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قيمنا في العملكلمة السيد جون إنجل
رسالتنا في شركة Wesco هي بناء العالم وتوصيل بعضه ببعض 

وتزويده بالكهرباء وحمايته. باعتبارها شركة رائدة عالمًيا في خدمات 
الكهرباء واالتصاالت وتوزيع المرافق وسالسل اإلمداد تتعاون 

شركة Wesco من خالل موظفيها البالغ عددهم 18000 موظٍف مع 
أكثر من 30000 مورد و 140000 عميل في أكثر من 50 دولة في 
جميع أنحاء العالم. هذا الحضور العالمي هو شهادة على الثقة التي 

يضعها عمالؤنا فينا وفي أعمالنا كل يوم.

ولعل حضورنا وشراكاتنا هي السبب في أهمية مدونتنا لقواعد السلوك 
 Wesco في مجال األعمال. ألن هذه المدونة تعبر عن التزام شركة
بأعلى مستويات األمانة والنزاهة في إجراء أعمالها، وتضع األساس 
الذي تقوم عليه السياسات واإلجراءات التي ترسم االتجاه الذي يجب 
علينا السير فيه ونحن نقوم بمسؤولياتنا القانونية واألخالقية. وتُراجع 

مدونة قواعد سلوك العمل سنوًيا بواسطة مجلس إدارة الشركة.

يتحمل كل منا المسؤولية عن االلتزام بمدونة قواعد سلوك العمل 
لشركة Wesco، وعن استخدامها كدليل يوجهنا جميًعا. فهذه المدونة 
تُعد بمثابة العهد الذي ال نقطعه ألنفسنا وحسب، بل لشركائنا في العمل 
وعمالئنا وموردينا والمساهمين والمجتمعات التي نخدمها. هذا العهد 
هو أن نقدم أفضل ما لدينا في كل ما نقوم به ونتحلى بالنزاهة والتميز 

في كل خطوة نخطوها على الطريق.

كل منا يملك صالحية التعبير عن رأيه واإلبالغ عن أي انتهاكات 
لهذه المدونة تتعلق بسياسات الشركة أو بالقوانين واللوائح. ولن نسمح 
بأي إجراءات عقابية تُتخذ ضد أي شخص يقدم بالًغا بنية حسنة أو 
يتعاون في أي تحقيق يتم إجراؤه. إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف 
تتعلق بأي شيء مذكور في مدونة قواعد سلوك العمل، فإني أحثك 

على طلب المساعدة من خالل التحدث إلى مديرك أو أي من الموارد 
المذكورة في قسم جهات االتصال الوارد في نهاية المدونة.

شكًرا لك على التزامك بقواعد سلوكياتنا في مجال األعمال وبالمعايير 
األخالقية العالية التي رسمت صورة شركة Wesco على مدار القرن 

الماضي. والفضل يعود في ذلك إلى موظفينا، وهم أعظم أصول 
الشركة، الذين ساعدوا في بناء سمعتنا النزيهة والحفاظ عليها. وأخيًرا 

فإن مواصلة االلتزام بهذه المعايير سيجعلنا ننمو بنجاح اليوم وفي 
األعوام القادمة.

جون إنجل
رئيس مجلس اإلدارة 

والمدير والرئيس التنفيذي

قيمنا هي المبادئ التي تقوم على أساسها تعامالتنا مع الموردين والعمالء والمساهمين والمجتمعات 
التي نعيش ونعمل بها، وكذلك تعامالتنا مع بعضنا البعض. وتتسم هذه القيم بالوضوح والبساطة، 

.Wesco وهي التي تشّكل أعمالنا اليومية في شركة

موظفونا هم أعظم أصول شركتنا
نتعاون فيما بيننا لنحقق أقصى إمكانياتنا، ونحافظ على سالمة كل 
منا. جميعنا يملك صالحية التعبير عن رأيه، ونعرف أن صوتنا 
مسموع، ونقوم باإلبالغ عن أي سلوك معروف أو مشتبه به من 

شأنه أن يضر بسالمة العاملين معنا أو يشوه نزاهتنا أو يضر 
بسمعتنا أو نجاحنا.

تحقيق المكاسب مع العمالء والموردين
نقوم ببناء تحالفات قوية ذات نفع مشترك مع العمالء والموردين، 
ونؤسس شراكاتنا على أساس متين من الخدمة الجيدة واألخالقية. 

نتابع الوفاء بالتزاماتنا ونحظى بثقة كل من نعمل معهم.

فريق واحد
ندعم العمل الجماعي الفعال والتواصل الصادق، ويستمع بعضنا إلى 
بعض لبناء تفاهم مشترك. نقّدر التنوع ونعمد إلى الحفاظ على ثقافتنا 

الشاملة وتقويتها.

السعي الدائم نحو األفضل 
نقدم أفضل ما لدينا في كل ما نقوم به. نحن نؤدي عملنا على أكمل 

وجه، ونتحلى بالنزاهة والتميز في كل خطوة من عملنا.

االبتكار
نحن ننظر إلى التغيير على أنه فرصة للتحسين والنمو. ونبحث عن 

طرق نواصل من خاللها االبتكار واإلنجاز، ونحول طريقة أدائنا 
ألعمالنا من خالل الرقمنة.

قيمنا 
األساسية 

الخمس
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إقرار المدونة والتحديثات واإلعفاءات
مجلس إدارة شركة Wesco هو المسؤول عن إقرار وإصدار مدونة قواعد سلوك العمل. وقد أقر مجلس 

إدارة شركة Wesco هذه المدونة بتاريخ 8 ديسمبر 2022. ويراجع مجلس اإلدارة هذه المدونة سنوًيا 
ليحدد التنقيحات المناسبة. وأي إعفاءات من مدونة قواعد سلوك العمل تُمنح للرئيس التنفيذي أو المدير 
المالي أو المراقب المالي أو غيرهم من كبار المسؤولين الماليين أو التنفيذيين أو أعضاء مجلس اإلدارة 

يجب أن تقرها لجنة المراجعة.

4

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics%40wesco.com%20?subject=


6

طرح األسئلة واإلبالغ عن المخاوف
| Wescodist.ethicspoint.com :الموقع 
ethics@wesco.com :البريد اإللكتروني

الغرض من هذه المدونة
تُعد مدونة قواعد سلوك العمل لشركة Wesco )»المدونة«( بمثابة 

دليل نطبق من خالله قيمنا، فهي تساعد كل منا على االمتثال 
للقوانين والمبادئ األخالقية التي تحكم عملنا. تسري المدونة على 

جميع المديرين والمسؤولين والموظفين بشركة Wesco وفروعها. 
وهذه المدونة ليست وثيقة شاملة بحيث تعالج لنا جميع المواقف؛ 
ولكن المطلوب منا هو حسن التقدير وطرح األسئلة عند الحاجة 

إلى توجيه أو توضيح.

في بعض الحاالت تستلزم المدونة االمتثال لمعايير أخالقية أعلى 
من المفروضة بموجب القانون. وكحد أدنى سيلتزم الموظفون 

المعمول بها وبمعايير السلوك المنصوص  بالقوانين  والمديرون 
عليها في هذه المدونة.

هناك موارد إضافية أخرى مثل السياسات واإلجراءات واإلرشادات 
التي تكمل هذه المدونة، وقد تم إدراجها في ثنايا هذه المدونة. عالوة 
على ذلك يمكن التماس النصيحة والتوجيه بخصوص كيفية تطبيق 
قواعد المدونة في عملنا اليومي من المديرين ومكتب األخالقيات 
واالمتثال بشركة Wesco، وقسم الموارد البشرية وقسم الشؤون 

القانونية وخط النزاهة في العمل.

مسئولياتك
عندما يتعلق األمر بالعمل بطريقة أخالقية وبنزاهة، فحينئذ نكون 

جميًعا قدوات ويجب علينا:

 معرفة اإلرشادات الواردة في هذه المدونة واتباعها	 
 دعم وجود بيئة عمل إيجابية وشاملة وثقافة قوية قوامها األخالق 	 
 االنتهاء من التدريبات والشهادات المخصصة لنا في 	 

الوقت المناسب 
 اإلبالغ عن أي انتهاكات مشتبه بها للقوانين والمدونة وسياسات 	 

الشركة، ما لم يحظر القانون المحلي ذلك
 تجنب اإلجراءات العقابية واإلبالغ عن أي إجراء عقابي يشتبه 	 

في اتخاذه ضد أي فرد
التعاون في التحقيقات	 

الدور الخاص للمديرين
نفتخر دوًما بأن لدينا مكان عمل يسوده مناخ من االنفتاح والتعاون 

والود ويقوم على االتصال المتبادل بين المديرين والموظفين. تساعد 
قنوات االتصال المفتوحة على االنتباه إلى أية سلوكيات أو مواقف 

غير قانونية أو غير أخالقية محتملة وسهولة اإلبالغ عنها.

لكل موظف في شركة Wesco دوره في الحفاظ على ثقافة 
النزاهة الخاصة بنا. ويقع على عاتق مديرينا بعض 

المسؤوليات اإلضافية:

 تقديم المثل والقدوة في االلتزام بمدونتنا وإرشاداتنا في كل 	 
شيء تعمله

 إثبات أن األولوية للنزاهة من خالل إدارة بيئة عمل تتسم بأعلى 	 
معايير سلوك العمل األخالقي والحفاظ عليها

 خلق بيئة ال يشعر فيها الموظفون بحرج من التوجه إليك 	 
بأسئلتهم ومخاوفهم

 االستماع إلى المخاوف التي يتم إبالغك بها وسرعة معالجتها أو 	 
Wesco تصعيدها وفًقا إلرشادات التصعيد بشركة

 االنتباه لإلجراءات العقابية التي تُتخذ ضد من يعبرون عن 	 
رأيهم ومنعها

توفير مكان عمل يتسم بالعدل واالحترام	 

النزاهة في العمل
س  لقد نشأت في بيئة ال يشيع فيها اإلبالغ عن مخاوف 
تتعلق بشخص في منصب قيادي. أعرف أن مديري 

يخالف سياسة الشركة، ولكنني ال أريد أن أكون واشًيا. 
ماذا يجب أن أفعل؟

 Wesco ج  من المهم أن تعبر عن مخاوفك. تحترم شركة
وتأخذ بعين االعتبار المعايير الثقافية المختلفة عند النظر 
في التخوفات المبلغ عنها، كما أننا نأخذ خطوات مناسبة 

لحماية هوية الشخص الذي يقدم المعلومات وحماية 
المعلومات التي يقدمها.

اكتشف المزيد
- سياسة سلوك العمل وواجب اإلبالغ 

- إرشادات التصعيد
-  مكتب األخالقيات واالمتثال

تكلّم
يجب علينا جميًعا االلتزام بهذه المدونة وسرعة اإلبالغ عن أي 

انتهاكات ألحكامها أو لسياسات الشركة أو القانون. تتعامل شركة 
Wesco بمنتهى الجدية مع جميع البالغات عن حاالت سوء السلوك 

المحتملة، ويتم التحقيق فيها بسرعة. سوف نتخذ أيًضا اإلجراءات 
اإلصالحية المناسبة والتي قد تتضمن العقاب أو الفصل أو غير ذلك 

من الجزاءات. والمطلوب منا جميًعا أن نتعاون بشكل كامل مع 
التحقيقات التي تُجرى في أي بالغ.

تكلّم من خالل طرق عديدة
توفر شركة Wesco العديد من الموارد التي يمكن طلب النصيحة 
والمساعدة منها حال االحتياج إليها. أي شخص يشعر بأنه يُمارس 
عليه ضغط ليفعل شيًئا يتعارض مع مدونتنا، أو يعتقد أن زمياًل ما 

ينتهك هذه المدونة، أو وجد نفسه في موقف ال يتضح له فيه 
التصرف الصحيح، يمكنه االتصال بـ: 

 مديره أو أي عضو من أعضاء 	 
اإلدارة يشعر معه باالرتياح

مكتب األخالقيات واالمتثال	 

مسؤولو االمتثال اإلقليميون	 

خط النزاهة في العمل	 

أحد مديري الموارد البشرية	 

 	Wescot قسم الشؤون القانونية بشركة

قسم التدقيق الداخلي	 

ليس هناك شرط يستلزم مراعاة أي تسلسل معين للقيادات عند اإلبالغ عن تخوٍف ما. وأي شخص يشك في أن بالغه لم يُعالج يمكنه إرسال 
بالغ للجهات األخرى الواردة بهذه القائمة.

ينتظر من المديرين أن يقوموا برفع االنتهاكات المشتبه فيها للقانون أو المدونة إلى مكتب األخالقيات واالمتثال بشركة Wesco أو مكتب 
االمتثال اإلقليمي أو قسم الموارد البشرية أو خط النزاهة في العمل.

تكلّم دون الخوف من االنتقام
نحن ال نتسامح مع أي صورة من صور اإليذاء أو االنتقام من أي شخص يقدم بالًغا بحسن نية أو يكشف وجود انتهاكات لمدونتنا أو 

سياساتنا أو للقوانين أو يتعاون في أي تحقيق.

إذا شعرت أنك أو أي شخص آخر، كنت هدًفا إلجراء انتقامي، فيجب عليك االتصال فوًرا بأحد الموارد المذكورة في هذه المدونة. أي 
شخص ينتقم من شخص آخر ألنه عبّر عن رأيه أو شارك في أحد التحقيقات الداخلية، فإنه يعرض نفسه للعقوبة التي قد تصل إلى الفصل. 

