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ﺷرﻛﺔ Leidos
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رسالة من رئيس مجلس اإلدارة
والمدير التنفيذي
الزمالء األعزاء،
إن تاريخ شركة  Leidosيعتمد على اإلبداع القائم على النزاهة .فقد قام الموظفون المتنوعون وأصحاب المهارات العالية لدينا بخلق ثقافة تسمح
لنا بالنجاح مع االستمرار في التركيز بصفة دائمة على المصداقية والشفافية مع زمالئنا الموظفين والعمالء والشركاء الخارجيين والمساهمين.
وتوجهنا مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة ( Leidosالمُشار إليها باسم مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة) في ما يتعلق بالحفاظ على
ثقافة أخالقية قوية ،كما أنها تعد مور ًدا أساسيًا لنا في أدوارنا اليومية كموظفين في شركة  .Leidosومن الضروري أن نقوم جميعنا بقراءة
مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة والتفكير في الطريقة التي توجه بها سلوكنا مع طرح األسئلة حول أي شيء ال نفهمه.
في شركة  ،Leidosنتيع مبدأ القدوة في عملنا القيادي ،كما أننا جميعنا نتحلى بالمسؤولية في ما يتعلق بدعم المعايير المُشار إليها في مدونة
قواعد السلوك الخاصة بالشركة .فنحن ال نتبع أساليب ملتوية في ما يتعلق باألخالقيات أو الجودة أو السالمة من أجل تحقيق األهداف التجارية
الخاصة بنا ،كما أننا ال نتهاون مع أي سوء سلوك .نحن جميعنا نخضع المساءلة .وهذا يعني أننا يجب علينا جميعنا التحدث بصراحة واإلبالغ
من دون خوف إذا كانت لدينا أسئلة أو مخاوف .تناقش مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة العديد من خيارات اإلبالغ؛ فتحقق من أنك على
دراية بالموارد المتاحة لك ،وال تتردد في استخدامها إذا كنت ترغب في الحصول على إجابات أو اإلبالغ عن سوء السلوك .ولن تتهاون شركة
 Leidosمع أي انتقام ضد أولئك الذين يقومون باإلبالغ عن المخاوف .وإذا اختبرت حدث انتقام ،فيجب أن تقوم باإلبالغ عنه ،وسيخضع أولئك
الذين يشاركون في األعمال االنتقامية إلجراءات تأديبية.
أتوجه إليكم بالشكر على قراءة مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة ودعم الثقافة األخالقية الخاصة بنا في شركة  .Leidosنحن شركة أفضل
بفضل الجهود التي تبذلونها.

روجر كرون
رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي

مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة

قيمنا

النزاهة

الشمولية

االبتكار

تعني امتالك الشجاعة التخاذ القرارات األخالقية الصعبة
والفخر بأعمالنا والتحلي بالشفافية مع فريقنا باإلضافة إلى
احترام الجميع.

تعني تعزيز الشعور باالنتماء والترحيب بكل وجهات
النظر واإلسهامات ،باإلضافة إلى توفير الوصول المتكافئ
إلى الفرص والموارد للجميع.

ال يقتصر على المهندسين والعلماء العاملين لدينا فقط .بل
هو أيضًا الشخص المحفز والعنيد والفضولي الذي يساعدنا
على التفوق وعلى أن نكون جزءًا من منظمة تعليمية.

السرعة

التعاون

االلتزام

تعني التحلي بالمرونة واإلبداع وسهولة التكيف .تعني
قدرتنا على التفكير والتصرف بشكل محدود مع استخدام
حجم الميزانية العمومية للشركة وقوتها لتحقيق الفائدة لنا.

يعني التحلي بروح العمل الجماعي والمبادرة بالمشاركة
لتحقيق األهداف المشتركة .يعني بناء العالقات والحفاظ
على الترابط مع بعضنا البعض.

يعني الخضوع للمساءلة وتحمل المسؤولية وتمثيل قدوة
للعاملين ،باإلضافة إلى التحلي بروح من الضرورة الملحّ ة
عند العمل مع فرقنا ولخدمة عمالئنا.
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التزامنا بمدونة قواعد
السلوك الخاصة بالشركة

مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة

نحن نعرف مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة وأدوارنا
تعد مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة ( Leidosالمُشار إليها باسم مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة) مور ًدا أساسيًا يجب أن نستخدمه جميعنا لضمان اتساق قراراتنا
وإجراءاتنا مع قيمنا وسياساتنا والقانون .وتوفر مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة معلومات حول بعض من المخاطر التي يمكن أن نصادفها في عملنا في شركة ،Leidos
كما أنها تقترح موارد مناسبة الستخدامها عند ظهور األسئلة أو المخاوف .وتسري مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة على كل موظف ،ويجب أن نكون جميعنا مطلعين
على المواضيع التي تغطيها.

وفي حين أن مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة ال يمكن أن تتوقع كل المواقف التي يمكن أن نواجهها ،يتيح لنا الفهم القوي لقيمنا الجوهرية والسياسة وتوقعات
السلوكيات المحددة في مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة مواجهة أي تحديات تتعلق باالمتثال بشكل ناجح .ويجب أن نتعامل مع التحديات مع التركيز على النزاهة
وأن نطرح على أنفسنا بعض األسئلة المهمة:

هل هذا قانوني؟

هل هذا متسق
مع القيم الجوهرية
الخاصة بنا؟

هل يمتثل ذلك
لمدونة قواعد السلوك
الخاصة بالشركة
وسياساتنا؟

هل أقبل أن يتم اإلعالن
عن هذا للعامة؟

إذا لم يكن بإمكانك اإلجابة "بنعم" ،فيجب أن تفكر في السبب وراء اإلجابة بـ "ال" أو في السبب وراء عدم معرفتك اإلجابة .وتذكر أن هناك موارد متاحة لتوجيهك ،وعندما تكون
غير متأكد من مسار إجراء يجب أن تتخذه ،يمكنك دائمًا االستفسار من مديرك أو الرجوع إلى هذه المدونة أو الرجوع إلى سياساتنا أو االتصال بنا عبر مكتب األخالقيات واالمتثال
أو االتصال بـ الخط الساخن لشركة  Leidosعلى الرقم .855-753-4367
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عند اتخاذ القرارات واإلجراءات في إطار األدوار الموكلة إلينا
في شركة  ،Leidosيجب دائ ًما أن نقوم بما يلي:
العمل بنزاهة تجاه شركة  Leidosوتجاه بعضنا البعض وتجاه العمالء والجهات
الخارجية
تعزيز بيئة عمل محترمة وآمنة وصحية
اإلبالغ عن المشكالت وطرح األسئلة
اإلبالغ عن سوء السلوك

ال نلتزم بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة وسياساتنا وقيمنا فحسب ،بل يجب أن نكون أيضًا على دراية
بكل القوانين واللوائح السارية والمتعلقة بأدوارنا ومسؤولياتنا وأن نمتثل لها .يمكن أن تؤدي االنتهاكات
التي تطال مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة أو سياساتنا أو القانون إلى اتخاذ إجراء تأديبي ،يصل إلى
الفصل من العمل ويشتمل عليه .إذا كانت لديك أي أسئلة حول القوانين واللوائح التي تسري على دورك أو
المسؤوليات الملقاة على عاتقك ،أو إذا لم تكن متأك ًدا حيال ما إذا كانت هناك أي قوانين أو لوائح قد تسري
عليك أم ال ،فاتصل بنا عبر مكتب األخالقيات واالمتثال.

تذكر ما يأتي
ال ُتع ّد مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة مورد االمتثال الوحيد المتاح لدينا؛ لذا ،يجب أن يكون
كل الموظفين على دراية أيضًا بالسياسات والعمليات التي تنظم أدوارهم ومسؤولياتهم في شركة
 .Leidosويمكن العثور على قائمة كاملة بالسياسات السارية في صفحة Command Media
على موقع .Prism
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نحن نطرح األسئلة ونبلغ عن المخاوف
يجب أن تشعر بالراحة حيال التحدث بصراحة وتشجيع اآلخرين على األمر عينه عندما تكون لديكم أسئلة
أو مخاوف حول انتهاكات أو انتهاكات المشتبه فيها لمدونة قواعد السلوك أو سياساتنا أو القانون .وإذا شعرت
بعدم الراحة حيال اإلبالغ عن مخاوفك ،فيتاح لك خيار اإلبالغ عن المخاوف من دون الكشف عن هويتك.
عندما يشتمل دورك على العمل لصالح الوكاالت الفيدرالية ،تقع على عاتقك مسؤوليات خاصة في ما يتعلق
باإلبالغ .إذا علمت بوقوع انتهاك لالئحة االستحواذ الفيدرالية ( ،)FARأو ملحق الئحة االستحواذ الفيدرالية
الخاصة بوزارة الدفاع ( ،)DFARSأو قانون الخصوصية األمريكي ،أو قانون مفوضية التجارة الفيدرالية
(قانون  ،)FTCأو قانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة ( ،)HIPAAأو قانون اإلبالغ عن االئتمان
العادل ( ،)FCRAأو أي قانون أو الئحة متعلقة بالخصوصية سارية ،أو أي الئحة أخرى ،أو اشتبهت بذلك،
فيجب عليك اإلبالغ عنه على الفور .تدعم شركة  Leidosأولئك الذين يبلغون عن مخاوفهم وال تتهاون مع
محاوالت االنتقام .ويمكن للموظفين الذين يرغبون في تقديم شكوى بشكل مباشر إلى مكتب المفتش العام
التابع للوكالة ذات الصلة وف ًقا لألحكام الخاصة بمقدمي البالغات في الئحة االستحواذ الفيدرالية ()FAR
وملحق الئحة االستحواذ الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع ( ،)DFARSالقيام بذلك دائمًا .يمكن أيضًا
إبالغ وزارة الدفاع باالنتهاكات أو االنتهاكات التي يُشتبه فيها مباشر ًة من خالل االتصال على الخط
الساخن لوزارة الدفاع على الرقم  .800-424-9098يمكن لألفراد تقديم هذه البالغات من دون الخوف
من االنتقام .للحصول على المزيد من المعلومات حول تقديم البالغات والقواعد ذات الصلة ،اتصل
بـ مكتب األخالقيات واالمتثال.

عندما تحتاج إلى الحصول على التوجيهات أو اإلبالغ
عن المخاوف ،تتاح لك عدة خيارات:
المشرف عليك أو أي أفراد آخرين في سلسلة اإلدارة التي تعمل بها
مدير قسم األخالقيات أو مدير التحقيقات أو مدير مكتب األخالقيات واالمتثال في المجموعة

ممثل الموارد البشرية المحلي أو مدير حلول قوة العمل أو مدير قسم الموارد البشرية لديك
أي فرد من أفراد مجلس أخالقيات الموظفين
الخط الساخن لشركة  Leidosالذي يوصلك بموفر رعاية مستقل يتبع جهة خارجية .يمكنك
االتصال بالخط الساخن عبر الهاتف أو عن طريق إرسال بالغك عبر اإلنترنت .ويمكن اإلبالغ
عن المخاوف من دون الكشف عن الهوية.
أرقام الخط الساخن الدولي متاحة عبر صفحة األخالقيات واالمتثال على موقع .Prism

المستشار العام أو مدير قسم األمن أو مدير قسم الخصوصية (في حال انتهاك أي سياسة خاصة
بشركة  Leidosأو إشعار متعلق بحماية المعلومات الشخصية ،مثل سياسة خصوصية البيانات
الخاصة بشركة  ،Leidosأو أي قوانين أو لوائح سارية متعلقة بخصوصية البيانات)
رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي للشركة
مجلس إدارة الشركة عبر المدير الرئيسي لمجلس إدارة شركة  ،Leidosأو رئيس لجنة
األخالقيات وحوكمة الشركة ،أو رئيس لجنة التدقيق والشؤون المالية
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س السؤال
تشغل ترينا منصب مديرة ،حيث تشرف على الكثير من األشخاص،
بما في ذلك ستيفان .وذات ظهيرة ،يخبر ستيفان ترينا إنه يشعر بأنه
تعرض للتحرش من قبل بعض زمالئه في العمل .ونظرً ا إلى أن ستيفان
كان غامضًا حيال تفاصيل األحداث ومن قام بماذا ،تقرر ترينا التحقيق
في الموقف بنفسها الكتشاف المزيد من المعلومات قبل أن تقوم باإلبالغ
عن األمر .فهل ترينا على حق؟

