات لم تتم املوافقة عىل 
الكشف عنها للمصادر الخارجية حول رشكة Leidos أو عمالئها. وهناك قاعدة أساسية جيدة تتمثل يف أن 

تستفرس من نفسك عما إذا كانت املعلومات قد تمت مشاركتها مع العامة بالفعل عرب قنوات االتصال الرسمية 
الخاصة بنا أم ال، مثل موقع الويب الخاص بالرشكة وحسابات التواصل االجتماعي الخاصة بها. إذا راودتك 

الشكوك، فال تنرش املعلومات. 

عندما يتواصل معك الصحفيون أو املدونون أو غريهم من أصحاب التأثري، ال يسمح إال للموظفني املرصح لهم 
بالتحدث بشكل رسمي بالنيابة عن الرشكة. وأي موظف يتلقى استفساًرا من وسائل اإلعالم يجب أن يقوم 

بتمريره إىل فريق عالقات اإلعالم عىل الفور. ما لم يكن مرصًحا لك بذلك، يجب أال تتواصل مع الصحفيني، وال 
حتى برد مثل "ال تعليق".

للحصول عىل املزيد من املعلومات حول الكيفية التي يمكن أن تصبح من خاللها سفريًا فعاالً للعالمة التجارية، 
الرجاء مراجعة إجراءات التواصل وقواعد استخدام وسائل التواصل االجتماعي، أو اتصل بفريق االتصاالت يف 

.Leidos رشكة

ييل ما  تذكر 
إذا اخرتت املشاركة يف وسائل التواصل االجتماعي، فعليك أن تفكر قبل أن تنرش، كما يجب أن 

تستخدم وسائل التواصل االجتماعي بشكل يتحىل باملسؤولية. 

نحن نتجنب سوء السلوك خارج نطاق 
مكان العمل

تعد سمعة الرشكة وعالمتها التجارية من بني أهم أصولها. ُيتوقع من موظفي Leidos أن يترصفوا بطريقة 
تعكس صورة الرشكة وهويتها بشكل إيجابي. قد يخضع موظفو Leidos الذين يمارسون سلوًكا إجراميًا 
خارج أوقات العمل أو غري ذلك من أشكال سوء السلوك التي ُتضعف أداء العمل أو تقوض سمعة الرشكة أو 

مصالحها التجارية أو ترض بها أو تعرض الرشكة لدعاية سلبية إىل إجراءات تأديبية تصل إىل الفصل من العمل 
وتشتمل عليه.

يجب أن تتوخى الحذر حيال ما تكتبه، ألنه سيكون متاًحا للعامة، ربما 
لألبد.

تحقق من أنك توضح أنك تتحدث نيابًة عن نفسك وليس نيابًة عن 
الرشكة.

ال تشارك يف أعمال تحرشية وال تقم بالكشف عن املعلومات الرسية أو 
الخاصة أو اململوكة للرشكة عرب اإلنرتنت، حيث إن فعل ذلك يمكن أن 

يؤدي إىل انتهاك مدونة السلوكيات والسياسات الخاصة بنا.

ال تفرط يف املشاركة - وكن متيقًظا عند إضافة جهات اتصال عرب اإلنرتنت 
أو التحدث مع من ال تعرفهم شخصيًا.

من بني التوجيهات الجيدة للنرش أو املساهمة عرب 
وسائل التواصل االجتماعي:
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السؤال

تعمل بيال يف رشكة LEIDOS منذ سنوات عديدة، وهي تعرف الكثري عن الرشكة. مؤخًرا، 
قام صديق لها عىل Facebook بنرش مقال حول رشكتنا، وقد سارعت بيال بالرد بإعطاء آرائها 
ودحض مجموعة من النقاط التي طرحها املقال، مشريًة إىل خرباتها ودرايتها بالرشكة. إن التحدث 

نيابًة عن رشكة Leidos ليس من ضمن مسؤوليات وظيفتها. فهل هذا مقبول؟ 

اإلجابة

ال. فبيال يجب أال تتحدث نيابًة عن رشكة Leidos كما يجب أال تكشف عن املعلومات التي قد تكون 
حساسة أو رسية عرب اإلنرتنت. إذا كانت قد قامت بتعريف نفسها عرب اإلنرتنت عىل أنها موظفة تعمل يف 

رشكة Leidos، يجب أن توضح كذلك أن أي آراء أو أفكار تقوم بنرشها تخصها هي، وال تخص الرشكة. 
ال يهم ما إذا كانت تعليقات بيال إيجابية أم ال؛ فمن غري املسموح اتخاذ موقف حول األمور املتعلقة بالرشكة 

أو التعليق عىل األعمال الخاصة بنا بموجب سياسة االتصاالت الخاصة بنا.

اإلجابة السؤال
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التزامنا تجاه 
زمالئنا



نحن نحافظ عىل مكان عمل يتحىل 
باالحرتام 

ال يحدث التعاون واإلبداع إال عندما نعمل مًعا كفريق. تعد بيئة العمل التي تتحىل باالحرتام والشمولية من 
العنارص الرئيسية لضمان نجاح فريق العمل. ويجب أن نقوم بقصارى ما يمكننا القيام به لخلق بيئة آمنة 

وصحية خالية من التمييز أو التحرش من أي نوع. إن هدفنا يتمثل يف منع أي سلوكيات غري مرحب بها أو غري 
مناسبة من خالل كل املوظفني واملديرين واملرشفني واملوظفني املنتمني إىل الرشكة أو غري العاملني يف الرشكة. 

