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رسالة من المدير التنفيذي
السادة موظفي ،Avient
نظ ًرا ألننا جزء من رشكة عاملية متنامية ،فإننا نواجه مواقف صعبة وعمليات صنع قرار معقّدة .نحن ندرك أن املوظفني ،والعمالء ،واملوردين ليسوا أصحاب املصلحة الوحيدين
لدينا  -بل البلدان واملجتمعات التي نعمل فيها ،وكذلك العامل بأرسه ،يتأثرون بعملياتنا ،ومنتجاتنا ،وموظفينا.
نسعى يف  Avientجاهدين إلنشاء مؤسسة مستدامة من الطراز العاملي ،من خالل إدارة األعامل بطريقة تلبي احتياجات الحارض دون املساس بقدرة األجيال املقبلة عىل تلبية
احتياجاتها الخاصة .يرِد هذه االلتزام يف الطريقة التي نتعرف من خاللها عىل االستدامة :األشخاص ،واملنتجات ،والكوكب ،واألداء .وبصفتنا رشكة الرعاية املسؤولة® ملجلس الكيمياء
األمرييك وعضو مؤسس يف اتحاد القضاء عىل النفايات البالستيكية فإننا ملتزمون بتعهدنا أيضً ا عن طريق عالمتنا البارزة بتجنب املفاجآت ( )No Surprises PledgeSMووعود
االستدامة الخاصة بنا ،أننا نتمسك بهذه املبادئ عن طريق إحياء القيم الشخصية املتمثلة يف النزاهة ،واألمانة ،واالحرتام.
للمساعدة يف توجيه سلوكنا ،تضع مدونة قواعد سلوكنا مجموعة واضحة من املعايري األخالقية والسلوكية لسري العمل .وينبغي لك عدم قراءتها اآلن واستيعاب املحتوى فحسب،
بل ينبغي لك أيضً ا الرجوع إليها للحصول عىل اإلرشادات عندما تواجهك مشكالت جديدة ،أو غري واضحة ،أو معقدة يف عملك .ونحن نسعى جاهدين للحفاظ عىل معيار عاملي
ثابت للسلوك األخالقي ،مع احرتام الثقافات واملامرسات التجارية للبلدان واملجتمعات املحلية التي نتفاعل معها.
ومن الرضوري أن ميتثل كل فرد م ّنا بالكامل ملدونة قواعد السلوك هذه .إن عدم االمتثال الكامل ملدونة قواعد السلوك هذه قد ينطوي عىل رضر لسمعتنا الشخصية وأداء الرشكة.
ومع ذلك ،عندما نطبق باستمرار املبادئ األخالقية املحددة يف مدونة قواعد السلوك لدينا عىل جميع عالقاتنا العاملية ،فإننا ندير بيئة أعامل تساهم يف تحقيق النجاح الحايل
واملستقبيل لرشكتنا.
نشكرك عىل دعمك املستمر الثابت لهذا املعيار املهم.
مع خالص االحرتام والتقدير،
روبرت إم باترسون
رئيس مجلس اإلدارة ،والرئيس ،واملدير التنفيذي

"نحن ندرك أن املوظفني ،والعمالء ،واملوردين ليسوا أصحاب
املصلحة الوحيدين لدينا  -بل إن البلدان واملجتمعات التي
نعمل فيها ،وكذلك العامل بأرسه ،يتأثرون بعملياتنا ،ومنتجاتنا،
وموظفينا".
—روبرت إم باترسون—رئيس مجلس اإلدارة ،والرئيس ،واملدير
التنفيذي
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رؤيتنا واست راتيجيتنا
ةيؤرلا
يف  Avientنبتكر حلوالً متخصصة ومستدامة خاصة باملواد تحول ما يجابهه العميل من تحديات إىل فرص ،وتقدم منتجات جديدة لعامل أفضل.

اإلست راتيجية
التخصص
ُي ّيزنا التخصص من خالل توفري عروض تخلق قيمة لعمالئنا.
العوملة
ميكننا التوسع يف اآلفاق العاملية
من تقديم الخدمة لعمالئنا باستمرار يف كل مكان يف العامل.
التميز التشغييل
ميكننا التميز التشغييل من االستجابة لطلبات العميل بالتحسني املستمر.
التميز التجاري
يحكم التميز التجاري أنشطتنا يف السوق حيث نقدم القيمة للعمالء.

Specialization

Commercial
Excellence

Associates

Operational
Excellence

Globalization

القيم األساسية والشخصية
القيم األساسية
التعاون واالبتكار والتميز .تركز هذه القيم األساسية ،التي تبدأ بقراراتنا وإجراءاتنا الفردية ،عىل تركيزنا عىل أن يكون العميل يف قمة أولوياتنا من خالل خلق قيمة حقيقية من
خالل التعاون ،واالبتكار ،وااللتزام الثابت بالتميز .سنحافظ عىل هذه القيم بأقىص درجات النزاهة يف كل ما نقوم به.

القيم الشخصية
النزاهة ،واألمانة ،واالحرتام .يبدأ تطبيق هذه القيم الشخصية من جانب كل واحد م ّنا  -فاألحكام والقرارات التي نتخذها كأفراد تؤثر عىل الطريقة التي يُنظر بها إىل  Avientيف
السوق ويف املجتمعات التي نعمل فيها.
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مدونة قواعد سلوكنا
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المبادئ التوجيهية للسلوك األخالقي
إن مدونة قواعد السلوك لدى "( Avientاملدونة") متثل دليالً للسلوك يف العمل؛
والغرض منها هو املساعدة يف ضامن الحفاظ عىل قيمنا وعىل سمعة Avient
وتعزيزهام.
ت ُشكّل قيم  Avientالطريقة التي منارس بها عملنا .لقد أنشأنا رشكة ذات زخم
شديد :رشكة ميتد نشاطها عىل املستوى العاملي ولديها رؤية واضحة .ومن املهم أن
نفكر يف طريقة استمرارنا يف تحقيق النجاح والنمو حتى تظهر قيمنا يف مامرسات
األعامل التي نستخدمها .وتستند هذه القيم إىل املعايري األخالقية العالية ،وتتطلب
الصدق والنزاهة يف تعامالتنا التجارية.
سنواجه دامئًا مواقف العمل التي يكون فيها "اإلجراء الصحيح" واضح عىل الفور.
سيحدث تضارب بني مصالح الرشكة ،والزمالء ،والعمالء ،واملوردين ،واملجتمعات
التي نعمل فيها .وسيساعدك هذا الدليل يف تحديد حل أوجه التضارب هذه
واختيار أفضل إجراء.
يجب علينا أيضً ا االمتثال للقوانني ،والقواعد ،واللوائح املعمول بها كل بلد نعمل
فيه .إن االمتثال للقوانني واللوائح واجب عىل جميع موظفي  Avientوعىل رشكة
 Avientنفسها .ويف مدونة قواعد السلوك هذه إن "موظفي  "Avientيشمل
موظفي  ،Avientواملديرين ،والوكالء ،واالستشاريني ،واملقاولني يف جميع فروع
.Avient
بصفتنا رشكة عاملية يقع مقرها الرئييس يف الواليات املتحدة ،تنطبق كل من قوانني
الواليات املتحدة والقوانني واللوائح املعمول بها يف البلدان األخرى التي منارس
فيها نشاطنا التجاري عىل أنشطتنا .وقد تجد أيضً ا أن العادات واألعامل التجارية
املحلية أو املامرسات االجتامعية ال تفي باملعايري املنصوص عليها يف املدونة .وإذا
مل تكن متأكدًا من القوانني أو السياسات املعمول بها ،أو تعتقد أنه قد يكون هناك
تعارض بني القوانني املعمول بها أو بني القوانني والعادات املحلية وسياساتنا ،فيجب
أن تطلب املساعدة من أي من موارد األخالقيات واالمتثال لدينا .وتذكَّر أن نفس
املعايري األخالقية تنطبق أينام ك ّنا أو أينام مارسنا عملنا التجاري.

القيم الشخصية
النزاهة ،واألمانة ،واالحرتام
يبدأ تطبيق النزاهة ،واألمانة ،واالحرتام من جانب كل واحد م ّنا  -فاألحكام
والقرارات التي نتخذها كأفراد تؤثر عىل الطريقة التي يُنظر بها إىل  Avientيف
السوق ويف املجتمعات التي نعمل فيها.
جسد هذه القيم يف سلوكنا
للترصف بنزاهة شخصية ،يجب عىل كل واحد م ّنا أن يُ ّ
الشخيص .يتحمل كل م ّنا مسؤولية الوفاء باملعايري األخالقية املحددة يف املدونة.
ويجب علينا أيضً ا طرح األسئلة ،والتامس التوجيه ،وإبداء القلق تجاه املواقف
املشتبه بها .ومن املهم أن نفهم معايرينا األخالقية وأن نترصف عىل أساس الغرض
التي ُو ِضعت ألجله عندما نكون بصدد اختيار أفضل مسار للعمل.
ت ُشكّل هذه القيم التزا ًما نتعهد به بصفتنا موظفي  Avientإىل أصحاب املصلحة
لدينا ومجتمعاتنا.
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...كسفن لأسا
إذا كان لديك سؤاالً أو كنت تشعر بالقلق تجاه السلوك املناسب لك أو
ألي شخص آخر وال ميكنك العثور عىل إجابة يف مدونة قواعد سلوكنا أو يف
سياساتنا ،فتحقَّق ملعرفة ما إذا كانت لديك الحقائق املطلوبة التخاذ قرار يف
هذا الشأن ،وفكِّر يف من ميكن أن يتأثر باملوقف ثم اطرح عىل نفسك األسئلة
التالية:
•هل مسار اإلجراءات قانوين؟
•هل مسار اإلجراءات متوافق مع مدونة قواعد السلوك ومع قيم
Avient؟
•هل مسار اإلجراءات يُظهر االحرتام ملوظفينا ،وأصحاب املصلحة لدينا،
وعمالئنا ،وموردينا ،ومجتمعاتنا؟
•هل ستشعر باالرتياح إذا ُذكِرت اإلجراءات التي اتّخذتَها يف األخبار؟
•هل ستشعر بالفخر بأن تُخرب عائلتك أو شخص أنت معجب به
باإلجراءات التي اتخذتها؟
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مسؤولياتك
•تع ّرف عىل املدونة وجميع القوانني ،واللوائح ،والسياسات التي تنطبق عىل عملك يف
 Avientوامتثل لها
•كُن أمي ًنا ومحرتفًا يف جميع أعاملك التي ت ُنفّذها بالنيابة عن الرشكة.
•اطلب املساعدة عندما تكون لديك أسئلة أو مخاوف بشأن األخالقيات أو االمتثال ،أو
مم يجب فعله يف موقف محدد.
عندما تكون غري متأكد ّ
•ال ترتدد لحظة يف اإلبالغ عن االنتهاكات املحتملة للقوانني ،أو اللوائح ،أو املدونة .ميكنك
العثور عىل أوصاف موارد الرشكة التي ميكنك اللجوء إليها لطرح األسئلة أو اإلبالغ عن
املخاوف يف نهاية املدونة.
•أكمل التدريب عىل االمتثال واألخالقيات املطلوب باإلضافة إىل الشهادات املطلوبة.

