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 2019 أبريل

 
 

 االعزاء، الزمالء
 

 وروح   بنص  لالمتثال  جاهدين  نسعى  والقانونية.  األخالقية   المعايير  أعلى  على  بالحفاظ  ش.ع.م   الصناعية   Gates  شركة  تلتزم
  بعض   ظهور  إلى   تؤدي  قد   التي  اإلجراءات  ولتجنب   العالمي،  الصعيد   على  أعمالنا   تحكم  التي  واللوائح  القوانين  من  العديد 

 المخالفات.
 

  سمعة  اكتسبنا   وتفانينا،   السابقة  لجهودنا   نظًرا  اليومية.  أعمالنا  أنشطة  في   والمساءلة  للنزاهة  األساسية   قيمنا   توجهنا   أن   يجب
 أعمالك   تمارس   أن   المتوقع   من   ، Gates  شركة   في   موظفًا   باعتبارك   ائدة. ر   عالمية   شركة   أصبحنا   حتى   واألخالقي  النزيه  بالسلوك

 المبادئ.  لهذه وفقًا
 
 كشركة   نجاحنا  يقود  التنوع  إن  . Gates  شركة  في  ثقافتنا  في  أساسية  الموظفين  من  زمالئنا  مع  بها  نتعامل  التي  الطريقة  تعد 

 سعيًا   نسعى   أن   دائًما   يجب   المختلفة.   الكثيرة   وخلفياتنا   لثقافاتنا   المناسب   االحترام  اليومي  سلوكنا  يعكس  أن  الضروري  ومن  عالمية،
 بها.  نُعامل أن نرغب التي نفسها بالطريقة  البعض بعضنا  مع التعامل إلى حثيثًا

 
 تفانيك.  على لك شكًرا  منكم. واحد  وكل شركتنا  يعزز  لدينا السلوك قواعد  لمدونة باالمتثال التزامك إن
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   2021 يوليو  تحديث: آخر
 

 العمل وأخالقيات سلوك مبادئ .1

  شركة   على   يجب   التي   األخالقي   للسلوك   األمد   طويلة   المبادئ  )"المدونة"(  العمل  وأخالقيات  السلوك  قواعد   مدونة  تصف
Gates شركة  لها التابعة والشركات ش.ع.م الصناعية"( Gates" أو )"ونزاهة بأمانة،  أعمالنا أداء لضمان اتباعها  "الشركة  
 مدير   كل   على   المدونة  هذه  تنطبق  فيها.  نعمل  التي  البلدان  في  )"القوانين"(  بها  المعمول  واللوائح  والقواعد  انينللقو  ووفقًا  ومساءلة
 بها.  المعمول  الشركة  سياسات   وجميع  المدونة  ومتابعة  معرفة  الشركة  موظفي   جميع  على  ويجب  الشركة،   في  وموظف  ومسؤول
 اإلدارة"(   )"مجلس  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إلى  و"المسؤولين"  لمديرين""ا  إلى  اإلشارات  جميع  تشير  المدونة،  هذه  ألغراض
 السابقة  لجهودنا  نظًرا  شركة.  موظفي  إلى  تشير  "الموظفين"  إلى  اإلشارات  وجميع  ش.ع.م،   الصناعية  Gates  شركة  ومسؤولي
  نعمل   أن  ويجب  السمعة،  بهذه  فخر ن  أن  يجب  رائدة.  عالمية  شركة  أصبحنا  حتى  واألخالقي  النزيه  بالسلوك  سمعة  اكتسبنا  وتفانينا،

  فيما   واألخالقية  القانونية  التزاماتهم   فهم   في   والموظفين  والمسؤولين  المديرين  لمساعدة   المدونة  هذه  ُصممت  عليها.  للحفاظ  معًا
 يلي:  بما يتعلق

 للقوانين؛ االمتثال •

 المصالح؛ تضارب •

 الشركة؛ فرص  •

 السرية؛ •

 العادل؛  التعامل •

 و  خدامها؛واست الشركة أصول حماية •

 أخالقي.  غير أو قانوني غير سلوك عن اإلبالغ •
 
  وإجراءاتها  الشركة  سياسات   مختلف   في  تحديًدا  أكثر   متطلبات  تضمين  يتم  الحاالت،  من   كثير  في  شاملة.   ليست  المدونة  هذه

 األوراق   تداول   وسياسة   FD  العادل   اإلفصاح   لالئحة   لالمتثال   وإجراءاتها   الشركة   سياسة  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  وإرشاداتها،
  يجب  المدونة.  هذه  إلى  باإلضافة  مكملة  وهي  األعمال  سلوك  بشأن  سياسات  تعتبر  التي   المخالفات،  عن  المبلغين  وسياسة  المالية
 سلوك  تحكم   التي  اإلضافية   السياسات  لمعرفة  الشركة  في  الحوكمة  إرشادات  إلى  الرجوع  أيًضا  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على

 النظام   ألحكام  المدونة  لهذه  االمتثال  يخضع  الموظفين،  غير  من  المديرون  كان  إذا  ما  حالة  في  التحديد.  جهو  على  المديرين
  مديرك، من  واإلرشادات  واإلجراءات  السياسات  هذه  على  الحصول  يمكنك  الشركة.  مع   للمساهمين  اتفاق  وأي  للشركة  األساسي
  على:  )متاحة  الوظيفي   القسم  ويب   مواقع  ومن    Gates  شركة  إنترنت   في  العالمية   السياسات  صفحة

http://collab.gates.com/tld/SitePages/Home.aspx ).  متأكًدا   تكن   لم   إذا   أسئلتك   على  لإلجابة  أيًضا  الموارد   هذه  تتوفر 
 الساخن  الخط  خالل  من   مجهول  بشكل  مخاوف  أو  أسئلة  تقديم   كذلك  يمكنك   له.   االستجابة   أو  معين  موقف   مع  التعامل  ة كيفي  من

  لألخالقيات   الساخن  )"الخط  المدونة  هذه  من  10.2  القسم  في  الواردة  المعلومات  باستخدام  للشركة  واالمتثال  قياتلألخال
 تأديبي.  ءإلجرا المدونة هذه نص أو روح  تهكين موظف أو ومسؤول  مدير، أي يخضع واالمتثال"(.

 
 للقوانين االمتثال .2

 عام 2.1

 والمسؤولين  المديرين  جميع  من  يتوقع  أعمالها.  على  للتطبيق  ابلةالق  القوانين   إطار  في  بالعمل  Gates  شركة  تلتزم
 بها.  وااللتزام بها المعمول  انينالقو فهم  والموظفين

  ظروف   الشركة.   لنجاح   ى أدن   كحد   أساسي   شرط   ولكنه   بالكامل،   القية األخ   مسؤوليتنا   ليس   للقانون   االمتثال   إن 
  فيها   المتورطين   واألفراد   Gates  شركة   االنتهاكات   تعرض   أن   يمكن   القانون.   النتهاك   أبًدا   مبررات   ليست   السوق   أو   العمل 

  حكومية   عقود   من   الشركة   اد استبع   يتم   قد   ذلك،   إلى   باإلضافة   المدنية.   والدعاوى   التنظيمية   واإلجراءات   الجنائية   للمسؤولية 
 . محددة 

  فيجب  الشركة،  سياسة  انتهاك  أو  ركةالش  مدونة  انتهاك  ذلك  في   بما   محتملة،  قانونية  أو  أخالقية   مخالفة  بوجود  علمت  إذا
 .10.2  القسم في  عليها المنصوص لإلجراءات وفقًا  الفور على ذلك عن اإلبالغ عليك

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
http://collab.gates.com/tld/SitePages/Home.aspx


 

2 

 ي 2021 يوليو  تحديث: آخر

 الدولية والتجارة  الفساد  مكافحة لوائح  - الحكومية والوكاالت الحكوميين المسؤولين مع التعامل 2.2

  في   أعمالنا.  سياق  في   المحلية  والحكومة  الوالية  مةوحكو  والفيدرالية  الدولية   الحكومات  مع   روتيني   بشكل  نتعامل  نحن
  بها.   المعمول  انينالقو  بجميع   تلتزم  وأن  والنزاهة  األمانة  معايير   بأعلى  تلتزم   أن  يجب   كومية،ح  وكالة  أو  حكومة  مع   معامالت   أي

  أي  يتلقوا  أو  يُعرضوا  أال  ويجب  التبعية"   "عدم  أساس  على   الحكومات  مع   التعامل  والموظفين  والمسؤولين  المديرين  على   يجب
 أو   قرار   في  التأثير  إلى   تهدف  أخرى   منفعة   أي  أو  سرية  وعمولة  ورشوة،  وهدايا،  مدفوعات،  أي  ذلك  في   بما  قيمة،   ذي   شيء
 "الحكومة"   مثل  التعريفات  تعتبر  الفساد،  مكافحة  قوانين  بموجب  سياسي.   حزب  أو  ومرشح  حكومي،  لومسؤو  موظف  أي  إجراء

 المتوقع. من أوسع تكون ما  وغالبًا موّسعة عريفات ت الحكومي" "المسؤول و

  أن  يجب  ن.الموردي  أو  والعمالء  الحكوميين،  لمسؤولينا  أو  الحكومة  إلى  أو  من   كرامياتاإل  أو  الرشاوى  باتًا  منعًا  يُمنع
  أن   يجب   والدقة.  قبالصد   كتابية  أو  شفهية  كانت  سواء  الحكوميين،  المسؤولين  إلى   المقدمة  والمعلومات  والسجالت  البيانات   تتسم
 ومسؤولي   السابقين  الحكومة  موظفي  توظيف  تحكم   محددة  قوانين  هناك  ذلك،  إلى   باإلضافة  النية.  بحسن  العروض  جميع  تُقّدم

