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 رسالة من الرئیس والمدیر التنفیذي

  

بالنجاح الُمذھل الذي حققتھ شركتنا.  والذي ال یُقاس بأدائنا وإنجازاتنا فقط، بل بعملنا  Roper Technologiesنفخر في 
أیًضا كشركة تتسم بالمسؤولیة وتُحافظ على األخالقیات.  لذا، قمنا بتصمیم مدونة أخالق ومعاییر سلوك األعمال التجاریة 

زاھة من خالل تحدید السلوكیات التي نتوقعھا من كل فرٍد یعمل في الخاصة بنا لتعزیز المعاییر األخالقیة الفضلى وااللتزام بالن
 ومعھا. Roper Technologiesشركة 

 
   السلوك األخالقي ھو مسؤولیة الجمیع.

 
یُرجى أخذ الوقت الكافي لقراءة المدونة الخاصة بنا وفھمھا وتطبیقھا بفعالیة في أنشطتكم الیومیة.  من المھم أن نحمي موظفینا 

 حافظ على سمعة شركتنا المتمیزة وأن نلتزم بالقوانین واللوائح المعمول بھا.    وأن نُ 
 

یجب علینا جمیعًا أن نفخر بالعمل في شركة استثنائیة كشركتنا وأن نفخر بالعمل مع ھذه الكوادر المتمیزة والذین یشكلون 
.  وُھنا، أود أن أشكر الجمیع على العمل المستمر في بیئة منفتحة وصادقة تُعزز أعلى معاییر األخالق Roperعائلة 

 والسلوك. 
 

 مع خالص تحیاتي،
 ، الرئیس والمدیر التنفیذينھَ نیل 
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 الخاصة بنامدونة أخالق ومعاییر سلوك األعمال التجاریة 
 عرض مدونة األخالق

ونسعى جاھدین إلجراء .  فقط نحن في روبر عاكفون على تطویر وتصنیع وبیع الحلول والمنتجات اآلمنة وذات الجودة العالیة
 .   أنحاء العالم وفقًا للمعاییر المثالیة لنزاھة األعمالكافة  عملیاتنا في

فماذا یعني .  عالیة من األمانة والنزاھة والمدیرین أن یؤدُّوا أعمال روبر وفقًا لمعاییرالموظفین كافة  ولتحقیق ذلك، یُتوقَّع من
 ھذا لك؟

 اقرأ ھذه المدونة بشكل كامل •

 تقدیم اإلفصاح الكامل والصادق في أیة تقاریر تقدمھا روبر •

 جوانب أعمالناكافة  نتبع ُروح ونَصَّ القانون في •

 المدونة اإلبالغ فوًرا عن أیة انتھاكات لھذه •

 التعامل الكامل في أثناء كل التحقیقات الداخلیة والخارجیة  •

الموظفین والمدیرین في التصرف واتخاذ القرارات نیابةً عن كافة  سوف تعمل ھذه المدونة كمبدأ توجیھي یھدف إلى مساعدة 
شاملة، وتقع المسؤولیة عن السلوك السلیم بالطبع، ال توجد مبادئ توجیھیة یمكن أن تكون .  روبر، بما یتفق مع ھذه المعاییر

 .علیك

  اإلبالغ عن المخالفات أو المخاوف 

 روبر سیاسات أو القانون أو المدونة ھذه ینتھك قانوني غیر أو أخالقي غیر أو الئق غیر سلوك أي عن اإلبالغ واجب علینا
 على یجب.  االمتثال مسؤول أو المشرف إبالغ علیك یجب شك، حالة في أو مخالفة وجود من بینة على أصبحت إذا.  األخرى

   .االمتثال مسؤول إلى تقریر تقدیم للشركات التنفیذیین والمدیرین التنفیذیین المسؤولین

مرتاح إلبالغ مشرفك ألي سبب من األسباب، یمكنك االتصال بشكل مجھول بخط األخالقیات واالمتثال بشركة إذا كنت غیر 
  .روبر تكنولوجیز في أي وقت

 . لیس ھناك بدیل عن النزاھة الشخصیة والحكم الجید

ر فیما إذا كنت ستشعر بالراحة إذا اكتسب قرارك معرفة عامة إذا کنت تعتقد أن .  إذا كنت تواجھ قراًرا صعبًا، ففّكِ

. ة، فھو یشکك في أفضل مسار للعمل الذي یتعین علیك اتخاذهقرارك قد یبدو غیر الئق من وجھة نظر قانونیة أو أخالقی

 .أو إذا کانت لدیك أسئلة عن تطبیق ھذه المدونة، فإنك مدعو للتحدث مع المشرف أو الموظف المسؤول عن االمتثال
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قد یتم اإلبالغ أیًضا عن أیة مخاوف تتعلق بالمحاسبة، 
والضوابط المحاسبیة الداخلیة، ومسائل التدقیق إلى 

وسیتم بعد ذلك إبالغ لجنة . المشرف أو مسؤول االمتثال
المتابعة بمجلس إدارة روبر بھذه المخاوف، والتعامل معھا 

 . وضعتھا اللجنة وفقًا لإلجراءات التي

 عدم االنتقام
یجب أن یشعر الجمیع بالراحة في اإلبالغ عن المخالفات 

أي  لن تتھاون معلذا، لن تنتقم شركة روبر، و.  المحتملة
 بحسن نیةإلبالغ لقیامھ باأي شخص  ضدتحرش أو انتقام 

عن االشتباه في انتھاك القوانین أو اللوائح أو سیاسات شركة 
، أو لمشاركتھ ، بما في ذلك ھذه المدونةھاروبر أو إجراءات

 . في أي نشاٍط یكفلھ القانون

وھذا یعني أن روبر لن تُنِھي عمل أي شخص، أو تُخفِّض 
رتبتھم، أو تنقلھم إلى مھمة أقل للتقییم، أو تُمیِّز ضدكم من 
أجل توجیھ االنتباه إلى أفعال یُشتبَھ في أنھا غیر قانونیة أو 

معلومات  لتقدیمتھك ھذه المدونة، أو غیر أخالقیة، أو تن
 . أو للمشاركة في أي نشاٍط یكفلھ القانون تتعلق بالتحقیق فیھا

: ومع ذلك، تحتفظ شركة روبر بالحق في تأدیب أي شخص
 یتعمد توفیر) 2(یقدم اتھاًما كاذبًا عن قصد، أو ) 1(

ینتھك ھذه المدونة أو ) 3(معلومات كاذبة لشركة روبر، أو 
معمول بھ، أو أیة سیاسات أو إجراءات أخرى، أو  أي قانون

ف بخالف ذلك) 4(  . تصرَّ

، أو ویعني االنتقام أي إجراء سلبي یُتََّخذ ویتعلق بالعمالة ضد شخص ما؛ ألنھ قدم بالًغا بحسن نیة، أو سیقدم بالًغا في المستقبل
 .القانون یكفلھمشاركة في أي نشاٍط لل

تقدیم بالغ بحسن نیة ال یعني أنك یجب أن تكون على یقین من أن شیئًا غیر أخالقي یحدث؛ ولكن یعني أن لدیك سببًا حقیقی�ا 
   العتقاد أن ھناك شیئًا خطأً من الممكن أن یحدث.

  اإلجراءات التي یمكن أن تؤدي إلى االنضباط؟ 

 أیة مخالفة لھذه المدونة أو أي من سیاسات شركة روبر األخرى•

 مطالبة اآلخرین بانتھاك ھذه المدونة أو أي من سیاسات روبر األخرى•

الفوري عن، أو اتخاذ إجراءات لحجب أو إخفاء، المخالفات المعروفة أو الفشل في اإلبالغ •
 المشتبھ بھا

 تقدیم معلومات خاطئة عمدًا تتعلق بمخالفة أو مخالفة محتملة •

أو التخاذ إجراءات أخرى االنتقام من موظف أو مدیر آخر لإلبالغ عن المخالفات المشتبھ بھا •
 مكفولة

الغرامات أو األحكام (إخضاعك أو روبر للعقوبات الجنائیة انتھاك أي قانون معمول بھ، أو •
 )التعویضات أو الغرامات(، أو العقوبات المدنیة )بالسجن

 :طرق اإلبالغ عن المخالفات

 إلى مشرفك•

 إلى مكتب االمتثال•

من خالل خط األخالقیات واالمتثال بشركة •
 227-3565) 888+( 1روبر تكنولوجیز،

•www.roper.ethicspoint.com 

 !تذكر

یمكنك اإلبالغ بشكل شخصي، أو عن طریق •
 .البرید، أو من خالل االتصال بالھاتف

یمكن أن تظل أسئلتك أو استفساراتك سریة أو •
 .  ، عندما یسمح القانون بذلكمجھولة

ال یتعین علیك إدراج أیة معلومات شخصیة •
واالمتثال عند تقدیم إبالغ إلی خط األخالقیات 

 .بشركة روبر تكنولوجیز
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 اإلجراءات التأدیبیة
كون أفعالھ قد انتھكت ھذه المدونة، أو سیاسات سوف تتخذ روبر اإلجراءات التأدیبیة المناسبة ضد أي موظف أو مدیر ت

 ویمكن أن تشمل اإلجراءات التأدیبیة اإلنھاء الفوري للعمل حیث یسمح القانون.  وھذا ینطبق على.  الشركة أو إجراءاتھا
 .الموظفین، بغض النظر عن اللقب الوظیفيكافة 

 الخاصة والجنائیة المدنیة العقوبات تحمل أن یمكن والتنظیمیة القانونیة المتطلبات انتھاكات أن االعتبار في نأخذ أن المھم من
 عن المسؤولین ضد االنتصاف سبل تلتمس أن لھا یجوز خسارة، من روبر عانت وحیثما.  والسجن الغرامات ذلك في بما بھا،

 .  القوانین تنتھك عندما المختصة السلطات مع كامل وبشكل دائًما روبر تتعاون سوف.  الخسارة

 السریة
 . ما یسمح بھ القانون أي إبالغ عن المخاوف المنصوص علیھا في ھذه المدونة سیبقى سری�ا إلى أقصى حد ممكن عملی�ا أو

ومع ذلك، یجب أن تكون على علم بأن ھناك بعض الحاالت التي قد تتطلب الكشف عن المعلومات السریة من أجل التوصل إلى 
 .لمزید من التفاصیل" المعلومات السریة"على قسم یرجى االطالع .  حل