المسؤوليات اإلضافية للمشرفين والمديرين في Avient
وتحل بالسلوك املناسب يف .Avient
•كُن منوذ ًجا يُحتذى به َّ
•تأكَّد من أن فريقك عىل دراية بأهمية ومتطلبات مدونة قواعد السلوك وسياسات الرشكة
بشأن االمتثال القانوين واألخالقيات.
•ساعد زمالئك من الرشكاء عىل االلتزام مبتطلبات مدونة قواعد السلوك ،مع تقديم إرشادات
حول املدونة وقيم .Avient
•ع ِّزز بيئة عمل تشجع عىل االتصاالت الرصيحة واملفتوحة حول توقعات الرشكة.

سؤال وجواب
رأيت شي ًئا يف الرشكة بدا وكأنه ينتهك قواعد مدونة قواعد السلوك .أشعر أنه يجب
سؤالُ :
أبلغت عن ذلك
ُ
يل اإلبالغ عن هذا ولكني أشعر بالتوتر حول كيفية استجابة مديريت إذا
ع ّ
 قد تجعل عميل أكرث صعوبة بالنسبةيل فعله؟
يل .ما الذي يجب ع ّ
عب َت عن مخاوفك حيال يشء ما بحسن نية،
َ
الجواب :إذا
أبلغت عن سوء سلوك أو ّ
فسوف تتخذ  Avientالخطوات ،مبا يف ذلك اإلجراءات التأديبية ،الالزمة ملنع أي انتقام
عب ملديرك عن مخاوفك برصاحة وأمانة .وإذا كنت تشعر بعدم االرتياح أثناء
ضدكِّ .
فأخب املوارد
التحدث مع مديرك أو إذا مل تكن راض ًيا عن رد مديركِ ،
األخرى املوضحة يف املدونة باملشكلة.
يجب أال تخىش أي عواقب لإلبالغ بحسن نية .نحن ال نتسامح مع االنتقام.
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حل المسائل واإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال
تُز ّودك مدونة قواعد سلوكنا بإرشادات الستخدامها يف التعامل مع املشكالت التي
قد تطرأ يف عملك ومساعدتك عىل اتخاذ القرارات الصحيحة .ومع ذلك ،ال تستطيع
هذه املدونة اإلجابة عن كل سؤال أو معالجة كل موقف .وقد توفر سياسات
وإجراءات  Avientاألخرى املعلومات األكرث تحديدًا التي تحتاجها.
نحن نشجعك عىل البحث عن إجابات ألي أسئلة حول املدونة أو توقعاتنا قبل
اتخاذ أي إجراء يُثري قلقك أو تشك يف أنه قد يكون مخالفًا للقانون .إذا مل تكن
مم يجب عليك القيام به ،فاطلب املساعدة.
متأكدًا ّ
من املهم أن تُقابل أسئلتك ومخاوفك باالهتامم حتى يتم اإلجابة عن كل سؤال
ويتم التعامل مع كل مخاوفك .يف العادة ،يكون الشخص األكرث فعالية لإلجابة عن
سؤالك أو التعامل مع مخاوفك هو املرشف أو ممثل املوارد البرشية.
يتحمل جميع مديري  Avientمسؤولية االستامع إىل األسئلة التي يطرحها املوظفني
واملخاوف التي يشعرون بها بشأن املشكالت املوضحة يف مدونة قواعد السلوك هذه
ومعالجة كل سؤال والتعامل مع كل مصدر للقلق .وت ُح ّمل  Avientجميع املديرين
املسؤولية عن هذا السلوك والقيادة .يجب أن يعلم املوظفون أن  Avientلن تسمح
بأي انتقام ناتج عن عمليات اإلبالغ املتعلقة باالنتهاكات املشبوهة لقواعد السلوك
التي تم اإلدالء بها بحسن نية.
اشتبهت بحدوث انتهاك للقانون ،فأبلِغ مرشفك ،أو ممثل املوارد
مت أو
َ
إذا علِ َ
البرشية ،أو مسؤول أخالقيات الرشكة عىل .ethics.officer@avient.comلإلبالغ
عن املحاسبة املشتبه بها ،أو ضوابط املحاسبة الداخلية أو مشكالت التدقيق ،ميكنك
أيضً ا االتصال بقسم التدقيق الداخيل أو التعبري عن مخاوفك للجنة التدقيق يف
مجلس اإلدارة عن طريق االتصال باملستشار العام.
س ُنجري تحقيقًا مناس ًبا يف جميع املواقف أو يف السلوك الذي قد ينتهك مدونة
قواعد سلوك  .Avientيتحمل كل م ّنا مسؤولية التعاون مع عملية أي تحقيق
والتحيل بالرصاحة والصدق بها ،سوا ٌء تم إجراؤها داخليًا من ِقبل  Avientأو من
ِقبل طرف ثالث.

الخط الساخن لألخالقيات
نتوقع أن يتمكن املرشف ،أو ممثل املوارد البرشية ،أو مسؤول أخالقيات الرشكة
التعامل بفعالية مع معظم األسئلة واملخاوف أو االنتهاكات املحتملة .ومع ذلك ،يف
بعض الحاالت ،قد ترغب يف أن تظل هويتك مجهولة .يف مثل هذه الحاالت ،يجب
عليك اإلبالغ عن االنتهاك أو املخاوف عرب الخط الساخن لألخالقيات.
يتوفر الخط الساخن لألخالقيات عىل مستوى العامل إلنشاء تقرير عرب اإلنرتنت أو
الهاتف ،وهو يتميز بإمكانات التواصل عرب لغات متعددة وباإلتاحة عىل مدار 24
ساعة يف اليوم طوال جميع أيام األسبوع .يتم تشغيل الخط الساخن بواسطة رشكة
خدمات احرتافية خارجية تُقدّم هذه الخدمات للعديد من الرشكات .عندما تُقدّم
بالغًا باستخدام الخط الساخن ،لن يُطلب منك تعريف نفسك وقد تظل هويتك
مجهولة إىل الحد الذي يسمح به القانون املحيل .إذا كنت غري قادر عىل تقديم
تقرير عرب الخط الساخن لألخالقيات ،فتذكَّر رجا ًء أنه ميكنك دامئًا االتصال مبمثل
املوارد البرشية أو مسؤول أخالقيات الرشكة للتعبري عن أي أسئلة أو مخاوف قد
تكون لديك.
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ميكنك الوصول إىل الخط الساخن عىل موقعنا اإللكرتوين ،The Loop ،يف القسم
"األشخاص واإلدارات ،األخالقيات وسياسات الرشكة".

عدم االنتقام
لن تتسامح  Avientمع االنتقام من أي فرد يسعى بحسن نية إىل الحصول عىل
املشورة ،أو التعبري عن مخاوفه ،أو اإلبالغ عن سوء سلوك ،أو تقديم معلومات يف
تحقيق يتعلق بانتهاك مشتبه به ملدونة قواعد السلوك .وسيتم التحقيق يف مزاعم
االنتقام حسبام يقتيض الحال .إذا كنت تظن أن أحدًا قد انتقم منك بسبب إبالغك
عن مشكلة تنتهك األخالق أو مشكلة بشأن االمتثال ،أو بسبب تقدميك ملعلومات
يف تحقيق يتعلق بانتهاك مشتبه به ملدونة قواعد سلوك رشكة  ،Avientفاتصل عىل
الفور باملرشف ،أو مدير املوارد البرشية ،أو مسؤول أخالقيات الرشكة ،أو قدّم بالغًا
عرب الخط الساخن لألخالقيات لدى الرشكة.

تطبيق مدونة قواعد السلوك
تنطبق مدونة قواعد سلوكنا عىل إجراءات وعالقات جميع موظفي  Avientمع
بعضهم البعض ،ومع العمالء ،ومع أصحاب املصلحة يف  .Avientيف هذه العالقات
وعند اتخاذ اإلجراءات ،يجب عىل موظفي  Avientمراعاة أعىل معايري السلوك
األخالقي مبا يتفق مع مدونة قواعد السلوك هذه .ويجب عليك أيضً ا االلتزام بجميع
سياسات  ،Avientوإجراءاتها ،وقواعد العمل والسلوك الخاصة باملوقع لهذه الرشكة.
وإذا كانت السياسات أو اإلرشادات املحلية يف قسم أو موقع عمل معني أشد
رصام ًة من السياسة أو التوجيهات املنصوص عليها يف املدونة ،فيجب عليك دامئًا
اتّباع السياسة األشد رصامةً .من املتوقع أن يُبلغ جميع موظفي  Avientعن أي
حالة لعدم االمتثال ملدونة قواعد السلوك هذه عىل الفور إىل أي من املوارد املعنية
باألخالقيات واالمتثال املوضحة يف املدونة.
ال يجوز التنازل عن مدونة قواعد السلوك هذه للمسؤولني التنفيذيني أو املديرين
إال من ِقبل مجلس اإلدارة أو لجنة مجلس اإلدارة .بالنسبة للمسؤولني واملوظفني
اآلخرين ،ال يجوز منح التنازالت عن مدونة قواعد السلوك هذه إال من ِقبل مسؤول
أخالقيات الرشكة بالتشاور مع األعضاء الدامئني يف لجنة األخالقيات.
يجب عىل جميع رشكاء  Avientأن يُ ِق ّروا بأنهم قد قرأوا وفهموا مدونة قواعد
السلوك هذه وأنهم ميتثلون لها.

مخالفات مدونة قواعد السلوك
نحن نتعامل بجدية تامة مع مخالفات مدونة قواعد السلوك .وسيخضع املوظفون
الذين ينتهكون القانون أو مدونة القواعد إىل إجراءات تصحيحية و/أو تأديبية تصل
إىل إنهاء العمل .قد ت ِ
ُخضع بعض االنتهاكات أيضً ا املخالفني (والرشكة) للمقاضاة
املدنية أو الجنائية.

جدول املحتويات

االحت رام للجميع
نحن نتحمل بشكل مشرتك مسؤولية إنشاء بيئة عمل مريحة ،وغري مهددة ،ومثمرة والحفاظ عليها  -مكان عمل يتم فيه التعامل مع الجميع بإنصاف وباحرتام .إن االحرتام يتعلق
بالتواصل والسلوك ،ولهذا نحن بحاجة لفهم كليهام.
يجب أن نتواصل بأسلوب رصيح وصادق .ويجب أن يكون النقد الذي نقدمه واض ًحا وب ّنا ًء .ويجب أن نقبل أيضً ا التعليقات من اآلخرين باألسلوب نفسه .ويف ظل تطوير قدرتنا
عىل حل املشكالت والعمل كفريق ،سنساعد بعضنا البعض يف أن الوصول إىل مستويات أعىل من الفعالية والثقة ،وسنخلق بيئة عمل غري إقصائية تتميز بروح التعاون.
يجب أن يعكس سلوكنا قيمنا الشخصية .نحتاج إىل إظهار هذه القيم يف تفاعالتنا مع أولئك الذين نعمل معهم ،ومع عمالئنا ،ومع موردينا ،وضمن املجتمعات التي نعيش فيها.
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لتنوع والدمج
يف  ،Avientيسمح لنا أسلوبنا القائم عىل االنفتاح والثقة مبواجهة جميع التحديات
بصدق؛ ألنه يرتكز عىل احرتامنا األسايس لكل فرد .ونحن نعتقد أن تنوع األفكار
والخلفيات مينحنا اإلبداع ل ُنحقّق النجاح يف عامل رسيع التغري.
ويف إطار دعام لذلك ،نشدد عىل تكافؤ الفرص لجميع األفراد املؤهلني وفقًا للقوانني
املعمول بها .ال تعتمد القرارات املتعلقة بالتوظيف ،أو الرتقية ،أو التطوير ،أو
التعويض ،أو التقدم إال عىل مؤهالت الشخص ،وقدراته ،وخرباته ،وأدائه ،إال عندما
يتطلب القانون املحيل منا اتخاذ إجراءات لزيادة فرص العمل ملجموعة معينة.

