α
ϭ
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ΔϳϣΎϘΗϧϻΕ˯έΟϹέυΣ

α

ΫϧϣϱέϳΩϣϑϗϭΗϳϡϟϭέϬηΔΗγΫϧϣ˯ΎϋΩϥϋ ˵ΕϐϠΑΩϘϟ
ΫϫΩόϳϝϫΕΎϋΎϣΗΟϻϥϣΩϳΩόϟϲϓϲϛέη·ϥϋϥϳΣϟϙϟΫ
ˮΎϳ˱ ϣΎϘΗϧΎϛ˱ ϭϠγ

Ν

α

˯˱ ΎϋΩϲϠϋΕϋΩϭΓΩϋΎγϣϟρΧΑϱΩϟΕΎϔυϭϣϟϯΩΣ·ΕϠλΗ
ϲϟίϭΟϳϝϫϲΗϔϳυϭΑέοΗϟϙϟΫΕϠόϓΎϬϧΩϘΗϋϭΎΑ˱ ΫΎϛ
έηϧϰϟ·ΡϭοϭΑϰόγΗΎϬϧϷϡϳϳϘΗϟϲϓΎϫέϳΩϘΗνϔΧϥ
ˮϲϧϋΏϳΫΎϛϷ

Ν

α

يمكن أن تكون التغييرات الكبيرة في المعاملة سلو ًكا انتقاميًا .إذا أصبح
مديرك يعاملك معاملة مختلفة بعد إبالغك عن ادعاء ،يجب أن تنقل
مخاوفك هذه إلى اإلدارة عبر إجراءات "الباب المفتوح" ،أو باالتصال
باإلدارة العامة لألخالقيات.

ينبغي أن نعتقد أن الموظفين الذين يبلغون عن مخاوفهم يفعلون ذلك
بحسن نية .وسيعد اتخاذ أي إجراء ضد موظف بسبب إبالغه عن
مخاوفه انتقامًا ،وقد يؤدي إلى توقيع إجراء تأديبي عليك بصفتك
مديرً ا .فنحن في  Walmartال نتساهل مع اإلجراءات االنتقامية.
فتلك اإلجراءات تعيق مناخ اإلبالغ الحر ،و ُترسخ ثقافة الخوف.

ϥϋύϼΑϹΩϧϋΔϳϣΎϘΗϧϻΕ˯έΟϹϥϣΔϳΎϣΣϟέϓϭΗΗϝϫ
ˮρϘϓΓΩϋΎγϣϟρΧέΑϋϲϓϭΎΧϣ

Ν

اإلجراءات االنتقامية مرفوضة رفضًا قاطعًا بغض النظر عن وسيلة
اإلبالغ عن المخاوف ،سواء تمت عبر اإلدارة ،أو الموارد البشرية،
أو اإلدارة العامة لألخالقيات .وإذا كنت تعتقد أنك تتعرض إلجراءات
انتقامية ،فأبلغ عن مخاوفك هذه لإلدارة عبر إجراءات "الباب
المفتوح" ،أو اتصل باإلدارة العامة لألخالقيات.

إذا كانت لديك أسئلة ،أو تريد اإلبالغ عن مخالفة ،يُرجى االتصال باإلدارة العامة لألخالقيات في وول مارت على الموقع  www.walmartethics.comوعلى  1-800-WM-ETHICفي الواليات المتحدة ،وبورتوريكو وكندا .بالنسبة لألماكن األخرى،
يُرجى مراجعة غالف مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل .تحظر وول مارت تمامًا اتخاذ أي إجراءات انتقامية تجاه أي موظف يبلغ عن أي تخوف .يمكنك تقديم بالغات دون الكشف عن شخصيتك وسيتم التعامل معها بسرية.
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ϭ
Ν

έϳϗΎϘόϟϭΔϳϟϭΣϛϟΩϭϣϟϥϣΔϳϟΎΧϝϣϋΔϳΑ

α

ΓέΩϹϲϓΔϳϗέΗϝϭΑϗϝΑϗΓέΩΧϣϟΩϭϣϟέΎΑΗΧ˯έΟ·ϲϧϣΏϠρ˵ ΩϘϟ
ˮΎϳ˱ γΎϳϗ˯˱ έΟ·ΫϫΩόϳϝϫ

Ν

α

ϝϭΎϧΗϊϣΔϠϛηϣϱΩϟΕϧΎϛΫ·Ϫϳϟ·˯ϭΟϠϟϲϧϧϛϣϳϥϳόϣϥΎϛϣϙΎϧϫϝϫ
ˮΔϳϟϭΣϛϟΕΎΑϭέηϣϟϭΓέΩΧϣϟΩϭϣϟ

Ν

α

حسبما يسمح به القانون ،يجوز أن يُطلب من المتقدمين للوظائف أن يجروا اختبار
المواد المخدرة كجزء من إجراءات التعيين ،أو قبل قبول الترقية في اإلدارة .ولن
يتم تعيين أو ترقية أي متقدم كانت نتيجة تحليالته لتعاطي المواد المخدرة إيجابية،
وقد يتم فصله من العمل .كما يجوز لـ  Walmartأن تخضع الختبار المواد
المخدرة ،حسبما يسمح به القانون ،عقب عدد معين من االستعالمات أثناء العمل،
أو إذا كان هناك سبب معقول للشك في كونك تحت تأثير المواد المخدرة.

تقدم أعمال  Walmartخدمات استشارية في بعض الدول .يُرجى االتصال
بمديرك عبر إجراءات "الباب المفتوح" ،أو االتصال بمدير الموارد البشرية،
أو مركز استشاري محلي لعالج إدمان المواد المخدرة لمساعدتك.

ΕΎΑϭέηϣϟΎϧϟϡΩϘΗ˵ γϭˬ:DOPDUWΔϳΎϋέΑΔϋϭϣΟϣωΎϣΗΟέοΣ΄γ
ˮωΎϣΗΟϻΫϫϲϓΕΎϋϭέηϣϟϙϠΗϝϭΎϧΗϥίϭΟϳϝϫΔϳϟϭΣϛϟ

Ν

يجوز تقديم المشروبات الكحولية في األحداث التي ُتعقد برعاية الشركة،
شريطة الحصول على موافقة مسبقة من رئيس التسويق ،أو المدير التنفيذي
للشركة راعية الحدث .ويجوز للموظفين البالغين السن القانوني لتناول
المشروبات الكحولية أن يتناولوا تلك المشروبات في هذه األحداث.

إذا كانت لديك أسئلة ،أو تريد اإلبالغ عن مخالفة ،يُرجى االتصال باإلدارة العامة لألخالقيات في وول مارت على الموقع  www.walmartethics.comوعلى  1-800-WM-ETHICفي الواليات المتحدة ،وبورتوريكو وكندا .بالنسبة لألماكن األخرى،
يُرجى مراجعة غالف مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل .تحظر وول مارت تمامًا اتخاذ أي إجراءات انتقامية تجاه أي موظف يبلغ عن أي تخوف .يمكنك تقديم بالغات دون الكشف عن شخصيتك وسيتم التعامل معها بسرية.

