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عملية اإلعفاء

 يحدد ميثاق شرف المهنة المتطلبات األساسية لألعمال المسؤولة. ومع ذلك، فإننا ندرك أن هناك حاالت تكون فيها متطلباتنا الداخلية صارمة للغاية بحيث ال يمكنها تلبية
 جميع الحاالت. ونحن على استعداد ألن من المناسب، في تلك الحاالت، أن تتخذ اإلدارة العليا قرارا مستنيرا وأن تتنازل عن متطلبات معينة. على سبيل المثال، توفير السفر

 .للموظفين الحكوميون أو قبول هدية من شريك

 إذا كنت تعتقد أنه يجب التنازل عن أحد المتطلبات الواردة في ميثاق شرف المهنة، فاتصل بكبير مسؤول االلتزام للحصول على معلومات حول كيفية معالجة هذه الطلبات
.ورفعها إلى اإلدارة العليا للمناقشة واتخاذ القرار
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ماذا يحدث عندما تثير المخاوف؟
 يتم التعامل مع جميع التقارير بسرية. نحن نشارك المعلومات فقط مع أولئك

الذين هم ضروريون للتحقيق بشكل صحيح في هذه المسألة
 نبدأ التحقيقات على الفور وفًقا إلجراءات التحقيق الخاصة بسكاتك؛ تعتمد المدة

.التي تستغرقها التحقيقات على مدى تعقيد وشدة القلق
 إذا قمت باإلبالغ دون الكشف عن هويتك، فلن نتمكن من االتصال بك أو

.مشاركة أي نتائج، إذا كان ذلك مناسبا

  ماذا يحدث لك كمراسل؟
 ال شيء؛ نحن ال نتسامح مع أي شكل من أشكال االنتقام ضد الموظفين الذين

 .يبلغون عن االنتهاكات المشتبه بها بحسن نية
 نحن نحمي المبلغين عن المخالفات ونبقي هويتهم مجهولة الهوية ويعتبر اإلبالغ

.عن المعلومات غير قانوني في البلدان التي نعمل فيها وسيتم تأديبنا وفقا لذلك

ما الذي يمكنك اإلبالغ عنه؟
أي انتهاك محتمل للقانون

أي انتهاك محتمل لميثاق شرف سكاتك المهني
أي انتهاك محتمل لسياسات أو إجراءات سكاتك

ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل اإلبالغ؟
 نحن ال نتوقع منك أن يكون لديك كل الحقائق أو إجراء التحقيق الخاص بك -

 الشك المعقول يكفي. ليس األمر متروًكا لك لتقرر ما إذا كان السلوك الذي تراه
.انتهاًكا أم ال

أين يمكنك اإلبالغ؟
مديرك المباشر أو أي شخص آخر في اإلدارة

مسؤول االلتزام الخاص بك أو نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام
ممثل الموارد البشرية الخاص بك

 المندوب المحلي المعين للسالمة في مكان العمل
 من خالل قناة اإلبالغ عن المخالفات - مجهول الهوية إذا لزم األمر

من خالل آلية التظلم
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 ويقع على عاتق كل واحد منا واجب اإلبالغ عن الشواغل المتعلقة بسوء السلوك.
 تعد التقارير الواردة من موظفينا وأصحاب المصلحة أمرا بالغ األهمية بالنسبة لنا
 لفهم متى ال تكون األمور كما ينبغي أن تكون في سكاتك - وبالتالي تذكر أن عتبة

 .اإلبالغ منخفضة

 قد يتطلب األمر شجاعة للتقدم ومشاركة المخاوف أو اإلبالغ عن زمالئك. تدرك
 سكاتك هذا وتشجعك على إثارة المشكالت مع مديرك أو مدير مديرك. يمكنك دائما

 مشاركة المخاوف مباشرة مع االلتزام. وإذا كنت غير مرتاح لمناقشة مخاوفك
 شخصيا، فيمكنك استخدام قناة اإلبالغ عن المخالفات المتاحة لجميع الموظفين

 وشركاء األعمال وأصحاب المصلحة. تذكر أن سكاتك ال تتسامح مع االنتقام من أي
 .نوع ضد أولئك الذين يبلغون بحسن نية

 تحمي قناة اإلبالغ عن المخالفات خصوصية األفراد الذين يبلغون عن المخاوف
 باإلضافة إلى خصوصية األفراد الذين هم موضوع بالغ. تستخدم سكاتك شركة

 مستقلة إلدارة جميع التقارير ويتم التعامل مع كل منها على أنه سري مع وصول
 مقيد للغاية. القناة مفتوحة دائًما ومتاحة بمعظم اللغات المحلية. يتم الحفاظ على

 سرية هويتك دائما ما لم توافق على خالف ذلك. يمكنك أيضا اختيار عدم الكشف
 عن هويتك. نحن نشجع الصحفيين على التقديم بأسمائهم، مع تقييد الوصول، حتى

 نتمكن من االتصال بك إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات إلثبات
 .االدعاء

 يدعم االلتزام إدارة سكاتك لحل االدعاءات المثبتة وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة
 إلى إجراءات تأديبية أو تصحيحية. قد يواجه أي شخص ينتهك القانون أو هذا

 الميثاق شرف المهنة إجراءات تأديبية، تصل إلى إنهاء العمل. قد تضر االنتهاكات
 الجسيمة بشكل دائم بسمعة سكاتك وتسبب خسائر تجارية كبيرة، وقد تعرض

 .انتهاكات القانون سكاتك للغرامات والعقوبات وربما السجن للمتورطين

اإلبالغ عن المخاوف
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مسؤولياتك
 يجب أن تكون كل من البيانات المالية وغير المالية والمدخالت التي تقدمها إلى

تقاريرنا الفصلية والسنوية دقيقة وموثوقة ومتوازنة وكاملة
 يجب أن تكون جميع المعلومات وفًقا لمعايير اإلبالغ ذات الصلة وأن تقدم

بطريقة عادلة وشفافة
 يجب عليك اإلبالغ فوًرا عن أي تحريف محتمل للبيانات أو المعلومات

 يجب أن يكون تواصلنا وتقاريرنا مفتوحة وصادقة وأن يتم تقديمها في الوقت
المناسب

السياسات واإلجراءات
  دليل المبادرة العالمية إلعداد

(GRI) التقارير
إجراءات اإلبالغ السنوي عن االستدامة
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 تسعى سكاتك جاهدة لتحقيق المزيد من الشفافية واالنفتاح حول أنشطتنا التجارية
 وبياناتنا غير المالية. نحن نعتقد أن تحسين المعلومات المتاحة للجمهور حول

 أعمالنا سيعزز ثقة أصحاب المصلحة في قدرتنا على إضافة قيمة إلى المجتمع
.ككل، وكذلك إلى المجتمعات التي نعمل فيها

 نحن ملتزمون بتقديم تقارير شفافة ومنتظمة لتمكين أصحاب المصلحة الرئيسيين في
.شركتنا من تحليل ومقارنة أدائنا وتطورنا بمرور الوقت

 نحن نشارك بانتظام مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لفهم أنواع
 الموضوعات والقضايا التي تهمهم لتحديد أولويات إعداد التقارير لدينا. يتم

 تحديد الموضوعات المادية بناء على توقعات أصحاب المصلحة واآلثار الكبيرة
 واألولويات االستراتيجية الداخلية. يتم تحديد توقعات أصحاب المصلحة من خالل

 المقابالت الرسمية، وفي الحوار مع أصحاب المصلحة المحليين لدينا كجزء من
 أعمالنا اليومية على أرض الواقع. كما نتلقى تعليقات أصحاب المصلحة على
.مستوى الشركات من خالل الحوارات مع المستثمرين والمنظمين والممولين

معاييرنا
 نحن نقدم إفصاحات كاملة وعادلة ودقيقة ومفهومة في تقاريرنا المالية وغير

 المالية
 (ESG) نحن نقدم تقارير عن الموضوعات البيئية واالجتماعية والحوكمة المادية

على أساس ربع سنوي وسنوي
 يغطي نطاق إعداد تقارير الموضوعات البيئية واالجتماعية والحوكمة المادية لدينا

جميع المشاريع التي لدينا فيها سيطرة تشغيلية
 لعام (GRI) نحن نقدم تقاريرنا وفقا لمعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير

 (2016 (الخيار األساسي
 وتماشًيا مع فرقة (CDP) نحن نقدم تقاريرنا إلى مشروع الكشف عن الكربون