  موظفي   من  أي  لتوظيف  محتملة  مناقشات  أي  على   مسبقًا  يوافق  أن  Gates  شركة  في  القانوني  سمالق  على  يجب  المشتريات.
 تحددان   ايا"( الهد   )"سياسة  الهدايا  وسياسة  الفساد"(  مكافحة   )"سياسة الفساد   لمكافحة   سياستنا   ات. المشتري  مسؤولي  أو  الحكومة
 من   نسخ  تتوفر  والموظفين.  والمسؤولين  المديرين  جميع  قبل  نم  بهما   االلتزام  يجبو  بها  المعمول  وإجراءاتها  الشركة  سياسات
 . العالمية السياسات صفحة على الهدايا وسياسة الفساد  مكافحة  سياسة

  الدولية   والتجارة   واالستيراد   والتصدير   مشتريات ال   قوانين   اتباع   والموظفين   ولين والمسؤ   المديرين   على   دائًما   يجب 
 . العالمية   السياسات   صفحة   على   الصلة   ذات   السياسات   من   نسخ   تتوفر   المقاطعة(.   مكافحة   قوانين   ذلك   في   )بما   بها   المعمول 

 داخلية  معلومات على بناء التداول 2.3

  ذلك   في  )بما  األخرى  المالية  األوراق  أو  واألسهم  الحصص  بيع  أو  شراء  وهو  داخلي"،  "تداول  في  أبًدا  تشارك  أال  يجب
 "التغلب   محاولة  أو  معلنة"   ير غ  جوهرية  "معلومات  إلى   استناًدا  الشركة(  خطط  خالل  من  المكتسبة  األسهم   أو  الحصص  مبيعات 
 غضون  في أو مع واحد  وقت في  وجيزة، فترة قبل المالية األوراق أو سهمواأل الحصص بيع أو شراء طريق عن السوق" على
 أو  واألسهم   الحصص  في  التعامل  فقط  ليس  أنه  نتذكر   أن  المهم   ن م  الجوهرية.  للمعلومات  الُمعلن  اإلفصاح   بعد   قصيرة  فترة

  المعلومات   تمرير  أو  التعامل  على  اآلخر  تشجيع  ولكن  جريمة،  ُمعلنة  غير  جوهرية  معلومات  حيازة  أثناء  ية المال  األوراق
 القيود   هذه  تنطبق  ال   الية.الم  األوراق  قوانين  بموجب  جرائم   تكون  ما   عادة  (   )"البقشيش"  آخر   شخص  إلى  الُمعلنة  غير  الجوهرية

 الخاصة   المالية  واألوراق   واألسهم  الحصص  لىع  أيًضا  تنطبق  بل   سب،فح  المالية  وأوراقها  Gates  شركة  وأسهم  حصص  على
 بالشركة.  ارتباطك أو لعملك نتيجة  عنها ُمعلنة غير جوهرية معلومات لديك كة شر بأية

  أهمية   ذات   تكون   قد   التي   للجمهور   إتاحتها   يتم   لم   ت معلوما   أي   المعلنة"   غير   الجوهرية   "المعلومات   تشمل 
  المعلومات   هذه   نشر   تم   إذا   أو،   األخرى   المالية   األوراق   أو   واألسهم   الحصص   بيع   أو   شراء   بشأن   قرار   اتخاذ   في   للمستثمر 
 الصلة.   ذات   المالية   األوراق   أو   واألسهم   الحصص   سعر   على   كبير   تأثير   لها   يكون   أن   المحتمل   من   للجمهور 

 الحصر:  ال المثال سبيل على الجوهرية، المعلومات ةأمثل تتضمن

 سنوية؛   و أ   سنوية   ربع   نتائج  •

  أو   الحق   تاريخ   في   ات اإلرشاد   هذه   مثل   تأكيد   أو   وتغيير   األرباح   تقديرات   حول   إرشادات  •
 المستقبل؛   في   المالي   لألداء   أخرى   توقعات 

  أو   المشتركة   االستثمار   ومشروعات   المناقصات   وعروض   واالستحواذ   الدمج   عمليات  •
 و   األصول؛   في   التغييرات 

 لتقنيات. وا   بالمنتجات   يتعلق   فيما   مهمة   تطورات  •
 
 تشمل   أن   يمكن   المتحدة،   الواليات  في  المثال،   سبيل  على  البلدان.  معظم  في  جنائية  وجريمة  أخالقي  غير  الداخلي  التداول

  إلى   تصل   نية مد   وعقوبات   عاًما   عشرين   إلى   تصل  لسجنبا  وعقوبة  أمريكيًا،  دوالًرا  ماليين  5  إلى  تصل  جنائية  غرامات  العقوبات

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
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  على   يعاقب  قد   المتحدة،  لكةالمم  في   القانونية.  غير  التجارة  في   المتجنبة  الخسارة  أو  المكتسب  لمشروعا  غير  الربح  أضعاف  ثالثة
 محدودة. غير  وغرامات سنوات 7 إلى تصل لمدة بالسجن المخالفة

  يرين المد  على  وتنطبق  المدونة  هذه  تكمل  تيال  المالية  األوراق   تداول  سياسة  شركةال  اعتمدت  لقد   تقدم،  ما   إلى  باإلضافة
 إضافية. إرشادات على للحصول دوري بشكل إليها عوالرجو بالكامل السياسة هذه قراءة عليك  يجب  والموظفين. والمسؤولين

 الضريبي  اإلبالغ 2.4

 تلك   ذلك  في   بما   الضريبة،  ألغراض  بمطلو  هو  كما  عنها  وتبلغ  المعامالت  جميع  Gates  شركة  تسجل  سوف
 موظف   ول،مسؤ  كمدير،   عليها  الحصول  لك  يحق  التي   الضريبية  البدالت  جميع  إدراج  سيتم   نقًدا.  الدفع  فيها  يتم   التي  مالتالمعا

 ضريبية. ألغراض عنها لإلعالن

 أو   تسهيل  في  المشاركة  من  الشركة  عن  نيابة   يعمل  آخر  طرف  وأي  موظف   مسؤول، مدير،  أي  Gates  شركة  تمنع
 الضريبي.  التهرب إلى تؤدي إجراءات في المشاركة

 القروض  2.5

 بتمديد   تابعة،   شركة   أي   خالل  من  ذلك  في  بما  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  الشركة،  تقوم  لن  بها،  المعمول  انينللقو  وفقًا
  مسؤول   أو  مدير  ألي  أو  إلى  شخصي  قرض  شكل  في  االئتمان،  تمديد   تجديد   أو  االئتمان،  تمديد   وترتيب  باالئتمان،  االحتفاظ  أو

  بالتزامات  الخاصة  الضمانات  أو  القروض   فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  ع.م.ش.  عيةالصنا  Gates  لشركة  يعادله(  ما  )أو  تنفيذي
 خاًصا.  قلقًا  وتثير المصالح في  تضاربًا  تخلق المباشرين أسرهم وأفراد  والموظفين والمسؤولين  المديرين جميع

 المصالح تضارب .3

 معا 3.1

  مع   لتتداخل(   تظهر   حتى   )أو   شكل   بأي   ة المالي   أو   واالجتماعية  الشخصية  مصالحك  تتداخل  عندما  المصالح  تضارب  ينشأ
  على  Gates  شركة  تجاه   مسؤولياتهم  أداء  الموظفين  جميع  على  يجب   للشركة.   العليا  المصلحة  يحقق  بما  التصرف  على  قدرتك
 والمسؤولين  للمديرين  يكون  أن  ينبغي   ال  العالقات.  أو  الشخصي  عتباراال  عن  النظر  بغض  للشركة،   العليا  المصلحة   أساس

 واألسهم   الحصص   ملكية   هي   شيوًعا   المالية   لفوائد ا   أنواع   أكثر   لدينا.   فسين المنا   أو   والموردين  العمالء  في  مالية  مصلحة  ينوالموظف
  قد  أخرى. عالقة أو ائتمان صندوق اللخ من مباشرة غير أو مباشرة مصلحة  أو  الشراكة مصلحة أو اإليضاحات  أو والسندات

 سؤولياتكم  مع  المصالح  في  محتمل  تضارب  ورظه   أو  المصالح  لتضارب  احتماالً   تمثل  نهاأ  حد   إلى  مشكلة  المالية  الفائدة  تكون
  واسعة،  ملكية ذات  عامة   شركات  في   أسهم  أو حصص  امتالك من  المصالح  تضارب  ينشأ   لن  عام،  بشكل   .Gates شركة  تجاه
 فيها.   تتحكم  أو  الشركة  هذه  قرارات  تتخذ   أال  شريطة  المالية،  لألوراق  ولندن  نيويورك  بورصة  في  تتداول  التي  الشركات  تلك  مثل
 للشركة. كمديرين االئتمانية مواجباته أداء المديرين على يجب

 أجل   من   sGate  لشركة  القانوني  للقسم  محتمل  تضارب  أي  عن  اإلفصاح  والموظفين  والمسؤولين  المديرين  على  يجب
 والمسؤولين   المديرين  من  يُطلب  ال.   أم  المصالح  في  تضارب  بوجود   تعتقد   الشركة   كانت  إذا  ما   بشأن  قرار  على  الحصول
 الصفقات   تؤدي  وقد   الصفقات   على  بالتأثير   له  يسمح  منصب   في   الشخص   هذا  كان  إذا  الشركة  اتصفق  عن  اإلفصاح  والموظفين

  أفراد   أحد   الطفل،  النسيب،  الوالد،  األخ،  مثل  آخر  شخص  أي  أو  الشخص  هذا  وجةلز  أو  الشخص  لهذا  شخصي  مكسب  تحقيق  إلى
 عن  اإلفصاح  يجب  المثال،  سبيل  على  .صلة"(  ذي   "طرف  القبيل،  هذا  من  شخص  )أي  المقرب  صديقه  أو  الشخص  هذا  أسرة

 إذا:  الشركة صفقات 

(i) الصفقات؛  من ذلك، غير أو ماليًا الموظف، أو والمسؤول المدير، هذا سيستفيد  كان 

(ii) أو صلة؛ ذي طرف هو الصفقة في ما طرف كان 
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(iii)   في   النظير   الطرف   في   ية ملك   أو   مالية   مصلحة   الصلة،  ذي   الطرف   أو   الموظف،   أو   المسؤول   ر، المدي   هذا   يمتلك  
 الصفقة.