إ

اإلجابة

ال .يجب أن تقوم ترينا على الفور بإبالغ مكتب األخالقيات واالمتثال
أو أحد خيارات اإلبالغ األخرى الواردة في مدونة قواعد السلوك هذه
بالمعلومات والمتابعة مع ستيفان من أجل إعالمه بأن عملية التحقيق
قد انطلقت.
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نحن نلتزم بعملية التحقيق الخاصة بنا
يجب أن يتعاون كل الموظفين بشكل كامل مع أي عمليات تحقيق أو مراجعة أو إجراءات تصحيحية أو غير
ذلك من الطلبات الرسمية .وهذا األمر ضروري سواء أكانت التحقيقات داخلية في شركة  Leidosأو،
في حال عمليات المراجعة والتحقيق الحكومية ،يتم تنفيذها من خالل ممثلين للحكومة مصرح لهم (على سبيل
المثال ،المحققين ،أو الوكالء ،أو المحامين).
عندما يطلب ممثلو الحكومة المعلومات أو الوثائق الموجودة في حوزة الشركة ،يجب أن يتم تنسيق تلك
الطلبات مع قسم الشؤون القانونية قبل أن يتم توفير أي إجابة.
عندما نجري تحقي ًقا:
◄نقوم بالتحقيق في أي ادعاء لتقرير ما إذا كان هناك انتهاك فعلي قد تم ارتكابه أم ال.
◄ويتم تنفيذ التحقيق بشكل يتحلى بالسرية إلى أقصى حد ممكن.
◄ويكون التحقيق مستقالً وموضوعيًا.
◄وعندما يتم تأكيد وإثبات وجود مشكلة ،يقوم فريق ضمان جودة مستقل بمراجعة اإلجراءات
التصحيحية والتأديبية الموصى بها.
◄عند اكتشاف وجود انتهاك للقوانين أو اللوائح السارية ،تقوم الشركة بالكشف عن المعلومات للجهات
الخارجية المناسبة في الوقت المناسب وبشكل مكتوب.

نحن ندرك أن المديرين يؤدون
دورا خا ً
ً
صا
هناك دور خاص للمديرين في برنامج األخالقيات واالمتثال لدينا في شركة  .Leidosفغالبًا ما يعتبرون نقطة
التواصل األولى عندما يكون لدى الموظفين أسئلة أو مخاوف؛ وبالتالي ،يجب أن يشجّ ع المديرون التواصل
وأن يتعرفوا على موارد االمتثال لدينا والعمليات الخاصة بها ،كما يجب أن يكونوا على استعداد لتصعيد
المخاوف إذا لزم األمر .يجب أن يكون المديرون أيضًا بمثابة قدوة للسلوكيات األخالقية وأن يعملوا على
تجسيد قيمنا.
يجب أن يقوم المديرون بالتحدث بصراحة عندما تكون لديهم أي مخاوف .ويُطلب منهم إبالغ
مكتب األخالقيات واالمتثال في أسرع وقت ممكن عن أي انتهاك أو انتهاك يُشتبه به لمدونة قواعد السلوك
الخاصة بالشركة أو سياساتنا أو القانون .ويجب إبالغ مكتب الخصوصية العالمي في أقرب وقت ممكن
باالنتهاكات أو االنتهاكات التي يُشتبه بها ألي سياسة خاصة بشركة  Leidosأو إشعار متعلق بحماية
المعلومات الشخصية ،مثل سياسة خصوصية البيانات الخاصة بنا أو أي قوانين أو لوائح سارية متعلقة
بخصوصية البيانات.
يجب أن يقدّم رؤساء المنظمة ورؤساء المجموعة ومديرو أقسام الشؤون المالية والمراقبون الماليون ورؤساء
بعض األقسام الوظيفية تقريرً ا ربع سنوي بأنهم ال يعلمون بوجود أي انتهاك فعلي أو أي انتهاك يُشتبه
به لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة أو سياسات الشركة الخاصة بنا لم يتم اإلبالغ عنه مسب ًقا لقسم
األخالقيات واالمتثال.
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س

السؤال

تعمل جيما في مشروع جديد مع وكالة حكومية في الموقع الخاص بتلك الوكالة .ويتطلب جزء
من اتفاقية المشروع المبرمة بيننا وبين العميل من موظفي شركة  Leidosتسجيل الخروج بشكل
مناسب من أنظمة الوكالة عند أخذ أي فترات راحة .وباألمس ،الحظت جيما أحد أفراد الفريق يغادر
المكان من دون أن يقوم بتسجيل الخروج من النظام .وهي ال ترغب في أن تسبب مشكلة لزميلها في
العمل إذا لم يكن يقصد أن يقوم بأي عمل خاطئ ،كما أنه عاد إلى مكتبه بسرعة؛ بالتالي ،فإنها ليست
متأكدة من أن هذا األمر ينتهك قواعدنا السارية .ماذا يتعين عليها أن تفعل؟

إ

اإلجابة

حتى إذا لم تكن جيما متأكدة مما إذا كان ما رأته انتها ًكا أم ال ،فيجب أن تبلغ عن مخاوفها بشكل
فوري .ومن خالل تقديم بالغ بحسن نية ،تساهم معنا جيما في بناء مكان عمل آمن .إذا كنت تعتقد أنك
تعلم بوقوع مشكلة في أحد مواقع العمل الخاصة بنا ،فيجب أن تبلغ عنها في أسرع وقت ممكن.
وإذا تعرضت جيما لالنتقام بسبب تقديم بالغ بحسن نية ،فسيتعرض أولئك الذين شاركوا في األعمال
االنتقامية إلجراء تأديبي.
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نحن ال نتهاون مع محاوالت االنتقام
ال تتهاون شركة  Leidosعلى اإلطالق مع االنتقام من أي نوع .وسيتعرض أولئك الذين يشاركون في
االنتقام إلجراء تأديبي قد يتضمن الفصل من العمل ويشتمل عليه .يخضع أي شخص يطرح األسئلة أو يبلغ
عن المخاوف بحسن نية للحماية.
إذا كنت تخشى االنتقام أو تعتقد أنك أنت أو أي أشخاص آخرين تعرضت أو تعرضوا لالنتقام ،فيجب أن
تتصل على الفور بمدير قسم األخالقيات واالمتثال أو بالمستشار العام أو بمدير قسم الموارد البشرية.

سجل مالحظاتك
يعتمد البالغ بحسن نية على اعتقاد المُبلغ بشكل نزيه بأن المعلومات التي يبلغ عنها في ما يتعلق بأحد
المخاوف صحيحة.
يمكن أن يشتمل االنتقام على أي إجراءات سلبية متعلقة بالوظيفة ،مثل خفض الرتبة أو اتخاذ إجراءات
تأديبية أو الفصل أو تخفيض الراتب أو االستبعاد من المشاريع أو االجتماعات أو تغيير الوظائف
أو نوبات العمل .كما يمكن أن يشتمل كذلك على السلوكيات األخرى التي تهدف إلى معاقبة شخص
ما بسبب اإلبالغ عن المشكالت أو بسبب التعاون في التحقيقات.
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نحن نتجنب حاالت تعارض المصالح
يعني التحلي بالشفافية واحترام فريق عملنا وشركتنا بذل في وسعنا لتجنب حاالت تعارض المصالح والكشف
عن أي مشاكل عند ظهورها .يجب أيضًا أن نتجنب أي شكل من أشكال تعارض المصالح وأن نتعامل مع كل
المشاكل التي يحتمل أن تنطوي على التعارض .ويجب أن تكون القرارات التي تتخذها في إطار دورك في
شركة  Leidosمحايدة ،ويجب أن تضع احتياجات الشركة فوق أي مصالح شخصية.

سجل مالحظاتك
يمكن أن ينشأ تعارض المصالح عندما تتعارض المصالح الشخصية للفرد ،أو يبدو أنها تتعارض،
مع مصالح شركة .Leidos

تجنب حاالت التعارض التجارية
ال يمكن أن نسمح ألي أنشطة أو أعمال تجارية شخصية بأن تتعارض مع المسؤوليات الموكلة إلينا تجاه الشركة
أو تبدو وكأنها تتعارض معها .إننا مدينون لشركة  Leidosببذل قصارى جهدنا ،وال يمكن أن نسمح بأن تؤثر
التزاماتنا تجاه األنشطة التجارية الخارجية أو غير ذلك من األنشطة الشخصية في مسؤولياتنا تجاه الشركة.
وتمتد التزاماتنا تجاه الشركة لتشمل عملية الشراء .ولضمان نزاهتها ،يجب أال يشارك الموظفون في عملية
شراء إذا كان هناك تعارض محتمل ،كما هو الحال عندما يكون المورد المحتمل من أقارب أحد الموظفين
أو لديه عالقات شخصية مقرّ بة معه.

للحصول على المزيد من اإلرشادات ،يجب أن يتحدث الموظفون إلى مديريهم أو إلى مكتب األخالقيات
واالمتثال ،والرجوع إلى سياسة معايير األخالقيات والسلوكيات التجارية وموارد المشتريات التجارية.

تجنب حاالت التعارض العائلية
يتسم فريق عملنا بالتنوع ،وهو يتألف من أشخاص موهوبين تم اختيارهم للتعاون معنا من أجل تنفيذ مهمتنا
بسبب أدائهم وليس بسبب الصالت أو العالقات العائلية التي تربطهم بموظفي شركة  .Leidosلمنع مواقف
تعارض المصالح المحتملة ،ال يسمح للموظف بتعيين أحد أقاربه المقربين إليه أو أن يكون تحت إدارته بشكل
مباشر أو غير مباشر كما هو موضح في سياسة التوظيف الخاصة بنا.

تجنب حاالت التعارض الناجمة عن األنشطة الخارجية
من حين آلخر ،قد تفكر في المشاركة في أنشطة مع منظمات خارجية .وفي بعض الحاالت ،يمكن أن تشتمل
تلك األنشطة على عمالئنا ،بما في ذلك العمالء الحكوميين وموردينا والجهات المنافسة لنا .ويمكن أن تخلق
هذه األنشطة حاالت تعارض في المصالح أو مظهر تعارض المصالح .ويجب أن تتحلى بالشفافية حيال تلك
العالقات ،وإذا أتيحت أمامك فرصة خارجية ،مثل العمل في مجلس استشاري فيدرالي أو إدارة مكتب سياسي،
فيجب أن تحصل على الموافقة من مديرك ومن مكتب األخالقيات واالمتثال قبل المشاركة في ذلك النشاط.
يُرجى الرجوع أيضًا إلى السياسة الخاصة بالشركة.

تجنب حاالت التعارض الناجمة عن األعمال الخارجية
تتطلب األعمال الخارجية التي قد تتعارض مع دورك في شركة  Leidosالحصول على موافقة مسبقة.
ويجب أن تتجنب األعمال الخارجية التي يمكن أن تبدو أنها تتعارض مع دورك إلى أن تقوم بالكشف عن
الموقف بشكل كامل وإلى أن تتلقى التوجيهات والموافقة من مديرك ومن مكتب األخالقيات واالمتثال.
وإذا كانت لديك أي أسئلة حول أي أعمال أو فرص عمل ،مثل عرض بالعمل لدى عميل أو منافس أو مورد،
فتحدث مع مديرك ومع مكتب األخالقيات واالمتثال .نرجو منك أيضًا الرجوع إلى عملية مراجعة طلبات
تعارض المصالح الشخصية والموافقة عليها.
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تجنب حاالت التعارض في ما يتعلق بالهدايا
يمكن أن يخلق تقديم الهدايا وتلقيها تصورً ا بوجود تعارض وربما يؤثر سلبًا في عمليات اتخاذ قراراتنا أو عمليات
اتخاذ قرارات شركائنا .ويكون لدى العمالء الحكوميين المتعاملين معنا وغالبًا لدى الموردين الذين يعملون معنا
محظورات صارمة في ما يتعلق بتلقي الهدايا؛ بالتالي ،لضمان أننا ال نخلق حتى أي مظهر تعارض ،فإننا ال نقوم
بتقديم الهدايا إلى العمالء كما ال نقبل أي هدايا من الموردين باستثناء ما تسمح به سياسة الشركة.