انتبه
ما الذي يساعد عىل خلق بيئة عمل تتسم باالحرتام؟ نحن من يساعد عىل ذلك. يجب أن تكون 

مساحة العمل املشرتكة الخاصة بنا مكاًنا يتحىل باالحرتام والتقدير املتبادلني، ويجب أن تسأل نفسك 
عما إذا كان سلوكك يف مكان العمل يساهم يف خلق جو إيجابي يتحىل باالحرتام أم ال. 

ال تسمح رشكة Leidos ألي شخص بتعريض املوظفني للتحرش، بما يف ذلك التحرش الجنيس، يف مكان العمل، 
كما أننا ال نتهاون مع أي سلوكيات تساهم يف خلق جو من التهديد أو العدائية أو اإلساءة، وال االنتقام، اعتماًدا عىل 

رفض السلوكيات التحرشية واإلبالغ عنها. 

انتبه
يمكن أن يشتمل التحرش، دون الحرص، عىل أي مراسالت أو سلوكيات غري مرغوب فيها وغري 

مرحب بها، أو تهديدية، أو مسيئة )بما يف ذلك اللمس، أو التحديق، أو التقارب( باإلضافة إىل التنمر. 
يمكن أن يكون التحرش شفهيًا أو بدنيًا أو كتابيًا.

يمكن أن يشتمل التحرش الجنيس، دون الحرص، عىل املقدمات الجنسية غري املرحب بها أو طلبات 
الحصول عىل الخدمات الجنسية أو أي سلوكيات أخرى مرئية أو شفهية أو بدنية ترتبط بشكل رصيح 

أو ضمني بالتوظيف أو قرارات التوظيف أو التي تتداخل بشكل غري معقول مع األداء يف العمل أو 
التي تخلق بيئة تهديدية أو عدائية أو مسيئة.
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إذا تعرضت للسلوكيات التحرشية أو كنت تعتقد أن هناك شخًصا آخر تعرض للسلوكيات التحرشية، يجب أن 
تقوم بإبالغ مديرك أو أحد املوارد الواردة يف مدونة السلوكيات الخاصة بنا باألمر. يمكن العثور عىل املزيد من 

املعلومات يف إجراء مكان عمل يخلو من التحرش.

يعد التنوع كذلك مكوًنا رئيسيًا يف جهود التعاون الخاصة بنا. نحن ندرك أننا نكون أقوى عندما نقوم بتوفري 
بيئة شاملة تسع وجهات النظر واملواهب املتنوعة ويتم فيها احرتام موظفينا، ويمكنهم فيها االزدهار. 

وتلتزم رشكة Leidos باملساواة يف فرص التوظيف. إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى الرجوع إىل إجراء فرص 
التوظيف املتساوية وعدم التمييز الخاصة بالرشكة. إن املشكالت املرتبطة بالتحرش والتمييز تتسم بالخطورة، 

ويجب أن تبلغ عن تلك املشكالت وأن تطرح األسئلة عندما تواجه مشكلة محتملة.

الجنسيةاألصل القوميالعمراللونالعرقالجنس

املعلومات الجينيةالحالة الطبيةاإلعاقة البدنية أو العقلية
الحمل )بما يف ذلك الوالدة أو الحاالت الطبية 

املرتبطة بذلك، بما يف ذلك، دون الحرص، 
الرضاعة(

الحالة االجتماعيةبنية األرسة

 الهوية الجنسية أو التوجه الجنيس
التعبري الجنيس

حالة املحاربني القدماء أو 
 أي أساس آخر يخضع الديناإلثنيةحالة الخدمة العسكرية

لحماية القانون

يجب أن تعتمد كل ممارسات التوظيف عىل قدرات ومؤهالت الشخص بدون وضع العوامل التالية يف االعتبار:
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السؤال

تعمل سيمون مديرًة لقسم املوارد البرشية وهي مسؤولة عن التعيني يف املنشأة 
املحلية التي تعمل بها، وقد قامت بإجراء مقابالت شخصية مع مقدمي طلبات 

مؤهلني لشغل وظيفة جديدة. وهي تختار من بني اثنني وصال إىل املرحلة النهائية 
يف االختبارات، أحدهما ذكر واألخرى أنثى. ومقدمة الطلب األنثى سيدة حامل. 

وتشعر سيمون بالقلق حيال احتياج مقدمة الطلب هذه إىل عطالت وإجازات، كما 
أنها ربما تكون أقل التزاًما تجاه الوظيفة. حيث إن الشخصني اللذين وصال إىل 

املرحلة النهائية لديهما مؤهالت متشابهة، فهل يمثل قرار سيمون بإعطاء الوظيفة 
ملقدم الطلب الرجل غري الحامل بشأن مخاوفها حيال احتياج مقدمة الطلب الحامل 

إىل أوقات إجازات أو حيال احتمالية التزامها بشكل أقل تجاه متطلبات وظيفتها 
انتهاًكا؟ 

اإلجابة

نعم. يعد اتخاذ قرارات التوظيف بناًء عىل السمات املحمية قانوًنا مثل النوع أو 
الحالة الطبية أو الحمل انتهاًكا للسياسة الخاصة بالرشكة. 