 إذا: التضاربات عن  اإلفصاح أيًضا والموظفين  والمسؤولين المديرين من يُطلب

(i)    طرف  على   فيه   ر التأثي  أو  التوظيف  قرار   باتخاذ   له   يسمح   منصب  في   الموظف  أو  المسؤول  أو  ديرالم  هذا  كان  
 صلة؛ ذي

(ii)     أو   المدير   عليه   يشرف   أو   يديرها   التي   األعمال   مجموعة   في   ب منص  لشغل   النظر   قيد   صلة  ذو  طرف  هناك  كان 
 أو  الموظف؛ أو المسؤول

(iii)  المرؤوس. مع رومانسية عالقة فالموظ  أو المسؤول أو المدير هذا طور 

 تفاصيل  على  للحصول  العالمية  السياسات  صفحة  على  المصالح  تضارب  عن  اإلفصاح  إجراءات  إلى  الرجوع  يُرجى
 وإزالته. المحتمل المصالح تضارب عن الكشف في  استخدامهما الواجب والشكل يةبالعمل علقيت  فيما إضافية

 الشركة  خارج األنشطة 3.2

  ساعات   خارج   قانونية   أنشطة   في  االنخراط  من  الموظفين  منع  في  مصلحة  لديها  ليس  Gates  شركة  أن  من  الرغم  على
 بشكل   تنعكس   أو   الشركة   تجاه   مسؤولياتهم   مع   تتداخل  أو  تتعارض  ال  الخارجية  أنشطتهم  أن  من  التأكد   الموظفين  على  يجب  العمل،
 عموًما:  Gates  شركة لموظف يجوز ال  الشركة، موافقة دون المثال، سبيل على لذلك. فًا خال  Gates شركة  على سيئ

 مماثلة   مصلحة   مجال   في   لآلخرين   األجر   مدفوع   غير   أو   األجر   مدفوع   بعمل   القيام   أو   الحر   العمل   في  االنخراط •
 ؛Gates  ةشرك مع فسةمنا  في أو

 بالشركة؛  لإلضرار أو شخصية مكاسب لتحقيق يةالسر المعلومات أو للشركة المملوكة المعلومات استخدام •

  بموجب   به  المسموح  العرضي  االستخدام  باستثناء  الشخصي،  لالستخدام  العمالة  أو  الشركة  أصول  استخدام •
 أو الشركة؛ سياسات

 للشركة.  تأجيرها أو  بيعها  لغرض  نوع أي نم األصول وأ لممتلكاتا في مصلحة أي على الحصول •
 

 ة للشرك التجارية الفرص .4

  للقيام  الفرصة  تنشأ   عندما  للشركة  المشروعة  التجارية   المصالح  تعزيز   والموظفين  والمسؤولين  المديرين  من   يتوقع 
  مكاسب   تحقيق ل   مركزها   و أ   علوماتها م   أو   الشركة   ممتلكات   استغالل   والموظفين   والمسؤولين   للمديرين   يجوز   ال   بذلك. 

  إلى   يوجهوا   )أو   يستغلوا   أن   والموظفين   ولين والمسؤ   للمديرين   جوز ي   ال   ذلك،   على   عالوة   الشركة.   مع   التنافس   أو   شخصية، 
  الشخص،   هذا   منصب   خالل   من   أو   معلوماتها   أو   الشركة   ممتلكات   استخدام   خالل   من   اكتشافها   يتم   تجارية   فرصة   آخر(   طرف 
 إذا:   Gates  شركة   إلى   الفرص   هذه   تنتمي   . Gates  شركة   ة مصلح   في   نه أ   هي   أو   هو   يعتقد   الذي 

 الفرصة؛  وراء سعت أو عرًضا ةالشرك قدمت •

 التجاري؛  خطها أو الشركة  أعمال مجال في  الفرصة كانت •

 أو الفرصة؛ لتطوير منشآتها أو موظفيها  الشركة كرست •

 لها.  تمويل أو موارد  الشركة قدمت •
 

 السرية .5

 السرية المعلومات 5.1

  يمكن  للجمهور.  إتاحتها يتم  لم  وماتمعل أي  السرية المعلومات تتضمن المعلومات.  سرية على الحفاظ  للغاية لمهم ا من
 الحصر: ال المثال سبيل على المتوقعة، أو الحالية Gates شركة أعمال بأنشطة تتعلق التي المعلومات ذلك يشمل أن

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
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 العمليات؛ •

 التسعير؛ •

 االختراعات؛ •

 ت؛العمليا •

 والبيانات؛  المالي األداء •

 التوقعات؛ •

 الفنية"؛  "المعرفة و التجارية األسرار •

 والتصفية؛ واذ الستحا فرص  •

 والتطوير؛ البحث •

 والموردين؛  العمالء معلومات •

 األخرى  الثالثة األطراف أو والموردين والعمالء الموظفين من المستمدة الشخصية التعريف معلومات •

 و المعلومات؛ سرية على  الحفاظ قعتو مع آخر طرف من دمةمق ُمعلنة غير معلومات أي •

 خبرتهم.  أو وتعويضهم وأدوارهم ناموظفي  هويات حول أخرى معلومات أي  أو و/ التنظيمية المخططات •
 

  مثل   عامة،   أماكن   أي   في   أو   الموظفين،   من   غيرهم   أو   واألقارب   األصدقاء   مع   السرية   العمل   مسائل   تناقش   أال   يجب 
 المطاعم.   أو   الطائرات(   ذلك   في   )بما   ام الع   النقل   ووسائل   المصاعد 

  للشركة   المملوكة   المعلومات   أو   السرية   الشركة   معلومات   عن   اإلفصاح   موظف   أو   مسؤول   أو   مدير   ألي   يجوز   ال 
  للقيام   المعلومات   هذه   إلى   ويحتاج   الشركة   في   موظفًا   المستلم   يكون   أن   ( i)   لم   ما   الشركة   خارج   أو   داخل   شخص   ألي 

  ممثل   قبل   من   ح صحي   بشكل   تفويضه   تم   الذي   الموظف   بخالف   آخر   طرف   هو   المستلم   (   ( ii)   أو   ليه، إ   الموكلة   بمسؤولياته 
  الموظفين،   غير   من   Gates  بشركة   المتعلقة   االستفسارات   جميع   مع   التعامل   يجب   المعلومات.   هذه   لتلقي   للشركة   مفوض 
  الخاصة   الشركة   وإجراءات   ياسة لس   وفقًا   م اإلعال   ائل ووس   والصحفيين   االئتمان   تقارير   ووكاالت   الماليين   المحللين   مثل 

  منفصلة   سرية   اتفاقية   على   التوقيع   الموظفين   معظم   على   يتعين   ذلك،   إلى   باإلضافة   . FD  العادل   اإلفصاح   لالئحة   باالمتثال 
  أي   من   خة نس   على   للحصول   لديك   البشرية   الموارد   إدارة   فاستشر   االتفاقية،   هذه   مثل   توقيع   تتذكر   لم   إذا   التوظيف.   عند 
 عملك.   لوحدة   بها   معمول   سياسات   أو   ستندات م 

  في   الموجودة   السرية   المعلومات   جميع   إعادة   عليك   يجب   الشركة،   خدمة   عن   التوقف   الشركة   مع   العمل   ترك   عند 
  معاملة   يجب   خدمتها.   أو  الشركة  مع   عملك   أثناء  معرفتها   تم   سرية   معلومات   أي  حماية   في   االستمرار  عليك  ويتعين  حوزتك 
 االحترام.   بنفس   السابق   عملك   في   ا عليه   حصلت   التي   لومات المع 

  على   ذلك،   غير   أو   كتابة   )سواء   أخرى   إفشاء   م عد   أو   سرية   اتفاقية   أي   من   رغم ال   وعلى   تقدم،   عما   النظر   بصرف 
  قابلة ال   المماثلة(   التعويض   أو   التوظيف   ترتيبات   أو   االنفصال   اتفاقية   أو   التوظيف   اتفاقية   من   كجزء   الحصر   ال   المثال   سبيل 
  تقديم   أو   والتعاون   التواصل   من   سابق   أو   حال   موظف   أي   المدونة   هذه   تقيد   ال   السابقين،   أو   الحاليين   موظفين ال   على   بيق للتط 

