
المھنيوالسلوكاألخالقیاتقواعدمدونة

العامةالسیاسة
أعضاءاإلدارة،مجلسأعضاءجمیعأنعلىتنصوفروعھا"كراون"القابضةللشركةالعامةالسیاسة
القواعدالقوانین،ومضموننصباحتراموالحاالتاألوقاتكافةفيملزموناألجراءوكذااإلدارة

واحتراموالنزاھةالخلقحسنقواعدأسمىیحترمواأناألجراءعلىأنكماالعملبھاالجاريواألنظمة
لتوریدنشطةتجاریةعالقةبھتربطھاثالثطرفكلمنكراونتتوقعكمامھامھم.تنفیذإطارفيالغیر
األخرى،والخدماتالسلعومورديواآلالت،الخامالموادمورديتشملوالتيالخدمات،أوالسلع

المنصوصبالطریقةالمدونةھذهفيالواردةبالمبادئااللتزاموالوكالء،والسماسرةواالستشاریین،والمقاولین،
علیھا في مدونة قواعد سلوك الموردین للشركة.

السیاسات الخاصة
سیاساتعدة"كراون"شركةاعتمدتالعامة،السیاسةیحترمون"كراون"أجراءكلأنالتأكدأجلمن

خاصة كما ھو منصوص علیھا أدناه.

تجیبأنھاإالاألجراءتواجھأنیمكنالتيالممكنةالحاالتكلتضمالالخاصةالسیاساتھذهأنرغم
معمافعلتناسبأوشرعیةحولشكھناككانإذاماحالةفيتطرح.أنیمكنالتياألسئلةبعضعلى

المصلحةالىأوالمصنعمدیرالىرئیسھ،الىالفورعلىیتجھأناألجیرعلىیجب"كراون"،قواعد
القانونیة التابعة لقسمھ.

الشركةأجراءالىأو"كراون"الىواالشارةالخاصةالسیاساتفانمخالف،نصوجودعدمحالةفي
وفروعھا."كراون"تطبق على كل األجراء، أعضاء اإلدارة وكذا أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة

بھاالجاريواألنظمةللقوانینالتاماالحترامإطارفي"كراون"لشركةالخاصةبالسیاساتالعملیتمسوف
وفروعھا أنشطتھا."كراون"العمل في البلدان التي تمارس بھا الشركة القابضة

الشركةوفرصالمصالحبتضاربالمتعلقةالسیاسة
اإلدارةمجلسطرفمنعلیھالمصادقةتمتإذااال"كراون"شركةسیاسةفيممنوعالمصالحتضارب

عنوأشرت"كراون"لمصالحتخطیاألجیرالشخصیةالمصالحشكلتكلما"مصالحتضارب"ھناك
األجیر،ومصالحأفعالتكونعندماتقعأنیمكنالمصالحتضاربحاالت"كراون".لمصالحتخطي

وفعالة،موضوعیةبطریقة"كراون"لمصلحةبمھامھقیامھمنتمنعھاإلدارةمجلسأوعضوعضواإلدارة
المصالحتضاربحاالتتنافسھا.أو"كراون"معتتعاملمؤسسةفيدورلھكانإذاالمثال،سبیلعلى
وضعھممنأقاربھمأحدأواإلدارةمجلسأوعضوعضواإلدارةاألجیر،یستفیدعندماكذلكتقعأنیمكن

منمحتمل،مصالحتضاربوجودبخصوصالشكحالةفيمبررة.غیربطریقةوذلكالشركةفي
التابعةالقانونیةالمصلحةمعیستشیرأناإلدارةمجلسأوعضوعضواإلدارةأجیر،كلعلىالواجب
لقسمھ.
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فرص الشركة
سمحت الفرصة بذلك ویمنع علیھم:دعم مصالح الشركة المشروعة كلما"كراون"یجب على أجراء

والمعلوماتالشركةأمالكباستعمالوذلكالشخصیةلمصالحھمیكتشفونھاالتيالفرصاستغالل−
الخاصة بھا أو استغالل مرتبتھم في الشركة؛

مصالحھملخدمةالشركةفيمرتبتھمواستغاللبھاالخاصةوالمعلوماتالشركةأمالكاستعمال−
الشخصیة ولإلثراء الشخصي؛

"كراون".منافسة−

حمایة واستعمال أمالك الشركة
تستعملأنعلىوالحرصالشركةأمالكلحمایةبوسعھممایفعلواأن"كراون"أجراءعلىیتوجب

.بطریقة إنتاجیة

"كراون"شركةأصولتوظفأنیجبالالشركة.إنتاجیةعلىمباشرأثرلھمالتبذیرالتقصیر،السرقة،
مشروعةتجاریةألغراضسوىاإللكترونيواالتصالالمعلوماتونظمالملفاتحواسیبھا،فیھابما

منمرخصةیكونأنیجبلھاتوظفأنیمكنالتيواألنشطةاألصولھذهالىالوصولعلىوالقدرة
طرف رئیس المباشر لألجیر.