 .(TCFD) العمل المعنية باإلفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ
 نحن نقدم تقارير عن كيفية قيام شركتنا بتحديد وإدارة المخاطر المتعلقة بجميع
 موضوعات البيئية واالجتماعية والحوكمة المادية بما في ذلك حقوق اإلنسان

 والتنوع البيولوجي واستخدام الموارد والدائرية والمناخ والمياه والصحة والسالمة
 واألمن والبيئة وخلق القيمة المحلية والتنوع والمساواة بين الجنسين والسلوك

 .التجاري المسؤول
نحن نتحلى بالشفافية ونكشف علنا عن جميع التبرعات والمساهمات

22. االنفتاح والشفافية
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 المعلومات الداخلية هي معلومات غير عامة حول سكاتك أو مشاريعنا والتي من
 المحتمل أن تؤثر على سعر السهم، وهي معلومات من المحتمل أن يستخدمها

 مستثمر معقول كجزء من قرار استثماري. ال تتم مشاركة هذه المعلومات حتى يتم
.إرسالها رسميا من خالل إصدار البورصة أو موقع سكاتك اإللكتروني

 ويشمل ذلك معلومات حساسة مثل إبرام اتفاقية شراء الطاقة أو التحديات أو
 النجاحات في محطات الطاقة لدينا أو الوصول إلى اإلغالق المالي أو األرقام المالية

المتوقعة أو توقيع عمليات االستحواذ

معاييرنا
نحافظ على سرية المعلومات الداخلية ونمنع مشاركتها مع أشخاص غير

مصرح لهم 
 نقوم بتحديث قوائم األشخاص الذين يتم منحهم حق الوصول إلى المعلومات

الداخلية
نحن نكشف علًنا عن المعلومات الداخلية دون تأخير

مسؤولياتك
 حافظ على سرية المعلومات الداخلية وشارك المعلومات فقط مع الزمالء الذين

لديهم حاجة ماسة إليها في عملهم، على النحو المصرح به من قبل مديرك
 ال تقم أبًدا بشراء أو بيع أسهم في سكاتك أو غيرها من الشركات بناء على

معلومات غير عامة
 ال تشارك أبدا المعلومات الداخلية مع أفراد غير مصرح لهم

 تأكد مما إذا كنت تعتبر من المطلعين األساسيين ويحظر عليك التداول فيما
يتعلق بالتقارير المالية

السياسات واإلجراءات
 دليل من الداخل

دليل المطلعين األساسيين
دليل اإلفصاح عن المعلومات

 أوسلو بورس إنسيدر لوج
سرية عقد العمل

21. معلومات داخلية
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 تحتفظ سكاتيك بمعلومات غير متاحة للجمهور ويجب إدارة هذه المعلومات بعناية.
 هذه المعلومات قيمة لموردينا وعمالئنا ومنافسينا، وقد تضر بسكاتك إذا أصبحت

 معرفة عامة. لذلك فإننا نحمي المعلومات غير العامة ونسمح لألفراد بالتواصل
 أو اإلدالء ببيانات نيابة عن سكاتك من خالل أي قناة خارجية، بما في ذلك وسائل

.التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم

معاييرنا
 نحن نسمح فقط لألفراد المصرح لهم بالتحدث إلى وسائل اإلعالم أو أعضاء

 مجتمع االستثمار أو اإلدالء ببيانات نيابة عنا على وسائل التواصل االجتماعي
نقوم بمراجعة المعلومات التي ننقلها للتأكد من دقتها وشفافيتها

مسؤولياتك
الحفاظ على سرية المعلومات غير العامة حول سكاتك

 عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي، ضع في اعتبارك المعلومات التي
 تشاركها

 احتفظ بجميع المعلومات غير العامة عن عمالئنا وموردينا بنفس درجة السرية
التي تقدمها لمعلومات سكاتك

 ال تستخدم المعلومات المعروفة لك من خالل عملك لتحقيق منفعة شخصية
ينطبق واجب السرية أيضا بعد عملك أو تعيينك مع سكاتك

إذا تواصلت معك الصحافة أو وسائل اإلعالم، توجيهها إلى االتصاالت

السياسات واإلجراءات
سياسة التواصل الجماعي
عمليات التفتيش المباغت

20.المتحدث بالنيابة عن سكاتك
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التواصل بالطريقة الصحيحة

 تلتزم سكاتك بالتواصل المفتوح والدقيق مع مساهمينا وأصحاب المصلحة والجمهور. نحن نعتقد أن التواصل المفتوح والتعامل السليم مع المعلومات أمر ضروري لبناء الثقة
 .في شركتنا
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 وتفرض القيود التجارية والجزاءات على البلدان والقطاعات االقتصادية والشركات
 واألفراد إلنفاذ األمن القومي والسياسات الخارجية. وتتراوح القيود من جعل

.الدخول في اتفاق مع شركة أو فرد أمًرا غير قانوني، إلى تقييد تجارة سلع معينة

معاييرنا
 نبذل العناية الواجبة من شركائنا التجاريين للتأكد من أنهم ال يخضعون للقيود

التجارية
 نحن نلتزم بجميع قوانين العقوبات المعمول بها، ونقيم ما إذا كانت موافقة الحكومة

مطلوبة قبل استخدام العناصر الخاضعة لمراقبة الصادرات

مسؤوليتك
 ضمان إجراء تقييم لمخاطر الجزاءات في بلد ما

 ضمان فحص العمالء والشركاء والموردين من قوائم العقوبات وفقا إلجراءات
العناية الواجبة للنزاهة

 الحصول على التراخيص الحكومية الالزمة إذا كنت تتعامل مع استيراد
وتصدير السلع والتكنولوجيا

 تواصل للحصول على الدعم إذا كانت لديك أسئلة ألن العقوبات ولوائح خبراء
االستيراد يمكن أن تكون معقدة

السياسات واإلجراءات
إجراءات العناية الواجبة للنزاهة
  استبيان العناية الواجبة للنزاهة

الخارجي
استبيان العناية الواجبة للنزاهة للعمالء

 سياسة إدارة المخاطر
إجراءات إدارة المخاطر

19. ضوابط التجارة
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 تلتزم سكاتك بالمنافسة العادلة والمفتوحة ونلتزم بقوانين مكافحة االحتكار المعمول
 بها. نحن نتنافس على جودة خدماتنا وال نتسامح مع تزوير العطاءات أو تحديد

.األسعار أو المشاركة في السوق أو إساءة استخدام القوة السوقية

معاييرنا
نحن ال ننخرط أو نتسامح مع السلوك المانع للمنافسة

 عندما نتعاون مع الشركاء، فإننا نضمن االلتزام لقوانين مكافحة االحتكار أو
المنافسة المعمول بها

 نحن ال نشارك المعلومات غير العامة الحساسة تجارُيا ما لم يكن ذلك ضروريا
 وقانونيا

مسؤولياتك
عدم الدخول في اتفاقات مانعة للمنافسة أو االنخراط في سلوك مانع للمنافسة

 ال توافق على تحديد األسعار أو تخصيص األسواق حسب المنطقة أو المنتجات
أو العمالء مع منافسينا

 ال تناقش أي جانب من جوانب عملية المناقصة أو المزايدة مع موردينا أو
 منافسينا

ال تعطي أي معلومات سرية عن المورد لمنافسيه
 كن حذرا بشأن المعلومات التي تشاركها مع المنافسين وال تشارك أبدا معلومات

حول أسعارنا أو حساباتنا أو بياناتنا الحساسة تجارًيا
التدقيق في االنتباه إلى اتفاقات الحصرية أو البنود المانعة للمنافسة

18. المنافسة العادلة
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 تذكر: ال يمكن إدارة المخاطر إذا لم يتم تحديدها، وتحمل مسؤولية ضمان لفت انتباه مديرك
.إلى األعالم الحمراء

 :األعالم الحمراء التي يجب البحث عنها

:عند التعامل مع شركاء األعمال، قد نواجه عالمات تحذير من السلوك غير القانوني، بما في ذلك

توصيات من الموظفين الحكوميين أو السلطة الحكومية
ملكية الموظف الحكومي أو أفراد أسرته

عدم الرغبة في الكشف عن المستفيدين أو الملكية النهائية
تبرير العمل غير واضح أو يتم وصف الخدمات بشكل غامض