  "كيان   )مجتمعة،   األمريكية   المحلية   الحكومة   أو   للوالية   وتابعة   فيدرالية   نون قا   إنفاذ   هيئة   أو   وكالة   أو   كيان   أي   إلى   شكوى 
  إفصاحات   أي   إجراء   أو   محلية،   أو   وحكومية   فيدرالية   أمريكية   ولوائح   قوانين   ألي   حتملة الم   تهاكات باالن   يتعلق   فيما   حكومي"( 

  أنه   بشرط   الئحة،   أو   قانون   أي   من   مخالفات ال   عن   اإلبالغ   أحكام   بموجب   محمية   حالة،   كل   في   لذلك،   خالفًا   حكومي   كيان   ألي 
 (i )   و   به   عمول الم   لقانون ا   مع   متوافقة   واإلفصاحات   التبليغات   هذه   تكون   حالة   كل   في   (ii )   هذا   لمثل   تخضع   التي   المعلومات  

  العميل،   -  المحامي   بين   لخصوصية   يخضع   كان   بالغ   خالل   من   سابق   أو   حال   موظف   قبل   من   عليها   الحصول   يتم   لم   الكشف 
  أو   CFR 17 )(d)205.3((2لـ   وفقًا   لذلك   خالفًأ   محام    قِبل   من   به   مسموًحا   المعلومات   تلك   عن   اإلفصاح   هذا   يكن   لم   ما 
 تقدم.   ما   مع   يتوافق   بما   ُمعدل   الشركة   بره تعت   تَقدم   ما   مع   يتعارض   اتفاق   أي   بها.   المعمول   المحامي   ألداء   الية الو   نين قوا 

 الشخصية البيانات 5.2

 الشخصية   المعلومات  إلى  الوصول  يقتصر  أعمالنا.  سياق  في  األفراد   من  كبير  لعدد   الشخصية  بالبيانات  ونحتفظ  نتلقى
 أو   آخرين   موظفين   إلى   نقلها   وسيتم   Gates  شركة   داخل   المعرفة"   إلى  "يحتاجون  الذين  األشخاص  ىعل  الشركة  بموظفي  المتعلقة

  الموظفين  على يجب  قانونية.   أو مشروعة  تحقيقية متطلبات  لتلبية أو وضرورية مشروعة تجارية ألغراض  فقط  أخرى طرافأ
  يُرجى   استخدامها.   إساءة   أو   الئق   غير   بشكل   لومات المع   عن   شف الك  عدم   ضمان  الشخصية   المعلومات  على  الحفاظ  عن  المسؤولين
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 خصوصية   سياسة  ذلك  في  بما  المحددة،  اإلقليمية  والسياسات  Gates  شركة  لـ  العالمية   الداخلية  ةالخصوصي  مبادئ  إلى  الرجوع
 ت. المعلوما من لمزيد  ،العالمية السياسات صفحة على الموجودة ،SARL Europe Industrial Gates شركة

 االتصال   يُرجى  البيانات،  بهذه  تتعلق أسئلة  أي  لديك  أو  بها،  نحتفظ  التي  الشخصية،  بياناتك  عرض   في  ترغب  كنت  إذا
privacy@gates.com . 

 الجودة  .6

 موظفونا   يتمتع   ا. لدين   الجودة   معايير   لتحقيق   المنضبط   التركيز   ثقافة   لدينا   . Gates  شركة  في  ةاألساسي  القيمة  هي  الجودة
 وسالمة   بجودة  تنازل  دون  Gates  شركة   تلتزم  العمالء.   توقعات  وتجاوز  استباقي  بشكل  العمالء  احتياجات  وقعلت  بالتمكين
 وخدماتنا.  وأنظمتنا منتجاتنا 

 العادل التعامل .7

 العادلة  والمنافسة االحتكار فحةمكا لقوانين متثالواال بنزاهة التنافس 7.1

 Gates  شركة   مبادئ  تعكس   الحرة.  المشاريع  لتعزيز   ضرورية   برتعت  لتيا  العادلة  العالمية  ية التجار  الممارسات   ندعم
  تجاري   نظام  وإرساء  المنافسة  بتعزيز  االلتزام  هذا  الصلة  ذات  اإلقليمية  والسياسات  العادلة  والمنافسة  االحتكار  لمكافحة  العالمية

 مكافحة  قوانين  لجميع  التام  االمتثال  في  تتمثل  سياستنا  إن  .العالمية  السياسات  صفحة  على  عليها  العثور  ويمكن  حر،  استثماري
 بها. المعمول فسةوالمنا االحتكار

 

  أو   التنافسية   العطاءات   تقديم   تحصيلها   المراد   األسعار   بشأن   المنافسين   بين   االتفاقيات   تحظر   البلدان،   من   العديد   في 
 القانونية:   غير   للمنافسة   اهضة المن   السلوكيات   أمثلة   تشمل   خدمتها.   المراد   الجغرافية   المناطق   أو   العمالء   إلى   التوسل 

 نافسين؛ الم مع العطاءات تنسيق •

 األسواق؛  أو العمالء تخصيص •

 للسعر؛ األقصى لحد ا أو األدنى الحد  أو السعر نطاق تحديد  •

 التسليم؛  جداول تقييد  أو المخرجات من الحد  •

 االئتمان؛ شروط أو التخفيضات،  الخصومات، تحديد  •

 و معينين؛  الءعم أو  موردين مقاطعة على الموافقة •

 األخرى.   ع البي   وأحكام   شروط   أو   واألسعار   لتكاليف وا   باألرباح   المتعلقة   المعلومات   تبادل  •
 

 وموظفيها.  الشركة على صارمة ومدنية نائية ج عقوبات فرض  إلى قوانينال هذه انتهاكات تؤدي قد 

  القضائية   االختصاصات   مختلف   في   العادلة   والمنافسة   االحتكار   مكافحة   قوانين   متطلبات   فهم   الصعب   من   يكون   قد 
  المنافسين  بين  االتفاق  يكون  أن  يلزم  ال  خطًرا.   يكون  قد  منافس  مع  اتصال  أي  أعمالها.  atesG شركة  فيها  تمارسها  التي 

  "حوار   على   ظرفية   أدلة   خالل   من   القانونية   غير   االتفاقيات   مقاضاة   تتم   ما   غالبًا   قانونيًا.   فيه   الطعن   يتم   حتى   دقيقًا   أو   مكتوبًا 
  سواء   المناقشات،   هذه   مثل   تتجنب   أن   يجب   التجارية.   للمعلومات   ضار"   "غير   وتبادل   رسمية"   غير   "مناقشات   صغير"، 
  يجب   التجارية.   الرابطة   اجتماع   قب تع   التي   التجمعات   مثل   اجتماعية   بيئة   في   أو   رسمية   أو   كبيرة   مجموعة   في   تحدث   كانت 
  حتى   المنافسين،   تشمل   التي   التعاونية   المشاريع   أو   التجارية   جماعية ال   األنشطة   في   المشاركة   عند   ا متيقظً   أيًضا   تكون   أن 
 العامة.   المصلحة   تخدم   المشروعات   هذه   أن   يبدو   ندما ع 

 أو   االحتكار  مكافحة  قوانين  تنتهك  قد   أنها  تعتقد   أخرى  مسألة  أي  أو  للتنافس  حساًسا  موضوًعا  المنافسين  أحد   أثار  إذا
 وحدة  داخل  بالمناس   الشخص  وإبالغ   مناقشتها   وبصرامة  الفور  على   ترفض   أن  فيجب  ينا، لد   الشركة  سياسة  أو  العادلة  سةالمناف
 ممكن. وقت  أسرع في  واالمتثال لألخالقيات الساخن الخط على االتصال أو عملك،

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
mailto:privacy@gates.com
https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
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 وسالمته  الموظف صحة 7.2

  واآلمنة   ةالصحي  العمل  ظروف  تعد   العمل.   نمكا  في  إصابات  وجود   عدم   بهدف   آمنة  عمل  بيئة   بتوفير  ملتزمون  نحن
  بها.   المعمول   والسالمة   الصحة   قوانين   لجميع  الكامل  االمتثال  علينا  يجب  ا.أعمالن  إدارة   في  للغاية  مهًما  جزًءا  الحوادث  من  والوقاية

  وإخطار   تفعله  ما   ف إيقا  الفور  على  عليك   يجب  األسباب،   من  سبب   ألي  مهددة  أو  آمنة   غير   فيها  تعمل   التي  البيئة  أصبحت  إذا
 واالمتثال.  خالقياتلأل الساخن الخط استخدام أو المشكلة، عن لإلبالغ عملك  وحدة داخل سبالمنا الشخص

 مسؤولية:   عاتقك   على   تقع 

 آمنة؛  عمل  بيئة على الحفاظ خالل من  واإلصابات الحوادث منع •

 اآلمن؛ العمل وممارسات  إجراءات اتباع •

 ؛ لآلخرين   قدوة   تكون  •

 و   ؛ اآلمنة   غير   الظروف   على   التعرف   كيفية   تعلم  •

  أو   جسدية   إساءة   تسبب   التي   واقف الم   أو   اآلمنة   غير   العمل   ظروف   أو   واإلصابات   الحوادث   عن   اإلبالغ  •
 عاطفية. 