ΕΎϘϳΎοϣϟϭίϳϳϣΗϟϊϧϣ

α

ϡγΎΑ˯ϼϣίϟΩΣϲϧΩΎϧˬΔΣέΗγϻΔϋΎϗϲϓΎϧϛΎϣϧϳΑ
ˮϑϗϭϣϟΫϫϲϓϝόϓΫΎϣϲΗϳγϧΟΑρΑΗέϳϥϳϬϣ

Ν

α

α

نحثك على أن تطلب منه التوقف عن ذلك مباشر ًة .وإذا لم تكن
ترتاح إلى الحديث إلى هذا الشخص ،أو لم يتوقف هو عما
يفعل ،أبلغي المشكلة على الفور إلى اإلدارة عبر إجراءات
"الباب المفتوح" ،أو اتصلي باإلدارة العامة لألخالقيات.

έϭΑΎρϲϓϑϗΎϣϧϳΑνϳϐΑϡγΎΑϲΗΩΎϧϣϰϠϋϝϳϣϋέλϳ
ˮϑϗϭϣϟΫϫϲϓϝόϓΫΎϣϊϓΩϟ

Ν

ال ،قد يكون ذلك مسي ًئا لشخص آخر في محل العمل .وإذا كنت
تشك في ذلك ،فأبعد هذا التقويم عن العمل.

ΔϧϳϬϣΔϣϠϛΑΕΎϋΎϣΗΟϻΩΣϲϓϥϳϔυϭϣϟΩΣυϔϠΗ
ˮϑϗϭϣϟΫϫϲϓϝόϓΫΎϣϲϟΔΑγϧϟΎΑ

Ν

أفصح عن األمر وأخبر هذا الشخص أنك ال تحب ذلك .فهناك
بعض الكلمات التي تكون مسيئة عمومًا ،وبعضها ال .وقد ال
يكون هذا الموظف على علم بأن هذه الكلمة قد تكون مهينة
لشخص آخر .ويمكنك أيضًا اللجوء إلى إجراءات "الباب
المفتوح" أو االتصال باإلدارة العامة لألخالقيات.

اتصل بأحد مسؤولي اإلدارة أو بإدارة حماية األصول في
متجرك.

έϭΟϷϭϝϣόϟΕΎϋΎγ

α

ΎϫΩΟϲΗϟϕϭγΗϟΕΎΑέϋϊϣΟ˵ϥέϳΩϣϟϲϧϣΏϠρϳ
ˮ˱ϻϭΑϘϣΎϛ˱ ϭϠγΫϫΩόϳϝϫϲΗέΎϳγϰϟ·ϲϘϳέρϲϓ˯˱ Ύγϣ

Ν

ϰϠϋϝϣΗηϳΎϣ˱ ϳϭϘΗϲΑΗϛϣϰϠϋϊοϥϕϼϟϥϣϝϫ
ˮΔόΎηΔϳγϧΟέΎϛϓϭΔϳγϧΟΕΎϛϧ

Ν

α

α

أبلغ على الفور عن أي حادثة إلى اإلدارة عبر إجراءات "الباب
المفتوح" أو اتصل باإلدارة العامة لألخالقيات.

ϲϧΣϳέϳϻϭˬΔΑΫΟϲϧϰϠϋΓέΩϹέϳΩϣϲϧέΑΧϳΎϣέϳΛϛ
˱
ˮϑϗϭϣϟΫϫϲϓϝόϓΫΎϣΏϭϠγϷΫϫ

Ν

ΔϘϼϟέϳϏΕΎϳϛϭϠγϟ

ال .يجب أن تخبر مديرك أن وقت العمل قد انتهى فعالً ،وأن
هذا يخالف سياسة الشركة ،فهذا عمل خارج ساعات العمل.
وينبغي أن ُتبلغ اإلدارة بهذه المشكلة عبر إجراءات "الباب
المفتوح" أو اتصل باإلدارة العامة لألخالقيات.

ϟΎλϣϟνέΎόΗ

α

ΞϣΎϧέΑϲϓϲϛϳέϣέϻϭΩϑϻ˺˹έΧ΅ϣΕέϣΛΗγΩϘϟ
˱
ίϭΟϳϭϪόϣϝϣΎόΗϱΫϟϑέλϣϟϲϓέΎϣΛΗγϕϭΩϧλ
ΩΣϡϬγ˯έηϲϓϝϭϣϷνόΑϕϭΩϧλϟϡΩΧΗγϳϥ
ˮΔϔϟΎΧϣϩΫϫΩόΗ˵ ϝϫϥϳΩέϭϣϟϭϥϳγϓΎϧϣϟ

Ν

α

إذا لم تكن تتحكم تحكمًا مباشرً ا في إستراتيجية االستثمار ،فهذه
ليست مخالفة.

ΩΣϯΩϟϡϬγ˯έηϲϧϧϛϣϳϻϪϧιΎΧηϷΩΣϲϧέΑΧ
ˮϳΣλΫϫϝϫϥϳΩέϭϣϟ

Ν

ربما .الشرط هنا أنه ال يجوز أن تمتلك مصالح مالية مباشرة
لدى مورد تؤثر أنت على عمله تأثيرً ا مباشرً ا أو غير مباشر
بحكم منصبك في  .Walmartولكن ال توجد شروط تحظر
المصالح المالية لدى موردين ال تؤثر أنت على أعمالهم.

إذا كانت لديك أسئلة ،أو تريد اإلبالغ عن مخالفة ،يُرجى االتصال باإلدارة العامة لألخالقيات في وول مارت على الموقع  www.walmartethics.comوعلى  1-800-WM-ETHICفي الواليات المتحدة ،وبورتوريكو وكندا .بالنسبة لألماكن األخرى،
يُرجى مراجعة غالف مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل .تحظر وول مارت تمامًا اتخاذ أي إجراءات انتقامية تجاه أي موظف يبلغ عن أي تخوف .يمكنك تقديم بالغات دون الكشف عن شخصيتك وسيتم التعامل معها بسرية.

α

ΩϳίΗΎϣ˱ ϬγϙϠΗϣϭˬέΧ΅ϣ:DOPDUWϰϟ·ΕϣϣοϧΩϘϟ
˱
ΔϠϣόϟΎΑϡϬϟΩΎόϳΎϣϭ ϲϛϳέϣέϻϭΩϑϟ˻˹ϥϋΎϬΗϣϳϗ
ϊϳΑϥΏΟϳϝϫϥϳϳγΎγϷϥϳγϓΎϧϣϟΩΣϯΩϟ ΔϳϠΣϣϟ
ˮϡϬγϷϙϠΗ

Ν

α

α

α

ال .حتى وإن طلبت منك الشركة المتعاقدة بعض الترشيحات،
فقد يبدو األمر أنك تستغل منصبك لدى  Walmartلتحصل
على هذه الوظيفة لولدك .وقد يصبح هذا تعارض مصالح ،وقد
يضر بسمعتك كممثل لشركة .Walmart

ΎϧϲϧΎϋΩΩϘϟϭϡϬόϣϝϣΎόΗϥϳΫϟϥϳΩέϭϣϟΩΣϱέΎΟ
νέΎόΗΔϟΎΣΔϠϔΣϟϱέϭοΣΩόϳ˵ ϝϫΔϠϔΣϰϟ·ϲΗέγϭ
ˮϟΎλϣ

Ν

Ν

يجب أن تكشف هذه المعلومات لمديرك أو اإلدارة العامة
لألخالقيات .وستبين لك اإلدارة إن كان هناك تعارض
مصالح.

