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CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
 

ھي جزء ال یتجزأ من ثقافتنا وتدعم ھدف شركتنا وقیمھا األساسیة. تعكس قواعد مدونتنا التزامنا    Magnaمدونة السلوك واألخالقیات لشركة 
 كمنظمة وتؤكد على المبادئ األساسیة التي توجھنا للعمل دائًما بنزاھة والقیام بالشيء الصحیح.  

 
عًا أن نخصص الوقت لمراجعة وفھم واالتزام بقیم قواعد  المستمر، من المھم بالنسبة لنا جمی Magnaللحفاظ على سمعتنا والمساھمة في نجاح 

ذ القرارات  مدونتنا. قواعد مدونتنا عبارة عن خارطة طریق یمكننا اتباعھا یومیاً، وتساعد في إرشادنا إلى ما ھو مقبول وما ھو غیر مقبول عند اتخا
 . Magnaالتي تؤثر على 

 
من أكثر الشركات األخالقیة في العالم، وھو تكریم مخصص لعدد مختار من  واحدة  Magnaبأن  Ethisphere، اعترفت  2022في عام 

ویطبقون أعلى المعاییر   Magnaالمؤسسات ذات البرامج االستثنائیة وااللتزام بتعزیز نزاھة األعمال. أنا فخور بموظفینا المتفانین والملتزمین بـ 
 األخالقیة في كل ما یفعلونھ. إن موظفینا ھم سر نجاحنا. 

 
 والتزامكم بدعم قیمنا األخالقیة.  Magnaشكًرأ لكم على تفانیكم المستمر في  

 
Swamy Kotagiri 

Chief Executive Officer 
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 رسالة من 
CHIEF COMPLIANCE OFFICER 

 
بمثابة دلیل إرشادي خاص بنا للتأكد من أننا جمیعًا نتصرف بأمانة ونزاھة في جمیع تعامالتنا   Magnaتعتبر مدونة السلوك واألخالق الخاصة بـ 

منذ فترة طویلة. أخبرني أنھ كان دائًما موظفًا فخوراً بشركة   Magnaالتجاریة. تلقیت مؤخًرا رسالة برید إلكتروني من موظف یعمل في شركة  
Magna أن الشركة التي عمل بھا كانت تجعل األخالق والنزاھة من األولویات الرئیسیة. ، لكن ما جعلھ أكثر فخراً عندما علم 

 
لتي یحتاجون  كما أنني فخور جًدا بالعمل الرائع الذي قام بھ موظفونا للتأكد من أنھم یتبعون مدونة السلوك واألخالق لدینا ویحصلون على اإلجابات ا

 Regional Complianceتقع في منطقة "رمادیة". لقد شھدنا زیادة في األسئلة الموجھة إلى  إلیھا. أحیانًا تكون ھذه اإلجابات غیر واضحة أو 
Officers  لدینا 

 
للكشف عن    !Disclose Itواستخداًما أكبر لموارد االمتثال المتوفرة داخلیًا لدینا. كما نرى أیًضا المزید من الموظفین الذین یستخدمون نظام  

تتمتع    Magna، الذي یمكننا من التأكد أن األطراف الخارجیة التي تمثل  Integrity Checkسؤولین الحكومیین وتعارض المصالح والھدایا للم
" الذي یطالبنا أال نكون متفرجین  Magna Upstandersبسمعة طیبة فیما یتعلق بالممارسات التجاریة األخالقیة. التزم الموظفون بأن یكونوا "

 ا غیر الئق. وذلك بالتحدث عندما نشھد سلوكً 
 

رف  نحن في عمل معقد للغایة، والذي یأتي معھ قضایا األخالق واالمتثال الصعبة والدقیقة. شكًرا لك على القیام بدورك كل یوم من خالل التص
 . Forward .For Allبنزاھة والتعبیر عن الرأي. التزامك یقود نجاحنا المستمر، ویدفعنا في اتجاه واحد. 

 

Joanne Horibe 
Vice President, Ethics and Chief Compliance Officer 
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 مقدمة 
 من الضروري لنا جمیعًا أن ندرك أھمیة التزامنا بممارسة عملنا بطریقة أخالقیة تتسق مع سیاسات شركتنا. 

 
أخالقیة   الیوم ومع زیادة صعوبات وتحدیات أفق أنظمة الدفع والحركة، بات من الضروري لنا جمیعًا أن ندرك أھمیة التزامنا بممارسة عملنا بطریقة 

 األخالقیة. تتفق مع سیاسات شركتنا.  وتؤدي مدونة السلوك واألخالقیات لدینا ("المدونة") دور الدلیل الذي یساعدنا في المحافظة على معاییرنا  
 

وردین  نتوقع ونطلب من كل موظف التصرف وفقًا للقانون المعمول بھ وبصورة تتفق مع قیمنا األساسیة ومبادئنا في العمل. كما أننا نتوقع من الم
لمدونة ستؤدي إلى اتخاذ  والمستشارین والمتعاقدین المستقلین والوكالء والممثلین اآلخرین الوفاء بھذه المعاییر. ونؤكد على أن أي مخالفات لھذه ا

 إجراءات عقابیة على الموظفین قد تصل إلى حد الفصل من الوظیفة. 
 

 ینطبق ھذا المعیار على الطریقة التي نتبعھا في: 
 معاملة بعضنا بعًضا في مكان العمل  •
 إدارة المسؤولیات البیئیة  •
 التعامل مع المنافسین  •
 التواصل مع المسؤولین الحكومیین  •
 المعلومات السریة لنا ولعمالئنا حمایة  •

 
فریق االمتثال  یقع على عاتق كل فرد منا مسؤولیة التصرف بأمانة ونزاھة، واتباع السلوك األخالقي دائًما. فھذا یشكل جانبًا مھًما من عملنا. ویلتزم 

 ي ھذه المھمة. القانوني واألخالقیات بتوفیر التدریب الالزم والدعم المتواصل لتمكیننا من تحقیق النجاح ف 
 

نترنت،  تنطبق قواعد مدونتنا على التعامالت في حیاتنا المھنیة المشتركة، بما في ذلك اللقاءات المكتبیة الیومیة، والمساحات المشتركة عبر اإل 
 . Magnaووسائل التواصل االجتماعي، والمؤتمرات، وغیرھا من األحداث التي نمثل فیھا 

 
، كما تطرح موضوعات مناسبة لضمان  Magnaورًدا ھاًما لیرشدنا ویوجھنا بشأن واجباتنا كموظفین في شركة یتم توفیر ھذه المدونة لتكون م

 االمتثال للقوانین المحلیة والدولیة. 
 

 . ھل تنطبق مدونة السلوك واألخالقیات علّي؟ Magnaس: أنا موظف في 

(بما في ذلك الموظفین بدوام كامل وبدوام جزئي)   .Magna International Incج. نعم. تنطبق قواعد المدونة على جمیع موظفي شركة  
  وجمیع مجموعات العمل واألقسام والمشاریع المشتركة والعملیات األخرى على مستوى العالم التابعة لھا. كما تنطبق أیًضا على جمیع أعضاء

 والمسؤولین لدینا.  مجلس اإلدارة

 . ھل تنطبق قواعد المدونة علي؟ Magnaس: أنا مورد لـ  

الواردة في  ج. یُطلب من أي شخص یعمل نیابة عنا، مثل الموردین واالستشاریین والمقاولین المستقلین والوكالء والممثلین اآلخرین تلبیة المتطلبات 
U32Tالتي تحدد المعاییر المشابھة لتلك الموجودة في ھذه المدونة. مدونة سلوك الموردین ، 

المدونة؟ لقواعد انتھاكي على المترتبة العواقب ما: س  

االلتزام بھا محمل الجد. ستؤدي مخالفات قواعد المدونة إلى اتخاذ  ج. نحن ملتزمون إلى أبعد حد بقیم ھذه المدونة وسنأخذ أي تھاون أو تقصیر في 
 إجراءات عقابیة. لكن سیعتمد نوع العقاب على مدى فداحة المخالفة وقد تؤدي في النھایة إلى الفصل من الوظیفة في الحاالت الفادحة. 