تجنب حاالت التعارض المؤسسية
يجب عليك أيضًا السعي إلى تجنب حاالت تعارض المصالح المؤسسية الفعلية والمحتملة .يمكن أن تنشأ
حاالت تعارض المصالح المؤسسية عندما تكون شركة  Leidosغير قادرة على تقديم مساعدة أو مشورة
محايدة للحكومة أو يحتمل أن تكون كذلك ،أو عندما تتضرر موضوعيتها في تنفيذ عقد حكومي أو قد تتضرر
بخالف ذلك ،أو إذا كانت لدى شركة  Leidosإمكانية الوصول إلى معلومات اختيار المصدر أو المعلومات
غير المتاحة للعامة المتعلقة بمنافسيها .يمكن أن يؤدي إثبات مسؤول التعاقد أن شركة  Leidosلديها حاالت
تعارض مصالح مؤسسية فعلية أو محتملة ،من بين أمور أخرى ،إلى استبعاد شركة  Leidosمن التنافس
على عقود معينة أو استبعادها من منح عقود معينة.

عند وقوع أي من هذه السيناريوهات ،أو إذا كان لديك أي أسئلة حول تعارض مصالح مؤسسية محتمل،
فاعمل مع فريق العقود والممثل القانوني لديك لتقييم حاالت تعارض المصالح المؤسسية الفعلية أو المحتملة
ومعالجتها.

تجنب حاالت التعارض المتعلقة بالتوظيف
نحن ملزمون باالمتثال لكل القوانين واللوائح السارية عند المشاركة في مناقشات التوظيف وتعيين موظفين
حاليين وسابقين في حكومة الواليات المتحدة .ونحن ال نناقش ،وال حتى بشكل غير رسمي ،التوظيف المحتمل
في شركة  Leidosمع الموظفين الحكوميين الحاليين ،بما في ذلك الموظفين العاملين في الجهات العسكرية،
إال إذا كان هؤالء الموظفون قد قاموا باستبعاد أنفسهم من أي مشاركة في تعاقدات شركة  Leidosأو شؤونها
أو قد تلقوا إخال ًء صريحً ا للمسؤولية من الوكالة حيث يعملون.
ويستمر التزامنا بضمان الحفاظ على النزاهة في ما يتعلق بالتوظيف حتى بعد مغادرة الشركة .ال يجوز
لموظفي شركة  ،Leidosأثناء عملهم لدى هذه األخيرة ولمدة عام بعد انتهاء عملهم ،مطالبة أي من الموظفين
اآلخرين بترك عمله لدى شركة  Leidosأو محاولة ذلك .يُرجى الرجوع إلى سياسة التوظيف الخاصة
بالشركة أو إلى اتفاقية المعلومات الخاصة واالختراعات وعدم االستقطاب ( )PIINإذا كانت لديك أي أسئلة.

تو َّخ الحذر في الحاالت التالية:
◄األعمال المحتملة التي تشتمل على المهام التي قد تقوم فيها شركة  Leidosبتوفير هندسة األنظمة
والتوجيهات الفنية ،أو تجهيز المواصفات أو بيانات العمل ،أو الوصول إلى المعلومات المملوكة
للجهات الخارجية غير المتاحة للعامة أو المعلومات المتعلقة باختيار المصدر.
◄عندما نقوم بوضع متطلبات أو شروط الفرص المستقبلية التي قد تهتم شركة  Leidosبتقديم
العطاءات بشأنها أو التأثير فيها.
◄عندما نقوم بتقييم المنتجات والخدمات الخاصة بنا أو تلك الخاصة بمنافسي الشركة أو التوصية بها.

تذكر ما يأتي
قد يكون من الصعب تحديد حاالت تعارض المصالح والتعامل معها.
احرص على التحدث بصراحة وطرح األسئلة عندما تواجه حالة تعارض محتملة.
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س السؤال
ساعد فرانسيس ،وهو مدير مشروع في شركة ،LEIDOS
وكالة فيدرالية في صياغة بيان عمل لعملية شراء قادمة ،يُطلق عليها اسم
" ."INSCOPEوبعد فترة قصيرة من إبرام العقد ،أصدرت الوكالة طلبًا
الستقطاب العمل لبرنامج  ،INSCOPEوتضمّن بيان العمل الذي قام موظفو
شركة  ،Leidosبمن فيهم فرانسيس ،بتحضيره .والمشروع ليس ضخمًا
للغاية ،ويرى فرانسيس أن أداء الشركة السابق من المحتمل أن يحسّن عالقتها
مع هذا العميل الرئيسي .وتعتزم شركة  Leidosتقديم عرض استجابة لذلك
الطلب .هل يُع ّد ذلك تعارض مصالح مؤسسي فعلي أم محتمل؟

إ اإلجابة
نعم .حتى إذا كان العقد سيحسن عالقة شركة  Leidosمع عميل رئيسي،
فسيكون لدى مسؤول التعاقد أساس معقول لتحديد أن شركة Leidos
اكتسبت ميزة تنافسية غير عادلة نتيجة صياغة بيان العمل للحكومة.
وعند الدراية باحتمالية وجود تعارض مصالح مؤسسي ،كان يجب أن
يتصل فرانسيس بقسم العقود وبقسم الشؤون القانونية للبحث عن طرق
لتجنب تعارض المصالح المحتمل أو التخفيف من تأثيره أو إبطاله.
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نحن نحتفظ بالسجالت الدقيقة
توجه الملكية والشفافية أنشطة أعمالنا .ويشمل ذلك كيفية تسجيلنا المعلومات وإدارتها لصالح شركة .Leidos
ويجب أن نلتزم دائمًا بأحكام السياسات واإلجراءات الخاصة بشركة  Leidosوالقوانين واللوائح والمتطلبات
التعاقدية السارية .يجب أن يدرك أيضًا كل الموظفين القواعد المتعلقة بالوثائق والسجالت التي يقومون
بإنشائها أو الوصول إليها أو التي يكونون مسؤولين عنها في مناصبهم ،وأن يمتثلوا لها .يجب على الموظفين
مراجعة السجالت الموجودة في حوزتهم أو تحت سيطرتهم بشكل منتظم ،بما في ذلك السجالت اإللكترونية
المخزنة على محركات األقراص الثابتة الخاصة بالكمبيوتر أو المحفوظة في مورد شبكة مشترك ،وحذف
السجالت التي لم يعد االحتفاظ بها مطلوبًا لتلبية المتطلبات القانونية أو تنظيمية أو التعاقدية أو السياسة
أو المتعلقة باألعمال ،بطريقة آمنة أو بخالف ذلك التخلص منها بطريقة آمنة.
ينبغي على الموظفين الرجوع إلى سياسة االحتفاظ بالسجالت الخاصة بشركة  Leidosوإلى الممارسات
واإلجراءات القياسية ( )SPPلألمان الخاصة بشركة  .Leidosال تعمد على اإلطالق إلى إخفاء أي سجل
أو تغييره أو تزويره ألي سبب.

تقاريرنا دقيقة
يجب أن تكون القواعد واإلجراءات التي تحددها الشركة النقطة المرجعية لجميع المسؤولين عن تقديم
المعلومات المالية وعمليات الكشف على نحو سليم ،أو المسؤولين عن تقديم التقارير إلى الحكومة أو للكشف
عنها للعامة أو لغرض المراجعة المؤسسية  ،ويجب االلتزام بها .نحن نوفر معلومات دقيقة وفي الوقت
المناسب وكاملة إلى أقسام الشؤون المالية واإلدارية لدينا ،ونلتزم بكل أنظمة الضوابط الداخلية ،وندعم كل
سياسات وممارسات أمن المعلومات.

نحن نحتفظ بسجالت وقت دقيقة
يجب أن يحتفظ الجميع بسجل يومي دقيق وكامل للوقت المنقضي في كل مهمة .ومن المهم أن تكون تكاليف
العمل الخاصة بنا دقيقة ،ويمكن أن تكون هناك عقوبات شديدة على شركة  Leidosوالموظفين في حال
عدم دقة تلك التقارير .ويجب أن يتحقق أولئك الذين يقومون بمراجعة سجالت الوقت من أي اختالفات
يكتشفونها .إذا كانت لديك أي أسئلة ،فارجع إلى سياسة ساعات العمل الخاصة بنا.

تذكر ما يأتي
ستعكس كل التقارير والسجالت التي نقوم بحفظها أنشطتنا التجارية بدقة ،وستتسق دائمًا مع عمليات
المحاسبة وحفظ السجالت والقانون.

نحن نقوم بتسجيل النفقات وتقديم التقارير بشأنها بدقة
ُتع ّد النفقات التجارية بمثابة سجالت تجارية أيضًا ،ويجب أن نطبق درجة الحذر عينها على تقارير النفقات
أي ً
ضا كالتي نستخدمها عند تجميع كل المعلومات التجارية الخاصة بشركة  .Leidosيجب أن نقوم بتسجيل
النفقات بشكل دقيق وكامل دائمًا ،وأن نتحقق من أنها مصنفة ومخصصة بشكل صحيح للرموز الصحيحة
السترداد النفقات (على سبيل المثال ،مسموح بذلك أو غير مسموح بذلك) .إذا كانت لديك أي أسئلة،
فارجع إلى سياسة السفر والنفقات الخاصة بالشركة.

