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 مدونة قواعد األخالقيات والسلوك المهني 

سياسة العامة ال  

أعضاء    ، اإلدارةأعضاء مجلس  وفروعها تنص على أن جميع  كراون"  "القابضة  السياسة العامة للشركة  

كافة   في  ملزمون  األجراء  وكذا  القوانين  والحاالتاألوقات  اإلدارة  ومضمون  نص  القواعد    ،باحترام 

واحترام  قواعد حسن الخلق والنزاهة  ى أسمواألنظمة الجاري بها العمل كما أن على األجراء أن يحترموا 

كما تتوقع كراون من كل طرف ثالث تربطها به عالقة تجارية نشطة لتوريد   مهامهم.  إطار تنفيذ  في  غير ال

وم واآلالت،  الخام  المواد  موردي  تشمل  والتي  الخدمات،  أو  األخرى،  السلع  والخدمات  السلع  وردي 

المدونة بالطريقة المنصوص والمقاولين، واالستشاريين، والسماسرة والوكالء، االلتزام بالمبادئ الواردة في هذه  

 عليها في مدونة قواعد سلوك الموردين للشركة. 

 السياسات الخاصة 

عدة سياسات    "كراون"شركة   اعتمدت يحترمون السياسة العامة،  "كراون"من أجل التأكد أن كل أجراء 

 . أدناهصة كما هو منصوص عليها  خا

التي يمكن أن تواجه األجراء إال أنها تجيب  رغم أن هذه السياسات الخاصة ال تضم كل الحاالت الممكنة  

على بعض األسئلة التي يمكن أن تطرح. في حالة ما إذا كان هناك شك حول شرعية أو تناسب فعل ما مع  

المصلحة  الى مدير المصنع أو الى    ،الى رئيسهيتجه على الفور  يجب على األجير أن    ،"كراون"قواعد  

 التابعة لقسمه.   القانونية

  أجراء الشركة   أو الى"كراون"  االشارة الى  وسياسات الخاصة  فان ال  ،في حالة عدم وجود نص مخالف

 وفروعها.كراون" "أعضاء اإلدارة وكذا أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة    ،األجراءكل   علىتطبق 

  واألنظمة الجاري االحترام التام للقوانين    إطارفي  "كراون"  سوف يتم العمل بالسياسات الخاصة لشركة  

 وفروعها أنشطتها. كراون" "الشركة القابضة تمارس بها  بها العمل في البلدان التي 

فرص الشركةالمتعلقة بتضارب المصالح و السياسة   

 مصادقة عليه من طرف مجلس اإلدارةاال إذا تمت ال"كراون"  شركة  في سياسة    ممنوع  تضارب المصالح
لمصالح    "تضارب مصالح"هناك   تخطيا  الشخصية ألجير  المصالح   وأشرت عن  "كراون" كلما شكلت 

  ، تقع عندما تكون أفعال ومصالح األجيريمكن أن    حاالت تضارب المصالح  ."كراون"تخطي لمصالح  

وفعالة،  بطريقة موضوعية    "كراون"  لمصلحة  قيامه بمهامه   تمنعه منعضواإلدارة أوعضو مجلس اإلدارة  

  حاالت تضارب المصالح ها.أو تنافس ""كراون مع ملاع تله دور في مؤسسة ت على سبيل المثال، إذا كان

حد أقاربهم من وضعهم  عضواإلدارة أوعضو مجلس اإلدارة أو أ  ، يستفيد األجيرتقع كذلك عندما يمكن أن 

الشركة و مبررة.  في  بطريقة غير  بخصوص وجود  ذلك  الشك  حالة  من   ،محتمل  تضارب مصالحفي 

اإلدارة  ،الواجب على كل أجير يستشير مع  عضواإلدارة أوعضو مجلس  التابعة    أن  القانونية  المصلحة 

 لقسمه. 
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 الشركة فرص 

 ويمنع عليهم:  حت الفرصة بذلك عم مصالح الشركة المشروعة كلما سمد "كراون"يجب على أجراء 

وذلك باستعمال أمالك الشركة والمعلومات   لمصالحهم الشخصية ستغالل الفرص التي يكتشفونهاا −
 استغالل مرتبتهم في الشركة؛   الخاصة بها أو

مصالحهم  خدمة  لاستعمال أمالك الشركة والمعلومات الخاصة بها واستغالل مرتبتهم في الشركة   −
   ؛ ولإلثراء الشخصي الشخصية 