.Wesco لمعرفة المزيد من المعلومات وكيفية التعرف على اإلجراء االنتقامي واإلبالغ عنه، انظر سياسة مكافحة االنتقام لشركة

تكلّم دون اإلفصاح عن هويتك
يمكن ألي شخص تقديم بالغ مجهول الهوية، ما لم يحظر القانون المحلي ذلك، من خالل االتصال بخط النزاهة في العمل التابع لشركة 
Wesco. يتم معالجة المكالمات والبالغات على مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع من خالل مزّود خارجي مستقل، مع إتاحة خدمات 

الترجمة. لن يتم اإلفصاح عن هوية مقدم البالغ ألي شخص في شركة Wesco، إال إذا اختار مقدم البالغ اإلفصاح عن هويته.

كيفية االتصال بخط 
النزاهة في العمل

على اإلنترنت:
https://wescodist.ethicspoint.com

الهاتف )مجاًنا(:
الواليات المتحدة وكندا على رقم 866.873.2376 1 

قائمة األرقام من خارج الواليات المتحدة على: 
https://wescodist.ethicspoint.com

تطبيق الجوال:
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خط النزاهة في العمل
عندما يتصل أي شخص هاتفًيا بخط النزاهة في العمل، يقوم 

أخصائي ُمدرب بتوجيهه من خالل مجموعة من األسئلة الالزمة 
إلكمال البالغ. ال يتم تسجيل المكالمات مع خط النزاهة في العمل. 
في حالة إرسال البالغ عبر اإلنترنت يُطلب من الشخص الذي يقدم 

البالغ اإلدالء ببعض المعلومات من خالل استمارة على الويب. 
وتسمح كلتا الطريقتين بإخفاء الهوية ما لم يحظر القانون المحلي 
ذلك. سيتلقى مقدم البالغ أيًضا مفتاح بالغ مكوًنا من 10 أرقام، 

وسيطلب منه إنشاء كلمة مرور فريدة تسمح له بمتابعة البالغ عبر 
الهاتف أو اإلنترنت. 

في بعض البلدان قد ال يسمح القانون المحلي إال بإرسال أنواع معينة 
من البالغات، مثل اإلبالغ عن رشوة أو مسائل تتعلق بوجود انتهاكات 

مالية أو انتهاكات في المحاسبة أو التدقيق، عبر خط النزاهة في 
العمل، وقد يوِجب معالجة هذه البالغات محلًيا. إذا كانت المسألة 

المبلغ عنها من النوع الواجب معالجته محلًيا، فسوف يُعيد أخصائي 
خط النزاهة في العمل توجيه مقدم البالغ إلى اإلدارة المحلية أو قسم 

الموارد البشرية.

إجراءات التحقيق
تُحال جميع البالغات إلى مكتب األخالقيات واالمتثال من أجل التقييم 

المبدئي ثم التحقيق وإصدار القرار. يقيّم مكتب األخالقيات واالمتثال 
كل بالغ ليحدد ما إذا كان البالغ يدعي وجود أنشطة غير قانونية أو 
انتهاكات لمدونة قواعد سلوك العمل أو للسياسات أو أي سلوك غير 

أخالقي آخر. 

ثم يُخصص كل بالغ لمحقق مؤهل يتولى التحقيق في المسألة 
على نحو دقيق وسري قدر اإلمكان. ويُكلف بالبالغات المتعلقة 
بالسرقة أو سوء استخدام أصول الشركة محققون ذوو خبرة في 

مثل هذه المسائل. أما إدعاءات عالقات العمل كالتي تنطوي على 
تحرش أو تمييز، فيتولى التحقيق فيها موظفون متمرسون من قسم 

الموارد البشرية.

 
وأثناء إجراءات التحقيق، إذا ذكر مقدم البالغ اسمه في البالغ 

األولي، يمكن للمحقق في سياق المتابعة مقابلة مقدم البالغ باإلضافة 
إلى األشخاص اآلخرين.

كما سيتم مشاركة المعلومات المتعلقة بالبالغات والتحقيقات مع من 
يحتاجون إلى معرفتها لضمان دقة التحقيق أو لتحديد أفضل الخطوات 

الالزمة للتأديب واإلصالح. حسب االقتضاء ووفًقا العتبارات 
الخصوصية، أو إذا استلزم القانون ذلك، سيتم إبالغ مقدم البالغ 

بنتيجة التحقيق والقرارات. 

بعد التحقيق
إذا ثبت من خالل التحقيق وجود انتهاك للمدونة أو سياسات 

الشركة، فستتولى اإلدارة مع قسم الموارد البشرية تحديد اإلجراء 
التأديبي المستحق وتنفيذه وفًقا لسياسات شركة Wesco والقانون 
المعمول به. ويمكن تنفيذ تغييرات إصالحية أخرى، على سبيل 

المثال في ممارسات العمل لتالفي وقوع هذه االنتهاكات مستقباًل.

 Wesco ينبغي على رئيس قسم األخالقيات واالمتثال بشركة
إبالغ اللجنة التنفيذية لالمتثال المؤلفة من الرئيس التنفيذي لشركة 

Wesco، والمدير المالي، ورئيس قسم الموارد البشرية، والمستشار 
العام، ونائب رئيس الشركة للتدقيق للداخلي، بالبالغات التي تم 

استقبالها وبالتحقيقات التي جرت فيها تحت إشراف مكتب األخالقيات 
واالمتثال، وذلك كل ثالثة أشهر على األقل. كما يقدم رئيس قسم 
األخالقيات واالمتثال تقارير التحقيقات إلى لجنة التدقيق بمجلس 

إدارة شركة Wesco في اجتماعات مجلس اإلدارة العادية. 

ولمجلس اإلدارة - مجتمًعا أو من خالل إحدى لجانه - الحق في 
استقدام مستشارين خارجيين للتحقيق في البالغات أو تقديم المشورة.

النزاهة في العمل
س  أشك - ولست متأكًدا - في أن شخص ما ينتهك مدونتنا. 

هل ينبغي أن أحتفظ بمخاوفي لنفسي حتى أتأكد من 
شيء محدد؟

ج  ال. إذا كنت تشك في وجود انتهاك، فيجب أن تتحدث. فإثارة 
مشكلة محتملة أفضل من االنتظار والمخاطرة بتعريض 

اآلخرين أو الشركة للضرر. اإلبالغ »بنية حسنة« يعني 
أنك تتقدم بمنتهى اإلخالص بمعلومات تعتقد أنها 

صحيحة، حتى وإن ثبت بعد التحقيق أنك كنت مخطًئا.

س  ماذا لو أن المخاوف التي أبلغت عنها كانت تتعلق 
بمديري - هل يمكن أن يفقدني ذلك وظيفتي؟

ج  أفضل جهة يمكن أن تبلغ إليها مخاوفك هي في المعتاد 
مديرك، ولكن إذا كان سلوك مديرك نفسه هو الذي يثير 
مخاوفك، فالبدائل الجيدة المتاحة لك هي االتصال بوكيل 
أعمال الموارد البشرية أو خط النزاهة في العمل. يجب 

عليك اإلبالغ عن مخاوفك بسرعة أًيا كان الشخص 
المتورط في األمر. فهذه هي مسؤوليتك، ومن المهم أن 
نعرف بأي نشاط يمكن أن ينطوي على انتهاك لمدونتنا.

اكتشف المزيد
-  سياسة سلوك العمل وواجب اإلبالغ

-  خط النزاهة في العمل
-  سياسة مكافحة االنتقام

النزاهة في مكان عملنا
نحن ملتزمون بالحفاظ على سالمة وصحة ورفاهية موظفينا وشركاء العمل والجيران. نحن نؤمن أن تقدير كل فرد واحترام االختالفات التي تجعل كل منا فريًدا بذاته أمر ضروري إلقامة عمل 

ناجح وتقوية المجتمعات التي نعمل بها. ال نتسامح مع أي اضطهاد ألي شخص أو االنتقاص منه، ونحترم حقوق اإلنسان وكرامته في أماكن عملنا وفي سلسلة اإلمداد.

التمييز
نحن نوفر بيئة عمل يمكن أن يحقق فيها الموظفون كامل قدراتهم ويساهمون في نجاحنا الشامل. ونلتزم 

بالمعاملة العادلة والمتساوية لجميع الموظفين والمتقدمين لشغل أية وظيفة. نتعامل مع كل شخص بنزاهة 
وتأدب واحترام وكرامة. تتميز أماكن العمل الخاصة بنا بمناخ من التواصل المفتوح واالحترام المتبادل 

حيث يتم تقدير قيمة كل فرد. 

كما أننا نمتثل لقوانين ولوائح التوظيف المعمول بها في أي مكان ننفذ فيه معامالتنا التجارية وال نتهاون 
مع أي تمييز غير مشروع من أي نوع. تخلو جميع الشئون المتعلقة بالتعيين والتوظيف، والتدريب، 

والتعويضات، والخدمات، والترقيات، والنقل، وإنهاء الخدمة، وظروف العمل وغيرها من شئون التوظيف 
وعالقات الموظفين من جميع أشكال التمييز. نحكم على المتقدمين لشغل وظيفة والموظفين على أساس 
مهاراتهم ومؤهالتهم. إذا الحظت أو تعرضت ألي شكل من أشكال التمييز، أبلِغ عنه. وتذكر أننا 

ال نتهاون مع أي عقوبة تتخذ ضد أي شخص يقدم بالًغا حسن النية.

المضايقات والتنمر  
نلتزم بتوفير مكان عمل يشجع موظفينا على الرفاهية واإلنتاجية وال يسمح بالمضايقات 
في مكان العمل. ال نسمح بسلوك يمكن أن يتسبب في وجود بيئة عمل تهديدية أو عدائية 

أو مليئة بالصراعات. نحن ال نصمت عن سلوك أي فرد في مكان العمل )بما في ذلك 
سلوك المورد أو العميل( أو في أي مناسبة للشركة يجعلنا أو يجعل من حولنا يشعرون 

باإلزعاج. إذا تعرضنا أو الحظنا أي مضايقات في مكان العمل نقوم باإلبالغ عنها. 
تمنع شركة Wesco االنتقام من أي شخص يقدم بالًغا بحسن نية أو يتعاون في أي تحقيق.

النزاهة في العمل
س  هل يمكنني اإلبالغ عن تخوف يتعلق بمضايقات يتعرض لها زميل لي حتى إذا كانت هذه 

المضايقات صادرة من عميل؟

ج  نعم. نحن ال نتسامح مع المضايقات سواء كانت صادرة من مدير أو موظف أو عميل أو 
مورد أو أي شريك عمل آخر.

س  زميلي في العمل يروي لي نكات في بعض األحيان أجدها جارحة. ماذا يجب أن أفعل؟

ج  ينبغي عليك إخبار زميلك أنك تعتقد أن مثل هذه النكات ال تليق بمكان العمل. يمكنك أيًضا 
مناقشة هذا األمر مع مديرك أو الموارد البشرية.

اكتشف المزيد
-  سياسة تكافؤ فرص العمل والعمل اإليجابي

- سياسة عدم التمييز
- سياسة عدم المضايقات
- سياسة مكافحة االنتقام

النزاهة في العمل
س  أعتقد أن مديري يمارس التمييز ضدي وليس سهاًل علي أن أتحدث معه في هذه المسألة. ما 

هي الموارد األخرى التي يمكنني مناقشة هذه المشكلة معهم؟

ج  إذا لم تشعر باالرتياح للحديث مع مديرك، عليك باالتصال بالموارد البشرية أو التدقيق الداخلي 
أو مكتب األخالقيات واالمتثال أو مسؤل االمتثال اإلقليمي. يمكنك أيًضا اإلبالغ عن مخاوفك 

.Wesco أو طرح سؤالك دون الكشف عن هويتك من خالل خط النزاهة في العمل بشركة
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الشمول والتنوع
الموظفون في شركة Wesco هم أعظم أصولنا. نحن نسعى لخلق بيئة يتلقى فيها كل عضو في فريق العمل التقدير مقابل خبراته 

ومساهماته الفريدة. الشمول والتنوع هما أساس ثقافتنا التي تتسم باإلنجاز الفائق، كما أننا ملزمون بدعم وجود بيئة عمل شاملة 
ومتنوعة تعترف باختالفاتنا وتقدرها. 

نحن نحترم ونقدر االختالفات في العمر والعرق والموطن أو التراث األصلي والنوع والصفات الجسمانية والمعتقدات واللغة والتوجه 
الجنسي والتعليم والجنسية والخلفية االجتماعية والثقافة وغيرها من الخصائص الشخصية. 

فنحن نعلم أن وجود وفرة من األفكار والمواهب والمهارات والخلفيات ووجهات النظر معنا يساعدنا على فعل الكثير ويجعلنا أكثر تآلًفا. 

يمتد التزامنا بالشمول والتنوع إلى شبكة موردينا العالمية. فنحن ندعم العديد من المبادرات والمنظمات التي تعمل على توفير فرص عمل 
لألقليات والمنشآت التجارية المملوكة للنساء. ونحرص على تعزيز ودعم وجود شبكة موردين شاملة ومتنوعة تعمل على:

 المساهمة في االبتكار واتخاذ قرارات أفضل من خالل التعرض لرؤى وأفكار أشمل	 

 تشجيع إشراك منشآت العمل الصغيرة والمتنوعة في أعمال التوزيع الخاصة بنا	 

 المساهمة في النمو االقتصادي والتوسع في المجتمعات التي نخدمها	 

بيئة عمل آمنة وصحية
نحن نضمن توفر السالمة والصحة في البيئات التي نعمل فيها. 