نحن نتحدث بصراحة إذا علمنا بوجود سجالت أو تقارير غير دقيقة أو خاطئة
يجب أال تتردد في اإلبالغ عن أي مخاوف تتعلق بتقارير محاسبية أو مالية أو سجل ساعات العمل أو تقارير
نفقات أو أي مسائل متعلقة بالمراجعة أو ممارسات األمن اإللكتروني التي تثير الشكوك ،إن وجدت .ونحن
نمتثل للقانون ومتطلبات العقد السارية ،ويجب علينا االحتفاظ بدفاتر وسجالت دقيقة .إذا طلب منك أي
شخص ،بما في ذلك المشرف عليك ،تقديم سجل أو تقرير غير دقيق ،فيجب أن تتحدث بصراحة وتبلغ عن
مخاوفك على الفور إلى مدير قسم الشؤون المالية أو المراقب المالي للشركة أو قسم الشؤون القانونية أو
إلى أي من خيارات اإلبالغ المتنوعة الواردة في مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة .وإذا كنت تعتقد أنه تم
تقديم بيانات خاطئة تتعلق بااللتزام بمتطلبات األمن اإللكتروني في ما يتعلق بالعقود أو االقتراحات الحكومية،
أو أنه لم تتم مراقبة حادث أمن إلكتروني أو خصوصية بيانات أو اإلبالغ عنه كما هو مطلوب بموجب
القوانين أو اللوائح أو أحكام العقد السارية ،أو أن شركة  Leidosتزوّ د الحكومة بمنتجات أو خدمات ضعيفة
من حيث األمن اإللكتروني ،فعليك إبالغ قسم الشؤون القانونية أو مدير قسم األخالقيات واالمتثال على الفور
بهذه المخاوف.
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نحن نحمي أصولنا
إن استخدام الموارد الخاصة بنا بعناية يُع ّد جزءًا من السبب وراء كوننا منظمة تتحلى بالديناميكية وتستجيب
للتحديات التجارية بسرعة .ويجب أن نقوم جميعنا بحماية األصول المؤسسية الخاصة بالشركة وأن نكون
أوصياء يقظين على أصول عمالئنا واآلخرين كذلك.
يجب أي ً
ضا حماية العمل الشاق الذي نبذله من أجل تطوير منتجاتنا وخدماتنا وتقنياتنا .ويجب أن يتوخى
كل منا الحذر لتجنب الكشف عن أي معلومات سرية للشركة أو مملوكة لها إلى أشخاص غير مصرح
لهم باالطالع عليها .يجب أال يتم الكشف عن معلومات  Leidosالسرية والمملوكة لها إلى جهة خارجية
إال بموجب التزام بالسرية منطبق ،مثل اتفاقية عدم الكشف عن المعلومات أو اتفاقية أخرى مشابهة و/أو بعد
الحصول على الموافقة المناسبة من اإلدارة.
وال يتوقف التزامنا بالحفاظ على سالمة هذه المعلومات وأمانها حتى بعد انتهاء عملنا في شركة .Leidos
اعلم أن أي ملكية فكرية ننشئها أثناء عملنا ،بما في ذلك براءات االختراع وحقوق الطبع والنشر والعالمات
التجارية واألسرار التجارية والمعلومات المملوكة للشركة ،تكون مملوكة لشركة .Leidos
ورغم أنه يمكن أن يكون للموظفين ملكية فكرية شخصية أو قائمة بالفعل تم إنشاؤها خارج نطاق عملهم
في شركة  ،Leidosال يجوز لهم إحضارها إلى شركة  Leidosأو الكشف عنها لموظفي شركة
 Leidosأو عمالئها أو تضمينها في منتجات شركة  Leidosبدون الحصول على موافقة مكتوبة
من قسم الشؤون القانونية.
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نحن نحمي السرية والخصوصية
إن التزامنا الصارم بالنزاهة يأتي في قلب كل شيء نقوم به .ونحن نحترم حقوق األفراد في الخصوصية.
ونمتثل ( )iللقوانين والقواعد واللوائح السارية المتعلقة بخصوصية البيانات وحماية البيانات ،باإلضافة
إلى ( )iiبيانات الخصوصية الداخلية والموجهة للعامة واإلشعارات والسياسات واإلجراءات الخاصة بشركة
 .Leidosونمتثل أي ً
ضا لاللتزامات التعاقدية السارية المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات.
ما الذي يعنيه ذلك على أساس يومي؟ يعني ذلك ما يلي:
◄يجب أال تستخدم المعلومات الشخصية إال عندما تكون هناك ضرورة لذلك ألغراض تجارية مشروعة،
مع استخدام الحد األدنى الضروري منها فقط واقتصار الكشف عن تلك المعلومات على أولئك الذين
يحتاجون إلى االطالع عليها من أجل تنفيذ مهامهم الوظيفية.
◄ال يجوز نقل المعلومات الشخصية أو مشاركتها إال مع جهات خارجية معتمدة تربطها عالقة تعاقدية
مع شركة  ،Leidosمثل الموردين والعمالء والمقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن .تخضع
هذه المشاركة ( )iلسياسات الخصوصية واإلشعارات الخاصة بشركة  ،Leidosبما في ذلك سياسة
خصوصيةالبيانات و( )iiالقوانين واللوائح والمعايير الصناعية السارية و( )iiiااللتزامات التعاقدية
السارية .ويجب أن تقرأ سياسة خصوصية البياناتالخاصة بنا ،وبيانات الخصوصية الموجهة للعامة
الخاصة بـ  Leidosوكل االلتزامات التعاقدية السارية وفهمها قبل جمع المعلومات الشخصية أو نقلها
أو مشاركتها.
◄تو َّخ الحذر على وجه الخصوص عند الوصول إلى المعلومات الشخصية الحساسة ،بما في ذلك
المعلومات الصحية المحمية أو عرضها أو نقلها أو التعامل معها بحالف ذلك ،وإذا دعت الضرورة إلى
ذلك ،فاطلب الحصول على التوجيهات من مكتب الخصوصية العالمي .كما هو الحال مع المعلومات
الشخصية ،يجب أن تحد من استخدامك المعلومات الشخصية الحساسة والوصول إليها ونقلها والكشف
عنها .ويجب عليك أيضًا استخدام التدابير األمنية المناسبة لحماية المعلومات الشخصية والمعلومات
الشخصية الحساسة.

◄اعمد إلى حماية خصوصية المعلومات الشخصية التي تتعلق بزمالئك والموظفين السابقين في شركة
 Leidosوالمتقدمين للوظائف والعمالء والعمالء المحتملين والموردين والمقاولين والمقاولين من الباطن
وزائري موقع الويب ،وحماية أمنها كذلك.
•يصف إشعار الخصوصية العالمي للموظفين الخاص بشركة  Leidosالطريقة التي تقوم بها هذه
الشركة عمومًا بجمع المعلومات المتعلقة بالتوظيف أثناء عالقة العمل مع شركة  Leidosوبعدها،
وطريقة استخدامها.
◄إذا كنت بحاجة إلى اإلبالغ عن حادث فعلي أو مشتبه به يتعلق بأمن البيانات أو فقدانها ،أو إذا لم تكن
متأك ًدا مما إذا كان مطلوبًا منك القيام بذلك ،فيُرجى االتصال بمديرك ،أو مكتب خدمات تكنولوجيا
المعلومات في شركة  ،Leidosأو مسؤول أمن المعلومات التجارية لديك .يمكنك أيضًا توجيه أي
أسئلة حول احتمال تعرض المعلومات الشخصية للخطر أو فقدانها إلى مسؤول أمن المعلومات التجارية
ومكتب الخصوصية العالمي.

سجل مالحظاتك
في شركة  ،Leidosتعني المعلومات الشخصية أي معلومات أو بيانات يمكن استخدامها لتحديد
هوية شخص ،سواء بمفردها أو عند جمعها مع معلومات أخرى .في شركة  ،Leidosنستخدم
هذا المصطلح كمصطلح "شامل" لتضمين المعلومات الشخصية (أستراليا) ،والمعلومات الشخصية
(كاليفورنيا) والبيانات الشخصية في االتحاد األوروبي ،والبيانات الشخصية في المملكة المتحدة
والمعلومات التي يمكن التعرف من خاللها على الهوية الشخصية .المعلومات الشخصية الحساسة
هي مجموعة فرعية من المعلومات الشخصية التي تتضمن المعلومات الصحية المحمية ومعلومات
أخرى تعتبر سرية بشكل خاص .في بعض الواليات القضائية ،قبل جمع المعلومات الشخصية
الحساسة أو التعامل معها أو مشاركتها ،يجب أن نلبي متطلبات إضافية (على سبيل المثال ،تقديم
إشعار والحصول على الموافقة).
يُرجى االطالع على مسرد مصطلحات الخصوصية وحماية البيانات الخاص بمكتب الخصوصية
العالمي ،وسياسة خصوصية البيانات الخاصة بشركة  ،Leidosوإشعار الخصوصية العالمي
للموظفين وبيان الخصوصية للحصول على مزيد من المعلومات.
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س السؤال
مؤخرا شركة  LEIDOSللعمل لدى منظمة أخرى .وفيما تقوم بمراجعة الملفات
تركت جريتا
ً
الخاصة بها في المنزل ،تكتشف العديد من ملفات المشاريع التي تشتمل على مالحظات ومذكرات
ومواد أخرى خاصة بالمشاريع .وبما أنها تعلم أنه على األرجح من غير المفترض أن تبقى تلك
المعلومات معها بعد مغادرتها الشركة ،ترميها في القمامة خلف شقتها .هل هذا مقبول؟

إ

اإلجابة

ً
ملزمة بالحفاظ على أمان أي معلومات ربما تكون سرية أو مملوكة لشركة Leidos
ال .جريتا ما زالت
وعمالئها حتى بعد مغادرة الشركة .ورغم أنها كانت محقة في رغبتها في التأكد من عدم بقاء هذه المواد
في حوزتها ،إال أن مجرد رميها في القمامة ال يفي بالتزامها المستمر بحماية المعلومات.
ويجب أن تتصل بشركة  Leidosوتجري ترتيبات إلعادة تلك المواد بسرعة.
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نحن نحافظ على أمان البيانات
يشكل الحفاظ على أمان بياناتنا جزءًا رئيسيًا في إظهار التزامنا تجاه عمالئنا وتجاه بعضنا البعض .نحن نمتثل
لكل سياسات أمان أنظمة المعلومات الخاصة بشركة  .Leidosوبموجب أحكام سياسة االستخدام المقبول
ألنظمة المعلومات التابعة لشركة  Leidosالخاصة بالشركة ،فإن مسؤولية االمتثال لهذه األخيرة بهدف
حماية شركة  Leidosمن حوادث أمن المعلومات تقع على عاتق كل موظفي  ،Leidosوالشركات التابعة
لها والمملوكة بالكامل لها ،والموظفين المنتسبين إليها الذين يمكنهم الوصول برعاية إلى أنظمة معلومات
شركة ( Leidosالمُشار إليهم باسم "المستخدمين") و/أو أي أنظمة تديرها شركة  Leidosو/أو الشركات
التابعة لها (على سبيل المثال ،المعدات التي تزودها الحكومة أو المعدات التي يزودها العمالء) .قد تؤدي
األحداث مثل فقدان أصول تكنولوجيا المعلومات أو سرقتها أو الوصول غير المصرح به إلى األنظمة أو
تعديل البيانات أو تلفها بشكل غير صحيح إلى عواقب مثل الخسارة المالية أو المسؤولية أو عدم االمتثال
للقوانين واللوائح .وإذا لم يتبع المستخدم هذه السياسة ،فيمكن أن يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراء تأديبي ،يصل إلى
الفصل من العمل ويشتمل عليه .كما يجب أن نعرف كذلك من الذي يقوم بدور نقطة االتصال ألمن المعلومات
( )BISOحتى يمكننا السعي نحو الحصول على التوجيهات فيما يتعلق بأمن المعلومات عندما نحتاج إلى تلك
التوجيهات وإلى اإلبالغ عن المخاوف والمشكالت المتعلقة بأمن البيانات في حالة وقوعها .إذا لم تكن متأك ًدا
من الشخص الذي يجب االتصال به ،فراجع قائمة الموارد هذه على موقع  Prismأو اتصل بمدير قسم أمن
المعلومات و/أو نائب رئيس إدارة مخاطر األمن اإللكتروني.
تذكر أنه ال يسمح بالوصول إلى أنظمة المعلومات الخاصة بشركة  Leidosإال ألغراض االستخدام التجاري
الرسمي وغير السري .يجب تشغيل كل األنظمة الخاصة بشركة  Leidosبما يتماشى مع سياسة االستخدام
المقبول ألنظمة المعلومات التابعة لشركة  .Leidosويتعين علينا جمي ًعا حماية كل البيانات واألصول
الموجودة تحت سيطرتنا مع التحقق من أن كل المعلومات يتم تخزينها ومعالجتها ونشرها بشكل آمن.
تحدد سياسة حماية الوسائط الخاصة بشركة  Leidosمتطلبات األمن الفنية األساسية والضوابط اإلجرائية
والمسؤوليات المرتبطة بها الستخدام كل الوسائط المملوكة لشركة  Leidosأو التي تديرها شركة Leidos
على األنظمة المملوكة لشركة  Leidosأو التي تديرها الشركة ،باإلضافة إلى األنظمة غير المملوكة والتي
تتم إدارتها.
عندما نرسل أنواعًا معينة من البيانات التي تتطلب الحماية (بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر،
المعلومات الشخصية الحساسة ،واألنظمة المتعلقة بالتجارة الدولية في األسلحة/المعلومات التي تخضع
لضوابط التصدير ،ومعلومات الدفاع التي تغطيها وزارة الدفاع ،والمعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة)،
يجب تشفيرها .ال يمكن إال لمواطني الواليات المتحدة الوصول إلى األنظمة المتعلقة بالتجارة الدولية في
األسلحة/المعلومات التي تخضع لضوابط التصدير (راجع قسم نحن نلتزم بقواعد التجارة الدولية والعقوبات
في مدونة قواعد السلوك هذه للحصول على المزيد من المعلومات).