السیاسة المتعلقة بعملیات البورصة
نقلوكذاالقیمبورصةفيالمدرجةللشركاتاألخرىوالسنداتاألسھموبیعشراءاألمریكيالقانونیمنع

بھجاريالمنعونفسعمومیة،غیرحساسةمعلوماتأساسعلىثالثة،لألشخاصسریة""معلومات
"كراون"أجراءأنانطباعیعطيأنلتفادياإلجراءاتكافةاتخاذالواجبمناألخرى.البلدانفيالعمل
یعملون)"كراون"مموليوزبائنسندات(مثلالمنقولةأوقیمھا"كراون"أسھمیبیعونویشترونالذین
منالنوعھذایشاركواأویستعملواأن"كراون"أجراءعلىیمنعاالمتیازیة.المعلوماتھذهاستغاللعلى

المعلومات االمتیازیة والغیر العمومیة من أجل القیام بصفقات البورصة.

طرفمنمباشرةالممتلكة"كراون"أسھمعلىفقطیطبقالالمطلعجنحةعلىالمطبقاألمریكيالقانون
أوالمالرأسحسابمنجزءھيالتيو"كراون"أسھمكلعلىوكذلكبلأقاربھمو"كراون"أجراء

حساب تقاعد الذي یمنح األجیر الحق أو إمكانیة اختیار استثماراتھ.

التيعمومیةغیرمعلوماتھيالمعلوماتھذهفإنعموما،االمتیازیة.المعلوماتتعریفالسھلمنلیس
شركةسنداتبیعقرارمحافظة،أوقرارشراء،قراراتخادقبلاالعتباربعینَرِشیدمستثمرأيسیأخدھا
القیاموعدمباالحترازالتحليالمستحسنفمنمبھمایكونقدالتعریفھذاأنبماالقیم.بورصةفيمدرجة

بمضاربات مصفقیة من أجل تفادي اإلیحاء بعملیات غیر نظامیة.

علىالمصفقیةالمضارباتالبعید.المدىعلى"كراون"أسھمفياالستثمارعلىأجرائھا"كراون"تشجع
المطلع.جنحةبارتكابتوحيأنیمكن"كراون"أجراءطرفمنبالخصوصالمنجزةالقریبالمدى

."كراون"على المدى القریب على أسھمال تحبد اطالقا على المضاربة"كراون"بالتالي، فان سیاسة

2



تلزمالشركةفان،"كراون"بسنداتالمتعلقةالبورصةبعملیاتالمتعلقةالسیاسةاحتراممنالتأكدأجلمن
انجازقبلالقانونیةالمدیریةترخیصیأخذواأنعمومیةغیرحساسةمعلوماتیمتلكونالذیناألجراءكل
الذيالوقتفيالقبیلھذامنمعلوماتعلىیتوفروناألجراءھؤالءیكنلمعندماحتىوذلكعملیةأي

كانوا یودون فیھ بیع أو شراء السندات.

فانالقیم،بورصةفيالعملیاتتقننالتياألمریكیةللقوانینخاضعةألسھممصدرةشركة"كراون"أنبما
اإلدارةأعضاءاألطر،العمالء،األجراء،علىیطبق"كراون"أسھمعلىالمطلعبجنحةالمتعلقالنھي

في كافة أنحاء العالم."كراون"ومجلس ادارة

السیاسة المتعلقة بإدارة األعمال بالخارج

العواقب
سبیلعلىبھا.المعمولوالتجاریةاالقتصادیةالعقوباتوقوانینلبرامج"كراون"شركةتمتثلأنیجب

األعمالممارسةعلىقیودااألمریكیةالمتحدةالوالیاتفياألجنبیةاألصولمراقبةمكتبیفرضالمثال،
التجاریة مع بعض البلدان والشركات واألفراد.