  

https://www.magna.com/company/suppliers/magna-supplier-code-of-conduct-and-ethics
https://www.magna.com/company/suppliers/magna-supplier-code-of-conduct-and-ethics
https://www.magna.com/company/suppliers/magna-supplier-code-of-conduct-and-ethics
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الء وغیرھم من الممثلین الذي یقصرون في اتباع المعاییر األخالقیة  وتسري نفس العواقب على الموردین والمستشارین والمتعاقدین المستقلین والوك 
 المتوقعة من موظفینا. وإذا كانت المخالفة فادحة، فقد نضطر إلى إنھاء عالقتنا التجاریة مع تلك الجھة الخارجیة. 

 
أن التصرف    -في بعض الحاالت-بھا. وھذا یعني  یجب أن نضع في اعتبارنا أیًضا أن بعض أقسام ھذه المدونة تعكس المتطلبات القانونیة المعمول

المتورط   الذي یخالف المدونة لدینا قد ینتھك القانون المعمول بھ أیًضا. وفي ھذه الحاالت، یمكن أن یتضمن العقاب توقیع غرامات أو الزج بالشخص
 في المخالفة إلى السجن. 

 األخالقیات لدینا، بل وال الفادحة منھا أیًضا. ھذا المستند مخصصة للتوضیح فقط، وھي ال تصف أحداثًا فعلیة وال یُقَصد منھا شمول جمیع الحاالت التي قد تقع تحت إطار مدونة السلوك ویُرجى مالحظة أن األسئلة واألمثلة المذكورة بین ثنایا 
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 القیم lالمھمة  lالرؤیة 
 
 

 رؤیتنا 
 

 تعزیز أنظمة الدفع والحركة لكل أحد ولكل شيء. 
 

 مھمتنا
 

التي تجعل  مھمتنا ھي استخدام خبرتنا لخلق عالم أفضل من أنظمة الدفع والحركة بمسؤولیة. نقوم بذلك من خالل تطویر التقنیات واألنظمة والمفاھیم 
 المركبات أكثر أمانًا ونظافة للجمیع. 

 
 القیم األساسیة 

 
 اًسا لھویتنا كأفراد وكشركة.استرشاًدا بمیثاق الموظف لدینا، فإن قیمنا األساسیة تمثل انعك

 
 التفكیر بطموح

 
 تمكین كل فرد من التصرف بثقة. 

 
 تحمل المسؤولیة

 
 تحمل المسؤولیة عن أنفسنا واآلخرین في أفعالنا والتزاماتنا. 

 
 عدم الركون 

 
 االبتكار والتحسین وطرح األسئلة الصحیحة باستمرار. 

 
 التعاون 

 
 ذلك معًا، باحترام وتواضع. نحن نبذل قصارى جھدنا عندما نفعل 
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 المسؤولیات
 
 

 الحیاة ملیئة باالختیارات، ونحن غالبًا ما نستثمر ھذه المنحة كل یوم دون أن نشعر.
 

تلقي بظاللھا على الشركة   Magnaلكن بعض ھذه الخیارات أكثر أھمیة من غیرھا. وال شك أن االختیارات التي نتخذھا بصفتنا ممثلین لشركة 
 ككل فضالً عن أنفسنا. 

 
 باختصار، اختیاراتنا تعزز مبادئ النزاھة. 

 
ع موظفي  لدینا مدونة السلوك واألخالقیات للمساعدة في توجیھنا خالل عملیة اتخاذ أفضل االختیارات في مكان العمل. وتنطبق ھذه المدونة على جمی

 على مستوى العالم، ویشمل ذلك مكاتب الشركة والمجموعة وأقسام التصنیع والمشاریع المشتركة.  Magnaشركة 
 

اءة المدونة واستیعابھا جیًدا، ونطالبھم بضرورة التصرف بطریقة أخالقیة مبنیة على األمانة والنزاھة دائًما. إن اتخاذ  ونحث جمیع الموظفین على قر
 في المستقبل. الخیارات السلیمة واتباع القوانین واللوائح التي تحكم عملنا من العناصر المھمة للغایة التي تُسھم في مواصلة نجاحنا، سواء اآلن أو 

 
 ذي یمكننا فعلھ ما ال

 
 نحن نعتمد على جمیع الموظفین لمساعدتنا على تعزیز مبادئ النزاھة في جمیع أرجاء المؤسسة. یجب علینا: 

 
 معرفة مدونتنا وسیاسات االمتثال المرتبطة  •
 التحدث إذا كنا نعتقد أن انتھاًكا محتمًال لھذه المدونة قد حدث أو   •

 لدینا سؤال حول مدونتنا 
 االلتزام بالمبادئ األساسیة التي تتألف منھا مدونتنا في جمیع تصرفاتنا وقراراتنا الیومیة.  •

 
على أن یمارس موظفونا دوًرا فعّاالً وأن نحرص جمیعًأ   Magnaھذا ما نعنیھ عندما نقول: تعّرف علیھا. عبّر عنھا. تحلَّ بھا. یعتمد نجاح شركة 

 على القیام بالعمل بطریقة أخالقیة. 
 

 التوقعات المنتظرة من قادتنا 
 

ر األخالقیة،  یُنتظر من المسؤولین التنفیذیین وكبار الموظفین والمدیرین، بصفتھم قیادات الشركة، أن یكونوا ھم القدوة المثلى التباع أعلى المعایی
ن یكونوا یقظین ومتنبھین ألي مخالفات محتملة للمدونة  وبالمثل علیھم أن یقدموا نموذًجا تحتذي بھ فرق العمل التي تتبعھم. كما یتعین على القیادات أ

متثال لقواعد  وأن یبلغوا مخاوفھم في الوقت المناسب. یجب على قیادتنا أیضاً تأمین بیئة عمل تسھل على الموظفین التعبیر عن تخوفاتھم المتعلقة باال
من األمور المھمة التي تساعد على ترسیخ معاییر السلوك الموضحة في ھذه  المدونة. عالوة على ذلك، تُعد القیادة بتوفیر القدوة التي یُحتذى بھا 
 المدونة وضمان استمرار العمل بھا على مستوى الشركة بأكملھا. 

 
كما تلعب القیادات أیًضا دوًرا مھًما في ضمان عدم وجود إجراء انتقامي من أي موظف یبلغ عن مخاوفھ بصدق وحسن نیة. ھذا النوع من  

 لدینا.   سیاسة مناھضة االنتقام النتقامي محظور بشكل صریح بموجب  اإلجراء ا
 

أو    یمكن أن یأخذ االنتقام عدة أشكال قد تشمل اتخاذ إجراء ماكر. یمكن أن یشمل ساعات أو رواتب مخفضة أو الفصل أو تخفیض الدرجة الوظیفیة
اإلذالل أو الحرمان من الفرص (مثل الترقیة أو زیادة األجور أو العمل    التوقیف عن العمل أو التھدید أو المضایقة أو اإلساءة أو اإلحراج أو

 لمزید من المعلومات.   سیاسة مناھضة االنتقاماإلضافي). یرجى الرجوع إلى 
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  س: أعتقد أن مدیري قد یكون متورًطا في مخالفة قواعد المدونة الخاصة بنا، لكنني قلق من أن اإلبالغ عن ھذا التصرف قد یؤثر سلبًا على
 إذا اكتشف مدیري أنني أنا الذي أبلغت عن تصرفھ؟  Magnaاستمراري في عملي. ھل ستحمیني شركة 

 
لدینا على المدیرین من اتخاذ أي إجراء عقابي ضد الموظفیین وھي تحمي الموظفین أمثالك الذین یبلغون   سیاسة مناھضة االنتقام ج: نعم. تحظر 

 عن مخاوفھم بصدق وحسن نیة. 
 