يجب أن تتحدث بصراحة على الفور وأن تبلغ مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات ومسؤول أمن المعلومات
التجارية والمشرف عليك بانتهاكات السياسات وعمليات السرقة وحوادث انتهاك البيانات الفعلية أو المشتبه
فيها أو المحتملة إضافة إلى تسريب المعلومات .إذا لم تكن متأك ًدا من الشخص الذي يجب االتصال به،
فراجع الموارد المتاحة على موقع  Prismأو تواصل مع مكتب الخصوصية العالمي.
إذا اخترت عدم الكشف عن هويتك عند اإلبالغ ،فيُرجى االتصال بـ الخط الساخن لشركة Leidos
على الرقم .855-753-4367

س السؤال
تدير رينيه كمية ضخمة من البيانات السرية والمملوكة للشركة حول مواصفات المشاريع
وااللتزامات التعاقدية .وتتطلب طبيعة عملها السفر بشكل متكرر ،وهي تحافظ على إنتاجيتها
من خالل العمل أثناء السفر .ومع انشغال جدولها الزمني بشكل أكبر ،تجد رينيه نفسها تتعامل
مع معلومات سرية حول العمالء والمشاريع وهي متواجدة في المطار وأثناء ركوب القطار.
هل رينيه تمتثل لسياساتنا الخاصة بالتعامل مع معلوماتنا الحساسة؟

إ

إ

اإلجابة

ال .على الرغم من أنه قد يكون من المغري إجراء العمل أثناء التنقل ،إال أنه من الضروري فهم
أن المطارات والقطارات واألماكن العامة األخرى ال توفر الخصوصية .وبمعنى آخر ،يجب أال يتم
إجراء أعمالنا في كل المواقع ،ويجب عليك توخي الحذر عند اختيار مواقع العمل .فقد يرى اآلخرون
جزءًا مهمًا من المعلومات السرية أو قد يقرأون بيانات خاصة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة
الخاصة بنا أو األجهزة اإللكترونية األخرى .وفي تلك الحالة ،يجب أن تتخذ رينيه خطوات محددة
للحد من المعلومات التي تصل إليها بتلك الطريقة .يجب عليها االنتظار حتى تصبح في موقع خاص
ومتصلة بشكل آمن بشبكة  Leidosمن خالل شبكة  Enterprise VPNأو خيار آخر متاح
للوصول إلى الشبكة قبل التعامل مع الوثائق الحساسة .من خالل اتخاذ هذه الخطوات ،بكون نحمي
البيانات الحساسة ونحافظ على ثقة عمالئنا.
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نحن نحمي المعلومات الداخلية
بصفتك موظ ًفا في  ،Leidosقد تتمكن من الوصول إلى معلومات جوهرية غير متاحة للعامة (يُشار إليها
باسم "المعلومات الداخلية") متعلقة بشركة  Leidosوعمالئنا وبائعينا وموردينا والشركات األخرى التي
تمارس األعمال معنا ،أو قد تحصل عليها .المعلومات الداخلية هي معلومات لم يتم الكشف عنها بعد على
نطاق واسع لعامة الجمهور ،لكن إذا تم الكشف عنها ،فمن المرجح أن تؤثر على سعر السوق لألوراق
المالية الصادرة عن شركة (شركتنا أو أي شركة أخرى ،بما في ذلك الشركات الخاصة التي تصدر صكوكاً
مالية متداولة عل ًنا) أو قد ُتعتبر مهمة بالنسبة إلى مستثمر معقول في اتخاذ القرار بشراء هذه األوراق المالية
أو بيعها.

سجل مالحظاتك
ما المقصود بـ المعلومات الداخلية؟ تعني المعلومات التي لم يتم اإلعالن عنها بشكل عام أو لم يتم
نشرها بخالف ذلك (من خالل بيان صحافي مثالً) والتي يتوقع مستثمر معقول أن تؤثر في سعر السوق
لألوراق المالية الصادرة عن شركة (شركتنا أو أي شركة أخرى ،بما في ذلك الشركات الخاصة التي
تصدر صكو ًكا مالية متداولة عل ًنا) أو التي قد تكون مهمة بالنسبة إلى مستثمر معقول عند اتخاذ قرار
شراء هذه األوراق المالية أو بيعها .يُطلق عليها أيضًا اسم "المعلومات الجوهرية غير المتاحة للعامة".

بصفتك موظ ًفا:
◄يجب عليك عدم شراء أي أوراق مالية خاصة بشركة  Leidosأو بيعها إذا كنت تتمتع بإمكانية الوصول
إلى معلومات داخلية تتعلق بشركة  Leidosأو إذا حصلت عليها.
◄يجب عليك عدم التداول في األوراق المالية الخاصة بأي شركات أخرى ،مثل عمالء شركة Leidos
أو بائعيها أو مورديها أو شركائها التجاريين اآلخرين ،عندما تكون لديك معلومات داخلية تتعلق بهذه
الشركات األخرى وحصلت عليها أثناء عالقتك مع شركة .Leidos
◄يجب أال تقوم بإبالغ أي شخص آخر بالمعلومات الداخلية التي اكتشفتها أو طوّ رتها من خالل عالقتك مع
شركة  ،Leidosبما في ذلك أفراد العائلة أو األصدقاء أو المعارف التجارية أو االجتماعية (يُشار إليها
عاد ًة بمصطلح "الكشف عن المعلومات السرية") ،وال يجوز لك تقديم أي توصيات أو التعبير عن أي
رأي بشأن التداول في شركة  Leidosأو األوراق المالية الخاصة بشريك تجاري آخر على أساس هذه
المعلومات .ينطبق هذا الحظر سواء حصلت على أي فائدة من استخدام الشخص اآلخر لتلك المعلومات
أم لم تحصل عليها.
يمكن أن يُع ّد التداول في األوراق المالية أثناء امتالك معلومات داخلية ،أو إخبار اآلخرين بتلك المعلومات
بما يسمح لهم بالتداول في األوراق المالية الخاصة بشركة  ،Leidosانتها ًكا للقانون ويمكن أن يؤدي إلى
فرض غرامات وعقوبات خطيرة.
إذا كانت لديك أي أسئلة ،فيُرجى الرجوع إلى سياسة التداول استنا ًدا إلى معلومات داخلية الخاصة بالشركة
أو اتصل بقسم الشؤون القانونية.

س السؤال
يشعر دييجو بالحماس جدًا حيال مشروع جديد يشرع فيه مع أحد عمالئنا الرئيسيين العاملين في
مجال المقاوالت .وقد طوّ رت شركة العميل ،وهي شركة متداولة عل ًنا أيضًا ،طريقة جديدة ستحدث
ثورة في المنتجات والخدمات التي توفرها .ولم تقم شركة العميل بالكشف عن تلك المعلومات
الجديدة للعامة بعد .يخبر دييجو صهره ،الذي يعلم أنه مهتم بهذا المجال ،بالطريقة الجديدة .ونظرً ا
إلى أن هذه المعلومات غير متعلقة بشركة  Leidosودييجو ال يقوم هو بنفسه بالتداول في أي أسهم
تخص العميل ،فهل هذا مقبول؟

إ

اإلجابة

ال .حتى إذا لم يقم دييجو بالتداول في األسهم بنفسه ،فإن إخبار شخص آخر أو "الكشف عن
المعلومات السرية" يُع ّد انتها ًكا لسياستنا ،ويمكن أن ينتهك القانون ،ما يمكن أن يؤدي إلى عواقب
خطيرة على دييجو.
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نحن نتواصل بمسؤولية
يضطلع موظفو شركة  Leidosبدور السفراء المتميزين للعالمة التجارية .ونحن شغوفون بعملنا ومن
الطبيعي أن نشعر بالرغبة في مشاركته مع اآلخرين .لكن لحماية سمعة شركتنا ،يجب أن نفكر بعناية قبل
التواصل مع العامة .واسأل نفسك إذا كان ما توشك على نشره يعكس رؤية شركة  Leidosوقيمها.
ابذل قصارى جهدك لممارسة الحكم الصائب والحس السليم .ال تكشف عن أي معلومات متعلقة بشركة
 Leidosأو عمالئها لم تتم الموافقة على الكشف عنها للمصادر الخارجية .وهناك قاعدة أساسية جيدة تتمثل
في أن تسأل نفسك ما إذا كانت المعلومات قد تمت مشاركتها عل ًنا بالفعل عبر قنوات االتصال الرسمية
الخاصة بنا ،مثل موقع شركتنا اإللكتروني وحساباتها على وسائل التواصل االجتماعي .وإذا راودتك الشكوك،
فال تنشر المعلومات.
في حين أنه قد يتواصل معك الصحفيون أو المدونون أو غيرهم من المؤثرين ،ال يُسمح إال للموظفين
المصرح لهم بالتحدث بشكل رسمي بالنيابة عن الشركة .وأي موظف يتلقى استفسارً ا من وسائل اإلعالم يجب
أن يقوم بتمرير المعلومات إلى فريق االتصاالت االستراتيجية على الفور .ما لم يكن مصرحً ا لك بذلك ،يجب
أال تتواصل مع الصحفيين ،وال حتى الرد بعبارة مثل "ال تعليق".
للحصول على المزيد من المعلومات حول الطريقة التي يمكن أن تصبح من خاللها سفيرً ا فعاالً للعالمة
التجارية ،يُرجى مراجعة إجراءات التواصل وقواعد استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،أو االتصال بفريق
االتصاالت في شركة .Leidos

تذكر ما يأتي
إذا اخترت المشاركة في وسائل التواصل االجتماعي ،فعليك أن تفكر قبل أن تنشر ،كما يجب
أن تستخدم وسائل التواصل االجتماعي بمسؤولية.

بعض التوجيهات الجيدة للنشر أو المساهمة عبر وسائل
التواصل االجتماعي:
يجب أن تتوخى الحذر حيال ما تكتبه ،ألنه سيكون متاحً ا للعامة ،ربما لألبد.
احرص على توضيح أنك تتحدث بالنيابة عن نفسك وليس بالنيابة عن الشركة.
ال تشارك في أعمال تحرش أو تكشف عن معلومات سرية أو خاصة أو مملوكة
للشركة عبر اإلنترنت ،إذ يمكن أن يؤدي هذا األمر إلى انتهاك مدونة قواعد
السلوك الخاصة بالشركة وسياساتنا.
ً
متيقظا عند إضافة جهات اتصال عبر اإلنترنت
ال تفرط في المشاركة وكن
أو التحدث مع من ال تعرفهم شخصيًا.

نحن نتجنب سوء السلوك خارج
مكان العمل
تعد سمعة الشركة وعالمتها التجارية من بين أهم أصولها .يُتوقع من موظفي  Leidosأن يتصرفوا بطريقة
تعكس صورة الشركة وهويتها بشكل إيجابي .قد يخضع موظفو  Leidosالذين يمارسون سلو ًكا إجراميًا
خارج أوقات العمل أو غير ذلك من أشكال سوء السلوك التي ُتضعف أداء العمل أو تقوض سمعة الشركة
أو مصالحها التجارية أو تضر بها أو تعرض الشركة لدعاية سلبية إلجراءات تأديبية تصل إلى الفصل من
العمل وتشتمل عليه.
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س السؤال
تعمل بيال في شركة  LEIDOSمنذ سنوات عديدة ،وهي تعرف الكثير عن الشركة .مؤخرً ا ،قام
صديق لها على  Facebookبنشر مقال حول شركتنا عبر اإلنترنت ،وسارعت بيال بالرد بإعطاء
آرائها ودحض مجموعة من النقاط التي طرحها المقال ،مشير ًة إلى خبراتها ودرايتها بالشركة .إن
التحدث بالنيابة عن شركة  Leidosليس من ضمن مسؤوليات وظيفتها .هل هذا مقبول؟

إ

اإلجابة

ال .فبيال يجب أال تتحدث بالنيابة عن شركة  Leidosكما يجب أال تكشف عن معلومات قد تكون حساسة
أو سرية عبر اإلنترنت .وإذا كانت قد قامت بتعريف نفسها عبر اإلنترنت على أنها موظفة في شركة
 ،Leidosفيجب أن توضح كذلك أن أي آراء أو أفكار تقوم بنشرها تخصها هي ،وال تخص الشركة.
ال يهم ما إذا كانت تعليقات بيال إيجابية أم ال؛ فمن غير المسموح اتخاذ موقف حول أمور متعلقة بشركتنا
أو التعليق على أعمالنا بموجب سياسة االتصاالت الخاصة بنا.
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نحن نحافظ على مكان عمل محترم
ال يحدث التعاون واإلبداع إال عندما نعمل معًا كفريق .تعد بيئة العمل التي تتحلى باالحترام والشمولية من
العناصر 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 .وهدفنا يتمثل في منع أي سلوكيات غير مرحب بها أو غير
مناسبة من جانب كل الموظفين والمديرين والمشرفين والموظفين أو غير الموظفين المنتسبين إلى الشركة.