قوانین ضد حركة المقاطعة

فانالمثالسبیلعلىالعمل.بھاالجاريالمقاطعةحركةضداألمریكیةالقوانیناحترام"كراون"على
المساھمةمنالعالمعبرفروعھاواألمریكیةالشركاتعلىتمنعالمقاطعةحركةضداألمریكیةالقوانین

في عملیات مقاطعاة دولیة لم توافق علیھا الحكومة األمریكیة.

أواألشخاصبعضمعاألعمالممارسةمناألشخاصمنمجموعةأوشخصبرفضتتمیزالمقاطعة
بعض الدول.

قوانین الرقابة على الصادرات

علىالصادرات.علىبالرقابةالخاصةالعملبھاالجاريوالدولیةالوطنیةالقوانیناحترام"كراون"على
الصادراتإعادةوالصادراتعلىتطبقالصادراتعلىبالرقابةالخاصةاألمریكیةالقوانینالمثالسبیل

األمریكیةالشركاتعلىالقوانینھذهتمنعالحاالت،بعضفياألمریكیة.التكنولوجیاوباالمالكالخاصة
سواءاالعملیاتببعضالقیاممناألمریكيالوطنيالترابخارجالمتمركزةالفروعفیھابمافروعھاوعلى
بالرقابةالمتعلقةالقوانینتطبیقبخصوصالشكحالةفيالبلدان.بعضمعمباشرةغیرأومباشرةبصفة

.على الصادرات

حركةالعقوبات،بتطبیقیتعلقسؤالأيلدیھوالذي"كراون"شركةالىینتميأجیركلعلىالواجبمن
المدیریة القانونیة التابعة لقسمھ.المقاطعة وقوانین المراقبة على الصادرات أن یستشر مع

سیاسة ضد الرشوة

الثالثةاألطرافالىباألضافة"كراون"شركةإدارةوأعضاءإدارةمجلسأعضاءاألجراء،علىیمنع
كانسواءاكانشخصألياآلداءعلىالمصادقةأوبدفعالوعدمنح،دفع،الشركةلصالحیعملونالذین

كانسواءاالشركةلصالحواجبةغیرمیزةعلىالحصولبھدفكانبلدأيفيخاصأوعموميشخص
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كلمةالقبیل.ھذامنآداءأيطلبأوقبولكذلكعلیھمیمنعكمامباشرة.غیرأومباشرةبطریقةذلك
سبیلعلى(للتقییمقابلةغیرقیمةذوأومادیةقیمةذوشيءأيتقدیموكذاالرشاوىإعطاءتضم"آداء"

تشغیل الشخص المعني أو أحد أفراد عائلتھ).ھدیة، ترفیھ، مصاریف سفر، ھبة، مساھمة سیاسیة،المثال :

و مكافحة غسیل األموالفي مجال محاربة الرشوة"كراون"االطالع على شھادات شركة

الھدایا، الھبات، الدعوات، أكاریم

الدعوات(خاصةالبسیطةالترفیھاتوكذاالبسیطةالھدایامثلالمؤقتة،اللباقةبوادرتقرأن"كراون"
وتوطیدجیدةعملبیئةخلقورائھامنالھدفیكونرائجةممارساتتمثلوحفالت)ریاضیةلفعالیات

عالقات الثقة. ھذه السیاسة ال تھدف الى منع أحد من تقدیم مثل ھذه البوادر األعتیادیة أو من االستفادة منھا
تكونأوأنفیھامنحھاأوقبولھافیھاتمالتيالظروفالىبالنظرمھمةالمنحھذهقیمةتكونالأنبشرط
التأثیرمنھاالقصدالیكونوأنالمعنیةأوالصناعةالبلدفيعموماالمتداولةالتجاریةللممارساتمطابقة

غیرطابعیشوبھأنیمكنتصرفكلتجنباألجراءعلىیجبالمعني.للشخصالتجاریةالقراراتعلى
یرفضأنالسیاسةبھذهاخالالتشكلھدیةعلیھتعرضالذيأویتلقىالذياألجیرعلىیتوجبنظامي.

الھدیة بلباقة أو أن یرجعھا الى مرسلھا.