 ."كراون"منافسة   −

 حماية واستعمال أمالك الشركة 

أجراء   الشركة    "كراون"يتوجب على  أمالك  لحماية  بوسعهم  ما  يفعلوا  تستعمل    والحرص علىأن  أن 

 . بطريقة إنتاجية 

  "كراون" أصول شركة ال يجب أن توظف مباشر على إنتاجية الشركة. لهم أثر  ر التبذي  ،التقصير ، السرقة

فيها   مشروعة    سوى   اإللكتروني واالتصال  المعلومات ونظم الملفات    ، حواسيبهابما  تجارية  ألغراض 

  من   كن أن توظف لها يجب أن يكون مرخصةهذه األصول واألنشطة التي يم   الى   قدرة على الوصولوال

 طرف رئيس المباشر لألجير. 

 السياسة المتعلقة بعمليات البورصة 

وكذا نقل    القيم   يمنع القانون األمريكي شراء وبيع األسهم والسندات األخرى للشركات المدرجة في بورصة

به    ، على أساس معلومات حساسة غير عمومية  لألشخاص ثالثة،  "معلومات سرية " المنع جاري  ونفس 

  "كراون" أجراء    أن   يعطي انطباع اإلجراءات لتفادي أن  كافة    من الواجب اتخاذ   العمل في البلدان األخرى.

( يعملون "كراون")مثل سندات زبائن و ممولي  أوقيمها المنقولة  "كراون"الذين يشترون و يبيعون أسهم  

يشاركوا هذا النوع  يستعملوا أو    أن  "كراون"يمنع على أجراء    .المتيازية المعلومات ا  على استغالل هذه 

 بصفقات البورصة.الغير العمومية من أجل القيام  و  المتيازيةمن المعلومات ا

من طرف   الممتلكة مباشرة"كراون"  ال يطبق فقط على أسهم    المطلعجنحة  القانون األمريكي المطبق على  

أو   حساب رأس المال و التي هي جزء من  "كراون"كل أسهم على كذلك بل و  و أقاربهم  "كراون"أجراء 

 ق أو إمكانية اختيار استثماراته. حساب تقاعد الذي يمنح األجير الح 

ن هذه المعلومات هي معلومات غير عمومية التي  فإ  ، . عموماالمعلومات االمتيازيةليس من السهل تعريف  

أو قرار بيع سندات شركة  ، قرار محافظة ،ين االعتبار قبل اتخاد قرار شراءبع  َرِشيد أي مستثمرسيأخدها  

المستحسن التحلي باالحتراز وعدم القيام  من  ف  اكون مبهم ي  هذا التعريف قد   مدرجة في بورصة القيم. بما أن

 ظامية. بمضاربات مصفقية من أجل تفادي اإليحاء بعمليات غير ن 

على المدى البعيد. المضاربات المصفقية على    "كراون"االستثمار في أسهم    أجرائها على"كراون"  تشجع  

.  جنحة المطلعب  يمكن أن توحي بارتكا  "كراون"المدى القريب المنجزة بالخصوص من طرف أجراء  

 . "كراون" أسهم على   المدى القريب ال تحبد اطالقا على المضاربة على"كراون" فان سياسة  بالتالي،

تلزم  فان الشركة    ،""كراونبعمليات البورصة المتعلقة بسندات  من أجل التأكد من احترام السياسة المتعلقة  

  ز وا ترخيص المديرية القانونية قبل انجايأخذ  معلومات حساسة غير عمومية أن  يمتلكونالذين    كل األجراء
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في الوقت الذي  ذلك حتى عندما لم يكن هؤالء األجراء يتوفرون على معلومات من هذا القبيل أي عملية و

 ع أو شراء السندات. كانوا يودون فيه بي

  ، خاضعة للقوانين األمريكية التي تقنن العمليات في بورصة القيم  سهم أل شركة مصدرة    "كراون"بما أن  

اإلدارة   أعضاء  ،العمالء، األطر  يطبق على األجراء، "كراون"على أسهم    جنحة المطلعالنهي المتعلق ب فان  

 في كافة أنحاء العالم.  "كراون"ومجلس ادارة  

 الخارج بعمال المتعلقة بإدارة األالسياسة 

 العواقب 

لبرامج وقوانين العقوبات االقتصادية والتجارية المعمول بها. على سبيل    "كراون"تمتثل شركة  يجب أن  

مريكية قيودا على ممارسة األعمال األ المثال، يفرض مكتب مراقبة األصول األجنبية في الواليات المتحدة  

 واألفراد.  والشركات التجارية مع بعض البلدان 

 المقاطعة  حركة قوانين ضد

المقاطعة الجاري بها العمل. على سبيل المثال فان  حركة  ضد  مريكية  أل ااحترام القوانين  "كراون"  على  

مريكية و فروعها عبر العالم من المساهمة  أل المقاطعة تمنع على الشركات ا حركةضد  مريكية أل االقوانين 

 مريكية.  أل في عمليات مقاطعاة دولية لم توافق عليها الحكومة ا

عمال مع بعض األشخاص أو  أل المقاطعة تتميز برفض شخص أو مجموعة من األشخاص من ممارسة ا

 بعض الدول.  