سجل مالحظاتك
ما مكوّ نات بيئة العمل المحترمة؟ نحن .يجب أن يكون مكان العمل المشترك الخاص بنا مكا ًنا يتحلى
باالحترام والتقدير المتبادلين ،ويجب أن تسأل نفسك ما إذا كان سلوكك في مكان العمل يساهم في خلق
جو محترم إيجابي.
ال تسمح شركة  Leidosألي شخص بتعريض الموظفين للتحرش في مكان العمل ،بما في ذلك التحرش
الجنسي ،كما أننا ال نتهاون مع أي سلوك يساهم في خلق جو مخيف أو عدائي أو مسيء ،وال مع االنتقام،
استنا ًدا إلى رفض سلوك التحرش واإلبالغ عنه.

سجل مالحظاتك
يمكن أن يشمل التحرش ،على سبيل المثال ال الحصر ،أي تواصل أو سلوك غير مرغوب فيه وغير
مرحب به ،تهديدي أو مسيء (بما في ذلك اللمس ،أو التحديق ،أو المبادرات) باإلضافة إلى التنمر.
يمكن أن يكون التحرش شفهيًا أو بدنيًا أو كتابيًا.
يمكن أن يشمل التحرش الجنسي ،على سبيل المثال ال الحصر ،المحاوالت الجنسية غير المرحب بها
أو طلبات الحصول على الخدمات الجنسية أو أي سلوك آخر بصري أو شفهي أو بدني يرتبط بشكل
صريح أو ضمني بالتوظيف أو قرارات التوظيف أو يتداخل بشكل غير معقول مع أداء العمل أو يخلق
بيئة مخيفة أو عدائية أو مسيئة.
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يجب أن تعتمد كل ممارسات التوظيف على قدرات الفرد ومؤهالته بغض النظر عن األمور التالية:
الجنس

العرق

اللون

العمر

األصل القومي

المواطنة

اإلعاقة البدنية
أو العقلية

الحالة
الطبية

المعلومات الجينية

الحمل (بما في ذلك الوالدة أو الحاالت الطبية
المرتبطة بها ،بما في ذلك ،على سبيل المثال
ال الحصر ،الرضاعة)

بنية األسرة

الحالة االجتماعية

التوجه الجنسي

الهوية الجنسية
أو التعبير الجنسي

حالة المحاربين القدماء
أو الحالة العسكرية

العرق

الدين

أي أساس آخر يخضع
لحماية القانون

وإذا تعرضت لسلوك التحرش أو كنت تعتقد أن شخصًا آخر تعرض لمثل هذا السلوك ،فيجب على الفور
أن تقوم بإبالغ مديرك أو أحد الموارد المدرجة في مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة بذلك .يمكن العثور
خال من التحرش.
على المزيد من المعلومات في اإلجراء مكان عمل ٍ
يُع ّد التنوع كذلك مكو ًنا رئيسيًا في الجهود التي نبذلها من حيث التعاون .ونحن ندرك أننا نكون أقوى عندما
نقوم بتوفير بيئة شاملة من وجهات النظر والمواهب المتنوعة حيث يتم احترام موظفينا ويُسمح لهم باالزدهار.
وتلتزم شركة  Leidosبتكافؤ فرص العمل .إذا كانت لديك أي أسئلة ،فيُرجى الرجوع إلى اإلجراء
تكافؤ فرص العمل وعدم التمييز .إن المشاكل المرتبطة بالتحرش والتمييز تتسم بالخطورة ،لذا يجب
أن تتحدث بصراحة وتطرح األسئلة عندما تواجه مشكلة محتملة.

مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة | التزامنا تجاه زمالئنا

س السؤال
تعمل سيمون مدير ًة لقسم الموارد البشرية وهي مسؤولة عن التوظيف
في المنشأة المحلية حيث تعمل ،وقامت بإجراء مقابالت شخصية مع العديد من
المتقدمين المؤهلين لشغل وظيفة جديدة .وهي تختار من بين اث َنين بلغا المرحلة
النهائية ،رجل وامرأة .والمتقدمة للوظيفة هي سيدة حامل .وتشعر سيمون
بالقلق حيال احتياج المتقدمة للوظيفة هذه إلى أخذ إجازة وربما تكون ملتزمة
بشكل أقل تجاه الوظيفة .وبما أن الشخصين اللذين بلغا المرحلة النهائية يتمتعان
بمؤهالت متشابهة ،فهل يمثل قرار سيمون بمنح الوظيفة للمتقدم للوظيفة غير
الحامل بسبب مخاوفها حيال احتياج المتقدمة للوظيفة االمرأة إلى أخذ إجازة
ً
مشكلة؟
أو احتمال التزامها بشكل أقل تجاه وظيفتها

إ

اإلجابة

نعم .يُع ّد اتخاذ قرارات التوظيف بنا ًء على الصفات التي يحميها القانون
مثل الجنس أو الحالة الطبية أو الحمل انتها ًكا لسياستنا.
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نحن نعزز مكان عمل آمن وصحي
ال يمكننا أن نعمل كفريق رشيق ونفي بااللتزامات المطلوبة م ّنا إذا كانت جهودنا مهددة أو متعرضة للخطر
بسبب الظروف أو السلوكيات غير اآلمنة أو تعاطي المخدرات أو سلوك آخر غير مقبول .فلن نتمكن من
االزدهار والنجاح إال عندما نبني بيئة عمل آمنة للجميع ونحافظ عليها.
تسري مجموعة من قوانين ولوائح متعلقة بالبيئة والصحة والسالمة على األنشطة التجارية التي نمارسها في
كل أنحاء العالم ،ونحن ملتزمون بممارسة األعمال بطريقة تحمي صحة وسالمة موظفينا وعمالئنا وشركائنا
التجاريين ومجتمعنا وجيراننا والبيئة .وتعمل شركة  Leidosعلى تضمين ممارسات البيئة والصحة
والسالمة الرائدة في المنتجات والخدمات التي نوفرها ،ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل تحسين االستدامة
من خالل حفظ الطاقة ومنع التلوث وتقليل النفايات وإعادة التدوير.

خال من التهديدات والعنف.
إن مكان العمل اآلمن هو مكان عمل ٍ
وتحظر شركة  Leidosاآلالت الواردة أدناه من كل منشآتنا
وأماكن عملنا:
األسلحة النارية
األسلحة األخرى
المتفجرات أو أجهزة الصواريخ النارية (األلعاب النارية)
األجهزة الحارقة
المواد والعناصر األخرى المستخدمة إللحاق الضرر البدني
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تعني السالمة في العمل االنتباه لألخطار وتقليل المخاطر وأداء أنشطتنا وف ًقا إلجراءات البيئة والصحة
والسالمة السارية وتدريباتها .وتقع على عاتقنا كلنا مسؤولية فهم هذه المتطلبات والوفاء بها كما هو محدد
في دليل برنامج البيئة والصحة والسالمة الخاص بالشركة ،أو في أي برنامج معني بالبيئة والصحة
والسالمة خاص بموقع أو عقد ما ،أو في سياسة البيئة والصحة والسالمة .إذا كان لديك سؤال أو مخاوف
حول البيئة والصحة والسالمة في مكان العمل ،فيُرجى االتصال بالمشرف عليك أو بأحد أعضاء قسم البيئة
والصحة والسالمة.
خال من المخدرات حيث يحظر بشدة استخدام المخدرات غير
تحافظ شركة  Leidosعلى مكان عمل ٍ
المشروعة أو بيعها أو حيازتها أو تبادلها ،ويسري ذلك على إدمان الكحول أيضًا .ويشمل هذا الحظر أي
أدوية موصوفة غير تلك الموصوفة بشكل قانوني للشخص الذي يحملها .يخضع موظفو  Leidosوالموظفون
المنتسبون إلى الشركات التابعة لها لفحص مخدرات و/أو اختبارات دورية (بما في ذلك فحص اللياقة من أجل
خال من المخدرات.
العمل) .وإذا كانت لديك أي أسئلة ،فيُرجى الرجوع إلى اإلجراء مكان عمل ٍ
عالوة على ذلك ،وبسبب طبيعة عملنا الحساسة والتزامنا بالحفاظ على أمان معلوماتنا والمعلومات الخاصة
بعمالئنا ،فإننا ال نسمح بوجود المعدات التالية في مكان عملنا من دون الحصول على الموافقة المسبقة من
مدير قسم األمن:
◄الكاميرات
◄أجهزة البث الالسلكية
◄أجهزة التسجيل
◄معدات المراقبة
في حين يُسمح باستخدام الهواتف الخلوية أو األجهزة اإللكترونية األخرى المزودة بكاميرات أو ميزات
التسجيل ،إال أنه يُحظر استخدام الكاميرات أو ميزات التسجيل الموجودة في تلك األجهزة من دون الحصول
على موافقة من مسؤول األمن في المنشأة أو من كبير مدير األعمال.

يتم أخذ المخاوف المتعلقة بسالمة الموظفين بكل جدية ويجب أن يتم إبالغ مديرك أو قسم البيئة والصحة
والسالمة بها على الفور .يجب أن نعمد جميعنا إلى التحدث بصراحة عندما مواجهة مخاوف أمنية .أبلغ
مديرك أو مركز عمليات األمان عن المخاوف المتعلقة باألمان على الرقم  .855-663-5343يمكنك أيضًا
االتصال بـ الخط الساخن لشركة  Leidosعلى الرقم 855-753-4367
يجب أن يتم إبالغ سلطات إنفاذ القانون بالتهديدات الوشيكة بالعنف على الفور .إذا كانت لديك أي أسئلة
حول هذه المواضيع ،فيُرجى الرجوع إلى سياسة بيئة مكان العمل الخاصة بنا.
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نحن نحترم التزاماتنا تجاه العمالء

نحن نحمي موارد العميل وبياناته

بصفتنا شركة مقاولة ،وبخاصة بصفتنا شركة مقاولة حكومية ،نحن نحترم التزاماتنا بشكل كامل .ونحن
ال نستخدم منتجات أو خدمات أو فرق عمل غير مناسبة بدالً من تلك المتعاقد عليها ،كما أننا ال نتجنب
متطلبات االختبارات أو التحقق الضرورية أو نعمد إلى تزويرها .وتتسم تقارير التقدم والنتائج المتعاقد
عليها والتي يتم تسليمها بالدقة واالكتمال وف ًقا لما هو مطلوب.

نحن أوصياء يقظون على كل الموارد الخاصة بالعميل والبيانات المملوكة له والموجودة تحت رعايتنا
أو في عهدتنا أو تحت سيطرتنا .عند التعامل مع األصول الخاصة بعمالئنا والبيانات المملوكة لهم ،نحن نلتزم
بكل متطلبات العميل أو متطلباته التعاقدية السارية ونلتزم المعايير واإلجراءات عينها المستخدمة للتعامل
مع األصول الخاصة بنا والبيانات المملوكة لنا .راجع نحن نحمي أصولنا ونحن نحافظ على أمان البيانات
ونحن نحمي السرية والخصوصية.

نحن نوفر الفوترة العادلة والدقيقة

يجب أال ينتهك موظفو شركة  Leidosخصوصية اآلخرين أو سريتها أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم
عن قصد .حتى إذا قام أي شخص بالكشف عن البيانات المملوكة للجهات الخارجية أو المعلومات الشخصية
ألحد األفراد لك ،وكنت متأك ًدا من أن المعلومات سرية أو مملوكة لجهة خارجية وأن الشخص الذي يقوم
بالكشف عنها ليس لديه الحق في الكشف عنها أو كنت تشك في ذلك ،فيجب أال تستخدم تلك المعلومات أو
تكشف عنها ،ويجب أن تبلغ مديرك أو أي مورد آخر مُدرج اسمه في مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة
عن أي عملية كشف عن المعلومات.