طرفمنأوالىالرمزیةدونقیمةلھشيءأيیمنحأویتلقىأن"كراون"أجراءمنأجیرأليیحقال
سیاسيلحزبرسميأوممثلعموميوكیلأوخدماتمقدمأوممولطرفمنأومحتملأوحاليزبون

التيالھدایافیھابما(نقدیةھدایاقبولأوتقدیمقطعیامنعایمنعمماثال.منصبایتقلدآخرشخصأيأو
أيأوالخصوم،الشخصیةالقروضسندات)،أوأسھمشكلتأخدالتيالھدایامثلالقبیلنفسمنتكون

ھدیة أخرى یمكن اعتبارھا كرشوة أو إَِتاَوة أو آداءا غیر قانونیا أو مخالفا لألدبیات، كیفما كانت قیمتھ.
أووجبةلتناولدعوةأوبقشیشأوھدیةأیةیطلبواأن"كراون"ألجراءیسمحالفانھذلك،الىإضافة
ھذافيمحادثاتمعھایخوضأو"كراون"بتجاریةعالقةتربطھشخصأيطرفمنترفیھیةدعوة

لألھدافنظامیةغیربطریقةتستعملأناألحوالمنحالأيفيیمكنال"كراون"شركةأموالالصدد.
سیاسیة كیفما كانت طبیعتھا.

وكذالھموالمقربین"كراون"شركةادارةومجلساإلدارةوأعضاءاالجراءكافةعلىتطبقالسیاسةھذه
مقدميالمستشارین،الموزعین،الوكالء،فیھمبماالشركةلصالحیعملونالذینالمستقلةالثالثةاألشخاص

شركاتفي"كراون"شركاءوكذاضغطمجموعةالىالمنتمیةالفئاتوكذابعقدالمرتبطینخدمات
المحاصة.

بالسیاسةالخاصالدلیلعلىاالطالعالمرجوتطرحأنیمكنالتياألسئلةوأمثلةالتفاصیل،منللمزید
شخصكلللتطبیق،السیاسةھذهقابلیةمدىفيالشكحالةفي"كراون".بشركةالخاصةالرشوةضد

أوالمخصصةالمصلحةرئیسموافقةعلىوالحصولالحالةظروفیعرضأنبالألمرعلیھمعني
"كراون".المصلحة القانونیة لشركة

السیاسة المتعلقة بالمنافسة واالحتكار
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كلفيأخالقیةبطریقةعقودعلىللحصولومستقلةصادقةحیویةمنافسةسیاسةتوظف"كراون"
شركةفیھاتمارسالتيالبلدانفيواإلحتكارالمنافسةقوانین"كراون".منتوجاتوأسواقمجاالت

نشاطھا ھي أساس المقاولة المنافسة الحرة."كراون"

الشركةفیھاتمارسالتيللبلدانواالحتكارالمنافسةلقوانینالمطلقاألحترامعلىأجرائھاتلزم"كراون"
"كراون"فیھاتمارسالتيالدولمنالعدیدفيوكذااألمریكیةالمتحدةالوالیاتفيالممنوعمنأنشطتھا.
األثمنةحول:كانوا،كیفمامنافسیھا،معمحادثاتفيأوالدخولتحالفاتتكویناتفاقات،امضاءأنشطتھا،

الحصصالتكالیف،أوالربحھوامشاألرباح،القرض،شروطذلكفيبماالبیع،شروطالخصومات،أو
الىأوالدخولاإلمكانیاتتوسیععرض،تقدیمفيالنیةأوالعروضالتوزیع،قنواتأووسائلالسوقیة،

أوالبیعقطاعاتالزبائن،أنواعبعضأوالزبائنعقودفسخأوالرفضالتصنیف،االختیار،جدیدة،أسواق
ممارسةفيالشركةأواستقاللیةحریةیعارضماكلأوبالمنافسة،المتعلقةالمعلوماتتبادلاألسواق،
نشاطاتھا.

احترامبخصوص"كراون"تعھدیشاركونالقانونیةالمصلحةوكذاالمبیعاتقسمعنونوابھمالرئساء
أخرىتعدیالتأوحسمأوخصمأيمنحقبلاستشارتھمالمرجوواالحتكار.بالمنافسةالمتعلقةالقوانین

على األثمنة أو شروط بیع مختلفة لزبناء مختلفین بالنسبة لنفس المنتوج.

أوفھمفيللمساعدةاحتجتمكلماوانشغاالتأوتساؤالتلكمكانتكلماأیضااستشارتھمالرجوعالمرجو
احترام ھذه السیاسة.