التمييز أو المضايقات
نحن ال نتسامح مع أي متييز أو مضايقات من أي نوع يف  ،Avientسوا ٌء أكان
يحدث يف مكاتبنا أو يف موقع خارجي وسوا ٌء أكان عىل أساس االختالفات العنرصية،
أو الدينية ،أو الجنسية ،أو العرقية ،أو عىل أساس أي سامت أخرى محمية قانونًا.
وغالبًا ما تكون التعليقات التي تكون عىل أساس هذه االختالفات مهينة وهجومية،
ولن يتم التسامح معها.
بصفتنا رشكاء  ،Avientلدينا الحق يف العمل يف مكان خا ٍل من املضايقات .ونحن
ال نتسامح مع أي سلوك لفظي أو جسدي يحط من قدر شخص آخر ،ويتعارض
تعارضً ا غري معقول مع أداء عمل شخص آخر أو يتسبب يف خلق بيئة عمل مخيفة،
أو عدائية ،أو هجومية .وعىل أساس احرتامنا األسايس لجميع األفراد ،ال نتسامح مع
أي شكل من أشكال التحرش الجنيس .ويشمل ذلك محاوالت التقرب الجنيس غري
املر ّحب بها ،وطلبات الحصول عىل رغبات جنسية ،وغريها من السلوك اللفظي أو
الجسدي ذي الطبيعة الجنسية.
س ُيجرى تحقيقًا فوريًا يف ادعاءات التمييز أو املضايقات ،وسيتم إخضاع مخالفي هذا
املعيار األخالقي للتأديب .ولن يُعاقب أي شخص يقدم شكوى أو تقرير بحسن نية
عن التمييز أو املضايقات يف العمل.

العالقات في مكان العمل
تسمح  Avientألفراد العائلة نفسها بالعمل يف  ،Avientولكن ال تسمح ألحد
أفراد العائلة باإلرشاف بشكل مبارش أو غري مبارش ،عىل فرد آخر من أفراد العائلة
املبارشين ،مبا يف ذلك األقارب ،وذلك بسبب احتامل وجود املحسوبية.
قد تخلق العالقات الرومانسية أو املواعدة داخل مكان العمل أيضً ا مظاهر
املحسوبية عندما تتضمن أفرادًا يعملون يف سلسلة اإلرشاف .ونتيج ًة لذلك ،نحظر
تحديدًا عىل من يشغلون منصب املرشف املواعدة أو إقامة عالقة عاطفية مع
موظف يقدم تقارير من خالل سلسلة إدارة املرشف ،سوا ٌء بشكل مبارش أو غري
املرتبطي من
الطرفي
مبارش ،حتى إذا كانت العالقة طوعية ومقبولة .يجب عىل كال
ْ
ْ
خالل هذا النوع من العالقة إخطار مرشفهام ومدير املوارد البرشية عىل الفور حتى
ميكن مناقشة البدائل والعواقب.
مبا أن العالقات العاطفية أو الرومانسية خارج سلسلة اإلرشاف ميكن أن تكون
مدمرة أيضً ا وقد ت ُلحق الرضر باملعنويات والثقة يف املنظمة ،حسب الظروف ،فإننا
نتوقع أن يستخدم أي رشيك مرتبط من خالل هذا النوع من العالقة أن يكون قاد ًرا
عىل اتخاذ القرارات الصائبة ،وأن يترصف بحذر ،وأن يكون عىل علمٍ بأي تأثري سلبي
قد يتعرض له زمالء العمل نتيجة لعالقته.
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تحظر سياساتنا والقوانني يف العديد من مواقعنا التمييز واملضايقة

عىل أساس السامت املحمية بالقانون .اعتامدًا عىل قوانني
بلدك ،قد تشمل هذه السامت ما ييل:
•العرق
•الدين
•الجنس
•األصل العرقي أو ساللة النسب
•ال ُعمر
•التوجه الجنيس
•حالة الخدمة العسكرية أو املشاركة يف حرب قدمية
•الحالة االجتامعية أو األرسية أو املدنية
•اإلعاقة
•ال َح ْمل واألمومة
•الجنسية

جدول املحتويات

إدمان المخدرات
نتحمل جمي ًعا اتخاذ الخطوات املطلوبة لضامن عملنا يف بيئة خالية من جميع آثار
الكحول وكذلك العقاقري غري املرشوعة وغريها من املواد الخاضعة للرقابة .وتحظر
 Avientبشكل صارم حيازة املواد الخاضعة للرقابة ،أو العقاقري غري املرشوعة ،أو
أدوات تصنيع العقاقري ،أو تصنيعها ،أو توزيعها ،أو نرشها ،أو بيعها ،أو استخدامها
يف مباين الرشكة (مبا يف ذلك مواقف السيارات) أو أثناء مهمة عمل خاصة بالرشكة.
يجب أن تصل إىل العمل يف حالة مالمئة ألداء واجباتك بأمان وبصورة مثمرة .إن أداء
عملك تحت تأثري الكحول أو املخدرات  -مبا يف ذلك االستخدام غري السليم للعقاقري
الطبية  -قد يكون له تأثري ضار عىل صحة املوظفني وسالمتهم وسالمة املجتمع،
وميكن أن يُع ّرض أصول الرشكة للخطر .تحظر  Avientعىل الرشكاء أداء مهام عملهم
وهم تحت تأثري الكحول ،والعقاقري غري املرشوعة ،واملواد األخرى الخاضعة للرقابة.
نحن نشجع الرشكاء عىل السعي طواعي ًة إلعادة التأهيل بسبب مشكالت تعاطي
املخدرات .وبالنسبة للموظفني الذين يختارون طواعية طلب إعادة التأهيل ،ستوفر
 Avientلهم خدمات التقييم ،واالستشارة ،واإلحالة املناسبة.

األمان المادي والعنف في مكان العمل
ُول أولوية عالية لحامية أمان موظفينا ،ومصانعنا ،ومعداتنا .ويجب
يف  ،Avientن ِ
عىل كل م ّنا ات ّباع جميع اإلجراءات األمنية؛ وأن يظل عىل علمٍ بجميع التهديدات
األمنية املحتملة ،ويُبلغ عنها ،أو يظل ملتز ًما بالعمل بطريقة آمنة ،أو يكون مستعدًا
لالستجابة لحاالت الطوارئ بسالمة وفعالية.
لن تتسامح  Avientمطلقًا مع التهديد بالعنف أو مامرسته يف مكان العمل .يشمل
العنف يف مكان العمل أي سلوك يخلق الخوف من اإلصابة أو املشكالت ،مبا يف ذلك
التهديد أو السلوك املخيف واإلساءة اللفظية .ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك
عىل وجه التحديد ،ت ُحظر األسلحة ،مبا يف ذلك األسلحة النارية ،يف مباين ( Avientمبا
يف ذلك مواقف السيارات) أو أثناء تنفيذ مهمة عمل للرشكة.
من املفرتض أن تُبلغ مدير املوارد البرشية أو األمن عىل الفور بأي مواقف تهديدية
أو عنيفة محتملة ،مبا يف ذلك أي مخاوف تتعلق بسالمتك الشخصية .يف حاالت
الطوارئ ،اتبع إجراءات اإلبالغ املحلية أو اتصل بالسلطات .ستُؤخذ جميع بالغات
مامرسة العنف أو التهديد به يف مكان العمل عىل محمل الجد.

9

ا

سؤال وجواب
سؤال :طلب م ّني شخص ما أن أفتح له الباب ملساعدته يف الدخول إىل
أحد مبانينا .ال أعرفه وال يضع شارة
 .Avientهل ُيثّل هذا الترصف مشكلة؟
الجواب :نعم .يجب اعرتاض األشخاص غري املسموح لهم بدخول منشآتنا،
ألنه ميكنهم إنشاء خطر عىل السالمة أو األمان .اطلب بأدب رؤية شارة
 Avientأو بطاقة مرور الزائر .إذا مل يكن يضع شارة أو لديه بطاقة مرور،
فاتبع إجراءات األمان املحلية عىل الفور.

جدول املحتويات

األمانة في العمل
إن سمعتنا فيام يتعلق باألمانة ذات قيمة كبرية لعمالئنا ،وموردينا ،ومساهمينا ،وأصحاب املصلحة اآلخرين ،ولكل فرد م ّنا شخصيًا ،ولرشكة  Avientنفسها .ونحن نعترب أنفسنا
مسؤولني  -تجاه بعضنا البعض وتجاه أصحاب املصلحة  -عن أفعالنا ونتائجها ونتحمل املسؤولية الشخصية عنها.
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المعلومات ،والبيانات ،والسجالت الدقيقة
ت ُعد السجالت الكاملة والدقيقة واملوثوق بها رضورية التخاذ قرارات سليمة وتنفيذ
عمليات فعالة .إن امتثال  Avientملتطلبات اإلبالغ واملعايري األخرى التي يحددها
القانون له نفس القدر من األهمية .يعتمد مستثمرونا ،ودائنونا ،وصناع القرار لدينا،
وموظفينا ،وأصحاب املصلحة اآلخرون عىل معلومات وسجالت  ،Avientولهم الحق
يف الحصول عىل معلومات دقيقة ،وكاملة ،ويف الوقت املناسب.
يتحمل كل م ّنا مسؤولية إعداد املعلومات الدقيقة والسجالت الكاملة والحفاظ
عليها .يجب التأكد من أن أي تقرير أو سجل تقوم بإعداده دقيق وكامل وال
يحتوي عىل إدخاالت خاطئة ،أو مضللة ،أو غري حقيقية .وباملثل ،ال يُسمح بأي
أموال أو أصول أو مطلوبات مل يتم الكشف عنها أو تسجيلها ،وال ميكن إجراء أي
إدخاالت خاطئة أو غري صحيحة يف سجالت  Avientاملحاسبية ألي غرض.
كام يجب أن نكون عىل دراية بسياسات إدارة سجالتنا وجداول االحتفاظ بها وأن
نلتزم بها وأن نتذكر أنها تنطبق عىل السجالت واملعلومات بأي تنسيقٍ كانت ،مبا يف
ذلك ال ُنسخ اإللكرتونية والورقية.

