خط النزاهة الخاص بـ Arconic
القيادة بنزاهة

كيف يمكنني االتصال بخط النزاهة؟
استخدم أي من الوسائل أدناه لالتصال بخط النزاهة:

Å

الهاتف:
اتصل برقم الهاتف المجاني المدرج أدناه الخاص بدولتك:
رقم خط النزاهة

الدولة
المغرب

كود الوصول

رقم الوصول

002-11-0011

866-257-3184

اتصل مجا ًن ا في أي وقت من اليوم

يتعين على كل موظف
في Arconic
االمتثال إلى قيمنا
يوم ًيا .ستتمكن من
النجاح ألنك ركزت على
فعل الشيء الصحيح.

Code of Conduct
Leading with Integrity

قواعد السلوك الخاصة بـ  Arconicهي خريطة الطريق للقيادة بنزاهة ،وهي ما
تضمن امتثالنا لمعاييرنا العالية ،وترشدنا نحو القيام بـ “العمل الصحيح” في
المناطق التي نقوم فيها بتنفيذ أعمالنا في أي مكان في العالم .يمكنك اإلطالع
على قواعد السلوك بزيارة https://arconnect.arconic.com/Code

The Code of Conduct is a publication of Arconic’s Ethics and Compliance Organization
201 Isabella Street

Pittsburgh, Pennsylvania 15212
www.arconic.com

أو االتصال بقسم الموارد البشرية لطلب نسخة.

Publication Date: September 2016

www

:موقع الويب

www.ArconicEthicsandCompliance.com

MAIL:
Arconic Global Ethics and Compliance
201 Isabella Street
Pittsburgh, PA 15212
United States of America

:البريد اإللكتروني

ArconicEthicsandCompliance@arconic.com

البحث عن المساعدة
قد تجد نفسك في موقف يبعث على الحيرة حيث ال يكون االختيار واضحً ا.
لدى  Arconicالعديد من الموارد التي يمكن أن تساعدك:
المشرف الخاص بك أو قائد الفريق
قسم الموارد البشرية
منظمة األخالقيات واالمتثال
القسم القانوني
قدوتك فيما يخص النزاهة
خط النزاهة
خبراء في الموضوعات (مثل تمويل الشركات،المراجعة ،األمن العالمي،
الشراء)

ما هو خط النزاهة الخاص بـ ARCONIC؟
خط النزاهة متاح لك عالميًا ،إذا كنت تسعى للبحث عن نصيحة أو إثارة أي
قضية ،لمدة  24ساعة في اليوم طوال أيام األسبوع ،وبلغات متعددة .يمكن
ألي شخص أن يتصل بالمجان .كما يمكن إرسال التقارير عبر اإلنترنت على:
www.ArconicEthicsandCompliance.com

حسبما يقتضي القانون ،فإن خط النزاهة يعد طريقة سرية أخرى إلرسال
التقارير حول أي انتهاكات مشتبه في حدوثها في أماكن العمل أو للحصول
على النصيحة بشأن الممارسات والسلوكيات التجارية المالئمة.

متي يمكنني استخدام خط النزاهة؟
وفق القانون المحلي ،اتصل بخط النزاهة إذا كنت:
تحتاج إلى النصيحة أو لديك أي أسئلة
ترغب في إثارة أي قضية أو مخاوف
قمت بإثارة أي قضية أو مخاوف ولم تحصل على رد وا ٍ
ف
غير متأكد من الجهة التي يمكنك التعرف من خاللها على مزيد من
المعلومات
ال تشعر باالرتياح الستخدام أي من الموارد األخرى المسردة أعاله

لما يعد خط النزاهة هامًا؟
خط النزاهة هو الجهة التي يمكنك االتصال بها للحصول على نصيحة أو
إثارة أي قضية .من شأن استخدام خط النزاهة حماية موظفينا ،وعمالءنا،
وموردينا ،وشركتنا من أي سوء سلوك غير مالئم وضار.