سیاسة الصحة والسالمة وحمایة البیئة

منھاالمرادسلیمةتجاریةممارسةھيوالبیئةاإلنسانصحةحمایةبأنیقینعلى"كراون"شركةإن
ھذه"كراون"شركةأجراءجمیعیتقاسموالبیئة.والعموموالزبناءاألجراءوحمایةالمواردعلىالحفاظ

على المدى الطویل."كراون"المسؤولیة لضمان نجاح شركة

وأجرائھا:"كراون"ألجل تنفیذ ھذه السیاسة، فإن شركة

المتطلباتلجمیعوفقا"كراون"شركةأنشطةممارسةخاللمنمثاالیكونواأنیتعھدون−
بحفظ الصحة والسالمة وحمایة البیئة؛فیما یتعلق"كراون"التنظیمیة ومعاییر وسیاسات شركة

وعيبتطویرالبیئةوحمایةوالسالمةالصحةلحفظاالستباقیةالثقافةتعزیزعلىبالعملیتعھدون−
ومعارف األجراء في جمیع مستویات التسلسل الھرمي والعمل على ضمان حمایة ورفاه كل أجیر؛

والمحافظةالتلوثمصادرمنالحدعلىالتركیزخاللمنالتلوثمنالوقایةبتعزیزیتعھدون−
المشاریعتقییممعاییرفيالبیئةوحمایةوالسالمةالصحةحفظاعتباراتوإدراجالمواردعلى

والمنتجات والعملیات والمشتریات؛
أمنھم،وكذلكالبیئةوحمایةوالسالمةالصحةحفظیخصفیماإنجازاتھمعنالمسؤولیةیتحملون−

أمن زمالئھم وأمن الشركة؛
بالتحسینویتعھدونالبیئةوحمایةوالسالمةالصحةحفظمجاالتفيوالبرامجاالنجازاتیقیمون−

المستمر ألھداف صفر حادثة وصفر تأثیر.

سیاسة األسرار التجاریة والمعلومات السریة

البیانات التجاریة
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خططالمعلوماتھذهتشملوأنشطتھا.الشركةعنمعلوماتیوم،كل"كراون"شركةأجراءیعالج
األنشطةتطویروخططالزبناءولوائحوالتسعیرالتسویقوبیاناتالتصنیعوتقنیاتوالعملیاتاألعمال

الىالشركةخارجآخرشخصأيأوللمنافسینالمعلوماتتلكعنالكشفیؤديوقدالجدیدة.والوحدات
."كراون"اإلضرار بأنشطة شركة

"كراون"شركةكانتإذا(إالسریةالمعلوماتكلأنیفترضواأن"كراون"شركةأجراءلجمیعوینبغي
أنأخرى،بطریقةیتحققأنلألجیریتاحعندماأوالمنشورةالتقاریرفيالمعلوماتھذهأفشتقد

المعلوماتكلأنیفترضواأناألجراءجمیععلىیجبذلك،الىوباإلضافةالعام).المجالفيالمعلومات
یكونالتيالحالةفيعدا(ماسریةاألخیرةلھذه"كراون"شركةومورديزبناءطرفمنعنھاالمفصح

ھذهأنأخرىبوسیلةالتحققمناألجیرتمكنأوالكشفعلىصراحةوافققدالموردأوالزبونفیھا
المعلومة قد أصبحت عامة).

وعدمالمعلومات،ھذهسریةعلىبالحفاظعملھم،فترةوبعدأثناء"كراون"شركةأجراءجمیعویلتزم
الشركةمنمسبقةموافقةعلىالحصولدونالشركةخارجكانشخصأليالمعلوماتھذهعناإلفصاح
اإلفصاحاقتضىإذاإالالشركة،فيمھامھمممارسةغیرأخرىألغراضالمعلوماتتلكاستخداموتجنب

معأخرىاتفاقیةأيفيأوالسیاسةھذهفيشيءالالعمل.بھالجاريالقانونإطارفيالمعلوماتھذهعن
أوالسلطاتإلىمخالفاتعناإلبالغعن"كراون"شركةمنأجیرأيیمنعأنینبغي"كراون"شركة

للقوانینالتنبیھاتبإصدارالمتعلقةمقتضیاتبموجبمحمیةتكونوالتيأخرى،معلوماتأيعنالكشف
المعمول بھا.

معلومات شخصیة

القوانینمعتتفقبطریقةفقطالیھاالوصولیتمكنحتىتامةبسریةوتخزینھاالشخصیةالبیاناتجمعیتم
المعمول بھا، وفقط ألولئك الذین لدیھم حاجة مشروعة في سیاق ممارسة النشاط التجاري.