 س: ھل تنطبق سیاسة مناھضة االنتقام إذا تم فصلي من وظیفتي بعد اإلبالغ عن مشكلة بحسن نیة؟ 
 

االنتقامي شكل الفصل. ولكن یمكن أیًضا أن تتخذ أشكاًال أخرى (بما في ذلك الماكرة) من اإلجراءات. یرجى   ج: نعم ، یمكن أن یأخذ اإلجراء
 لمزید من المعلومات.   سیاسة مناھضة االنتقامالرجوع إلى 
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 عمالئنا/السوق
 

 ممارسة العمل بنزاھة وعدالة واحترام
 

 . Magnaو مدیرین، نتقاسم المسؤولیة تجاه نجاح شركة  تعتمد فلسفتنا في العمل على أن جمیعنا، سواء موظفین أ
 

ي تسري  لالرتقاء إلى مستوى ھذه المسؤولیة، یجب أن تحكم النزاھة جمیع تصرفاتنا. وھذا یعني أنھ یتعین علینا االلتزام بنص وروح القوانین الت
 علینا واالمتثال لقواعد ھذه المدونة والوفاء بالتزاماتنا. 

 
 تخرج تعامالتنا مع الموظفین اآلخرین أو العمالء أو الموردین أو غیرھم من أصحاب المصلحة، عن إطار العدالة. كما یجب أال 

 
عمالنا  ومن الضروري أیًضا أن نحترم اآلخرین الذین قد تكون لدیھم أفكار وآراء مختلفة، وأن نتعامل مع ثقافات وعادات الدول التي ندیر فیھا أ

 فح من أجل ترك أثر كبیر في المجتمعات والبیئات التي نسیّر بھا أعمالنا. بحساسیة وحرص، وأن نكا
 

 االمتثال لقوانین ضمان المنافسة العادلة ومكافحة االحتكار 
 

ادلة  الع نحن ننافس بقوة في السوق، لكننا نراعي مبادئ المنافسة الحرة الشریفة. ونتیجة لذلك، یجب علینا االمتثال لجمیع قوانین ضمان المنافسة
ثابتة أو  ومكافحة االحتكار المعمول بھا. ونؤكد على أننا ال نتورط في أي ممارسات تخالف ھذه القوانین مثل االتفاق مع منافسینا على وضع أسعار 

دین أو تحدید  خصومات معینة أو شروط بیع محددة أو الحد من اإلنتاج أو تقسیم األسواق أو التنسیق في المناقصات أو مقاطعة العمالء أو المور
 مبالغ ثابتة لمستحقات الموظفین أو االمتناع عن توظیف موظفي بعضنا البعض.

 
 تفسیًرا أكثر شمولیة حول اإلجراءات التي نتخذھا لضمان االلتزام بھذا التعھد.   الخاصة بنا سیاسة المنافسة العادلة ومكافحة االحتكارتوفر 

 
سیارات، صادفت  سابقًا في قسم المبیعات لكنھ یعمل اآلن في شركة منافسة. وبینما نحن  س: في معرض شنغھاي لل زمیالً 

نتناول الغداء، سألني عما إذا كان ممكنًا أن نحدد استراتیجیة مشتركة للتعامل مع مشتٍر جدید صعب المراس. فأخبرتھ أنني 
 سأجیبھ على طلبھ الحقًا. ما الذي كان علّي فعلھ في ھذا الموقف؟ 

غم من أن تناول الغداء مع زمیل قدیم لیس بھ أي مشكلة، إال أنھ یُحظر تماًما محاولة تنسیق أي استراتیجیة مع شركة منافسة بشأن  ج: على الر
وضوع  عمیل. وفي مثل ھذا الموقف، یجب علیك إنھاء الحدیث عن تنسیق االستراتیجیة فوًرا وإخبار زمیلك السابق أنك ال ترغب في مناقشة ھذا الم

 االمتثال.   ا. ثم قم على الفور بإبالغ الشؤون القانونیة أو فریق إطالقً 

 
 االمتثال لقوانین مكافحة الرشوة 

 
أو قبول أخذھا،   أي أشیاء قیّمة . وعند تقدیم جھات خارجیةوال نقبلھا، سواء بطریق مباشر أو من خالل العموالت الخفیة أو الرشاوى نحن ال نقّدم 

ن  یجب أن نفكر جیًدا فیما إذا كان فعل ذلك یمكن أن یؤثر على قرار تجاري نتخذه أو حتى یتسبب في تصور اآلخرین لمثل ھذا التأثیر. یجب أ
ع الحاالت، لكنھا  نحرص أیًضا على أن تكون سجالت جمیع المدفوعات التي نجریھا دقیقة وكاملة. ویُرجى العلم بأن ھذه االلتزامات تسري في جمی

 المسؤولین الحكومیین. تصل إلى حد الصرامة خاصةً في األمور التي تشمل 
 

الجھات  یسري تعھدنا لمكافحة الرشوة، دون استثناء، على جمیع عملیاتنا بصرف النظر على القوانین أو الممارسات الثقافیة المحلیة. وندعو كذلك  
 اللتزام. الخارجیة التي تنوب عنا إلى التمسك بھذا ا

 
السیاسة المتعلقة بالرشوة والمدفوعات  لمعرفة المزید عن التزامنا بممارسة األعمال دون تقدیم رشاوى أو قبولھا من الغیر، یُرجى االطالع على 

 . لدینا   غیر المشروعة
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الغالب) حتى یتم إصدار التصاریح بشكل أسرع.  دوالر في   100س: جرت العادة في بلدي أن نعطي الموظفین الحكومیین مبلغًا بسیًطا (أقل من 
سیاسات؟   ھل مسموح لي بدفع ھذه المبالغ وفقًا لقواعد المدونة وال

 
تحظر ھذه المدفوعات، والتي یشار إلیھا غالبًا باسم مدفوعات    سیاستنا الخاصة بالرشوة والمدفوعات غیر المالئمةج: ال. قواعد مدونتنا و 

 "). على الرغم من أن ھذه المدفوعات قانونیة ومتعارف علیھا في بعض الدول، إال أنھا غیر مشروعة في دول أخرى كثیرة. التیسیر "التسھیل" (أو " 
 

لقواعد السالمةیتمثل دورھا في مراقبة امتثال  -س:  أعطتني مسؤولة حكومیة   سیرة الذاتیة البن أخیھا وطلبت مني أن أرشحھ ألي    -شركتنا  ال
 مناصب شاغرة في قسمي. وقد راجعت السیرة الذاتیة ووجدُت أن لدیھ مؤھالت قویة. ما الذي علّي فعلھ في ھذا الموقف؟ 

 
ب. أما بوصفھ متقدًما مؤھالً لشغل الوظیفة، فیجب أن یحظى بنفس  ج: قم على الفور بإعالم المدیر أو الشؤون القانونیة أو فریق االمتثال بھذا الطل

للقانون  المعاملة التي یحظى بھا المتقدمون اآلخرون المؤھلون لشغل المنصب. ومن الضروري أن تُعاَمل مثل ھذه الطلبات بعنایة لتأكید احترامنا  
 ولقیمنا دون أن نفسد عالقاتنا باآلخرین. 

 
 والمشاركة السیاسیة التأثیر على صناع القرار

 
قع التي  بما أن القوانین المنظمة إلجراءات التأثیر على صناع القرار والمشاركات السیاسیة قد تكون معقدة جًدا وقد تتباین بشكل كبیر في الموا

دة، ویشمل ذلك جمع التبرعات  نمارس فیھا أعمالنا، یجب علینا التعامل مع محاوالت التأثیر على صناع القرار والمشاركة السیاسیة بعنایة شدی
 والدعم. 