   تالصادرا الرقابة على قوانين

. على  ت الصادرا  لرقابة على باالجاري بها العمل الخاصة    الدوليةالوطنية و احترام القوانين    "كراون"على  

  درات االصإعادة  و    دراتاالصطبق على  ت  تالصادرا  لرقابة على با سبيل المثال القوانين األمريكية الخاصة  

على الشركات األمريكية    نيالقوان  هذه  تمنع   ،لوجيا األمريكية. في بعض الحاالتو مالك و التكنالخاصة باال 

عض العمليات سواءا  بالوطني األمريكي من القيام بعلى فروعها بما فيها الفروع المتمركزة خارج التراب  و

  لرقابة با في حالة الشك بخصوص تطبيق القوانين المتعلقة  بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع بعض البلدان.  

 . الصادرات  على

 

الى    أجير ينتمي  الواجب على كل  العقوبات،    "كراون"شركة  من  بتطبيق  يتعلق  لديه أي سؤال  والذي 

   التابعة لقسمه.  المديرية القانونية   معيستشر أن حركة المقاطعة وقوانين المراقبة على الصادرات  

  

 سياسة ضد الرشوة  

طراف الثالثة  باألضافة الى األ   "كراون"شركة     إدارةأعضاء  و  أعضاء مجلس إدارة  ،يمنع على األجراء

ألي شخص كان سواءا كان    اآلداء الوعد بدفع أو المصادقة على  ،منح  ، الذين يعملون لصالح الشركة دفع

سواءا كان    عمومي أو خاص في أي بلد كان بهدف الحصول على ميزة غير واجبة لصالح الشركة شخص 

آداء من هذا القبيل. كلمة    أي  . كما يمنع عليهم كذلك قبول أو طلبذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

على سبيل  غير قابلة للتقييم )ذو قيمة    كذا تقديم أي شيء ذو قيمة مادية أو و  رشاوىال  إعطاء"آداء" تضم  

 (. تشغيل الشخص المعني أو أحد أفراد عائلته  ،مساهمة سياسية   ، هبة  ،مصاريف سفر  ، ترفيه  ، هدية :المثال  
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 في مجال محاربة الرشوة و مكافحة غسيل األموال   "كراون"شهادات شركة  االطالع على

   أكاريم ،، الدعواتالهبات ،الهدايا

الم  بوادرأن  تقر    "كراون" البسيطة و  ، قتةؤاللباقة  الهدايا  التمثل  الدعوات  البسيطة )خاصة    رفيهاتكذا 

توطيد  ف من ورائها خلق بيئة عمل جيدة وتمثل ممارسات رائجة يكون الهد  حفالت(لفعاليات رياضية و

 األعتيادية أو من االستفادة منها    البوادر تقديم مثل هذه  عالقات الثقة. هذه السياسة ال تهدف الى منع أحد من  

أوأن تكون  فيها الظروف التي تم فيها قبولها أو منحها بشرط أن ال تكون قيمة هذه المنح مهمة بالنظر الى 

ير  ث أتأن اليكون القصد منها العة المعنية والبلد أوالصنا  يمطابقة للممارسات التجارية المتداولة عموما ف

على القرارات التجارية للشخص المعني. يجب على األجراء تجنب كل تصرف يمكن أن يشوبه طابع غير 

نظامي. يتوجب على األجير الذي يتلقى أو الذي تعرض عليه هدية تشكل اخالال بهذه السياسة أن يرفض  

 الهدية بلباقة أو أن يرجعها الى مرسلها.  