سیاسة تكافؤ فرص العمل، التمییز والتحرش

أشكالمنشكلأيیسودالحیثبیئةفيوالعملوكرامةباحترامیعاملواأنفيالحقاألجراءجمیعلدى
أوالعرقياألصلأواللونأوالساللةبسببوالتحرشالجنسيالتحرشذلكفيبماالقانوني،غیرالتمییز
الجنسي،والتوجھالتعبیر،أوالجنسیةالھویةأوالجنسأوالسنأوالدینأوالمواطنةأوالجنسیةأوالنسب

قدماءوضعیةأوالرسميبالزيالخدمةأوالوراثیة،المعلوماتاوالعقلیة،أوالجسدیةاإلعاقةأو
الجاري بھم العمل.أو التنظیمالقانون أو األمرالمحاربین أو أیة خاصیة أخرى یحمیھا

جمیعفيالتحرشذلكفيبماالقانوني،غیرالتمییزبصرامةتمنع"كراون"شركةسیاسةفإنبالتالي،
السلوكھذاومثلالزبناء.أوالبائعینزمالئھم،رؤسائھم،قبلمناألجراءضدأعاله،المذكورةاألشكال
ھذهفيموضحھوكمافوراحالةأيعناإلبالغویجبالتمییزمعالتسامحیتمولنتمامنعاممنوعا

یحمیھاالتيالخصائصبسببالعملطالبيبینالتمییزعدمكذلكتفرض"كراون"شركةسیاسةالسیاسة.
القانون المذكورة أعاله.
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یخضعالذيالشخصمنیحقرجسديأولفظيسلوكبأنھالتحرشتعریفیتمالسیاسة،ھذهألغراض
لمضایقات أو یظھر عداء وكرھا تجاه الشخص الذي یخضع لمضایقات ألحد األسباب المذكورة أعاله و:

یھدف أو ینتج عنھ خلق محیط عمل مخیف، عدواني وغیر مریح؛−
یھدف أو ینتج عنھ عرقلة أداء عمل الشخص الذي یخضع لمضایقات بشكل غیر معقول؛−
یؤثر سلبا بصور أخرى على فرص عمل الشخص الذي یخضع لمضایقات.−

أعمالأووالتخویفالتھدیدالسلبیة.النمطیةأووالقذفالنعوتاستخدامذكر:یمكنالتحرش،أمثلةمن
اإلعالناتلوحاتوعلىالجدران،علىعرضالمزعومة؛والمزحالنكتمحمیة؛بخاصیةتتعلقعدائیة

شفھیالوثائقاتصال)وسیلةأيخاللمنالعملمكانفيالتوزیع(أوالشركةمقرفيآخرمكانأيفيأو
خاصیةبسببمجموعةأوفردتجاهالكراھیةأوالعداءتظھرأوسمعةتشوهوالتيبالرسمأوكتابیاأو

یحمیھا القانون.

سیاسة السلوك المخلص في العمل ودقة التقاریر والسجالت

وباقيوالمنافسینوالموردینالزبناءمعبنزاھةالتعاملإلىیسعواأن"كراون"شركةأجراءعلىینبغي
التالعب،خاللمناآلخرینمنالعادلةغیراالستفادة"كراون"شركةأجراءعلىیمنعالشركة.أجراء

اإلخفاء، سوء استخدام المعلومات السریة، تحریف الوقائع المادیة أو أي ممارسة أخرى غیر عادلة.

تصریحاتأوتقاریرعلم،عنیدلواأنأویحتفظواأنینشؤوا،أن"كراون"شركةألجراءیمكنال
خاطئة، مزورة أو مضللة.

شركةباسمیصدرعملأوبیانأيوصدقصحةمنیتأكدواأن"كراون"شركةأجراءكافةعلىیجب
."كراون"

األھمیةبالغةوھي"كراون"شركةعننیابةتجرىالتياالتصاالتجمیععلىالسیاسةھذهتطبق
لھاتھیمكنالتيأوالحكومیةللھیئاتموجھةوثائقأوورسائلببیاناتاألمریتعلقعندماخصوصا

الھیئات أن تعتمد علیھا.

انتھاكاتإلىیؤدياألرجح،علىالذي،السلوكمننوعھووالتصریحاتوالعروضالوثائقتزویر
للقانون ویعطي االنطباع بأن مخالفات قد ارتكبت.