 
  والموظفين   أنفسهم   على  مخاطر  يشكلون  للرقابة  الخاضعة  المواد   أو  الكحول  تأثير  تحت  يعملون  الذين   الموظفون

 العمل مكان  في  موظف  أي  قبل من  للرقابة  الخاضعة والمواد  حولالك واستخدام  حيازة الشركة حظر ت العام.  والجمهور اآلخرين
  وظائف   في  الكحول  يتعاطوا  أن  للموظفين  يجوز  ذلك،  ومع   الشركة.  في   العمل  أثناء   األخرى   اآلالت  أو  السيارات  تشغيل   ءأثنا  أو

  المتوقع  من   األوقات،  جميع   في   ذلك،  ومع  العميل.  ترفيه   مكان  لمث  المحددة،  المشروعة  العمل  بيئات  في  أو  لها  المرخص  الشركة
 معتدل. بشكل ويشربوا بمسؤولية الموظفون يتصرف أن

 و/   ألفعال   في   مطلقًا   Gates  شركة   تتهاون   ال   بالعنف.   التهديد   أو   العنف   من  خال    عمل  مكان  على  بالحفاظ  الشركة  تلتزم
 أو  العداء  أو  العنف  من مناًخا  يخلق  سلوك  أو  عنيف  سلوك  أي  مع  التهاون  يتم   نل  عملها.   مواقع  من   أي  في  بالعنف  التهديدات  أو

 استباقية   إجراءات  اتخاذ   سيتم   الشركة.  مقر   في   سالح  حيازة  وقت  أي   في  للموظفين  يجوز   ال   األصل.  عن  النظر  بغض   التخويف،
  فورية   استجابة   إلى  بالعنف   التهديد   أو   العنف  أعمال  من   عمل  كل  سيؤدي   األدنى.  الحد   إلى   عنف  أعمال  حدوث  احتمال  لتقليل

 على   اإلدارة  يهدد   سلوك  أي  عن  اإلبالغ   مسؤولية  موظف  لك  عاتق  على  تقع  .Gates  شركة  مع  الخدمة  إنهاء  تشمل  قد   وحازمة
 الفور.

 
 المتكافئة المعاملة 7.3

  جميع   في   الفرص   تكافؤ   إن  مل.للع  المؤهلين  والمتقدمين  موظفينا  لجميع  المتكافئة  بالمعاملة  راسًخا  التزاًما  ملتزمون  نحن
 انتقام.  أو مضايقة  قانوني، غير مييز ت  أي مع نتهاون ولن واألساسية األساسية معتقداتنا أحد  هو العمل انبجو

 أو   القانوني   غير   التمييز   من   خالية   عمل   أجواء   توفير   على   Gates  شركة   مساعدة  مسؤولية  منا  واحد   كل  عاتق  على  تقع
  لن   آخر.   مهني   غير   سلوك   أي   أو  التشتت   أو   االضطراب   أو   االحترام   عدم   أو   ذلك(   غير  أو  )جسدية  اإلساءة  أو  االنتقام  أو  المضايقة
  أو   التعبير أو الجنسية الهوية الجنسية، الميول اللون،الجنس، العرق، العمر، أساس على المضايقة أو التمييز مع الشركة تتهاون
 الوراثية،   المعلومات  االجتماعية،   الحالة  أو  رسالتم   اإلعاقة،   المواطنة،  لنسب،ا  القومي،  األصل  الدين،  جنسياً،  المتحولين  حالة

 الوالية   قانون   أو  الفيدرالي   القانون  بموجب  محمية  للتطبيق  قابلة  أخرى  حالة  أي  أو  الصلة،  ذات  الطبية  لحاالتا  أو  الوالدة  الحمل،
  تجارية  اتصال  جهات  أي  أو  والموردين   والعمالء  موظفينال  مع   التعامل  في   المحمية"(   "الفئات  )مجتمعة،   المحلي  القانون  أو

 أو   والبائعين   والعمالء،   والمشرفين،   العمل،   زمالء   جانب   من   الجنسي   التحرش ب   تسمح  أو  عن  وتتغاضى  الشركة  تتهاون  لن  أخرى.
 إذا  الخدمة.   إنهاء   إلى   صل وي   المناسب،   التأديب   إلى   السياسة   لهذه   انتهاك  أي  يخضع  الشركة.  مع  يتعاملون  الذين  األفراد   من  غيرهم
 لألخالقيات   الساخن  بالخط  االتصال  أو  عملك  وحدة  داخل  المناسب  الشخص  إخطار  عليك  يجب   السياسة،   لهذه  انتهاك  أي   تالحظ

 واالمتثال.
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 واالندماج التنوع 7.4

 لدينا   المتنوعة   الموظفين   قاعدة   تمكننا   أعمالنا.   أهداف   تحقيق   في   أساسيًا   عنصًرا   الموظفين  تنوع  يعد   ،Gates  شركة  في
 وجديرة  واندماجية مفتوحة  عمل  ببيئة  زمونملت نحن  العالم.  أنحاء جميع  في   عمالئنا خدمة  في  وفعالية ابتكاًرا  رأكث  نكون أن من

 باالحترام. 

 البيئة  7.5

  اتباع  مسؤولية   الموظفون  يتحمل  الطبيعية.  البيئة  احترام  مع  العالم  أنحاء   جميع  في  عملياتنا  بإجراء  ملتزمون  نحن
  يتم  به.  المعمول  للقانون  قًاووف  بمسؤولية  والخطرة  الصلبة  النفايات  معالجة  دائًما  يجب  بها.  عمولالم  البيئية  والمعايير  لقوانينا

 ذلك. أمكن كلما بيئيًا  ومستدامة واعية ممارسات   في االنخراط على الموظفين تشجيع

  داخل   الفور   على   مناسب ال   الشخص   إبالغ   عليك   فيجب   به،   المعمول   البيئة   قوانين   من   قانون   ألي   انتهاك   أي   بوجود   علمت   إذا 
 واالمتثال.   ت لألخالقيا   الساخن   بالخط   االتصال   أو   عملك   وحدة 

 والعميل المورد بين العالقة 7.6

  تأثير   موردينا   عالقات   لجودة   يكون   ما   غالبًا   وعادلة.   وفعالة   قانونية   ممارسات   على   والعمالء   الموردين   عالقات   نبني 
  فيما   استشارتها   عليك   يجب   إرشادات   Gates  شركة   موردي   سلوك   عد قوا   مدونة   تحدد   عمالئنا.   القات ع   جودة   على   مباشر 
  في   عليها   العثور   يمكن   السياسة   هذه   عليها.   والحفاظ   الموردين   عالقات   إقامة ب   يتعلق 

us/policies-uthttps://www.gates.com/us/en/abo . 

  تتمثل   وصادق.   عادل   أساس   على   والعمالء   الموردين   مع   التعامل   والموظفين   والمسؤولين   يرين المد   على   يجب 
  وخدمات   منتجات   حول   ُمهينة   تعليقات   إصدار   وتجنب   لمزاياها   وفقًا   خدماتنا   وتقديم   منتجاتنا   بيع   في   Gates  شركة   سياسة 

  الوضع   أو   الشخصية   على   بالتعليق   األمر   تعلق ي   عندما   حذرين   والموظفون   ؤولون والمس   المديرون   يكون   أن   يجب   المنافسين. 
 للمنافسين.   المحتملة   التنظيمية   أو   نونية القا   المشكالت   أو   المالي 

  قد   أوهدايا.   سرية   وعموالت   ورشاوى   إكراميات   أي   دون   التبعية"،   "عدم   أساس   على   والشراء   البيع   يتم   أن   يجب 
  الشركة   لسياسات   ووفقًا   قانونًا   به   مسموًحا   ذلك   كان   ثما حي   المعقول،   والترفيه   لمتواضعة ا   الهدايا   واستالم   تقديم   يتم 

  ال   الشركة.   مع   بأعمال   القيام   إلى  يسعون   الذين  أو   بأعمال   يقومون   الذين   األشخاص   وإلى   من   المحلية،   عمال األ   وممارسات 
  التزام   إلنشاء   أو   لم للمست   حقيقيًا   شخصيًا   إثراًءا   تشكل   قيمة   أو   طبيعة   لهم   تكون   أن   بهما   مسموح   ترفيه   أو   هدية   ألي   ينبغي 
  خضعت   إذا   المستلم   أو   المانح   أو   الشركة   على   بالسلب   ينعكس   قد   أو   م، المستل   جانب   من   حقيقيًا(   أو   متصوًرا   كان   )سواء 
  أن   Gates  ة شرك   تدرك   ذلك،   ومع   قبوله.   أو   الهدايا(   بطاقات   ذلك   في   )بما   يعادله   ما   أو   النقد   منح   يتم   ال   العام.   للتدقيق 

  الشخصية   العالقات   يها ف   تتداخل   قد   التي   الظروف   من   العديد   هناك   وأن   الشركة   خارج   شخصية   قات عال   لديهم   الموظفين 
  للتأكد   العالقات   تلك   سياق   في   والمقبولة   المقدمة   بالهدايا   يتعلق   فيما   واعين   يكونوا   أن   على   الموظفين   تشجيع   يتم   والتجارية. 