 مسؤول االمتثال
 : یُعَدُّ المسؤول عن االمتثال ھو المسؤول عن إدارة التنفیذ، وأیًضا تنفیذ ھذه المدونة؛ ویشمل

 اإلشراف على تنفیذ المدونة، والسیاسات والممارسات واإلجراءات ذات الصلة  •

اإلشراف على إدارة المدونة واالمتثال لھا، ویشمل ذلك إنفاذ وكفالة تطبیق التدابیر التأدیبیة المناسبة على نحو متسق،  •
 حسب االقتضاء 

 إجراء التحقیقات في االنتھاكات المبلغ عنھا للمدونة، أو اإلشراف علیھا  •

 تنسیق االستجابات المناسبة لسوء السلوك، واتخاذ إجراءات لمنع تكرار أي سلوك ُمِشین  •

 تنسیق أیة برامج تدریبیة ضروریة تتعلق بالمواضیع التي یشملھا القانون  •

 . واإلجابة عن األسئلة، وتقدیم التوجیھ للموظفین والمدیرین بشأن المدونة •

أو باستخدام الموقع ،  2651-556 (941) 1+، عن طریق الھاتف على الرقمیمكنك االتصال بمسؤول االمتثال شخصی�ا
 ropertech.commpeterson@على  أو عن طریق البرید اإللكتروني www.roper.ethicspoint.comاإللكتروني 

 .ethics@ropertech.comأو 

 إعفاءات من القانون
وال یجوز إصدار إعفاءات من قانون الموظفین التنفیذیین أو المدیرین إال من مجلس اإلدارة، وسیتم اإلفصاح عنھا على الفور 

یجب على مسؤول االمتثال تقدیم . لما تقتضیھ لجنة األوراق المالیة والبورصة أو غیرھا من القواعد أو اللوائح المعمول بھا وفقًا

 أرقام ھامة

 3565-227 (888) 1+             : الخط الخاص باألخالقیات واالمتثال بشركة روبر تكنولوجیز

 2651-556 (941) 1+       :مسؤول االمتثال

 

http://www.roper.ethicspoint.com/
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وینبغي توجیھ طلبات كتابیة إلى مسؤول االمتثال للحصول على ھذه . أیة استثناءات من المدونة للموظفین اآلخرین كتابةً 
 .التنازالت
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 والتزامكم في إدارة المدونةمسؤولیتكم 
وھذا یعني االمتثال للمتطلبات القانونیة الساریة . الموظفین والمدیرین التنفیذیین االلتزام بنص ھذه المدونة وُروحھاكافة  یتعین على

كافة  ي فيوعالوةً على ذلك، نشجع الموظفین والمدیرین على االنخراط في السلوك األخالق. أنحاء العالمكافة  أینما كنت في
 . األوقات، ومناقشة األسئلة أو المخاوف مع موظفي الشركة المناسبین كلما كانوا موضع شك بشأن أفضل مسار للعمل

ون باستالم، نسخة من ھذه المدونة في الوقت الذي ینضمون فیھ إلى روبر، وسوف یعترفون  سوف یتلقى الموظفون، وسوف یُِقرُّ
 . لمدونةبالتزامھم المستمّرِ با سنوی�ا

ون باستالمھم لھا، وسوف  سوف یحصل المدیرون علی نسخة من ھذه المدونة في وقت انتخابھم لمجلس اإلدارة، وسوف یُِقرُّ
ون   . بالتزامھم المستمّرِ بالمدونة ای� سنویُِقرُّ

سیتم توزیع تحدیثات المدونة على الموظفین والمدیرین، حسب الحاجة، لتعكس التعدیالت أو 
  . تالتغییرا
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 المعلومات السریة
یجب على روبر أن توازن بین مصالحھا في الحفاظ على سریة المعلومات في أعمالھا وبین مسؤولیاتھا لجعل الكشف العام لھذه 

.  وھذا ، فضًال عن الحقوق وااللتزامات الناشئة بموجب القانون المعمول بھالمعلومات في الوقت المناسب وبشكل كامل ودقیق
یعني أن روبر تطلب من الموظفین والمدیرین الذین یتعاملون مع المعلومات السریة أن یكونوا على درایة بھا لاللتزام بالمبادئ 

 التوجیھیة واإلجراءات التالیة. 

 المعلومات التي یجب حمایتھا  
 :، وتشمل)بھا إلى روبر أو المعلومات األخرى التي ُعِھد(ما التعریفات السریة؟  كل معلومات الشركة 

 المعلومات التي ال یعرفھا العامة، أو  •

 قد تكون مفیدة للمنافسین إذا تم الكشف عنھا، أو •

 .إذا تم اإلفصاح عنھا) أو عمالئھا أو شركائھا(تسبب ضرًرا لشركة روبر  •

 المعلومات الموكلة إلیناحمایة واجبنا نحو 
أو عمالؤھا، إن لم یكن الكشف " الشركات المعینة"أو " روبر"لسریة التي كلفتنا بھا المعلومات اكافة  من واجبنا الحفاظ على سریة

 .  القوانین المعمول بھاكافة  ، وبما یتفق معمفوًضا أو ملزًما قانونی�ا

 : تعني أیة شركة لروبر تعاملت معھا، مثل" الشركات المعینة"

دو السل(الترتیبات التعاقدیة الحالیة  •  ) ع والخدمات، المرخص لھم والمرخصونالزبائن، ُموّرِ

بما في ذلك التفاوض بشأن المشاریع المشتركة، والعطاءات المشتركة، وما إلى ذلك؛ أو (الترتیبات التعاقدیة الممكنة  •
 ) بیع األوراق المالیة أو األصول/حیازة

 " المھمة "المعلومات 

عموًما، المعلومات  .، معلومات غیر علنیة"مھمة"نحن بحاجة إلى أن نحرص بشكل خاص على الحفاظ على سریة أیة معلومات  
 : إذا كان المستثمر المعقول سوف" مھمة"

 أو بیع األوراق المالیة الخاصة بروبر، أو  یرى أنھا مھمة في تقریر شراء •

 .إجمالي مزیًجا من المعلومات المتاحة حول األوراق المالیة لروبر عرض المعلومات على أنھا قد غیرت بشكل كبیر •

.  في شكل خطط أعمال أو وثائق أخرى، أو محادثات، أو من خالل معرفة بیان صحفي وشیك" المھمة"یمكن أن تأتي المعلومات 

ومع ذلك، ال . وي على معلومات سریةوغالبًا ما تُستخدَم الملصقات أو الطوابع لإلشارة إلى أن الوثائق والمواد المكتوبة تحت
 . ال تزال بحاجة إلى مراجعة المواد، وتحدید ِوجھتك الخاصة.  تعتمد فقط على غیاب أو وجود ملصق أو طابع
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 الوصول المقید
وھذا یعني أنھ یجب بذل ". الحاجة إلى المعرفة"یقتصر الحصول على المعلومات غیر العامة على موظفي روبر فقط على أساس 

لومات، وازدواجیة وتداول المواد المكتوبة التي تحتوي كل جھد مستطاع للحد من كل من عدد موظفي روبر المطلعین على المع
 . على المعلومات

وبوجھ عام، یجب أن تمارس أفضل تقدیر لك بشأن الخطوات التي یجب اتخاذھا لتقیید الوصول إلى سریة المعلومات غیر 
 .ام لشركة روبرفي حال وجود أي شك، استشر مشرفك فوًرا، أو المستشار الع.  العلنیة وحمایتھا بطریقة أخرى

 الكشف عن المعلومات غیر العامة  
وبصفة عامة، تقع مسؤولیة الكشف العلني عن المعلومات غیر العامة على عاتق اإلدارة؛ لذا من المھم الحفاظ على سریة 

شف مفوًضا أو ، إال إذا كان الكالمعلومات غیر العامة، بغض النظر عما إذا كان الكشف العلني قد حدث أو كنت تعتقد أنھ حدث
 .  مسموًحا أو مطلوبًا صراحة بموجب القانون

، ویرجى إحالتھا إلى الزمیل ال تفصح عن أیة معلومات سریةإذا اتصل بك أي شخص خارج روبر لمناقشة المعلومات السریة، 
موافقة مسبقة من  ، لن یتم اإلفصاح عنھا دون الحصول علی"الحاجة إلی المعرفة"وبخالف أساس .  المناسب في إدارة روبر

 .  المستشار العام لشرکة روبر، أو أیة إدارة أخرى مناسبة

 منع التداول الداخلي و التلمیح
 المحظور ما

ى (یُحَظر شراء أو بیع األوراق المالیة مع علم المعلومات الھامة وغیر العامة  ، أو الكشف عن ")التداول من الداخل"ما یُسمَّ
ى (المعلومات لآلخرین الذین یتاجرون على أساس تلك المعلومات   . ، بموجب قوانین األوراق المالیة االتحادیة")التلمیح"ما یُسمَّ

 ":مھمة"ومن األمثلة على المعلومات التي یُفتَرض أنھا      
 

، وتشمل التغیرات في )األرباح: مثل(المعلومات المالیة عن الوضع المالي لشركة روبر أو نتائج العملیات •
 المعلومات المالیة التي تم الكشف عنھا سابقًا

 التوقعات المالیة، وخاصة تقدیرات األرباح •
 خطط إلعالن انقسامات األسھم، أو توزیعات األرباح، أو زیادة أو نقصان في أرباح األسھم•
 لشراء، أو بیع أصول كبیرة عملیات الدمج، واالستحواذ، والعطاءات أو عملیات البیع أو ا•
 التغیرات الھامة في العملیات أو المنتجات الجدیدة الھامة التي ستُقدَّم•
 اإلصدارات الجدیدة المقترحة لألوراق المالیة، أو القروض غیر العادیة، أو مدفوعات الدیون •
 تطورات ھامة في التقاضي •
ائح االتھام، أو أیة عواقب ضمنیة، بما في ذلك أو التحقیقات الحكومیة، أو اإلجراءات الجنائیة، أو لو•

 .الحرمان المحتمل من العقود الحكومیة، وأیة إجراءات حكومیة ھامة أخرى
 

، فإنك تحتاج إلى حل كل ھذه الشكوك قبل اتخاذ "ھامة"إذا كان لدیك أي شك حول ما إذا كانت بعض المعلومات 
األسرار التجاریة ومعلومات الِملكیة في القسم الخاص بحمایة ویمكن االطالع على لغة إضافیة عن .  أي قرار