أوالحكومیةالھیئاتأمامذلكعنمسؤولونھمأوبتصاریحیدلونأویملؤونالذیناألشخاصعلىإن
التنظیمیة، أن یتوخوا الحذر ویعملوا على أن تكون تلك التقاریر والتصریحات صحیحة.

وفي ھذا الصدد، فإنھ من األفضل قول الحقیقة واالعتراف بالجھل عند االقتضاء بدال من القیام بتخمینات.

أومعلوماتتقدیممنبدالدقتھالضمانالحقائقمنالتأكددائما"كراون"شركةأجراءعلىیجبوبالمثل،
تقاریر إلى الھیئات الحكومیة أو التنظیمیة على أساس التخمین أو االفتراض.

سیاسة إعداد التقاریر المالیة

القسمأعضاءوجمیعالقابضة،"كراون"لشركةالماليوالمراقبالمالي،والمدیراإلدارة،مجلسرئیسإن
المالي الذین لدیھم صالحیات في مجال التقاریر المالیة:
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الحقیقیةالمصالحلتضارباألخالقيالحلذلكفيبماوأخالقیا،نزیھاسلوكاویشجعونیتخذون−
أو الظاھرة بین المصالح الشخصیة والمھنیة؛

والوثائقالتقاریرفيومفھومةدقیقةصادقة،كاملة،ببیاناتالمناسبالوقتفياإلدالءیشجعون−
المراسالتباقيوفيالبورصةلعملیاتاألمریكیةللھیئةتسلمھاأو"كراون"شركةتقدمالتي

العلنیة ;
یلتزمون بالقوانین واألنظمة والقواعد العامة المعمول بھا؛−
أوالقانونيالمستشارلدىھذه،والسلوكاألخالقیاتقواعدلمدونةخرقكلعنبسرعةیبلغون−

كل طرف حددتھ ھذه المدونة؛
یتحملون مسؤولیة احترامھم للواجبات المذكورة أعاله.−

واجبات والتزامات األجراء

الذینأوجزئيبدوامالعمالإلىالتنفیذیینالمدیرینأعلىمن،"كراون"شركةأجراءجمیععلىیجب
ھذهفيعلیھاالمنصوصالسیاساتیتبعواأنالمصانع،إدارةبموظفيمرورابالساعةأجورھمیتقاضون
والقواعدالقوانینجمیعاحترام"كراون"شركةأجراءجمیععلىیجبذلك،علىعالوةالمدونة.

أيمعین.مجالفيالصناعةأوالمحلیةالممارساتكانتكیفمااألوقات،جمیعفيبھاالمعمولواألنظمة
خرق لھذه السیاسات قد یؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأدیبیة قد تصل إلى الفصل عن العمل.

فیھیتواجدموقفأواتخاذهیعتزممعینإجراءكانإذامامعرفةفيیرغب"كراون"لشركةأجیركلعلى
أوالمصنعمدیرالمباشر،رئیسھیسألأنآخر،سببأليقانونيغیرأوالشركةسیاسةمعیتعارض
للموقفالسماحأواتخاذهالمعتزماإلجراءفيالشروعقبلالمشكلحلعلىویعملالمطابقةعنالمسؤول

الذي یتواجد بھ أن یستمر.

إجراءات المطابقة واإلبالغ

مدونةبسیاساتدرایةعلىأنھمتفیدموقعةشھادةدوریة،بصفةتقدیم،التأطیرأعضاءبعضعلىیجب
كلالسیاسات.لھذهبخروقاتعلملھمولیسیحترمونھاوھم"كراون"لشركةواألخالقالسلوكقواعد
مكتبأوالمصنعمدیرالمباشر،رئیسھفوراعنھایبلغأنیجبالمدونةلھذهانتھاكاتھناكأنیدركأجیر

المطابقة.

منشكلأيأوتأدیبيإجراءأليیخضعولنوكرامة،باحتراممعھالتعاملسیتمتجاوزعنیبلغأجیركل
نتیجةعادلةغیربطریقةعوملقدأنھیظنأجیركلنیة.حسنبكلالتجاوزعناإلبالغجراءاالنتقام
یعملشخصكلإنباألمر.المعنيالقسمأوللمجموعةالمطابقةمكتبیعلمأنیجبتجاوز،عناإلبالغ

سیخضعانتھاكعنباإلبالغنیة،حسنعنقیامھجراءطریقة،بأيیعاقبھأوأجیرمناالنتقامعلى
إلجراءات تأدیبیة قد تصل إلى الفصل عن العمل.