ϲΗϔϳυϭϡΎϬϣϥϣ˯ίΟϛΎϬόϣϝϣΎόΗΓΩϗΎόΗϣΔϛέηΩΟϭΗ
ϪϔϳυϭΗϥϭΩϳέϳαΩϧϬϣϥϋϲϧϭϟ΄γϭ:DOPDUWϲϓ
ϝϣόϳϥϩΩϳέϭˬΔϔϳυϭϟϩΫϬϟϝϫ΅ϣϥΑϱΩϟϭϡϬϳΩϟ
ˮΏλϧϣϟΫϬϟϱΩϟϭηέϝϫΔϛέηϟϩΫϫϲϓ

Ν

α

ً
مخالفة طالما كانت الحفلة منعقدة
ال يعد حضورك الحفلة
للجيران ،وتمت دعوتك بصفتك جارً ا ،وليس بسبب منصبك
في  .Walmartوال تنس أن تسأل نفسك :هل إذا علم مورد
آخر أو أحد الموظفين بهذا الموقف ،هل سيبدو األمر وكأنني
أعامل هذا المورد معاملة خاصة لكونه جاري ،أو هل سيبدو
أن هذا المورد يحاول التأثير علي؟

˵ΔϳΎϋέΑΙΩΣϲϓΙϳΩΣϟΎΑϥϳέΧϊϣΔϛέΎηϣϟϲϧϣΏϠρ
ΩϗϲΗϟϑϳϟΎϛΗϟϊϳϣΟϊϓΩΩέϭϣϟνέϋϭΩέϭϣϟ
ϊϓΩϳϥΏγΎϧϣϟϥϣϝϫϥϳΛΩΣΗϣϟϊϳϣΟΎϬϠϣΣΗϳ
ˮϲϧϣ˱ϻΩΑϑϳϟΎϛΗϟϩΫϫΩέϭϣϟ

α

ΔϳΩϫϰϠϋΕϠλΣϭΔϳϟΎϣϟΕΎϣΩΧϟΓέΩ·ϲϓϝϣϋ
ϥϳϳλΧηϟ˯ΎϗΩλϷΩΣϥϣϱΩϼϳϣΩϳϋΔΑγΎϧϣΑ
ϱΩέϭϣΩΣϯΩϟϝϣόϳϪϧϑΩΎλΗϱΫϟϭˬϥϳΑέϘϣϟ
ˮΔϳΩϬϟϩΫϫϝϭΑϗίϭΟϳϝϫ:DOPDUW˰ϟΏΎόϟϷ

Ν

α

ال ،لطبيعة عالقات األعمال مع هذا المورد ،ينبغي أن تدفع
 Walmartالتكاليف المرتبطة بالحدث.

بحكم منصبك ،أن ال تؤثر تأثير مباشرً ا أو غير مباشر على
عالقة العمل مع هذا المورد ،ومن ثم ال يُعد قبولك هذه الهدية
من صديقك مخال ًفا.

ϥϭΩέϭϣϟϡΩϘϳϥΔϳϓΎϘΛϟΕΩΎόϟϥϣˬϱΩϟϕϭγϟϲϓ
ΕΎΑϭέηϣϟϭϱΎηϟϭΓϭϬϘϟϝΛϣˬΕΎΑϭέηϣϟνόΑ
ϝϣόϟΕΎϋΎϣΗΟ˯ΎϧΛˬΔϔϳϔΧϟΕΎϳϠγϣϟνόΑϭˬΔϳίΎϐϟ
ˮ˯ΎϳηϷϩΫϫϝϭΑϗίϭΟϳϝϫϡϬΗηϧϣϰϟ·ΕέΎϳίϟϭ

Ν

يجوز لك قبول هذه المشروبات ،مثل القهوة أو المشروبات
الغازية ،أو المسليات الخفيفة .ولكن ،ال يجوز قبول األطعمة
والمشروبات التي ُتعد وجبة في حد ذاتها.

ΔϳΑϳέΩΗΓέϭΩϲϓΎϧϳΩϟϕϭγϟΕΎϳϧϭέΗϛϟ·ϕϳέϓϙέΎηϳ
ΩϭϣϟνόΑϰϠϋϑέόΗϠϟϥϳΩέϭϣϟΩΣΎϬϔϳοΗγϳ
˱ϼϛϥ·ΩέϭϣϟϝΎϗϭΩέϭϣϟΫϫΎϬΣέρϳγϲΗϟΓΩϳΩΟϟ
ϩΫϫϲϓϪΗϛέΎηϣΩϧϋΎϧ˱ ΎΟϣιϳϣϗϰϠϋϝλΣϳγΎϧϣ
ˮιϳϣϘϟΫϫϝϭΑϗϲϧϧϛϣϳϝϫΓέϭΩϟ

Ν

نظرً ا ألن هذه القمصان مقدمة من المورد وال ترتبط بالمنتج
أو ُتقدم معلومات عنه ،ال ينبغي أن يقبل الفريق هذه القمصان.
ارفض قبول هذا القميص بطريقة مهذبة ،ووضح للمورد
معايير قبول الهدايا والضيافة المتبعة لدينا.

إذا كانت لديك أسئلة ،أو تريد اإلبالغ عن مخالفة ،يُرجى االتصال باإلدارة العامة لألخالقيات في وول مارت على الموقع  www.walmartethics.comوعلى  1-800-WM-ETHICفي الواليات المتحدة ،وبورتوريكو وكندا .بالنسبة لألماكن األخرى،
يُرجى مراجعة غالف مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل .تحظر وول مارت تمامًا اتخاذ أي إجراءات انتقامية تجاه أي موظف يبلغ عن أي تخوف .يمكنك تقديم بالغات دون الكشف عن شخصيتك وسيتم التعامل معها بسرية.

α

ΓέΎΑϣϟϥϳΗέϛΫΗϡϬόϣϝϣϋϥϳΫϟϥϳΩέϭϣϟΩΣϲϟ·ϡΩϗ
ϝϫρϘϓΎϬϳϠϋΔΑϭΗϛϣϟΔϣϳϘϟΕόϓΩΫ·ϡϟΎόϟα΄ϛϲϓ
ˮέϛΫΗϟϩΫϫ˯έηϲϧϧϛϣϳ

Ν

ال ،رغم أنك ستدفع القيمة المكتوبة على التذكرتين،
فقد ال تكون هذه هي القيمة السوقية لها .فهناك بعض
المناطق التي ُتجيز إعادة بيع تلك التذاكر ،و من ثم
يمكنك تحقيق ربح إذا بعتها .كما ُتعد هاتان التذكرتان
هدية قيمة ،ففرصة حضور حدث يتوق إليه الجميع
مثل كأس العالم ليست متاحة ألي شخص.

:DOPDUWϝϭλ

α

ϡΩΧΗγϲϧϧϛϣϳϝϫέϳΛϛϝϘϧΗϠϟϲϠϣϋϲϧέροϳ
˱
ϲΑΎγΣϥϣϕϘΣΗϠϟΔϛέηϟΎΑιΎΧϟϝϭϣΣϣϟέΗϭϳΑϣϛϟ
ˮϝϣόϠϟϱέϔγ˯ΎϧΛϲϓέλϣϟ

Ν

α

α
ϭ
Ν

نعم يمكنك ذلك ،طالما لن يؤثر ذلك على أداء العمل.