ونمتثل لجميع قوانين ولوائح الصحة والسالمة، ونصر على تنفيذ 
أعمالنا بصورة آمنة ومسؤولة. كل فرد منا مسؤول عن االلتزام 

بسياسات وإجراءات شركة Wesco للصحة والسالمة وعن اإلبالغ 
الفوري عن أي حوادث أو إصابات أو مخاطر محتملة تهدد السالمة.

كما نوفر أماكن عمل خالية من المخدرات لجميع موظفينا. ننصح 
أي شخص يعاني من مشكلة تتعلق بالمخدرات أو الخمور بطلب 

المساعدة من برنامج شركة Wesco لمساعدة الموظفين أو من خبراء 
متخصصين آخرين. تحتفظ شركة Wesco لنفسها بالحق في طلب 
إجراء اختبار المخدرات متى كانت هناك مخاوف تتعلق بالسالمة، 

وفي إلغاء تعيين من يرفض القيام بذلك.

ال نتسامح مع العنف أو أي سلوك تهديدي، ونحظر وجود األسلحة 
في مباني شركة Wesco. يقع على عاتق كل منا مسئولية اإلبالغ 

 Wesco عن أي ترهيب أو تهديد بالعنف. سوف تتخذ شركة
التأديبي المناسب ضد أي موظف يخالف سياستها التي  اإلجراء 

تستهدف توفير بيئات عمل آمنة، وقد يصل األمر إلى الفصل. تُوجه 
أي أسئلة أو مخاوف متعلقة بسالمة مكان العمل إلى فريق السالمة 

.Wesco بشركة

اكتشف المزيد
(Compass) موقع الشبكة الداخلية للشمول والتنوع -

اكتشف المزيد
-  موقع الشبكة الداخلية للبيئة والصحة والسالمة 

(Compass) واالستدامة
-  اإلعالن الخاص بالبيئة والصحة والسالمة واالستدامة
-  سياسة العنف في مكان العمل وسلوكيات مكان العمل

النزاهة في طريقة أداء األعمال
نتحرى العدل واألمانة ونحن ننجز أعمالنا. عالقاتنا بالموردين والعمالء وشركاء العمل اآلخرين تمتاز بأنها عادلة وإيجابية ومثمرة وقائمة على الثقة واالحترام المتبادل. وبناء هذه 

العالقات هو عملية مستمرة ويستلزم التزاًما بأعلى معايير سلوكيات العمل األخالقية. ونعكس األمانة وااللتزام بقيمنا خالل تفاعالتنا مع هذه األطراف الخارجية.

مكافحة غسيل األموال
غسيل األموال هو أي عملية يحاول من خاللها األفراد أو المجموعات إخفاء الموارد المالية التي حصلوا 
عليها بطريقة غير شرعية، أو جعلها تظهر بشكل شرعي من خالل تمرير هذه األموال عبر معامالت 
مالية وتجارية قانونية. نحن نمتثل لجميع القوانين التي تحظر غسيل األموال، ونتجنب المعامالت التي 
يمكن أن تظهرنا بمظهر المشارك في مثل هذه األنشطة. كما نتبع اإلجراءات الُمعدة الكتشاف ومنع 

مخالفات الدفع، ونبلغ على الفور عن أي نشاط مشبوه.

نظرة عن قرب: طلبات »يجب أن تحذر منها«
 اتصل بمكتب األخالقيات واالمتثال أو مسؤول االمتثال اإلقليمي إذا ُطلب منك:

 إجراء المدفوعات بعمالت أخرى غير العمالت المعتادة أو التي اتفقنا عليها مسبًقا	 

 إجراء أو استالم المدفوعات نقًدا بداًل من الشيكات أو التحويل اإللكتروني لألموال	 

 إجراء أو استالم مدفوعات من أو إلى شخص ليس طرًفا في المعاملة، أو	 

دفع أو تلقي مدفوعات زائدة	 

نظرة عن قرب: دعم وجود بيئة عمل شاملة ومتنوعة
 قدم المثل على احترام االختالفات بين الزمالء	 

 وضح أن كل وجهات النظر مهمة، وأن كل شخص لديه فرصة للمساهمة	 

 اجعل الموظفين يعلمون أن مساهماتهم تحدث فرًقا، واعترف بإنجازاتهم	 

 كن موضوعًيا - ال تجعل مشاعرك الشخصية أو التحيزات الالوعية أو التفضيالت 	 
الشخصية تؤثر على قراراتك

طرح األسئلة واإلبالغ عن المخاوف
| Wescodist.ethicspoint.com :الموقع 
ethics@wesco.com :البريد اإللكتروني
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اكتشف المزيد
-  سياسة مكافحة الرشوة والفساد

-  سياسة ممارسة األعمال مع الجهات الحكومية
-  سياسة الهدايا والمنح الترفيهية الخاص بالعمل

-  سياسة مكافحة الفساد لشركاء العمل
-  إرشادات اختيار شركاء العمل

نظرة عن قرب: الموظفون العموميون
من هو الموظف العمومي؟ هذا مصطلح واسع يشمل أي موظف أو مسؤول أو مستشار لدى:

 حكومة أو إداراتها أو وكاالتها أو أقسامها، سواء على المستوى الوطني أو مستوى الوالية أو اإلقليم 	 
أو المقاطعة أو المستوى المحلي

 المؤسسات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة، مثل الجامعات والمستشفيات والمرافق وشركات 	 
الطيران أو شركات الشحن

 مجموعات السكان األصليين ذات الوضع السيادي، مثل القبائل أو الدول داخل الواليات المتحدة 	 
أو كندا أو دول أخرى

 المرشحين السياسيين ومسؤولي األحزاب السياسية في أي مستوى حكومي، وأي شخص 	 
يعمل لديهم

 المنظمات الدولية، مثل األمم المتحدة أو االتحاد األوروبي ووكاالتها والهيئات األخرى 	 
ذات الصلة

أفراد العائالت المالكة أو العائالت الحاكمة األخرى	 

النزاهة في العمل
س  أرغب في تعيين مستشار يساعدنا في الحصول على 

تصاريح عمل في بلد أجنبي. وهذا المستشار يطلب مبلًغا 
كبيًرا من المال مقدًما، ويرفض التوقيع على أي أوراق. 

ماذا يجب أن أفعل؟

ج  يجب أن نتخذ خطوات فعالة للتأكد من أن المستشار لن 
يستخدم مدفوعاتنا لرشوة مسؤول حكومي. اتصل بمكتب 

األخالقيات واالمتثال أو مسؤول االمتثال اإلقليمي 
للحصول على المشورة مقدًما.

س  طلبت مني عميلة أن أعطي أخت زوجها وظيفة مقابل 
تقديم طلب شراء. لقد رفضت الطلب، وتلقينا طلب 

الشراء على أية حال. هل ما زلت بحاجة إلخبار أي 
شخص عن هذا؟

ج  نعم، من األفضل دائًما أن تخبر مديرك عندما يحدث 
شيء كهذا لتجنب المزيد من المشاكل مع العميل.

المنافسة العادلة
نحن نؤمن بالمنافسة الحرة والمفتوحة. هدفنا هو التفوق على منافسينا بعدالة وأمانة، وال نتسامح 

مع أي سلوك يقلص من حجم المنافسة في السوق على نحو غير قانوني.

نحن ننافس بقوة، ولن نبرم أي اتفاقيات مانعة للمنافسة مثل:

 تحديد األسعار - عقد اتفاق مع منافس ما على زيادة أو خفض أو تثبيت األسعار أو الشروط 	 
التنافسية األخرى

 التالعب في عروض العطاءات - تنسيق أنشطة العطاءات مع المنافسين	 

 المقاطعات الجماعية - االتفاق مع منافس على عدم العمل مع أفراد محددين أو شركات محددة	 

 تقسيم األسواق أو توزيع العمالء - تقسيم العمالء أو مناطق أو أسواق البيع بين المنافسين	 

 »عدم تنقل« الموظفين - اتفاق مشترك بين أصحاب العمل على عدم توظيف أو تعيين أي جهة عمل 	 
لموظفين جهة عمل أخرى، حتى ولو في مجاالت مختلفة

نظًرا ألنه يمكن استنتاج أي اتفاق من مناقشة بسيطة مع منافس حول معلومات حساسة من الناحية 
التنافسية، فنحن ال نناقش المنافسين وال نتبادل معهم أي معلومات بخصوص مسائل مثل األسعار أو 

التكاليف أو هوامش الربح أو بنود أو شروط البيع أو الشراء أو قطاعات السوق أو العمالء أو 
استراتيجيات العطاءات أو التسويق.

الرشوة والفساد
لدينا سياسة عدم تسامح مع إعطاء الرشاوي أو طلبها أو تقديمها أو 
قبولها، أو المشاركة في أي ممارسات فاسدة في العمل. نحن ال نجيز 

أبًدا الرشوة وال نقدمها وال نوعد بها وال نعطيها أو نطلبها أو نقبلها، 
وكذلك الهبات غير المشروعة أو غيرها من العروض والمدفوعات 
غير األخالقية في سياق تنفيذ األعمال. حتى في المواقع التي تكون 

فيها مثل هذه الممارسات أمًرا شائًعا أو تسمح بها الثقافة هناك، 
فنحن نعمل بنزاهة.

نحن ال نتسامح وال نتغاضى عن المشاركة في الرشوة أو الفساد.

نحن ال نحاول - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - التأثير بشكل 
غير مشروع على قرارات أو إجراءات الموظفين العموميين، سواء 

بالرشوة أو الوعود بهدايا أو التبرعات الخيرية أو السياسية أو 
القروض أو التوظيف المستقبلي أو الخدمات الشخصية أو بأي وسائل 
إغراء أخرى غير قانونية. نحن ال نقدم على فعل أي شيء بصورة 

غير مباشرة طالما أننا ممنوعون من القيام به بصورة مباشرة.

نظرة عن قرب: المعلومات الحساسة من 
الناحية التنافسية

أمثلة على المعلومات الحساسة من الناحية التنافسية:

 التسعير والربحية، بما في ذلك الخصومات والرسوم 	 
اإلضافية والتخفيضات وهوامش الربح

المبيعات، وتشمل الحجم والقيمة	 

تكاليف اإلنتاج أو الخدمات	 

العمالء	 

الخطط االستراتيجية والتسويقية	 

 معيار اختيار المورد ومناطق المبيعات	 

بعض االتفاقيات مع الموردين أو العمالء قد تؤثر سلبًيا على المنافسة وبالتالي تستلزم 
قبل إجرائها موافقة مسبقة من قسم الشؤون القانونية، مثل:

 تحديد األسعار التي يمكن للعمالء إعادة بيع المنتجات بها	 

 تحديد الموردين لألسعار التي تبيع بها شركة Wesco المنتجات التي قمنا بشرائها منهم	 

المعامالت االستثنائية أو عقود »االحتياجات«	 

 المعاملة المتبادلة - وهي أن نطالب عميال بالشراء من شركة Wesco قبل أن نشتري منه	 

 التقييد، والذي يستلزم من العميل شراء منتج من شركة Wesco كشرط مسبق لشراء منتج ثاٍن منا	 

بيع المنتجات بأقل من تكلفتنا	 

الجمع القانوني للمعلومات التنافسية
الحصول على معلومات السوق يُعد من ممارسات العمل العادية، ولكننا لن نستخدم أي وسائل غير 

شرعية أو غير أخالقية للحصول على معلومات عن المنافسين وال عن أسعارهم أو منتجاتهم أو 
الخدمات التي يقدمونها أو استراتيجيات أو قرارات العطاءات الخاصة بهم. نحن نحترم المعلومات 

السرية الخاصة بالشركات األخرى، كما نتوقع منهم ذلك. نحن نستعين بالمصادر العامة أو األخرى 
المسموح بها وال نجمع المعلومات أو نطلب من شخص آخر جمعها باستخدام أي نشاط غير قانوني أو 
محظور. ونتبع الخطوات الواردة في إرشادات جمع المعلومات التنافسية. نقوم على الفور بإبالغ قسم 

الشؤون القانونية عن أي معلومات يتم تقديمها أو الحصول عليها بطريقة غير سليمة.

اكتشف المزيداكتشف المزيد
-  سياسة قانون المنافسةسياسة قانون المنافسة

-  إرشادات مشاركة المعلوماتإرشادات مشاركة المعلومات
-  إرشادات رابطة التجارةإرشادات رابطة التجارة

-  إرشادات جمع المعلومات التنافسيةإرشادات جمع المعلومات التنافسية

ونتخذ الخطوات الالزمة لضمان أن شركاء العمل الذين قد يتعاملون 
مع موظفين عموميين بالنيابة عنا ال يقدمون أو يعدون أو يصرحون 

بأي شكل من أشكال المدفوعات أو اإلغراءات غير المشروعة. 