إننا نقوم بتسجيل الوقت والموارد المستخدمة بدقة في كل مشروع نعمل عليه لكل عميل ،كما أننا نتحقق من
أن كل الفواتير تعكس بدقة العمل الذي قمنا به أو الشروط واألحكام التي وافقنا عليها .ونحرص على التحقق
من أننا ال نقوم بتسجيل الوقت والموارد المستخدمة بشكل خاطئ وال نؤدي بخالف ذلك إلى خلق أي أخطاء
أخرى .وإذا لم تكن متأك ًدا حيال طريقة تسجيل المعلومات ألغراض إصدار الفواتير للعمالء أو إذا كانت لديك
أي أسئلة في ما يتعلق بإصدار الفواتير للعمالء ،فيجب أن تتصل بمديرك أو قسم الشؤون المالية وأن تراجع
سياسة الشؤون المالية والمحاسبة الخاصة بنا.

ونحن ال نعمد إلى استخدام أي مواد خاضعة لحقوق النشر وخاصة بأي جهات خارجية وتوزيعها بشكل غير
مصرح به .وإذا كانت لديك أي أسئلة حول استخدام تلك المواد ،فراجع سياسة الملكية الفكرية الخاصة بنا
أو تواصل مع المسؤول عن العقود أو قسم الشؤون القانونية لديك.
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س السؤال
بمنافس عمل معه مسب ًقا .ويبدو أن
تعمل سالي مع عميل جديد قام بتزويدها بملفات تجارية خاصة
ٍ
الملفات تحتوي على بعض المعلومات المتعلقة بالملكية والتي قد تكون مفيدة لعملنا في المستقبل .نظرً ا
إلى أن سالي لم تأخذ تلك المعلومات ولم تطلبها حتى ،هل من المقبول أن تراجعها أو تستخدمها؟

إ

اإلجابة

ال .يجب أال تعمد سالي إلى مراجعة هذه المعلومات وإلى توجيهها إلى أي شخص ،كما يجب أن تخبر
مديرها باألمر على الفور .فنحن ال نريد أن يقوم عميل حالي أو سابق بمشاركة المعلومات المملوكة
لنا مع منافس ،كما أن سياسة الملكية الفكرية الخاصة بنا تفرض علينا أن نحترم المعلومات المملوكة
للجهات األخرى وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.

مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة | التزامنا تجاه عمالئنا

نحن نحمي المعلومات السرية
والمملوكة للشركة
نحن ال نستخدم أي معلومات سرية أو مملوكة لجهة ما نصبح على دراية بها من خالل عملنا في شركة
 Leidosلتحقيق االستفادة المالية ألنفسنا بأي طريقة كانت .ونحن ال يمكننا أن نبدأ أي أعمال أو ندخل في
أي ترتيبات مالية تشمل االستخدام المباشر أو غير المباشر للمعلومات المملوكة لشركة  Leidosأو شركائنا
أو عمالئنا أو جهات خارجية أخرى.
تجدر اإلشارة إلى أننا عند العمل مع الجهات الخارجية وتبادل أي معلومات سرية أو مملوكة لجهات خارجية،
يجب أن نبرم اتفاقية عدم الكشف عن المعلومات أو أي اتفاقية مشابهة مع تلك الجهة األخرى .إذا كانت لديك
أي أسئلة حول متى يجب استخدام اتفاقية عدم الكشف عن المعلومات أو اتفاقية مشابهة ،فيُرجى التواصل مع
المسؤول عن العقود أو قسم الشؤون القانونية لديك.

نحن نحمي من التهديدات الداخلية
من الناحية القانونية ،إن منظمات مثل  Leidosتقوم بتنفيذ أعمال حكومية سرية ملزمة بتطبيق برامج مراقبة
للمساعدة في اكتشاف التهديدات الداخلية وردعها والتخفيف من حدتها .وقد قامت شركة  Leidosبإنشاء
برنامج إدارة المخاطر الداخلية تم تصميمه لتحديد أنشطة التهديدات الداخلية المحتملة والتخفيف من حدة
األنواع التالية من المخاطر في مكان عملنا:
 سرقة الملكية الفكرية وإساءة استخدامها
 سرقة األصول األخرى
 التخريب
 االحتيال
 التجسس
 االضطرابات األخرى في مكان العمل
يخضع كل الموظفين والموظفين اآلخرين العاملين نيابة عن شركة  ،Leidosالمفوضين وغير المفوضين،
لتغطية برنامج إدارة المخاطر الداخلية ويخضعون للقوانين واللوائح األمريكية والعالمية والمحلية السارية.
وإذا كنت تشك في وجود أي نشاط داخلي غير مناسب أو إذا كانت لديك أي أسئلة حول برنامج إدارة المخاطر
الداخلية ،فيُرجى مناقشتها بشكل فوري مع مديرك أو مع أحد الموارد األخرى المدرجة أسماؤهم في مدونة
قواعد السلوك الخاصة بالشركة.
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نحن نمتثل لكل القوانين واللوائح
السارية المتعلقة بمكافحة الفساد
نحن ال نشارك في الرشوة أو األنشطة الفاسدة .نحن نلتزم بقانون ممارسات الفساد األجنبية األمريكي ،وقانون
الرشوة البريطاني ،واالتفاقية الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التابعة لألمم المتحدة لمكافحة
الرشوة .ويجب أال نعطي أي مسؤول حكومي أو شريك تجاري أي شيء ذي قيمة أو نعده به أو نعرضه عليه
أو نصرح له به بشكل يؤثر في أي إجراء أو ينتهك أي واجب يدين به المسؤول أو الشريك تجاه صاحب
عمله من أجل الحصول على ميزة غير مناسبة ألغراض الحصول على أعمال أو االحتفاظ بها لصالح شركة
 Leidosأو أي شخص آخر .يجب أيضًا أال نلجأ إلى خدمات الجهات الخارجية للمشاركة في تلك األنشطة
بالنيابة عنا.
عالو ًة على ذلك ،االتفاقيات غير المكتوبة أو التعديالت على االتفاقيات أو االتفاقيات الجانبية مع جهات
خارجية دولية وسيطة محظورة تما ًما .نعقد أعمالنا ونجريها بطريقة شفافة تمتثل لسياسات شركة
 Leidosوإجراءاتها وكل القوانين واللوائح السارية.

نضمن نظامًا للضوابط المالية والمحاسبة الصارمة .وال نقبل الفواتير غير الصحيحة أو غير العادية .وتحظر
الدفعات النقدية ما لم تكن ممتثلة تمامًا لسياسة شركة  Leidosوإجراءاتها.
نمارس العناية الواجبة على كل الوسطاء الدوليين لضمان كون شركاؤنا خبراء نزيهين وصريحين ومؤهلين
ألداء األعمال بالنيابة عن شركة .Leidos
يجب أال نقدم أب ًدا دفعة تسهيلية (أي "دفعة تيسيرية") قد تتضمن أي شيء ذي قيمة يتم تقديمه إلى مسؤول
حكومي لتعجيل خدمة روتينية غير تقديرية (على سبيل المثال ،دفع األموال إلى مسؤول لتخليص شحنة
أو معالجة تأشيرة دخول بسرعة).
نحن ال نوفر ضيافة غير مناسبة .ويجب أن تكون كل الضيافة مدعومة بتبرير مهني سليم وأخالقي،
وأن تكون خالية حتى من التصور بأنه يتم طلب معاملة تفضيلية أو تلقيها أو تقديمها مقابل الضيافة.
نحن نعمل بما يتوافق مع كل سياسات األخالقيات وإجراءاتها الخاصة بالشركة أينما نعمل.
يُرجى الرجوع إلى سياسة مكافحة الفساد الدولية والخطة الدولية لمكافحة الفساد للحصول على مزيد من
المعلومات أو التوجيهات .يمكنك أيضًا االتصال بـ مكتب االمتثال التنظيمي الدولي للشركة أو أي مورد
آخر مدرج اسمه في مدونة قواعد السلوك هذه إذا كانت لديك مخاوف.

ال نطلب العموالت من أي جهات وال نقبلها ،بما في ذلك عمالئنا أو بائعينا أو مقاولينا من الباطن .حتى في
الظروف الصعبة ،فإننا نخضع للمساءلة ،ونتذكر التزامنا تجاه بعضنا البعض ،ونظهر الشجاعة والنزاهة عبر
رفض المشاركة في األنشطة الفاسدة.

س السؤال
سجل مالحظاتك
إن مصطلح أي شيء ذي قيمة واسع النطاق للغاية ويمكن أن يشمل األموال والرسوم والعموالت
واالئتمان والمكافآت النقدية (مثل بطاقات الهدايا) والهدايا والخدمات والطعام ووسائل الترفيه والوعد
بالتوظيف وغير ذلك من الفرص.
يشمل مصطلح المسؤول الحكومي أي مسؤول أو موظف أو شخص يتصرف بالنيابة عن إدارة
أو وكالة حكومية ،وأي منظمة أو كيان تديرها الحكومة ،وأي حزب سياسي ،وأي منظمة دولية،
وموظفين أو أشخاص يعملون بالنيابة عن مسؤول حكومي .ويجب أيضًا معاملة أفراد أسرة المسؤول
الحكومي كمسؤولين حكوميين ألغراض قوانين مكافحة الفساد الدولية.

تتلقى جوزفين فاتورة لخدمات مخزن تزيد عدة مرات عن السعر الحالي السائد في السوق للتخزين
في المنطقة .ويطلب موفر الخدمة الدفع ويهدد بحجب الخدمات والتسليم للعميل إذا لم ندفعها ،ما قد
يؤثر سلبًا في التزامات الشركة التعاقدية .هل ينبغي لجوزفين أن تدفع الفاتورة ببساطة للمساعدة في
ضمان الوفاء بالتزامات العميل؟

إ

اإلجابة

ال .ينبغي لجوزفين عدم دفع الفاتورة ألنها تشير بوضوح إلى نشاط فاسد وهي فاتورة غير معقولة
وغير عادية إلى حد كبير على نحو ينتهك سياسة الشركة .ينبغي لجوزفين اإلبالغ عن األمر.
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نحن نتنافس بشكل عادل
تتحلى شركة  Leidosبالنجاح بسبب رشاقتنا وإبداعنا ،باإلضافة إلى التزامنا الصارم بمبادئ النزاهة
الخاصة بنا .فنحن ال نغش لنفوذ ،كما أننا نشارك في المنافسة العادلة والمفتوحة .ونمتثل لكل القوانين السارية،
كما أننا ال نتآمر مع المنافسين أو المنافسين المحتملين من أجل ما يلي:
◄تثبيت األسعار أو تنسيق العطاءات
◄تقسيم العمالء أو األسواق أو المناطق أو المنتجات
◄الحد من اإلنتاج أو بيع المنتجات
◄مقاطعة الموردين أو العمالء
يُحظر السلوك االستغاللي أو االستبعادي الذي يُقصد به اإلضرار بالمنافسة .يُرجى الرجوع إلى السياسة
الخاصة بالشركة للحصول على المزيد من التوجيهات .وإذا كانت لديك أي أسئلة تتعلق بقوانين المنافسة،
فيُرجى استشارة قسم الشؤون القانونية.

نحن نشارك في العملية السياسية
بمسؤولية
يصف دليل االمتثال للشؤون الحكومية الخاص بنا طريقة مشاركة شركة  Leidosفي العملية السياسية.
وبموجب القانون الفيدرالي ،يُحظر على شركة  Leidosتقديم أي مساهمات سياسية مباشرة في ما يتعلق
باالنتخابات الفيدرالية .ويجب الموافقة على كل المساهمات ،بما في ذلك المساهمات الشخصية والمساهمات
المقدمة من أفراد محددين من العائلة ،في الواليات القضائية ذات قوانين "الدفع مقابل المشاركة" ،والكشف
عن تلك المساهمات بما يتوافق مع سياسة شركة  .Leidosعالوة على ذلك وفي حين أن شركة Leidos
تشجع الموظفين على المشاركة في العملية السياسية ،يجب أن تحصل على موافقة لجنة الشؤون الحكومية
عبر عملية الموافقة الخاصة بطلبات األنشطة الخارجية قبل الترشح لشغل أي منصب سياسي أو قبول التعيين
في أي منصب حكومي.