تحظر  ARCONICالقيام بأي أعمال انتقامية
تحظر  Arconicالقيام بأي أعمال انتقامية .ال يمكن ألي أحد اتخاذ أي
إجراء ضدك إذا سألت أي سؤال أو أثرت أي قضية بحسن نية .إذا شعرت
بأنك أنت أو أي من زمالئك يتعرض ألي أعمال انتقامية ،فالرجاء اإلبالغ
عن ذلك األمر فورً ا .تأخذ  Arconicجميع اإلدعاءات بشأن أي أعمال
انتقامية على محمل الجد وستحقق في ذلك األمر بشكل فوري وكامل .إذا
تبين للشركة أن أعماالً انتقامية قد وقعت ،فستقوم باتخاذ اإلجراءات التأديبية
المناسبة .إذا قام أي من مرسلي التقارير بحفظ معلومات خاطئة عن عمد
عبر خط النزاهة ،فإنه قد يتعرض إلجراء تأديبي.

ماذا يحدث عندما أرسل تقريرً ا؟
سيتم مراجعة جميع اإلدعاءات المتعلقة بحدوث انتهاكات للقوانين،
واإلجراءات ،والسياسات ،وقواعد السلوك الخاصة بـ  ،Arconicوالتحقيق
فيها حسبما يقتضي القانون وإرشادات التحقيقات الخاصة بـ :Arconic
ستستلم شركة مستقلة جميع القضايا والمخاوف التي تم اإلبالغ عنها في
تقارير وسترسلها على الفور إلى منظمة األخالقيات واالمتثال الخاصة
بـ  )E&C) Arconicللمتابعة.
يتم إعطاء مرسل التقرير كود خاص يمكن استخدامه كمرجع للتعرف
على تحديثات حالة التحقيقات .قد يحصل مرسل التقرير على تحديثات
من خالل االتصال بخط النزاهة ،أو مراجعة موقع الويب الخاص
بإرسال التقارير ،أو االتصال بالمحقق مباشر ًة.
تجري منظمة األخالقيات واالمتثال تحقيقات حول أمور ال يمكن
مراجعتها على المستوى المحلي .متى يلزم األمر ،ترسل منظمة
األخالقيات واالمتثال التقارير مباشر ًة إلى مكان  Arconicالمحدد
للتحقيق.
يتم التعامل مع التحقيقات بشكل فوري وكامل وبطريقة سرية .قد
تستغرق التحقيقات المعقدة وق ًتا أطول.
يتعين على جميع األطراف التعاون وتحري الصدق حيث أن ذلك يعد
أمرً ا ضروريًا في العملية.

سيتم الحفاظ على سرية هوية مرسل التقرير طوال العملية ولن يتم
الكشف عن هويته إال لألشخاص المخولين ،إذا لزم األمر ،إلجراء
تحقيق أو حسبما يقتضي القانون.
وفق القانون المحلي ،ربما يحق ألي مرسل تقارير وأي موظف شارك
في التقرير الوصول إلى ،أو تصحيح ،أو حذف أي بيانات مرتبطة
بالقضية تكون غير دقيقة أو ليست ذات صلة بالموضوع.
متى يلزم األمر في بعض القضايا ،ربما يتم توفير المعلومات أيضًا إلى
إدارة المجموعة ووحدة األعمال/الموارد

ما هي أنواع القضايا التي ينبغي عليّ اإلبالغ عنها في
تقارير؟
اتصل بخط النزاهة إذا كانت توجد لديك أسئلة أو مخاوف في
مجاالت مثل:
القضايا المتعلقة بالحسابات ،والرقابة الداخلية ،وتدقيق الحسابات
الرشاوى ،والفساد ،والعموالت الخفية
انتهاك قوانين التنافس ومكافحة االحتكار
التمييز أو المضايقات
انتهاك سياسة الخدمات الصحية البيئية
انتهاك حقوق اإلنسان
التهديدات األمنية فيما يخص تكنولوجيا المعلومات
تداول األوراق المالية بنا ًء على معلومات داخلية أو الكشف عن
معلومات سرية
انتهاك حقوق الملكية الفكرية والكشف غير المرخص للمعلومات
الفكرية
اختالس أصول الشركة أو إساءة استخدامها
مخاطر السالمة الجسدية
انتهاكات قانون االستيراد/التصدير
االنتهاكات الخاصة بالحظر والعقوبات التجارية
أي انتهاك أخر للقانون أو سياسة الشركة