المسؤولون عن المطابقة

المسؤولون عن المطابقة اآلتیة أسماؤھم:"كراون"عینت شركة

مجموعة وقسم األمریكیة:
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Adamدیكستینادم DICKSTEIN
النائب األول للرئیس واألمین ومدیر الشؤون القانونیة

Michaelرووليج.مایكل J. ROWLEY
نائب مدیر الشؤون القانونیة

قسم أوربا:

Jeanلولوشفرانسواجون François LELOUCH
نائب مدیر الشؤون القانونیة

قسم آسیا-المحیط الھادي:

Eeھانبینغإي Ping HAN
مدیر الشؤون القانونیة

ھذهفيالواردةالسیاساتصیاغةوإعادةووضعالمطابقةجوانبجمیععنمسؤولالمطابقةمكتب
المدونة وتنفیذ اإلجراءات المراد منھا تطبیق ھذه السیاسات.

كیفیة اإلبالغ عن الخروقات

ھذهفيالواردةوالمساطرللسیاساتالخروقاتعنفورااإلبالغ"كراون"شركةأجراءجمیععلىینبغي
أليیخضعلنالمساطر،أوللسیاساتتجاوزعننیةبحسنیبلغالذي"كراون"لشركةأجیركلالمدونة.

عقوبة تأدیبیة أو انتقام، بأي شكل من األشكال.

طرق:بثالثعنھیبلغأنالمدونةھذهفيالواردةالمساطرأوللسیاساتبانتھاكعلمعلىأجیرلكلیمكن
المطابقة.لمكتب)3(أومحلھ،یحلأومنالمصنعلمدیر)2(المباشر،لرئیسھ)1(

انتھاكعنرئیسھإبالغفياألجیریترددعندمااالنتھاك.كلعنرؤسائھمیبلغواأناألجراءعلىیجب
أوالمصنعمدیریبلغأنلألجیریمكناالنتھاك)،ارتكابفيشخصیامتورطالمباشرالرئیسلكون(مثال،
انتقامأولعقوباتنیة،بحسنالخرقعنأبلغالذياألجیریخضعلنالحالتین،كلتافيالمطابقة.مكتب

جراء تبلیغھ عن االنتھاك.

یتصل)2(أویكتب)1(أنلألجیریمكنمشتبھ،خرقأيعن"كراون"لشركةالمطابقةمكتبتبلیغألجل
بمسؤولي المطابقة اآلتین:

Adamدیكستینآدم DICKSTEIN
Crown Holdings, Inc.

770Township Line Road
Yardley, PA 19067

800-523-3644Ext. 5576
adam.dickstein@crowncork.com
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Michaelرووليمایكل ROWLEY
Crown Holdings, Inc.

770Township Line Road
Yardley, PA 19067

800-523-3644Ext. 3756
mike.rowley@crowncork.com

Jeanلولوشفرانسواجون François LELOUCH
Crown Packaging European Division Services SAS

7rue Emmy Noether
93400Saint-Ouen

France
+33)1(49184215

jean-francois.lelouch@eur.crowncork.com
Eeھانبینغإي Ping HAN

CROWN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.
HarbourFront Place #03-01

HarbourFront, Tower One
Singapore 098633

+6564239798
ee-ping.han@crowncork.com.sg

توجھأنیجبالتدقیقبجوانبأوالداخلیةبالمراقبةبالمحاسبة،المتعلقةالشكایاتكلأخرى،جھةمن
المذكورین أعاله.على العنوان أو رقم الھاتف"كراون"لمكتب المطابقة لشركة

سوف تستلم ھذه الشكایات في إطار االحترام التام للغفلیة والسریة.

إذا كنت مقیما بالقارة األمریكیة ، یمكنك أیضا اإلبالغ عن أي انتھاكات من خالل خط أخالقیات األعمال
Lighthouseوھوخارجیة،لجھةتابعمستقلمزودیدیرهالذي")CBE("خطكراونبشركةالخاص

Services.خطخاللمنالمقدمةالتقاریرستظلبھ،المعمولللقانونوطبقاCBEالطلب.عندمجھولة
.www.lighthouse-services.com/crowncorkراجع،CBEخطإلىللولوج

عامأوائلفياألوروبیةوالشعبةالھادئوالمحیطآسیافيكراونمواقعفيCBEخطیتاحأنالمتوقع(من
2022.(
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