نزاهة المحاسبة
يعتمد أصحاب املصلحة يف  Avientوأصحاب املصلحة اآلخرين عىل نزاهة التقارير
املالية للرشكة وغريها من املعلومات املالية .كام يُعد تقديم التقارير املالية املوثوقة
واملكتملة عىل ٍ
أساس محدد رشطًا مطلوبًا فيام يخص  Avientألجل االمتثال للقوانني
واللوائح.
يتحمل موظفو الحسابات برشكة  Avientمسؤولية الحفاظ عىل سجالت
الحسابات لدى  Avientوتجهيز تقاريرنا املالية بصورة دقيقة وكاملة .كام أنهم
مسؤولون عن القيام بكل عمليات الكشف الالزمة طبقًا ملبادئ املحاسبة املقبولة
بوج ٍه عام واملعمول بها يف الواليات املتحدة وبلدان أخرى ينطبق عليها ذلك.
تحتوي عمليات إعداد التقارير املالية للرشكة ضوابط املحاسبة الداخلية املحددة
لتقديم تقارير مالية ومعلومات مالية أخرى موثوق منها .يتعني عليك عدم محاولة
تجاوز الضوابط واإلجراءات الداخلية ويتعني عليك دو ًما أن تتعاون مع مراجعي
الحسابات الداخليني والخارجيني بـ  Avientوأن تكون رصي ًحا وأمي ًنا معهم.
من املتوقع من كل م ّنا ،ال سيام املوظفني يف املؤسسة املالية ،أن يقدموا تقارير عن
أي مسائل تخص عمليات املحاسبة أو املراجعة التي تظهر للتحايل عىل إعداد تقارير
مالية موثوقة أو نظام داخيل للتحكم ،وتقديم تقرير يتناول أي شواغل أخرى فيام
يتعلق مبسائل املحاسبة أو املراجعة التي هي موضع تساؤل.
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سؤال وجواب
سؤال :إنني ُملزم بالقيام برحلة عمل .ما الذي أحتاجه للتأكد من أنه
ميكن تعوييض بخصوص املرصوفات العينية التي تح َّمل ُتها أثناء السفر
بخصوص عمل الرشكة؟
الجواب :أنت مسؤول عن تحجيم تكاليف السفر والحصول عىل خدمات
سفر من املوردين املعنيني واملحددين من ِق َبل الرشكة .كام أنك مسؤول
عن استكامل تقارير النفقات بصورة دقيقة ويف وقت محدد .بينام تسافر
يف رحلة عملُ ،يتوقّع منك:
1.االلتزام بسياسة السفر والرتفيه برشكة .Avient
2.الظهور مبظهر وسلوك يعمل عىل االرتقاء والحفاظ عىل سمعة
رشكة  Avientوقيمها األساسية.
3.مراعاة القوانني كافة.
4.إعداد التقارير واملستندات عن كل مرصوفات العمل العينية التي
تح َّملتها بصورة معقولة ومناسب ومبارشة.
يف حالة تقدميك نفقات غري سليمة و/أو نفقات موثقة بصورة سيئة،
عندئذ سوف يُ ّتخذ اإلجراء التأديبي املناسب ،والذي يصل إىل إنهاء
الخدمة الوظيفية.

جدول املحتويات

هل تعلم؟

أن بعض األمثلة الخاصة بسجالت أعمالنا تتضمن اآلتي:
•تطوير منتج جديد
•نتائج االختبار
•التقارير املختربية
•بيانات البحث
•التقارير املالية
•تقارير املرصوفات
•الفواتري
•السجالت الزمنية
•سجالت املوظفني
•خطط األعامل
•الخطابات ،ومذكرات الرسائل اإلخبارية ،ورسائل الربيد اإللكرتوين امل ُقدَّمة إىل الرشكاء
•املعلومات امل ُرسلة إىل السلسلة
•

تتضمن المعلومات المسجلة الملكية والسرية اآلتي:
•خطط العمل واالسرتاتيجيات التوجيهية
•بيانات البحث والبيانات الفنية
•أوصاف املنتج وتقنيات عملية التجهيز
•اإلرشاف الجيد عىل املنتج
•األرسار التجارية ،والتقنيات ،و"الخربة الفنية"
•املعلومات املتعلقة بوضعنا التنافيس
•املعلومات واالعرتاضات املالية غري املنشورة
•معلومات تكلفة املنتج
•املعلومات املتعلقة بالعقود واملعامالت املقرتحة
•معلومات العميل ،والبائع ،واألسعار ،واملعلومات التجارية األخرى
•الربامج الحاسوبية واألنظمة امل ُط ّورة لنشاط أعاملنا
•أي معلومات قد تعود بالنفع عىل الطرف املنافس
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جدول املحتويات

سؤال وجواب
سؤال :إ ّن مديريت يف عطلة ،وقد طُلب م ّني يف غيابها أن أُوقّع عىل عقد
مهم وأن كل فرد يريد إنهاء هذا
بالنيابة عن الرشكة .وأعلم أن هذا عقدًا ً
األمر برسعة .فهل ميكنني التوقيع عليه؟
الجواب :يتوقف األمر عىل عدّة عوامل .متتلك  Avientمصفوفة تفويض
الصالحيات ( )Matrixالتي تُحدّد من هو الشخص املخ َّول العتامد وتنفيذ
سليم يف
ترتيبات العمل التجاري .عالو ًة عىل ذلك ،ما مل يُوضع تفويضً ا ً
موضعه الصحيح ،يحق ملوظفي الرشكة التوقيع عىل العقود .يتعني عليك
مراجعة املصفوفة وأي تفويض كتايب لفحص متطلبات االعتامد ورؤية ما
كنت مخ َّوالً وموكّالً للتوقيع عىل عقود من هذا النوع والحجم نياب ًة عن
إن َ
الرشكة .ما مل يكن األمر كذلك ،يتعني عليك تعيني عضو معتمد من اإلدارة
يكون له صالحية املوافقة عىل العقد والتوقيع عليه طبقًا لهذه الرشوط.
ضع يف الحسبان أن هذه األمور تُعد أدىن ما يجب توافره من املتطلبات،
وقد تفرض أنشطة أعاملنا الفردية ومواقعنا معايري أعىل.

اتصاالت الشركة
ت ُفصح  Avientعن املعلومات املتعلقة بالرشكة وأداؤها للجمهور .نلتزم بتوصيل
معلومات واضحة ،ودقيقة ،ومحددة ،وسليمة إىل أصحاب املصلحة لدينا .وتحقيقًا
أشخاصا محدّدين للتحدث إىل وسائل اإلعالم،
لهذا الهدف ،فقد وكّلت Avient
ً
واملحلّلني ،واملستثمرين املاليني .إذا مل يُسمح لك عىل وجه التحديد بالحديث نياب ًة
عن رشكة  ،Avientفقم بإحالة االستفسارات الخارجية من املجتمع االستثامري
أو اإلعالم إىل إدارة عالقات املستثمرين أو إدارة اتصاالت الرشكة .كام يتعني عليك
أن تكون واض ًحا يف اتصاالتك الشخصية التي ال تتحدث فيها بالنيابة عن الرشكة.
ويتضمن ذلك االتصال عرب اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي.

حماية األصول واستخدامها
يتحمل كل م ّنا مسؤولية حامية أصول  Avientومواردها املتاحة لنا فيام يتعلق
بحامية وظائفنا من الفقدان بسبب اإلهامل أو الرسقة .ال بد من اإلبالغ فو ًرا عن أي
رصح به ألصول الرشكة ومواردها.
حاالت رسقة أو إهامل أو استخدام غري ُم َّ
ال تُستخدم أصول الرشكة ومواردها إال لألغراض التجارية املرشوعة .ويُحظر
استخدام أصول الرشكة عىل نحو غري سليم أو غري مرخَّص.

حقوق الملكية وسرية المعلومات ،واألفكار والملكية
الفكرية
قد ترتاجع قدرتنا التنافسية بسهولة إذا متكّن اآلخرون من الوصول إىل معلوماتنا
مسجلة امللكية ،أو أفكارنا اإلبداعية ،أو ملكيتنا الفكرية ،واستخدموها لتطوير
منتجات تنافسية أو اكتساب مكانة لدى عمالئنا .ويجب أن تخضع هذه األصول
غري امللموسة لإلدارة والحامية بصورة مالمئة .من الرضوري لك أن تتفهم ،كجزء من
وظيفتك ،ما للمعلومات واملواد املوجودة مبحيط عمل  Avientمن رسية وطبيعة
ذات حساسية عالية .ومن مصلحتك الشخصية ،كام أنه من مسؤوليتك ،ضامن عدم
إفشاء معلومات الرشكة الق ّيمة لآلخرين ما مل تكن ُمخ ّوالً للقيام بذلك .تأكد من أن
األشخاص الذين يطلبون هذه املعلومات ُمخ ّولني لالطالع عليها قبل تقدميها لهم.
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فأحيانًا ما يكون لدى  Avientمعلومات رسية يعهد بها العمالء ،والبائعون ،وغريهم
من رشكاء العمل إلينا .حيث تشمل هذه املعلومات معلومات عن ما يقومون به
من عمليات ،وأنشطة ،وأعامل ،عالوة عىل ما لديهم من معلومات مس َّجلة امللكية.
وليك تُحقّق  Avientالتطور والنجاح ،يجب الحفاظ عىل رسية هذه املعلومات
الحساسة واملسجلة امللكية وحاميتها من ِقبل كافة الرشكاء.
يتعني بذل أقىص جهد ممكن للحفاظ عىل رسية املعلومات الرسية واملسجلة
امللكية لـ  ،Avientومن تتعامل معهم من عمالء وبائعني .تأكَّد من أن األشخاص
الذين يطلبون هذه املعلومات — مبا فيهم الرشكاء اآلخرين لـ ُ — Avientمخ ّولني
لالطالع عليها قبل تقدميها لهم ،وأن أي موافقة الزمة يف هذا الشأن قد تم التوقيع
عليها وأنك تتقيد يف ذلك بأحكام أي اتفاقية سارية يف هذا الشأن.
يجب إيالء درجة االهتامم ذاتها املمنوحة لألصول القيمة األخرى عند التخطيط
لحقوق امللكية الفكرية ،مبا فيها براءات االخرتاع ،والعالمات التجارية ،وحقوق
الطبع ،واألرسار التجارية ،والخربات الفنية وإدارتها .وسيتم تحديد املفاهيم واألفكار
الجديدة ألغراض التطوير والحامية ،عىل النحو املناسب ،مبا يدعم أهداف الرشكة
طويلة املدى وقصرية املدى .وميكنك عرض أفكارك ،عند اللزوم ،عىل إدارة الشؤون
القانونية املختصة بحامية براءات االخرتاع ،وحقوق الطبع واألرسار التجارية لرشكة
.Avient

حماية الخصوصية ،والمعلومات الشخصية ،والبيانات
تحظى الخصوصية الشخصية لدينا جمي ًعا بأهمية كربى .فال يوجد أحد ال ينزعج
من اخرتاق مساحته الشخصية بشكل غري م َّربر .ومن ثم ،من الرضوري أن نحرتم
الخصوصية الشخصية وأن منتنع عن التدخل فيها بشكل غري م َّربر.
حيث تقع عىل عاتقنا جمي ًعا مسؤولية حامية املعلومات الشخصية لزمالء العمل،
والعمالء ،وغريهم م ّمن نتعامل معهم .حيث ننتظر منك فهم واتّباع القوانني،
والسياسات ،واإلجراءات التي ترسي عىل التعامل مع املعلومات الشخصية .وهذا
يشمل كيفية جمعك لهذه املعلومات الشخصية ،أو استخدامها ،أو االحتفاظ بها ،أو
مت بأي خرق أمني من
مشاركتها ،أو حفظها ،أو حذفها ،أو الترصف فيها .وإذا علِ َ
رصح له من الوصول إىل املعلومات الشخصية ،فأبلِغ
شأنه متكني أي شخص غري ُم ّ
مسؤول املوارد البرشية أو موظف األخالقيات بالرشكة بهذا األمر فو ًرا.