السؤال

اإلجابة
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نحن ندعم مكان العمل اآلمن والصحي 
ال يمكننا أن نعمل كفريق يتسم بالرسعة ونفي بااللتزامات املطلوبة منّا إذا كانت جهودنا مهددة أو تتعرض للخطر 

بسبب الظروف أو السلوكيات غري اآلمنة أو إدمان املخدرات أو غري ذلك من السلوكيات غري املقبولة. فلن يمكننا 
االزدهار والنجاح إال عندما نبني بيئة عمل آمنة ونحافظ عليها للجميع.

ترسي مجموعة من قوانني ولوائح البيئة والصحة والسالمة )EH&S( عىل األنشطة التجارية التي نمارسها 
يف مختلف أرجاء العالم، ونحن ملتزمون بممارسة األعمال بطريقة تحمي صحة وسالمة موظفينا وعمالئنا 

ورشكائنا التجاريني ومجتمعنا وجرياننا والبيئة. تعمل رشكة Leidos عىل تضمني ممارسات البيئة والصحة 
والسالمة يف املنتجات والخدمات التي نوفرها، ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل تحسني االستدامة من خالل 

الحفاظ ومنع التلوث وتقليل النفايات وإعادة التدوير.

إن مكان العمل اآلمن هو مكان العمل الخايل من التهديدات 
والعنف. تحظر رشكة Leidos األشياء الواردة أدناه من 

املنشآت وأماكن العمل الخاصة بها:

األسلحة النارية

غري ذلك من األسلحة

املتفجرات أو األلعاب النارية

األجهزة الحارقة

غري ذلك من األشياء املستخدمة إللحاق الرضر البدني
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تعني السالمة يف العمل االنتباه لألخطار وتقليل املخاطر وأداء أنشطتنا وفًقا إلجراءات وتدريبات البيئة 
والصحة والسالمة املعمول بها. كلنا تقع عىل عاتقنا مسؤولية فهم متطلبات السالمة تلك والوفاء بها كما هو 
محدد يف دليل برنامج البيئة والصحة والسالمة للرشكة، يف أي برنامج متعلق باملوقع أو التعاقد، أو يف سياسة 

البيئة والصحة والسالمة. إذا كان لديك سؤال أو مخاوف حول البيئة والصحة والسالمة يف مكان العمل، يرجى 
االتصال باملرشف عليك أو بأحد أعضاء قسم البيئة والصحة والسالمة.

تحافظ رشكة Leidos عىل بيئة العمل التي تكون خالية من املخدرات حيث تحظر بشدة استخدام املخدرات 
غري املرشوعة أو بيعها أو حيازتها أو تبادلها، كما يرسي ذلك عىل إدمان الكحوليات أيًضا. ويشتمل هذا الحظر 

عىل أي أدوية موصوفة بخالف تلك املوصوفة بشكل قانوني للشخص الذي يحمل تلك األدوية. يكون املوظفون 
العاملون يف رشكة Leidos واملوظفون العاملون يف الكيانات التابعة لها خاضعون إلجراء فحص املخدرات و 
/ أو االختبارات الدورية )بما يف ذلك فحص اللياقة للعمل(. إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى الرجوع إىل إجراء 

مكان عمل يخلو من املخدرات.

باإلضافة إىل ذلك، وبسبب الطبيعة الحساسة لعملنا، وبسبب التزامنا بالحفاظ عىل أمان املعلومات الخاصة بنا 
واملعلومات الخاصة بعمالئنا، فإننا ال نسمح بوجود األشياء التالية يف مكان العمل لدينا بدون الحصول عىل 

املوافقة املسبقة من مدير قسم األمن:

الكامريات 	

أجهزة البث الالسلكية 	

أجهزة التسجيل 	

معدات املراقبة 	

يف حني ُيسمح باستخدام الهواتف الخلوية أو غري ذلك من األجهزة اإللكرتونية املزودة بكامريات أو ميزات 
التسجيل؛ إال أن استخدام الكامريات أو ميزات التسجيل املوجودة يف تلك األجهزة أمر محظور بدون الحصول 

عىل موافقة من مسؤول األمن يف املنشأة أو من كبري الرؤساء يف العمل.

يتم أخذ املخاوف املتعلقة بسالمة املوظفني وأمنهم بكل جدية ويجب أن يتم إبالغ مديرك أو قسم البيئة والصحة 
والسالمة أو أمن الرشكة بها عىل الفور. يجب أن نقوم جميعنا باإلبالغ عن املشكالت عندما تواجهنا املخاوف األمنية. 

كما يمكن أن نتصل كذلك بالخط الساخن لرشكة Leidos عىل الرقم 4367-753-855 أو مركز عمليات 
األمن عىل الرقم 5343-663-855. يجب أن يتم إبالغ سلطات فرض القانون بالتهديدات الوشيكة بالعنف عىل 

الفور. إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذه املوضوعات، يرجى الرجوع إىل سياسة بيئة مكان العمل الخاصة بنا.
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عمالئنا
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نحن نحرتم التزاماتنا تجاه العمالء 
كمقاول، وعىل وجه الخصوص كمقاول حكومي، نحن نحرتم التزاماتنا بشكل كامل. ونحن ال نستخدم 

منتجات أو خدمات أو فرق عمل بديلة غري كافية بدالً من تلك املحددة يف التعاقدات. كما أننا ال نتجنب متطلبات 
االختبارات أو التحقق الرضورية أو نقوم بتزويرها. وتتسم تقارير التقدم والنتائج التي يتم تسليمها بموجب 

التعاقدات بالدقة واالكتمال وفًقا ملا هو مطلوب.