 

الى أو من طرف  أن يتلقى أو يمنح أي شيء له قيمة دون الرمزية      "كراون"ال يحق ألي أجير من أجراء  

سياسي  محتمل أو من طرف ممول أو مقدم خدمات أو وكيل عمومي أوممثل رسمي لحزب  زبون حالي أو  

بما فيها الهدايا التي   نقدية )أو أي شخص آخر يتقلد منصبا مماثال. يمنع منعا قطعيا تقديم أو قبول هدايا  

الخصوم أو أي    ،القروض الشخصية    ،(ايا التي تأخد شكل أسهم أو سندات مثل الهد تكون من نفس القبيل

 كيفما كانت قيمته.   ،أو مخالفا لألدبيات آداءا غير قانونيا  أو  إِتَاَوة بارها كرشوة أو ت أخرى يمكن اعهدية 

أن يطلبوا أية هدية أو بقشيش أو دعوة لتناول وجبة أو    "كراون"فانه ال يسمح ألجراء    ، إضافة الى ذلك

أو يخوض معها محادثات في هذا   "كراون"عالقة تجارية ب  تربطه من طرف أي شخص  دعوة ترفيهية

   لألهدافال يمكن في أي حال من األحوال أن تستعمل بطريقة غير نظامية    "كراون"  شركة    أموال  الصدد.

    سياسية كيفما كانت طبيعتها.  

  

المقربين لهم وكذا  و"كراون"مجلس ادارة شركة أعضاء اإلدارة وو السياسة تطبق على كافة االجراء هذه 

مقدمي   ، المستشارين ،الموزعين ، وكالءالالذين يعملون لصالح الشركة بما فيهم   ة المستقل األشخاص الثالثة 

وخدمات   بعقد  واالفئكذا  المرتبطين  مجموعة ضغط  الى  المنتمية  شركاء  ت  في شركات    "كراون"كذا 

 المحاصة.  

بالسياسة    الخاص الدليل  التي يمكن أن تطرح المرجو االطالع على    ألسئلة التفاصيل، وأمثلة اللمزيد من  

شخص  كل    ،في مدى قابلية هذه السياسة للتطبيق في حالة الشك    "كراون".ضد الرشوة الخاصة بشركة   

الحالة عليه  بالألمرمعني   ظروف  يعرض  أو  و  أن  المخصصة  المصلحة  رئيس  موافقة  على  الحصول 

 "كراون".  المصلحة القانونية لشركة 

   واالحتكارالسياسة المتعلقة بالمنافسة 

حيويةت  "كراون" منافسة  سياسة  و وظف  عقود  صادقة  على  للحصول  كل  مستقلة  في  أخالقية  بطريقة 

منتوجات مجاالت   واإل   "كراون". وأسواق  المنافسة  فيها  قوانين  تمارس  التي  البلدان  في  شركة  حتكار 

 .  المنافسة الحرة المقاولة  نشاطها هي أساس "كراون" 

االحتكار للبلدان التي تمارس فيها الشركة  حترام المطلق لقوانين المنافسة وتلزم أجرائها على األ "كراون"  

  "كراون" كذا في العديد من الدول التي تمارس فيها  في الواليات المتحدة األمريكية وأنشطتها. من الممنوع  

  األثمنة  : ، حولكيفما كانوا  ، امحادثات مع منافسيه أوالدخول في تحالفات تكوين  ، امضاء اتفاقاتأنشطتها،  
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  ص الحص،  التكاليفو  أهوامش الربح    ،األرباح  ،شروط القرض   بما في ذلك،  شروط البيع  ،أو الخصومات

الدخول الى  توسيع اإلمكانيات أو،  العروض أو النية في تقديم عرض ،  أو قنوات التوزيعسائل  و  ، ةالسوقي

قطاعات البيع    ،الرفض أو فسخ عقود الزبائن أو بعض أنواع الزبائن، التصنيف ،االختيار، أسواق جديدة

يعارض حرية أواستقاللية الشركة في ممارسة    كل ماأو ،  دل المعلومات المتعلقة بالمنافسةتبا ، أو األسواق

 .  نشاطاتها

م  بخصوص احترا  "كراون"كذا المصلحة القانونية يشاركون تعهد  و  قسم المبيعات  نوابهم عنو  ساءالرئ

أو تعديالت أخرى    حسمأو   أي خصم  منحقبل    استشارتهمالمرجو    االحتكار. القوانين المتعلقة بالمنافسة و

 على األثمنة أو شروط بيع مختلفة لزبناء مختلفين بالنسبة لنفس المنتوج.  