  .أصول الشركات
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 لماذا ھو محظور
سؤولیة یمكن أن یعرض انتھاك الموظفین أو المدیرین لھذه القوانین شركةَ روبر واألفراد المنخرطین في ھذه األنشطة إلى الم

مالیین دوالر،  5األضرار الثالثیة، والعقوبات التي تصل إلى  في الوالیات المتحدة، قد یشمل ذلك .المدنیة والجنائیة الشدیدة
 . عاًما 20والسجن لمدة تصل إلى 

 ما ال یمكنك فعلھ
یجب علیك عدم االنخراط في المعامالت في أیة أوراق مالیة 

أخرى، في حین  ، سواء شركة روبر أو أیة شركة عامة*
 .حصولك على حیازة المعلومات الھامة وغیر العامة

یجب علیك عدم توصیل المعلومات السریة وغیر العامة إلى 
أي شخص قد یستخدم تلك المعلومات لشراء أو بیع األوراق 

ال یھم أنك قد ال تتلقى أیة فائدة للمعلومات التي .  المالیة
ضة على التداول من تنطبق ھذه القیود المفرو .تكشف عنھا

 .الداخل والتلمیح ولو تركت روبر

 عندما تكون المعلومات غیر عامة
.  حتى تُتاح للمستثمرین بشكل عام" غیر عامة"تُعَدُّ المعلومات 

وھذا یمكن أن یعني أنھ تم تضمینھ في التقاریر المقدمة إلى 
 ذي وول: مثل(أو المشار إلیھا في منشور تداول عام مجلس األوراق المالیة، أو ُوِضع في نشرة صحفیة صادرة عن روبر، 

 ).  ستریت جورنال ونیویورك تایمز

 كیفیة التعامل مع المعلومات الھامة و غیر العامة
 :إذا كنت تحصل على معلومات نتیجة خدمة روبر، یجب علیك

بما (عدم الكشف عن معلومات ھامة أو غیر علنیة، أو غیرھا من المعلومات السریة ألي شخص داخل أو خارج روبر  •
؛ إال على أساس صارم للحاجة إلى المعرفة، وفي ظل ظروف تجعل من المعقول اعتقاد أن )في ذلك أفراد العائلة

 غیر صحیح؛ و المعلومات لن یُِسيء المتلقي استخدامھا أو الكشف عنھا بشكل 

االمتناع عن التوصیة أو اقتراح أن یشارك أي شخص في معامالت في األوراق المالیة، سواء كانت شركة روبر أو  •
 أیة شركة أخرى، في حوزتھا معلومات ھامة غیر معلنة عن تلك األوراق المالیة؛ و 

روبر أو أیة شركات أخرى، في حالة  االمتناع عن االنخراط في أیة معامالت في األوراق المالیة، سواء كانت من •
 . حیازة معلومات ھامة وغیر علنیة بشأن الشركات أو العملیات

، وتشمل الخیارات أو األدوات المالیة المشتقة فیما یتعلق بھذه األوراق المالیة واألوراق "ألوراق المالیةاغرض ھذه المدونة، * 
 .تحویلھا إلى تلك األوراق المالیة المالیة األخرى التي یمكن تحویلھا ُمباَشرةً، أو

 !تذكر
من الممكن أن یكون صعبًا تحدید ما یُعَدُّ 

شك  أيإذا كان لدیك ".   ھامة"معلومات 
في ما إذا كانت ھذه المعلومات ھامة أم 

ال، ال تتداول أو تتحدث في مثل ھذه 
 . المعلومات

 
لمزید من المعلومات عن أھمیة 

المعلومات، یمكنك الذھاب إلى قسم 
 .  المعلومات السریة
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دین والمنافسین  العالقات مع الزبائن والُموّرِ
الخاصة بنا. إن خلق جو من الثقة وبیع الحلول والمنتجات على  نجاحنا یعتمد على بناء عالقات جیدة مع الزبائن والموردین

 أساس الجدارة أمر أساسي لتحقیق ھذا الھدف. 

  التعامل العادل
علینا جمیعا أن نسعى جاھدین للتعامل بشكل عادل مع عمالء روبر والموردین والمنافسین. وتحقیقًا لھذه الغایة، ال یجوز یجب 

لنا أن نستفید من أي شخص على نحو غیر عادل من خالل التالعب أو اإلخفاء أو إساءة استعمال المعلومات المتمیزة، أو 
 . خرى غیر عادلة في التعاملتحریف الحقائق الھامة، أو أیة ممارسة أ

   مكافحة االحتكار -المنافسة غیر المشروعة 

یجب على الجمیع االلتزام التام بقوانین مكافحة االحتكار  
في الوالیات المتحدة، وقوانین المنافسة في كل بلد تقوم 

وبوجھ . فیھ روبر أو الشركات التابعة لھا بأعمال تجاریة
عام، حین تختلف القوانین األمریكیة المتعلقة بالمنافسة 

یتعلق  عن القانون المحلي ویكون ھناك عدم یقین فیما
  . بتطبیق القانون، سیُطبَّق المعیار األكثر تقییدًا

وتحظر قوانین مكافحة االحتكار التفاھمات أو االتفاقات 
بین المنافسین فیما یتعلق باألسعار، أو شروط البیع، أو 

األرباح أو القسمة، أو توزیع الزبائن أو األسواق أو 
توزیع؛ أو أي األقالیم، أو ترتیبات االئتمان، أو أسالیب ال

 . نشاط آخر یَُحدُّ من المنافسة

ستراتیجیات المنافسین وظروف االمعلومات المتعلقة ب
السوق التي یتم الحصول علیھا من زبائننا أو مصادر 

ومع ذلك، یجب أال .  أخرى ھي شرعیة ومرغوب فیھا
 .  تطلب من الزبائن العمل كوسیط للتواصل مع منافسینا

أو تكشف أو تستخدم أو تقترح أنك أو روبر تمتلك أسراًرا تجاریة لشركة أخرى في ظل ظروف غیر  یجب أال تحصل أو تقبل
وتشمل األسرار التجاریة أیة معلومات أو وثائق أو مواد ال تعرف محتویاتھا عموًما أو یمكن التحقق .  سلیمة أو مشكوك فیھا

 .  المالكمنھا، ولم یكشف عنھا عموًما المالك ومن المرجح أن یحمیھا 

باإلضافة إلى ذلك، یجب أال تسعى، بشكل مباشر أو غیر 
مباشر، لتقیید حریة أي عمیل لتحدید أسعاره الخاصة 

 .من روبر إلعادة بیع أي منتج

وعالوةً على ذلك، ینبغي تجنب أي اتصال ال داعي لھ 
وكقاعدة عامة، ینبغي أن یقتصر . مع منافسي روبر

الذي یكون  االتصال والتواصل مع المنافسین على ذلك
المعارض التجاریة : مثل(غیر مقصود وال یمكن تجنبھ 

، وینبغي أن تلتمس )وبعض الحلقات الدراسیة الخارجیة
 . اإلذن المناسب قبل الدخول في اتصال أو تواصل آخر

 معیار السلوك

تجنب أي سلوك ینتھك، أو ربما یبدو أنھ •
ینتھك، نَصَّ وُروح قانون مكافحة 

 .االحتكار
ال تدخل في أي اتفاق أو تفاھم مع أي •

 .منافس فیما یتعلق بالسعر
ال تشارك أو تناقش مع المنافسین أو •

شركاء األعمال اآلخرین أیة أنشطة 
محظورة قد تُفسَّر على أنھا محاولة لتقیید 

التسعیر أو : مثل(المنافسة أو تقلیصھا 
 ).شروط البیع

 

ھل أنت مسؤول عن أي إعالن أو 
 تسویق؟

 :إذا كان األمر كذلك، فمن المھم أن

تتأكد من أن اإلعالن صادق، ولیس •
خادًعا، ویتوافق مع جمیع القوانین 

والقواعد واألنظمة والسیاسات 
 .المعمول بھا

المطالبات المتعلقة كافة  تتحقق من•
 .باألداء والجودة وما إلى ذلك
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 إغفال المنافسین: التسویق
القواعد واللوائح المعمول بھا، والتي تحظر یجب أن تلتزم اإلعالنات والتسویق الخاص بشركة روبر بجمیع القوانین الحكومیة و

 .  وھذا یشمل أیة سیاسات دعائیة أو ترویجیة.  الممارسات التجاریة غیر العادلة والمضللة

ومع ذلك، یجب علیك عدم تقدیم تعلیقات غیر مؤذیة ال أساس لھا بشأن . ومن سیاسة روبر التأكد من جودة منتجاتھا أو خدماتھا
التي تُقدَّم بشأن منافس أو منتجاتھم أو خدماتھم ) الشفھیة أو المكتوبة(یجب أن تكون البیانات .  اتھم أو خدماتھمالمنافسین أو منتج

 . عادلة ووقائعیة وكاملة

 :عند التواصل مع منافس أو منتجاتھم أو خدماتھم

العمیل بأن ممثل المبیعات على سبیل المثال، إخبار (تجنب التعلیقات حول شخصیة المنافس أو ممارساتھم التجاریة  •
 ). المنافس غیر أخالقي أو غیر موثوق بھ

وینبغي أن یكون التركیز الرئیسي على قدرات روبر، والدرایة الفنیة، وفوائد منتجاتھا وخدماتھا لعمیلھا، ولیس على  •
 . أوجھ قصور المنافس

: على سبیل المثال(تجنب اإلشارات إلى مشاكل المنافسین غیر المتعلقة بالمنتجات أو الخدمة أو نقاط الضعف  •

 ). الصعوبات المالیة، الدعاوى القضائیة المعلقة، التحقیقات الحكومیة

عومة یجب عدم تقدیم بیانات عن مواصفات أو جودة أو فائدة أو قیمة منتجات أو خدمات منافس ما لم تكن مد •
 . بمعلومات المنافس الحالیة المنشورة أو بیانات واقعیة أخرى فیما یتعلق بالمنتجات الحالیة للمنافس

 . ھناك ادعاءات غیر مؤكدة أن روبر أنشأت منتًجا أو خدمة، أو ال ینبغي أن تكون واحدة من معالمھم •

  سالمة المنتج 
وتحقیقًا لھذه الغایة، .  امل معھا بأمان ھو ھدف رئیسي ألعمال روبرتصنیع وتسویق المنتجات التي یمكن تشغیلھا فقط والتع

وباإلضافة إلى ذلك، ستكون منتجاتنا مصحوبة بمعلومات .  سیتم اختبار منتجات روبر لضمان تلبیة معاییر الجودة والسالمة
معقول قد تطرحھ منتجاتنا على  السالمة الواضحة وذات الصلة، والتحذیرات والتعلیمات المناسبة بشأن أي خطر متوقع بشكل

 .األشخاص أو الممتلكات أو البیئة

 . من المھم التأكد من أنك ال تسمح بشحن المنتج المعروف أنھ معیب أو غیر آمن أو غیر مناسب لالستخدام المقصود

 الصحیة الرعایة مجال في والعاملة الطبیة المؤسسات
بجمیع القوانین المعمول بھا والمتطلبات التنظیمیة لتطویر منتجاتنا الطبیة بالنسبة لمؤسساتنا الطبیة، تلتزم شركة روبر 

وتصنیعھا وتوزیعھا وتسویقھا. ویجب على الموظفین العاملین في ھذه المؤسسات ضمان االمتثال للوائح الساریة، باإلضافة 
 إلى معاییر جودة المنتج والسالمة وغیر ذلك من المعاییر والمتطلبات الساریة.