االفتقار إلى القدرات الكافية ومؤهالت الموظفين
 اإلصرار على الدفع خارج الدولة التي سيتم فيها تقديم الخدمات

 مشاركة أو دفع التعويض مع أطراف ليست جزءا من عقد سكاتك
عرض أو تقديم فواتير كاذبة

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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مسؤولياتك
 تعرف على ما يمكنك معرفته عن شريك تجاري محتمل قبل إحضار هذه

الشركة إلى سكاتك
 التأكد من أن جميع شركاء األعمال يخضعون للمستوى المناسب من العناية

 الواجبة للنزاهة
 اترك الوقت الكافي لتعزيز العناية الواجبة إذا لزم األمر

 تذكر أنه يجب تحديث العناية الواجبة للنزاهة وأنها خاصة بالمعامالت، لذلك
 قد ال تكون العناية الواجبة للنزاهة الحالية صالحة أو قابلة للتطبيق على معاملة

 منفصلة
 التواصل والمتابعة بانتظام فيما يتعلق بتوقعات االلتزام لدينا

 اإلبالغ الفوري عن سوء السلوك من قبل شريك تجاري إلى مديرك وإلى
 االلتزام

 نحن ندرك أن الوسطاء الذين يعملون نيابة عنا يمثلون مخاطر قانونية وسمعة
 متزايدة، بما في ذلك الوكالء واالستشاريون وجماعات الضغط

السياسات واإلجراءات
إجراءات العناية الواجبة للنزاهة

العناية الواجبة بحقوق اإلنسان
استبيان العناية الواجبة للنزاهة الخارجي

استبيان العناية الواجبة للنزاهة للعمالء

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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 تقوم سكاتك بتقييم شركاء األعمال المحتملين لتأكيد الكفاءة التجارية ونزاهة
 لتقييم قدرة شركاء األعمال (IDD) الشركات. نحن نجري العناية الواجبة للنزاهة
 على تلبية معاييرنا وقيمنا على وجه التحديد. بمجرد اختيار الشريك، نقوم بمراقبة
 أداء العقد للقبض على المخاطر المتطورة. نواصل تطوير ضوابطنا حول شركاء
 األعمال من أجل تجنب المخاطر المتعلقة بالسمعة والقانونية والتشغيلية التي يمكن

 .أن تجلبها أطراف ثالثة، وكلها قد تعرض سمعتنا وأعمالنا للخطر

معاييرنا
 نتوقع من شركائنا التجاريين االلتزام لجميع القوانين واللوائح ذات الصلة، والعمل

بشكل متسق مع ميثاق شرف المهنة هذا
 نقوم بتقييم شركاء األعمال لمخاطر النزاهة من خالل إجراء العناية الواجبة

للنزاهة الخاص بنا
 نحن نعرف مخاطر النزاهة على نطاق واسع لتشمل الفساد وغسل األموال

 والعبودية الحديثة والعمل القسري واالتجار بالبشر وعمل األطفال وانتهاكات
 حقوق اإلنسان

 نحن ندقق عن كثب في الوسطاء وجماعات الضغط والمطورين والمساهمين
نحن ال ندخل في عالقات تجارية ملزمة دون سبب تجاري واضح

 نقوم بدمج متطلبات االلتزام في العقود
نحن ندفع لشركاء األعمال مقابل وثائق مرضية للعمل المنجز

نحن نعزز أهمية االلتزام واألخالقيات من خالل سالسل التوريد الخاصة بنا
نحن نضبط أي محاولة من قبل شركائنا التجاريين النتهاك معاييرنا األخالقية

17. معرفة شركائنا التجاريين

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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توقعات لشركائنا التجاريين

 تسعى سكاتك جاهدة إلشراك شركاء األعمال الذين يعكسون قيمنا ونزاهتنا. نحن ملتزمون بإنشاء سلسلة قيمة مسؤولة لحماية مجتمعاتنا المحلية ومنع المخاطر المتعلقة
.بالسمعة والتشغيل والقانونية على سكاتك
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 ويهدف غسيل األموال إلى إخفاء عائدات الجريمة، مثل األموال المتأتية من االتجار
 بالمخدرات واإلرهاب والفساد والتهرب الضريبي واالتجار بالبشر. يتم العمل على
 عائدات النشاط اإلجرامي في النظام المالي الشرعي عن طريق تمرير األموال من

 خالل التحويالت والمعامالت المعقدة، أو سلسلة من األعمال التجارية. تكافح سكاتك
 .غسل األموال ونفذت ضوابط لمنع غسل األموال الملوثة من خالل عملياتنا

معاييرنا
نحن نلتزم بجميع قوانين غسيل األموال المعمول بها

 نحن نجري العناية الواجبة لشركائنا التجاريين وأصحابهم المستفيدين
 نتوقع من جميع األطراف المتعاقدة إبالغنا بهيكل ملكيتها الكامل

نحن نقوم فقط بالدفع إلى حساب مصرفي في البلد الذي يتم فيه تقديم الخدمات

مسؤولياتك
اتبع إجراءات العناية الواجبة للنزاهة

 كن منتبًها إذا اقترح شريك تجاري ترتيًبا مصرفًيا غير عادي أو هيكل معاملة
 يبدو غير عادي أو معقد

 استخدم المزيد من االهتمام عندما يطلب منك تلقي أو إجراء مدفوعات في
المالذات الضريبية ووضع عالمة على ذلك لاللتزام

السياسات واإلجراءات
إجراءات العناية الواجبة للنزاهة

16. مكافحة غسيل األموال

• 

• 

• 

•

• 

• 

•

•
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مسؤولياتك

 ال تقدم أو تأذن أو تعطي أي شيء ذي قيمة لوكيل أو ممثل أو وسيط أو موظف
حكومي للتأثير على أي إجراء يتعلق بموقف المستلم

 ال تقم أبدا بإجراء مدفوعات التسهيل ما لم تكن صحتك أو سالمتك أو حريتك
مهددة، ثم قم باإلبالغ عن الدفع على الفور إلى مديرك واالمتثال

تقييم المخاطر للمعامالت المقترحة لتحديد مخاطر الفساد والتخفيف من حدتها
 تجنب التحديات الناشئة عن اإلجراءات  البيروقراطية أو التنظيمية من خالل

اإلعتناء الدقيق بالتفاصيل والوثائق و تحري الدقة بها
 دفع الرسوم الحكومية فقط مقابل اإليصال الرسمي، إلى حساب تديره الحكومة،

 وتأكيد شرعية الرسوم من خالل األسعار المتاحة للجمهور
 ال تتسامح أبًدا مع أن شركاءنا التجاريين يقدمون لك ميزة فيما يتعلق بمنصبك

كموظف في سكاتك

 على جميع شركاء (IDD) إجراء مستوى مناسب من العناية الواجبة للنزاهة
 األعمال المحتملين بما في ذلك البائعين والمقاولين والموردين والمطورين ودعم

تحديد أصحابهم المستفيدين النهائيين
 ضمان إحياء ذكرى جميع العالقات التجارية في اتفاق مكتوب، مع التزامات

كافية لمكافحة الفساد، وتعويض متناسب مع وثائق العمل المنجز

السياسات واإلجراءات
برنامج سكاتك لمكافحة الفساد

إجراءات العناية الواجبة للنزاهة
سياسة إدارة المخاطر

إجراءات إدارة المخاطر

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•
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 تحظر سكاتك جميع أشكال الفساد. نحن ندرك أن الفساد يقوض أعمالنا، ويشوه
 المنافسة، ويقوض الثقة في الحكومات. تنفذ سكاتك برنامًجا فعاالً لاللتزام لمكافحة

 .الفساد لحماية أعمالنا من الرشوة وتسهيل المدفوعات وتجارة النفوذ

معاييرنا
نحن نعارض جميع أشكال الفساد ونلتزم دائما بقوانين مكافحة الفساد

نحن ملتزمون بإدارة أعمالنا بشفافية ونزاهة
 نحن نحظر بنشاط أي شخص يعمل نيابة عنا من االنخراط في الرشوة أو التيسير
 أو العموالت أو أي سلوك غير الئق آخر يشمل موظفون حكوميون أو أشخاًصا

 عاديين
 نحن ننفذ ضوابط على مجامالت األعمال لضمان عدم اعتبارها فاسدة أو تسهل

 إساءة استخدام المنصب
 نحن ننفذ ضوابط على التبرعات الخيرية والرعاية لضمان عدم اعتبارها رشوة