ϝϭϣΣϣϟέΗϭϳΑϣϛϟίΎϬΟΑϱέϔγΩϧϋϪϧϱέϳΩϣϲϧέΑΧ
ϩΫϫϝϫΓέΎρϟϝΧΩϲόϣϪϠϣΣϥϲϐΑϧϳˬϲΑιΎΧϟ
ˮΎϘ˱ ΣΓέϭέο

Ν

نعم .عندما تسافر بجهاز كمبيوتر محمول قدمته لك الشركة،
يجب أن تحمله معك داخل الطائرة .يمكن أال يتم تفتيشه مع
حقيبتك .ويجب حماية الجهاز والمعلومات عليه من السرقة،
أو الضياع ،أو التلف ،أو إساءة االستخدام.

إذا كانت لديك أسئلة ،أو تريد اإلبالغ عن مخالفة ،يُرجى االتصال باإلدارة العامة لألخالقيات في وول مارت على الموقع  www.walmartethics.comوعلى  1-800-WM-ETHICفي الواليات المتحدة ،وبورتوريكو وكندا .بالنسبة لألماكن األخرى،
يُرجى مراجعة غالف مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل .تحظر وول مارت تمامًا اتخاذ أي إجراءات انتقامية تجاه أي موظف يبلغ عن أي تخوف .يمكنك تقديم بالغات دون الكشف عن شخصيتك وسيتم التعامل معها بسرية.

α
ϭ
Ν

˱ΩϣϋΔϧΎϣϷΔϧΎϳΧ

α

ϲϓΔϛέΎηϣϠϟΔϳϋΎϧλϟΔϳέΎΟΗϟΕΎϳόϣΟϟϯΩΣ·ϲΑΕϠλΗ
ΔλέϓΔΑγΎϧϣϟϩΫϫϭΩΑΗϭΔϳόϣΟϟϥϣ˯ΎοϋϷΓέϳΎόϣΔγέΩ
ϥίϭΟϳϝϫϥϳγϓΎϧϣϟϥϋΕΎϣϭϠόϣϰϠϋϝϭλΣϠϟΓΩϳΟ
ˮϙέΎη

Ν

α

ϡϳϠόΗϟΏϳέΩΗϲϓϭέΧ΄ΗϥϳϔυϭϣΓΩϋΎϧέΟΗϣϲϓΩΟϭϳ
ΫϫϱΩ΅ϳϱΩϟΏΗϛϣϟϑυϭϣϝόΟϥίϭΟϳϝϫέΗϭϳΑϣϛϟΎΑ
˯ΎϧΛϥϳϔυϭϣϟϊϣΩϭϣϟϙϠΗϲρϏϡΛˬϡϬϧϣ˱ϻΩΑΏϳέΩΗϟ
ˮϱέϳΩϣϰϟ·έϳΧ΄ΗϟΎΑέϳέϘΗϊϓέΏϧΟΗϰΗΣϕϳέϔϟΕΎϋΎϣΗΟ

Ν

α

ليس هناك خطأ في المشاركة في أنشطة المعايرة الصناعية .ولكن
ال ينبغي أن ُتستغل هذه الفرصة للحصول على معلومات سرية عن
المنافسين.

ال ،ال يجوز ذلك .ال يُعد جعل موظف المكتب لديك يُكمل التدريب
ً
نيابة عن الموظفين اآلخرين خيانة أمانة متعمدة من جانبك فقط ،بل
يُعد أيضًا إصدار أوامر ال أخالقية بصفتك المدير .وسوف يضر هذا
بنزاهتك ،ونزاهة الموظف ،والموظفين الذين يجب أن يُتموا تدريب
التعليم بالكمبيوتر .أضف إلى ذلك ،أننا نستخدم هذا التدريب كوسيلة
لضمان تدريب الموظفين لدينا تدريبًا مناسبًا للتعامل مع مواقف خاصة
قد يواجهوها في عملهم .وإذا لم تسمح للموظفين بالحصول على
التدريب المُخصص لهم ،فأنت بذلك ُتعرض الموظفين ،والعمالء،
والشركة للخطر.

ρϭέηϥϳΑϥϣϭ:DOPDUWϲϓϯέΧΔϔϳυϭϟϡΩϘΗϟΩϳέ
ΔϘϳϘΣϲϓϭΔϳόϣΎΟΓΩΎϬηϰϠϋ˱ϼλΎΣϥϭϛϥΔϔϳυϭϟϩΫϫ
ϝϫέϬηΔόοΑϥϭοϏϲϓΓΩΎϬηϟϩΫϫϰϠϋϝλΣ΄γˬέϣϷ
ϩΫϫϰϠϋϝόϔϟΎΑΕϠλΣϲϧϧΔϳΗΫϟΓέϳγϟϲϓέϛΫϥίϭΟϳ
ˮΓΩΎϬηϟ

Ν

ال ،يجب أن تتحلى بالنزاهة عند سرد مؤهالتك للحصول على وظيفة.
يُعد تقديمك معلومات خاطئة عن تعليمك أو خبراتك أو شهاداتك أو
التراخيص فعالً غير نزيه  ،وقد يُعرض الشركة للخطر ،كما يُعد ميزة
غير عادلة في عملية اختيار المرشحين للوظيفة

إذا كانت لديك أسئلة ،أو تريد اإلبالغ عن مخالفة ،يُرجى االتصال باإلدارة العامة لألخالقيات في وول مارت على الموقع  www.walmartethics.comوعلى  1-800-WM-ETHICفي الواليات المتحدة ،وبورتوريكو وكندا .بالنسبة لألماكن األخرى،
يُرجى مراجعة غالف مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل .تحظر وول مارت تمامًا اتخاذ أي إجراءات انتقامية تجاه أي موظف يبلغ عن أي تخوف .يمكنك تقديم بالغات دون الكشف عن شخصيتك وسيتم التعامل معها بسرية.

α

ϯΩΣ·ΎϧηΗϓΩϗΎϧϧϡΎυϧϟϲϓέϘϧϥϲϐΑϧϳϪϧ·έϳΩϣϟϝΎϗ
ϰϟ·ϝϭλϭϟΔΑϭόλϟέυϧϙϟΫϝόϔϧϡϟΎϧϧϛϟϭˬϝϼγϟ
˱
ΫϫϲϓϝόϓΫΎϣΔϳϔϠΧϟΔϓέϐϟϲϓΔόϔΗέϣϟϝϼγϟ
ˮϑϗϭϣϟ

Ν

ما يطلبه مديرك منك هو تزوير تفتيش السالل ،والذي ال يعد
فعال غير نزيه فقط ،بل يضر بأعمالنا ضررً ا بال ًغا .عند عدم
إجراء تفتيش دقيق للسالل ستؤثر حتمًا على مستوى خدمة
العمالء في المتجر ،كما ستحد من قدرة المتجر على االطالع
على مستوى المخزون الدقيق .أضف إلى ذلك ،أن مديرك
قد طلب منك االشتراك في عمل غير نزيه .وينبغي أن ُتبلغ
اإلدارة بهذه المشكلة عبر إجراءات "الباب المفتوح" أو اتصل
باإلدارة العامة لألخالقيات.