   أو السفر إلى الزبائن/دیم الھدایا والترفیھ وتق

إن محاولة التأثیر بشكل غیر سلیم في قرارات شراء الزبائن على أساس الھدایا الشخصیة، العروض الترفیھیة أو السفر، 
بب، ال لھذا الس.  الخصومات أو العروض الخاصة غیر مناسبة وغیر مقبولة وفي بعض الحاالت غیر قانونیة وغیر مسموح بھا

تقدم المال أو الھدایا أو غیرھا من البنود ذات القیمة للعمالء أو الزبائن المحتملین، التي أو یمكن أن تُفسَّر على أنھا محاولة 
 . للتأثیر بشكل غیر الئق في عالقتھا بالمصالح التجاریة لروبر

تقدیم ھدایا لمناسبات معینة.  وإذا كان األمر كذلك،  قد تكون ھناك حاالت تقتضي فیھا التقالید المحلیة أو الممارسات التجاریة
ا.  ومن المھم أیًضا التأكد من أن الھدیة  تتفق یمكن تقدیم ھدایا صغیرة بالقیمة االسمیة، طالما أن تكلفة تلك الھدیة موثقة توثیقًا تام�

مكن السماح للھدایا التي تتجاوز القیمة مع برامج وسیاسات االمتثال األكثر تفصیًال لروبر.  في بعض الحاالت المحدودة، ی
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االسمیة التي تتضمن السفر أو الترفیھ عند استالم 
موافقة مسبقة من المشرف، أو موافقة خطیة 

ال یُسَمح أبدًا     مسبقة من مسؤول االمتثال.
بالھدیة إذا كانت محظورةً بموجب القانون، أو كان 

غیر  القصد منھا أن تكون أو یبدو أن لھا تأثیًرا
باإلضافة إلى ذلك، الھدایا من النقد أو ما   الئق.

 یعادلھ (مثل: بطاقات الھدایا) غیر مقبولة مطلقًا.

  قبول الھدایا من البائعین والموردین 
قد تھدف الھدایا التجاریة ذات القیمة الكبیرة 

المقدمة لك إلى التأثیر بشكل غیر سلیم في اختیار 
ولذلك، فإن معاییر روبر .  البائعین أو الموردین

 .ردة أو وكالئھا ذات صلة بتقدیم الھدایا لزبائننا والزبائن المحتملینالتي تحكم قبول الھدایا من البائعین أو الشركات المو

وینبغي أن تكون القرارات المتعلقة بقبول الھدایا أو الترفیھ من البائعین أو الموردین محكومة بالعادات المحلیة، والسلطة 
تكون ذات قیمة اسمیة، وال تتضمن أي نقد أو وكقاعدة عامة، یجوز قبول الھدایا التجاریة بشرط أن . التقدیریة، والحكم الجید

وفي حالة الوجبات أو الترفیھ أو المساكن أو عروض السفر، ینبغي أن یُسترَشد بقرار القبول بحكم جید، مع .  أوراق مالیة
شابھة وتحمل مراعاة مبدأ التبادلیة، أَْي ما إذا كان الفرد الذي تلقى مثل ھذا العرض في وضع یسمح لھ بإعطاء ھدیة بقیمة م

 .تكلفتھا بموجب إجراءات حساب النفقات العادیة لشركة روبر

إذا كانت لدیك مخاوف مما إذا كانت ھدیة معینة مسموح بھا أم ال بموجب ھذه السیاسة، أو كنت ترغب في الحصول على  
 . الخاص بك االمتثالموافقة على أیة ھدیة أو ترفیھ غیر مشمول ھنا، فعلیك االتصال بالمشرف أو مسؤول 

 :قبل قبول الھدیة علیك أن تسأل نفسك    

ھل نوع الھدیة أو الدعوة مناسب لعالقة •
 عمل؟

ھل التردد في قبولك عروض الترفیھ •
 أمر مبالغ فیھ؟

من  ھل حصلت على موافقة مسبقة•
 مشرفك أو رئیس قسم االمتثال؟
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 :عندما یتعلق األمر الھدایا والرفاھیة، علیك وضع ھذه األمور في االعتبار

 .ال تُعِط ھدایا ُمبالَغًا فیھا أو غیر مالئمة، أو حتى تعطي مظھًرا غیر الئق

 .ال تلتمس الھدایا أو الترفیھ أو تفضل من أي نوع من الموردین أو العمالء أو المنافسین

 ).أو مسؤول االمتثال(ال تقبل الھدایا التي تزید عن القیمة االسمیة ما لم یوافق علیھا المشرف 

ن الھدایا بشكل صحیح في الدفاتر والسجالت المالیة للشركة  .یجب أن تُدّوِ

لضمان الحصول على موافقتھما یمكن أن یفضي  االمتثالأو كبیر مسؤولي /إن الكشف المسبق عن الھدیة المرفق إلى مشرفك و
 . في كثیر من األحیان إلى أیة قضایا محتملة، أو سوء فھم محتمل

إذا كانت الھدیة تنطوي على مسؤول حكومي أو عام، فمن الضروري أن تلتزم بالمعلومات الواردة في القسم الخاص بقانون 
 .الممارسات األجنبیة الفاسدة

إذا كانت لدیك مخاوف بشأن ما إذا كانت ھدیة معینة مسموح بھا بموجب ھذه السیاسة أو إذا كنت ترغب في الحصول  
 موافقة على أي ھدیة أو ترفیھ لم یتم تغطیتھ ھنا ، فاتصل بالمشرف أو مسؤول االمتثال.     على 
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 المسؤولیة تجاه موظفي الشركة
األصعدة. كما یُعَدُّ التعامل بیننا كافة  االحترام والثقة المتبادلة واألھداف المشتركة على تقوم العالقة بین روبر وموظفیھا على

 باحترام ھو أساس السلوك التجاري الجید، كما ھو مبین أدناه. 

  الصحة والسالمة 
تسعى روبر باستمرار لتوفیر مكان عمل آمن وصحي وفقًا 

ولدعم تلك .  لجمیع القوانین واللوائح الحكومیة المعمول بھا
من المتوقع أن تلتزم بجمیع قواعد مكان العمل المبادرة، 

إذا كان موقفكم یتطلب .  الساریة الخاصة بالصحة والسالمة
االمتثال ألیة متطلبات للسالمة والصحة في مكان العمل، 

 .  تزویدكم بالتدریب المناسب یجبف

ولن یتم التسامح مع التھدیدات أو أعمال العنف، ویجب 
ضع أي موظف یھدد أو یرتكب سیخ.  اإلبالغ عنھا فوًرا

عمًال عنیفًا إلجراءات تأدیبیة تصل إلى إنھاء العمل، أو 
 .   أو المالحقة الجنائیة/الدعاوى المدنیة، و

   المضایقة: عدم التمییز

ْرق أو لقوانین، ال تُمیِّز روبر في ممارسات التوظیف أو الترقیة أو غیرھا من ممارسات العمل على أساس العِ جمیع اامتثاًال ل
أو المیل الجنسي، أو  یة أو نوع الجنس أو الھویة الجنسانیة أو المظھر الجنسانياللون أو العُْمر، أو األصل القومي أو الجنس

ین أو اإلعاقة  الواقع أن روبر ملتزمة التزاًما قوی�ا بجلب .  أو الحالة العسكریة، أو أیة سمة أخرى یحمیھا القانونأو الحمل الدِّ
 . النساء، وقدامى المحاربین، والمعوقین وتعزیز األفراد المؤھلین من األقلیات الِعْرقِیَّة، و كذلكوتوظیف 

أشكال المضایقة، بما في ذلك اإلساءة اللفظیة أو البدنیة أو التخویف، كافة  إن روبر عازمة على الحفاظ على بیئة عمل خالیة من
ین، أو  أو الھویة الجنسانیة الجنس نوع أو السلوك الذي یشوه أو یظھر العداء أو النفور، ألي شخص بسبب الِعْرق أو اللون أو الدِّ

وبناًء . أو اإلعاقةأو الحمل العُْمر  والة العسكریة أأو الجنسیة أو الحأو المیل الجنسي، أو األصل القومي أو المظھر الجنساني 
 . تعلیقات مسیئة أو إھاناتعلى ذلك، لن یتم التسامح مع أیة مضایقة من ھذا القبیل، أو 

تتخذ المضایقات أشكاًال عدیدة، منھا التواصل الشفھي أو الجسدي غیر المرغوب، أو التواصل الخطي، أو تكرار إساءة 
في نظر أي شخٍص عاقل مھینة. كما أن سلوكیات التنمر والمضایقة من أي نوع، سواًء كانت ذات طبیعة  السلوك التي تكون

 جنسیة أم ال، تمثل انتھاًكا لسیاساتنا. وجدیٌر بالذكر أن المضایقة ال تشترط تقریر النیة.

احترام الخصائص المتنوعة  • :فعلا
 الخاصة بزمالئك الموظفین

ل بناء الثقة مع فرقك من خال •
 االحترام

أن  اشتبھ علیك أو الحظتتحدث إذا  •
شخًصا ما یتعرض للمضایقات أو 

 التسلط

خلق بیئة ُمعاِدیة أو ُمِخیفة من خالل  • :فعلت ال
 أفعالك أو الكلمات  

 تقدیم تعلیقات أو نِكات غیر مالئمة •
أو التلفظ بأي أي شخص  إساءةأو  إھانة •

 إھانة عن أي شخص

 

كیف یمكنني المساعدة في تعزیز مكان 
 عمل آمن؟

االلتزام بھذه المدونة والقوانین •
 .والسیاسات المعمول بھا

لسریع إذا رأیت شیئًا أو التدخل ا•
 .شخًصا ما یتصرف بشكل غیر آمن

كن على درایة بمدى تأثیر قراراتك •
وإجراءاتك في صحة اآلخرین 

 .وسالمتھم
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 الخصوصیة 

تحترم روبر خصوصیة موظفیھا، وتُِقرُّ بأن معظم البیانات التي ُجِمعت في ملفات الشركة تتعلق بخلفیة الفرد واألسرة والدخل، 
والمساھمات والمعلومات الصحیة؛ التي ھي سریة بطبیعتھا. یجب على الموظفین الذین لدیھم حق الوصول إلى ھذا النوع من 

نین والقواعد واللوائح الساریة التي تفرض معیاًرا للسریة لھذه السجالت واإلفصاح عن ھذه المعلومات االلتزام بجمیع القوا
المعلومات. لذلك، إذا كان لدیك حق الوصول إلى مثل ھذه السجالت، بصرف النظر عن الكشف الذي قد یكون مطلوب بموجب 

ألي موظف إلى أي شخص خارج روبر؛ إال على أساس القانون، ال یحقُّ لك اإلفراج عن البیانات المتعلقة بالشؤون الشخصیة 
 الحاجة إلى المعرفة. 

  تعاطي المخدرات 
تلتزم روبر بتوفیر أماكن عمل خالیة من تعاطي المخدرات. وبناًء علیھ، یجب على الموظفین إبالغ العمل في حالٍة تسمح بأداء 

أو الكحول. وباإلضافة إلى ذلك، یُحَظر  أو الحشیش المصرح بھا،واجباتھم، وخالیة من تأثیر المخدرات غیر المشروع أو غیر 
أو الكحول في وقت عمل الشركة، أو َمقّرِ أو الحشیش غیر القانونیة أو غیر المشروعة  المخدراتاستخدام أو حیازة أو توزیع 

 الشركة. 

  تمثیل العمال 
ل روبر التعامل مع موظفیھا على أساس فردي، فإنھ ا تعترف أیًضا بأن المسائل التي تنطوي على التمثیل النقابي وفي حین تُفّضِ

أو مجلس األشغال یجب أن تحل في إطار القانون، على أساس كل وحدة على ِحدَة. لذلك، حیث یوجد تمثیل جماعي، سوف 
ادل.  وتلتزم روبر تسعى روبر جاھدةً لبناء عالقة مع تلك المنظمات التمثیلیة على أساس مبادئ حسن النیة واالحترام المتب

باالمتثال لجمیع القوانین والقواعد واللوائح المعمول بھا التي تنظم العمالة والھجرة وعالقات العمل، بما في ذلك ساعات العمل 
 واألجور العادلة. 
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 تضارب المصالح والفرص المؤسسیة
  تضارب المصالح

" تضارب المصالح"ویحدث .   أنھا صراع، مع مصالح روبر الفضلىیجب أن نكون حذرین لتجنب أعمال الصراع، أو التي یبدو 
.  عندما یتدخل أي شخص في المصالح الخاصة أو الشخصیة بأي شكل من األشكال، أو حتى تبدو أنھا تتداخل مع مصالح روبر

 :أن یشمل ذلك یمكن

 . تمثیل روبر في التعامالت التي یكون لھذا الفرد فیھا مصلحة •

ن تُِقیم روبر أعماًال تجاریة معھمالتماس منافع شخ •  .صیة ممَّ

العمل أو تقدیم المشورة أو الخدمات االستشاریة لمنافس أو مورد أو عمیل من عمالء روبر، أو إدارة األعمال التي  •
 .تتنافس مع روبر، أو اتخاذ موقف یتعارض مع واجب واحد لروبر

 . أو تنافسھا شركة تعمل معھا روبرلك مصلحة مالیة في تكون أن تصبح مدیًرا أو موظفًا أو  •

 . الظروف األخرى التي سیُقسَّم فیھا والء الشخص لروبر •

ویجب تجنب ھذه المواقف وما یشبھھا، ما لم یوافق علیھا موظف االمتثال، أو مجلس اإلدارة، في حالة الموظفین التنفیذیین 
 . والمدیرین التنفیذیین

أن یكون لدیھم مصلحة مالیة مع أي عمیل للشركة، أو المورد أو الموزع أو مندوب المبیعات، أو المنافس  ال یمكن لموظفي روبر
 . مالذي قد یتسبب في تقسیم الوالء أو حتى مظھر الوالء الُمقسَّ 

ال یُسَمح بالقروض من روبر إلى المدیرین 
یجب الحصول . والموظفین التنفیذیین للشركات

على موافقة مسبقة من مجلس اإلدارة أو اللجنة 
المعینة أو المسؤول التنفیذي للشركة على 
القروض المقدمة من روبر إلى أي موظف 

  . آخر

دون الحصول على موافقة مسبقة من  من
ال، ال یجوز للموظفین القیام مسؤول االمتث

بأعمال خارجیة ألطراف أخرى، أو طلب مثل 
ھذه األعمال في َمقّرِ الشركة أو وقت عمل 
الشركة، ویشمل ذلك الوقت المحدد لدفع مقابل 

وال یُسَمح لھم . التعامل مع األمور الشخصیة
باستخدام معدات الشركة أو ھواتفھم أو موادھم 

الخاصة ألي عمل  أو مواردھم أو معلوماتھم
 . خارجي

یجب . ھا، أو إلى مسؤول االمتثال/ھا لمشرفھ/یجب على كل موظف أن یكشف فوًرا عن تضارب المصالح الفعلیة أو المحتملة لھ
على الموظفین التنفیذیین للشركة والمدیرین الكشف عن تضارب المصالح الفعلیة أو المحتملة لرئیس لجنة حوكمة الشركة، ولجنة 

 . ثم تحدد اللجنة ما یكون مناسبًا من إجراءات، إن وجدت. ح لمجلس إدارة روبرالترشی

  فرص الشركات 
ال یجوز . ویتعین على الموظفین والمدراء واجب لشركة روبر في النھوض بمصالحھا المشروعة عندما تتسنى الفرصة لذلك

 : للموظف أو المدیر

أن یأخذ لمصلحتھ، فرصة العمل التي یتم اكتشافھا باستخدام ممتلكات أن یأخذ لنفسھ بشكل شخصي، أو مساعدة اآلخرین  •
 .الشركة أو المعلومات أو الموقف

ون الموظف أو مكن أن تنشأ حالة النزاع عندما یكی
 :ي الحاالت التالیةفالمدیر

یتخذ إجراءات أو لدیھ مصالح قد تجعل من •
 الصعب أداء واجباتھ بشكل موضوعي وفعال

یتلقى منافع شخصیة غیر سلیمة، بشكل مباشر •
یمكن (أو غیر مباشر، نتیجة لموقفھم مع روبر 

أن تكون المنفعة غیر المباشرة منفعة مقدمة 
 )ألحد أفراد األسرة

إذا كان لدیك أي شك في مدى مالءمة التعامل، فاستِشر 
 .المشرف أو مسؤول االمتثال الخاص بك
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بخالف التعویض (استخدام اسم روبر أو ممتلكاتھا أو معلوماتھا أو موقفھا من أجل الربح أو المنفعة أو المیزة الشخصیة  •
 ). من روبر

 . التنافس مع روبر •

ا إلمكانیة اختالس فرصة شركات روبریجب على كل موظف ومدیر أ وفي أیة حالة من عدم الیقین، یجب . ن یُوِلي اھتماًما خاص�
یجب على المسؤولین التنفیذیین ومدیري الشركة التشاور فوًرا . على الموظف أن یتشاور فوًرا مع المشرف أو مسؤول االمتثال

 . یكون مناسبًا من إجراءات، إن وجدتثم تحدد اللجنة ما . مع رئیس لجنة حوكمة الشركة والترشح
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  حمایة أصول الشركات 
 : وتشمل األصول. علینا واجب حمایة أصول شركة روبر من السرقة أو الخسارة، أو سوء االستخدام

قوائم الزبائن، وعملیات التصنیع، والرسومات الھندسیة، والمواصفات، ورموز : مثل(األصول غیر الملموسة  •
ن رقمی�االبرامج،   ) والِملكیة الفكریة، ومجموعة متنوعة من المعلومات في شكل مكتوب أو ُمخزَّ

 )األموال والمعدات، واإلمدادات والمرافق، والمخزون والمواد: مثل(األصول الملموسة  •

خاصة بالِملكیة ضد ومن المتوقع أن تتوخى الیقظة الدائمة في حمایة األسرار التجاریة لروبر، وبیانات األعمال والدرایة ال
 . التجسس الصناعي

مثالً، تطلب اإلدارة المسؤولة عن موارد روبر حسابًا دقیقًا لالستخدامات المصنوعة من األصول المادیة لروبر، فضًال عن 
یجب عدم تحویل موارد روبر . وقت الموظفین

ح بھا  .  الستخدامات غیر ُمصرَّ

  االستخدام السلیم ألصول الشركات 
كل موظف لدیھ حق الوصول إلى أموال الشركة أو  

ممتلكاتھا یتحمل مسؤولیة مطلقة في إدارتھا بأقصى 
درجة من النزاھة، وتجنب أي سوء استخدام لتلك 

أو السرقة أو االختالس أو أیة وسیلة  لاالحتیال. األصول
على أخرى غیر سلیمة من موظفي روبر للحصول 

أموال الشركات أمور غیر أخالقیة وغیر قانونیة وغیر 
ال یجوز لك إساءة استخدام أو . مقبولة على اإلطالق

: مثل(إزالة أیة ممتلكات من مرافق شركة روبر 

المفروشات والمعدات واإلمدادات، فضًال عن الممتلكات 
التي أنشأتھا أو حصلت علیھا أو نسختھا روبر 

الملفات والمواد المرجعیة، : ثلالستخدامھا الحصري، م
والتقاریر وبرامج الكمبیوتر، ونظم معالجة البیانات، 

 . ، ما لم تحصل على إذن صریح بذلك)وقواعد البیانات

تمرن على حمایة ھذه األصول ضد الفساد المتعمد أو غیر . تابعة لروبر والبیانات یجب عدم المساس بسالمة برامج الكمبیوتر
  . المتعمد

منتجات وخدمات روبر ھي من ممتلكاتھا، والمساھمات التي یقوم بھا الموظف لتطویر وتنفیذ مثل ھذا في أثناء فترة عملھ في 
 . روبر ھي ممتلكات الشركة، وتظل ممتلكات الشركة ولو تم إنھاء عملھ

حد من ھذه الخسائر عن طریق من المھم أن نمنع سرقة أو اختالس ممتلكات الشركة من خالل اتخاذ الرعایة المستمرة لل
 . االحتیاطات العادیة، ومن خالل التعامل مع أصول الشركة بطریقة حكیمة

 :یتم حمایة ممتلكات الشركة من خالل

 المعلومات، تكنولوجیا وإجراءات سیاسات اتباع •

 تأمین المعدات واللوازم والمواد في حالة عدم وجود أحد لتأمینھا،  •

 مات السر،حمایة ھویة المستخدم وكل •

 االنتباه لحیل التصیّد االنتحالي والمحاوالت األخرى التي تھدف للحصول على معلومات فردیة أو مؤسسیة حساسة، •

 متى یتم االستخدام بشكل سلیم؟

عند استخدامھا ألغراض العمل •
 المقصود

استخدام معقول ومحدود لكل من •
 ھاتف أو كمبیوتر روبر

 متى یتم االستخدام بشكل غیر سلیم؟

عند استخدامھا لألعمال التجاریة •
الخارجیة، أو األنشطة السیاسیة 

 الشخصیة
استخدامھا لتحمیل أو عرض  عند•

أو إرسال مواد غیر قانونیة أو غیر 
 أخالقیة
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الشركة والحصول بطرق احتیالیة على ممتلكات الشركة  موظفي خداع باستمرار تحاول السیئة الجھات أن إدراك •
 ذبة)،(مثل الحصول على أموال الشركة عن طریق ادعاءات كا

 اإلبالغ عن األشخاص المشبوھین أو األنشطة المشبوھة لموظفي األمن،  •

 االمتناع عن تحمیل التطبیقات أو البرامج غیر المصرح بھا،  •

الممرات (وتجنب المناقشات حول معلومات الشركة الحساسة أو السریة في وجود أشخاص غیر مرخص لھم  •
 ). االجتماعيوالمصاعد، والمطاعم، ومنصات التواصل 

 إدارة السجالت
القوانین والقواعد واللوائح الساریة، ویُسَمح بالتوافر في حالة التقاضي أو كافة  من المھم االحتفاظ بسجالتنا بطریقة تتوافق مع

 .  التدقیق أو التحقیق

بشکل مناسب، بما في  یتعین علی جمیع الموظفین والمدیرین التعاون بشکل کامل مع أي تحقیق داخلي أو خارجي مصرح بھ
إذا ُطِلب منك االحتفاظ بالمستندات وفقًا للتحقیق أو الحجز القانوني، یجب علیك .  ذلك انتھاك ھذه المدونة والمقاضاة المعلقة

ر أو تفشل في إبالغ المعلومات ذات الصلة  .  االلتزام الكامل، ویجب أال تحجب أبدًا أو تتالعب أو تُدّمِ

  الخصائص الفكریة 
 :امت روبر باستثمارات كبیرة في ممتلكاتھا الفكریة، التي تشملق

 براءات االختراع •

 األسماء التجاریة •

 رمز البرنامج •

 عالمات مسجلة •

 األسماء التجاریة •

العملیات والبیانات، والدرایة واألسرار التجاریة، والصیغ والتحسینات، وتقنیات اإلنتاج، : مثل(معلومات الِملكیة  •
 ) الحاسوب، ومعلومات وقوائم عقود الموردین والزبائنوبرامج 

عن أیة معلومات من شأنھا أن تمس  -سواء داخل أو خارج روبر -ال یجوز للموظفین اإلفصاح لألفراد غیر المرخص لھم 
منع الكشف عن غیر وباإلضافة إلى ذلك، ینبغي اتخاذ احتیاطات معقولة ل. التقنیات الخاصة بالِملكیة أو أسرار التشغیل التجاریة

 . تنطبق ھذه السریة على معلومات الشركة حتى بعد أن یترك الفرد وظیفة روبر. قصد عن ھذه المعلومات

باإلضافة إلى ذلك، كما تتوقع روبر مراعاة حقوق الملكیة الفكریة وحقوق ِملكیة المعلومات الخاصة بھا، فإنھا تحترم حقوق 
: فاالعتراض أو النسخ أو االستیالء عن طریق الوسائل اإللكترونیة أو غیرھا من الوسائل، مثلھ، یوبناًء عل. ِملكیة اآلخرین

برامج الكمبیوتر، التسجیالت الصوتیة أو الفیدیو، المنشورات أو غیرھا من الممتلكات الفكریة المحمیة؛ إال بإذن من أصحاب 
وینبغي رفض أي عرض لمعلومات سریة من . ر للموظفینبراءات االختراع أو حقوق الطبع والنشر یتنافى مع سیاسة روب

 . مصادر خارجیة ما لم تُؤَخذ ضمانات قانونیة مناسبة

 دقة سجالت الشركات واإلبالغ
موظفي روبر البیانات الحقیقیة كافة  الموظفین لدینا السجالت كجزء من مھامھم العادیة، ومن األھمیة بمكان أن یقدمكافة  یقدم

 البیانات والتمثیالت.  ال ینطبق ھذا فقط على سجالت روبر، بل ینطبق أیًضا على الوكاالت الحكومیة فقط والدقیقة في
والموردین، والزبائن والصحافة، وعامة الجمھور.  كل موظف یشارك في إنشاء أو نقل أو إدخال المعلومات إلى السجالت 
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المبیعات، وحسابات النفقات) مسؤول، ویجب أن یعتني للقیام  المالیة والتشغیلیة لروبر (بما في ذلك أوراق الوقت، وسجالت
 بذلك تماًما وبصدق ودقة. 

 كیفیة ضمان الدقة
 : لضمان االمتثال لھذه السیاسة، من المھم أن نسعى جاھدین إلى

التأكد من أن المعامالت التجاریة مصرح بھا بشكل صحیح، وإنشاء وتسجیل إدخاالت واضحة وكاملة ودقیقة لتلك  •
المعامالت، تسجیلھا في دفاتر وسجالت روبر وفقًا للمبادئ المحاسبیة المقبولة عموًما، وسیاسات وإجراءات الرقابة 

 الداخلیة في روبر؛ 

 دفعة في وثائقھا الداعمة؛  تفصیل الطبیعة الحقیقیة لكل معاملة أو •

 اإلبالغ عن وجود أیة أموال غیر معلن عنھا أو غیر مسجلة، أو أصول أخرى؛  •

وتشمل التقاریر المراد تقدیمھا إلى مجلس األوراق المالیة، (التقاریر المقدمة إلى الھیئات التنظیمیة كافة  التأكد من أن •
 كاملةً وعادلةً ودقیقةً، ومقدمة في الوقت المناسب ومفھومة؛ ) أو تقدیمھا إلى مجلس األوراق المالیة

 مراجعتھا؛التعاون مع التحقیقات في سجالت روبر المالیة أو  •

مدعومة ) 1(إلى الحد الذي تكون فیھ التقدیرات واالستحقاقات ضروریة في تقاریر الشركة وسجالتھا، تأكد من أنھا  •
إلى الحد المادي ) 2(بوثائق مناسبة، وبناًء على أحكام حسنة النیة متوافقة مع سیاسات وإجراءات روبر المحاسبیة؛ و

 الذي وافقت علیھ اإلدارة؛ 

 سدَّد المدفوعات دائًما للشخص أو الشركة التي قدمت فعًال السلع أو الخدمات ذات الصلة؛ضمان أن تُ  •

 . التأكد من أن االتصاالت مع السلطات الضریبیة یتم التعامل معھا وفقًا لسیاسات المحاسبة واإلجراءات الخاصة بروبر •

ب نفقات الوجبات التي لم تُؤَكل، أو أمیال غیر مدفوعة، أو إن تقدیم حسا. الموظفین تقدیم نفقات حساب دقیقةكافة  ویُتوقَّع من
 تذاكر الطیران غیر المستخدمة، أو أیة نفقات أخرى لم یتم تكبدھا ھي تقاریر غیر شریفة ومحرمة

 ضوابط المحاسبة  
المقبولة عموًما، المعامالت بشكل صحیح ودقیق في دفاتر وسجالت روبر، بما یتوافق مع مبادئ المحاسبة كافة  یجب تسجیل

والرقابة الداخلیة لشركة روبر على التقاریر المالیة والضوابط الداخلیة األخرى، وأیة سیاسات وإجراءات أخرى ُمطبَّقة في 
اإلدخاالت كافة  الشركة. ال یمكن االحتفاظ بأیة حسابات مصرفیة غیر مسجلة، أو أموال أو أصول الشركات، ویجب أن تكون

كافة  دفاتر أو سجالت للشركات دقیقة، وأن تتوافق مع سیاسات وإجراءات روبر. وعالوةً على ذلك، یتحملالتي تتم في أیة 
السجالت المالیة المحفوظة والمسجلة لدى الوكاالت كافة  موظفي روبر، ضمن نطاق واجباتھم الوظیفیة، ضمان أن تكون

 الحكومیة صادقةً ودقیقةً. 

ضعین لھذه المدونة إجبار أي محاسب مستقل أو ُمعتَمد على التدقیق أو مراجعة البیانات موظفي روبر الخاكافة  یُحَظر على
 المالیة لشركة روبر، أو التالعب بھا أو تضلیلھا أو االحتیال علیھا، بغرض جعل البیانات المالیة ُمضلِّلة. 