لتأمين ميزة تجارية
 نحن نحمي سلسلة التوريد الخاصة بنا ألن الفساد يخلق مخاطر كبيرة على سكاتك

حتى لو لم نكن متورطين بشكل مباشر
 نحن نحمي موظفينا إذا تم ابتزاز المدفوعات من خالل تهديد الصحة أو السالمة

أو االحتجاز

15. مكافحة الفساد والرشوة

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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مسؤولياتك
 أبلغ قائدك دائما باالجتماعات مع المسؤولين الحكوميين

 إلى أقصى حد ممكن، أحضر شخصا معك
تسجيل محاضر االجتماعات واألرشيف للرجوع إليها

تعرف على اللوائح المتعلقة بالموظفين الحكوميين بما في ذلك الضيافة
 كن حذرا عند تقديم الضيافة وتأكد من عدم وجود مشكالت أو مفاوضات أو

 طلبات أو موافقات معلقة
 التأكد من أن القانون أو اللوائح أو السياسات الواجبة التطبيق تسمح صراحة أو

تتطلب دفع النفقات المتعلقة بالموظفين الحكوميون من قبل سكاتك
توثيق أن جميع النفقات لها سبب تجاري واضح ومعقول

 اإلبالغ عن أي طلب للحصول على مزايا غير الئقة من مسؤول حكومي إلى
 مسؤول االلتزام الخاص بك

السياسات واإلجراءات
سياسة السفر والنفقات • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 
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 ينظم الموظفون الحكوميون ترخيصنا للعمل وهم أصحاب مصلحة مهمون في
 أعمالنا. تتحكم العديد من الحكومات عن كثب في أنشطة مسؤوليها لحماية الحياد

 ومنع إساءة استخدام المنصب. تمتثل سكاتك لجميع هذه الضوابط ونفذت متطلبات
 .إضافية لضمان عدم المساس بتفاعالتنا مع المسؤولين الحكوميين وشفافيتها دائما

 يعتبر جميع المسؤولين المنتخبين أو المعينين أو ممثلي الحكومات موظفين
 حكوميين. يجب أن تدرك أن سكاتك تعرف الموظفين الحكوميين على نطاق

 واسع. تنطبق المتطلبات الواردة أدناه أيضا على موظفي الشركات المملوكة للدولة
 أو الشركات التي تؤدي وظيفة حكومية. موظفو المنظمات العامة الدولية (مثل

 األمم المتحدة أو االتحاد األوروبي أو البنك الدولي)؛ ممثلو األحزاب السياسية أو
 المرشحين للمناصب؛ أفراد العائالت المالكة؛ وأفراد األسرة المقربين أو شركاء

.األعمال من أي مما سبق

معاييرنا
 نحصل على الموافقات والتراخيص والتصاريح الحكومية من خالل تطوير
 مشاريعنا بأعلى جودة ومن خالل االلتزام الجاد بجميع المتطلبات التنظيمية

نحن ال نقدم الهدايا أو الترفيه والضيافة المتواضعة فقط للموظفين الحكوميين
نحن ال ندفع تكاليف السفر أو اإلقامة أو النفقات ذات الصلة للموظفين الحكوميين
 نحن ال نقدم أي شيء ذي قيمة مباشرة للموظفين الحكوميين أو بشكل غير مباشر

من خالل عائالتهم وأصدقائهم
 نقوم بتسجيل وأرشفة اجتماعاتنا مع المسؤولين الحكوميين

 نطلب من جميع جماعات الضغط أو االستشاريين الذين يتفاعلون مع المسؤولين
 الحكوميين الكشف عن أنهم ممثلون لشركة سكاتك واتباع متطلباتنا بدقة لمنع

تصور التداول في النفوذ

14. التفاعل مع الموظفين الحكوميين

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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  معاييرنا المتعلقة بالسفر 
 نحن نسافر فقط عندما يكون هناك سبب تجاري واضح ومشروع لوجود سكاتك

والتكاليف معقولة
 يشمل السفر تكاليف جميع وسائل النقل بما في ذلك سيارات األجرة والحافالت

 والقطارات والرحالت الجوية والفنادق أو النفقات العرضية ذات الصلة
 نحن ندفع دائًما تكاليفنا الخاصة المتعلقة بالسفر واإلقامة والنفقات الطارئة

نحن ال ندفع نفقات السفر واإلقامة والنفقات الطارئة لآلخرين

 مسؤوليتك
ال تقدم أو تقبل الهدايا أبًدا

ال تقبل أبدا أي شيء ذي قيمة مقابل إجراء إيجابي
 تقديم الهدايا التي من الواضح أنه من المحرج رفضها للموارد البشرية التي

 ستشارك داخل المكتب (إذا كانت قابلة للتلف، مثل الفاكهة)، أو ستتبرع
للجمعيات الخيرية، أو تعطي داخلًيا من خالل اليانصيب

 تسجيل جميع الهدايا، وليس المواد الترويجية، في سجل الهدايا العالمي من
سكاتك

 ال تقدم أبدا الضيافة أو الترفيه بكميات مفرطة يمكن أن يصل إلى مظهر
السلوك غير الالئق

 يتم دفع التكاليف المتعلقة بالضيافة دائما من قبل أكبر مشارك في سكاتك
قبل تقديم مجامالت األعمال، تأكد من أنها تتوافق مع سياسات المستلم

 ناقش عروض الضيافة أو الترفيه مع مديرك وتأكد من أن مطالبات السداد
 تتضمن أسماء ومناصب جميع المشاركين والغرض من العمل واإليصاالت
 طلب المشورة من االلتزام إذا كنت غير متأكد مما هو مسموح به أو مناسب

السياسات واإلجراءات
 سجل سكاتك العالمي للهدايا
 سياسات وإجراءات السفر

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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 يمكن استخدام مجامالت األعمال للتواصل وبناء عالقاتنا مع شركاء األعمال. ومع
 ذلك، في بعض الحاالت، قد ينظر إليها على أنها أداة لكسب التأييد، أو لتأمين ميزة
 غير مستحقة، أو حتى لالنخراط في الفساد. نفذت سكاتك ضوابط حول مجامالت

 األعمال لضمان عدم وجود أي سوء فهم حول نوايانا، وحتى ضوابط أكثر صرامة
.حول تفاعالتنا مع المسؤولين الحكوميين

 نحن ال نقدم أو نقبل أبدا المجامالت التجارية التي يمكن، أو يمكن أن ينظر إليها،
.تؤثر بشكل غير صحيح على قرار العمل

معاييرنا فيما يتعلق بالهدايا والمواد الترويجية
الهدايا هي شيء يعطى دون توقع أي شيء في المقابل، بما في ذلك حسن النية
 لدينا سياسة عدم تقديم الهدايا مما يعني أننا ال نسمح بتقديم أو قبول الهدايا نيابة

 عن سكاتك
 نحن نسمح بعرض وقبول العناصر الترويجية مثل األقالم أو المظالت أو

 مسودة لتدوين المالحظات أو العناصر التي تبلغ قيمتها القصوى 15 دوالًرا
 أمريكياً وعادة ما يتم تمييزها بشعار الشركة

نحن ال نقدم أو نقبل أبًدا نقًدا أو هدايا تشبه النقد بما في ذلك بطاقات الهدايا
 نحن نفهم أن هناك حاالت يمكن أن ُيحرم فيها رفض الهدية، وفي هذه الحالة

 يمكن قبول الهدية إذا كانت ذات قيمة معقولة، وتم تسجيلها في سجل هدايا
.سكاتك، ويتم تسليمها على الفور إلى سكاتك للتخلص منها

معاييرنا المتعلقة بالضيافة
 تتخذ الضيافة والترفيه أشكاال عديدة، بما في ذلك الوجبات والمشروبات

والندوات وحفالت االستقبال والمناسبات االجتماعية والترفيه
 نحن نقدم أو نقبل الضيافة فقط عندما يكون هناك سبب تجاري واضح ومشروع

لسكاتك للمشاركة والتكاليف معقولة وليست فخمة
 (نحن نمتنع عن قبول أو تقديم الضيافة بشكل متكرر من نفس الفرد (األفراد

 نحن ال نشمل األزواج أو أفراد األسرة
 نتوقع أن يكون موظفونا حاضرين دائًما لبناء عالقات مع األفراد عند تقديم