  سياسة   إلى   الرجوع   يُرجى   الظروف.   هذه   ظل   في   مناسبة   أنها   على   إليها   ينظر   أن   المعقول   من و   ومناسبة،   قانونية   أنها   من 
  ، ة العالمي   السياسات   صفحات   على   والموجودة   الفساد،   مكافحة   سياسة   من   4  والقسم   Gates  بشركة   اصة الخ   الهدايا 

 ضيافة. وال   والترفيه   يا الهدا   بشأن   الشركة   سياسات   حول   تفصيالً   أكثر   إرشادات   على   للحصول 

  حجم   من   حصة   لكسب   للموردين   تنافسية   فرصة   توفير   دائًما   والموظفين   والمسؤولين   المديرين   على   ينبغي 
  لضمان   الموردين   دعم   وحشد   اء، والنس   واألقليات   المحرومون   يملكها   للموردين   تجارية   أعمال   أي   ذلك   في   بما   مشترياتنا، 

 والتسليم.   والتكلفة   ة الجود   حيث   من   ار باستمر   وتجاوزها   العمالء   توقعات   تلبية 

 العقود   على  الموافقة  سياسات  الشركة  وضعت  تفويض.   دون  الشركة  إلزام  إلى   تهدف  إتفاقية   أي  عقد   لك  يجوز   ال
  شركة   على  الملزمة  العقود   بعض  وتوقيع  السلطة"(  )"تفويض   قةالمواف  بسلطة  يتمتعون  الذين  األفراد   هوية  تحدد   التي  والتوقيع
Gates،  شركة  إنترنت   في   الموظف"  "أدوات  قسم  في   السياسات  ذهه  على  الحفاظ  تموي  Gates .  حول  أسئلة  أي  هناك  كانت   إذا  
  حول   أسئلة   أي   اك هن  كانت  إذا  .Gates  شركة  في   الشركات  تمويل  بقسم  فاتصل  معين،  لعقد   تفويض  سلطة  لديهم  الذين  الموظفين
 . Gates شركة  في  قانونيال بالقسم  فاتصل معين، عقد  على التوقيع سلطة لديهم الذين الموظفين

https://www.gates.com/us/en/about-us/policies
https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
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 االنسان حقوق  7.7

  تصنيع   يتم  أن  Gates  شركة  ستضمن  اإلنسان.  لحقوق  الدولية  للمعايير  وفقًا  اإلنسان  حقوق  باحترام  ملتزمون  نحن
 اسة سي الشركة اعتمدت لقد  فيها.   صنعت  التي والمجتمعات يصنعونها الذين صلألشخا  االحترام تُظهر ظروف ظل في  منتجاتنا 
 . العالمية السياسات صفحة على اإلنسان حقوق سياسة  من نسخة  تتوفر  ن.اإلنسا حقوق

 و الشركة؛ أصول واستخدام حماية .8

 الشركة  أصول استخدام 8.1

  وكفاءة  جودة  لتحسين  األخرى  والمعدات  األعمال  وأنظمة  النسخ  وآالت  الفاكس  وآالت  كمبيوترال  أجهزة  نستخدم  نحن
 في  . Gates  شركة  شركة  بأعمال  المتعلقة  األغراض  لتعزيز   والمعدات  األنظمة  ههذ   استخدام  عليك  يجب   نقدمها.  التي  الخدمات

 بطريقة   استخدامها  عليهم   فيجب   عرضية،   شخصية  ألغراض  واألنظمة  الموارد   هذه  باستخدام  عموًما   للموظفين  يُسمح   حين
  كل  يقع  الضرر.  أو  سؤوليةوالم  الخسارة  إلى  الشركة   يعرض  أو  يعرضهم   أن  معقول  بشكل  منها   يُتوقع  ال  وبطريقة  مسؤولة
  المقبول   االستخدام   وسياسة   به   المعمول   القانون   مع   يتوافق   أن   ويجب   للشركة   لق المط  التقدير  ضمن  والمعدات  األنظمة  هذه  استخدام

  السياسات  صفحة  على  الموجودة  األخرى  التكنولوجيا  وسياسات  المزدوج  االستخدام  ذات  األجهزة  وسياسة  Gates  شركة  من
  تحتفظ   الوظيفية.  مهامهم   مع  يتوافق  بما   الشركة  تقنيات   مختلف  إلى  الوصول  إمكانية   نالموظفي  منح  يتم   عام،  بشكل  .العالمية
 تصل  تأديبية   إلجراءات  تخضع  قد   تماًما.  الوصول  إلغاء  ذلك  في   بما   لها،  متاحة  وسيلة  بأي  الوصول  هذا  تقييد   في  بالحق  الشركة

 السياسة. لهذه االنتهاكات بسبب  توظيفك إنهاء وتشمل إلى

  أنظمتنا   في  تخزينها  تم  أو  في  دخلت  أو بواسطة  إنشاؤها  تم  التي  األخرى  والمواد   والبيانات  والمستندات  ئلالرسا  جميع
 عنها   الكشف   أو   و/   ومراقبتها   ومراجعتها   المواد   هذه   إلى   الوصول   لنا   يجوز  بها،  المعمول   للقوانين  وفقًا  للشركة.  مملوكة  معداتنا  أو
 اإلنترنت.  واستخدام  اإللكتروني البريد  رسائل  جميع يشمل وهذا لك. إشعار بدون أو مع  وقت،  أي  في

 والخيرية السياسية األنشطة 8.2

 أو   سياسي   ومرشح   سياسية   وحملة   سياسي  حزب  أي  إلى  الشركة  أصول  أو  أموال  باستخدام  مساهمات  أي  تقديم  يجوز  ال
  إن  صراحة.  بها  ومصرح  قانونية  لمساهمةا  تكن  لم   ما  خيرية،   مؤسسة  أي  أو  أجنبي  بلد   أي  أو  المتحدة   الواليات  في  عام  مسؤول
 موظفين   وأي   الشركة   على   وخيمة   عواقب   له   يكون   قد   الحكوميين  المسؤولين  اقتراح  أو  بتوجيه  أو  عن  نيابة  خيرية  مساهمات  تقديم

 المتحدة.   لكةالمم  في  الرشوة  وقانون  سدةالفا  األجنبية  الممارسات  قانون  ذلك  في   ماب  الفساد،  مكافحة   قوانين  مختلف  بموجب   معنيين 
 أو   حكومي  لمسؤول  شخصية   منفعة  لتحقيق   مباشرة غير  كوسيلة التبرعات  استخدام  يجوز   ال   أنه  في  الشركة  سياسة  تتمثل  لذلك،
 إضافية. تإرشادا على للحصول الفساد  مكافحة  سياسة  من 6.0 القسم  انظر خاص. قطاع  فرد 

  من   مرشحين  أو  السياسية  األحزاب  إلى  أموالك  أو  كوقت   من  مساهمات  تقديم  عن  كإثناء  إلى  المدونة  هذه  تهدف  ال
 ذلك،   ومع  الخيرية.  التبرعات  وتقديم  المجتمع  وخدمة  الخيرية  األعمال  في  الموظفين  مشاركة  وتشجع  الشركة  وتعترف  اختيارك،

  Gates  شركة  لبرنامج  وفقًا   إال  موالك،أ  أو  وقتك  من  شخصية  مساهمات   أي  عن  الشركة  قِبل  من   لك  الدفع  أو  تعويضك   يتم  لن
 المفعول.  ساري  مشابه  آخر برنامج أو " Gift Matching Foundation" ش.ع.م الصناعية

 المالية  الضوابط 8.3

 واللوائح  قوانينلل  وفقًا   ومفهومة   المناسب  الوقت  وفي  ودقيقة  وعادلة  كاملة  إفصاحات  تقديم   على   الشركة  سياسة  تنص
 األمريكية  والبورصة  المالية  األوراق  لجنة  إلى  تقدمها،  أو  الشركة،  لهاترس  التي  والمستندات  قارير الت  جميع  في   بها  المعمول

 الشركة.  تجريها  التي األخرى العامة التبليغات جميع  وفي األمريكية، والوكاالت

  شركة   بصفتها  ،ذلك  إلى  باإلضافة   للشركة.  المالية  علوماتالم  في   مشروعة  مصلحة  وغيرهم  والدائنين  المستثمرين  لدى
 األوراق   قوانين  ذلك  في  بما  أعمالنا،  سجالت  تحكم  التي  واللوائح القوانين  من  لعدد   الشركة  تخضع  عام،  بشكل  سهمهاأ  تداول  يتم

  وتقديم   بها  المعمول  المحاسبية  والممارسات  القوانين  لجميع  وفقًا  المالية  أنشطتها  تسجيل  الشركة  على  يجب  األمريكية.  المالية
  صحة   على  Gates  لشركة   المالية  التقارير   نزاهة  تعتمد   الحكومية.  الوكاالت  وجميع  أي   إلى   ةوالدقيق  والكاملة  الحالية  المعلومات

 أو  ة ومعالج  إنشاء  في   المشاركين  الموظفين  من  الشركة  تتوقع  وسجالتنا.   حساباتنا  إليها  تستند   التي  المعلومات  واكتمال  ودقة

https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
https://jam8.sapjam.com/groups/lT3NGRJmfD313WUwzuRyh7/overview_page/lLRso80WyrmLs67khBCOV2
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  أمور   بين   من  اإلدارة.  إلى  صريحة  تقارير   تقديم  الموظفين  عجمي  على   يجب   نزاهتها.   وليةمسؤ  يتحملوا  أن  المعلومات  هذه  تسجيل
  للضوابط  وفقًا  صحيح  بشكل المحاسبية بالسجالت  االحتفاظ يتم  وأن دقيقة  معلومات على التقارير  تحتوي أن هذا  يتطلب أخرى،
 عموًما. المقبولة المحاسبة ومبادئ الداخلية