جدول املحتويات

هل تعلم؟
املعلومات الشخصية هي أي معلومات ميكن استخدامها للتعرف عىل
هوية شخص ما ،عىل سبيل املثال:
•أرقام بطاقات الهوية التي تُصدرها الحكومة ،كأرقام بطاقات الضامن
االجتامعي وأرقام بطاقات التأمني الوطني
•املعلومات الخاصة بالتعويض

ةيعامتجالا تاكبشلاو يعامتجالا لصاوتلا لئاسو
تُسلّم  Avientمبا قد يكون لوسائل/شبكات التواصل االجتامعي من قيمة عىل
الجانب املهني .عند استخدام وسائل/شبكات التواصل االجتامعي ،يتعني عليك أن
تتحىل بالتفكري السليم والحد من التعرض للمخاطر األمنية والقانونية الفعلية أو
املحتملة .ويُتوقَّع منك أن تتفهم وتتبع توجيهات الرشكة عند التعامل مع وسائل/
شبكات التواصل االجتامعي ،سواء كان ذلك ألغراض العمل أو االستخدام الشخيص،
عالوة عىل استخدامها مبا يشمل معلومات ذات صلة  Avientأو مراسالتها ،أو تخص
مسؤوليات املوظفني تجاه الرشكة.

•السجل الطبي
•سجالت األداء

رشنلا قوقحو تايجمربلا صيخارت ،يبوساحلا نمألا

•العناوين وأرقام الهاتف الشخصية

بالنسبة لصور املعلومات األخرى التي تُ ثّل أهمية لعمليات  ،Avientيتعني عليك
التزام الدقة يف حامية املعلومات املوجودة عىل جهاز الحاسوب أو امل ُس َّجلة عىل
وسائل التخزين املتنوعة من أي عملية نسخ ،أو تعديل ،أو إفشاء ،أو إتالف عرضية
أو غري ُمرخَّصة .كام يتعني عليك حامية وإدارة برامجنا وحقوق ملكيتنا الفكرية.

ينورتكلإلا ديربلاو تنرتنإلا ةكبش مادختسا
تُ كّن  Avientموظفينا من الوصول إىل العديد من صور الوسائط اإللكرتونية
ألغراض االستخدام التجاري .تُ ثّل كافة الوسائط والخدمات اإللكرتونية امل ُقدَّمة من
ِقبل الرشكة ملكية خاصة بالرشكة ،كام تهدف هذه امللكية إىل تيسري عمل الرشكة
ودعمه.
يف حني يتمثل الغرض الرئييس للوسائط اإللكرتونية يف االستخدام التجاري ،فال مانع
من استخدام األنظمة بشكل محدود ومتف ّرق ألغراض شخصية .ومع ذلك ،يُتوقَّع
من الرشكاء إظهار روح املسؤولية حيال ذلك وعدم إساءة استخدام هذه امليزة.
وال ميكن استخدام نظام رسائلنا ومواردنا اإللكرتونية لنقل أي مراسالت ،أو
اسرتجاعها ،أو تخزينها عن عمد ،حيث تنطوي هذه املراسالت عىل متييز ،أو
مضايقة ،أو ازدراء لشخص أو مجموعة ما ،أو كانت هذه املراسالت ذات محتوى
بذيء ،أو جنيس ضمني أو إباحي ،أو كانت تهدف إىل التشهري بشخص ما أو
تهديده ،أو كانت غري قانونية أو منافية لسياسة رشكة  Avientأو مصالحها
التجارية.
تستطيع رشكة  Avientمراقبة الوسائط اإللكرتونية ألغراض تحليل التكلفة ،وتوزيع
املوارد ،واإلدارة الفنية ،وتت ُّبع الرشكاء الذين ينتهكون سياسة الرشكة أو املتورطني يف
نشاط غري قانوين ،حيث تفعل هذا بصورة منتظمة.

سؤال وجواب
سؤال :أستخد ُم حاسوبًا محموالً عندما أُسافر ملهمة عمل .ما االحتياطات
يل اتخاذها؟
التي يتعني ع ّ
الجواب :حافظ عىل حاسوبك املحمول آم ًنا طوال الوقت .ال تتحقق منه
أثناء السفر بالطائرة وال ترتكه يف مكان غري آمن .تو َّخ الحذر أثناء تعاملك
مع مستندات حساسة .تج َّنب العمل يف األماكن العامة حيث ميكن للغري
رؤية شاشتك .عندما تسافر إىل دولة أخرى ،تأكَّد من فريق أمن تكنولوجيا
املعلومات أو إدارة الشؤون القانونية لدى  Avientبشأن ما إذا كنت
بحاجة إىل اتخاذ مزيد من االحتياطات.
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وباملثل ،يجب أن تتوافق كل الربامج امل ُستخدمة عىل أجهزتنا الحاسوبية مع
االلتزامات التعاقدية لرشكة  ،Avientمبا فيها قوانني حقوق النرش ،ورشوط تراخيص
الربمجيات املناسبة .ال يحق لك نسخ الربامج أو تثبيتها عىل أجهزة حاسوب أخرى،
حيث يُعد هذا إخالالً بأحكام اتفاقيات الرتخيص خاصتنا .كام يُحظر عليك تزويد أي
شخص بربامجنا الستخدامها خارج الرشكة.
بالنسبة للمواد الخارجية األخرى املشمولة بحقوق النرش ،كاملجالت ،والكتب،
واملنشورات ،فال مانع من نسخها لالستخدام ،فقط برشط الحصول عىل إذن من
مالك حق النرش.

لوادتلاو ةيلخادلا تامولعملا
قد تُتاح لك الفرصة يف  Avientلالطالع عىل معلومات جوهرية تخص الرشكة أو أي
رشكة أخرى تربطنا بها تعامالت تجارية مل يتم اإلفصاح عنها للعامة .وإذا سعى أي
التكسب من نرش املعلومات الجوهرية التي
فرد (مدير ،أو موظف ،أو رشيك) إىل ُّ
ال يجب إفشائها ،والخاصة برشكة  Avientأو أي رشكة تربطنا بها تعامالت تجارية،
فعل غري قانوين يُنايف سياستنا .وتُعترب املعلومات جوهرية إذا كان من
فقد ارتكب ً
شأنها أن تؤثر عىل قرار املستثمر بشأن الرشاء ،أو البيع ،أو حيازة أسهم يف الرشكة.
البسيطتي:
القاعدتي
هاتي
ْ
ْ
اتبع ْ
1.ال تستخدم معلومات جوهرية غري مخصصة للعامة لتحقيق مكاسب
شخصية.
2.تج َّنب نقل هذه املعلومات لشخص آخر ال حاجة له ملعرفة هذه املعلومات
يف إطار عمله لدى .Avient
كقاعدة عامة ،إذا كان مث ّة يشء من شأنه أن يؤثر عىل رغبتك يف تداول األسهم أو
غريها من األوراق املالية ،فمن املحتمل أن تكون هذه املعلومات جوهرية .وإذا مل
تكن متأكدًا بشأن ما لديك من معلومات ،هل هي معلومات جوهرية غري مخصصة
للعامة أم ال ،ينبغي لك االتصال بإدارة الشؤون القانونية للتوضيح قبل استخدام
هذه املعلومات أو نقلها لآلخرين.

جدول املحتويات

هل تعلم؟
”املعلومات الجوهرية غري املخصصة للعامة” هي أي معلومات ال يشك
الشخص العاقل يف أهميتها يف اتخاذ قرار استثامري ال يجب إفشاؤه
للعامة .ومن بعض األمثلة عىل ذلك:
•اإليرادات أو التقديرات أو غريها من املعلومات املالية قبل نرشها
للعامة
•التغريات الجوهرية يف مستويات العمليات
•النقاشات املتعلقة باملعامالت املالية الكربى مبا فيها عمليات الرشاء،
واملؤسسات املشرتكة أو اإلنفاق
•املعلومات املتعلقة بوضعنا االقتصادي ،وتوقعاتنا أو خططنا ،وبرامج
التسويق واملبيعات ،عالوة عىل معلومات البحث والتطوير
•ما يحدث من تغريات يف اإلدارة العليا ،والتي مل تُعلن بعد للعامة
•املكافئات أو املشطوبات بالعقود الرئيسية امل ُربمة مع العمالء أو
املوردين
•املنتجات ،أو الخدمات ،أو العمليات امل ُعلّقة أو الجديدة
اإلجراءات التنظيمية ،والتحقيقات الحكومية ،واملنازعات القضائية
ذات الصلة بالرشكة وما يعرتيها من مستجدات.

المساهمات واألنشطة السياسية/والمساهمات الخيرية
تحثك  Avientعىل البقاء عىل علمٍ بالقضايا املهمة ،للتصويت واملشاركة يف العملية
السياسية .ومع ذلك ،بخالف حصولنا عىل موافقة القانون وموافقة قسم االتصاالت
بالرشكة ،فال توجد رشكة ميكن استخدام أموالها ومواردها لتقديم ،بشكل مبارش أو
غري مبارش ،إسهامات للمرشحني السياسيني أو األحزاب السياسية ،أو التامس هذه
اإلسهامات منهم .عالو ًة عىل هذا ،ال تقوم  Avientبطلب أي تربع سيايس أو حملة
جب أو ُمل َزم باملساهمة ،أو
تربع من رشكائها بطريقة يشعر معها الرشيك بأنه ُم َ
يُتوقَّع منه ذلك.
وللرشكة أن تختار تقديم املساهامت الخريية ملنظامت غري ربحية مع ّينة ،األمر
الذي يجب أن يخضع ملوافقة قسم االتصاالت بالرشكة .باإلضافة إىل ذلك ،يٌحظر
تقديم املساهامت الخريية ملنظامت غري ربحية من املعروف عنها اللجوء للتمييز
بناء عىل العرق ،أو الجنس ،أو التوجه الجنيس ،أو الهوية الجنسية ،أو السن ،أو
اللون ،أو الدين ،أو األصل الوطني ،أو اإلعاقة ،أو املعلومات الجينية ،أو حالة
املحارب القديم الخاضع للحامية ،أو التصنيفات األخرى املحمية قانونًا.
أحيانًا ،يكون من مصلحة مساهمي برشكة  Avientاتخاذ موقف بشأن السياسة
العامة .ويف هذه الحاالت ،ميكن استخدام أموال  Avientومواردها فقط مبا يسمح
به القانون وبعد الحصول عىل املوافقات الالزمة.
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التحقيقات واالستفسارات الحكومية
قد تتلقى الرشكة ،من وقت آلخر ،استفسا ًرا من وكالة أو هيئة حكومية .وقد
يتضمن هذا طلبات للحصول عىل معلومات ،أو إخطار تحقيق ،أو مذكرة استدعاء.
وإذا حدث هذا ،فمن الرضوري أن نتعاون بشكل كامل وأن نستجيب لهذا األمر
بطريقة منظمة.
تلقيت تحقيقًا حكوم ًيا خارج اإلطار املعتاد لوظيفتك ،فينبغي لك االتصال بإدارة
إذا
َ
الشؤون القانونية يف أقرب وقت ممكن .ويف جميع الحاالت ،يتعني علينا ضامن دقة
ومصداقية املعلومات التي نقدمها استجاب ًة لهذه التحقيقات.