 
  یُحظر التورط في أي أعمال للتأثیر على صناع القرار على أي مستوى حكومي أو االنخراط في أي مشاركات سیاسیة (مثل التبرعات المالیة أو

دون الحصول على إذن كتابي مسبق من ممثل مكتب الشركة المرخص لھ تحدیًدا   Magnaاألعمال الخیریة أو الخدمات) بالنیابة عن شركة 
على   الشؤون الحكومیةبمعالجة مثل ھذه القضایا.  لمزید من المعلومات، اتصل بأحد أعضاء فریق الشئون الحكومیة (قم بزیارة صفحة 

MagNET  .لمزید من المعلومات) أو الشؤون القانونیة أو فریق االمتثال 
 

: نواجھ صعوبة في الحصول على موافقة مجلس المدینة على تصمیم مبنى مصنعنا الجدید. وقد حدث أن تعرفت إلى أحد مستشاري مجلس  س
 المدینة وأود دعوتھا الحتساء كوب من القھوة ألشرح األسباب المنطقیة التي قد تقنعھا بدعم تصمیمنا. ھل یمكنني فعل ذلك؟

 
االجتماعات مع مسؤول حكومي منتخب سیكون لغرض التأثیر على اتخاذ قرار عام، فمن المرجح أنھ یقع تحت طائلة   ج: ال، بما أن ھذا النوع من

سبق  القانون المحلي الذي یحظر التأثیر على صناع القرار. یُحظر التورط في أي أعمال للتأثیر على صناع القرار دون الحصول على إذن كتابي م
  لھ تحدیًدا بمعالجة مثل ھذه القضایا.  من ممثل مكتب الشركة المرخص

 
. لالرتقاء إلى مستوى ھذه  Magnaتعتمد فلسفتنا في العمل على أن جمیعنا، سواء موظفین أو مدیرین، نتقاسم المسؤولیة تجاه نجاح شركة  

القوانین التي تسري علینا واالمتثال لقواعد ھذه  المسؤولیة، یجب أن تحكم النزاھة جمیع تصرفاتنا. وھذا یعني أنھ یتعین علینا االلتزام بنص وروح 
 المدونة والوفاء بالتزاماتنا. 
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 مساھمینا / مستثمرینا 
 

 التقاریر المالیة 
 

على دقة تقاریرھا المالیة، لذا یجب علینا اتباع جمیع القوانین الساریة المتعلقة بالتقاریر المالیة. كما یجب علینا   Magnaتقوم مصداقیة شركة 
 تحري الدقة الكاملة في قیودنا المالیة. 

 
من شخص آخر أن   أو یطلب-لقد وضعنا ضوابط مالیة صارمة لضمان دقة تقاریرنا وصدورھا في الوقت المحدد. ولن نتھاون مع أي شخص یتخذ  

ى إلى  أي خطوة للتحایل على ھذه الضوابط من خالل إدخال قیود خاطئة أو مضللة. فمثل ھذا الفعل یُعد انتھاًكا صارًخا لقواعد مدونتنا وقد یرق -یتخذ
 أن یكون مخالفة جنائیة. 

 
بت مني مدیرتي أن أسجلھا في ربع السنة التالي. وبررت  س: أعمل في قسم الحسابات، وتلقیُت مؤخًرا عدًدا من الفواتیر الكبیرة للموردین. وطل

 قولھا بأن ذلك سیسھم في تحسین نتائجنا المالیة ویرفع قیمة سھمنا في سوق األوراق المالیة. ھل یجب علّي اتباع تعلیماتھا؟ 
 

مشار إلیھ، ویمكن  ج: ال، تسجیل البیانات المالیة بتواریخ غیر دقیقة أو تأخیر تقاریر النفقات یمكن أن یؤدي إلى تحقیق أرباح مبالغ فیھا لربع السنة ال
، یُعد مخالفة  Magnaأن یؤثر على نتائجنا المالیة.  والتقصیر في تسجیل جمیع البیانات المالیة بدقة، حتى وإن كان ذلك بنیة مساعدة شركة  

للنا نتعرض  واضحة لقواعد ھذه المدونة والمبادئ المحاسبیة المقبولة عموًما. إذا طلب منا القیام بذلك، فعلینا الرفض. وإذا لم نشعر بالراحة أو ظ 
االمتثال. كما یمكننا أیًضا   للضغط، یجب علینا فوًرا إبالغ أحد المسؤولین المالیین في المجموعة أو مكتب الشركة أو الشؤون القانونیة أو فریق 

 . Magna Hotlineاإلبالغ عن ھذه المشكلة من خالل 
 

 الممارسات غیر السلیمة في سوق األوراق المالیة

أو الموردین أو المنافسین أو العمالء أو شركاء األعمال   Magnaقد نحصل في بعض األحیان على صالحیة الوصول إلى معلومات سریة عن شركة 
ثمرین  بحكم عملنا. فإذا استخدمنا ھذه المعلومات الداخلیة في أي أغراض استثماریة، فمن الممكن أن تمنحنا میزة تنافسیة غیر عادلة على المست

ض فاعلھ  اآلخرین. كما أن شراء األوراق المالیة أو بیعھا، مثل األسھم والسندات، بناًء على المعلومات الداخلیة یُعد عمالً غیر مشروع ویمكن أ ن یعّرِ
ت في تلك  أو شركة أخرى، فیُحظر علینا القیام بأي استثمارا Magnaلعقوبات صارمة. لذلك، إذا وقعت تحت أیدینا معلومات داخلیة عن شركة 

 الشركة حتى تصبح ھذه المعلومات علنیة ویحظى المستثمرون اآلخرون بفرصة مماثلة لتقییمھا. 
 

إذا لم یكن مصرًحا لھم باالطالع علیھا. یشمل ھذا   Magnaكذلك ال یُسمح لنا بمشاركة المعلومات الداخلیة مع زمالء العمل أو أشخاص خارج شركة 
 ة مع األقارب أو األصدقاء. الحظر مشاركة المعلومات الداخلی

 
سیاسة المتعلقة باستغالل التقاریر والمعلومات  كما أن ھناك متطلبات أشد صرامةً للمدیرین والمسؤولین وأشخاص آخرین محددة صفاتھم في   ال

 أو بیعھا أثناء فترات زمنیة معینة.  Magnaیُحظر على ھؤالء األفراد شراء األسھم المالیة لشركة الداخلیة في أغراض تجاریة. 
 

سیاسة المتعلقة باستغالل التقاریر والمعلومات الداخلیة في أغراض تجاریة توفر  توجیھات حول كیفیة تجنب إجراء صفقات بناًء على معلومات  ال
 داخلیة أو إفشاء غیر مشروع للمعلومات. 