تعرف على المصطلحات: ما هي الرشوة؟
الرشوة هي عرض أو وعد بالدفع أو اإلذن بدفع أموال أو أي شيء 

ذي قيمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقصد الحصول على 
ميزة غير مستحقة أو التأثير بصورة غير مشروعة على قراٍر ما. 
وتأخذ الرشوة أشكااًل عدة؛ من ضمنها النقود، والخدمات، والهدايا، 
والمنح الترفيهية، ونفقات السفر، والوجبات، والمساهمات الخيرية 

أو السياسية، والخدمات الشخصية، وعروض لتعيين أقارب مسؤول 
حكومي أو حتى الخصومات التي تكون غير متاحة لآلخرين.

http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics%40wesco.com%20?subject=
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx
https://wescodist.sharepoint.com/sites/EthicsandCompliance/SitePages/Policies-&-Guidance.aspx


14

طرح األسئلة واإلبالغ عن المخاوف
| Wescodist.ethicspoint.com :الموقع 
ethics@wesco.com :البريد اإللكتروني

النزاهة في العمل
س  سأحضر الشهر القادم اجتماًعا لمجموعة التجارة الصناعية. أحد 
الموضوعات المطروحة على جدول األعمال هو مناقشة عراقيل 
سلسلة اإلمداد، مثل ارتفاع تكاليف الوقود والتعريفات. هل توجد 

مشكلة في مشاركتي؟

ج  المعارض التجارية واالجتماعات الصناعية التي يحضرها المنافسون 
تتطلب قدًرا زائًدا من الحذر. ويجب تجنب المناقشات المباشرة عن 

التسعير أو غيره من المعلومات الحساسة من الناحية التنافسية. تنطبق 
نفس القاعدة على المناقشات حول تكاليف الوقود والعمالة والنقل 

وغيرها من تكاليف المدخالت التي يمكن أن تؤثر على التسعير. يمكن 
أن يتعاون معك قسم الشؤون القانونية للتأكد من قيامك بأنشطتك مع هذه 

المجموعة التجارية بطريقة تتوافق مع المدونة.

س  لدي مندوب مبيعات جديد في فريقي جاء إلى شركة Wesco من شركة 
منافسة. وقد ذكر لي أن لديه ملف تسعير منتجات قديم من جهة عمله 
السابقة وسألني إن كنت أريد االطالع عليه. هل يمكنني االطالع على 

هذه األسعار خاصة وأنها على األرجح لم تعد حديثة؟

ج  ال، ينبغي عليك عدم االطالع عليها. ينبغي عليك معاملة قوائم األسعار 
الخاصة بالمنافسين، حتى القديمة منها، على أنها معلومات سرية للمنافس. 
وبناًء على ذلك ال تطلب هذه المعلومات أو تقبلها من أي موظف سابق 
لدى ذلك المنافس. يجب عليك أن تبلغ الموظف الجديد بسياسة شركة 
Wesco وتطلب منه إتالف هذه المعلومات أو االتصال بقسم الشؤون 

القانونية لطلب المساعدة. 

اكتشف المزيد
Wesco بيان السياسة العالمية لحقوق اإلنسان لشركة  -

-  قواعد سلوكيات الموردين

الهدايا والمنح الترفيهية ومجامالت العمل
تقديم الهدايا أو المنح الترفيهية أو مجامالت العمل وقبولها يمكن أن يعمل على تقوية عالقات العمل مع 
العمالء والموردين وشركاء العمل اآلخرين، ولكن إذا تم بطريقة سليمة. ولكننا ال نقدم وال نقبل الهدايا 
أو المنح الترفيهية أو مجامالت العمل إذا كان ذلك سيضغط أو يبدو أنه سيضغط بشكل غير سليم على 

المتلقي لرد الجميل أو يشعره أنه مدين للشخص المعطي. 

يمكننا تقديم الهدايا أو المنح الترفيهية إذا ما كان ذلك سيدعم هدف العمل الشرعي، وكان في حدود 
المعقول والمالئم وفًقا للظروف. نحن ال نلتمس الهدايا أو الخدمات أو المنح الترفيهية وال نطلبها من 
الموردين أو العمالء أو شركاء العمل على نحو غير مالئم. نرفض الهدايا أو المنح الترفيهية إذا كان 

قبولها سيخلق حالة من تضارب المصالح. ال نقبل أو نقدم هدايا نقدية أبًدا. 

عند تقديم الهدايا والمنح الترفيهية ومجامالت العمل ال نضع في اعتبارنا ما تسمح به سياسة شركة 
Wesco فحسب، ولكن أيًضا ما هو المناسب للموقف. فنحن ال نقدم أو نقبل أشياء فخمة أو مبالغ فيها 
قد ينتج عنها الظهور بمظهر غير الئق. إذا كنا غير متأكدين مما إذا كانت الهدية أو الحدث الذي نريد 

استضافته أو حضوره باهًظا أو مبالغ فيه، سوف نناقش المسألة مع مديرنا لنتأكد من وجود سبب شرعي 
يتعلق بالعمل الستضافة أو حضور هذا الحدث.

قد يكون تقديم أي شيء - حتى وإن كان وجبة بسيطة أو منتج ترويجي - لمسؤول عمومي 
أو موظف أو مقاول حكومي أمًرا غير قانوني. وبالتالي لدينا قواعد أكثر صرامة عندما يكون 

هؤالء هم المستقبلين. جميع الهدايا أو الخدمات أو المنح الترفيهية أو السفر أو اإلقامات 
المقدمة للمسؤولين أو الموظفين أو المقاولين الحكوميين في المشاريع الحكومية، يجب - 

بغض النظر عن قيمتها - أن يوافق عليها أواًل مكتب األخالقيات واالمتثال أو موظف االمتثال 
المحلي وكذلك نائب رئيس شركة Wesco المعني.

التشغيل القسري واالتجار بالبشرالمنافسة العادلة )تتمة(
نحن ملتزمون بدعم وحماية حقوق اإلنسان األساسية، ونؤمن بمعاملة جميع البشر بكرامة واحترام وفًقا 
إلعالن األمم المتحدة العالمي لحقوق اإلنسان، باإلضافي إلى مبادئ العمل وحقوق اإلنسان المنصوص 

عليها في ميثاق األمم المتحدة العالمي والقوانين واللوائح الخاصة بالدول التي نمارس فيها أعمالنا.

كما هو وارد في بيان السياسة العالمية لحقوق اإلنسان، فنحن نحظر استخدام العمالة القسرية أو غير 
المشروعة بأي طريقة كانت وكذلك االتجار بالبشر. كما أننا ال نستخدم عمالة األطفال أو العمالة 

القسرية في عملياتنا الخاصة، وال نتغاضى عن االستغالل أو العقاب الجسدي أو اإلساءة أو االتجار أو 
العبودية القسرية لألطفال أو غيرهم في سلسلة اإلمداد الخاصة بنا. نحن نعترف أيًضا بحقوق الموظفين 

المشروعة في تكوين الجمعيات الحرة والمفاوضة الجماعية. نمتثل في تنفيذ أعمالنا لقوانين العمل 
المعمول بها.

نسعى للعمل مع الموردين وشركاء العمل اآلخرين الذين يثبتون تحليهم بأعلى معايير سلوكيات العمل 
األخالقية وااللتزام بالقانون المحلي. نتخذ خطوات لجعل هذه األطراف الخارجية التي نتعامل معها على 

دراية بالمعايير التي نطبقها على أنفسنا ونتوقعها منهم. تصف مدونة قواعد سلوك الموردين لدينا 
بوضوح توقعاتنا من موردينا وشركاء العمل اآلخرين الخارجيين. نقوم بتدريب موظفينا على السياسات 

واإلجراءات ومعايير السلوك التي تحدد كيفية قيامنا بأعمالنا. كما نقوم بشكل دوري بتقييم ومعالجة 
قضايا حقوق اإلنسان في عملياتنا والمجتمعات التي نمارس فيها أعمالنا. تنطبق هذه المعايير بغض 

النظر عن العادات المحلية.
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الهدايا والمنح الترفيهية ومجامالت العمل )تتمة(
تعرف على المصطلحات: مجامالت العمل

الهدايا أو الضيافة أو المكافآت أو المنح الترفيهية أو النفقات المرتبطة بالسفر أو القروض أو النقود 
أو المكافآت أو الخدمات األخرى، كل ذلك يعد من »مجامالت العمل.«

توقف وفكر
ماذا لو…

 ُعرض على موظف المشتريات عطلة نهاية أسبوع مدفوعة التكاليف بالكامل في منتجع محلي 	 
من قبل مورد يسعى إلى القيام بأعمال تجارية مع شركة Wesco؟

 كنت تقوم بتجديد منزلك وعرض أحد موردي شركة Wesco توفير مواد البناء مجاًنا أو بأقل 	 
من التكلفة.

توقف واسأل نفسك:
»هل سيؤثر قبول هذه الهدية أو يبدو أنه يؤثر على اتخاذ قراري بشأن هذا المورد؟ هل اإلعالن عن 
هذا الموقف يضع الشركة في حرج؟« إذا كان األمر كذلك، فال تقبل الهدية. إذا كنت غير متأكد من 

وجود مشكلة أم ال في قبول الهدية، تحدث إلى مديرك أواًل.

النزاهة في العمل
س   ماذا أفعل إذا تلقيت هدية تنتهك سياسة شركة Wesco؟

ج  أعد الهدية واشرح لمن منحك إياها بأدب أن سياسة شركتنا تمنعك من قبولها. إذا كانت 
الهدية شيًئا قاباًل للتلف، مثل الزهور أو سلة طعام، حيث ال يكون اإلرجاع خياًرا فعلًيا، 

فضعها في غرفة استراحة حيث يمكن مشاركتها مع الجميع. إذا كنت قلًقا من أنك قد تسيء 
إلى مانح الهدية من خالل إعادتها له، فأبلغ مكتب األخالقيات واالمتثال أو مسؤول االمتثال 

اإلقليمي، حتى نتمكن من النظر في كيفية التعامل مع الموقف.

س  بعد الحصول على موافقة مديري، عرضت على أحد العمالء اصطحابه إلى مباراة بيسبول. 
لكن حدث شيء، واآلن ال يمكنني حضور المباراة. هل يمكنني إعطاء التذاكر فقط للعميل؟

 Wesco ج  حتى إذا كانت قيمة التذاكر معقولة، فإن الحدث ال يوفر فرصة لتعزيز عالقة شركة
بالمورد أو شركته إذا لم تحضر. إذا لم تتمكن من الحضور، اطلب من أحد زمالئك في 

العمل أن يحضر مكانك.

اكتشف المزيد

-  سياسة مكافحة الرشوة والفساد
-  سياسة ممارسة األعمال مع الجهات الحكومية
-  سياسة الهدايا والمنح الترفيهية الخاص بالعمل

التعامل مع شركاء العمل
نحن نعمل مع آالف الشركاء، بما في ذلك الموردين واالستشاريين ووسطاء الجمارك ووكالء الشحن 

والمقاولين والوكالء والممثلين اآلخرين في جميع أنحاء العالم. نختار الشركاء المناسبين ونتخذ 
القرارات بموضوعية، بناًء على عوامل مثل الجودة والخدمة والسعر والتوافر والموثوقية والنزاهة. 
نحن نلزم شركائنا في العمل بمعايير عالية ونتوقع منهم العمل بشكل أخالقي، بما يتوافق مع القوانين 

المعمول بها وبطريقة تتوافق مع قيمنا.

نتوقع من شركائنا في العمل الحفاظ على ثقافة المساواة والتنوع والشمول، في مكان عمل خاٍل من 
المضايقات والتمييز غير القانوني واالنتقام. لن نتعامل مع أي طرف يشارك في عمالة األطفال أو العمل 
القسري أو عمال السجون أو االتجار بالبشر. لن نتعامل أيًضا مع أي طرف مدرج في قوائم الحظر التي 
أنشأتها الحكومة، أو يشارك في الرشوة أو الفساد أو أي شكل آخر من ممارسات العمل غير األخالقية.

نحن ال ندخل في عالقات مع شركاء العمل حتى نقوم بفحصهم وفًقا إلرشادات شركة Wesco الختيار 
شركاء العمل. يوافق شركاؤنا في العمل أيًضا على االلتزام بقواعد سلوك الموردين وسياسة مكافحة 

الفساد لشركاء العمل والسياسات ذات الصلة والقانون المعمول به. 

إذا اعتقدنا أن أحد شركاء العمل أو أي شخص يتصرف نيابًة عنا قد يقوم بأي مدفوعات غير شرعية أو 
يشارك في أي شكل من أشكال ممارسات العمل غير األخالقية، فسنبلغ بذلك على الفور مسؤول االمتثال 

اإلقليمي أو مكتب األخالقيات واالمتثال. ال نتسامح مطلًقا مع ممارسات العمل غير األخالقية ولن نواصل 
العمل مع طرف يشارك في نشاط غير قانوني أو غير الئق، أو يفشل بشكل متكرر في االمتثال لسياساتنا 

أو تلبية توقعاتنا األخالقية.

النزاهة في العمل
س  أخبرني شخص ما بسرية أن مورًدا خارجًيا ألحد منتجات الماركة المملوكة لنا قيد التحقيق 

لتوظيفه أطفااًل تقل أعمارهم عن 14 عاًما. لم يخبرني المورد بأي شيء من ذلك. هل 
يمكنني تجاهل هذه الشائعات؟

ج  ال، يجب أن تبدأ بسؤال المورد عن المعلومات. إذا كان لديك أي شك، فاتصل بمنظمة 
سلسلة التوريد أو مكتب األخالقيات واالمتثال أو مسؤول االمتثال اإلقليمي حتى يتمكنوا 

من مطالبة شركة التدقيق االجتماعي المستقلة الخارجية لدينا بالتحقق من الحقائق المتعلقة 
بممارسات توظيف المورد وظروف العمل وغيرها من القضايا، واتخاذ اإلجراء المناسب 

اعتماًدا على النتيجة.