كلما كانت لكم تساؤالت أو انشغاالت و كلما احتجتم للمساعدة في فهم  أيضا    استشارتهمالمرجو الرجوع  

 السياسة. أو احترام هذه 

  سياسة الصحة والسالمة وحماية البيئة

  ها من  المراد سليمة  صحة اإلنسان والبيئة هي ممارسة تجارية  على يقين بأن حماية    "كراون"إن شركة  

هذه    "كراون"الحفاظ على الموارد وحماية األجراء والزبناء والعموم والبيئة. يتقاسم جميع أجراء شركة  

    .على المدى الطويل "كراون"المسؤولية لضمان نجاح شركة 

 : وأجرائها "كراون"ألجل تنفيذ هذه السياسة، فإن شركة

وفقا لجميع المتطلبات التنظيمية    "كراون"خالل ممارسة أنشطة شركة    منمثاال    أن يكونوايتعهدون   −

 والسالمة وحماية البيئة؛  حفظ الصحةيتعلق ب فيما ""كراونشركة  تومعايير وسياسا

وعي   بتطويرصحة والسالمة وحماية البيئة حفظ العلى تعزيز الثقافة االستباقية ل يتعهدون بالعمل −
 أجير؛   ورفاه كلمعارف األجراء في جميع مستويات التسلسل الهرمي والعمل على ضمان حماية  و

ة  الحد من مصادر التلوث والمحافظيتعهدون بتعزيز الوقاية من التلوث من خالل التركيز على   −
  تقييم المشاريع  صحة والسالمة وحماية البيئة في معاييرحفظ العلى الموارد وإدراج اعتبارات  

 والمنتجات والعمليات والمشتريات؛ 

  هم، وكذلك أمنوالسالمة وحماية البيئة  حفظ الصحة ية عن إنجازاتهم فيما يخص يتحملون المسؤول −
 ؛ الشركةأمن  زمالئهم وأمن 

صحة والسالمة وحماية البيئة ويتعهدون بالتحسين  حفظ الفي مجاالت    االنجازات والبرامجيقيمون   −

 تأثير. وصفر صفر حادثة  هدافأل  المستمر

 سياسة األسرار التجارية والمعلومات السرية 

  البيانات التجارية 

وأنشطتها.  يو  كل  ""كراونأجراء شركة    عالجي الشركة  عن  معلومات  المعلومات خطط  م،  هذه  تشمل 

  ة تطوير األنشطالزبناء وخطط  لوائح  والتسعير و  وبيانات التسويقاألعمال والعمليات وتقنيات التصنيع  

الشركة الى  والوحدات الجديدة. وقد يؤدي الكشف عن تلك المعلومات للمنافسين أو أي شخص آخر خارج  

 ."كراون"بأنشطة شركة  إلضرارا

  "كراون"   كانت شركة يفترضوا أن كل المعلومات سرية )إال إذا    أن  ""كراونوينبغي لجميع أجراء شركة  

أو  أفشتقد   المنشورة  التقارير  في  المعلومات  يتاح  هذه  يتحقق   عندما  أن  أخرىلألجير  أن  بطريقة   ،

، يجب على جميع األجراء أن يفترضوا أن كل المعلومات  إلضافة الى ذلك. وباالعام( المعلومات في المجال  
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في الحالة التي يكون  سرية )ما عدا  لهذه األخيرة    ""كراون  وموردي شركة زبناء  المفصح عنها من طرف  

هذه    أخرى أنمن التحقق بوسيلة    صراحة على الكشف أو تمكن األجير  أو المورد قد وافق  ونفيها الزب

 عامة(.  أصبحتقد  المعلومة

وعدم  وبعد فترة عملهم، بالحفاظ على سرية هذه المعلومات،    أثناء  ""كراونويلتزم جميع أجراء شركة  

عن هذه المعلومات ألي شخص كان خارج الشركة دون الحصول على موافقة مسبقة من الشركة    اإلفصاح

فصاح  وتجنب استخدام تلك المعلومات ألغراض أخرى غير ممارسة مهامهم في الشركة، إال إذا اقتضى اإل 

اقية أخرى  ال شيء في هذه السياسة أو في أي اتف ن الجاري به العمل. قانوالعن هذه المعلومات في إطار 

اإلبالغ عن مخالفات إلى السلطات   عن ""كراونينبغي أن يمنع أي أجير من شركة  "كراون" مع شركة

بموجب   محمية  تكون  والتي  أخرى،  معلومات  أي  الكشف عن  المتعلقة أو  التنبيهاب  مقتضيات    ت إصدار 

 للقوانين المعمول بها. 

 

 معلومات شخصية 

تتفق مع القوانين    اليها فقط بطريقةيتم جمع البيانات الشخصية وتخزينها بسرية تامة حتى يتمكن الوصول 

 المعمول بها، وفقط ألولئك الذين لديهم حاجة مشروعة في سياق ممارسة النشاط التجاري. 