جدول املحتويات

النزاهة في عملنا
من الرضوري أن تحافظ  Avientعىل ما تحظى به من معايري أخالقية عالية يف كل تعامالتنا التجارية ،مبا يف ذلك العالقات التي تربطها بالعمالء والبائعني .حيث تقوم العالقات
املتبادلي .كام نأمل ،يف  ،Avientبناء هذه العالقات حيث تُ ثّل مصلحة طويلة املدى لرشكتنا إضاف ًة إىل
التجارية عىل أساس من املامرسات األخالقية مدعومة بالثقة واالحرتام
ْ
العمالء والبائعني الذين تربطنا بهم عالقة تجارية .وتُ ثّل نزاهتنا الشخصية الركيزة التي تقوم عليها سمعتنا ،حيث تقوم املصداقية عىل النزاهة.
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جدول املحتويات

التعامل العادل
نبيع منتجاتنا عىل أساس جدارتها .ينبغي أن تستند كل تعامالت البيع مع العمالء
إىل سعر ،ورشوط ،وجودة املنتج والخدمة املقدَّمة .كام أن األنشطة غري الرشيفة،
وغري األخالقية أو غري القانونية ليست منهجنا لتحقيق مكسب تجاري .ومن حق
عمالئنا الحصول عىل معلومات دقيقة .إذ أننا ال نستخدم أبدًا معلومات زائفة أو
مضللة لتسويق منتجاتنا.
حيث ننتقي موردينا استنادًا إىل معايري موضوعية ،كالجودة ،والخدمة ،والسعر
عالوة عىل املنافع التجارية التي تعود عىل  Avientوعمالئها .كام يتعني علينا عدم
استغالل مناصبنا يف رشكة  Avientلتحقيق مكاسب شخصية من املوردين الحاليني
أو امل ُحتملني .حيث نراعي النزاهة واملهنية يف التعامل مع موردينا.

الرشاوى والعموالت
من غري املقبول تحت أي ظرف عرض ،أو تقديم ،أو تلقي ،أو طلب أي شكل من
أشكال الرشاوى ،أو العموالت ،أو الحوافز .ويرسي هذا املبدأ عىل أي نشاط تجاري
يف أي مكان بالعامل ،مبا يف ذلك الدول التي تُعترب فيها هذه املامرسات "الطريقة
املتّبعة لتسيري األعامل" .ويرسي هذا عىل تعامالتنا التجارية باإلضافة إىل تعامالتنا
مع الحكومة واملسؤولني الحكوم ّيني .وإذا مل تكن متأكدًا بشأن ما إذا كنت تتعامل
مع "مسؤول حكومي" ،فاتصل بإدارة الشؤون القانونية لإلرشاد .قد تتسبب
الرشاوى والعموالت يف التعرض ملحاكامت جنائية مبوجب بعض القوانني ،مثل قانون
املامرسات األجنبية الفاسدة ( )FCPAاألمرييك وقانون الرشوة الربيطاين الّلذان
يرسيان عىل جميع أعاملنا العاملية.
تحظر  Avientدفع مبالغ مالية بهدف ترسيع اإلجراءات الحكومية الروتينية،
كترسيع عملية الشحن الجمريك أو تركيب هاتف ،ما مل تخضع ملوافقة مسؤول
األخالقيات أو إدارة الشؤون القانونية بالرشكة .عالو ًة عىل هذا ،يجب تدوين هذه
املبالغ بدقة وبصورة كاملة يف سجالت الحسابات كنفقات تجارية.
ال تسعى  Avientإىل االمتثال لقوانني الرشاوى والعموالت السارية فحسب ،بل
إىل وضع معايري تتعدى املتطلبات القانونية .ومن ثم ،ال يُسمح بالتعامل بالرشاوى
والعموالت ،حتى يف الدول التي قد يكون فيها هذا األمر قانونيًا.
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ل تعلم؟
"الرشوة" هي أي عرض أو استالم أي يشء ذي قيمة (بغض النظر عن
ِصغر حجمه) بهدف التأثري غري السليم عىل قرار تجاري أو تحقيق
مكسب تجاري .وال يقترص هذا األمر عىل املبالغ النقدية فحسب .قد
تشمل الرشوة ما ييل:
•	 الهدايا ،ال سيام الغالية منها
•	 وسائل الرتفيه ،واالستضافة ،والسفر ،حيث ال تقوم عىل غرض
تجاري واضح أو أنها تتجاوز االحتياجات التجارية املعقولة
•	 الخدمات الشخصية ،والهدايا أو القروض
•	 املساهامت الخريية أو السياسية
•	 املبالغ املالية أو املزايا أو الخدمات التي ت ُقدَّم إىل أفراد عائلة أحد
األشخاص
•	 تقديم مبالغ مالية أو مزايا أو خدمات ،مبا فيها العموالت ،إىل
"امل َُس ِّهل" ،مبا يف ذلك العموالت
تذكَّر أن عرض أو تلقِّي رشوة أمر غري قانوين يف معظم الدول — حتى
وإن مل تحدث هذه الصفقة أبدًا.

جدول املحتويات

الوكالء والمستشارون
يتعني علينا التأكد من أن الوكالء ،واملستشارين ،وغريهم من املندوبني الذين
يترصفون بالنيابة عن  Avientغري متورطني يف عرض أو تلقِّي رشاوى ،أو عموالت،
أو غريها من السلوكيات غري القانونية أو غري األخالقية .كام أننا ال نسمح لوكالئنا
أو مستشارينا بالدخول يف أي عملية تجارية محظورة من ِقبل املدونة .ويجب
توثيق كل اإلجراءات املتّبعة مع الوكالء واملستشارين كتابيًا مبا يتامىش مع
معايرينا األخالقية واملتطلبات القانونية واملحاسبية ،كام يجب أن تخضع للموافقة
مبا يتامىش مع سياستنا لتفويض الصالحيات .وال ميكن دفع أي مبالغ مالية
بالنيابة عن الرشكة بِنيّة استخدام أي جزء من هذا املبلغ ألي غرض بخالف ما
ور َد يف الوثائق ذات الصلة بهذا املبلغ.
نتوقع من الوكالء واملستشارين الذين يُبارشون األعامل التجارية بالنيابة عن
 Avientااللتزام باملدونة .إذ يتعني عليهم عدم عرض ،أو تقديم ،أو قبول ،أو
طلب أي شكل من أشكال الرشوة أو العموالت وعدم التورط يف أي سلوكيات غري
قانونية أو غري أخالقية أخرى.
ويتعني عىل رشكاء  Avientووكالء التشغيل ،واملستشارين لديها بذل العناية
الواجبة لضامن عدم تو ُّرط وكالئها أو رشكائها يف تقديم أو تلقِّي رشاوى أو
عموالت.
تُ ثّل نزاهة العمل املعيار الرئييس النتقاء هؤالء الذين ُيثّلون  Avientواالحتفاظ
بهم.

المنافسة
تسعى  Avientجاهد ًة إىل اتّباع مامرسات تجارية تستند إىل أفضل املنتجات
والخدمات ،وأفضل أداء .إذ نراعي يف عملنا االمتثال للقوانني املوضوعة لتشجيع
املنافسة القوية املتّ ِسمة بالنزاهة.
نتوقع منك اإلحاطة بقوانني املنافسة وات ّباعها ،تلك القوانني التي تنطبق عىل
عملك بالرشكة .كام أننا لن نكون جز ًءا من األنشطة أو املامرسات املانعة
للمنافسة التي تتناىف مع قوانني املنافسة ،مبا يف ذلك القوانني التي تُنظّم ما ييل:
•تثبيت األسعار ،تقييد اإلنتاج ،التواطؤ لتقاسم العمالء أو األسواق ،مقاطعات
املوردين أو العمالء.
•التحكم يف تحديد أسعار إعادة البيع للموزعني والتجار.
•االدعاء الكاذب بشأن الخدمات ذات الصلة باملنتجات.
ت ُجري  Avientمقارنات عادلة ومستندة إىل الحقائق فيام يتعلق بأداء املنتج .إذ
ال ن ُحط من قدر منافسينا ،أو منتجاتهم ،أو أسعارهم.
يتعني عليك عدم استخدام وسائل غري سليمة لجمع معلومات عن املنافسني.
فمن البديهي أن تكون هذه الوسائل غري السليمة كالرسقة والدخول غري القانوين
غري مسموحة .عالو ًة عىل هذا ،يتعني عليك تج ُّنب الكذب عىل املنافسني بادعاء
كونك مستشا ًرا أو عميالً عىل سبيل املثال .كام انه ال يحق لك طلب معلومات
رسية من أي موظف حايل أو سابق لدى أحد املنافسني ،سوا ٌء أكان هذا املوظف
ينوي اإلفصاح عن هذه املعلومات الرسية أم ال.
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يف الوقت ذاته ،فإننا رشكة شديدة التنافس تسعى إىل التميز يف هذا املجال.
وهذا يعني أننا بحاجة إىل تقييم منتجاتنا ،وعملياتنا ،وخدماتنا باستمرار لنتفوق
عىل منافسينا .وبذلك ،فإننا سنقوم بجمع املعلومات الفنية بخصوص التكلفة،
واملنتج ،والسوق وغريها من املعلومات ذات الصلة باألسواق ومنافسينا بطريقة
قانونية وأخالقية من خالل املعلومات املتاحة للعامة ،ومن خالل العمالء ،وإجراء
التحليالت واالستقصاءات ،ورصد املالحظات.