نحن نوفر الفوترة العادلة والدقيقة
 إننا نقوم بتسجيل الوقت واملوارد املستخدمة بدقة يف كل مرشوع نعمل عليه لكل عميل، كما أننا نتحقق من أن 

كل الفواتري تعكس بدقة العمل الذي قمنا به أو الرشوط واألحكام التي وافقنا عليها. إننا نحرص عىل التحقق من أننا 
ال نقوم بتسجيل الوقت واملوارد املستخدمة بشكل خاطئ وال نخلق أي أخطاء أخرى بشكل آخر. إذا لم تكن متيقنًا 

 حيال كيفية تسجيل املعلومات ألغراض إصدار الفواتري للعمالء، أو إذا كانت لديك أي أسئلة فيما يتعلق 
 بإصدار الفواتري للعمالء، يجب أن تتواصل مع مديرك أو مع قسم الشؤون املالية وارجع كذلك إىل سياسة 

الشؤون املالية واملحاسبة.

نحن نحمي موارد العميل وبياناته
نحن أوصياء يقظون عىل كل املوارد الخاصة بالعميل والبيانات اململوكة له واملوجودة تحت رعايتنا أو يف حوزتنا أو 
تحت سيطرتنا. عند التعامل مع األصول الخاصة بعمالئنا والبيانات اململوكة لهم، نحن نلتزم بكل متطلبات العميل 
ونلتزم بنفس املعايري واإلجراءات املستخدمة للتعامل مع األصول الخاصة بنا والبيانات اململوكة لنا. ارجع إىل نحن 

نحمي أصولنا ونحن نحافظ عىل أمان البيانات ونحن نحمي الخصوصية والرسية.

يجب أال يقوم موظفو رشكة Leidos بانتهاك الرسية أو الخصوصية أو حقوق امللكية الفكرية الخاصة باآلخرين 
عن عمد. حتى إذا قام أي شخص بالكشف عن البيانات اململوكة للجهات الخارجية أو املعلومات الشخصية ألحد 
األفراد لك، أو إذا كنت تشك أو تدرك يقينًا أن املعلومات رسية ومملوكة لجهة خارجية وأن الشخص الذي يقوم 
بالكشف عن تلك املعلومات ليس لديه الحق يف الكشف عنها، يجب أال تستخدم تلك املعلومات أو تقوم بالكشف 

عنها، ويجب أن تقوم بإبالغ مديرك أو أي مورد آخر ورد يف مدونة السلوكيات الخاصة بنا بأي عمليات كشف عن 
املعلومات. 

كما أننا ال نستخدم املواد املحفوظة بحقوق الطبع والنرش والخاصة بأي جهات خارجية وال نقوم بتوزيعها بشكل 
غري مرصح به. إذا كانت لديك أي أسئلة حول استخدام تلك املواد، فارجع إىل سياسة امللكية الفكرية الخاصة بنا أو 

اتصل بنقطة اتصال التعاقدات أو بقسم الشؤون القانونية.
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السؤال

تعمل سايل مع عميل جديد قام بتوفري ملفات تجارية لها حول إحدى الجهات املنافسة عملت مع 
هذا العميل من قبل. ويبدو أن املعلومات تحتوي عىل بعض املعلومات املتعلقة بعملية مملوكة لتلك 

الجهة املنافسة والتي يمكن أن تكون مفيدة لعملنا يف املستقبل. حيث إن سايل لم تأخذ تلك املعلومات 
ولم تطلبها حتى، هل من املقبول بالنسبة لها أن تقوم بمراجعتها أو استخدامها؟

اإلجابة

 ال. فسايل يجب أال تقوم بمراجعة تلك املعلومات، وال توجيهها إىل أي شخص، كما يجب أن تخرب 
مديرها باألمر عىل الفور. فنحن لن يسعدنا أن يقوم عميل حاٍل أو سابق لدينا بمشاركة املعلومات 
اململوكة لنا مع الجهات املنافسة، كما أن سياسة امللكية الفكرية الخاصة بنا تفرض علينا أن نحرتم 

املعلومات اململوكة للجهات األخرى وحقوق امللكية الفكرية الخاصة بتلك الجهات. 

اإلجابة السؤال
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 نحن نحمي املعلومات الرسية 
واململوكة للجهات املختلفة 

نحن ال نستخدم أي معلومات رسية أو مملوكة لجهات خارجية نتعرف عليها من خالل عملنا يف رشكة 
Leidos لتحقيق االستفادة املالية ألنفسنا بأي طريقة كانت. نحن ال يمكننا أن نبدأ أي أعمال أو ندخل يف أي 
ترتيبات مالية تشتمل عىل االستخدام املبارش أو غري املبارش للمعلومات اململوكة لرشكة Leidos أو رشكائنا أو 

العمالء املتعاملني معنا أو غري ذلك من الجهات الخارجية. 