اكتشف المزيد
-  سياسة مكافحة الفساد لشركاء العمل

-  إرشادات اختيار شركاء العمل
-  قواعد سلوكيات الموردين

نظرة عن قرب: الهدايا والمنح الترفيهية
 نحن نقدم ونقبل فقط الهدايا والمنح الترفيهية التي تكون 

معقولة في غرضها وقيمتها	 

غير منتظمة	 

ليست في شكل نقد أو ما يعادل النقد	 

 	Wesco مقبولة ومناسبة للموقف وال يوجد احتمال أن تحرج شركة 

مقدمة بشكل علني وشفاف	 

مسجلة بشكل صحيح ودقيق 	 

 مسموح بها بموجب سياسات شركة Wesco األخرى والقانون 	 
المعمول به

 ممنوحة للغرض المناسب المتمثل في تعزيز عالقات العمل أو عرض 	 
المنتجات أو الخدمات

نظرة عن قرب: شركاء عمل »يجب أن تحذر منهم«
يتمتع معظم شركاء العمل بسمعة طيبة، ولكن عند وجود »تحذيرات« مثل تلك الموضحة أدناه، فقد يلزم إجراء فحص إضافي 

لشريك العمل: 

 شريك العمل يعمل في دول معروفة بالفساد	 

 سيتضمن العمل لدينا التفاعل المباشر أو غير المباشر مع المسؤولين الحكوميين، مثل مسؤولي الجمارك أو مسؤولي 	 
الحكومية  المشتريات 

 ال يمكن لشريك العمل إثبات قدرته على القيام بالعمل نيابة عنا أو رفض اإلجابة على أسئلة العناية الواجبة	 

 يطلب شريك العمل أن تتم المدفوعات إلى بنك يقع في بلد أجنبي ال عالقة له بالمعاملة	 
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طرح األسئلة واإلبالغ عن المخاوف
| Wescodist.ethicspoint.com :الموقع 
ethics@wesco.com :البريد اإللكتروني

نظرة عن قرب: التعرف على المقاطعات
قد ال تكون اللغة التي تطلب منا المشاركة في المقاطعة واضحة بسهولة. ابحث عن أي عقد 

أو عطاء أو أمر شراء أو استبيان أو خطاب اعتماد:

يحتوي على كلمة مقاطعة أو قائمة سوداء	 

 يحظر استيراد أو تصدير بضائع من أو إلى بلدان معينة	 

 يتطلب منا عدم شحن البضائع عبر موانئ دول معينة	 

التجارة الدولية
نظًرا ألنها شركة عالمية، تصدر شركة Wesco وتستورد منتجات إلى ومن مختلف أنحاء العالم. نتفهم 
أن هناك العديد من القوانين التي تحظر التجارة في بعض المنتجات وأن هناك بعض الدول واألشخاص 
والجهات المفروض عليها عقوبات أو قيود أخرى. نمتثل لجميع قوانين االستيراد والتصدير المطبقة. لن 

نشارك في أي نشاط تجاري ينتهك هذه القوانين، ولن نطلب من الغير القيام بذلك نيابة عنا. لضمان 
النزاهة في سلسلة التوريد الخاصة بنا، سنقوم بإبالغ اآلخرين الذين يقومون بأعمال نيابة عنا بسياسات 

االمتثال التجاري الخاصة بنا. إذا كان هناك تعارض بين سياسات شركة Wesco وقوانين التجارة 
المحلية، فإننا نتشاور مع قسم االمتثال التجاري أو القسم القانوني للحصول على المساعدة.

نحن نعلم أن بعض المنتجات قد تخضع لضوابط تجارية خاصة وتتطلب إصدار الترخيص المناسب قبل 
تصديرها. نحن نتفهم أن القيود والعقوبات التجارية قد تمنعنا من ممارسة األعمال التجارية مع بعض 
البلدان والكيانات واألشخاص، ونتخذ خطوات لفحص األطراف بشكل صحيح وفًقا لقوائم الحظر المعمول 
بها. نتبع أيًضا قوانين مراقبة الصادرات التي تحد من تبادل بعض المعلومات الفنية، بما في ذلك عمليات 
التبادل عن طريق البريد اإللكتروني أو الوصول إلى الويب. نمتثل للقوانين المعمول بها ونتأكد من حصولنا 
على التراخيص المطلوبة أو التصاريح الحكومية األخرى الالزمة الستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير 

السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا.

كما نمتثل للقوانين األمريكية لمكافحة المقاطعة التي تمنعنا من المشاركة في أو التعاون مع أية مقاطعات 
أجنبية أو غير ذلك من الممارسات التجارية اإلقصائية التي لم تحظى بموافقة أو قبول الحكومة األمريكية. 

النزاهة في العمل
 Wesco س  ماذا أفعل إذا اشتبهت في أن أحد العمالء يقوم بشحن منتجات تم شراؤها من شركة

إلى دولة مفروض عليها عقوبات أو حظر بموجب قوانين التصدير المعمول بها؟

قد يكون شحن المنتج إلى البلدان المفروض عليها عقوبات أو المحظورة ولو من قبل أطراف  ج  
خارجية أمًرا غير قانوني. القواعد التي تحكم هذه الشحنات معقدة للغاية، ويتطلب تحديد 

قانونية الشحنة مراجعة دقيقة للوقائع من قبل قسم االمتثال التجاري أو قسم الشؤون القانونية.

س  أنا أعمل في إحدى منشآت شركة Wesco خارج الواليات المتحدة، وقد ُطلب مني شراء 
كابل من مورد مدرج على قائمة »المواطنون المعينون بشكل خاص بحكومة الواليات 

المتحدة«. ونظًرا ألن المنشأة التي أعمل فيها تقع خارج الواليات المتحدة ولست مواطًنا 
أمريكًيا، هل يجوز لي شراء هذا المنتج من ذلك المورد؟ وإذا لم يكن ذلك مسموًحا، فهل 

يمكن أن ينوب عنا مصدر خارجي مستقل في الحصول على هذا المنتج؟

ج  ال. توضح سياسة التجارة الدولية الخاصة بنا أن موظفي شركة Wesco، بغض النظر عن 
مواقعهم، يجب أن يمتثلوا لقوانين ولوائح العقوبات التجارية المعمول بها، بما في ذلك أي 
قيود على الكيانات واألشخاص. يتضمن ذلك تفويض طرف ثالث إلجراء عملية الشراء هذه 
نيابة عنا. يجب عليك استشارة قسم االمتثال التجاري أو القسم القانوني للحصول على المشورة.

المساهمات واألنشطة السياسية
ال تقدم شركة Wesco مساهمات مالية أو أشياء أخرى ذات قيمة ألي مرشح لمنصب سياسي أو حزب 
سياسي. تحترم شركة Wesco حقوق موظفيها في المشاركة في العملية السياسية وتشجعهم على المشاركة 
في اختيارهم لألنشطة السياسية على نفقتهم الخاصة. ومع ذلك، يجب على الموظفين توخي الحذر لتوضيح 

أن تلك األنشطة ال تمثل شركة Wesco عندما يشاركون في العملية السياسية. 

ال يمكن للموظفين استخدام موارد شركة Wesco أو ممتلكاتها أو وقتها أو أموالها في أنشطتهم السياسية 
الخاصة، وال يمكنهم طلب تعويض لدعم األحزاب السياسية أو المرشحين. إذا قدم موظف مساهمة 

سياسية شخصية، فلن يعمل هذا الموظف في فرصة حكومية حيث قد تؤدي هذه المساهمة السياسية إلى 
تضارب في المصالح أو ظهور تضارب في المصالح أو انتهاك قواعد »الدفع مقابل اللعب«. إذا كان 
الموظف يخطط للترشح لمنصب عام أو قبوله، فيجب على الموظف أواًل إخطار مديره مسبًقا لمناقشة 
ما إذا كانت الواجبات الرسمية قد تؤثر على عمل الموظف، وذلك لتقليل أي تأثير سلبي على الوظيفة 

وتجنب تضارب المصالح.

اكتشف المزيد
-  سياسة التجارة الدولية
-  قسم االمتثال التجاري

-  دليل إجراءات االمتثال لقوانين الصادرات
-  األدلة السريعة لملخص االمتثال لقوانين الصادرات

نظرة عن قرب: القواعد والقيود
قد تمنع قواعد »الدفع مقابل اللعب« في الواليات المتحدة 

المديرين والمسؤولين والموظفين العاملين مع عمالء القطاع 
العام من تقديم مساهمات سياسية شخصية لمرشح حكومي أو 

محلي أو صاحب منصب أو لجنة عمل سياسي. اتصل 
بمجموعة العقود الحكومية التابعة لقسم الشؤون القانونية في 

شركة Wesco للحصول على إرشادات إضافية.

النزاهة في العمل
س  طلب مني مديري التبرع بالمال لمرشح معين. ويؤكد لي أنني لست مضطًرا للمساهمة، 

لكنني أشعر بأنه يضغط علي ألمتثل. كيف أتعامل مع هذا األمر؟

ال يجوز للموظفين الضغط على الموظفين اآلخرين لدعم حزب سياسي أو مرشح. إذا لم تكن  ج 
مرتاًحا للتحدث مع مديرك أو مدير آخر حول هذا األمر، فاتصل بالموارد البشرية أو مكتب 

األخالقيات واالمتثال.

أنا أترشح لمنصب سياسي في المدينة التي أعيش فيها. أود أن أذكر في مطبوعات حملتي  س 
حقيقة أنني أعمل في شركة Wesco. فهل مسموح لي أن أفعل هذا؟

ال. لن يكون هذا مناسًبا، ألنه قد يُنظر إليه على أن شركة Wesco تدعم ترشيحك ضمنًيا. ج 
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العمل مع الحكومة
نحن نلتزم بجميع القوانين واللوائح التي تنطبق على التعاقدات الحكومية والمشتريات والتعامالت مع المسؤولين والموظفين 

الحكوميين عند توريد المنتجات أو الخدمات، إما بشكل مباشر إلى وكالة حكومية أو بشكل غير مباشر من خالل مقاول حكومي 
أو مقاول من الباطن.

نتحلى بالصدق والدقة والصراحة في تعامالتنا مع المسؤولين الحكوميين والوكاالت والمقاولين والمقاولين من الباطن، ونمتثل للقوانين 
واللوائح المعمول بها وسياسات شركة Wesco. كما نلتزم بالمتطلبات الواردة في العقود الحكومية. 

نحن نلتزم بعناية بسياسات وإرشادات شركة Wesco بشأن تقديم الهدايا أو اإلقامة أو الوجبات أو المنح الترفيهية أو أي شيء آخر ذي 
 Wesco قيمة لموظفي الحكومة. ال نناقش فرص العمل المستقبلية مع موظفي الحكومة الحاليين دون استشارة القسم القانوني في شركة

أو مكتب األخالقيات واالمتثال أو مسؤول االمتثال اإلقليمي.

نتجنب تضارب المصالح التنظيمي المحتمل الذي قد يحدث، على سبيل المثال عندما يعود علينا عمل شركة Wesco في عقد حكومي 
ما بمعلومات غير عامة تمنحنا ميزة تنافسية غير عادلة في عقد آخر، أو عندما يؤثر عملنا في عقد حكومي ما سلًبا على قدرتنا على 

تقديم مشورة محايدة بشأن عقد حكومي آخر. 

النزاهة في العمل
س  هل هناك قواعد خاصة يجب علي اتباعها إذا كنت 

أرغب في استضافة موظفي الحكومة الذين أعمل معهم 
في مشروع ما على الغداء؟

ج  ال تقدم أي شيء حتى تتأكد أنه مناسب. للحصول على 
مساعدة في تحديد ما هو مناسب، اتصل بمجموعة العقود 

الحكومية التابعة لقسم الشؤون القانونية في شركة 
Wesco، أو مكتب األخالقيات واالمتثال أو مسؤول 

االمتثال اإلقليمي.

س  سيتقاعد أحد أصدقائي من عمله في الحكومة وسيكون 
إضافة ممتازة لفريق مشروعي الجديد. هل يمكنني 

إخباره بهذه الفرصة؟

ج  اتصل بقسم الموارد البشرية أو بقسم الشؤون القانونية 
في شركة Wesco قبل أن تبدأ أي مناقشة متعلقة 

بالتوظيف مع موظف حكومي حالي أو سابق.

اكتشف المزيد
-  سياسة مكافحة الرشوة والفساد

-  سياسة ممارسة األعمال مع الجهات الحكومية
-  سياسة الهدايا والمنح الترفيهية الخاصة بالعمل 
-  اإلرشادات المتعلقة باألوامر الفيدرالية المباشرة

نظرة عن قرب: األقليات والمؤسسات التجارية المملوكة للنساء 
تمتلك العديد من الوكاالت الحكومية على المستوى الفيدرالي ومستوى الوالية 

والمستوى المحلي في الواليات المتحدة مبادرات متنوعة تهدف إلى تعزيز نمو 
وتطوير المؤسسات التجارية الصغيرة واألقل حًظا والمؤهلة بشكل مناسب 

”MWDBEs“ )مؤسسات األقليات والنساء، والفئات األقل حًظا(. تدعم شركة 
Wesco هذه المبادرات وهي حريصة على القيام بذلك وفًقا للقوانين واللوائح 

 MWDBE الفيدرالية والمحلية وقوانين ولوائح الوالية المتعلقة بمشاركة مؤسسات
في المشاريع والعقود التي تمولها الحكومة )»العقود العامة«(. تلتزم شركة 

Wesco بشكل خاص بالمشاركة المشروعة لمؤسسات MWDBE المعتمدة بشكل 
صحيح والتي يمكنها أداء وظيفة مفيدة من الناحية التجارية في كل من العقود 

العامة التي تشارك فيها. 