 أو   وتزوير   المصروفات   تقارير  أو  مزورة  فواتير  تقديم  في  تورطه  تثب  إذا  الموظف  عمل  إنهاء  مسيت  تقدم،  ما  تقييد   دون
  ألي  التصرف  سوء  أو  والسرقة المعامالت   عن اإلبالغ  أو  به   المصرح  غير   والتعامل  المدفوعات  توجيه   سوء  أو  الشيكات   تغيير 
 غير   تدخل  أي  أو  مصطنع،  شكلب   المالية  النتائج  خفض   أو  لتضخيم  بها  التالعب  أو  المالية  المعلومات  وإنشاء  األصول،  من  أصل

 تابعة   شركة   أي   في   اإلدارة   مجلس   أعضاء  أو  اإلدارة  ومجلس  الشركة  لمدققي  التضليل  أو  والتالعب  اإلكراه  أو  احتيالي  أو  صحيح
 بالشركة.  صلة ذات

  يتحمل   التصرف.   سوء   أو   السرقة   من   أصولها   لحماية   مصممة   مالية   وإجراءات   وممارسات   ضوابط   الشركة   طورت 
  النشاط   تحديد   عن   مهمة   مسؤولية   صلة،   ذي   مجال   أو   التمويل   مجال   في   يعملون   ال   أو   يعملون   كانوا   سواء   لموظفين، ا   جميع 

  ال   تعرفه   شيئًا   عل تف   أن   منك   يُطلب   أن   ذلك   في   بما   محتملة،   مخالفات   بشأن   مخاوف   لديك   أو   دراية   على   كنت   إذا   المشبوه. 
  داخل   المناسب   للشخص   هذا   عن   اإلبالغ   واجبك   فمن   الراسخة،   والممارسة   اء اإلجر   أو   بها   المعمول   الية الم   الرقابة   مع   يتوافق 
 واالمتثال.   لألخالقيات   الساخن   الخط   خالل   من   أو   عملك   وحدة 

 الفكرية الملكية 8.4

  وعالمتنا   وسمعتنا  التنافسية  ميزتنا   على  الحفاظ  في  تساعدنا  التي  المهمة  الشركة  أصول   أحد   هي  الفكرية  الملكية
 الفكرية:  الملكية على األمثلة  تشمل مايتها.ح ويجب  التجارية،

 األخرى؛  التجارية العالمات وأسماء  Gates شركة •

 بها؛  المرتبطة الشعارات •

 االختراع؛ براءات •

 التجارية؛ العالمة •

 والنشر؛  الطبع حقوق •

 التجارية؛  اراألسر ذلك في بما  سرية معلومات •

 المنتجات؛  وتطوير واالختراعات األفكار •

 و الفنية؛ والمعرفة التصنيع عمليات •

 تنافسية.  واستراتيجيات وخطط تحليالت •
 

 الشركة. وإجراءات لسياسات  وفقًا فقط  بنا الخاصة والشعارات التجارية العالمات استخدام يجب

  قمت   إذا   ين. لآلخر   الفكرية   الملكية   حقوق   انتهاك   وتجنب   Gates  لشركة   الفكرية   الملكية   حماية   دائًما   عليك   يجب 
  هذه   مع   التعامل   عليك   ويجب   بذلك   مشرفك   إبالغ   عليك   فيجب   الشركة،   في   توظيفك   أثناء   اكتشافات   أو   راعات اخت   أي   بإجراء 

  أو   االختراعات   هذه   تتطلب   قد   . Gates  شركة   تخص   للغاية   سرية   فكرية   ملكية   باعتبارها   االكتشافات   أو   االختراعات 
 به.   المعمول   القانون   بموجب   داع اإلي   أو   بالتسجيل   الحماية   االكتشافات 

  أو   عملك   وحدة   داخل   المناسب   الشخص   إلى   Gates  لشركة   الفكرية   للملكية   انتهاك   أو   استخدام   سوء   أي   بإحالة   قم 
 واالمتثال.   لألخالقيات   الساخن   الخط   خالل   من   أو   Gates  شركة   في   القانوني   القسم 

 المعلومات وطلبات وميةالحك التحقيقات .9

  إجراء  حكومية  وكالة أو حكومة أي ممثل طلب إذا الحكوميين. ققين المح من  معقول طلب كل  مع نالتعاو هي سياستنا
 الفور،   على   مشرفك   إلى   الممثل   هذا   إحالة   عليك   فيجب   التحقيق،   ألغراض   المستندات   أو   البيانات   إلى  الوصول   طلب  أو  معك  مقابلة
  بيانات   قدمت   أو   مقابلة   أجريت   إذا  الظروف  من  ظرف   أي  تحت  . Gates  شركة  في  القانوني  القسم  مع  تشاورال  عليه  يجب  والذي

  جميع  على  الحفاظ  أيًضا  عليك  يجب   .Gates  شركة   في   القانون  القسم   مع  التشاور  قبل   فرد   أو  وكالة  أي  إلى   الشركة  مستندات  أو
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  بأي   تتعلق  قد   التي  اإللكتروني  البريد   ورسائل  واإللكترونية  المادية  داتالمستن  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  ذلك  في  بما  المواد،
 معقول. حد  إلى ممكن  أو معلق تحقيق

 واإلبالغ االمتثال .10

 االمتثال  10.1

  المتعمد   اإلهمال   يتطلب   قد   عمله.   إنهاء   إلى   يصل   وقد   تأديبي،   إلجراء   القانون  هذا  أحكام  ينتهك   موظف  أي  يخضع  سوف
 المختصة   السلطة  إلى  االنتهاك  اهذ   إحالة  الشركة  من  لمدونةا  هذه   أساس  تشكل  التي  بها  المعمول  قوانينال  أو  الجنائية   للقوانين
 المدنية. الدعوى أو الجنائية للمقاضاة

 األخرى  واالستفسارات اإلبالغ  إجراءات 10.2

  هذه   تنتهك   قد   و أ   تنتهك   الحدوث،   وشك   على   التي   أو   تحدث،   قد   التي   أو   حدثت،   قد   التي   اإلجراءات   أن   تعتقد   كنت   إذا 
  محاسبة   وضوابط   محاسبة   بأي   تتعلق   أو   بها   معمول   تنظيمية   أو   قانونية   ت متطلبا   أي   أو   فيها   إليها   ر المشا   والسياسات   المدونة، 
  الشركة   انتباه   تسترعي   أن   المتوقع   فمن   اتخاذه،   يتم   قد  إجراء   أي   بشأن   إرشادات   إلى   بحاجة   كنت   إذا   أو   تدقيق،   قضايا   أو   داخلية 
  الموارد   ممثل   بك،   الخاصة   شراف اإل   سلسلة   في   آخر   شخص   يرك، مد   إبالغ   طريق   عن   بذلك   القيام   يمكنك   مر. األ   هذا   إلى 

  غير   السلوك   حول   والمديرين   المشرفين   إلى   التحدث   على   نشجعك   . Gates  شركة   فس   القانوني   القسم   أو   المناسب   البشرية 
  ،   مشرف   أي   معين.   موقف   في   للعمل   مسار   أفضل   بشأن   شك   خابرك   وكلما   فيه،   المشتبه   أو   الفعلي   األخالقي   غير   أو   القانوني 
  هذه   في   إليها   المشار   والسياسات   المدونة،   لهذه   محتمل   امتثال   عدم   عن   تقريًرا   يتلقى   البشرية   الموارد   إدارة   في   عضو   أو   مدير 

  أو   داخلية   سبية محا   ضوابط   أو   بالمحاسبة   يختص   ما   أمر   أو   بها،   معمول   أخرى   وتنظيمية   قانونية   متطلبات   أي   أو   المدونة 
 أدناه.   موضح   هو   كما   للشركة   العام   المستشار   قيق/ التد   لجنة   إلى   الفور   على   ا إبالغه   يجب   تدقيق،   عمليات 

  مخاوف   أو   بها   مشتبه   انتهاكات   أو   انتهاكات   أي   عن   اإلبالغ   لك   يجوز   أعاله،   الموضحة   الطرق   إلى   باإلضافة 
 التالية:   بالطرق 

  Fifteenth 1144  ،العام  المستشار  التدقيق/  لجنة  ش.ع.م:  عيةالصنا  Gates  شركة  عناية   إلى  كتابيًا .( أ)
St.، 1400 teSui، Denver، 80202 Colorado ؛ 

 ؛ ompliance@gates.comc إلى إلكتروني بريد  إرسال طريق عن .( ب)

  كما  أو  المرفق  أ  الملحق  في  المدرج  موقعك  أو   للغتك  ناسبالم  بالرقم  المجاني(  الرقم)  االتصال  طريق  عن .( ج)
 بواسطة   آلخر  وقت  من  المرفق  هذا  تعديل  )يمكن  gatescorp.ethicspoint.com  على  موجود   هو
 أو عنه(؛ ينوب من أو العام تشارالمس

  على  Gates  لشركة  اآلخر  الطرف  بمزود   خاصةال   الويب  بوابة  إلى  الوصول  طريق  عن .( د )
gatescorp.ethicspoint.com  يكون  حسبما  آخر   لطرف  خدمة  مزود   ألي  اإللكترونية   البوابة  أو 

 ه.عن ينوب من أو العام المستشار بواسطة  خرآل وقت  من معتمًدا

 الشركة.   داخل   المناسبين   لألشخاص   العمل   هذا   تترك   أن   ويجب   لوحدك   محتمل   انتهاك   أو   هاك انت   أي   في   تحقق   أال   يجب 
 