الحظ أننا عند العمل مع الجهات الخارجية وتبادل أي معلومات رسية أو مملوكة للرشكات، يجب أن تكون 
لدينا اتفاقية لعدم الكشف عن املعلومات )NDA( أو أي اتفاقية مشابهة لها مربمة مع تلك الجهة األخرى. 

إذا كانت لديك أي أسئلة حول توقيت استخدام اتفاقية عدم الكشف عن املعلومات أو االتفاقيات املشابهة لها، 
يرجى االتصال بنقطة اتصال التعاقدات أو بقسم الشؤون القانونية.

نحن نحمي من التهديدات الداخلية
من الناحية القانونية، يلزم عىل املنظمات مثل رشكة Leidos والتي تقوم بتنفيذ األعمال الحكومية الرسية 
تطبيق برامج مراقبة للمساعدة عىل اكتشاف التهديدات الداخلية وردعها والتخفيف من تأثرياتها. وقد قامت 

رشكة Leidos بإنشاء برنامج إلدارة املخاطر الداخلية )IRMP( تم تصميمه لتحديد أنشطة التهديدات 
الداخلية املحتملة والتخفيف من حدة األنواع التالية من املخاطر عىل مكان العمل الخاص بنا: 

الرسقة وإساءة استخدام امللكية الفكرية 	

رسقة أصول اآلخرين 	

التخريب  	

االحتيال 	

التجسس 	

مشكالت مكان العمل األخرى 	

يخضع كل املوظفني املرصح لهم وغري املرصح لهم وغريهم من األفراد العاملني نيابةً عن رشكة Leidos لتغطية 
برنامج إدارة املخاطر الداخلية، وفًقا للقوانني واللوائح األمريكية والعاملية واملحلية.

إذا شككت يف وجود أي أنشطة داخلية غري مناسبة أو إذا كانت لديك أي أسئلة حول برنامج إدارة املخاطر الداخلية، 
يرجى مناقشتها بشكل فوري مع مديرك أو مع أحد املوارد األخرى الواردة يف مدونة السلوكيات الخاصة بنا.
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نحن نلتزم بكل القوانني واللوائح 
السارية املتعلقة بمكافحة الرشوة

نحن ال ننخرط يف الرشوة أو األنشطة الفاسدة. يجب أال نعطي أي مسؤول حكومي أو رشيك تجاري أي 
يشء له قيمة أو نعده به أو نعرضه عليه أو نرصح به بشكل يؤثر عىل أي إجراء أو ينتهك أي واجب يدين 
به املسؤول أو الرشيك تجاه صاحب العمل الذي يعمل لديه من أجل الحصول عىل ميزة غري الئقة ألغراض 

الحصول عىل أعمال أو االحتفاظ بها لصالح رشكة Leidos أو ألي شخص آخر. باإلضافة إىل ذلك، يجب أال 
نلجأ لخدمات الجهات الخارجية للمشاركة يف مثل تلك األنشطة نيابًة عنا. عالوة على ذلك، االتفاقيات غير 

المكتوبة والتعديالت على االتفاقيات واالتفاقيات الجانبية مع جهات خارجية محظورة تماًما.

كما أننا ال نطلب وال نقبل العموالت من أي جهات، بما يف ذلك عمالء الرشكة أو مورديها أو املتعاقدين من 
الباطن معها. حتى يف الظروف الصعبة، فإننا نضع أنفسنا تحت نطاق املحاسبة، ونتذكر التزامنا تجاه بعضنا 

البعض، ونظهر الشجاعة والنزاهة عرب رفض املشاركة يف األنشطة الفاسدة.

انتبه

إن مصطلح "أي يشء له قيمة" مصطلح واسع النطاق للغاية ويمكن أن يشتمل عىل األموال 
والرسوم والعموالت واالئتمان ومكافئات النقد )مثل بطاقات الهدايا( والهدايا واملجامالت واألطعمة 

ووسائل الرتفيه والوعد بالتوظيف وغري ذلك من الفرص. 

يشمل مصطلح املسؤول الحكومي أي إدارة أو وكالة حكومية، وأي منظمة أو كيان تسيطر عليه 
الحكومة، وأي حزب سيايس، وأي منظمة دولية، باإلضافة إىل أي موظفني أو أشخاص يعملون نيابة عن 

مسؤول حكومي. يجب أيًضا معاملة أفراد أرسة املسؤول الحكومي عىل أنهم مسؤولني حكوميني ألغراض 
قوانني مكافحة الفساد الدولية.

يجب أال نقدم أبًدا مدفوعات تسهيل )مثل "املدفوعات التشهيلية"(، والتي قد تتضمن أي يشء ذي قيمة يتم 
تقديمه إىل مسؤول حكومي لترسيع خدمة روتينية غري تقديرية )عىل سبيل املثال، دفع األموال إىل مسؤول 

لتخليص شحنة أو معالجة تأشرية دخول برسعة(.

نحن نعمل بما يتوافق مع كل سياسات وإجراءات األخالقيات الخاصة بالرشكة أينما كنا نعمل.