 التمييز والتحرش ، تكافؤ فرص العملسياسة 

لدى جميع األجراء الحق في أن يعاملوا باحترام وكرامة والعمل في بيئة حيث ال يسود أي شكل من أشكال  

أو اللون أو األصل العرقي أو    الساللةالتمييز غير القانوني، بما في ذلك التحرش الجنسي والتحرش بسبب  

  والتوجه الجنسي،   ،الهوية الجنسية أو التعبير  أوالجنس  النسب أو الجنسية أو المواطنة أو الدين أو السن أو  

قدماء المحاربين    يةأو وضع  الخدمة بالزي الرسمي   أو   الوراثية، المعلومات    او  ، اإلعاقة الجسدية أو العقليةأو  

 .الجاري بهم العمل تنظيمال مر أو األ أو  القانون أو أية خاصية أخرى يحميها

بصرامة التمييز غير القانوني، بما في ذلك التحرش في جميع    تمنع  ""كراونفإن سياسة شركة    بالتالي،

ومثل هذا السلوك    زبناء. البائعين أو ال ،زمالئهم ، األشكال المذكورة أعاله، ضد األجراء من قبل رؤسائهم

كما هو موضح في هذه   حالة فورايتم التسامح مع التمييز ويجب اإلبالغ عن أي    ممنوعا منعا تما ولن

ب الخصائص التي يحميها  طالبي العمل بسب  بينالتمييز    عدم  كذلك تفرض    ""كراونسة شركة  السياسة. سيا

 أعاله. المذكورة   القانون

ألغراض هذه السياسة، يتم تعريف التحرش بأنه سلوك لفظي أو جسدي يحقر من الشخص الذي يخضع  

 الشخص الذي يخضع لمضايقات ألحد األسباب المذكورة أعاله و:   وكرها تجاه يظهر عداء أولمضايقات  

 ؛وغير مريحيهدف أو ينتج عنه خلق محيط عمل مخيف، عدواني  −

 ؛أداء عمل الشخص الذي يخضع لمضايقات بشكل غير معقوليهدف أو ينتج عنه عرقلة  −

 يخضع لمضايقات. الشخص الذييؤثر سلبا بصور أخرى على فرص عمل  −

ذكر: استخدام النعوت والقذف أو النمطية السلبية. التهديد والتخويف أو أعمال  يمكن  ،  أمثلة التحرشمن  

على الجدران، وعلى لوحات اإلعالنات    عدائية تتعلق بخاصية محمية؛ النكت والمزح المزعومة؛ عرض 

التوزيع في مكان العمل من خالل أي وسيلة اتصال(   لوثائق  أو في أي مكان آخر في مقر الشركة )أو 
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أو    شفهيا بسبب    بالرسم والتيأو كتابيا  تجاه فرد أو مجموعة  أو الكراهية  أو تظهر العداء  تشوه سمعة 

 خاصية يحميها القانون. 

 والسجالت ودقة التقاريرسياسة السلوك المخلص في العمل 

وباقي  يسعوا إلى التعامل بنزاهة مع الزبناء والموردين والمنافسين  أن  ""كراونينبغي على أجراء شركة 

غير العادلة من اآلخرين من خالل التالعب،    االستفادة   ""كراونشركة   على أجراءيمنع   الشركة.  أجراء

 استخدام المعلومات السرية، تحريف الوقائع المادية أو أي ممارسة أخرى غير عادلة.  سوء اإلخفاء، 

يمكن ألجراء شركة   ياينشؤو  أن  ""كراونال  يدلوا   حتفظوا، أن  أن  أو تصريحات    أو  تقارير  عن علم، 

 .ة أو مضللخاطئة، مزورة 

بيان أو عمل يصدر باسم شركة   وصدق أييتأكدوا من صحة  أن ""كراونيجب على كافة أجراء شركة 

 ."كراون"

شركة   عن  نيابة  تجرى  التي  االتصاالت  جميع  على  السياسة  هذه  األهمية    وهي  ""كراونتطبق  بالغة 

ببي األمر  يتعلق  لهاته  خصوصا عندما  يمكن  التي  أو  الحكومية  للهيئات  وثائق موجهة  أو  انات ورسائل 

 الهيئات أن تعتمد عليها. 