 الضيافة أو الترفيه
 نحن نحظر أي ضيافة أو ترفيه أثناء المواقف الحساسة، على سبيل المثال أثناء

أو قبل عمليات تقديم العطاءات عن كثب، أو المفاوضات أو منح العقود

13. إعطاء وتلقي مجامالت العمل
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 قد تؤثر المناصب اإلدارية وحصص الملكية في شركات أخرى على قدرتك على
.اتخاذ قرار لصالح سكاتك أو ينظر إليها على أنها تؤثر عليها

معاييرنا
 نحن نطلب موافقة اإلدارة قبل أن يتولى موظفونا مناصب مجلس اإلدارة التي

 تستغرق وقتا طويال أو التي سيتم الدفع لهم مقابلها
 نطلب من الموظفين أن يكونوا شفافين بشأن مصالح اإلدارة والملكية في

 الشركات األخرى التي تكون أو قد تصبح موردا أو شريكا تجاريا أو منافسا
لشركة سكاتك

مسؤولياتك
 الكشف عن المديرين الذين يستهلكون وقتا طويال أو مدفوعا لمديرك المباشر

والحصول على الموافقة الالزمة
 الكشف عن حصص الملكية المباشرة أو غير المباشرة في الشركات غير

 المتداولة علًنا والتي تكون، أو قد تصبح، موردا أو شريًكا تجارًيا أو منافًسا
لشركة سكاتك

12. اإلبالغ عن المديرين ومصالح الملكية

• 

•

• 

•
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 يقع على عاتق جميع الموظفين واجب التصرف بما يحقق المصلحة الفضلى لشركة
 سكاتك. يوجد تضارب في المصالح عندما تتعارض مصلحة شخصية محتملة مع

 المصلحة الفضلى لشركة سكاتك. حتى لو كان تضارب المصالح ال يؤثر في الواقع
.على قرارك، فقد ينظر إليه اآلخرون على أنه نقص في الحياد

معاييرنا
 نحن نحترم الشؤون الخاصة لموظفينا ولكن عند اتخاذ القرارات نيابة عن سكاتك

نتوقع أن يكون القرار مبنيا على مصلحة سكاتك الفضلى
 نطلب من جميع الموظفين أن يكونوا شفافين تماما بشأن أي تضارب فعلي أو

محتمل أو متصور في المصالح لحماية سالمة عملياتنا
نحن نفصل المسؤوليات الوظيفية حيثما أمكن لمنع تضارب المصالح من الظهور

 

مسؤولياتك
اتخذ دائما القرارات التي تصب في مصلحة سكاتك

 الكشف عن تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل أو المتصور مع مديرك
 المباشر

تسجيل جميع حاالت تضارب المصالح في سجل تضارب المصالح للمجموعة
 تجنب المواقف التي تشارك فيها في توظيف أو إشراك قريب أو صديق مقرب

 ال تدع العالقات الشخصية مع شركاء األعمال تؤثر على قرارات العمل
ضع في اعتبارك كيف يمكن لآلخرين أن ينظروا إلى عالقاتك الشخصية

السياسات واإلجراءات
 سجل تضارب المصالح للمجموعات

11. تجنب تضارب المصالح

• 

• 

• 

• 
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• 
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 تشمل أصول سكاتك كل ما نملكه أو نستخدمه إلجراء أعمالنا بما في ذلك األدوات
 التي تم توفيرها لك ألداء وظيفتك. تشمل أصولنا المعدات والمرافق واألنظمة

 والبرامج وأجهزة الكمبيوتر والملكية الفكرية والمزيد. جميع موظفينا موثوق بهم
 لتحمل مسؤولية حماية أصول شركتنا من سوء االستخدام والخسارة والتلف والهدر

.والسرقة

معاييرنا 
 نحن نحمي تكنولوجيا المعلومات لدينا من خالل أنظمة األمان وحقوق الوصول

 وكلمات المرور
 نحن نحمي منشآتنا من الوصول غير المصرح به

نحن نستخدم فقط األنظمة المعتمدة من قبل سكاتك لمشاركة المعلومات وتخزينها
نحن نحترم حقوق الطبع والنشر لبرامج الكمبيوتر ونلتزم بشروط تراخيصنا

مسؤولياتك
 طلب إذن من مديرك إذا كنت بحاجة إلى استخدام أصول الشركة ألغراض ال

تتعلق مباشرة بأعمالنا
 تأكد من دقة التقارير التي تقدمها للحصول على أموال الشركات بما في ذلك

 الجداول الزمنية ونفقات السفر ومطالبات المزايا
 بالنسبة للمديرين، خذ الوقت الالزم لمراجعة المطالبات المقدمة من فريقك قبل

 الموافقة على صرف أموال الشركات
 اتبع دائًما بروتوكوالتنا لمنح حق الوصول وال تشارك بيانات اعتماد الوصول

والرموز المميزة وكلمات المرور PIN بما في ذلك رموز
 الحماية من الهجمات اإللكترونية واألنشطة الضارة مثل التصيد االحتيالي

 واإلبالغ عن أي مخاوف لمديرك
 تأكد من أن شارة سكاتك أو بطاقة المرور الخاصة بك موجودة على شخصك

 ومرئية
 كن حذرا عند مشاركة الملكية الفكرية لشركة سكاتك وتأكد من الموافقة على

 النقل

10. حماية أصولنا

• 

• 

• 

•

• 
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•
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 تعتمد إدارتنا ومساهمونا وبنوكنا وشركاؤنا على دقة بياناتنا المالية وفعالية
 ضوابطنا المحاسبية الداخلية. يعد تسجيل البيانات المالية وإعداد التقارير عنها بدقة

 وموضوعية أمرا ضروريا لمصداقية سكاتك وسمعتها. وهو أيضا شرط أساسي
.للوفاء بااللتزامات والمعايير القانونية والتنظيمية

معاييرنا
 نقوم بإعداد دفاترنا وسجالتنا المالية بتفاصيل كافية لتعكس أنشطتنا التجارية بدقة

ونزاهة
 نحن نلتزم بمعايير أفضل الممارسات بما في ذلك مبادئ المحاسبة المقبولة عموما

(GAAP) والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (IFRS) 
 نقوم بالتسجيل واإلبالغ عن جميع المعلومات المالية وفقا للمبادئ المحاسبية

المقبولة عموما
 نحافظ على نظام من الضوابط المحاسبية الداخلية بما يكفي لضمان تنفيذ

المعامالت وفقا لتفويض اإلدارة
 نحن نقدم إفصاحات كاملة وعادلة ودقيقة ومفهومة في تقاريرنا المالية وغير

المالية والمستندات المقدمة إلى السلطات التنظيمية وفي االتصاالت العامة األخرى

مسؤولياتك
 الحصول على الموافقة على المستوى الصحيح من السلطة وفقا لسلطة

المجموعة ومصفوفة التوقيع لجميع المعامالت
 تقديم معلومات محاسبية صحيحة يتم تسجيلها دائما وفقا للقوانين المعمول بها

 والمعايير المحاسبية ذات الصلة
ال تقم أبدا بتحريف الحقائق أو السجالت أو مطالبات النفقات أو الجداول الزمنية

 بصفتك مديًرا، راجع بشكل كامل جميع تقارير الموظفين المقدمة من فريقك
 أبلغ عن مخاوفك إذا كنت غير متأكد مما إذا كانت ضوابطنا الداخلية تحدد

 وثائق خاطئة أو مضللة
تذكر أن تمثيل الحقائق قد يشكل احتياالً

السياسات واإلجراءات
 سلطة مجموعة سكاتك ومصفوفة التوقيع

 برنامج سكاتك للمحاسبة
إطار الرقابة الداخلية على التقارير المالية

9. إمساك دفاتر وسجالت دقيقة

• 

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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نزاهة األعمال

 نحن ال نأخذ اختصارات لتحقيق النجاح في سكاتك. أخالقيات العمل والنزاهة المالية هي جزء ال يتجزأ من عملياتنا التجارية. لقد بنينا سمعتنا على ثقة أصحاب المصلحة بأننا
.نتبع القانون دائما ونسترشد بقيم الشركة الراسخة. نحن نفهم أن نزاهة األعمال هي القيام بما هو صحيح ببساطة ألنه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به
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 تظهر االستثمارات المجتمعية التزامنا بالمسؤولية االجتماعية. هذه هي المبادرات
 التطوعية التي تسهم في الصالح العام على المدى الطويل للمجتمعات المحلية