يرجى الرجوع إىل سياسة مكافحة الفساد الدولية وخطة االمتثال الدولية ملكافحة الفساد للحصول عىل مزيد من 
املعلومات أو التوجيهات. يمكنك أيًضا االتصال بمكتب االمتثال التنظيمي الدويل للرشكة أو أي مورد آخر مدرج يف 

هذه املدونة إذا كانت لديك مخاوف.

السؤال

عمل يوشيا عىل مقرتح فاز بتعاقد حكومي. واآلن، يطلب العميل الحكومي أن يقوم يوشيا 
بتوظيف مسؤول حكومي سابق ليكون املقاول من الباطن لرشكة Leidos ضمن التعاقد. وقد 

شارك املسؤول الحكومي السابق يف املفاوضات التي سبقت توقيع العقد لهذا التعاقد. ماذا ينبغي أن 
يفعل يوشيا؟ 

اإلجابة

يجب أن يقوم يوشيا عىل الفور بإبالغ املرشف عليه أو أحد املوارد األخرى التي تتلقى البالغات والواردة 
يف مدونة السلوكيات باألمر. بالقطع، يعد عرض التوظيف شيئًا "له قيمة"، ومن الواضح أنه ينطوي 

بشكل ضمني عىل الرشوة.

اإلجابة

السؤال
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نحن نتنافس بنزاهة
تتحىل رشكة Leidos بالنجاح بسبب رسعتنا وإبداعنا، باإلضافة إىل التزامنا الصارم بمبادئ النزاهة الخاصة 

بنا. فنحن ال نغش من أجل الفوز باألعمال، كما أننا نشارك يف املنافسة العادلة واملفتوحة. إننا نلتزم بكل القوانني 
السارية، كما أننا ال نتواطأ مع املنافسني أو املنافسني املحتملني من أجل ما ييل: 

تثبيت األسعار أو تنسيق العطاءات 	

تقسيم العمالء أو األسواق أو املناطق 	

الحد من اإلنتاج أو بيع املنتجات  	

مقاطعة املوردين أو العمالء 	

يرجى الرجوع إىل السياسة الخاصة بالرشكة للحصول عىل املزيد من التوجيهات.

نحن نشارك يف العملية السياسية بشكل 
يتحىل باملسؤولية

يصف دليل االمتثال للشؤون الحكومية الخاص بنا كيف تشارك رشكة Leidos يف العملية السياسية. 
وبموجب القانون الفيدرايل، يحظر عىل رشكة Leidos تقديم أي مساهمات سياسية مبارشة فيما يتعلق 

باالنتخابات الفيدرالية. يجب املوافقة عىل كل املساهمات، بما يف ذلك املساهمات الشخصية واملساهمات املقدمة 
من خالل أفراد محددين يف العائلة، يف نطاقات االختصاص التي تستخدم قوانني "الدفع مقابل املشاركة"، مع 

الكشف عن تلك املساهمات بما يتوافق مع سياسة رشكة Leidos. باإلضافة إىل ذلك، ويف حني أن رشكة 
Leidos تشجع املوظفني عىل االنخراط يف العملية السياسية، يجب أن نحصل عىل املوافقة من لجنة الشؤون 

الحكومية عرب عملية املوافقة عىل طلبات األنشطة الخارجية قبل الرتشح لشغل أي منصب سيايس أو قبول 
التعيني يف أي منصب حكومي.

من خالل مكتب الشؤون الحكومية الخاص بنا، توفر رشكة Leidos لجنة إجراءات سياسية )PAC( مسموح 
بها من الناحية القانونية. يجب الحصول عىل املوافقة املسبقة عىل كل األنشطة السياسية التي تستخدم أموال 
الرشكة، بما يف ذلك املساهمات السياسية املحلية ويف الوالية واستخدام منشآت رشكة Leidos وأي أنشطة 
لجمع التربعات، من خالل لجنة الشؤون الحكومية. يمكن أن يجعلنا عملنا نتعاون عن كثب مع املسؤولني 

الحكوميني. إذا شاركت يف تلك العالقات، يجب أن تتعرف عىل القوانني السارية فيما يتعلق بالهدايا وجماعات 
الضغط، بما يف ذلك قوانني جماعات الضغط للمشرتيات، باإلضافة إىل التنسيق مع مكتب الشؤون الحكومية 

لضمان الكشف عن األمور بالشكل املناسب. إذا كانت لديك أي أسئلة حول ما هو مسموح به وكيفية املتابعة، 
يجب أن تلجأ إىل دليل االمتثال للشؤون الحكومية الخاص بنا مع االتصال بمكتب الشؤون الحكومية.
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نحن نمارس األعمال بشكل نزيه وأمني
إننا نتميز بالتنافسية. ونحن نمارس عملنا من خالل قبول التحديات وإظهار االلتزام والتماسك القويني. إال أن 

ذلك يجب أال يؤدي عىل اإلطالق إىل التفريط يف قيمنا أو اختصار الطرق بشكل غري مرشوع. 

إننا نقوم بتنفيذ أعمالنا وفًقا للتعاقدات وبما يتفق مع كل املواصفات واملتطلبات والرشوط. ونحن ال نخترص 
الطرق بشكل غري مرشوع فيما يتعلق بالجودة أو االختبارات أو املوارد.