ΔϳϠΧΩΕΎϣϭϠόϣϝϼϐΗγΎΑϝϭΩΗϟ

α

ϝΟγϣ˵ ϊΎΑϥϣΔϳϠΧΩϟΕΎϣϭϠόϣϟνόΑΕϣϠϋΩϘϟ
ΔϛέηϟϪΣέρΗγϝϫΫϣΩϳΩΟΞΗϧϣϝϭΣΔϣΎϋΔϛέηϟ
ˮΔϣΎόϟΔϛέηϟϙϠΗϲϓϡϬγ˯έηϲϧϧϛϣϳϝϫΎΑ˱ ϳέϗ

Ν

α

ˮΎϬέηϰϠϋΎϘ˱ ϳΩλϊΟηϥϥϛϣϳϝϫ

Ν

ΔϳϟΎϣϟΔϫίϧϟ

α

ˬέϔλϟϰϟ·έλΎϧϋΓΩϋνϔΧ˵ϥϱέϳΩϣϲϧέΑΧ
ϙϟΫϥ˱ϼϠόϣˬΎϬόϳΑϟϲϫΎϣϛϑϓέϷϰϠϋΎϬϛέΗϭ
ˮ˱ϻϭΑϘϣΎϛ˱ ϭϠγΫϫΩόϳϝϫΎϧϳΩϟϥϭίΧϣϟΩϋΎγϳγ

Ν

α

ال ،ال يُعد التالعب بخفض المخزون فعالً غير نزيه فقط،
بل سيؤثر أيضًا على أرباح المتجر .وإذا ُ
طلب منك فعل
ذلك ،يجب أن ُتبلغ اإلدارة العامة لألخالقيات على الفور.

νόΑΕέΟΩϗΎϬϧ·ϲϧϣΏέϘϟΎΑΕΎϔυϭϣϟϯΩΣ·ϝϭϘΗ
ΩϋΎγΗΙϳΣΑΎϧϳΩϟΔϳϟΎϣϟΕΎϣϭϠόϣϟϰϠϋΕϼϳΩόΗϟ
ϙϟΫϝΛϣϳ˵ ϝϫΔϳγϟέϬηϷΓΩϳΟϟέϬηϷ
˱
ˮΔϠϛηϣ

Ν

ال ،يُعد شراء أو بيع أي أسهم اعتما ًدا على معلومات داخلية
مهمة غير معروفة للعامة تداول باستغالل المعلومات الداخلية.

يُمكن أن يُعد تشجيع اآلخرين على شراء األسهم تداوالً
باستغالل المعلومات الداخلية ،ويُشار إليه عاد ًة أو يُعرف
ً
عرضة للتداول باستغالل
باسم "اإليعاز" .وسيكون الصديق
المعلومات الداخلية ،إذا اشترى أسهمًا اعتما ًدا على إيعازك،
ً
عرضة للتداول باستغالل المعلومات الداخلية
وستكون أنت
عند تقديم هذه المعلومات ،حتى وإن لم تشتر أنت بنفسك أسهم
تلك الشركة العامة.

ΓΩϳϘϣ˵ ϟϝϭΩΗϟΕΎγέΎϣϣ

α

˱ϻΎϣϋϪΗέηΎΑϣϟέυϧϥϳΩέϭϣϟΩΣΔόρΎϘϣϲϧϣΏϠ
˵ρ
˱
ˮΩέϭϣϟΫϫϊϣϝϣΎόΗϟίϭΟϳϝϫΔϧϳόϣΔϟϭΩϲϓ

Ν

رغم فرض بعض القيود أحيا ًنا على بعض الدول واألفراد،
فإنه من األفضل دومًا أن تستشير إدارة الشئون القانونية ،أو
إدارة االمتثال قبل اتخاذ أي إجراء إذا صدرت إليك تعليمات
بمقاطعة أحد الموردين أو الدول.

ال يُعد التالعب بالحسابات والعالوات فعالً عمديًا غير نزيه
ً
مشكلة في النزاهة المالية يمكن تؤدي
فقط ،بل يُمثل أيضًا
إلى عواقب وخيمة على المستوى الشخصي للموظف وعلى
الشركة ككل .ويجب أن ُتبلغ اإلدارة العامة لألخالقيات على
الفور.

إذا كانت لديك أسئلة ،أو تريد اإلبالغ عن مخالفة ،يُرجى االتصال باإلدارة العامة لألخالقيات في وول مارت على الموقع  www.walmartethics.comوعلى  1-800-WM-ETHICفي الواليات المتحدة ،وبورتوريكو وكندا .بالنسبة لألماكن األخرى،
يُرجى مراجعة غالف مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل .تحظر وول مارت تمامًا اتخاذ أي إجراءات انتقامية تجاه أي موظف يبلغ عن أي تخوف .يمكنك تقديم بالغات دون الكشف عن شخصيتك وسيتم التعامل معها بسرية.

α
ϭ
Ν

ΩΎγϔϟΔΣϓΎϛϣ

α

ΓέΩΎϐϣϟΕΎϧΣΎηϟϯΩΣ·έΧ΅ϣΔϳϠΣϣϟΔρέηϟρΎΑοϑϗϭ
˱
ϕΎγϟϊϓΩϳϡϟΎϣϡϳϠγΗϟέϳΧ΄ΗΑϭΩΩϫϭˬΎϧϳΩϟϊϳίϭΗϟίϛέϣϟ
˹˾ΕΎϗΎρΑΎϧόϣϝϣΣϧϥϲϐΑϧϳϪϧ·έϳΩϣϟϝΎϗϭΎϳ˱ ϛϳέϣέϻϭΩ
˱
ˮϝϭΑϘϣϙϭϠγΫϫϝϫΎϳ˱ ϛϳέϣέϻϭΩ˾˹ΔϣϳϘΑΎϳΩϫ
˱

Ν

α

ال ،ليس مقبوالً .تحظر سياسة  Walmartجميع أشكال الدفع غير
الرسمي للمسؤولين الحكوميين بغرض التأثير على اإلجراءات
الحكومية .ويسري هذا الحظر على األموال النقدية أو الهدايا أو أي
شيء ذي قيمة .ويجب أن ُتبلغ اإلدارة العامة لألخالقيات على الفور.

ϝϘϧϟΔϳϫϥϣιϳΧέΗϰϠϋϝϭλΣϠϟέΟΎΗϣϟΩΣϰόγϳ
ϥϳϳϠΣϣϟϥϳϟϭ΅γϣϠϟΎϳΩϫϝϼγέΟΗϣϟϡΩϘϳΎϣΓ˱ ΩΎϋϭΔϳϠΣϣϟ
ΎϳΩϬϟΔϠγϲϓϊοϧϥϡΎόϟΫϫέϳΩϣϟΡέΗϗϭϥϳϔϠΗΧϣϟ
ϝϫϝϘϧϟΔϳϫαϳέϟϲϛϳέϣέϻϭΩ˼˹˹ΔϣϳϘΑΔϳΩϫΔϗΎρΑ
ˮ˱ϻϭΑϘϣΎϛ˱ ϭϠγΫϫΩόϳ

Ν

ال ،ليس مقبوالً .ال تسمح سياسة الشركة بتقديم هذه الهدية،
ألنها ذات قيمة ويبدو جليًا أنها تحاول التأثير على هيئة النقل.
وتسمح سياسة الشركة بتقديم هدايا تقليدية معينة ،مثل سالل
الهدايا منخفضة القيمة والتي ال تهدف للتأثير على أي شخص.
ولكن ،يجب االلتزام بإجراءات القبول قبل تقديم أي شيء بسيط
مثل سلة الهدايا التقليدية .وإذا كانت لديك أسئلة حول تقديم
الهدايا التقليدية إلى المسؤول الحكومي ،يُرجى االتصال بفريق
االمتثال ومكافحة الفساد ،أو اإلدارة العامة لألخالقيات.