ومن خالل مكتب الشؤون الحكومية الخاص بنا ،لدى شركة  Leidosلجنة إجراءات سياسية مسموح بها
قانونيًا .ويجب الحصول على الموافقة المسبقة على كل األنشطة السياسية التي تستخدم أموال الشركة ،بما
في ذلك المساهمات السياسية المحلية وفي الوالية واستخدام منشآت شركة  Leidosوأي أنشطة لجمع
التبرعات ،من لجنة الشؤون الحكومية .ويمكن لعملنا أن يوفر لنا تعاو ًنا وثي ًقا مع الموظفين الحكوميين وتنطبق
متطلبات اإلبالغ المحددة على الموظفين الذين يزورون مبنى الكونجرس لممارسة أنشطة الضغط .وإذا كنت
تشارك في هذه العالقات أو األنشطة ،فيجب أن تكون على دراية بالقوانين السارية ومتطلبات السياسة المتعلقة
بالهدايا وممارسة الضغط ،بما في ذلك قوانين الضغط على الشراء وممارسات ساعات العمل المناسبة .اعمد
إلى التنسيق مع مكتب الشؤون الحكومية لضمان الكشف المناسب عن المعلومات .إذا كانت لديك أي أسئلة
حول ما هو مسموح به وطريقة المتابعة ،فيجب أن ترجع إلى دليل االمتثال للشؤون الحكومية الخاص بنا
والتواصل مع مكتب الشؤون الحكومية الخاص بنا.
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نحن نمارس األعمال بعدل ونزاهة

نحن نلتزم بالنزاهة في العلوم

عال وقوي من االلتزام
روح المنافسة هي ما تدفع عملنا ،إضافة إلى قبولنا التحديات وإظهار مستوى ٍ
والمثابرة .إال أن ذلك يجب أال يؤدي على اإلطالق إلى تعريض قيمنا للخطر أو اتباع أساليب ملتوية.

نحن نتبنى التعبير عن االختالفات النزيهة في التفسيرات أو األحكام المتعلقة بالبيانات الالزمة للتطور العلمي.
مع ذلك ،يجب أن تتوخى الحذر حيال التعبيرات التي تقدمها بالنيابة عن الشركة لضمان عدم المشاركة على
اإلطالق في أي سوء سلوك علمي .ويمكن أن يشمل سوء السلوك التلفيق أو التزوير أو سرقة الملكية الفكرية
أو غير ذلك من الممارسات التي تنحرف عن تلك السلوكيات المقبولة بصفة عامة في المجتمع العلمي والفني
في ما يتعلق بعرض األبحاث أو تنفيذها أو رفع التقارير بشأنها أو ممارسة أعمالنا بشكل عام .يجب أن تقوم
بإبالغ مديرك أو قسم الشؤون القانونية أو أحد الموارد األخرى الواردة أسماؤها هنا في مدونة قواعد السلوك
الخاصة بالشركة عن أي حاالت يُشتبه فيها في ما يتعلق "بسوء السلوك العلمي".

ننفذ أعمالنا حسبما ينص عليه العقد وبما يتوافق مع كل المواصفات والمتطلبات والشروط وال نتبع أساليب
ملتوية في ما يتعلق بالجودة أو االختبارات أو الموارد.
أثناء عملية الشراء ،يجب أن نلتزم بكل أحكام قانون نزاهة الشراء الذي يحظر عادة ما يلي:
◄الحصول على المعلومات المتعلقة بعملية شراء فيدرالية جارية عن دراية ،بخالف ما يتيحه القانون
أو العطاء أو العرض أو اختيار المصدر
◄الكشف عن تلك المعلومات لألشخاص غير المصرح لهم باالطالع عليها
◄المشاركة في مناقشات التوظيف مع بعض من مسؤولي المشتريات الحكومية أو مسؤولي التعاقد الحاليين
أو السابقين ،أو توظيفهم أو دفع تعويضاتهم
نسعى أيضًا إلى تجنب أي مظهر من مظاهر الميزة التنافسية غير العادلة التي تنشأ عن استخدام موظفين
حكوميين سابقين كان بإمكانهم الوصول إلى معلومات تنافسية حساسة غير متاحة للعامة تتعلق بعمليات شراء
محددة من خالل عزل هؤالء الموظفين عن كل أنشطة تطوير العروض المتعلقة بهذه المشتريات.
يُرجى الرجوع إلى السياسة الخاصة بالشركة إذا كانت لديك أي أسئلة.
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نحن نحترم حقوق اإلنسان
يعتمد نجاحنا على التعاون والقوة الل َتين نجدهما في تماثلنا وتنوعنا .ونتبنى الثقافات والعادات واألعراق
واألديان المختلفة ،باإلضافة إلى المؤسسات السياسية والقوانين السارية على عملياتنا .تعكس مهمتنا وقيمنا
احترامًا صارمًا للكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان الجوهرية.
نحن ندين اإلساءة لحقوق اإلنسان وندعم المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق
اإلنسان .وتقع علينا أيضًا مسؤولية احترام حقوق اإلنسان في إطار ممارسة أعمالنا ،ونوافق على إطار عمل
األمم المتحدة في ما يخص حماية حقوق اإلنسان واحترامها ومعالجة اإلساءة لحقوق اإلنسان .ونتوقع كذلك
من كل من يمارس األعمال معنا االلتزام بمعايير مشابهة في ما يخص احترام حقوق اإلنسان.

نحن نلتزم بقواعد االمتثال التجاري
الدولي والعقوبات
تنفذ شركة  Leidosعملياتها في كل أنحاء العالم ،ويجب أن نكون على دراية بكل قواعد االمتثال التجاري
الدولي التي قد تنطبق على العمل الذي نقوم به .وتشمل هذه القواعد قوانين ولوائح التجارة والعقوبات التي
يمكن أن تكون معقد ًة ،ويمكن أن تتغير األنشطة التجارية والجهات التي تغطيها بسرعة .إذا كانت مسؤوليات
وظيفتك تنطوي على نشاط دولي بأي شكل من األشكال ،مثل تصدير المنتجات أو الخدمات أو المعلومات
أو إعادة تصديرها أو استيرادها أو نقلها ،فيجب أن تكون على دراية باللوائح السارية باإلضافة إلى السياسات
واإلجراءات الداخلية الخاصة بشركة  Leidosوالتي تغطي هذا النشاط .ويجب أن تدرك أن توفير المنتجات
أو الخدمات أو المعلومات أو األنشطة الجمركية إلى األشخاص األجانب في أي مكان في العالم ،بما في ذلك
الواليات المتحدة وأي بلد آخر تمارس فيه األعمال ،قد يتطلب إذ ًنا مسب ًقا من البلد حيث تعمل ،بما في ذلك
وزارة الخارجية أو التجارة األمريكية .يمكن أن تؤدي االنتهاكات إلى عقوبات مدنية وجنائية كبيرة على
شركة  Leidosكما على الموظفين األفراد ،بما في ذلك االستبعاد من العمل الحكومي المستقبلي ،وخسارة
العقود ،والغرامات الكبيرة ،وسجن األفراد.
نحن ال نشارك في أعمال مع جهات مقيدة بموجب قوانين ولوائح العقوبات السارية .ونعمد إلى فحص العمالء
المحتملين والشركاء التجاريين للتحقق من عدم إدراجهم على قوائم الجهات المقيدة والمحظورة من الحكومة
ونطلب من شركائنا القيام بالمثل.

لتطوير هذه األهداف وتعزيز حقوق اإلنسان ،عملت شركة
 Leidosعلى تطبيق سياسات من أجل ما يلي:

يشمل برنامج االمتثال التجاري الخاص بنا الموارد التالية:
◄يشرف مكتب االمتثال التنظيمي الدولي للشركة في مكتب المستشار على االمتثال التجاري على
مستوى الشركة.

دعم صحة الموظفين العاملين في الشركة وسالمتهم ورفاهيتهم

◄إن مدراء التجارة الدولية في المجموعة مسؤولون عن االمتثال اليومي ومساعدة المنظمات تحت
إدارتهم المباشرة.

تعزيز بيئة عمل شمولية خالية من التحرش والتمييز

◄توفر صفحة االمتثال التنظيمي الدولي للشركة توجيهات وإرشادات معينة لموظفي شركة Leidos
تتعلق باالمتثال.

مكافحة اإلتجار في البشر واستخدام العمالة القسرية
منع استخدام "معادن التعارض" في المنتجات الخاصة بنا والتي تفيد المجموعات
المسلحة في الدول ذات الصلة
تعزيز النزاهة والعدل في العالقات مع الموظفين والعمالء والموردين
حماية البيئة
دعم مجتمعاتنا

ارجع إلى سياسة االمتثال للتصدير واالستيراد والعقوبات أو خطة االمتثال التجاري الدولي الخاصة بشركة
 Leidosللحصول على مزيد من المعلومات أو التوجيهات .يمكنك أيضًا االتصال بـ قسم الشؤون القانونية
والتحدث بصراحة إذا كانت لديك أي مخاوف.
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س السؤال
تلقت شركة سوندرا للتو طل ًبا من عميل حكومي أجنبي إلعادة معداته إلى موفر خدمة في بلد أجنبي
يعمل فيه العميل .وقد يؤثر عدم إعادة الجهاز في الوقت المناسب سلبًا في التزامات العميل التعاقدية.
تعلم سوندرا أن الجهاز يتطلب ترخيص تصدير وأن هناك ترخيص تصدير يغطي العميل .هل يجب
على سوندرا إعادة المعدات؟

إ اإلجابة
بالتأكيد ال .يمكن أن تواجه كل من سوندرا وشركة  Leidosعقوبات كبيرة بسبب انتهاك القوانين واللوائح
التي تنظم التصدير .ويجب أن تنسق سوندرا مع مدير التجارة الدولية للتأكيد على أن البلد وموفر الخدمة
مصرح لهما بموجب نطاق الترخيص .تقتصر كل نطاقات الترخيص على الجهات والبلدان واالستخدام
النهائي المحدد في الترخيص .للحصول على مزيد من المعلومات ،راجع موارد االمتثال التجاري.
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التنازل
وحده مجلس اإلدارة أو الجنة األخالقيات
وحوكمة الشركة التابعة له قادر على
التنازل عن مدونة قواعد السلوك الخاصة
بالشركة للمديرين التنفيذيين.
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عندما تحتاج إلى الحصول على التوجيهات أو اإلبالغ
عن المخاوف ،تتاح لك عدة خيارات:
المشرف عليك أو أي أفراد آخرين في سلسلة اإلدارة التي تعمل بها
مدير قسم األخالقيات أو مدير التحقيقات أو مدير مكتب األخالقيات واالمتثال في المجموعة

ممثل الموارد البشرية المحلي أو مدير حلول قوة العمل أو مدير قسم الموارد البشرية لديك
أي فرد من أفراد مجلس أخالقيات الموظفين
من خالل الخط الساخن لشركة  Leidosالذي يوصلك بموفر رعاية مستقل يتبع جهة خارجية.
يمكنك االتصال بالخط الساخن عبر الهاتف أو عن طريق إرسال بالغك عبر اإلنترنت .ويمكن
اإلبالغ عن المخاوف من دون الكشف عن الهوية.
أرقام الخط الساخن الدولي متاحة عبر صفحة األخالقيات واالمتثال على موقع Prism

المستشار العام أو مدير قسم األمن أو مدير قسم الخصوصية (بشأن انتهاكات سياسة الخصوصية

الخاصة بشركة  Leidosأو أي قوانين أو لوائح سارية متعلقة بخصوصية البيانات)
رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي للشركة

مجلس إدارة الشركة عبر المدير الرئيسي لمجلس إدارة شركة  ،Leidosأو رئيس لجنة
األخالقيات وحوكمة الشركة ،أو رئيس لجنة التدقيق والشؤون المالية

تذكر ما يلي
يجوز لألفراد اإلبالغ عن مخاوفهم من خالل استخدام أي من خيارات اإلبالغ المدرجة في
هذه المدونة.
يجوز أيضًا اإلبالغ عن المخاوف من خالل إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى مكتب األخالقيات
واالمتثال في شركة  Leidosعلى عنوان البريد اإللكتروني hotline@leidos.com
أو من خالل االتصال على الرقم  .571-526-7200يمكنك اختيار تقديم بالغ بالكشف عن هويتك
أو بدون الكشف عنها.
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