أثناء عملية املشرتيات، يجب أن نلتزم بكل بنود قانون نزاهة املشرتيات، والذي يحظر بصفة عامة ما ييل:

 الحصول عىل املعلومات املتعلقة بعملية مشرتيات فيدرالية جارية عن دراية، بخالف ما يتيحه القانون  	
أو العطاءات أو املقرتحات أو اختيار املصدر

الكشف عن تلك املعلومات لألشخاص غري املرصح لهم باالطالع عليها  	

 املشاركة يف مناقشات التوظيف مع مسؤولني حكوميني أو متعاقدين مع الحكومة معينني حاليني أو  	
سابقني ويعملون يف مجال توفري املشرتيات لها أو توظيفهم أو توفري التعويضات لهم

الرجاء الرجوع إىل السياسة الخاصة بنا إذا كانت لديك أي أسئلة.

نحن نلتزم بالنزاهة يف العلوم
نحن نتبنى التعبري عن الفروق النزيهة يف التفسريات أو األحكام املتعلقة بالبيانات الالزمة للتطور العلمي. ومع 
ذلك، يجب أن تتوخى الحذر حيال التعبريات التي تقدمها نيابة عن الرشكة لضمان عدم االنخراط عىل اإلطالق 
يف أي عمليات سوء سلوك علمية. ويمكن أن يشتمل سوء السلوك عىل التلفيق أو التزوير أو الرسقة األدبية أو 
غري ذلك من املمارسات التي تنحرف عن تلك السلوكيات املقبولة بصفة عامة يف املجتمع العلمي والفني فيما 

يتعلق بعرض أو تنفيذ أو رفع التقارير باألبحاث أو فيما يتعلق بممارسة أعمالنا بصفة عامة. يجب أن تقوم 
بإبالغ مديرك أو قسم الشؤون القانونية أو أحد املوارد األخرى الواردة هنا يف مدونة السلوكيات الخاصة بنا 

بأي حاالت مشكوك فيها فيما يتعلق "بسوء السلوك يف العلوم".
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نحن نحرتم حقوق اإلنسان
إن نجاحنا يعتمد عىل التعاون والقوة التي نجدها يف القواسم املشرتكة والتنوع. إننا نتبنى الثقافات والعادات 

واألعراق واألديان املختلفة، وكذلك املؤسسات السياسية والقوانني السارية عىل العمليات الخاصة بنا. إن مهمتنا 
وقيمنا تعكس احرتاًما صارًما للكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان الجوهرية وتعكسها هي ذاتها.

نحن نشجب اإلساءة لحقوق اإلنسان وندعم املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة )UN( بشأن األعمال التجارية 
وحقوق اإلنسان. إننا نتحمل مسؤولية احرتام حقوق اإلنسان يف إطار تشغيل األعمال الخاصة بنا، كما أننا 

نلتزم بإطار عمل األمم املتحدة فيما يخص حماية حقوق اإلنسان واحرتامها وعالج اإلساءة لحقوق اإلنسان. 
إننا نتوقع كذلك من كل من يمارس األعمال معنا االلتزام بمعايري مشابهة فيما يخص احرتام حقوق اإلنسان.

نحن نلتزم بقواعد االمتثال التجاري 
الدويل

تمتلك رشكة Leidos عمليات يف جميع أنحاء العالم، ويجب أن نكون عىل دراية بجميع قواعد االمتثال التجاري 
الدويل التي قد تنطبق عىل العمل الذي نقوم به. وتشمل هذه القواعد قوانني ولوائح التجارة والعقوبات التي يمكن 

أن تكون معقدًة، ويمكن أن تتغري األنشطة التجارية والجهات التي تغطيها برسعة كبرية. إذا كانت مسؤوليات 
وظيفتك تنطوي عىل نشاط دويل بأي شكل من األشكال - مثل تصدير املنتجات أو الخدمات أو املعلومات أو إعادة 

تصديرها أو استريادها أو نقلها - يجب أن تكون عىل دراية باللوائح املعمول بها وكذلك السياسات واإلجراءات 
الداخلية الخاصة برشكة Leidos والتي تغطي هذا النشاط. يجب أن تدرك أن توفري املنتجات أو الخدمات أو 
املعلومات ألشخاص أجانب يف أي مكان يف العالم، حتى لو كان يف الواليات املتحدة، قد يتطلب إذًنا مسبًقا من 
الدولة التي تعمل بها، بما يف ذلك وزارة الخارجية أو التجارة يف الواليات املتحدة األمريكية. يمكن أن تؤدي 

االنتهاكات إىل عقوبات مدنية وجنائية كبرية عىل كل من Leidos واملوظفني الفرديني، بما يف ذلك الحرمان من 
العمل الحكومي املستقبيل، وخسارة العقود، والغرامات الكبرية، وسجن األفراد.

يشتمل برنامج االمتثال التجاري الخاص بنا عىل املوارد التالية:

 يرشف مكتب االمتثال التنظيمي الدويل للرشكة يف مكتب املستشار العام للرشكة عىل االمتثال عىل  	
مستوى الرشكة.

 مديرو التجارة الدولية يف املجموعة مسؤولون عن االمتثال اليومي ومساعدة املنظمات التي تخضع  	
إلدارتهم املبارشة.