إذا كانت لديك أسئلة ،أو تريد اإلبالغ عن مخالفة ،يُرجى االتصال باإلدارة العامة لألخالقيات في وول مارت على الموقع  www.walmartethics.comوعلى  1-800-WM-ETHICفي الواليات المتحدة ،وبورتوريكو وكندا .بالنسبة لألماكن األخرى،
يُرجى مراجعة غالف مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل .تحظر وول مارت تمامًا اتخاذ أي إجراءات انتقامية تجاه أي موظف يبلغ عن أي تخوف .يمكنك تقديم بالغات دون الكشف عن شخصيتك وسيتم التعامل معها بسرية.

ϝϭϣϷϝϳγϏΔΣϓΎϛϣ

α

έϻϭΩϑϻ˼ϝϳϭΣΗϟΎϬϧϭϧϋϡϳΩϘΗΔϳϠϣϋνϓέΗ
ΎϬϔλϭΑΎϬϧϋύϼΑϹϲϐΑϧϳϝϫϯέΧΔϟϭΩϰϟ·ϲϛϳέϣ
ˮΔΑϳέϣΔϳλΧη

Ν

α

ال ،ال يجوز .إذا كانت المعاملة هي نفسها ،تجب معالجتها
كمعاملة واحدة ،ويجب القيام بجميع األعمال المكتبية الصحيحة،
وإحالتها إلى الجهة الحكومية المسؤولة .وإذا رفض العميل
االمتثال لذلك ،فاتصل بأحد أعضاء اإلدارة لمساعدتك.

ϝϣόϟιϳΧέΗ
ϥϳΑϳέϣϟϥϳλΧέϣϟέϳϏϝΎϣόϟϥϋύϼΑϹΏΟϳϝϫ
·ϯΩϟαϳϟϭϥϳϟϭΎϘϣϟΩΣϯΩϟΎϳ˱ ϧϓϥϭϠϣόϳϭϧΎϛΫ
ˮ:DOPDUW

Ν

Ν

يجب اإلبالغ عن أي عميل يرفض تقديم المعلومات المطلوبة
عند إجراء التعامالت المالية بوصفه "شخص مريب".

έϻϭΩϑϻ˾ΔϣϳϘΑΔϠϣΎόϣϡϳγϘΗϝϳϣϋϲϧϣΏϠρ
έϻϭΩ˻˾˹˹ΎϣϬϧϣϝϛΔϣϳϗϥϳΗϠϣΎόϣϰϟ·ϲϛϳέϣ
ϲΗϟΔϳΑΗϛϣϟϝΎϣϋϷΎΑϡΎϳϘϠϟέροϳϻΙϳΣΑϲϛϳέϣ
ˮΔϘϳέρϟϩΫϬΑΔϠϣΎόϣϟΫϳϔϧΗίϭΟϳϝϫΎϬΑϡΎϳϘϟϲϐΑϧϳ

Ν

α

α

ϡΩϘϳ˵ ϡϟϪϧϛϟϭˬϝϣόϠϟίϫΎΟϑυϭϣέοΣΫ·ϝόϓΫΎϣ
ˮϝϣόϟιϳΧέΗϝϳϟΩ

نعم .نحن نطالب جميع المقاولين باالستعانة بالموظفين
المرخصين فقط للعمل في منشآتنا .إذا شككت في وجود
عمال غير مرخصين في مواقع العمل لدينا ،يُرجى االتصال
باإلدارة عبر إجراءات سياسة "الباب المفتوح" ،أو اتصل
باإلدارة العامة لألخالقيات.

اتبع سياسات الشركة بشأن تراخيص التوظيف .ويشمل ذلك
التحقق من الموظفين الجدد والموظفين الزوار من حيث حالة
االغتراب أو الزيارات المؤقتة .فعلى سبيل المثال ،بموجب
أحكام القانون األمريكي ،يجب فصل الموظف الذي ال يمكنه
تقديم إثبات ترخيص العمل في خالل فترة معينة.

ΔϣϼγϟϭΔΣλϟϭΔϳϳΑϟΔϳϟϭ΅γϣϟ
ϝϣόϟϝΣϣϲϓ

α

ϥϳϔυϭϣϟϥΔϳϔϠΧϟΔϓέϐϟϲϓϲϠϣϋ˯ΎϧΛΕυΣϻ
ˬΉέϭρϟΝέΧϣϡΎϣΔϟΎϘϧΕΎλϧϣϭϕϳΩΎϧλϭόοϭ
ϯέϳϻϪϧ·ϝΎϗϭˬϙϟΫΑϱέϳΩϣΕϐϠΑϭΏΎΑϟϥϭϘϠϐϳϭ
˱
ΫϫϥϣϡϬϠϘϧϡΗϳγϭˬΕϗ΅ϣϊοϭΫϬϓϙϟΫϲϓΔϠϛηϣ
ϩΫϫΩόΗ˵ ϝϫϊϳΑϠϟΔοϭέόϣϟΔϋΎοΑϟΩΎϔϧΩϧϋϥΎϛϣϟ
ˮΔϠϛηϣ

Ν

نعم .يُعرض غلق مخارج الطوارئ الموظفين والعمالء
للخطر في حالة حدوث أية حالة طارئة في المتجر .أضف
إلى ذلك ،قد ُتفرض علينا غرامات وعقوبات لعدم التزامنا
بمخاطر السالمة ،مثل إعاقة أو غلق مخارج الطوارئ.
ومن األهمية بمكان أن نفسح الطريق أمام مخارج الطوارئ
الستخدامه على الفور في حالة اندالع أي حريق أو أية
حالة طارئة أخرى .ويجب أن تبلغ هذه المعلومات إلى
الخط الساخن لالمتثال أو اإلدارة العامة لألخالقيات.

إذا كانت لديك أسئلة ،أو تريد اإلبالغ عن مخالفة ،يُرجى االتصال باإلدارة العامة لألخالقيات في وول مارت على الموقع  www.walmartethics.comوعلى  1-800-WM-ETHICفي الواليات المتحدة ،وبورتوريكو وكندا .بالنسبة لألماكن األخرى،
يُرجى مراجعة غالف مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل .تحظر وول مارت تمامًا اتخاذ أي إجراءات انتقامية تجاه أي موظف يبلغ عن أي تخوف .يمكنك تقديم بالغات دون الكشف عن شخصيتك وسيتم التعامل معها بسرية.