 
سنة ھذا ستصبح أكبر مما توقعھ المحللو ن  س: بناًء على التقاریر الداخلیة، أعلم أن مبیعاتنا ارتفعت بنسبة كبیرة وأن أرباحنا في ربع ال

سنویة؟  Magnaالمتخصصون في المجال. ھل یمكنني إخبار أختي بشراء أسھم شركة    قبل اإلعالن رسمیًا عن أرباحنا ربع ال
 

ات الداخلیة لتحقیق مصلحة لنفسنا أو لآلخرین، بما في ذلك أفراد عائلتك أو أصدقائك، یخالف قواعد مدونتنا ویُعد تصرفًا غیر  ج: إن استخدام المعلوم
 مشروع.
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 اإلفصاحات العامة
 

العلنیة. ونحن نأخذ ھذه المسؤولیة محمل  بصفتنا شركة عامة، فتقع على عاتقنا مسؤولیة تقدیم معلومات كاملة ودقیقة وفي الوقت المحدد في مستنداتنا 
ن االلتزام  الجد ونحرص دائًما على اتباع جمیع القوانین الساریة ذات الصلة باإلفصاح عن بیانات أعمالنا وعملیاتنا ووضعنا المالیة. وحتى نتمكن م

 تألف من أفراد من الھیئة اإلداریة العلیا بالشركة. بھذه المتطلبات القانونیة المعقدة، فقد أسسنا لجنة اإلفصاح عن معلومات الشركة والتي ت
 

الساریة   یجب على أي موظف مصّرح لھ بالتحدث إلى وسائل اإلعالم أو أصحاب المصلحة أو تقدیم إفصاحات عامة أی�ا كان نوعھا، االلتزام بالقوانین
سیاسة المتعلقة باإلفصاح عن معلومات الشركةالمتعلقة باألسھم و  . ال

 
 . سیاسة اإلفصاح عن معلومات الشركةیمكن االطالع على مزید من التفاصیل في 
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 موظفینا
 
 

 من المؤكد أن تنوع موظفینا یُعد مصدر قوة لشركتنا العالمیة. لذا نحن نقّدر جمیع األشخاص ونحترم اختالف ثقافاتھم وقدراتھم وآراءھم. 
 

 البیئة والصحة المھنیة والسالمة 
 

ذلك  للغایة أن نعمل في بیئة عمل آمنة ونظیفة. نحن نطمح إلى أن نتبوأ مكانة رائدة في مجال الصحة المھنیة والسالمة والمسؤولیة البیئیة و من المھم 
 في جمیع عملیاتنا وسلسلة التورید الخاصة بنا. 

 
مة والبیئة التي تنطبق علینا من خالل ضمان تنفیذ برنامج  لجمیع قوانین ولوائح الصحة والسال -نحن ملتزمون باالمتثال والتأكد من امتثال موردینا 

 مراجعة منھجیة ومراقبتھ في جمیع األوقات لكل عملیة.  
 

، أما إذا أردت االطالع على شرح  المبادئ التشغیلیةوفي  میثاق الموظفیمكن العثور على شرح موجز اللتزامنا تجاه الصحة والسالمة والبیئة في 
 سیاسة الصحة والسالمة والبیئة. أكثر تفصیالً فیمكنك العثور علیھ في  

 
 حمایة البیانات الشخصیة

 
یًضا  نحن نحترم خصوصیة موظفینا وملتزمون بحمایة بیاناتھم الشخصیة. نقوم بمعالجة البیانات الشخصیة بشكل قانوني وشفاف وعادل. كما سنتخذ أ 

 خطوات معقولة لحمایة سالمة البیانات الشخصیة وسریتھا. 
 

مة  س: أنا أعمل في قسم الموارد البشریةة.  ومؤخًرا طلبت شركة تسویق مني عناوین منازل جمیع موظفینا لیرسلوا إلیھم بعض المعلومات القیّ 
علومات، إال أنني رفضت طلب شركة التسویق.  ھل ما فعلتھ كان  عن عیادة طبیة جدیدة.  وعلى الرغم من االستفادة المحتملة للموظفین من ھذه الم

 صوابًا؟ 
 

وفي   ج: نعم. إن عناوین منازلنا بیانات خاصة ویجب عدم إفشائھا إال ألغراض العمل المشروعة وألسباب التوظیف أو حسب ما ینص علیھ القانون. 
إلفشاء عن بیاناتھم الخاصة. ومثل ھذا التصرف یخالف قواعد المدونة لدینا  حالتك ھذه، ال یتضمن تسویق خدمة للموظفین على سبب مقبول یحتم ا

 وربما یقع تحت طائلة قوانین الخصوصیة المحلیة. 
 

 احترام حقوق اإلنسان 
 

العادلة. ونحن ملتزمون باالمتثال  إننا ندرك تماًما أن احترام حقوق اإلنسان الخاصة بموظفینا وأصحاب المصلحة اآلخرین أمًرا جوھریًا لفلسفة الشركة 
 لجمیع قوانین ولوائح حقوق اإلنسان التي تسري علینا. 

 
ة عمل  تماشیاً مع میثاق الموظف الخاص بنا، نحن نؤمن بالمعاملة العادلة والمنصفة. لدینا سیاسات راسخة للتحرش والتمییز تساعد على ضمان بیئ

والتحقیق للمساعدة في معالجة السلوك غیر الالئق. سیاساتنا الداخلیة تحتفي بالتنوع، وتعزز التسامح مع  محترمة للجمیع، وإجراءات للشكاوى 
سیاسات  الممارسات والمعتقدات الفردیة، وتستوعب أولئك الذین یحتاجون إلى المساعدة، على أساس جمیع األسس المحمیة قانونًا. كما لدینا أیًضا 

 لتنمر. تحظر العنف في مكان العمل وا
 

التورید  كما أننا نوفر ظروف عمل جیدة لموظفینا وال نتھاون مطلقًا مع استخدام العبودیة أو عمل األطفال أو العمل القسري في شركتنا أو سلسلة 
نیة لمنظمة العمل الدولیة  لدینا بإعالن األمم المتحدة العالمي لحقوق اإلنسان، واالتفاقیات األساسیة الثما  معاییر العمل العامةالخاصة بنا.  تعترف  

)ILO  وإعالن منظمة العمل الدولیة بشأن المبادئ األساسیة وحقوق العمل. جنبًا إلى جنب مع المتطلبات التشریعیة الوطنیة، نحن نعترف بحق ،(
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وق على متطلبات معاییر التوظیف  موظفینا في العمل واالنتساب بحریة في ظل ظروف عادلة في بیئة آمنة ومحترمة، حیث نسعى جاھدین لتلبیة أو التف
 المعمول بھا. 

 
الموضوعیة  یتوافق أیًضا مع میثاق الموظف لدینا ھو التزامنا بممارسات مكافئات غیر تمییزیة التي تكافئ الموظفین بشكل عادل مع مراعاة المعاییر 

 الشخصیة.  ومبادئ العدالة الداخلیة وكذلك القدرة التنافسیة الخارجیة، بغض النظر عن الخصائص
 وننتظر من جمیع موردینا أو أي شركة أخرى نعمل معھا االلتزام بالقوانین المعمول بھا.  

 
 س: أشك في أن أحد موردینا یستعین بعمال من القصّر. ما الذي علّي فعلھ في ھذا الموقف؟ 

 
 المشتریات. االمتثال أو   ج: أبلغ عن ذلك على الفور إلى مدیر أو الشئون القانونیة أو فریق

 
شمالیة.  س: أفكر في ترقیة موظفة لدینا في مكتبنا في مدینة تروي بوالیة میشیغان إلى دور یسمح لھا بالتعامل المباشر مع موردینا في أمریكا ال 

ة. ھل ھذا مبرر  وعلى الرغم من أنھا تمتلك كل المؤھالت المطلوبة، إال أنني قلق بخصوص أن یُزعج ذلك بعض الموردین بسبب إعاقتھا الجسدی 
 مقبول لمنح الترقیة لموظف آخر؟ 

 
انت لدیھا  ج: ال، نحن نبذل ما في وسعنا لتوفیر فرص ترقیة مكافئة لجمیع الموظفین دون تمییز على أساس أسباب یكفلھا القانون مثل اإلعاقة. إذا ك

 نحرمھا من الترقیة بسبب إعاقتھا. المؤھالت المناسبة للوظیفة، ویمكنھا أداء واجبات الوظیفة األساسیة ، فیجب أال 
 

 التعددیة واستیعاب الجمیع 
 

موظفونا ھم أصحاب مصلحة مھمین في شركتنا العالمیة.  نھدف إلى جذب المواھب ذات الخلفیات ووجھات النظر والقدرات المتنوعة وتوظیفھا  
مكان عمل آمن ومحترم وشامل حیث یمكن لموظفینا تقدیم أنفسھم بالكامل  والحفاظ علیھا.  متجذراً بعمق في میثاق الموظفین لدینا، نھدف إلى إنشاء 

 للعمل وااللتزام بقیمنا األساسیة وتحقیق نتائج مستدامة وتحسین عالمتنا التجاریة العالمیة. 
 