 األقرب إلى مواقعنا وتأتي باإلضافة إلى الجهود المبذولة للتخفيف من اآلثار المتعلقة
.بالمشروع أو التعويض عنها

معاييرنا
 نحن ملتزمون بالمساهمة في المجتمعات بطريقة تسمح لهم بالتطور بأنفسهم

 دون االعتماد علينا نحن نضمن أن المساهمات تتماشى مع قيمنا ومع القوانين
 واللوائح المحلية وتجنب تصورات الفساد أو تضارب المصالح

 نحن ال نقدم مساهمات لألحزاب السياسية أو الجماعات الدينية أو النقابات
العمالية أو المرشحين أو الحمالت للمناصب العامة

نحن نتحلى بالشفافية التامة ونكشف علنا عن جميع التبرعات والمساهمات

مسؤولياتك
 ضمان إجراء االستثمارات المجتمعية بما يتوافق مع برنامج االلتزام لمكافحة

الفساد
 ضمان الحصول على الموافقات المناسبة بما يتماشى مع اإلدارة العالمية

ومصفوفة التوقيع
ال تقدم أبدا مساهمة خيرية بقصد التأثير بشكل غير صحيح على شخص ما
 متابعة المشاريع عن كثب وطرح األسئلة واإلبالغ عن جميع المخاوف من

التأثير غير السليم

 

االجراءات
إجراءات االستثمار المجتمعي

إجراءات العناية الواجبة للنزاهة
ميثاق شرف المهنة

 سلطة مجموعة سكاتك ومصفوفة التوقيع
برنامج سكاتك لمكافحة الفساد

8. االستثمار في المجتمعات
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 تعد المشاركة عنصرا أساسياً في بناء الثقة بين أصحاب المصلحة والمجتمعات
 المجاورة لعملياتنا التجارية. نلتزم بتقديم مشاورات ذات مغزى وفي الوقت المناسب

 للمجتمعات المتضررة من المشروع وأصحاب المصلحة اآلخرين بشأن أنشطتنا،
.وضمان منحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم

معاييرن
 نحن نتعامل مع المجتمعات من خالل خطة إشراك أصحاب المصلحة التي

 يتوقع من جميع الموظفين المعنيين االلتزام بها
 نحن نتعامل مع المجتمعات المحلية بطريقة محترمة وشاملة ودائًما ما نكون

منفتحين وشفافين في اتصاالتنا
 نحن نشجع المجتمعات المحلية ومجموعات أصحاب المصلحة األخرى على

 استخدام آلية التظلم الخاصة بنا إلثارة أي مخاوف بشأن مشاريعنا. نقوم بتقييم
أي شكاوى يتم تلقيها وفقا إلجراءات التظلم الخاصة بنا

 نحن نوظف مسئولين اتصال مجتمعيين لتسهيل الحوار مع أصحاب المصلحة
بطريقة مستمرة ومنهجية

مسؤولياتك
 النظر بنشاط في كيفية تأثير أنشطتنا على المجتمعات المحلية

 السعي لفهم المجتمع المحلي والثقافة
التعاون مع مسؤول االتصال المجتمعي لدينا ألي حوار مع ممثلي المجتمع
 تشجيع استخدام آلية التظلم الخاصة بنا من قبل أصحاب المصلحة الداخليين

 والخارجيين عند االقتضاء

السياسات واإلجراءات
 سياسة االستدامة

 سياسة حقوق اإلنسان
آلية و إجراءات التظلم

خطة إشراك أصحاب المصلحة في المشروع

7. التفاعل مع المجتمعات

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•



سكاتك سوالر  /  قواعد السلوك  /  التزامنا باالستدامة18

 تسعى سكاتك جاهدة إلى إدارة جميع األعمال التجارية مع احترام حقوق اإلنسان
 األساسية. نحن نتحمل مسؤولية تجنب اآلثار السلبية على موظفينا وموردينا
.ومجتمعاتنا المحلية وجميع أصحاب المصلحة اآلخرين المتأثرين بعملياتنا

معاييرنا
 نحن نعارض جميع أشكال الرق والعمل القسري واالتجار بالبشر وعمالة

األطفال وانتهاكات حقوق اإلنسان في عملياتنا
نحن ندفع للموظفين بشكل عادل مقابل العمل الذي يؤدونه

نحن نعترف بحرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضة الجماعية
 نحن نولي اهتماًما خاصا لمخاطر حقوق اإلنسان في تقييماتنا الشاملة للمخاطر

 البيئية واالجتماعية واألثر لجميع مشاريعنا
 نحن نتخذ الخطوات الالزمة لمعالجة أي مخاطر وآثار سلبية ناتجة عن أنشطتنا

 أو عالقاتنا التجارية ونسعى للحصول على سبل انتصاف فعالة إذا كانت
.عملياتنا تؤثر سلًبا على حقوق اإلنسان

 نحن نولي اهتماًما خاًصا لألفراد والجماعات الضعيفة التي قد تكون أكثر
عرضة لخطر انتهاك حقوق اإلنسان

 لدينا آلية تظلم متاحة على اإلنترنت وفي جميع مواقع المشاريع لضمان سهولة
 وصول المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى اإلبالغ عن

مخاوفهم إذا كانوا يعتقدون أن حقوق اإلنسان مهملة أو منتهكة

مسؤولياتك
إكمال البرنامج التدريبي اإللزامي في مجال حقوق اإلنسان لجميع الموظفين 

 ضمان أن يكون لديك فهم قوي ووعي عالي بمخاطر حقوق اإلنسان ذات الصلة
في عملياتنا

 النظر باستمرار فيما إذا كانت عملياتنا التجارية لها تأثير سلبي على المجتمعات
 .التي نتواجد فيها

 ال تقبل أبدا أن يستخدم موردودنا أو شركاؤنا التجاريون العمل القسري أو
 األشكال غير المشروعة لعمل األطفال أو انتهاك حقوق اإلنسان من خالل

 وسائل أخرى
 اإلبالغ عن أي انتهاكات مشتبه بها لحقوق اإلنسان من خالل إحدى قنوات

اإلبالغ الخاصة بنا

 

السياسات واإلجراءات
السياسة العالمية لحقوق اإلنسان

آلية و إجراءات التظلم
قناة المبلغون عن المخالفات

6. احترام حقوق اإلنسان
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 تلتزم سكاتك بحماية البيئة والمساهمة في الوقاية من تغير المناخ. نحن ندرك أن
 أنشطتنا قد تسبب ضرًرا ونعمل باستمرار على تقليل أي تأثير سلبي قد نتسبب فيه.
 ونحن نؤيد اتباع نهج حذر إزاء التحديات البيئية ونتخذ مبادرات لتعزيز قدر أكبر

.من المسؤولية البيئية

معاييرن
 نقوم بإجراء تقييمات للمخاطر واآلثار لجميع المشاريع لتحديد المخاطر المحتملة

وتدابير التخفيف قبل التطوير
 نحن ملتزمون بخفض انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة وغير المباشرة بما
 يتماشى مع ما هو مطلوب للحد من التدفئة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة

وتحقيق صافي انبعاثات صفرية قبل عام 2050
 نحن نتبع التسلسل الهرمي للنفايات إلدارة النفايات ونتعامل بأمان مع نقل المواد

الخام والمنتجات والنفايات والتخلص منها بطريقة تحمي البيئة
 نحن نتخذ نهجا دائرًيا من المهد إلى المهد، وسيضع كل مشروع خطة إلدارة

.نهاية العمر االفتراضي وإيقاف التشغيل

 نحافظ على نظام إدارة بيئية واجتماعية شامل وفعال ومتناسق وفقا للمتطلبات
القانونية ذات الصلة والمعايير الدولية