انتهاكات   يؤدي إلى  األرجح،  الذي، على  السلوك  نوع من  الوثائق والعروض والتصريحات هو  تزوير 

 عطي االنطباع بأن مخالفات قد ارتكبت.  يللقانون و

أو يدلون بتصاريح أو هم مسؤولون عن ذلك أمام الهيئات الحكومية أو    يملؤونإن على األشخاص الذين  

 . والتصريحات صحيحة أن تكون تلك التقارير  ويعملوا على التنظيمية، أن يتوخوا الحذر 

 بتخمينات. االقتضاء بدال من القيام   عند واالعتراف بالجهل وفي هذا الصدد، فإنه من األفضل قول الحقيقة 

التأكد من الحقائق لضمان دقتها بدال من تقديم معلومات    دائما ""كراونيجب على أجراء شركة  ،وبالمثل

 أو تقارير إلى الهيئات الحكومية أو التنظيمية على أساس التخمين أو االفتراض. 

 سياسة إعداد التقارير المالية 

القسم    وجميع أعضاءالقابضة،    "كراون"لشركة  والمراقب المالي إن رئيس مجلس اإلدارة، والمدير المالي،  

 المالي الذين لديهم صالحيات في مجال التقارير المالية: 

، بما في ذلك الحل األخالقي لتضارب المصالح الحقيقية  وأخالقيانزيها    ويشجعون سلوكا  يتخذون −

 ؛ والمهنية أو الظاهرة بين المصالح الشخصية 

والوثائق  التقارير    ومفهومة فييشجعون اإلدالء في الوقت المناسب ببيانات كاملة، صادقة، دقيقة   −

ل  "كراون" تقدم شركة    التي تسلمها  المراسالت    باقيوفي    ةالبورصلعمليات  األمريكية  هيئة  لأو 

 ; العلنية

 ؛ يلتزمون بالقوانين واألنظمة والقواعد العامة المعمول بها −

، لدى المستشار القانوني أو هذه  والسلوك  األخالقياتعن كل خرق لمدونة قواعد  بسرعة  يبلغون   −

 كل طرف حددته هذه المدونة؛ 

 يتحملون مسؤولية احترامهم للواجبات المذكورة أعاله.  −
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 والتزامات األجراء واجبات 

  أو الذين من أعلى المديرين التنفيذيين إلى العمال بدوام جزئي   ،""كراونأجراء شركة    على جميعيجب   

  في هذه يتبعوا السياسات المنصوص عليها   المصانع، أنبموظفي إدارة    بالساعة مرورايتقاضون أجورهم 

جميع القوانين والقواعد واألنظمة    احترام  "كراون"  المدونة. عالوة على ذلك، يجب على جميع أجراء شركة

الصناعة في مجال معين. أي خرق    كانت الممارسات المحلية أو  كيفماالمعمول بها في جميع األوقات،  

 .عملن العتأديبية قد تصل إلى الفصل  ت ااءإجرلهذه السياسات قد يؤدي إلى اتخاذ  

في معرفة ما إذا كان إجراء معين يعتزم اتخاذه أو موقف يتواجد    يرغب  ""كراونأجير لشركة   على كل

غير قانوني ألي سبب آخر، أن يسأل رئيسه المباشر، مدير المصنع أو    فيه يتعارض مع سياسة الشركة أو

اتخاذه أو السماح للموقف    المعتزمحل المشكل قبل الشروع في اإلجراء    ويعمل علىالمسؤول عن المطابقة  

 الذي يتواجد به أن يستمر. 

 واإلبالغ  المطابقةإجراءات 

دة موقعة تفيد أنهم على دراية بسياسات مدونة  تقديم، بصفة دورية، شها  يجب على بعض أعضاء التأطير

  السياسات. كلعلم بخروقات لهذه    وليس لهم يحترمونها    وهم  ""كراونقواعد السلوك واألخالق لشركة  

انتهاكات لهذه المدونة يجب أن يبلغ عنها فورا رئيسه المباشر، مدير المصنع أو مكتب    يدرك أن هناك أجير  

 المطابقة. 

إجراء تأديبي أو أي شكل    ألي   ولن يخضع،  وكرامةكل أجير يبلغ عن تجاوز سيتم التعامل معه باحترام  

ريقة غير عادلة نتيجة  من االنتقام جراء اإلبالغ عن التجاوز بكل حسن نية. كل أجير يظن أنه قد عومل بط

كل شخص يعمل   نباألمر. إالمعني   قسماإلبالغ عن تجاوز، يجب أن يعلم مكتب المطابقة للمجموعة أو ال 

انتهاك سيخضع  باإلبالغ عن  نية،  قيامه عن حسن  بأي طريقة، جراء  أو يعاقبه  أجير  االنتقام من  على 