الهدايا واالستضافة
يتعني أن تكون القرارات التي تتعلق سواء بتقديم أو قبول الهدايا أو (مبا يف ذلك
الوجبات ،ووسائل الرتفيه ،ورحالت السفر) خاضعة لحسن التميز واالعتدال.
يُعد الهدف من منح هدايا العمل أو توفري االستضافة هو خلق جو من الود
لـ  — Avientليس أكرث .ت ُعد محاولة التأثري عىل اآلخرين استنادًا إىل الهدايا
الشخصية أو الرتفيه غري مرشوعة ،وغري مقبولة ،ويف بعض الحاالت غري مرشوعة
قانونيًا .وبُنا ًء عىل هذا ال يتعني عىل أي شخص يعمل بالنيابة عن  Avientأن
يقدم الهدايا أو الضيافة التي ميكن تفسريها منطقيًا عىل أنها محاولة للتأثري
بصورة غري الئقة عىل املستلم يف عالقته مع  .Avientتو َّخ الحذر بشكل خاص
عند قبول الهدايا أو الضيافة من املوردين وتقديم أي يشء ق ِّيم ألي شخص قد
يكون مسؤوالً حكوميًا أو عموميًا.
كام يُحظر قبول الهدايا التي ميكن تفسريها عىل أساس أنها تنطوي عىل إمكانات
التأثري بصورة غري الئقة عىل قراراتك .وبوجه عام ،ينبغي رفض أي هدية تتجاوز
قيمتها  100دوالر أمرييك أو كونها ال تتناسب مع التقليد املحيل .نحن بحاجة
للتدرب عىل حسن التمييز يف هذ املجال.
يُسمح بالهدايا إذا كان يُضفى عليها طابع ترويجي وأنها تتناسب مع مستوى
الحدث ،ويُسمح لها من خالل السياسات الخاصة بكافة األطراف والقانون
الواجب التنفيذ وتتناسب مع االستخدام املحيل .يف أي حال يجوز إعطاء أو قبول
أموال نقدية أو ما يساويها (عىل سبيل املثال الهدايا).
إذا كان ال ميكنك رفض هدية ما مبهارة دون املخاطرة بإلحاق الرضر إىل عالقة
العمل التجارية ،يجوز لك قيول الهدية وبعد ذلك تسليمها عىل الفور إىل
املستشار العام للتخلص منها.
كقاعدة عامة يُعد تقديم أو قبول الوجبات ،أو وسائل ترفيهية ،أو رحالت سفر
أمور مسموح بها إذا كان الهدف منها هو تلبية االختبار التايل:
•إذا كانت هذه املناسبة تخدم بالرضورة غرضً ا تجاريًا؛
•إذا كان يصطحب رشيك  Avientالعميل أو املو ّرد؛ و
•إذا كانت تتناسب الوجبات ،ووسائل الرتفيه ،ورحلة السفر مع الحدث.
عند اتخاذ قرار بشأن قبول أو تقديم وجبات ،أو وسائل ترفيه ،أو رحالت سفر،
ضع يف االعتبار التكرار والقيمة .عالو ًة عىل ذلك ،ال تُقدّم أو تقبل هذه األشياء
إذا كان القيام بذلك غري مرشوعة قانون ًيا أو إذا كان شأن القيام بذلك أن يخرتق
عمدًا املبادئ الخاصة برب عمل الطرف اآلخر.
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ميكن استخدام املرشوبات الكحولية يف إطار الرتفيه عن العمالء أو خالل األنشطة
االجتامعية األخرى .ويف هذه الظروف ،تسمح  Avientباستخدام املرشوبات
الكحولية ،باعتدال ،رشيطة ضامن عدم تعريض سالمة العامة والحارضين للخطر.
ويتعني عليك التأكد من استخدام هذه املرشوبات الكحولية باعتدال ،والتأكد من
شخصا مثِالً.
أن من يقود السيارة ليس ً
اإلبالغ عن الهدايا
لتوفري الشفافية فيام يتعلق بالهدايا ،ينبغي تصنيف الهدايا امل ُقدَّمة إىل أطراف
ثالثة كـ"هدايا ُمقدَّمة إىل أطراف ثالثة" باالتفاق.

سؤال وجواب
سؤال :كان أحد عمالءنا يتسم بوالئه لنا يف الوقت الذي ك ّنا نعمل فيه
عىل حل مجموعة من املشكالت .واآلن بعد ما تم حل هذه املشكالت،
هل ميكنني إرسال سلة هدايا مملوءة بالفاكهة ،والشوكوالتة ،وبطاقة
هدية تبلغ قيمتها  50دوال ًرا كتعبري عن امتناين؟
الجواب :ميكن املوافقة عىل تقديم سلة هدية من الفاكهة أو الشوكوالتة
إىل جهة (وليس إىل شخص بعينه) ،ولكن ال ينطبق ذلك عىل األموال
النقدية (والتي تشتمل عىل بطاقات الهدايا) .من األفضل مراجعة
سياسات  Avientالخاصة بالهدايا ومناقشة الفكرة مع مدير عملك أو
التعاون مع مسؤول األخالقيات قبل إرسال أي يشء.

تضارب المصالح
من األهمية مبكان أن يكون لدى كل موظفي  Avientمصالح خارج مكان العمل.
ويف الوقت ذاته ،نلتزم جمي ًعا بالعمل عىل تحقيق أفضل املصالح لرشكة Avient
يف كل األوقات .يتعني عليك أال تسمح ملصالحك الشخصية بأن تتضارب أو أن يبدو
عليها التضارب مع مصالح الرشكة أو مصالح عمالءنا .إذ قد ُيثّل مجرد وجود نوع
من التضارب إساءة إىل سمعتنا بصفته تضارب فعيل.
وقد تنشب بعض تضاربات املصالح األكرث شيو ًعا ،عندما:
•تشارك يف األنشطة التي من شأنها منافسة مصالح رشكتنا أو التي يظهر فيها
تنافس تجاه مصالح رشكتنا
•تستلم أي إعانات شخصية أو مالية من رشكة ما تسعى ملزاولة األعامل معنا ،أو
رشكة منافسة ،أو أن يكون لك مصلحة شخصية فيها ،أو العمل لديها ،أو تقديم
خدمات لها
•تدع قرارات عملك متأثرة ،أو أن يظهر عليها نوع من التأثري من خالل مصالح
شخصية أو عائلية أو صداقات — عىل سبيل املثال ،حيثام تكون أنشطة
أعاملك التجارية ،أو فرد من عائلتك ميتلك أو يسعى إىل مزاولة األعامل مع
Avient
•عندما تقوم بأداء عمل خارجي (مبا يف ذلك ،خدمة مجلس اإلدارة) والذي تؤثر
سلبًا عىل أداء وظيفتك أو مصالحك تجاه مسؤولياتك يف Avient
•عندما تستخدم ممتلكات ،أو معلومات ،أو موارد الرشكة ملنفعة شخصية أو
ملنفعة اآلخرين
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•عندما تقوم بالتوظيف ،أو اإلرشاف ،أو يكون لديك خط مبارش أو غري مبارش
شخصا ما أقمت معه
لإلبالغ عن أحد أفراد العائلة ،مبا فيهم ،أهل الزوجة ،أو ً
عالقة رومانسية
عملية اإلفصاح
ال يكون تضارب املصالح محدد املعامل وسهل التعرف عليه دامئًا ،بل ميكن أن ينشب
بنوع من الرباءة .أيضً ا يف كثري من األحيان ميكن حل مشكلة تضارب املصالح من
خالل مناقشة نزيهة وصادقة .لذا يتعني عليك القيام باإلفصاح والكشف الفوري عن
أي حاالت فعلية أو محتملة لحاالت تضارب املصالح .يتعني تقديم عمليات الكشف
هذه لتسويتها بصورة كتابية إىل املستشار العام أو مسؤول أخالقيات الرشكة .وبوجه
عام ،يتم التحقق من هذه الحاالت بالعمق الالزم لتحديدها إذا كانت تُع ّرض أو
يُحتمل أن ت ُع ّرض مصالح  Avientللرضر.
تتوقف أعامل  Avientعىل ثقة وإميان عمالءنا وجمهورنا املستمرة بنا .عليك
عم إذا كان مراقب موضوعي
مراجعة إجراءاتك بصوة منتظمة ومحاولتك يف تحديد ّ
سيكون لديه أسباب منطقية لإلميان باحتاملية وجود تضارب املصالح .إننا نتحمل
املسؤولية عن أنفسنا وعن  Avientللتأكد من أننا نخلق نوع من تضارب املصالح
عن علمٍ أو دون علمٍ نتيج ًة إلجراءاتنا التي نتخذها .تذكَّر أن وجود نوع من تضارب
املصالح ال يُعد بالرضورة تجاوزًا للمدونة ولكنه يُعد إخفاقًا يف الكشف عنها.

تعامل ذاتي تتنافر فيه المصلحة والواجب
تنتمي فرص األعامل التجارية التي تكتشفها يف العمل مستخد ًما معلومات ،أو
ممتلكات الرشكة ،أو وضع الفرد بالرشكة إىل الرشكة وليس إليك شخص ًيا .يتعني
عليك أن تسعى لتحقيق فرص األعامل التجارية هذه لتحقيق منفعة الرشكة كجزء
من وظيفتك .إذا كنت تسعى لتحقيق فرص األعامل هذه لتحقيق منفعة شخصية
شخصا آخر فإنك ستواجه تضارب مبارش مع مصالح الرشكة .ال يُسمح مبثل
أو ملنفعة ً
هذا النوع من التعامل الذايت الذي تتنافر فيه املصلحة والواجب.

التجارة الدولية
يتعني علينا أن نلتزم بالضوابط والقيود املفروضة عىل استرياد وتصدير منتجاتنا،
وخدماتنا ،ومعلوماتنا الفنية مبا يف ذلك قوانني الواليات املتحدة السارية عىل كافة
مواقعنا ومعامالتنا يف جميع أنحاء العامل .تنطبق كل هذه القيود الخاصة عىل
املنتجات التي ميكن أن يكون لها تطبيقات استخدام عسكرية أو تطبيقات مزدوجة
االستخدام كام أن هناك عمليات حظر وحصار تجاري مفروض ومو ّجه ضد بعض
الدول والكيانات .إإذا كنت متارس نشاطًا تجاريًا يف بلدان أخرى أو مع أشخاص من
دول أخرى ،أو كنت تسافر دول ًيا ،فاسترش القسم القانوين يف  Avientللحصول عىل
إرشادات.
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المسؤولية االجتماعية بالشركة
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االستدامة
ال يُعترب املوظفون والعمالء ،واملوردون وحدهم أصحاب املصلحة يف رشكة
 .Avientتتأثر الدول واملجتمعات التي نعمل بها وكذلك العامل بأرسه بعملياتنا،
ومنتجاتنا ،وموظفينا .يتطلب اتساع نطاق عملياتنا وتأثريها إىل جانب معايرينا
األخالقية العليا السعي إىل تحقيق حلول تتسم بدرجة عالية من االستدامة التي
تصمد أمام اختبار الزمن.
إنّنا نحرص عىل االلتزام بالحفاظ عىل معيار واحد ثابت فيام يخص السلوك
األخالقي عىل الصعيد العاملي يف الوقت الذي نحرتم فيه املامرسات الثقافية
والتجارية لكل دولة ومجتمع نتعامل معه.
نسعى يف  Avientجاهدين إلنشاء مؤسسة مستدامة من الطراز العاملي ،من خالل
إدارة األعامل بطريقة تلبي احتياجات الحارض دون املساس بقدرة األجيال املقبلة
عىل القيام باملثل .يرِد هذه االلتزام يف الطريقة التي نتعرف من خاللها عىل االستدامة:
مفصل مبساهامتنا يف كلٍ منها
األشخاص ،واملنتجات ،والكوكب ،واألداء .هناك ملخص ّ
يف تقرير االستدامة الخاص بنا واملتاح عىل  .Avient.com/sustainabilityوبصفتنا
رشكة الرعاية املسؤولة® ملجلس الكيمياء األمرييك وعضو مؤسس يف اتحاد القضاء عىل
النفايات البالستيكية ،فإننا ملتزمون بتع ُّهدنا أيضً ا عن طريق عالمتنا البارزة بتج ُّنب
املفاجآت ( )No Surprises PledgeSMووعود االستدامة الخاصة بنا كام أننا نتمسك
بهذه املبادئ عن طريق إحياء القيم الشخصية املتمثلة يف النزاهة ،واألمانة ،واالحرتام.
تقوم  Avientوموظفينا بوضع معايري السالمة أوالً واملساهمة يف تحسني
املجتمعات التي نعمل فيها .تعمل الرشكة عىل حث األشخاص للمشاركة يف
األنشطة املجتمعية واألعامل الخريية التي يختارونها لدعم مجتمعاتهم.
تعمل  Avientباستمرار عىل االرتقاء بعمليات أنشطة أعاملنا التجارية والتعاون
مع عمالءنا ،وموردينا ،ورشكاء سلسلة التوريد لتكون مرشفة عىل البيئة ،وتحجيم
اآلثار البيئية وتحقيق أقىص حد من جهودنا للحفاظ عىل موارد األرض.
ال يُعد السعي وراء تحقيق الحلول املستدامة هو العمل املناسب الوحيد الذي
نقوم به من أجل البيئة؛ كام أنه يُعد العمل املناسب لرشكائنا ،وعمالءنا ،وجرياننا،
ومساهمينا ،ونشاطنا التجاري.