  الوثائق 
ا المبلغ ألغراض غیر تلك الموصوفة في الوثیقة التي ال یجوز بقصد أو فھم دفع أموال الشركات بأن یُستخدَم أي جزء من ھذ

 . تدعم ھذا الدفع

یجب أن تتوافق أیة وثائق إجراءات الشركات التي تم اتخاذھا مع سیاسات اإلبالغ وإجراءات ومتطلبات روبر وأیة وكالة 
ثائق دقیقة، وأن یُحتفَظ بھا على النحو حكومیة مطبقة توفر الرقابة، أو لھا والیة قضائیة على ھذه المسألة. وینبغي أن تكون الو

المنصوص علیھ في النظام األساسي أو اللوائح أو التعلیمات التي تصدرھا ھذه الوكاالت. یُمنَع منعًا بات�ا على الموظفین تدمیر أو 
ارة السلیمة ألیة مسألة أو اإلد علیھا بشكٍل غیر الئق،أو التأثیر ات تغییر أو تزویر الوثائق أو السجالت بھدف عرقلة التحقیق

 تدخل في نطاق اختصاص أیة إدارة أو وكالة حكومیة. 
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 مكافحة غسیل األموال
تلتزم روبر بالوقایة من غسیل األموال وتمویل اإلرھاب، والكشف واإلبالغ عنھما.  إن غسیل األموال ھي عملیة تحویل 

كتنا، یجب علیكم العمل بجدیة لمنع استخدام أي من العائدات غیر المشروعة بحیث تصبح األموال مشروعة.  لحمایة شر
  منتجات أو خدمات روبر لزیادة غسیل األموال.  إذا اكتشفت نشاًطا مریبًا، فأبلغھ فوًرا إلى مشرفك أو مسؤول االمتثال.

   تقاریر لجنة األوراق المالیة؛ االتصاالت العامة األخرى

یق وفي الوقت المناسب ومفھوم في التقاریر والوثائق المرفقة، أو یقدم إلى كشركة عامة، تلتزم روبر بكشف كامل وعادل ودق
لجنة األوراق المالیة في االتصاالت العامة األخرى التي أدلَْت بھا روبر، وفقًا للجنة األوراق المالیة أو غیرھا من القواعد 

مت روبر، من بین تداب یر أخرى، ونفَّذت ضوابط وإجراءات الكشف (في إطار واللوائح المعمول بھا. ودعًما لھذا االلتزام، صمَّ
قواعد األوراق المالیة المعمول بھا)، كما تطلب روبر االحتفاظ بسجالت دقیقة وكاملة، وحظر اإلدخاالت الكاذبة أو المضللة أو 

اصة بروبر. یُتوقَّع من االصطناعیة على ووثائقھا وسجالتھا، والوثائق الكاملة لتسجیل المعامالت في السجالت المحاسبیة الخ
جمیع الموظفین، ضمن نطاق واجباتھم في مجال العمل، االمتثال لضوابط وإجراءات اإلفصاح الخاصة بروبر؛ لضمان أن 
ل في الوقت المناسب، وتتم معالجتھا وتلخیصھا واإلبالغ عنھا وفقًا لکل القواعد  المعلومات الجوھریة المتعلقة بروبر تُسجَّ

 یجبول بھا في مجلس األوراق المالیة. إذا كان نطاق عملك ینطوي على اإلبالغ عن المعلومات الجوھریة، فواألنظمة المعم
الموظفین المعلومات إلى مشرفھم؛ معتقدین أنھا قد تكون كافة  تدریبك على ھذه الضوابط واإلجراءات. ومن المتوقع أن یقدم

 معروفة على مستویات أعلى من الشركة.  جوھریة بشأن روبر، ولكنھم یعتقدون أنھا قد ال تكون

 اإلفصاحات عن معلومات الشركة دقیقة ومتطابقة تماًما مع القوانین واللوائح المعمول بھا، فإنكافة  ومن أجل ضمان أن تكون
ھذه اإلفصاحات یجب أن تتم فقط من خالل قنوات محددة. راجع قسم "االتصال اإلعالمي" للحصول على مزید من كافة 

 علومات. الم

باإلضافة إلى أداء واجباتھم ومسؤولیاتھم بموجب ھذه المتطلبات، سیقوم كل من الموظفین التنفیذیین للشركة بإنشاء وإدارة نظم 
 : اإلبالغ واإلجراءات لروبر، مع العنایة الواجبة واالجتھاد لضمان ما یلي

تُقدَّم إلى الھیئة العامة لالتصاالت وغیرھا من البالغات تتضمن التقاریر المقدمة إلى مجلس األوراق المالیة أو التي  •
 . العامة معلومات كاملة وعادلة ودقیقة وفي الوقت المناسب ومفھومة دون تحریف الحقائق المادیة أو حذفھا

ل بشكل كامل ودقیق في دفاتر وسجالت روبر وفقًا للمبادئ المحا • سبیة تُعتَمد المعامالت التجاریة بشكل صحیح، وتُسجَّ
 . المقبولة عموًما، والسیاسات المالیة المعمول بھا في روبر

یتم االحتفاظ بسجالت الشركة أو التخلص منھا وفقًا لسیاسات روبر المعمول بھا، والمتطلبات القانونیة والتنظیمیة   •
 .  المعمول بھا
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 المسؤولیات نحو الجمھور
  ت األجنبیة الفاسدة العالقات مع المسؤولین العمومیین؛ قانون الممارسا

 تلتزم روبر بدقة بجمیع القوانین المعمول بھا
مكافحة الرشوة والفساد، بما في ذلك قانون 

الممارسات األجنبیة الفاسدة، وقانون مكافحة 
الرشوة في المملكة المتحدة.  تَحُظر روبر إعطاء 

أي شيء من القیمة، بشكل مباشر أو غیر 
مباشر، لمسؤولي الحكومات األجنبیة أو 

ن السیاسیین األجانب من أجل الحصول المرشحی
  على األعمال أو االحتفاظ بھا. 

وقد وضعت روبر سیاسات وإجراءات وضوابط 
داخلیة لالمتثال لقوانین مكافحة الرشوة ومكافحة 

الفساد.  ویشمل ذلك بذل العنایة الواجبة من 
طرف ثالث بھدف تخفیف مخاطر االنخراط في 

 .الفساد من أطراف ثالثة

تعامل مع المشرعین والھیئات التنظیمیة في ال
والوكالء المیدانیین الحكومیین أو غیرھم من 

الموظفین العمومیین، أو حزب سیاسي، أو 
حزب مسؤول أو مرشح سیاسي؛ یجب على 

 موظفي روبر عدم:

االنخراط في أي سلوك غیر الئق  •
یھدف إلى الحصول على األعمال 

 التجاریة أو االحتفاظ بھا أو توجیھھا، 

التأثیر بشكل غیر الئق في أي من ھؤالء األشخاص أو َمن یرتبط بھم في اتخاذ إجراءات غیر سلیمة، أو لتجنب اتخاذ  •
 المطلوب منھا، أو غیر ذلك في أداء واجباتھم. 

ویَصدُق . ال ینبغي إعطاء المدفوعات أو الھدایا أو األشیاء األخرى ذات القیمة للمسؤول الحكومي ألي سبب كان كقاعدة عامة،
ذلك في الوالیات المتحدة وخارجھا على حد سواء، على الرغم من أن الدفع المناسب من موظفي روبر إلى تمثیل حكومي أو 

ومیة الروتینیة التي ال تنطوي على تغییر لمنح األعمال أو االستمرار في شبھ حكومي لتسھیل أو تسریع أداء اإلجراءات الحك
 . القیام بأعمال، قد یُسَمح بھ بموجب قانون الوالیات المتحدة والقانون األجنبي

ال یمكن للموردین والوكالء والموزعین وشركاء األعمال التجاریة  كما ال یمكن استخدام طرف ثالث لمحاولة إخفاء الرشوة،
یجب بذل العنایة الواجبة المناسبة فیما یتعلق باألطراف الثالثة .  قدیم أو استالم رشوة تتعلق بعمل روبر، أو باستغالل اسمھات

 .  لحكمویجب مراقبة المدفوعات والنفقات عن كثب والتدقیق فیھا لضمان االمتثال لھذا ا.  التي یتم تقییمھا على أنھا تمثل خطًرا

 ما مسؤولیتنا؟

عدم عرض أو وعد أو تقدیم أي شيء من •
إلى مسؤول حكومي ) مھما كان اسمی�ا(القیمة 

 .من أجل الحصول على میزة تجاریة

عدم توجیھ أي طرف ثالث أو دفعھ أو السماح •
 .لھ بدفع مبلغ محظور نیابةً عنك

 عدم دفع أي مبلغ لطرف ثالث مطلقًا یعلم أو•
لدیھ سبب العتقاد أنھ من المرجح أن یُستخدَم 

في تقدیم شيء ذي قیمة لمسؤول حكومي 
 .بشكل غیر صحیح

ل دائًما أیة مدفوعات أو إیصاالت تم • سّجِ
الحصول علیھا بدقة، بشكل كامل، وفي الوقت 

 .المناسب

تذكر أن الرشوة یمكن أن تتخذ شكل أموال أو     
 .خرىھدایا أو خدمات، أو أیة فائدة أ

ینبغي النظر في االنحراف عن ھذه السیاسة والموافقة علیھا فقط على أساس كل حالة على ِحَدة، وبعد اإلحالة إلى مسؤول 
وینبغي إحالة الطلبات المقدمة من الوكاالت الحكومیة للحصول على معلومات أو اجتماعات غیر االتصاالت الروتینیة .  االمتثال

إذا كانت سالمتك . إلى المستشار العام لروبر) االتصاالت الروتینیة المتعلقة باالمتثال للصادرات: مثل(في سیاق األعمال العادیة 

معرضة للخطر، فقد یتم الدفع، ثم یتم إبالغ مسؤول االمتثال أو المستشار العام لشركة الشخصیة أو أمنك أو حریة حركتك 
 . روبر بعد ذلك، ویجب تدوین ذلك بشكل صحیح في دفاتر وسجالت الشركة
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  یة والمساھماتساألنشطة السیا
تلتزم روبر باالمتثال ألیة قوانین ساریة بشأن المساھمات السیاسیة، بما في ذلك تلك التي تمنع الشركات من تقدیم مساھمات 

الشركة أو یُحَظر على الموظفین والمدیرین القیام بأنشطة سیاسیة شخصیة؛ مستخدمین وقت . سیاسیة فیما یتعلق باالنتخابات
وباإلضافة إلى ذلك، یجب علیكم عدم تقدیم أیة مساھمة سیاسیة باسم روبر أو نیابةً عنھا دون موافقة . ممتلكاتھا أو معداتھا

شراء : ویشمل ھذا لیس فقط المساھمات المباشرة للمرشحین، ولكن أیًضا أنشطة أخرى مثل. لروبر مسبقة من الرئیس التنفیذي
 . اسي، وتوفیر السلع أو الخدمات، أو دفع ثمن اإلعالنات وغیرھا من نفقات الحملةالتذاكر لحضور حدث سی

أي تبرعات خیریة مقدمة من الشركة أو بالنیابة عنھا ال یجوز أبدًا أن تكون بغرض التأثیر على عمیل أو مورد أو عامٍل 
 حكومي أو قرار أي طرٍف ثالث.