 نحن موظفون في قسم الصحة والسالمة واألمن والبيئة لتحديد وإدارة المخاطر
على البيئة

مسؤولياتك
ضع في اعتبارك اآلثار البيئية لعملياتنا عند اتخاذ قرارات العمل

 تقليل انبعاثات أنشطتك الخاصة
ابحث عن طرق الستخدام الموارد من حولك بكفاءة

متابعة وتقييم النتائج والمساهمة في التحسين المستمر

السياسات واإلجراءات
 سياسة االستدامة

دليل نظام اإلدارة البيئية واالجتماعية
السياسة البيئية

 دليل إدارة دورة الحياة و نهاية الحياة

5. حماية البيئة

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 

•
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التزامنا باالستدامة

 ونحن نسعى جاهدين للعمل بما يتماشى مع مبادئ التعادل .(ESG) تلتزم سكاتك بإجراء أعمالنا بطريقة مستدامة ووفًقا للمبادئ البيئية واالجتماعية والحوكمة العالمية الرائدة
 للمؤسسات متعددة (OECD) ومعايير أداء مؤسسة التمويل الدولية في جميع العمليات، ويسترشد عملنا بالمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

 الجنسيات، واالتفاق العالمي لألمم المتحدة، ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، واالتفاقيات األساسية للعمل الدولي لمنظمة العمل الدولية

.يتم استخدام موارد االستدامة مركزيا وفي الموقع في جميع مشاريعنا لتحديد وإدارة مخاطر االستدامة واآلثار المحتملة
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 تلتزم سكاتك بحماية خصوصية موظفينا وكل من نتعامل معهم. تتم معالجة جميع
 البيانات الشخصية بشكل آمن باستخدام التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة. تتضمن
 البيانات الشخصية معلومات الموظف والعميل وشريك األعمال مثل أرقام الهواتف
 ورسائل البريد اإللكتروني والعناوين والمواقع وسجل المكالمات والدفع والرواتب

.والمعلومات الصحية

معاييرن
 نحن نجمع فقط البيانات الشخصية الضرورية لغرض مشروع

 نحتفظ بالبيانات الشخصية فقط طالما كان ذلك ضرورًيا
نحن ننفذ التدابير التقنية والتشغيلية لضمان أمن وسالمة البيانات الشخصية

نحن نصنف جميع البيانات الشخصية على أنها سرية للشركات

مسؤولياتك
احترام حق كل فرد في الخصوصية

جمع البيانات الضرورية ألداء عملك فقط
االلتزام بأعلى معايير السرية عند استخدام البيانات الشخصية
تعرف على المتطلبات الداخلية للتعامل مع البيانات الشخصية

 احتفظ برسائل البريد اإللكتروني والمستندات الشخصية الخاصة بك منفصلة
عن مواد العمل على أجهزة كمبيوتر سكاتك

السياسات واإلجراءات
سياسة تكنولوجيا المعلومات

إجراءات الخصوصية المحلية

4. البيانات الشخصية والخصوصية

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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 إن سكاتك هي مساحة عمل خالية من المخدرات. يمكن أن يؤدي التعرض لتأثير
 الكحول أو المخدرات إلي خلق بيئة عمل غير آمنة وال يتم التسامح معها. سيتم

 إجراء اختبارات المخدرات والكحول كلما لزم األمر ووفقا للقانون الواجب التطبيق.
 قد ُيسمح باإلعفاءات عندما تجعل العادات المحلية أو المناسبة الخاصة من المناسب

.استهالك كميات محدودة من الكحول

 تذكر: ال يسمح أبدا باستهالك الكحول عند تشغيل اآلالت أو
القيادة أو عند التواجد في الموقع

3. المخدرات والكحول

مسؤولياتك
 ال يسمح أبدا باستهالك الكحول عند تشغيل اآلالت أو القيادة أو عند التواجد في

الموقع
 أبلغ مديرك إذا كنت تخضع لعالج طبي باألدوية الموصوفة التي لديها القدرة

على إضعاف السلوك أو أداء العمل

السياسات واإلجراءات
  سياسة الصحة والسالمة

 (HSSE) واألمن والبيئة
إجراءات الصحة والسالمة واألمن والبيئة

• 

• 

• 

• 
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 تعمل سكاتك باستمرار لضمان مكان عمل آمن ومأمون وحماية صحة ورفاهية
 جميع الموظفين. نقوم بشكل منهجي بتحديد وتقييم واالستجابة لجميع مخاطر

.الصحة والسالمة واألمن المهني

مسؤولياتك
تعرف على إجراءات الطوارئ في المكان الذي تعمل فيه

استخدام معدات وأجهزة السالمة وفًقا للتعليمات
إيقاف نشاطك على الفور إذا كنت تعتبره غير آمن

 اإلبالغ فوًرا عن أي تهديد للصحة أو السالمة أو األمن إلى المدير المباشر أو
 إلى ممثل الصحة والسالمة واألمن والبيئة

 تسجيل الحوادث أو المالحظات الجديدة في قاعدة بيانات اإلبالغ والتحسين
 تعزيز ثقافة السالمة بشكل استباقي

التعاون مع موردينا لتحديد مخاطر الصحة والسالمة واألمن

السياسات واإلجراءات
  سياسة الصحة والسالمة

 (HSSE) واألمن والبيئة
إجراءات الصحة والسالمة واألمن والبيئة

 سياسة الصحة والسالمة واألمن والبيئة و اجراءات اداره الحوادث
إجراءات التأهب واالستجابة للطوارئ
 إعداد التقارير وقاعدة بيانات التحسين

2. الصحة والسالمة واألمن

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

• 

•
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عدم التسامح مطلقا مع التحرش الجنسي

 ال نتسامح مطلًقا مع أي شكل من أشكال التحرش الجنسي في مكان
العمل

 سنقوم بتأديب أي شخص يتبين أنه تحرش جنسًيا بشخص آخر، بما
 في ذلك الفصل من العمل

 سيتم أخذ جميع شكاوى التحرش الجنسي على محمل الجد والتعامل
 معها باحترام وثقة

لن يكون أحد ضحية لتقديم مثل هذه الشكوى
 القادة الذين يتسامحون بشكل سلبي مع التحرش الجنسي قد يتعرضون

أيضا للعقوبات

مسؤولياتك
 عامل زمالئك بإنصاف واحترام وكرامة

اتخاذ القرارات نيابة عن سكاتك التي تستند إلى الجدارة وليس التحيز
ال تتصرف أبدا بطريقة يمكن وصفها بأنها تخويف أو إذالل  أو مسيئة
ابتعد عن عمليات التوظيف عندما يكون هذا الشخص صديق جيًدا لك
 ضع في اعتبارك كيف يمكن لآلخرين أن ينظروا إلى أفعالك ولغتك

اإلبالغ عن أي أعمال مضايقة أو تمييز من خالل إحدى قنوات اإلبالغ
الخاصة بنا 

السياسات واإلجراءات
السياسة العالمية للموارد البشرية

سياسة التنوع والشمول
بيان بشأن المساواة وعدم التمييز

نظام تشغيل الموارد البشرية

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

•

• 

• 

• 

• 

•
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رعاية موظفينا

1. يئة مكان العمل
 تلتزم سكاتك بخلق بيئة عمل صحية ومنتجة لجميع الموظفين، أينما كانوا في مكان

 عملهم. نحن نعلم أن التنوع والمساواة والشمول واالنتماء هي مزايا تنافسية ونطالب
 .بأن يتم التعامل مع جميع موظفينا باحتراف وتقديرهم لمساهماتهم

معاييرن
 نحن نعارض أي شكل من أشكال التمييز، أو المحسوبية بسبب العرق أو

 األصل أو الجنسية أو الجنس أو العمر أو الهوية الجنسية أو اإلعاقة أو األصل
القومي أو المعتقدات الدينية أو الثقافية

 نحن ال ننخرط في المحسوبية عند توظيف أو ترقية موظفينا
نظهر احترامنا لزمالء العمل ونعاملهم كما نود أن نعامل

 نحن نستمع بنشاط إلى وجهات النظر المتناقضة ونحترم االختالفات الثقافية
 نحن نحظر أي شكل من أشكال المضايقة أو الترهيب، بما في ذلك التحرش

 .الجنسي، أو التهديد بالعنف ألي سبب من األسباب
 نحن نضمن أن موردينا وعمالئنا وشركائنا التجاريين يفهمون ما يعنيه السعي

من أجل مكان عمل يتمتع بفرص متساوية
نواجه حوادث التحرش أو السلوك غير الالئق ونحمي بيئة عملنا بشكل استباقي

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•
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الشؤون القانونية واالمتثال في سكاتك
 وظيفة االمتثال، التي يقودها كبير موظفي االمتثال، بالمسؤولية الشاملة عن بناء
 ومراقبة االمتثال داخل سكاتك. وتشمل هذه المسؤولية تقديم التوجيه بشأن مسائل