ین التي تكفل التفھم المعقول للفوارق.  نحن ملتزمون بجمیع قوانین العمل والتوظیف الساریة، وتشمل تلك القوانین التي تحظر التمییز أو التحرش والقوان
و اإلثن  نحن ملتزمون بتوفیر فرص عمل وترقي وظیفي متكافئة للجمیع، دون تمییز على أساس، على سبیل المثال ال الحصر العمر أو العرق أو الدین أ

الفات اللغویة أو الجنسیة أو األصل القومي أو األسرة أو  أو اللون أو السمات الجسدیة أو الجنس أو التوجھ الجنسي أو الھویة/التعبیر الجنسي أو االخت
 ن. الحالة االجتماعیة أو القدرات البدنیة والعقلیة والتطوریة أو الحالة االجتماعیة واالقتصادیة أو أي خصائص شخصیة أخرى یحمیھا القانو

 
 التواصل بحذر 

 مستوى النزاھة والمعاییر المتوقعة منا.  -ممارسة وظیفتنا وخارج أوقات العملأثناء -یجب أن نحرص على أن تعكس جمیع كتابتنا وأقوالنا 

وسمعتنا أیًضا، من المھم للغایة إعداد جمیع مراسالتك الكتابیة بعنایة كبیرة مع مراعاة أنھا قد تصبح علنیة في یوم من   Magnaلحمایة سمعة شركة 
ة التعبیر وجمیع االستحقاقات التي یكفلھا القانون في التواصل، لكن یجب علینا أیًضا توخي الحذر  األیام. على الرغم من أننا نملك الحق الكامل في حری

ریة  عند نشر أي مواد على وسائل التواصل االجتماعي یمكن أن تسيء إلى سمعة الشركة أو تنتقص من الموردین أو العمالء أو تكشف عن معلومات س
 وحقوق براءات االختراع.  Magnaأو تنتھك حقوق النشر الخاصة بشركة  

أو   Magnaباإلضافة إلى ذلك، إذا طلب مننا شخص مثل مذیع إخباري أو متخصص في المجال أو أحد حملة األسھم مناقشة أمور ذات صلة بشركة 
 . Magnaالتعلیق علیھا، یجب علینا االمتناع عن التعلیق وإحالتھ إلى المتحدث الرسمي لشركة 

 
سیاسة العامة الستخدام البرید اإللكتروني واإلنترنت ، وسیاسة التواصل بحذر مع الجمیعالتي تتناول مشكالت التواصل: ومن الموارد المفیدة  ال

 . سیاسة التواصل مع وسائل اإلعالم الخارجیةو  ووسائل التواصل االجتماعي
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شدید من أحد موردینا على صفحتي الخاصة على  صدیقًا. أنا أفعل ذلك ضمن وقتي    250، التي تضم  Facebookس: أحیانًا أعبر عن غضبي ال

  الخاص، وإعدادات حسابي خاصة فال یطلع أحد على تحدیثات منشوراتي سوى أصدقائي وعائلتي. ھل ھذا مقبول؟
 

م.  ج: ال، ال تظل المنشورات على وسائل التواصل االجتماعیة خاصة طوال الوقت.  یجب علیك اإلحجام عن االنتقاص من موردینا في أي منتدى عا
ستخِدم  و اإذا كانت مشكلتك مع ھذا المورد تتعلق بمخالفات لھذه المدونة، یجب علیك إبالغھا إلى مدیرك أو الشئون القانونیة أو فریق االمتثال، أ

Magna Hotline إجراءات التواصل الحر في شركة . أما المشاكل األخرى فمن األفضل معالجتھا من خاللMagna. 

موقع  س: وجدُت بعض المعلومات غیر الدقیقة عن النتائج المالیة األخیرة لنا في مقالة صحفیة منشورة على اإلنترنت. وأرغب في ترك تعلیق على  
 حیح تلك المعلومات. ھل یمكنني فعل ذلك؟ الجریدة على الویب لتص

ذا نشرنا  ج: ال، یجب علیك فوًرا إبالغ أحد المسؤولین في قسم االتصاالت المؤسسیة أو عالقات المستثمرین عن ھذه المعلومات غیر الدقیقة.  لكن إ
 تعلیقًا عن أعمالنا، فإننا بذلك ننتحل شخصیة المتحدث الرسمي للشركة. 

 
The Magna Hotline 

 
ق االمتثال. یمكننا  إذا نمى إلى علمنا أي مخالفة لقواعد ھذه المدونة أو أي سیاسات ذات صلة، یمكننا دائًما التحدث إلى مدیر أو الشئون القانونیة أو فری

، أو یمكننا استخدام ھذا الموقع للبحث  www.magnahotline.comعبر اإلنترنت على   Magna Hotlineأیًضا اإلبالغ عن الواقعة من خالل  
ى مدار  عن أرقام الھواتف المحلیة المجانیة لكل بلد نعمل فیھ. ویُرجى العلم بأن ھذه الخدمة مقدمة عن طریق شركة مستقلة خارجیة وھي متاحة عل

عام. یمكننا أن نجعل بالغاتنا مجھولة (ما لم یكن القانون المحلي یحظر ذلك). نرجو منك تقدیم تفاصیل كافیة حتى یتمكن القسم  الساعة طوال أیام ال
 المختص من التحقیق في المشكلة بكفاءة وفعّالیة. 

 
 ؟ Magna Hotlineس: ماذا یحدث عندما أبلغ عن مخالفة باستخدام 

 
لدینا، والذین سینظرون فیما إذا   Magna Hotlineفي البدایة من قبل مسؤولي   Magna Hotlineج: تتم مراجعة جمیع البالغات الواردة من خالل 

حقیقات  كان ھناك حاجة إلى تحقیق ومن یجب أن یترأسھ.  لمزید من المعلومات حول ممارسات التحقیق لدینا، یرجى الرجوع إلى سیاستنا الخاصة بالت
 في األخالقیات. 

 
 

 

  

http://www.magnahotline.com/
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 أعمالنا 
 

 استخدام المعلومات السریة
 

من عملنا ونحن ملتزمون بحمایتھا وفق أعلى المعاییر، مثلھا في ذلك مثل أي أصل آخر من أصول شركتنا،   تُعد المعلومات السریة جزًءا ال یتجزأ
سیاسة تمییز المعلومات  وتشمل تلك المعلومات األسرار التجاریة والمعلومات الخاصة والملكیة الفكریة الخاصة بنا وبعمالئنا وبموردینا. تحدد 

مستویات مختلفة من السریة، ولكل منھا قواعدھا الخاصة حول كیفیة تخزین ھذه المستویات المختلفة من المعلومات ونسخھا وتعمیمھا   ومعالجتھا
ما لم یكن ذلك مطلوبًا بموجب القانون أو لغرض تجاري   Magnaونقلھا وإتالفھا. وال ینبغي مشاركة المعلومات السریة مع أي شخص خارج 

 شاركتھا داخلیًا فقط على أساس "الحاجة إلى المعرفة". مصرح بھ ویجب م
 

 ما الذي یمكنني فعلھ لحمایة المعلومات السریة لنا؟  س:
 

ك األجھزة  ج: ھناك عدة خطوات یمكننا اتخاذھا لحمایة المعلومات السریة. یجب علینا التعامل مع السجالت والمعلومات السریة بعنایة فائقة وعدم تر
مال شركة  اإللكترونیة دون مراقبة لفترات طویلة، خاصةً أثناء السفر أو حضور فعّالیات خاصة بالعمل. كما یتعین علینا أیًضا تجنب مناقشة أع