  ؛ البیانات العامة باإلعالماالتصال 
اإلفصاحات الخاصة بمعلومات روبر، على سبیل الذكر ولیس الحصر المعلومات المتعلقة باألداء كافة  ضمان أن تكون من أجل

المالي، والعقود المادیة، وغیرھا من المعلومات الھامة للمستثمرین والمنظمین والجمھور العام؛ دقیقة وفي إطار االمتثال الكامل 
؛ تطلب "الكشف االنتقائي"ما في ذلك الئحة اإلفصاح العادل بلجنة األوراق المالیة التي تحظر للقوانین واللوائح المعمول بھا، ب

ما لم یكن قد ُسِمح لك على وجھ التحدید بذلك، یُحَظر . روبر أال تتم كل ھذه اإلفصاحات إال من خالل قنوات خاصة ومحددة
ق المالیة، وممثلي وسائل اإلعالم، والمسؤولین الحكومیین، على الموظفین والمدیرین مناقشة شؤون الشركة مع محللي األورا

 . وخطة المعاشات التقاعدیة، أو مدیري صنادیق مماثلة وغیرھم من األشخاص الخارجیین

من أجل التأكد من أن األخبار الصادرة عن روبر دقیقة وفي الوقت المناسب وُمتَِّسقة بما یتفق مع المتطلبات القانونیة المعمول 
فإن ھذه اإلصدارات مسؤولیة الرئیس التنفیذي لروبر، والمدیر المالي، وقادة عالقات المستثمرین، التي یتعین تنفیذھا وفقًا  بھا،

االستفسارات الواردة من وسائط اإلعالم كافة  وكقاعدة عامة، ینبغي إحالة. لإلجراءات المناسبة التي یجب تطویرھا وتنفیذھا
 . لیة إلى المسؤولین التنفیذیین في الشركةالعامة أو التجاریة أو الما

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي
یجب أن نكون مدركین لآلثار والعواقب غیر المقصودة، التي یمكن أن تنجم عن استخدامنا لوسائط التواصل االجتماعي.  

مع القوانین والقواعد واألنظمة والسیاسات  وتحقیقًا لھذه الغایة، یجب أن یكون أي استخدام لوسائل التواصل االجتماعي متفقًا
إضافة االتصاالت مھنیة، ولیس لھا تأثیر سلبي في شركتنا.  وكافة  المعمول بھا.  یجب على الموظفین والمدیرین التأكد من أن

 یجب علینا عدم تقدیم تعلیقات شخصیة یمكن أن تُفسَّر على أنھا تعلیق أو تأیید من روبر.  إلى ذلك، 

من ذلك أنھ یجب علینا مطلقًا عدم مناقشة أو الكشف عن المعلومات السریة، أو تسریب معلومات جوھریة، غیر عامة.  األھم 
 یُرجى االطالع على قسم "المعلومات السریة" لمزید من التفاصیل.

 الحمایة البیئیة   
التدابیر المناسبة كافة  نحن حریصون على اتخاذتلتزم روبر بحمایة البیئة، وضمان االستدامة، ودعم المسؤولیة االجتماعیة.  و

 لضمان أن عملیات التصنیع والنقل وأنشطة التخلص من النفایات الخاصة بنا تتَِّفق مع حمایة البیئة. ویتضمن ھذا:

 تعیین موظفین مؤھلین إلدارة برامج الرقابة البیئیة التابعة لروبر،  •

 التعاون مع الحكومة والمجموعات الصناعیة لوضع معاییر مناسبة،  •

 مرافق اإلنتاج الھندسیة للتخلص من تصریفات الملوثات،  •

 إعالم الموظفین وسكان المجتمع بمسائل الرقابة البیئیة ذات الصلة،  •

 عدم التعامل إال مع المقاولین ذوي السمعة الطیبة في مجال التخلص من النفایات،  •

 . متثال لجمیع القوانین واللوائح المعمول بھاواال •

المخاطر البیئیة واالجتماعیة مع القوانین المعمول بھا، كافة  من المتوقع من الموظفین، ضمن نطاق عملھم، تحدید وإدارة
 . والقواعد واللوائح المتعلقة بالبیئة
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  احترام القانون المحلي والجمارك 
كما ھو الحال في الوالیات المتحدة، تتوقع روبر االمتثال للقانون أینما تعمل. كما أننا نسعى إلى احترام العادات والمؤسسات 

المحلیة خارج الوالیات المتحدة. ومن الشائع في العدید من البلدان (وغالبًا ما یكون ذلك قانونی�ا في تلك البلدان) تقدیم مدفوعات 
لعاجلة.  ومع ذلك، یجب أال نستخدم العُْرف المحلي ذریعةً النتھاك القوانین الساریة، أو سیاسات الشركات. مقابل الخدمات ا

ونرى أن احترام القانون المحلي ھو الحد األدنى المقبول من السلوك. وكثیًرا ما تُلِزمنا معاییر روبر بأن نتجاوز الحد األدنى 
 أعلى.  لذلك، ال نسمح بھذه المدفوعات.  القانوني، وأن ندیر شؤوننا وفق معاییر 

 . االمتثالأي شخص یشعر بأنھ یواجھ نزاًعا بین سیاسات روبر والعُْرف أو القانون المحلي یجب أن یتواصل مع مسؤول 
ر وكذلك یجب أال یُساء تأویل أي شيء یرد في ھذه المدونة على أنھ یتطلب أي نشاط یحظره القانون المعمول بھ، أو أنھ یحظ

 أي نشاط یكفلھ القانون المعمول بھ.

 قوانین مكافحة المقاطعة
یجب على روبر أال تدخل في اتفاقیات لھا أثر في تعزیز أیة مقاطعة غیر مرخصة لبلد صدیق للوالیات المتحدة.  وتحظر 

 یات المتحدة، بما في ذلك:الوالیات المتحدة اإلجراءات واالتفاقیات التي یمكن أن تزید المقاطعة التي لم توافق علیھا الوال

 رفض القیام بأعمال تجاریة مع أشخاص آخرین أو شركات أخرى، •
 أو التمییز في ممارسات العمالة، •
ین، أو الجنس أو األصل القومي ألي شخص أمریكي؛ أو •  أو تقدیم معلومات عن الِعْرق أو الدِّ
 .رةاستخدام خطابات االعتماد التي تحتوي على أحكام المقاطعة المحظو •

 .یجب على روبر اإلبالغ عن أي طلب التخاذ إجراء، أو محاولة التوصل إلى اتفاق من شأنھ أن ینتھك ھذه المحظورات

  ضوابط التصدیر واالستیراد  
أو حظًرا على بعض المعامالت الدولیة التي تشمل /وتضع العدید من البلدان، بما في ذلك الوالیات المتحدة، ضوابط و

وتشمل المعامالت الدولیة نقل أو . وإعادة التصدیر والواردات، والكشف عن البیانات التقنیة لألشخاص األجانبالصادرات 
. استالم السلع أو التكنولوجیا أو المعلومات أو البیانات أو البرمجیات ألي سبب وبأیة وسیلة، بما في ذلك اإلرسال اإللكتروني

قبل الدخول في معاملة دولیة، یجب على الموظفین . نین والقواعد واللوائح المعمول بھایجب على الموظفین االلتزام بجمیع القوا
 .القوانین والقواعد واللوائح المعمول بھاكافة  التأكد من أن المعاملة تتوافق مع

 الحظر والجزاءات
أنحاء العالم، حتى كافة  بیر من الكیانات فيوتُقیِّد العدید من البلدان، بما في ذلك الوالیات المتحدة، المعامالت المالیة مع عدد ك

یجب على روبر االمتثال الكامل لجمیع العقوبات االقتصادیة والحظر الذي یُقیِّد األشخاص أو الشركات من .  مع بلدان بأكملھا
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 ، فأبلغ مسؤول إذا کنت تشك في أي انتھاك لعقوبة أو حظر.  التعامل مع بعض األفراد أو الجماعات أو الكیانات أو البلدان
 .االمتثال فوًرا

اال�سان حقوق  
مون نحن ن ام مل�ت ي  �ساناإل  حقوق باح�ت

كاتنا جميع تمتثل أن �جب .اإل�سان حقوق لحما�ة العالم�ة الجهود ودعم مكان كل �ن �ش  
ن  لجميع و�ائعينا ووكالئنا وموظفينا ي  بها المعمول القوانني ي العمل تحظر اليت الحديثة والعبود�ة بالب�ش  واالتجار األطفال وعمالة الج�ب . 

 بھم للحصول على مساعدة بشأن ھذه المدونة األشخاص الذین یمكنكم االتصال

 تحدَّث إلى مشرفك •
 تحدَّث إلى مسؤول االمتثال •
  3565-227 (888) 1+استخدم خط األخالق واالمتثال الخاص بروبر تكنولوجیز، •

ی�ا و.  البرید اإللكتروني، أو الھاتف تذكر أنھ یمكنك دائًما طرح سؤال، أو إثارة مخاوف شخصیاً، عبر یمكنك أن تظل ِسّرِ
عند تقدیم بالغ إلی خط األخالقیات واالمتثال في روبر، ال یتعین علیك و .، حیثما یسمح القانون بذلكأو مجھول الھویة

 . إدراج أیة معلومات لتحدید الھویة
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