جودة المنتج والنزاهة
تماشًيا مع قيمتنا األساسية المتمثلة في »تحقيق المكاسب مع العمالء والموردين«، توفر شركة 

Wesco مجموعة من المنتجات والتقنيات والخدمات التي توفر قيمة لعمالئنا. نحن نلتزم بعمليات 
مراقبة الجودة الداخلية ونتبع مواصفات المنتج والعميل. نحن نتبع القوانين واللوائح المعمول بها 
فيما يتعلق بالتصنيع والتصميم وتحديد المصادر واالختبار والتعبئة والتغليف والتخزين والمناولة 
ووضع العالمات وشحن المنتجات. كما نتبع اإلرشادات المصممة لضمان بيع المنتجات األصلية 
فقط التي تم الحصول عليها من خالل الموردين المعتمدين وتسليمها لعمالئنا. لن نشتري أو نبيع 
منتجات مقلدة للعمالء عن قصد. نوجه األسئلة المتعلقة بأصالة المنتجات أو الحالة المرخصة لها 

.Wesco إلى قسم إدارة فئة

النزاهة في العمل
س  لقد تلقينا تقريًرا من أحد الموردين يفيد باحتمال حدوث عيوب في التصنيع في شحنة حديثة 

من المعدات الكهربائية. تم شحن المنتجات بالفعل إلى عمالئنا ولكن لم نتلق أي تقارير منهم 
بخصوص العيوب التي تسبب مشاكل األداء أو السالمة في المنتجات. هل علينا التزام 

باسترجاع عملية اإلنتاج بأكملها؟

نحن نستجيب على الفور ألي مخاوف تتعلق بسالمة المنتج المحتملة.  ج  
يجب عليك مناقشة المشكلة مع عالقات الموردين على الفور.  

اكتشف المزيد
-  سياسة المنتجات المعتمدة 

ومكافحة التزييف
-  قواعد سلوكيات الموردين
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النزاهة في العمل
س  أقوم بإنجاز عملي إلكترونًيا بدون أوراق فعلية. فهل تنطبق علّي سياسة إدارة السجالت؟

ج  نعم. تنطبق هذه السياسة على جميع السجالت، بما في ذلك السجالت اإللكترونية.

س  طلب مني مديري تنظيم ملفات أعضاء الفريق الذين غادروا شركة Wesco. ليس لدي أي 
فكرة عما إذا كانت هناك مستندات يجب حفظها أو ما إذا كان بإمكاني التخلص منها. ماذا 

يجب أن أفعل؟

ج  أول شيء يجب عليك فعله هو التحقق من سياسة شركة Wesco إلدارة السجالت وجدول 
االحتفاظ بالسجالت لمعرفة ما إذا كانت العناصر ضمن الفئات أو السجالت التي تحكمها تلك 

المستندات. إذا لم تكن هناك دعوى قضائية جارية أو احتجاز قانوني أو تحقيق أو تدقيق أو 
فحص قد تتعلق به المستندات، فيمكن إتالف المستندات ورسائل البريد اإللكتروني الخاصة 

بسياق العمل العادي وفًقا لسياسة إدارة السجالت وجدول االحتفاظ بالسجالت.

إدارة السجالت
ندير سجالت األعمال وفًقا لمتطلبات االحتفاظ المعمول بها. تتطلب القوانين المختلفة والممارسات 

التجارية الجيدة من شركة Wesco االحتفاظ بسجالت تجارية معينة، بما في ذلك السجالت اإللكترونية، 
لفترات زمنية مختلفة. باإلضافة إلى ذلك فإننا لن نتجاهل السجالت ذات الصلة عندما يكون التقاضي أو 
مذكرات االستدعاء أو عمليات التدقيق أو التحقيقات معلقة أو تتطلب االحتفاظ بها. من ناحية أخرى، فإن 
تخزين سجالت األعمال لفترة أطول من الالزم يؤدي إلى تكاليف ال داعي لها ومخاطر محتملة لشركة 
Wesco، كما أنه يمنعنا من استرداد السجالت ذات الصلة والوصول إليها بكفاءة. لذلك نحن نلتزم بسياسة 
شركة Wesco إلدارة السجالت واإلرشادات ذات الصلة، بما في ذلك جدول االحتفاظ بالسجالت الخاص 

بنا، والذي يوضح المدة التي يجب أن نحتفظ فيها بسجالت األعمال ومتى يجب التخلص منها.

اكتشف المزيد 
-  سياسة إدارة السجالت 

-  جدول االحتفاظ بالسجالت

التقارير المالية
يعتمد مساهمونا علينا في تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب حول أعمالنا ونتائجنا المالية. للتأكد 

من أن المعلومات التي نكشف عنها في التقارير المقدمة إلى مجلس األوراق المالية األمريكي أو التي 
يتم توفيرها بشكل مشابه للجمهور تكون كاملة وعادلة ودقيقة وفي الوقت المناسب، فإننا نلتزم بالمعايير 

الصارمة لحفظ وصيانة السجالت المالية والمحاسبية مع اتباع نظام الضوابط واإلجراءات الداخلي 
الخاص بنا.

النزاهة في العمل
س  أنا ال أعمل في المالية أو المحاسبة. هل »النزاهة المالية« من ضمن مسؤوليتي؟

نعم. الدقة في حفظ السجالت ليست مهمة فريق واحد أو قسم واحد. إنها مسؤولية نتشاركها  ج  
جميًعا. بدًءا من تقارير النفقات ونماذج تسجيل الفوائد إلى فواتير المبيعات - يجب أن تكون 

معامالتنا اليومية دقيقة وكاملة ومسجلة بشكل صحيح.

س  أعمل في المبيعات في شركة Wesco وأبرمت للتو صفقة كبيرة مع عميل جديد. كان العمل 
بطيًئا بعض الشيء في الربع األخير ولم أحقق هدف المبيعات الخاص بي. لدي بالفعل عدد 
قليل من الصفقات المنتظرة للشهر المقبل، لذا ال ينبغي أن يمثل تحقيق هدف المبيعات في 
هذا الربع أي مشكلة. هل من المقبول أن أقدم تاريخ المبيعات من عميلي الجديد إلى الربع 

األخير حتى أتمكن من تحقيق هدف المبيعات هذا؟

المالية جميع معامالتنا بكل بدقة. بغض النظر عن  ج  مطلًقا. يجب أن تعكس سجالتنا 
أهداف مبيعاتك، يجب تسجيل الطلبات من عميلك الجديد في يوم شحنها. وبغض النظر 
Wesco، نتحمل جميًعا مسؤولية التأكد من أن سجالت  عن العمل الذي نقوم به لشركة 

ودقيقة. كاملة  الشركة 

النزاهة نيابة عن مساهمينا
نحن نخلق قيمة لمساهمينا ونحافظ عليها من خالل التصرف بنزاهة وبما يخدم مصلحة شركة Wesco والمساهمين فيها. نحمي أصول شركة Wesco ومعلوماتها 

السرية، ونحتفظ بسجالت عمل دقيقة، ونضمن تقديم التقارير المالية السليمة والدورية، ونتفادى تضارب المصالح، ونتواصل عبر القنوات المالئمة.

سجالت العمل
سجالت عمل كاملة ودقيقة

يعتمد مساهمونا علينا في الحفاظ على سجالت األعمال كاملة ودقيقة وموثوقة. نتبع أشد المعايير 
صرامة في الحفاظ على السجالت والحسابات المالية وغير المالية. تعكس مستنداتنا كافة مكونات 

كل معاملة تجارية مع تسجيل الحقائق بمنتهى األمانة والدقة والوضوح.

ال نحاول تزوير المعلومات أو إخفاءها بشكل غير صحيح. نعلم أن سجالت أعمالنا، بما في ذلك رسائل 
البريد اإللكتروني ورسائل البريد الصوتي الخاصة بنا، يمكن أن تخضع لإلفصاح العام. نحن نبذل 

قصارى جهدنا لضمان أن تكون اتصاالتنا واضحة ودقيقة ومحترمة. 

يحرص كل منا على القيام بدوره لضمان أن تعكس دفاتر وسجالت شركة Wesco بدقة المعامالت 
واألحداث التي تبينها وتتضمن الوثائق المؤيدة لها. نحن ال نقدم بيانات غير صحيحة أو خاطئة في 
دفاترنا أو تقارير المصاريف أو جداول الوقت أو سجالت الجودة أو السالمة أو سجالت األعمال 

األخرى. نحن ال نغير أو نخفي أو نتلف المستندات أو السجالت التي تخضع للتحقيق أو اإلجراءات 
الرسمية أو لطلب من اإلدارة القانونية )على سبيل المثال، االحتجاز القانوني(.

22

نظرة عن قرب: سجالت العمل
تتضمن سجالت العمل أوامر الشراء والعقود وسجالت 

التصنيع وتقارير المصروفات والفواتير واإلفصاحات المالية 
التي تطلبها الحكومة والبيانات المالية األخرى والتقارير 
التنظيمية للجهات الحكومية - حتى األشياء الروتينية مثل 

رسائل البريد اإللكتروني والجداول الزمنية.

نظرة عن قرب: االحتجازات القانونية
االحتجاز القانوني، يُشار إليه أيًضا باسم االحتجاز بسبب 
دعاوى قضائية، هو عملية يُطلب من خاللها من شركة 

Wesco االحتفاظ بالمعلومات ذات الصلة المحتملة عندما 
يكون التقاضي معلًقا أو متوقًعا ألسباب معقولة. 
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تضارب المصالح
نعمل دائًما بهدف تحقيق األفضل بالنسبة لمصالح شركة Wesco ومساهميها، ونتجنب أية مواقف قد 

تتضمن أية إغراءات للعمل ضد هذه المصالح. كما أننا نتفادى في الواقع حتى ظهور أي تضارب 
مصالح. ال نستخدم مناصبنا أو معارفنا أو معلوماتنا عن شركة Wesco لتحقيق أية مكاسب شخصية 

كما أننا ال نتنافس مع شركة Wesco أو نستغل أيا من فرص شركة Wesco لتحقيق مكاسب شخصية. 
ال نسمح للعالقات الشخصية والعائلية أو االستثمارات الخارجية بالتأثير على قرارات عملنا.

قد يُطلب من المديرين والمسؤولين والموظفين اإلفصاح عن أي استثمارات لهم في الشركات التي تعمل 
معها شركة Wesco أو أي عالقات لهم مع هذه الشركات، أو أي تضارب محتمل في المصالح إلى 

مكتب األخالقيات واالمتثال أو مسؤول االمتثال اإلقليمي أو القسم القانوني. نتجنب أنشطة العمل 
الخارجية التي قد تتداخل مع قدرتنا على أداء مسؤولياتنا.

نظرة عن قرب: التعرف على تضارب المصالح
 تجنب المشاكل الالحقة. إذا كنت تعتقد أنه قد يكون لديك حالة تضارب في المصالح 
ولكنك غير متأكد، فاسأل نفسك: هل يمكن لهذا الموقف أو السلوك أو العالقة …

 	Wesco أن يتعارض مع قيم وسياسات شركة 

 يؤثر علّي بشكل غير مناسب ألتصرف لصالح عائلتي أو أصدقائي أو 	 
اهتماماتي الشخصية

 يعطي انطباًعا بعدم وضع مصلحة شركة Wesco أواًل	 

 يعطي انطباًعا أنني أستخدم أصول الشركة أو مواردها لمنفعة أو مكاسب 	 
شخصية خاصة بي أو بعائلتي أو أصدقائي

 يؤثر - أو يبدو أنه يؤثر - على قدرتي على اتخاذ قرارات عمل غير 	 
متحيزة وموضوعية

 يضر بسمعة الشركة	 

يتعارض مع أداء وظيفتي	 
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االتصاالت ووسائل التواصل االجتماعي
لضمان دقة االتصاالت المتعلقة بأعمالنا وتقديمها بطريقة متسقة، سواء إلى وسائل اإلعالم أو مساهمينا 
أو الجمهور، فإننا ال نتحدث نيابة عن شركة Wesco بدون إذن محدد. إذا تلقينا استفساًرا من مساهم أو 

مستثمر أو محلل سوق أو عضو آخر في المجتمع المالي، فإننا نحيل االستفسار إلى فريق عالقات 
المستثمرين أو المدير المالي. إذا طلب أي ممثل إعالمي أو طرف خارجي إجراء مقابلة أو طلب 

معلومات أو آراء حول مسألة متعلقة بشركة Wesco، حتى إذا لم تكن المسألة سرية، فإننا نحيل الطلب 
إلى فريق االتصاالت بالشركة الذي لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة والمدرب على 

الرد بالشكل المناسب.