 االمتثال ومتابعة االنتهاكات المحتملة إلطار اإلدارة لدينا من قبل موظفينا وشركائنا
.وموردينا. وعند االقتضاء، سيتم تعيين موظف التزام محلي

انتهاكات ميثاق شرف المهنة هذا
 قد يواجه أي شخص ينتهك ميثاق شرف المهنة هذا عقوبات تأديبية يمكن أن تشمل
 إنهاء العمل وإشراك السلطات المختصة. يخضع كل شخص يعمل في سكاتك لنفس

 العواقب وسيخضع للعقوبات، بغض النظر عن منصبه أو أقدميته. القادة الذين
 يتسامحون بشكل سلبي مع االنتهاكات من قبل أعضاء فريقهم قد يواجهون أيضا

.إجراءات تأديبية
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 على من ينطبق ميثاق شرف المهنة
 لكل شخص دور لضمان اتباع مبادئنا األساسية. يوفر ميثاق شرف المهنة

 هذا متطلبات إلزامية ألعضاء مجلس اإلدارة والمديرين والموظفين والوكالء
.والموظفين المؤقتين أو االستشاريين، بما في ذلك داخل الشركات التابعة لنا

 نتوقع من شركائنا التجاريين ،البائعين ،الموردين والمقاولين االلتزام بنفس المعايير
.األخالقية العالية التي نتبعها بأنفسنا والتمسك بها

مسؤوليات الموظفين
 جميع الموظفين مسؤولون عن كونهم ملتزمين بميثاق شرف المهنة هذا ومن المتوقع

:أن

التصرف بشكل جيد ضمن قيمنا ومعاييرنا
 تعرف على متطلبات ميثاق شرف المهنة وقم بالتدريب حسب الحاجة

 قضاء وقت كافي في القرارات الصعبة واستخدام الحكم الجيد
 إشراك مديرك أو االلتزام إذا كنت غير متأكد مما يجب عليك فعله

 اإلبالغ دائًما عن المخاوف بشأن االنتهاكات المحتملة للقوانين أو اللوائح أو ميثاق
شرف المهنة هذا

التعاون الكامل والشفاف في جميع التحقيقات

المسؤوليات اإلضافية للمديرين
 :جميع المديرين هم قدوة للنزاهة ويتوقع منهم

كن مثاال يحتذى به وأظهر بنشاط االلتزام بميثاق شرف المهنة هذا
تحديد وتوقع مجاالت مخاطر االلتزام التي تؤثر على عمليات فريقك

تأكد من حصول فريقك على التدريب الكافي إلدارة المخاطر المحتملة
 تجنب األهداف أو الجداول الزمنية التي تخلق ضغوطا لالنخراط في أعمال

 غير أخالقية
ال تطلب أبًدا من الموظفين القيام بشيء ما في منطقة رمادية
 خلق ثقافة يشعر فيها الموظفون بالراحة في إثارة المخاوف

ال تترك أبًدا المخاوف المبلغ عنها دون حل
محاسبة الموظفين على سوء السلوك وإشراك االلتزام

المسائلة

• 

• 

• 

• 

•

•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•



467

 االلتزام للقوانين واللوائح المعمول بها إلزامي في جميع أنشطة سكاتك. لكن
 أخالقيات العمل تمتد إلى ما هو أبعد من االلتزام البسيط. تدير سكاتك أعمالها

 بنزاهة، مع احترام ثقافات وكرامة وحقوق األفراد في جميع المناطق التي نعمل
 فيها. نحن نسعى جاهدين إلجراء األعمال التجارية بطريقة تجعل موظفينا فخورين

.بالعمل لدى سكاتك

 يقع على عاتق جميع الموظفين وأصحاب المصلحة واجب االستفسار عما إذا كانوا
 يرون سلوًكا مشكوًكا فيه واإلبالغ عن مخاوفهم. تعد التقارير الواردة من موظفينا

 وأصحاب المصلحة آلية مهمة لفهم متى ال تكون األمور كما ينبغي أن تكون في
 .سكاتك. سيتم حماية جميع الموظفين الذين يبلغون بحسن نية من االنتقام

 تذكر: ال يوجد سبب، بما في ذلك الرغبة في تحقيق أهداف العمل، يبرر انتهاكات
.القانون المعمول به أو اللوائح أو ميثاق شرف المهنة هذا

اإلبالغ عن المخاوفااللتزام بالقوانين واللوائح
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 يصف ميثاق شرف المهنة ما هو متوقع منك ومن سكاتك عند التفاعل مع أصحاب
 المصلحة لدينا ومع بعضهم البعض. وهو يحدد المتطلبات األساسية لألعمال

 المسؤولة والسياسات واإلجراءات المرجعية التي قد تحتوي على متطلبات إضافية.
 يوفر ميثاق شرف المهنة إرشادات عامة وال يعطي تعليمات مفصلة حول أي موقف

 معين أو كيفية االلتزام للمتطلبات القانونية للعديد من البلدان المختلفة التي نعمل
 فيها. لذلك من المتوقع أن نظهر دائًما حكًما جيًدا وأن نطلب مشورة الخبراء عندما

.نكون في شك

 يعتمد ميثاق شرف المهنة على المبادئ األساسية لسكاتك ألخالقيات العمل: نحن
 نعمل باستمرار مًعا لضمان االلتزام الكامل لميثاق شرف المهنة. نحن نعمل كصناع

 تغيير يمنحون قيمنا في جميع األسواق التي ندخلها. نحن شريك موثوق به بشكل
.متوقع ونقود النتائج بطريقة مسؤولة

القدرة على التنبؤالعمل الجماعي تحقيق النتائجصناع التغيير

قيم الشركة

مقدمة
قيمناالغرض من ميثاق شرف المهنة هذا
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زمالئي األعزاء

 نعلم جميعا أن النزاهة ضرورية لألعمال المستدامة. نحن نعلم أيضا أن سمعة سكاتك، المبنية على النزاهة، تكسب ثقة
 أصحاب المصلحة لدينا والمجتمعات التي نعمل فيها. يجسد ميثاق شرف المهنة لسكاتك قيمنا األساسية والتزامنا بالسلوك

 .األخالقي ويحمي نزاهة شركتنا. إنه حجر األساس لكيفية بناء أعمالنا

 أشجعكم جميعا على طرح األسئلة إذا الحظتم سلوًكا قد ينتهك ميثاقنا لشرف المهنة.
 يمكن لألشخاص الجيدين اتخاذ قرارات سيئة، قرارات يمكن أن تضر بشركتنا، لذا

 تحدث إذا رأيت شيئا يثير قلقك. يعتمد نجاح سكاتك على قيام كل واحد منا بدوره
.لحماية نزاهة أعمالنا

 أتوقع أن يضمن ميثاق شرف المهنة، جنبا إلى جنب مع حكمكم السليم، ثقافة التزام
 .قوية والتي هي مفتاح نجاحنا التجاري المستمر

تيريا بيلسكوج
 الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك أيه إس أيه

 يتضمن ميثاق شرف المهنة متطلبات إلزامية تعكس القانون المعمول به. ويشمل
 أيضا المتطلبات التي تعبر عن معايير سلوكنا المهني، والتي تكون في كثير من
 الحاالت أعلى مما هو مطلوب منا قانونا للقيام به. لذلك تقع على عاتق كل واحد

 منا مسؤولية أن يكون على دراية بهذه المتطلبات وأن يلتزم بها في جميع األوقات.
 نحن نعمل في بيئات مليئة بالتحديات وغالًبا ما نواجه قضايا معقدة وصعبة نحتاج

 إلى إدارتها. أتوقع منكم جميعا أن تطلبوا التوجيه عندما تواجهون مثل هذه القضايا
 .وعندما تكونون غير متأكدين من كيفية المضي قدًما

 نحن في سكاتك نقدر الصدق والنزاهة والشفافية ونبحث عن شركاء أعمال
 يشاركوننا هذه القيم. في حين أن شركاء األعمال ضروريون ألعمالنا، إال أنهم
 يمكن أن يعرضوا شركتنا أيضا لمخاطر السمعة والتشغيل والقانونية. نتوقع من

 شركائنا التجاريين القيام بجميع األنشطة بما يتفق مع القيم الواردة في ميثاقنا لشرف
 المهنة وبما يتوافق مع القانون. الممارسات التجارية المسؤولة في سلسلة التوريد

 .لدينا هي مطلب
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