 ن العمل. عتأديبية قد تصل إلى الفصل إلجراءات 

 عن المطابقة  المسؤولون

 المسؤولون عن المطابقة اآلتية أسماؤهم:  "كراون"عينت شركة 

 : األمريكيةوقسم مجموعة 

 Adam DICKSTEIN  ادم ديكستين

 النائب األول للرئيس واألمين ومدير الشؤون القانونية 

 

 Michael J. ROWLEY مايكل ج. روولي

 مدير الشؤون القانونية  نائب

 

 قسم أوربا: 

  Jean François LELOUCHفرانسوا لولوشجون 

 القانونية  مدير الشؤوننائب 

 

 الهادي:  المحيط -آسياقسم 
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 مدير الشؤون القانونية  

 

المطابقة  جوانب    مكتب  جميع  عن  وإعادة    المطابقة مسؤول  هذه    صياغةووضع  في  الواردة  السياسات 

 هذه السياسات. تطبيق المراد منها  جراءات  اإل المدونة وتنفيذ 

 خروقات كيفية اإلبالغ عن ال

في هذه    والمساطر الواردةللسياسات    الخروقاتفورا عن    اإلبالغ   ""كراونجميع أجراء شركة  على  ينبغي  

للسياسات أو المساطر، لن يخضع  يبلغ بحسن نية عن تجاوز  الذي    ""كراون  المدونة. كل أجير لشركة 

 تأديبية أو انتقام، بأي شكل من األشكال.  ي عقوبةأل 

  يبلغ عنه بثالث طرق:  في هذه المدونة أن  ةأو المساطر الواردعلم بانتهاك للسياسات    ى أجير عليمكن لكل  

 لمكتب المطابقة.  (3)لمدير المصنع أومن يحل محله، أو  ( 2)لرئيسه المباشر،  (1)

 عندما يتردد األجير في إبالغ رئيسه عن انتهاك  نتهاك.ال ايجب على األجراء أن يبلغوا رؤسائهم عن كل 

)مثال، لكون الرئيس المباشر متورط شخصيا في ارتكاب االنتهاك(، يمكن لألجير أن يبلغ مدير المصنع  

بحسن نية، لعقوبات أو انتقام    خرقفي كلتا الحالتين، لن يخضع األجير الذي أبلغ عن ال أو مكتب المطابقة.  

 جراء تبليغه عن االنتهاك. 

يتصل    (2)يكتب أو    ( 1)مشتبه، يمكن لألجير أن    خرق   أي   عن  ""كراونشركة  ل   المطابقة ألجل تبليغ مكتب  

 بمسؤولي المطابقة اآلتين: 

  Adam DICKSTEIN دم ديكستينآ
Crown Holdings, Inc. 

770 Township Line Road 
Yardley, PA 19067 

800-523-3644 Ext. 5576 
adam.dickstein@crowncork.com 

 
  Michael ROWLEY مايكل روولي

Crown Holdings, Inc. 
770 Township Line Road 

Yardley, PA 19067 
800-523-3644 Ext. 3756 

mike.rowley@crowncork.com 
  

  Jean François LELOUCHجون فرانسوا لولوش

Crown Packaging European Division Services SAS 
7 rue Emmy Noether 

93400 Saint-Ouen 
France 

+33 (1) 49 18 42 15  
francois.lelouch@eur.crowncork.com-jean 

mailto:adam.dickstein@crowncork.com
mailto:mike.rowley@crowncork.com
mailto:jean-francois.lelouch@eur.crowncork.com
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  Ee Ping HAN إي بينغ هان 
CROWN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.   

HarbourFront Place #03-01 
HarbourFront, Tower One   

Singapore 098633  
+65 6423 9798  

ping.han@crowncork.com.sg-ee 
 

الداخلية أو بجوانب التدقيق يجب أن توجه   من جهة أخرى، كل الشكايات المتعلقة بالمحاسبة، بالمراقبة 

 .العنوان أو رقم الهاتف المذكورين أعاله  على ""كراونلمكتب المطابقة لشركة  

 .لسريةللغفلية واهذه الشكايات في إطار االحترام التام   تستلمسوف 

)"خط   انتهاكات من خالل خط أخالقيات األعمال الخاص بشركة كراونيمكنك أيضا اإلبالغ عن أي 

CBE )"   الذي يديره مزود مستقل تابع لجهة خارجية، وهوLighthouse Services .للقانون    طبقاو

،    CBEإلى خط   للولوجمجهولة عند الطلب.    CBEالمعمول به، ستظل التقارير المقدمة من خالل خط 

 . services.com/crowncork-www.lighthouseراجع  

 

mailto:ee-ping.han@crowncork.com.sg
http://www.lighthouse-services.com/crowncork