عندما نستخدم وسائل التواصل االجتماعي، فإننا نحرص على أن:
 	Wesco نذكر بوضوح أن أي آراء نعبر عنها إنما هي آراءنا وال تعكس آراء شركة 

نتجنب الكشف عن معلومات العمل السرية	 

 ال ننشر أي شيء تمييزي أو تهديد أو من شأنه أن يشكل تخويًفا أو مضايقة أو تنمًرا	 

تنطبق هذه المتطلبات حتى على التعليقات ذات الصلة بشركة Wesco التي نجريها على مدونتنا 
الشخصية أو صفحات وسائل التواصل االجتماعي أو على مواقع األطراف الخارجية.

الطلبات واإلحاالت: من يتعامل مع ماذا
 قم بإحالة جميع طلبات المعلومات المالية إلى فريق عالقات المستثمرين	 

 قم بإحالة جميع استفسارات وسائل اإلعالم وطلبات الجمهور للحصول على معلومات إلى قسم 	 
االتصال المؤسسي

 قم بإحالة جميع االستفسارات من الجهات الحكومية والتنظيمية إلى قسم الشؤون القانونية	 

النزاهة في العمل
س  ماذا أفعل إذا رأيت أن أحد زمالئي في العمل ينتقد شركة Wesco كمكان عمل؟ هل يمكنني 

الرد على مشاركاته واالعتراض على تعليقاته؟

 .Wesco ج  ال، ال يحق لك التعليق ما لم تكن من المصرح لهم بالحديث بالنيابة عن شركة
يجب عليك إحالة األمر إلى الموارد البشرية أو مكتب األخالقيات واالمتثال أو مسؤول 

االمتثال اإلقليمي.

اكتشف المزيد
-  سياسة االتصاالت الخارجية

Wesco سياسة وسائل التواصل االجتماعي لشركة  -

طرح األسئلة واإلبالغ عن المخاوف
| Wescodist.ethicspoint.com :الموقع 
ethics@wesco.com :البريد اإللكتروني

mailto:corporate_communications%40wesco.com?subject=
mailto:corporate_communications%40wesco.com?subject=
mailto:legaldepartment%40wescodist.com?subject=
https://wescodist.sharepoint.com/sites/Corpmarketing/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCorpmarketing%2FShared%20Documents%2FPolicies%20%26%20Guidelines&viewid=2ff14de2%2D59a0%2D48eb%2Da31f%2Dbd43c2057e47
https://wescodist.sharepoint.com/sites/Corpmarketing/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCorpmarketing%2FShared%20Documents%2FPolicies%20%26%20Guidelines&viewid=2ff14de2%2D59a0%2D48eb%2Da31f%2Dbd43c2057e47
https://wescodist.sharepoint.com/sites/Corpmarketing/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCorpmarketing%2FShared%20Documents%2FPolicies%20%26%20Guidelines&viewid=2ff14de2%2D59a0%2D48eb%2Da31f%2Dbd43c2057e47
http://www.wescodist.ethicspoint.com
mailto:ethics%40wesco.com%20?subject=


طرح األسئلة واإلبالغ عن المخاوف
| Wescodist.ethicspoint.com :الموقع 
ethics@wesco.com :26البريد اإللكتروني

الظروف التي يمكن أن تنشأ فيها النزاعات تشمل ما يلي:
 	Wesco الوظائف الثانية مع مورد أو عميل أو منافس أو مقاول لشركة 

 	Wesco أفراد األسرة الذين يعملون لدى مورد أو عميل أو منافس أو مقاول لشركة 

 استثمارات كبيرة أو مصلحة متعلقة بملكية لدى مورد أو عميل أو منافس أو مقاول 	 
Wesco لشركة

 استخدام موارد شركة Wesco في الوظائف الثانية أو الهوايات أو االهتمامات الخارجية	 

 العالقات اإلشرافية المباشرة بين المدير والزوج أو الشريك العائلي أو الشريك في اتحاد 	 
مدني أو أحد أفراد األسرة أو أي شخص تربطه به عالقة شخصية وثيقة

 قبل االنخراط في أي نشاط أو قرار قد يؤدي إلى تضارب في المصالح، فإننا نكشف الحقائق 
بالكامل للمدير أو مكتب األخالقيات واالمتثال أو مسؤول االمتثال اإلقليمي. يجب الكشف عن 

حاالت التضارب المحتملة عبر خط النزاهة في العمل الخاص بشركة Wesco والنقر على 
رابط نموذج اإلفصاح عن تضارب المصالح.

المعامالت الخاصة باألطراف ذات الصلة
قد تتطلب أنواع معينة من المعامالت التي يشارك فيها مسؤول تنفيذي أو عضو مجلس إدارة 

أو أحد أفراد أسرته المباشرين موافقة مسبقة بموجب سياسة معامالت شركة Wesco الخاصة 
باألطراف ذات الصلة.

النزاهة في العمل
 .Wesco س  أحتاج إلى وظيفة بدوام جزئي إلى جانب عملي في شركة

هل تعد هذه مشكلة؟

ج  بوجه عام، ال تعد هذه مشكلة طالما أن وظيفتك األخرى ليست في شركة قد تكون من 
منافسي شركة Wesco أو تمثل تضارًبا في المصالح بطريقة أخرى، وطالما أن الوظيفة 

.Wesco األخرى ال تؤثر على قدرتك على العمل في شركة

س  زوجي/زوجتي يعمل/تعمل في شركة تتعامل مع شركة Wesco. لقد تمت ترقيتي مؤخًرا 
وفي وظيفتي الجديدة سأكون على اتصال من حين آلخر مع الشركة التي يعمل/تعمل فيها 

زوجي/زوجتي. ماذا يجب أن أفعل؟

ج  قد يؤدي ذلك إلى حدوث تضارب في المصالح أو ظهور تضارب في المصالح. يجب عليك 
االتصال بمديرك أو مكتب األخالقيات واالمتثال أو مسؤول االمتثال اإلقليمي للحصول على 
إرشادات. من المهم الكشف عن حاالت التضارب المحتملة حتى نتمكن من توقع المشكالت 
وتجنبها. باإلضافة إلى ذلك يجب عليك أنت وزوجك اتخاذ خطوات لضمان حماية المعلومات 

السرية أو الخاصة بكلتا الشركتين.

اكتشف المزيد
-  سياسة االمتثال لمكافحة الرشوة والفساد

-  سياسة تضارب المصالح

-  سياسة المعامالت الخاصة باألطراف ذات الصلة

-  دليل موظفي شركة Wesco المعمول به

تضارب المصالح )تتمة(

البيانات والمعلومات السرية
 Wesco تعد البيانات والمعلومات السرية التي ننشئها أو نتلقاها من اآلخرين أثناء قيامنا بوظائفنا من أصول شركة

القيمة. فنحن ننشيء ونتلقى ونستخدم معلومات سرية حول شركة Wesco وشركاء العمل والعمالء والزمالء 
وغيرهم. والهدف من استخدام أنظمتنا ومواردنا التقنية األخرى ينحصر بشكل أساسي في أغراض العمل. 

نتخذ االحتياطات المناسبة لحماية المعلومات السرية أو الشخصية. 

تستمر مسؤوليتنا في حماية المعلومات السرية لشركة Wesco من االستخدام غير المصرح به أو الكشف عنها 
.Wesco حتى بعد تركنا للعمل لدى شركة
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المعلومات السرية
تتضمن المعلومات السرية أي معلومات غير عامة تخص شركة Wesco أو عمالئنا أو شركائنا في العمل أو األطراف الخارجية 

األخرى. نحرص على حماية هذه المعلومات بشكل مناسب والتأكد من استخدامها فقط في أغراض العمل المخصصة له. وال نكشف عن 
هذه المعلومات إال لألشخاص الذين لديهم حاجة مشروعة لها في العمل والمصرح لهم باستالمها، أو عندما يكون الكشف عنها مطلوًبا 

بموجب القانون. ال نستخدم المعلومات السرية ألغراض شخصية.

وال نقبل أي معلومات سرية عن أحد المنافسين من موظف سابق لدى ذلك المنافس. إذا حصلنا من غير قصد على معلومات عن أحد 
المنافسين من أحد الموظفين السابقين لديه، فسنقوم باالتصال بمكتب األخالقيات واالمتثال أو مسؤول االمتثال اإلقليمي للحصول على 

مزيد من اإلرشادات.

نتخذ الخطوات الالزمة لحماية المعلومات السرية، يدخل في ذلك عند الضرورة توقيع االتفاقيات قبل الكشف عن المعلومات ألطراف 
خارجية. نتجنب مناقشة أو عرض المعلومات السرية لشركة Wesco بشكل علني. ال بد من التزام أقصى درجات الحذر عند التحدث 

مع اآلخرين أو استخدام الهواتف الجوالة وأجهزة الالب توب واألجهزة الالسلكية، كي ال يتمكن اآلخرون من سماع المعلومات السرية 
أو االطالع عليها. كما نحرص على عدم الكشف عن المعلومات السرية من غير قصد للعائلة أو األصدقاء أو من خالل وسائل 

التواصل االجتماعي. 

نظرة عن قرب: المعلومات السرية
تتضمن المعلومات السرية ما يلي:

األهداف والخطط والطموحات التجارية واالستراتيجية	 
بيانات األسعار والتكلفة	 
معلومات االندماج واالستحواذ والتصفية	 
عمليات وإجراءات أعمال التملك	 
الملكية الفكرية واألسرار التجارية	 
البيانات المالية غير المطروحة للجمهور	 
االتصاالت المتعلقة بالمسائل القانونية	 
معلومات أخرى غير مطروحة للجمهور خاصة بالعميل أو أطراف خارجية	 
قوائم العمالء والموردين والوكالء التجاريين والموظفين	 
المخططات التنظيمية الداخلية	 
العقود واالتفاقيات	 

المعلومات الشخصية
نحن نحترم خصوصية عمالئنا وزمالئنا وشركائنا في العمل، ونتعامل مع معلوماتهم الشخصية 

بالعناية المناسبة. 

وال نجمع ونستخدم المعلومات الشخصية إال ألسباب عمل مشروعة. سوف نقوم بالوصول إلى 
المعلومات الشخصية التي نحتاجها ألداء وظائفنا فقط، ولن نشاركها أو نجعلها متاحة لآلخرين غير 

المصرح لهم بمعرفتها. نحن نمتثل لسياساتنا الداخلية والتزاماتنا التعاقدية والقوانين المعمول بها التي 
تتناول جمع ومعالجة وحماية المعلومات الشخصية. نطالب األطراف الخارجية بحماية المعلومات 

الشخصية التي تعالجها نيابة عنا.

نظرة عن قرب: المعلومات الشخصية

المعلومات الشخصية هي أي معلومات يمكن 
استخدامها لتحديد هوية شخص ما، بشكل مباشر 

أو غير مباشر، مثل:

عناوين المنزل	 
 المعلومات المصرفية أو معلومات 	 

بطاقة االئتمان
المعلومات البيومترية	 
 أرقام التعريف الحكومية	 
معلومات الرواتب	 
المعلومات الطبية	 
سجالت التوظيف	 
طلبات التوظيف	 
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حماية المعلومات
نمتلك برنامًجا شاماًل ألمن المعلومات يحتوي على وسائل حماية تنظيمية وتقنية ومادية لحماية 

 .Wesco المعلومات السرية والبيانات الشخصية وأنظمة وأصول تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة
ونتبع سياسات وإجراءات شركة Wesco لحماية شبكاتنا وأجهزة الكمبيوتر والبرامج والبيانات الخاصة 
بنا من الهجمات أو التلف أو االستخدام أو الوصول أو الكشف غير المصرح به. ال نقوم بالوصول إلى 
أي نظام أو قاعدة بيانات تحتوي على معلومات سرية أو شخصية ما لم تكن لدينا حاجة عمل مشروعة 

ومصرح لنا بذلك. إذا كان لدينا شك في حدوث إفشاء أو مشاركة أو نقل غير مصرح به لمعلومات 
.Wesco سرية أو شخصية، فنحن نبلغ بذلك على الفور إلى فريق أمن المعلومات بشركة

نتفهم أن شركة Wesco قد تراقب في أي وقت - وفًقا لما يسمح به القانون المحلي - استخدام ومحتوى 
أنظمة معلومات الشركة، بما في ذلك الهواتف وأجهزة الكمبيوتر واألجهزة اإللكترونية األخرى التي 

توفرها الشركة.

النزاهة في العمل
س  يجب أن أترك الالب توب الخاص بي لدى قسم تكنولوجيا المعلومات إلجراء بعض 

التحديثات، ولكن لدي مشروع عمل مهم أحتاج إلى إكماله خالل عطلة نهاية األسبوع. هل 
يمكنني أخذ الملفات التي تحتوي على بيانات العميل معي إلى المنزل على محرك أقراص 
مصغر أو إرسال الملفات بالبريد اإللكتروني إلى بريدي اإللكتروني الشخصي حتى أتمكن 

من إنهاء العمل عليها في المنزل؟

ج  ال يُسمح بأي من الخيارين إذا كانت البيانات سرية أو حساسة. يجب حماية جميع البيانات 
السرية لشركة Wesco من الكشف غير المقصود من خالل استخدام التخزين واإلرسال 

المشفرين. واستخدام محرك األقراص المصغر أو إرسال بريد إلكتروني إلى حساب بريدك 
اإللكتروني الشخصي حتى تتمكن من العمل على الملفات على جهاز الكمبيوتر الشخصي 
الخاص بك ال يمكن أن يضمن مستوى الحماية الذي تتطلبه سياساتنا. يجب أن تسأل قسم 

تكنولوجيا المعلومات عما إذا كان لديهم كمبيوتر محمول معار يمكنك استخدامه خالل عطلة 
نهاية األسبوع واالتصال بشبكة Wesco عبر برنامج VPN الخاص بنا.