α

˵ϥϣΩϳΩόϟϥϣιϠΧΗϳϥϥϳϔυϭϣϟΩΣϥϣΏϠρ
ϑϳυϧΗϠϟΔϳΎϳϣϳϛΩϭϣϰϠϋϝϣΗηΗϲΗϟΕΎϳϭΎΣϟ
ϲγΎϳϗ˯έΟ·ΩϭΟϭΑϑυϭϣϟΫϫϡϠόϳϭΔϔϟΎΗϲϟίϧϣϟ
ωϭϧϷϩΫϫϥϣϳΣλϟιϠΧΗϟϡϛΣϳϱΫϟϭˬϙϟΫϝόϔϟ
ΩϭϣϟϩΫϫϝϘϧˬϪΑϡίΗϠϳϥϥϣ˱ϻΩΑϥϛϟϭˬΩϭϣϟϥϣ
ϊϣϝϣΎόΗϑϳϛϙΎϧϫϡϬϛέΗϭϰϧΑϣϟΝέΎΧΔϳΎϳϣϳϛϟ
ˮϑϗϭϣϟΫϫ

Ν

يجب أال يتم تخزين المواد الكيميائية أب ًدا خارج المبنى وتركها
هكذا ،ال سيما إذا كانت تالفة .فقد تتسرب تلك المواد أو
تتفاقم حالتها وتتسرب تلك المواد إلى البيئة المحيطة .يجب
أن يحرص الموظفون على تخزين جميع المواد الكيميائية
في األماكن المصرح بها مع إحاطتها جي ًدا لمنع تسربها إلى
البيئة المحيطة .ويجب أن يلتزم الموظفون دومًا بإجراءات
العمل القياسية التي وضعتها الشركة بشأن المشكالت
البيئية .وإذا اكتشف موظف حدوث تسرب أو تخزين المواد
الكيميائية بطريقة غير صحيحة ،يجب أن يبلغ اإلدارة على
الفور ويتصل بالخط الساخن لالمتثال ،أو يُبلغ اإلدارة العامة
لألخالقيات بهذه المعلومة.

ΕΎϣϭϠόϣϭΔϳλΧηϟΕΎϣϭϠόϣϟΔϳΎϣΣ
ϝΎϣϋϷ

α

ϥϳόΎΑϟϊϣϝϣόϳΩέϭϣϥϣΔΟϭίΗϣΓΩϳΩΟΔϔυϭϣΩΟϭΗ
ΎϬΟϭίΑϝλΗΗΎϬΗϳέΩϘϟϭϡϬϟϲγϳέϟίϛέϣϟϲϓ
ϝϫϪϳγϓΎϧϣϥϣΎϬϳέΗηϧϲΗϟΕΎΟΗϧϣϟΔϔϠϛΗΑϩέΑΧΗϭ
˵ˮΔϔϟΎΧϣϩΫϫΩόΗ

Ν

α

ΫϧϣΕΩΑϭέΧ΅ϣΎϬΗϟΎϘΗγΎΑϲΗϼϳϣίϯΩΣ·ΕϣΩϘΗ
˱
ϥϳΩέϭϣϟϝΎλΗΕΎϬΟΕΎϣϭϠόϣϝΎγέ·ϲϓϥϳΣϟϙϟΫ
·˯ΩΑΎϬϧϛϣϳΙϳΣΑˬϝίϧϣϟϲϓΎϬϳΩϟέΗϭϳΑϣϛϟίΎϬΟϰϟ
ˮΔϔϟΎΧϣϩΫϫΩόΗ˵ ϝϫΎϬΑιΎΧωϭέηϣ

Ν

α

ϥϋΕΎϣϭϠόϣϲΎρϋ·ϪϧϛϣϳϪϧϲΎϗΩλΩΣϲϧέΑΧ
·ΎϧϳγϓΎϧϣΩΣϯΩϟΔϣΩΎϘϟΔϳέγϟϥϼϋϹΔϳΟϳΗέΗγ
ˮΕΎϣϭϠόϣϟϩΫϫϝΑϗϥϲϐΑϧϳϝϫ

Ν

α

نعمُ .تعتبر معلومات الموردين التي حصلت عليها بحكم
منصبها في  Walmartمعلومات سرية خاصة بالشركة.
وينبغي أال تستخدم تلك المعلومات في إنشاء مشروع خاص
بها .ويجب أن ُتبلغ اإلدارة العامة لألخالقيات بهذا األمر.

ال ،نحن ال نريد وال نحتاج إلى معرفة معلومات سرية خاصة
بشركات أخرى.

ΕϠλΗΎϣΩϧϋΔϳΣλϟϲΗϟΎΣΑϲϼϣίϊϳϣΟϱέϳΩϣέΑΧ
ΔγΎϳγϟΔϔϟΎΧϣϩΫϫΩόΗ˵ ϝϫϲοέϣΑϩέΎΑΧϹαϣϷΎΑϪΑ
ˮΔϳλϭλΧϟ

Ν

قد تكون كذلك .ال توجد ضرورة عملية إلخبار زمالئك
بحالتك الصحية .ولكن قد يتم كشف هذه المعلومة من منطلق
ً
ً
وعزيزا في
عضوا مهمًا
االهتمام بك والقلق عليك بصفتك
الفريق .تحدث إلى مديرك وأخبره بمخاوفك هذه .وإذا لم
تكن ترغب في ذلك ،اتصل بمدير الموارد البشرية أو اإلدارة
العامة لألخالقيات.

نعم .رغم أنها ال تؤثر على األعمال التي يقوم بها زوجها مع
 ،Walmartولكنها تطلع على معلومات سرية من شأنها أن
تمنح شركة زوجها بعض المزايا أكثر من الموردين اآلخرين.

إذا كانت لديك أسئلة ،أو تريد اإلبالغ عن مخالفة ،يُرجى االتصال باإلدارة العامة لألخالقيات في وول مارت على الموقع  www.walmartethics.comوعلى  1-800-WM-ETHICفي الواليات المتحدة ،وبورتوريكو وكندا .بالنسبة لألماكن األخرى،
يُرجى مراجعة غالف مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل .تحظر وول مارت تمامًا اتخاذ أي إجراءات انتقامية تجاه أي موظف يبلغ عن أي تخوف .يمكنك تقديم بالغات دون الكشف عن شخصيتك وسيتم التعامل معها بسرية.

α

ΔϟΎΣϥϣϲϧΎόϳ˯ϼϣόϟΩΣϥΔϳϟΩϳλΔϠϳϣίϲϧΗέΑΧ
ˮΔϣϭϠόϣϟϩΫϫϰϠϋϲϋϼρ·ΎϬϟίϭΟϳϝϫΓέΩΎϧΔϳοέϣ

Ν

α

ΓέϭλΑΎϬϳϠϋϲΗΎΑΎΗϛέηϧϭϲΗϳϭϫϑηϛΗϻΔϧϭΩϣϱΩϟ
ϲϠϣϋϡϛΣΑΎϬΗϣϠϋΕΎϣϭϠόϣέηϧϲϧϧϛϣϳϝϫΔϣυΗϧϣ
ˮ:DOPDUWϲϓ

Ν

α

الُ ،تعد المعلومات الشخصية عن العمالء ،ومنها المعلومات
الطبية ،معلومات سرية وال يجوز إطالع أحد عليها .ويجب
أن ُتبلغ اإلدارة أو اإلدارة العامة لألخالقيات بذلك.