Magna   في األماكن العامة، على سبیل المثال في مصعد مزدحم باألشخاص أو على متن طائرة. یجب علینا أیًضا أن نتعرف على سیاسات
 MagNETوإرشادات إدارة المعلومات لدینا المتوفرة على 

.
 االستثمارات وفرص الشركة

 
، أو المواقف التي یمكن أن تترك مثل ھذا االنطباع.   Magnaیجب علینا تحاشي المواقف التي تتعارض فیھا مصالحنا الشخصیة مع مصالح شركة 

، یحظر علینا  Magnaعلى سبیل المثال، إذا اكتشفنا فرص أعمال تجاریة بفضل وظیفتنا أو من خالل استخدام ممتلكات أو معلومات خاصة بشركة 
لمنفعتنا الشخصیة. ویحظر علینا مطلقًا االنخراط    Magnaمالھا في تحقیق مصلحة شخصیة. كما یجب علیك االمتناع عن استخدام موارد شركة استع

 . Magnaفي أي نشاط یمكن أن یجعلنا في منافسة مع شركة 
 

أعتقد أنھ یمكن أن یفید عدًدا من عمالئنا في قطاع   س: أنا أعمل في مجال الھندسة، وأثناء ممارسة عملي. قمت بتطویرتصمیم ناقل حركة جدید
ر ھذا التصمیم، فھل یمكنني تسویقھ مباشرةً لھم؟   السیارات.  فبما أنني الشخص الذي طوَّ

 
.  Magnaج: ال، مثل ھذا التصرف یخالف قواعد المدونة لدینا. فأي ملكیة فكریة نصل إلیھا أثناء عملنا في وظیفتنا تكون حقوقھا لصالح شركة 

فرصة تجاریة   Magnaوباستخدام موارد الشركة، ال شك أنھ سیمنح  Magnaباإلضافة إلى ذلك،أي تصمیم تم تطویره أثناء قیامنا بمھام وظیفتنا في  
 . Magnaعظیمة. وال یجوز أن نحقق منفعة شخصیة من ھذه المواقف دون الحصول على موافقة شركة  

 
س: أنا أشرف على افتتاح قسم جدید وأختار بین دولتین حیث سیكون مقره. ستقدم إحدى الدول إعفاءات ضریبیة شخصیة لكبار الموظفین (بمن  

 ا الذي علّي فعلھ في ھذا الموقف؟ فیھم أنا) إذا فتحنا قسمنا ھناك. م
 

یمكن أن ینتج عنھا   Magnaج: تؤدي ھذه األھلیة للحصول على إعفاء ضریبي شخصي إلى تعارض في المصالح. یجب أال نتخذ قرارات لشركة  
منفعة شخصیة. قبل اتخاذ أي قرار بشأن مكان فتح القسم، افصح عن ھذا التعارض وفقًا لسیاستنا بشأن تعارض المصالح، وانتظر المزید من  

 التوجیھات من اإلدارة. 
 

 االستغالل غیر المشروع للمعلومات السریة والتعامل مع األقارب أو األصدقاء
 

لحنا وعالقاتنا الشخصیة أن مع مسؤولیات عملنا. لذلك، من غیر الالئق ألي فرد منا أن یتقلد دوًرا یشرف من خاللھ على أقاربھ  یجب أال تتعارض مصا 
تیح لك  تشغل منصبًا ی أو أصدقائھ المقربین أو أن یترأس أحًدا منھم بشكل مباشر أو التأثیر مادیًا على تقییم أدائھم أو مكافأتھم. ولیس من الالئق أیًضا أن
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سة تكون  توظیف أحد أقاربك أو أصدقائك المقربین أو تقییمھ أو تقدیم أموال لھ أو إبرام عقود أو أي عالقات تجاریة أخرى معھ أو مع شركة أو مؤس
 ألحد أقاربك أو أصدقائك المقربین مصلحة كبیرة فیھا. 

 
ستتأثر بسبب منصب أو مصالح أحد أقاربنا أو أصدقائنا المقربین، أو بسبب أي مصلحة  على وجھ الخصوص، إذا تأثرت قراراتنا في العمل أو بدا أنھا 

عارض  كبیرة لنا أو ألحد أقاربنا أو أصدقائنا المقربین في شركة أو مؤسسة أخرى، یجب علینا الكشف عن ھذه المواقف وفقًا لسیاستنا الخاصة بت
 تم تطبیقھا لضمان تنفیذ كل ھذه التعامالت والقرارات على أساس من الشفافیة والنزاھة. المصالح. كذلك، یتعین علینا االلتزام بأیة تدابیر ی

 
 س: أنا أعمل في قسم المشتریات، وتقلدت زوجتي مؤخًرا منصب رئیس قسم المبیعات لدى أحد موردینا. ھل یمثل ذلك تعارض مصالح؟ 

 
أو یعطي اآلخرین ھذا االنطباع. یجب الكشف عن ھذا التعارض وفقًا لسیاستنا  ج: نعم. یمكن أن یؤثر منصب زوجتك الجدید على قرارك في عملك 

سیساعد   الخاصة بتعارض المصالح. وبھذه الطریقة، تقیِّم اإلدارة الموقف وتتخذ التدابیر المناسبة إلدارة التعارض. ویجب أن تعلم أن تصرفك ھذا
 . ویحمیك ویحمي زوجتك من أي ادعاء بسوء التصرف Magnaشركة 

 
 المناصب الخارجیة

 
على مواصلة النجاح، یجب أن نكرس كل وقتنا وتركیزنا لوظائفنا خالل ساعات العمل. ومن ھذا المنطلق، ال یجوز لك قبول   Magnaلمساعدة شركة  

 . Magnaأي التزامات خارجیة یمكن أن تقلل الوقت أو التركیز الذي یجب أن تخصصھ إلتمام مھام وظیفتك في 
 

لم یتم    Magnaیحظر علینا قبول أي مناصب سواء بأجر أو بدون أجر یمكن أن تشكل تعارض مصالح مع شركة   أو تترك مثل ھذا االنطباع، ما 
 اإلفصاح عنھ وفقًا لسیاستنا بشأن تعارض المصالح وقبل الحصول على التصاریح الضروریة. 

 
 الھدایا والخدمات الترفیھیة

 
یع شركاء األعمال على النزاھة والرأي المھني الصائب. ونتیجة لذلك، إذا قّدمنا أو أخذنا ھدایا أو خدمات ترفیھیة (الذي  یجب أن تستند عالقتنا بجم

لقرارات التي  یمكن أن یكون أي شيء ذي قیمة)، یجب أن نكون حریصین على أال نخل بالتزامنا أو نظھر بأننا نخل بالتزامنا بالمعاملة النزیھة واتخاذ ا
 . Magnaي مصلحة شركة  تصب ف

 
قیمة. كذلك  أما في عالقات عملنا مع عمالئنا أو موردینا، فال بأس من قبول أو تقدیم ھدایا أو خدمات ترفیھیة طالما أنھا معقولة وعرضیة وبسیطة ال

 . Magnaكة  یجب تسجیل أي ھدیة أو خدمة ترفیھیة نقدمھا ألي طرف بدقة وشفافیة في تقاریر النفقات وفي سجالت ودفاتر شر
 

. وتذكر جیًدا أن عرض تقدیم  المسؤولین الحكومیینوبسبب المخاطر القانونیة المتزایدة، یجب علینا جمیعًا اتخاذ أقصى درجات الحیطة عند التعامل مع  
ات المطلوبة باإلضافة إلى  ھدایا أو خدمات ترفیھیة على مسؤولین حكومیین یتطلب موافقة كتابیة. یمكن العثور على مزید من المعلومات عن الموافق

 الخاصة بنا.  سیاسة الھدایا والخدمات الترفیھیةمعلومات أخرى عن الھدایا والخدمات الترفیھیة في  
 