  ولكن   مجهول،   أو   سري   أو   علني   بشكل   مخاوف   أو   فيها   مشتبه   انتهاكات   انتهاكات،   أي   عن   اإلبالغ   للموظفين   يجوز 
  يُزعم   الذين   األشخاص   أسماء   المثال،   سبيل   )على   المتابعة   على   رة قاد   لتكون   للشركة   كافية   معلومات   لتقديم   د االستعدا   يجب 

  القضائية   اإلجراءات   بموجب   إلزامي   أو   مناسب   تحقيق   إلجراء   ضروريًا   ذلك   يكن   لم   ما   النشاط(.   وطبيعة   وتواريخ   تورطهم 
  سرية،   هويته   تظل   ن أ   ويطلب   تقريراً   يقدم   شخص   أي   هوية   عن   كشف ت   ( i)   لن   الشركة   فإن   األخرى،   القانونية   اإلجراءات   أو 
  بشكل   تقريًرا   يقدم   شخص   أي   هوية   من   للتحقق   أخرى،   مجموعة   أو   شخص   أي   يبذله   جهد   أي   يتحمل   أو   جهد   أي   يبذل   ( ii)   أو 

  وحتى   لم   ما   ه، ضد   أو   بشأنه   ادعاء   تقديم   تم   الذي   الشخص   هوية   لحماية   المعقولة   الجهود   أيًضا   الشركة   تبذل   سوف   مجهول. 
  أو   يناقش   أال   محتمل   سلوك   سوء   بشأن   صفة،   بأي   تحقيق،   أي   في   يشارك   شخص   أي   على   ب يج   انتهاك.   حدوث   تحديد   يتم 

mailto:compliance@gates.com
http://gatescorp.ethicspoint.com/
http://gatescorp.ethicspoint.com/
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  خاصة   قانونية   مشورة   طلب  عند   أو  القانون  بموجب   مطلوبًا   ذلك  كان  إذا  إال   التحقيق  خارج   شخص  ألي  معلومات  أي  يكشف 
 تحقيق.   أي   في   كامالً   تعاونًا   يتعاون   أن   ويتوقع   به، 

 
  أن   يجب   المدونة.   لهذه   وفقًا   مخاوف   أو   فيها   مشتبه   ات انتهاك   انتهاكات،   أي   عن   غ اإلبال   آخر   معني   طرف   ألي   يجوز 

 اإلبالغ.   يقدم   الذي   الشخص   باسم   مصحوبًا   القبيل   هذا   من   إبالغ   أي   يكون 

  أو   مضايقة   أو   تهديد   أو   عليق ت   أو   تخفيض   أو   بتفريغ   موظف   أو   مسؤول،   أو   مدير   أي   التدقيق،   لجنة   الشركة،   تقوم   لن 
  بموجب   تقرير   نية،   بحسن   يقدم،   شخص   أي   ضد   مباشر،   غير   أو   مباشر   بشكل   قام، االنت   أو   التمييز   أشكال   من   آخر   شكل   بأي 
  أو   تنظيمية   أو   حكومية   هيئة   أي   ذلك   في   بما   أخرى،   مجموعة   أو   شخص   أي   أو   اإلدارة   التدقيق،   لجنة   يساعد   أو   المدونة   هذه 
  الصناعية   Gates  شركة   لى ع   المحظورات   هذه   تنطبق   وح، الوض   أجل   من   اإلبالغ.   في   التحقيق   في   نون، القا   إنفاذ   هيئة 

  في   المالية   معلوماتها   إدراج   تم   التي   ش.ع.م   الصناعية   Gates  لشركة   الفرعية   والشركات   التابعة   والشركات   ش.ع.م 
  أو   نية   بسوء  هذه  اإلبالغ   إلجراءات   استخدام   ي أ   فإن  ذلك،   ومع   ش.ع.م.   الصناعية  Gates لشركة   الموحدة  المالية   البيانات 
  وشاركت   انتهاك   عن   باإلبالغ   قمت   وإذا   الذاتي،   اإلبالغ   تشجيع   يتم   المدونة.   لهذه   انتهاًكا   سيعتبر   تافهة   أو   خاطئة   بطريقة 
  فيما   ي تأديب   إجراء   اتخاذ   في   نظره   عند   االعتبار   في   الذاتي   اإلبالغ   Gates  شركة   تأخذ   فسوف   االنتهاك،   في   ما   بطريقة 
 انتهاك.   بأي   يتعلق 
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  من   مسبقة  موافقة  على  الحصول  يتم   لم  ما  التصرف،  عن  االمتناع  أو  التصرف  المدونة  هذه  أحكام  بعض  منك  تتطلب
  هذه   طلب  لمدونةا  هذه  بموجب  الموافقة  يطلبون  الذين  التنفيذيين  المسؤولين  بخالف  الموظفين  على  يجب  المناسب.  الشخص
 من   أو  اإلدارة  مجلس  من  التنفيذيين  والمديرين  بالمسؤولين  المتعلقة  قاتالمواف  على  الحصول  يجب  ام.الع  المستشار  من  الموافقة
 منه.  لجنة

  السماح   وعدم  معينة  بطريقة   التصرف  عن  االمتناع  أو  التصرف  المدونة   هذه  في  األخرى  األحكام  منك  تتطلب
  عن   إال   التنفيذيين  والمديرين  ؤولينبالمس المتعلقة  األحكام  عن  التنازل  منح   يجوز ال   موافقة.   على  الحصول  على بناءً   باستثناءات 

 على  المدونة  هذه  بموجب   تنفيذي  مدير  أو  لمسؤول  يُمنح   تنازل   أي   عن  اإلفصاح  يتم   سوف   لجانه.  إحدى  أو  اإلدارة  مجلس  طريق
 البورصة.  قواعد  أو و/  بها المعمول يةالمال األوراق قوانين بموجب مطلوب هو حسبما الفور

  التغييرات  جميع   إجراء  يجوز  المدونة.  هذه  على  جوهرية  غير  تغييرات  إجراء   عنه  وبين  من  أو  العام  للمستشار  زيجو
 بها.  المعمول القوانين بموجب المطلوب النحو على  عنها الكشف وسيتم اإلدارة مجلس قبل من فقط المدونة هذه على األخرى

  مثل   في   معين.  سلوك  على  ينطبق  أن  هو   المدونة  حكم  من  لمقصود ا  كان  إذا  ما  واضًحا  يكون  ال   قد   الحاالت،  بعض  في
  لجانه، إحدى أو اإلدارة مجلس إلى  األمور وإحالة المدونة لتفسير  كاملتين  وصالحية بسلطة العام  المستشار  يتمتع الحاالت، هذه
  ات متطلب  عن  تنازل  بمثابة  عينم  سلوك  على  تنطبق  ال  المدونة  بأن  لجنته  وأ  المجلس  قرار  يعتبر  ال  للتفسير.  الضرورة،  عند 

المدونة.
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 بفاصلة  مفصولة متعددة أرقام )أرقام( رقم اللغة الدولة 

 0-800-444-8084 ,0-800-555-0906 اإلنجليزية  اإلسبانية/ األرجنتين 

 1-800-339276   اإلنجليزية أستراليا 

 800-000-05  ,800-00-001  ,800-000-00   اإلنجليزية العربية/ البحرين 

 0800-77004 ة اإلنجليزي  الهولندية/ جيكا بل

 0800-8911667 اإلنجليزية  البرتغالية/ البرازيل 

 1-844-490-5805   اإلنجليزية كندا 

 10-800-712-1239 ,10-800-120-1239 اإلنجليزية  الماندارين/ الصين 

 800-142-550 اإلنجليزية  التشيكية/ التشيك جمهورية

 0800-902500 اإلنجليزية  الفرنسية/ فرنسا 

 0800-1016582 اإلنجليزية  لمانية/األ ألمانيا

 000-800-001-6112 ,000-800-100-1071 اإلنجليزية  التاميلية/ الهندية/ الهند

 or 3570-011-803-001 007-803-011-0160   اإلنجليزية إندونيسيا 

 800-786907 زية اإلنجلي  اإليطالية/ إيطاليا 

 0066-33-,112505 53100-121520 جليزية اإلن اليابانية/ اليابان 

 00798-1-1-009-8084 ,00308-110-480 ,00798-14-800-6599 اإلنجليزية  الكورية/ الجنوبية  كوريا

 800-2-1157   اإلنجليزية لوكسمبورغ 

 1-800-80-8641 اإلنجليزية  الماليزية/ ماليزيا

 001-866-737-6850 ,001-800-840-7907 اإلنجليزية  بانية/اإلس  المكسيك

 1-844-490-5805 المتلقي حساب على اطلب  ثم بالمشغل، اتصل   اإلنجليزية ية/العرب عمان 

 0-0-800-1211571 اإلنجليزية  البولندية/ بولندا 

 8-10-8002-6053011 اإلنجليزية  الروسية/ روسيا 

 1-800-10   اإلنجليزية ية/العرب السعودية  العربية المملكة

 800-1204201   جليزيةاإلن سنغافورة 

 900-991498 اإلنجليزية  اإلسبانية/ نياأسبا

 00801-13-7956 اإلنجليزية  الماندارين/ تايوان 

 001-800-12-0665204 اإلنجليزية  التايالندية/ تايالند

 0811-288-0001 اإلنجليزية  التركية/ تركيا 

 8000-061 ,8000-555-66 ,8000-021   اإلنجليزية العربية/ المتحدة العربية اإلمارات

 0800-032-8483   اإلنجليزية المتحدة  لمملكةا

 1-844-490-5805   اإلنجليزية المتحدة الواليات
 