في حين أن نشر المعلومات عبر اإلنترنت يُعد فرصة رائعة
للتواصل مع اآلخرين ،فمن األهمية بمكان أن تفكر في
مخاطر ذلك وفوائده .وحافظ على سرية معلومات أعمال
الشركة المرتبطة بـ  Walmartوشركائها ،والمعلومات
الشخصية للعمالء واألعضاء والموردين ،وكذلك المعلومات
الصحية للموظفين .وفي النهاية ،أنت المسؤول عما تنشره.

ΔϳγΎϳγϟϭΔϳϣϭϛΣϟΔρηϧϷ

α

Ν

α

α

Ν

اتصل بفريق االمتثال ومكافحة الفساد ،أو اإلدارة العامة
ً
نيابة عن
لألخالقيات قبل فعل أي شيء ،أو تقديم أي التزام
.Walmart

ΩέϭϣϭΣΑλϳϟΔλϗΎϧϣνέϋϡϳΩϘΗΑϲϘϳέϓϡΗϬϳ
ϲϓΔϳΩϠΑϟΎϳέϳΗϓΎϛΞϣΎϧέΑϲϓΩϳΣϭϟΔϳΫϐϟΩϭϣϟ
ˮϑϗϭϣϟΫϫϲϓϝόϓΫΎϣΔϳϠΣϣϟαέΩϣϟ

Ν

α

اتصل بمديرك أو قسم االمتثال على الفور .واحرص على
االلتزام بآليات اإلخطار في سوقك.

ΔϛϭϠϣϣΔϛέηϥϣΕΎΟΗϧϣ˯έηΑϱΩϟϕϳέϔϟϡΗϬϳ
ˮϑϗϭϣϟΫϫϲϓϝόϓΫΎϣΔϣϭϛΣϠϟ

Ν

ϥΎϧΛϻϥΣϧϝϣΎόΗϧϭΓΩΣϭΓέΩ·ϲϓϲΗϘϳΩλϭΎϧϝϣόϧ
ΕΎϣϭϠόϣΑέΧ΅ϣΕϣϠϋΩϘϟϭΔγΎγΣΕΎϣϭϠόϣϊϣ
˱
ϩΫϬΑΎϫέΑΧϥίϭΟϳϝϫΎϬΗϔϳυϭϰϠϋέΛ΅Ηϥϥϛϣϳ
ˮΔϣϭϠόϣϟ
ال .رغم أنكما صديقان وتعمالن في إدارة واحدة ،فإنه ال
ينبغي أن تناقشا معًا المعلومات الحساسة أو تطلعوا عليها أي
شخص ال يحتاج إليها لضرورة في العمل.

ΕΎΟΗϧϣϰϠϋεϳΗϔΗϠϟΔϣϭϛΣϟϥϣΏϭΩϧϣΎϧϫΎϧϳΩϟ
ˮϑϗϭϣϟΫϫϲϓϝόϓΫΎϣΔϳΫϐϟΩϭϣϟ

اتصل بإدارة الشئون القانونية قبل تقديم أي تعهد ،وناقش
األمر مع الفريق الحكومي للتعاقد.

ϝϫϲΗϧϳΩϣϲϓϲϣϳϠόΗϟαϠΟϣϟϲϓΔϛέΎηϣϟΩϳέ
ˮ:DOPDUWϲϓέϳΩϣϲΗϔλΑϙϟΫϝόϓϲϟίϭΟϳ
˱

Ν

نعم .ويجب أن تحرص على الفصل بين منصبك في
 ،Walmartوأي نفوذ متعلق به ،وبين منصبك في المجلس
التعليمي .ويجب أن تتحلى بالشفافية مع مديرك بشأن عملك
في هذا المجلس.

إذا كانت لديك أسئلة ،أو تريد اإلبالغ عن مخالفة ،يُرجى االتصال باإلدارة العامة لألخالقيات في وول مارت على الموقع  www.walmartethics.comوعلى  1-800-WM-ETHICفي الواليات المتحدة ،وبورتوريكو وكندا .بالنسبة لألماكن األخرى،
يُرجى مراجعة غالف مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل .تحظر وول مارت تمامًا اتخاذ أي إجراءات انتقامية تجاه أي موظف يبلغ عن أي تخوف .يمكنك تقديم بالغات دون الكشف عن شخصيتك وسيتم التعامل معها بسرية.

ΔϳϟϭΩϟΓέΎΟΗϟ

α

ϲϓ˱΄ρΧΓΩέϭΗγϣϟΩϭϣϟΩΣϑϳϧλΗϡΗϪϧΩϘΗϋ
ˮϑϗϭϣϟΫϫϲϓϝόϓΫΎϣΎϧϳΩϟϕέϭϷ

Ν

α

اتصل بمديرك وقسم االمتثال على الفور .تفرض العديد من
الدول غرامات وتعريفات على الخطأ في تصنيف معلومات
استيراد المنتجات.

ϰϟ·ϲϣΗϧϳϱΩϟΩΩΟϟϥϳΩέϭϣϟΩΣϥϲϣϠϋϰϟ·ΎϣϧΩϘϟ
ϝόϓΫΎϣΩέϭϣϟΫϫϊϣϝϣΎόΗϻΏΟϳϭΔϳϣϭϛΣΔϣΎϗ
ˮϑϗϭϣϟΫϫϲϓ

Ν

اتصل بإدارة االمتثال إلرشادك إلى كيفية التصرف أو
تصحيح األمر .وتضع العديد من الحكومات قوائم تضم دوالً
وأشخاصًا ال يجب التعامل معهم في مجال األعمال.

α
ϭ
Ν

ΔϳϣϼϋϹΕΎΣϳέλΗϟ

α

ϝϫΩΩΣϣΩϋϭϣϲϓΩϳΩΟϟϱέΟΗϣΡΎΗΗϓϡΗϳγϪϧΩϘΗϋ
ΔϳΣΎΗΗϓϻϥ΄ηΑΔϳϠΣϣϟϡϼϋϹϝΎγϭΑϝΎλΗϻϲϧϧϛϣϳ
ˮΎϫ˯ΎϧΛΩϘόΗγϲΗϟΔρηϧϷϭΓέϳΑϛϟ

Ν

يجب االتصال بإدارة شؤون الشركة قبل االتصال بوسائل
اإلعالم .وستمدك بالموارد والمعلومات الرسمية التي يجوز
لك مشاركتها مع المجتمع المحلي ووسائل اإلعالم.

إذا كانت لديك أسئلة ،أو تريد اإلبالغ عن مخالفة ،يُرجى االتصال باإلدارة العامة لألخالقيات في وول مارت على الموقع  www.walmartethics.comوعلى  1-800-WM-ETHICفي الواليات المتحدة ،وبورتوريكو وكندا .بالنسبة لألماكن األخرى،
يُرجى مراجعة غالف مدونة السلوك الوظيفي وأخالقيات العمل .تحظر وول مارت تمامًا اتخاذ أي إجراءات انتقامية تجاه أي موظف يبلغ عن أي تخوف .يمكنك تقديم بالغات دون الكشف عن شخصيتك وسيتم التعامل معها بسرية.