 توفر صفحة االمتثال التنظيمي الدويل للرشكة توجيهات وإرشادات خاصة تتعلق باالمتثال ملوظفي  	
.Leidos رشكة

ارجع إىل سياسة االمتثال للتصدير واالسترياد والعقوبات أو خطة االمتثال للتجارة الدولية الخاصتني برشكة 
Leidos للحصول عىل مزيد من املعلومات أو التوجيهات. كما يمكنك كذلك االتصال بقسم الشؤون القانونية 

واإلبالغ إذا كانت لديك أي مخاوف.
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دعم صحة املوظفني العاملني يف الرشكة وسالمتهم ورفاهيتهم

دعم بيئة عمل شمولية تخلو من التحرش والتمييز

مكافحة االتجار يف البرش واستخدام العمالة القرسية

منع استخدام "معادن التعارض" يف املنتجات الخاصة بنا والتي تفيد 
املجموعات املسلحة يف الدول الخاضعة للتغطية

تعزيز النزاهة والعدل يف العالقات مع املوظفني والعمالء واملوردين

حماية البيئة ودعم املجتمعات التي نعمل بها

لتعزيز هذه األهداف وتقوية حقوق اإلنسان، قامت 
رشكة Leidos بتطبيق سياسات من أجل ما ييل:
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السؤال

تلقت سوندرا للتو طلبية عاجلة لتنفيذ مرشوع من عميل قديم للرشكة. وتشعر سوندرا بالقلق 
حيال أن التقنيات يمكن أن تتطلب الحصول عىل ترخيص تصدير، إال أنها تدرك من الخربات 

السابقة أن الحصول عىل ترخيص قد يحتاج يف بعض األحيان إىل عدة أسابيع أو أكثر. وحيث إن 
العميل كان عميالً جيًدا لرشكة Leidos عىل مدار عدة سنوات، فإنها متيقنة تماًما من أنهم لن 
يسيئوا استخدام أي تقنيات تكون جزًءا من املرشوع. هل يمكن أن تخاطر بامليض قدًما وتنفيذ 

الطلب بدون الحصول عىل ترصيح التصدير أوالً؟

اإلجابة

بالتأكيد ال. يمكن أن تواجه سوندرا ورشكة Leidos عقوبات ضخمة نظري انتهاك القوانني واللوائح التي 
تنظم التصدير. نحن نقوم باليشء الصواب يف كل مرة، ونقوم بطلب التصاريح املناسبة إذا كانت رضورية. 

إذا كانت لديها أي أسئلة، يجب أن تستفرس من مديرها وأن ترجع إىل موارد االمتثال التجاري الخاصة 
بالرشكة.

اإلجابة السؤال
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التنازل 
يمكن فقط ملجلس اإلدارة أو للجنة 

الحوكمة واألخالقيات يف الرشكة 
التابعة له التنازل عن مقتضيات 

مدونة السلوك للمسؤولني التنفيذيني.
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املرشف عليك أو أي أفراد آخرين يف سلسلة اإلدارة التي تعمل بها

مدير قسم األخالقيات التابع للمجموعة أو مدير التحقيقات أو مدير قسم األخالقيات 
واالمتثال

ممثل املوارد البرشية املحيل أو مدير حلول قوة العمل أو مدير قسم املوارد البرشية لديك 

أي فرد من أفراد مجلس أخالقيات املوظفني

خط رشكة Leidos الساخن عرب الرقم 

 855-7-LEIDOS )855-753-4367( 

 ،https://leidos.com/hotline أو من خالل اإلنرتنت عرب املوقع
والذي يوصلك بموفر رعاية مستقل يتبع جهة خارجية.

 أرقام الخط الساخن الدويل املتاحة عرب صفحة األخالقيات واالمتثال 
Prism عىل )Ethics and Compliance(

املستشار العام أو مدير األمن يف الرشكة 

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للرشكة

مجلس إدارة الرشكة عرب رئيس مجلس إدارة رشكة Leidos أو رئيس لجنة الحوكمة 
واألخالقيات يف الرشكة أو رئيس لجنة التدقيق والشؤون املالية 

 

عندما تحتاج إىل الحصول عىل التوجيهات أو اإلبالغ عن 
املخاوف، يتاح لك العديد من الخيارات:

يجوز لألفراد اإلبالغ عن مخاوفهم من خالل استخدام أي من خيارات اإلبالغ املدرجة يف هذه 
املدونة. 

يمكن كذلك اإلبالغ عن املخاوف من خالل إرسال رسالة بريد إلكرتوني إىل مكتب األخالقيات واالمتثال 
يف رشكة Leidos عرب عنوان الربيد اإللكرتوني hotline@leidos.com أو من خالل االتصال 

عىل الرقم 7200-526-571. يمكنك اختيار تقديم بالغ عرب الكشف عن هويتك أو دون الكشف عنها.

تذكر ما ييل

بالرشكة  الخاصة  السلوكيات  43مدونة 

https://prism.leidos.com/ethics_and_compliance/ethics__compliance_wiki_articles/employee_ethics_council_eec_points_of_contact_pocs
https://prism.leidos.com/ethics_and_compliance/ethics__compliance_wiki_articles/employee_ethics_council_eec_points_of_contact_pocs
https://leidos.com/hotline
https://prism.leidos.com/ethics_and_compliance/ethics__compliance_wiki_articles/leidos_hotline_numbers_ethics