س  تلقيت بريًدا إلكترونًيا من ”onedrive@micrasoft.com“ يطلب مني إدخال معلومات 
لتحديث OneDrive الخاص بي. بعد أن فعلت ذلك، أدركت أن عنوان البريد اإللكتروني 

للمرسل به خطأ إمالئي. وبالرغم من ذلك لم يحدث شيء، هل يجب أن أفعل أي شيء حيال 
هذا األمر؟

ج  يجب عليك إخطار قسم األمن السيبراني لتكنولوجيا المعلومات لدينا على الفور. حتى إذا لم 
تتأثر أنظمتنا، فيمكن أن تكون البيانات قد تعرضت لالختراق.

اكتشف المزيد
-  موقع الشبكة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات/االتصاالت 

(Compass) الرقمية
-  سياسات وإجراءات أمن المعلومات

-  معيار تصنيف البيانات
-  سياسة السرية

نظرة عن قرب: تقليل البيانات
ال تعني مجرد قدرتنا على جمع المعلومات الشخصية أو رغبتنا 
في ذلك أنه ينبغي لنا أن نفعل ذلك. تعني ممارسة تقليل البيانات 

أن جمع المعلومات الشخصية واستخدامها واالحتفاظ بها يجب 
أن يقتصر على ما هو وثيق الصلة وضروري بشكل مباشر 

لتحقيق أغراض العمل المحددة والمشروعة.
وال ينبغي االحتفاظ بالبيانات لفترة أطول من الالزم لتحقيق 

تلك األغراض.

Wesco حماية أصول شركة
نحن مؤتمنون على أصول Wesco من أجل القيام بوظائفنا، ونقوم بحمايتها من الضياع والتلف والسرقة واإلهدار واالستخدام غير السليم. 

تشمل أصول شركة Wesco الممتلكات المادية، مثل المرافق والمستلزمات والمعدات واآلالت واألدوات وقطع الغيار والمواد الخام 
والمنتجات النهائية والمواد الخردة والسيارات وأموال الشركة وأجهزة وبرامج الكمبيوتر وشبكات الكمبيوتر وأنظمة المعلومات. تشمل 

أصول الشركة أيًضا األصول غير الملموسة مثل األسرار التجارية والمعلومات والبيانات السرية. 

يجب أن نستخدم أصول شركة Wesco ألغراض عمل مناسبة وعلى النحو الذي تسمح به شركة Wesco. يُسمح باالستخدام الشخصي 
لموارد تكنولوجيا معلومات شركة Wesco، مثل الالب توب الخاص بالشركة أو حساب البريد اإللكتروني، طالما أن هذا االستخدام محدود 

وليس له تأثير سلبي على اإلنتاجية أو وظائف النظام.

يجب أن نحمي أصول الشركة ونتصرف بمسؤولية مالية. عند تعرض أصول شركة Wesco للسرقة أو التلف أو تصبح غير آمنة أو في 
حاجة إلى اإلصالح، يجب أن نبلغ بذلك. إن التزامنا بحماية أموال شركة Wesco مهم بشكل خاص لمن لديهم سطلة اإلنفاق، أو يوافقون 

على نفقات السفر أو الترفيه، أو يديرون الميزانيات والحسابات. لحماية أصول شركة Wesco، سنقوم بما يلي:

 االلتزام بمتطلبات سياسة مستويات السلطة (LOA) لدى شركة Wesco عند الموافقة على المعامالت	 

 ضمان استخدام األموال بشكل صحيح في غرضها المحدد	 

تسجيل جميع النفقات بدقة	 

 	Wesco التحقق من أن المصروفات المقدمة للتعويض مرتبطة بالعمل وموثقة بشكل صحيح ومتوافقة مع سياسات وإرشادات شركة 

 التأكد من توفر الحماية المادية لألصول المملوكة للشركة، بما في ذلك األجهزة الجوالة وأجهزة الكمبيوتر 	 
النزاهة في العمل

س  لدي زميل في العمل يشتري األجهزة اإللكترونية 
الستخدامه الخاص باستخدام بطاقة ائتمان الشركة. 

هل هذا مناسب حيث إن الموظف يقوم بالدفع الشخصي 
لحساب بطاقة االئتمان الخاصة بشركته؟ 

ج  ال. تحظر سياسة بطاقة شركة Wesco إساءة 
االستخدام المتعمد لبطاقة الشركة عن طريق إجراء 

عمليات شراء شخصية.

اكتشف المزيد
-  سياسة األمان الفعلي

-  سياسة نفقات السفر واألعمال
(LOA) سياسة مستويات السلطة  -

- سياسة االستخدام المقبول

نظرة عن قرب: إساءة استخدام موارد الشركة
تتضمن أمثلة إساءة استخدام موارد شركة Wesco ما يلي:

أخذ المنتجات أو المستلزمات لالستخدام الشخصي	 
استخدام بطاقة ائتمان الشركة للمشتريات الشخصية	 
 استخدام سيارات الشركة ألغراض شخصية غير مصرح بها	 
إعادة بيع الخردة أو نفايات المنتج لتحقيق مكاسب شخصية	 
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التداول بناًء على معلومات مسربة
في إطار إتمام معامالتنا، قد نطلع على معلومات مهمة عن شركة Wesco أو شركات أخرى ال تكون 

متاحة للجمهور. ال نتداول سندات شركة Wesco أو سندات شركات أخرى وفي حوزتنا معلومات 
جوهرية غير مطروحة للجمهور وال نكشف عن المعلومات الجوهرية غير المطروحة للجمهور إلى 
أشخاص آخرين، مثل األقارب واألصدقاء، الذين قد يتداولون السندات نتيجة لمعرفة ذلك. المعلومات 
الجوهرية غير المطروحة للجمهور هي أية معلومات غير معروفة أو غير متاحة بوجه عام للجمهور 

والتي قد يعتبرها مستثمر متمرس مهمة في اتخاذ قرار الشراء أو البيع أو االحتفاظ بالسندات. 

نحن نتفهم أن المعلومات اإليجابية أو السلبية عن شركة Wesco أو أي شركة أخرى قد تكون جوهرية. 
ال نشارك في المضاربات قصيرة األجل على سندات شركة Wesco أو أية معامالت قد نحقق منها 
مكاسب إذا ما تراجعت قيمة سندات شركة Wesco. إذا تشككت في أية معاملة، ارجع إلى قسم 

الشئون القانونية.

النزاهة في العمل
س  تتيح لي وظيفتي أن أكون على دراية بأن المبيعات كانت قوية جًدا خالل هذا الربع المالي 

ألحد أكبر عمالئنا. هل يحق لي أن أنصح أخي بشراء سهم هذا العميل قبل اإلعالن للجمهور 
عن أرباح الربع؟

ج  ال، شراء أو بيع األسهم في شركة Wesco أو أي شركة بناًء على أي معلومات جوهرية 
غير مطروحة للعامة - أو »المجاملة« عن طريق تمرير هذه المعلومات إلى اآلخرين، 
مما يدفعهم إلى التداول بأنفسهم الحًقا - ال ينتهك فقط قواعد سلوك العمل الخاصة بنا، 

ولكنه غير قانوني أيًضا ويمكن أن يؤدي إلى جزاءات صارمة، تتضمن العقوبات 
والغرامات والعقوبات المدنية والجنائية.

اكتشف المزيد
-  سياسة التداول بناًء على معلومات مسربة

نظرة عن قرب: المعلومات الجوهرية غير المطروحة للجمهور
تتضمن أمثلة المعلومات الجوهرية غير المطروحة للجمهور ما يلي:

األرباح أو النتائج المالية أو المخططات المستقبلية	 
 عمليات االستحواذ واالندماج والتصفية المحتملة أو بيع األصول الهامة	 
تغييرات اإلدارة	 
تقسيم األسهم أو تغيير سياسة توزيع األرباح	 
منتجات أو خدمات جديدة مهمة	 
رحيل أو تعيين الموظفين الرئيسيين	 
كسب أو فقد عميل أو مورد أساسي	 
 القضايا أو التحقيقات الحكومية الفعلية أو المتوقعة	 

النزاهة في مجتمعاتنا
نتحمل مسؤوليتنا بجدية لخدمة المجتمعات التي نمارس فيها أعمالنا ونحافظ على البيئة التي نعيش فيها جميًعا. 

نبحث عن فرص لتحسين مجتمعاتنا والعناية بالموارد الطبيعية التي نعتمد عليها.

المساهمة في مجتمعاتنا
ننفذ أعمالنا في أكثر من 50 دولة وندير حوالي 800 منشأة ومكتب. توجد هذه المرافق في مجتمعات 
هي مواطن لموظفينا وعائالتهم، ولعمالئنا أيًضا والمساهمين اآلخرين. نريد أن تتميز هذه المجتمعات 

بالشمول واالستدامة وأن تكون مزدهرة للعيش والعمل. 

يجب علينا أن نكون دائًما نشيطين في مجتمعاتنا ومستعدين لدعم القضايا التي من شأنها تحسين 
أوضاعها. نحن ندعم بشكل فردي، ومن خالل برنامج Wesco Cares القضايا الخيرية والمدنية 

والتعليمية والثقافية المحلية في شكل مساهمات ووقت تطوعي ومساعدات أخرى.

االستدامة
تلتزم شركة Wesco بتقليل استخدامنا للموارد الطبيعية والعمل مع عمالئنا والبائعين لمساعدتهم على 

فعل الشيء نفسه. يدعم برنامج االستدامة بشركتنا التحسين المستمر لعملياتنا، مما يساعدنا على التحكم 
في تأثيرنا البيئي وتقليله في مجاالت استخدام الطاقة والنفايات والمواد والموارد الطبيعية والنقل.

ودعًما لهذا االلتزام فإننا نمتثل لجميع القوانين واللوائح البيئية المعمول بها. نعمل أيًضا مع عمالئنا 
وموردينا لمساعدتهم على تحقيق أهداف االستدامة الخاصة بهم من خالل المنتجات والخدمات التي 
نقدمها. كل موظف له دور يؤديه في تنفيذ التزامنا تجاه البيئة بنجاح. ونقوم بتدريب موظفينا على 

.(ESG) مجموعة متنوعة من الموضوعات البيئية واالجتماعية والحوكمة

اكتشف المزيد
Wesco اكتشف المزيد-  إرشادات رسالة عطاء شركة

-  موقع الشبكة الداخلية للبيئة والصحة والسالمة 
(Compass) واالستدامة

-  اإلعالن الخاص بالبيئة والصحة والسالمة واالستدامة
Wesco تقرير االستدامة لشركة  -
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بيانات االتصال
إذا كانت لديك مخاوف ترغب في مناقشتها، أو ترغب فقط في الحصول على المشورة، فابدأ باستشارة مديرك. المديرون هم أفضل من يستمع ويتخذ قراًرا بشأن ما يجب فعله بعد ذلك. إذا لم يكن ذلك ممكًنا، 

أو إذا كنت تشعر بعدم االرتياح عند التحدث مع مديرك، فيرجى االتصال بمكتب األخالقيات واالمتثال أو مسؤول االمتثال اإلقليمي أو الموارد البشرية أو التدقيق الداخلي أو قسم الشؤون القانونية. يمكنك أيًضا 
اإلبالغ عن أي مخاوف أو طرح أي سؤال عن طريق االتصال بخط النزاهة في العمل لشركة Wesco باستخدام أي من الطرق التالية.

مكتب األخالقيات واالمتثال
ethics@wesco.com بريد إلكتروني: 

كود الدخول للواليات المتحدة 224.521.8604 1+  هاتف: 

رئيس قسم األخالقيات واالمتثال بريد: 
Wesco International  

225 West Station Square Drive  
Suite 700  

Pittsburgh, Pennsylvania 15219  

خدمة Business Integrity Line )خط النزاهة في العمل(
https://wescodist.ethicspoint.com على اإلنترنت

866.873.2376 )رقم مجاني(الواليات المتحدة وكندا

توجد األرقام المجانية حسب البلد على الموقع خارج الواليات المتحدة
https://wescodist.ethicspoint.com

مسؤولو االمتثال اإلقليميون
ethics.APAC@wesco.comآسيا والمحيط الهادي

ethics.CALA@wesco.comأمريكا الالتينية

ethics.EMEA@wesco.comأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

Wesco رئيس لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة شركة
يمكن االتصال بلجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة من خالل خط النزاهة في العمل. في الواليات المتحدة وكندا، 

يمكن تقديم التقارير إلى لجنة التدقيق عبر خط نزاهة األعمال عن طريق االتصال بالرقم 1.866.873.2376. 
للحصول على خيارات إعداد التقارير المستندة إلى الويب والتعليمات حول االتصال بخط النزاهة في العمل 

 .https://wescodist.ethicspoint.com :من خارج الواليات المتحدة وكندا، تفضل بزيارة

جهات أخرى مدرجة في المدونة 
Corporate_Communications@wesco.com االتصاالت بالشركة

ITSecurity@wesco.com أمن المعلومات

Internal_Audit@wesco.comالتدقيق الداخلي

investorrelations@wescodist.comعالقات المستثمرين

legaldepartment@wescodist.comالشؤون القانونية 

safety@wesco.comاألمان 

tradecompliance@wescodist.comاالمتثال التجاري
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