سفر لمشاھدة مباراة فریقي المفضل في البطولة. ھل ھذا مقبول؟   س: عرض علّي أحد موردینا أن یقّدم لي تذاكر الطیران واإلقامة لل
 

فقط. وقبول مثل ھذه الھدیة الباھظة قد یترك انطباًعا بأنك    Magnaج: ال، یجب أن ترتكز قراراتنا في العمل دائًما على تحقیق أفضل مصلحة لشركة 
قة بالعمل والتي تكون  قد تمنح ھذا المورد أفضلیة في قرارات اإلمداد المستقبلیة. واعلم أنھ ال یجوز لنا قبول إال الھدایا أو الخدمات الترفیھیة المتعل

 االمتثال.  معقولة وعرضیة وبسیطة القیمة. في حالة الشك، راجع الشؤون القانونیة أو فریق
 

س: سیُرَزق مراجع حكومي كان قد أجرى عدة مراجعات بیئیة في قسمي على مدار سنوات بمولود خالل الشھر القادم. وأود أن أقدم لھ زجاجة  
 مشروب كھدیة. ھل ھذا مسموح؟ 

 
  سیاسة الھدایا والخدمات الترفیھیةج: یتطلب تقدیم ھدیة أو خدمة ترفیھیة لمسؤول حكومي توخي المزید من الحیطة ویجب الحصول موافقة مسبقة وفق  

 االمتثال.    لدینا. لمزید من المعلومات، استشر الشؤون القانونیة أو فریق
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 مصادر إضافیة
 

أحد أفراد فریق   إذا كانت لدینا أي أسئلة أو كنا بحاجة إلى مزید من المعلومات عن مدونة السلوك واألخالقیات، یمكننا التواصل مع الشئون القانونیة أو
األخالقیات  أو في صفحة   magna.com. یمكن العثور على قائمة بأعضاء فریق االمتثال على Magnaاألخالقیات واالمتثال القانوني في 

 . MagNETعلى  واالمتثال القانوني
 
 
 

  

https://magna.com/
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 مسرد المصطلحات
یمكن أن یأخذ عدة أشكال منھا المال (أو ما یعادل المال، مثل بطاقات الھدایا) أو الھدایا أو التبرعات لألعمال الخیریة أو    أي شيء لھ قیمة:

ف في  الوجبات أو نفقات السفر أو تذاكر األحداث أو غیرھا من وسائل الترفیھ أو النفقات التعلیمیة أو الخصومات أو الخدمات أو وعود بالتوظی 
 أو الحصول على أسھم في شركة.المستقبل 

. الرشوة ھي أي شيء ذا قیمة تُعطى أو تُعرض على شخص ما لمصلحتھ الشخصیة والتي یمكن  المدفوعات غیر المشروعةنوع من  الرشوة:
 .  Magnaاعتبارھا محاولة للتأثیر على إجراء أو قرار یتم اتخاذه (أو عدم اتخاذه) نیابة عن المنظمة التي یمثلونھا، لفائدة أو منحا میزة لـ  

 لمدونة وجمیع سیاساتنا. اتباع نص وروح القانون وقواعد ھذه ا االمتثال:

أو التأثیر فیھ بینما تختلف   Magnaبشكل عام، یشیر تعارض المصالح إلى الموقف الذي یمكننا فیھ اتخاذ قرار عمل لشركة  تعارض المصالح:
 .Magnaمصالحنا الشخصیة (أو مصالح شخص تربطك بھ قرابة أو تربطك بھ عالقة شخصیة) عن تلك الخاصة بـ 

 
"التس "التیسیر"):مدفوعات  " (أو  شكل من أشكال الرشوة، تُدفَع عادةً لصغار المسؤولین الحكومیین للحصول على خدمات روتینیة تحق لشركة   ھیل

Magna  .في حاالت أخرى بصورة قانونیة 
 

 إبرام النیة الصادقة على التصرف والتعامل بصدق وأمانة وإخالص.  حسن النیة:

أي مسؤول أو موظف في حكومة أو وزارة أو مصلحة إداریة أو ھیئة دولیة عامة أو أي شخص یتصرف بصفة رسمیة بالنیابة    المسؤول الحكومي:
 عن الحكومة أو الوزارة أو الھیئة الدولیة العامة، فضالً عن أي شخص یُعتقد أنھ مسؤول حكومي وفقًا إلجراءاتنا. 

معلومات لم یعلمھا المستثمرون أو العامة وإذا ُعرفت یمكن أن تؤدي إلى تغییر وجھة النظر في قیمة شركة أو أسھمھا أو سنداتھا.   معلومات داخلیة:
و نزاعات  ومن أمثلة المعلومات الداخلیة قرارات االستحواذ أو الدمج، أو حدوث تغییرات كبیرة في اإلدارة العلیا، أو وجود دعاوى قضائیة كبیرة أ

 الیة. عمّ 

شكل من أشكال الرشوة یتم فیھ إرجاع مبلغ من المال تم دفعھ بالفعل أو من المقرر دفعھ كمكافأة شخصیة إلجراء أو تعزیز ترتیب    عمولة خفیة:
 تجاري. 

في الھیئات  التواصل مع المسؤولین الحكومیین من أي مستوى، ویشمل ذلك األفراد المنتخبین لمناصب عامة وموظ التأثیر على صناع القرار:
 الحكومیة، بنیة التشجیع على اتخاذ قرار معین أو معارضة صدور ھذا القرار أو التأثیر على آلیة صنع القرار بأي صورة أخرى. 

أو غیر   المعلومات المتعلقة بفرد محدد أو قابل للتحدید. قد یكون الفرد قابالً للتحدید إذا كان من الممكن تحدیده، بشكل مباشر   البیانات الشخصیة:
) العوامل التي تفصح عن التفاصیل المادیة أو االجتماعیة أو المالیة  2) معرف مثل االسم أو رقم الھویة أو بیانات الموقع أو (1مباشر، بالرجوع إلى (

 عنھم.

ات الشخصیة أو تسجیلھا أو تنظیمھا  أي عملیة (عملیات) یتم إجراؤھا باستخدام البیانات الشخصیة، بما في ذلك جمع البیان معالجة البیانات الشخصیة:
 أو ھیكلتھا أو تخزینھا أو تعدیلھا أو استخدامھا أو الكشف عنھا أو محوھا أو إتالفھا.

یشمل الزوج أو الزوجة وشریك المنزل واألطفال والوالد والجد والحفید واألخ والعمة والعم وابنة األخت وابن األخ   األقارب أو األصدقاء المقربون:
ذین  الزوج واألشخاص الذین تربطك بھم عالقات ناشئة عن زواج سابق أو حضانة أو التبني، والفرد المرتبط بنا ویقیم في منازلنا واألصدقاء الوقریب 

 نتواصل معھم خارج العمل. 

٪) أو   10ة في المائة () یسیطر بشكل مباشر أو غیر مباشر على نسبة عشر1یمتلك الشخص مصلحة مؤثرة في شركة إذا كان (  المصلحة المؤثرة:
) یشغل  3٪) أو أكثر من ثروتھ الصافیة في الشركة؛ أو (10) استثمر عشرة بالمائة (2أكثر من األسھم أو األصول أو المصالح األخرى للشركة؛ أو (

 . Magna) سیستفید مباشرةً من عالقة العمل مع شركة 4دوًرا قیادیًا في العمل؛ أو (

 . Magnaسة أو شركة تعمل خارج سلطة شركة  أي شخص أو مؤس جھة خارجیة:
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 2016مایو  1 ُسنَّت في األصل:
 2022مایو  1 اإلصدار الحالي:

 2025الربع الثاني من  تاریخ المراجعة التالي:
 قسم األخالقیات واالمتثال القانوني  جھة اإلصدار:
  مجلس اإلدارة  جھة االعتماد:
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