السالمة ،والصحة ،والبيئة
متارس  Avientأنشطة عملها دون إلحاق أي رضر بالعمالء ،أو البيئة ،أو الجمهور
بطريقة توفر بيئة عمل آمنة وصحية للرشكاء واألطراف املتعاقدة.
تنظر  Avientيف ظروف العمل الصحية واآلمنة ،ومنع أي إصابات وحوادث بيئية
والتي تُ ثّل عامالً حاسامً بالنسبة لنجاح العمل التجاري .ليس غريبًا لتوقعاتنا
ومعايرينا املطبقة أن تتجاوز الرشوط القانونية .وبنا ًء عىل هذا ،فإن الهدف من
سياسات الصحة والسالمة التي ترسي عىل جميع موظفي  Avientهو حامية
صحة ورفاهية كل شخص أثناء العمل .ومننح األولوية القصوى للقضاء عىل
املخاطر ،واإلصابات ،وتحقيق درجة من التميز فيام يخص السالمة واإلرشاف
البيئي.
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يستلزم ضامن سالمة الجميع شعو ًرا دامئًا بالوعي واالنتباه للتفاصيل .وتأيت تنمية
الوعي بقواعد السالمة من خالل قبولنا املسؤولية الخاصة بالسالمة مع التوجيه
الوظيفي املناسب ،والتدريب ،والتعرف واإلبالغ عىل املخاطر املرتبطة مع كل
حالة عمل.
مهم للحفاظ عىل نزاهة عملياتنا.
ال
ً
عام
فعال
نحو
عىل
عملياتنا
إدارة
كام تُعد
ً
وسيتم توفري جميع املعدات ،واألدوات ،والتقنيات ،واإلجراءات ،والتدريب
الالزمني ملساعدتك يف تشغيل عملياتنا وتنفيذ كل مهمة بأمان.
ومن املهم بنفس القدر منع حدوث أي إصابات خارج العمل .كام أننا نشجعك
أنت وأفراد عائلتك عىل استخدام مبادئ السالمة ذاتها ملنع وقوع أي إصابات يف
املنزل أثناء السفر ويف جميع األنشطة.
تبق أنت وعائلتك
فالعمل واملعيشة بأمان هام أسلوب حياتنا .فإننا نرغب يف أن َ
بصحة جيدة وأمان.

سؤال وجواب
سؤال :طلب م ّني مرشيف املبارش اتّباع إجراء جديد للتخلص من النفايات إال
يل
أنني غري متأكد من أن هذا األمر آم ًنا أو حتى قانون ًيا .ما الذي يجب ع ّ
فعله؟
الجواب :ال تدَع أي مجال للتخمني لديك عندما تتعامل مع اإلجراءات البيئية.
تحقَّق مع مرشفك املبارش للتأكد من فهمك للطلب .إذا كنت ال تزال لديك
مخاوف ،فاتصل باإلدارة املحلية أو أي من املوارد املدرجة يف املدونة.

سالمة المنتج والخدمة
يُعد من األهمية مبكان أن تقدم  Avientمنتجات وخدمات آمنة من شأنها أن
تعمل عىل الحفاظ عىل ثقة عمالءنا ،والقيام مبسؤولياتنا تجاه الجمهور والحفاظ
عىل وضع تنافيس يف سوق العمل .ت ُعد منتجاتنا مص ّممة ،و ُمنتَجة ،ومز ّودة
بالخدمات وفقًا للمعايري الداخلية وااللتزام باللوائح الخارجية ،ومعايري هيئات
االعتامد املناسبة وأي التزامات تعاقدية واجبة التطبيق.

احت رام حقوق اإلنسان
تحرتم مرشكة  Avientكرامة األفراد وتؤيد فكرة أن حقوق اإلنسان األساسية
تُعد قيمة أساسية لنشاط عملنا التجاري .وتحقيقًا لهذه الغاية ،فإنّنا نحظر
استخدام أي شكل من أشكال عاملة األطفال فيام يتعلق بنشاط  Avientالتجاري
ونُع ِّرف عاملة األطفال بوصفها خدمات يقدمها أي فرد تحت سن  16عا ًما وإن
كان النظام القانوين املحيل أكرث تقيي ًدا من سياستنا ،فسوف نلتزم بهذا النظام
القانوين األكرث تقييدًا .إضاف ًة إىل ذلك ،فإن  Avientتحظر أي شكل من أشكال
العمل القرسي أو اإلتجار بالبرش فيام يخص نشاط  Avientالتجاري كام نتوقع
من موردينا ،ووكالئنا ،وموزعينا حظر ذلك .كام أننا نسعى إىل االستعانة برشكاء
سلسلة التوريد الذين من شأن مصادرهم وعملياتهم اململوكة لهم أن تحرتم
حقوق اإلنسان األساسية ،وأن تجارتهم ال تُس ّبب انتهاكات لحقوق اإلنسان سوا ٌء
أكان ذلك بصورة مبارشة أو بصورة غري مبارشة أينام كانوا.
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التزام مشترك
إ ّن القيام باألعامل التجارية بنزاهة يتطلب التزامنا جمي ًعا يف  Avientبالعمل معاً كفريق
واحد .من األهمية مبكان أن نتعامل جمي ًعا مع أعىل املعايري األخالقية .ميكن لكل م ّنا أن
يقوم بأداء مسؤولياتنا باتّباع املامرسات املنصوص عليها يف املدونة وعن طريق:
•وضع سلوك يتامىش مع قيم رشكة .Avient
•تقديم تقييم يتسم بالرصاحة والوضوح فيام يخص عوامل املخاوف أو املجاالت التي
ميكن أن يكون لديك تساؤالت بشأنها.
لقد تم وضع هذه املدونة يف إطار قيم  .Avientويُقصد بذلك تقديم إرشادات إىل جميع
موظفي  ،Avientإال أن ذلك ال يتناول كل املعضالت أو القضايا األخالقية .وليس بإمكان
أي وثيقة أن تتناول جميع الحاالت املمكنة .وإن كنت غري متأكد بشأن ما تقوم به ،فعليك
بطرح األسئلة ومواصلة السؤال حتى تكُن ُمطمئ ًنا بأنك تؤدي العمل املناسب .اطلب من
املرشف عليك أو بعض األشخاص من ذوي الخربة إسداء املشورة .ولكن قبل كل يشء ،عليك
أن تسأل!
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انتاسايس لوح

ميكنك الحصول عىل سياسة محددة ومعلومات االتصال عىل موقعنا عىل اإلنرتانت ،السلسلة يف القسم :األشخاص واإلدارات ،األخالقيات وسياسات الرشكة أو ِمن املرشف عليك أو
مديرك.

لاثتمالاو تايقالخألا دراوم — ةيلخادلا لاصتالا تاهج
لالطالع عىل املزيد من املعلومات حول املدونة أو توقعاتنا ،اتصل باملوارد التالية مبارشةً:
•املرشف عليك أو أي مدير يف Avient
•ممثل املوارد البرشية أو إدارة املوارد البرشية
•مسؤول أخالقيات الرشكة
•أي عضو من أعضاء إدارة الشؤون القانونية
•الوظيفة التي تتمتع بقدر مناسب من الخربة (عىل سبيل املثال ،الشؤون املالية للرشكة ،ومراجع الحسابات الداخلية ،وقسم التوريد)

تايقالخألل نخاسلا طخلا
اتصل أو استخدم الخط الساخن لألخالقيات يف حالة:
•إذا احتجت إىل مشورة أو كان لديك سؤال تطرحوه
•إذا كانت لديك رغبة يف طرح مشكلة ما أو شاغل يثري قلقك
•إذا طرحت مشكلة أو أمر ما يشغل بالك ومل تكن راضيًا
•إذا مل تكن متأكدًا أين ميكنك التوجه للحصول عىل املعلومات
•إذا مل تكن شاع ًرا باالرتياح من خالل استخدام أحد املصادر األحرى امل ُدرجة يف املدونة
الخط الساخن لألخالقيات متاح عامليًا بأكرث من  20لغة عىل مدار  24ساعة يف اليوم طوال أيام األسبوعِ .
تحد بعض الدول األوروبية من املوضوعات التي ميكنك اإلبالغ عنها
وقدرتك عىل اإلبالغ دون الكشف عن الهوية .تستقبل رشكة مستقلة جميع التقارير املرسلة عرب شبكة اإلنرتنت والبالغات الهاتفية عرب الخط الساخن لألخالقيات ،وتبلغ املعلومات
إىل مسؤول أخالقيات الرشكة .ستبقى جميع التقارير رسية إىل أقىص حد ممكن.

:تايقالخألل نخاسلا طخلا
https://www.Avient.com/company/policies-and-governance/ethics-hotline

:تايقالخألل نخاسلا طخلا فتاه مقر
1-877-228-5410
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www.avient.com
أوروبا
المقر اإلقليمي بومرلوتش ،لوكسمبورغ
،طريق باستون بومرلوتش ،لوكسمبورغ 19
L-9638
الهاتف+352 269 050 35 :
الفاكس+352 269 050 45 :

أمريكا الجنوبية
المقر اإلقليمي ساو باولو  ،البرازيل جادة
فرانسيسكو ناكاساتو1700 ،
إتوبيفا ،ساو باولو ،البرازيل 13295 -000
الهاتف+55 11 4593 9200 :

آسيا والمحيط الهادئ
المقر اإلقليمي بشنغهاي الصين
ف ،بلوك سي  200جينسو رود بودونغ2،201206 ،
شنغهاي ،الصين
الهاتف+86 (0) 21 6028 4888 :
الفاكس+86 (0) 21 6028 4999 :

أمريكا الشمالية
المقر العالمي آفون ليك ،الواليات المتحدة
األمريكية
ووكر رود آفون ليك ،أوهايو  ،الواليات 33587
المتحدة 44012
الخط المجاني+1 866 765 9663 :
الهاتف+1 440 930 1000 :
الفاكس+1 440 930 3064:

