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  الوظيفي قواعد السلوك
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      للشركة خطاب من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

 

يسرني أن أقدّم لكم أحدث قواعدنا السلوكية التي تتمثل وتتجّسد بالقيم األساسية 

لدينا وهي النزاهة و الطريقة األخالقية التي ندير بها األعمال و السلوك المهني 

لموظفينا الذي يعتبر حجر الزاوية في ثقافة شركة بارسونز،  اليوم حيث تقوم 

خطتنا االستراتيجية على توسيع نطاق أعمالنا، أصبحت األخالق والنزاهة أكثر 

 أهمية من أي وقت مضى لنجاحنا.

 

 لمساهمونا بضع سنوات، حيث يعمل قبل عما فعلنا جدا في بيئة مختلفة نعمل حاليا  

 على رفع مستوى الشركات من باب  المسؤولية االجتماعية. اسوعامة الن

 
 اعينفي كل من القط وسوء السلوك في مكافحة الفساد أكثر فعالية أدوارا   العالم على اتخاذ تعمل الحكومات في جميع أنحاء

 ماكن التيفي األ على البقاءقادرة  أسواق واالقتصاديةأنشأت القوى الجغرافية السياسية  وفي الوقت نفسه، العام والخاص،

 و رارذوو استق شركاءعلى الحصول على  مالءعال، يصر مخاطرة كبيرة جدا، وفي ظل بيئة كهذه كانت تعتبر في السابق

حن ن، ولشركة بارسونز مكانة جيدة لتكون خيارهم األمثل، وعليه ولديهم الخبرات التي أثبتت جدواها ال تشوبها شائبة سمعة

 .كل موظف من موظفينا لتحقيق ذلك بحاجة إلى دعم

 

ألعمال ممارسته ل عند ما هو متوقع من الموظف أن يتصرفهتلخص  في قواعد السلوك هذه السلوك الوظيفي التي ترد معايير

 ،لمعاييرا مجموعة واضحة منل باإلضافة إلى توفيره الشركة في جميع أنحاء عالميا قابلة للتطبيق المعايير التجارية، و هذه

 يواجهها األكثر شيوعا التي األخالقية بعض التحديات حول كيفية التعامل مع توفر قواعد السلوك هذه أيضا  توجيهات مفيدةو

 معنى أولا من طرح األسئلة في حال كنتم غير متأكدينقواعد السلوك بصورة دورية و موظفينا, وأتوجه إليكم بطلب مراجعة

 التطبيق.

 

السلوك، يتضمن برنامجنا األخالقي مجموعة متنوعة من األدوات لمساعدتكم في  جهودكم التي تبذلونها، باإلضافة إلى قواعد 

تكون العالمية. والمناطق الرئيسية و جميع وحدات األعمال فيومشرف األخالقيات المهنة  أخالقيات،  لجنةفي الشركة  لدينا

 كل من هذهخالقيات. خط المساعدة الخاص باألطرف ثالث ويدير  ، PWeb الصفحة الرئيسية للشركةعلى  األخالقيات

، نشاط معين مدى مالءمة أو أسئلة حول، ومخاوف أي شكوك إذا كان لديكم متاحة لتزويدكم بالمشورة والمساعدة الموارد

 وعليه  ال تكن مترددا  في استخدامها.

 

 خدمات عالية الجودة متخصصة تعمل على تقديملبناء سمعتها الطيبة كمؤسسة مهنية  عاما 70بارسونز على مدى  عملت

 تسمسمعة طيبة لسلوكهم الذي يبفي جميع أنحاء  األخالق والنزاهة، ويتمتع موظفينا أعلى مستويات مع الحفاظ على لعمالئها

فاظكم ح على لدينا مجلس اإلدارة بأكمله والموضوعية، وأود التوجه بجزيل الشكر إلى كل فرد فيكم وبالنيابة عن بالنزاهة

 على سمعتنا وأتوجه إليكم بطلب المواصة ببناء السمعة الطيبة لشركتنا.

 

 

  تشاك هارينغتون

 الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة و

 بارسونز شركة
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  المحتويات:

 

 خطاب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة

 

1 

 معايير بارسونز في السلوك المهني

 أساسيات –قواعد السلوك لشركة بارسونز 

3 

4 

 6 الضبط المالي

 7 تضارب المصالح

 8 الهدايا

 9 المساهمات السياسية

 10 الفساد

 11 أداء األعمال في الوسط العالمي

 12 حماية أصول الشركة

 14 التواصل اإللكتروني

 15 معايير مكان العمل

 17 التنافس بنزاهة

 18 والمراجعةالتحريات 

 19 العالقات مع وسائل اإلعالم

 20 عقود حكومة الواليات المتحدة االمريكية

 21 اإلجراءات التصحيحية والعقوبات

 22 الهوامش

 23 أين تذهب للحصول على المساعدة
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  ألداء األعمال بارسونز رمعايي

 

 :نكون سوف بارسونز نموظفيك أو كشركة كل ما نقوم بهفي 

 صادقين وجديرين بالثقة 

 بالقانون ملتزمين 

 للشركةأوفياء مخلصين و 

 المنوطة بنامسؤوليات مواظبين في العمل ألداء وإنهاء ال 

 العمالءو موارد الشركة في استخدام اقتصاديين  

 التعامالت التجارية في جميع موضوعيين وغير متحيزين 

 األخرين  نحترم 

 ونتعامل بجدية نمسؤولي 

  الدقةالمصداقية و  

 
  



Revision 5 – Effective 10/4/2017 

 

  المدونةهدف 

 لها يشار والتي) وتعمل هذا المدونة للشركة، الهامةاألصول هي أحد  زسمعة بارسون

معايير للسلوك األخالقي في العمل  تأسيس على "( يةقواعد السلوكال او القانون" ب

 التزامنا بالنزاهة لحماية سمعتنا. لتلبية والمدراء،العاملين والموظفين  لكافة

على التصرف حسب معايير الشركة وللرد  ملمساعدتك معلومات عملية المدونة تقدم

بصورة مناسبة على األسئلة المتعلقة بمواثيق وأخالقيات العمل التي غالبا  ما تثار عندما 

 .بارسونزفي  تأية واجباتكم 

ال  ا، لكنهينكموظف مالعديد من المواضيع األخالقية التي تواجهك تشرح هذه المدونة

 ،زسونبارمدونة السلوك لمعايير ل وفقا  دائما  التصرف وعليكم  ،الحاالت تخاطب كافة

أين  :إلى أنظرغير واضحة أو تحتاج بها للمساعدة،  أسئلة أو تحديات أية وعندما تبرز

 .35تتوجه لطلب المساعدة ص 

 كيفية إتخاذ القرارات 
 ، وا  إتخاذ القرار السليم ليس سهال  دائم

أدناه الموجود كيفية إتخاذ القرار  دليل
اتخاذ اإلجراء قبل  أن يساعدكيمكن 

سأل نفسك بحيث يتوجب عليك أن ت
 :التاليةاألسئلة 

 

 هل هذا قانوني؟ -

هل هو مسموح حسب سياساتنا  -
 وإجرائاتنا؟

هل هو منسجم مع قيمنا األساسية  -
 ومعايير مواثيق العمل؟

 المدونةتطبيق 
ركاء شفي كل مكان بالعالم باإلضافة إلى  بارسونزعلى جميع موظفي مدونة نطبق الت

كالوكالء والممثلين والشركاء واالستشاريين والمقاولين من الطرف الثالث اي العمل 
 للسلوك األخالقي لشركاء العمل.بارسونز الباطن كما هو موضح في دليل 

 
 المدونة المسؤوليات بموجب 

 وان ترفعأ وعليكم وتجنب ظهور المخالفاتمدونة التوافق مع الالموظفين يجب على كافة 
في تحقيقات الشركة في كامال  تعاونا   واتقرير عن كل مخالفة محتملة وأن تتعاون

 التي تمت للمدونة.المحتملة أو  االنتهاكات
بيئة  ناءلب، مدونةوفقا لل عمل إداراتهمالمديرين واجبات إضافية لضمان  عاتق علىيقع 

تشجيع الموظفين على مناقشة أي قضايا أخالقية يرونها من خاللها أخالقية مفتوحة يتم 
 ين.والتماس التوجيه عندما يكون غير متأكد

وهم أيضا  مطالبون  مدونةالاإللتزام ببارسونز رؤساء مجلس اإلدارة في يتعين على 
 www.parsons.comعلى وهي موجودة لسلوك باإللتزام بقواعد إضافية ل

 

 "النسبية ترتبط بالفيزياء وليس األخالقيات"
 آلبرت آينستاين -

هل أنا متأكد من أنه لن يؤذي عمالئنا  -
 وموظفينا وحملة األسهم؟

هل أنا متأكد من أنه لن يؤذي سمعتنا  -
 ؟اعند عمالئنا أو مجتمعن

جميع  نفذههل هو جيد للشركة لو  -
 الموظفين؟

هل ستكون فخورا   في حال قراءة  -
األصدقاء، العائلة، أو عمالئنا عن 

أو مواقع  إجراءاتك في الصحف
 ؟التواصل االجتماعي

 
ألي من األسئلة التي تم إذا كانت اإلجابة 

طرحها هو ال، يتعيّن عليك عدم اتخاذ 
 اإلجراء.

 
 أين تذهب للمساعدة

 23  صفحة

 

 

 

  

http://www.parsons.com/Pages/default.aspx
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  ذا كان لديك أي شك أو أمر يستدعي القلقا
، ونتوقع من الجميع اتباع القوانين السلوك األخالقي الجيد أجواءجميعنا نستفيد من 

ي شككت فوفي حال  ومدونات األخالق بما في ذلك مساعدة الىخرين على القيام بذلك،
المخاوف "والتي يُشار إليها بعنوان ) مدونةسوء السلوك أو إنتهاك القانون أو ال

ى إل موظف أو مدير أخالقيات العمل أو مباشرة ، يجب عليك رفع تقرير"(األخالقية

 23أنظر أين تتوجه لطلب المساعدة ص ، خط المساعدة الخاص بأخالقيات العمل
خص األخالق رفعه فورا  إلى موظف يتقريرا   ويتعين على المدراء اللذين يتسلموا

 ق.األخال
 

 سياسة صارمة ضد االنتقام
 ،محتملةالخالقية األقضايا الكل واحد منا بالراحة لرفع تقرير عن شعور من المهم 

االنتقام ضد أي موظف لتقديم تقرير عن حسن نية أو رفع قضية بشأن انتهاك محتمل 
وسوف تقوم  ممنوع منعا باتا وهو في حد ذاته يعد انتهاكا خطيرا للميثاق هو أمر

بارسونز باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتأديب المشرفين أو الموظفين البادئين أو 
 المشاركين بأي رد فعل انتقامي.

 
 المخالفات والجزاءات

قواعدنا السلوكية تعكس من نحن ومن يجب أن نكون  أمام عمالئنا وموظفينا ومجتمعنا، 
حية يق، وتشمل ردود الفعل التصحيونستجيب لكافة اإلستفسارات  بتأني وتفكير عم

القانونية أو المقاضاة الجنائية أو أفعال  اإلجراءاتالفصل أو  المشورة الخطية أو على
 أخرى مماثلة.

 
 لجنة األخالق و ضباط األخالقيات
اإللتزام لنهائية على مجلس اإلدارة لديه الرقابة ااألخالق مسؤولية الجميع، لكن 

ن التنفيذيين األخالقيات، التي تتألف م، وقد قام الرئيس التنفيذي بتشكيل لجنة ألخالقياتبا
ين تثقيف و تدريب الموظفل الكفاءات البشرية،من اإلدارات القانونية والعمليات وإدارة 

والتحقق من وحل القضايا األخالقية ومساعدة الموظفين في تفسير وتطبيق  على األخالق
يبقوا اإلدارة على اطالع،يمكن التواصل مع ضابط األخالقيات القواعد األخالقية وأن 

تتوجه  أنظر أيناألخالق. لإلستفسار وتقديم تقرير حول األمور المتعلقة بأي وقت  في
 .23لطلب المساعدة ص 

 

 
"األخالقيات هي معرفة الفرق بين ما لديك الحق في فعله وبين فعل 

 الشيء الصحيح"  
 بوتر ستيوارت -

 

س: ما هي العالقة بين السياسات 
 القواعدالتوضيحية 

وأين يمكنني أن أجد تفاصيل هذه  
 السياسات؟

السياسات التوضيحية للشركة تحتوي  ج:
متطلبات إضافية وتمدنا بوصف تفصيلي 
أكثر دقة لمواضع السياسات والمبادئ 
التوجيهية األخالقية والقانونية للشركة في 
موضوع معين. ليس كل قواعد السلوك 
مغطاة ببند محدد ولكن غالبيتها. قمنا بتزويد 
مرجعيات للعديد من السياسات حتى تحصل 

معلومات إضافية. سياسات الشركة  على
؛ إذا  PWebمتاحة على االنترنت على 

كنت غير قادر على رؤية هذه السياسات ، 
يمكنك االتصال على قسم إدارة المواهب 

 للحصول على نسخة ورقية.
 

ي القانون عندما يأمر بتجنب س: ماذا يعن
 "ظهور أمر غير الئق "؟

تفسير سلوك بغير أخالقي يمكن أن  ج:
يكون أشد ضررا  من السلوك غير األخالقي 

 .في حد ذاته

 
 

 

http://parsharesites.parsons.com/corp/Policies/SitePages/Home.aspx
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  الضبط المالي

 سجالت الدفاتر الدقيقة 
رارات قنحن نعتمد على التقارير المالية الدقيقة  لغايات الدفع لموظفينا وللمقاولين ولعمل 

وتقديم الفواتير عن األعمال التي نقوم بها، وتساهمون بدوركم في حفظ ملفاتنا عمل 
وإعداد تقاريرنا من خالل تقديم أوراق الدوام لكم أو تقارير المصروفات الخاصة بكم، 

مة وتتلقى الخدمة والمواد من الموردين والمقاولين الفرعيين وعند وعندما تطلب خد
السجالت المالية وفقاُ ى يجب المحافظة علمراجعة أو اعتماد بنود العمل األخرى، 

 ويتعين على فريق الخزانة اعتماد أي حساب بنكي.للمبادئ المحاسبية المقبولة 
عدم الوضع الحقيقي بصورة مقصودة ونتوقع دائما  تقديم بيانات سليمة وكاملة ال تخفي 
 تلفيق البيانات المتعلقة بخدمات وعمل الشركة.

 
قد يعتبر تقديم المعلومات الخاطئة أو المضللة إلى أي عميل حكومي بياناً أو مطالبة 

.كاذبة, وقد يترتب عليها مضاعفات قانونية كبيرة لبارسونز  
 

 المعلومات الداخلية
لومات الداخلية أمامك من عميل أو شريك أو منافس أو ربما تنكشف الكثير من المع

قانونا  وممنوع من   داخليةالمعلومات الاستخدام مورد أو من بارسونز، لذلك فإن تبادل 
خالل االتفاقيات التي وقعناها مع اآلخرين لفترة محددة لغاية اعالنها للعامة، وال يمكن 

األوراق المالية أو ملكية في عمل أو تبادل عدد من  لشراءاستخدام المعلومات الداخلية 
 إلى أطراف ثالثة، بما في ذلك أفراد األسرة. معلومات داخليةوهذا يشمل توفير  ،آخر
 

 أمثلة لمعلومات داخلية تشمل ما يلي:
 
 .منح أو إنهاء عقد كبير -
 .قيد عريضة إفالس -
 .تسوية لدعوى قضائية أو مطالبة إيداع شيك أو -
 .حول النتائج المالية للشركةمعلومات  -
 .معلومات اندماج أو استحواذ  محتمل -
 

"سمعة آالف السنوات يمكن أن يتم الحكم عليها بواسطة أداء ساعة 
 واحدة "

 مثل ياباني -

س: أمرني المشرف علي بتسجيل ساعات 
 غير صحيحة لزمني  

 ماذا علي أن أفعل؟
 أوال، تأكد من أن المشرف يعرف حقا ج:

إذا كان ذلك ال يحل المشكلة، قم  ما تقوم به،
بطلب المشورة من مستوى أعلى أو اتخاذ 
أي من الخطوات المتاحة لك في أنظر أين 

 .23تتوجه لطلب المساعدة ص 
 

س: هل من المالئم كتابة وصف غامض 
 لعملية في نظامنا المالي؟

 الغامض ال يمكن استخدام الوصف ج:
والوثائق بحيث يجب أن يكون الوصف 
واضحة  الداعمة المرتبطة بالوصف 
 وتصف ال>راء بصورة سليمة.

 
المعلومات  تبادلس: متى يمكنني 

 الداخلية؟
لمعلومات الداخلية ل التبادلال تجوز  ج:

يجب عليك  و ،حتى يتم نشرها للعامة
االنتظار لفترة من الوقت بعد اعتماد 

بتبادل المعلومات العامة حتى يسمح لك 
تواصل مع المستشار .  .المعلومات

القانوني أو إدارة الشؤون القانونية في حال 

.التساؤل  
 
 

هو أمر غير أخالقي أن نقوم س: هل 
ألننا نريد تحقيق   GPPتأخير تسجيلب

 العام المقبل؟ في أهداف
معالجة اإليرادات بأي صورة أمر نعم,  ج:

تم ي اإليرادات ،خطأ وال يتفق مع سياساتنا
حسابها استنادا  لشروط العقد وأداء 

 .الحقيقي والمتوقع المشروع

 

 
 والمراجع السياسات المطبقة

  الحسابات المصرفية -
  مطابقة وتحليل الحسابات المالية -
 إدارة السجالت -
 السجالتبسياسة االحتفاظ  -
 العالقة مع المؤسسات المالية -

 

http://parsharesites.parsons.com/corp/Policies/Documents/Bank_Accounts_Procedure.pdfhttp:/parsharesites.parsons.com/corp/Policies/Documents/Bank_Accounts_Procedure.pdf
http://parsharesites.parsons.com/corp/Policies/Documents/Financial_Account_Reconciliation_and_Analysis_Operating_Policy.pdf
http://parsharesites.parsons.com/corp/Policies/Documents/Records_Management_Core_Policy.pdf
http://parsharesites.parsons.com/corp/Policies/Documents/Records_Retention_Standard.pdf
http://parsharesites.parsons.com/corp/Policies/Documents/Relationships_with_Financial_Institutions_Core_Policy.pdf
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  تضارب المصالح

ارب إن تض. تصرفاتهم كافةموظفي بارسونز مراعاة مصلحة الشركة في  يتعيّن على

المصالح المتواجد في أي ظروف قد يقود شخصاً عاقالً إلى التساؤل في ما إن كان العمل في 

ويمكن التغلب على الكثير من التضارب  .في مصلحة الشركة أو مصلحته يكون بارسونز
بدون التضحية بالمصالح الشخصية للموظف أو المصالح الشخصية للشركة، ويتعين 

الكشف إلى موظف األخالق عن أي نشاط أو عالقة يمكن أن على الموظف أن يقوم ب
لوضع قيات تحديد ما إذا كان احتى تستطيع لجنة األخالللمصالح تضاربا  محتمال   تشّكل

 موظفال ألخالقيات مع، وسوف تعمل لجنة يجب تجنبه وأ الحد من أثرهيمكن أو مقبوال ،
، مكنا  ذلك م عندما يكونومع اإلدارة على إيجاد سبل التخفيف المالئمة التي يمكن عملها 

شمولك  أن يتم أو تجنبها أو إلغاء التعارضات التي يمكن السيطرة عليها، وهنالك احتمال
 شكلتالحاالت التي ، ونود معرفة أفراد األسرة المقربين أو األصدقاء المقربينوشمول 
ان ك وفي حالعلى سمعة بارسونز ،  إلنها يمكن أن تؤثر سلبا  لمصالح في اتضاربا  

 في المستقبل. المحتملة لتجنب المشاكلما تشك به لديك أي شكوك أفصح عن 
 

 أمثلة للخطوط الحمراء 
بعض التعارضات الخطيرة مثل قبول الرشاوي والتجارة باستخدام المعلومات الداخلية 

فإن األوضاع التي تشكل تعارضا  محظور التعامل بها، وبشكل عام ومنافسة بارسونز 
 واضحا  أو محتمال  يجب الكشف عنها لتحديد اذا كان ممكنا  حلها.

 
 :الحاالت المحتملةفيما يلي بعض األمثلة على 

اإلستفادة الشخصية أو السماح ألحد األقارب أو األصدقاء لإلستفادة من فرص  -
 ولكنها ليست معلومات سرية. زنتم إكتشافها من بارسو

البرامج العامة  فقط مسموح من خالل أو الشراء من بارسونز إلى البيع -
 الممنوحة للموظفين.

 . ةشخصيبصورة أداء بعض األعمال لك لبارسونز لغايات د إستئجار مورّ  -
توظيف أو إشراف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، موظف قريب لك أو  -

 موظف انت على عالقة شخصية وطيدة به.
( عامةالر الحسابات المشتركة أو اإلستثمارات أن يكون لديك عوائد مالية )غي -

 عميل أو منافس أو مورد.من خالل 
 عالقة عاطفية أو شخصية مع منافس أو عميل أو شريك عمل أو موردإقامة  -

 وعليه يجب مراجعة ضابط األخالقيات عند وجود مثل هكذا حاالت.
 .ين غي العناصر الترويجية مثل قلم وكوبموردالإستالم هدايا من  -
 االستشارات المباشرة لعميل أو منافس أو مورد.تقديم العمل أو  -
أو شريك  من الباطن شاري تقني لعميل أو مزود أو مقاولمجلس است االشتراك في -

 .فريق أو منافس لبارسونز

ة لزياد ثانيس: هل يمكنني القيام بعمل 
في تضارب  يعتبرهل هذا ودخلي؟ 

 لي؟  بالنسبةمصالح ال
ه غير محظور عليك أن بالرغم من أن ج:

لكن يجب الكشف عنه  تقوم بعمل ثاني، و
ال ، وحتى يحدد إذا كان متضاربا  ام ال

او  مع تضاربيعمل ثاني تقوم بيجب ان 
بارسونز أو  يحد من تواجدك لدى

على  ,إستخدام اصول بارسونزواسطة ب

العمل لعميل أو مزود أو منافس , سبيل المثال

شه بمناق لذلك قم . يعدّ تعارض في المصالح

الوضع مع ضابط األخالق حتي يمكننا 
 .الالزمةتوجيهات الترويدك ب

 
 
 مهني مؤتمر لحضور بائع دعاني: س
  علي وعرض كضيف أخرى مدينة في
 لفه. والطيران والمأكل السكن قيمة دفع

 أقبل؟
يجب رفض رسوم السفر والمؤتمرات : ج

ي وف. المجانية التي تعتبر هدايا وإكراميات

المؤتمر مرتبط بالعمل وتظن أنه قد حال كان 

يفيد بارسونز عليك سؤال مديرك لو كانت 

بارسونز ستدفع تكاليف ونفقات السفر 

 .لحضوره

 
 

"ال يمكنك أن تلوم شخصاً آخر على أخالقياتك، إلن األخالق هي مسألة 
 انضباط شخصي"

 برايس بريتشت -

 .السياسات المطبقة و المراجع
 - تعارض المصالح. 
  األصدقاء أو األقاربتوظيف. 
 عاطفية ال عالقات. 
 خدمة خارج المجلس. 
  التوظيف الخارجي 

. 
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  الهدايا

الثقافات  في كثير منوالهدايا ذات القيمة البسيطة تقليد متبع في عالم األعمال تعتبر 

أحيانا   تستخدمها غير أن ،وال تشكل مشكلة أخالقية إذا تم التعامل معها بصورة صحيحة

للتأثير على عملية اتخاذ القرارات وهو أمر غير بصورة ال أخالقية أو غير قانونية 

ة على أي فائدة عمليجائز وغير مقبول في بارسونز ولن تقبل بارسونز الحصول 

 الهدايا.تبادل بواسطة 

 

 , الهدايا و المكافآترفيهالت

لهدايا متواضعة أو ا إجازات صغيرةمثل  بشكل عام بإمكانك تقديم أو قبول هدايا بسيطة
، ولكن في حال العمل مع حكومة ..الخ(.، القهوة أكواب الترويجية )مثل األقالم و

(، تقديم أو 20الواليات المتحدة يجب تطبيق قواعد أخرى لألخالقيات )انظر الصفحة 
ر مسموح غييه و الترف طعام والسفروجبات الاستالم هدايا غير المواد الترويجية شامال  

 مديرك. من قبلمقدما   عليها الموافقةيجب و
 

والوجبات والرحالت والترفيه، الهدايا عند تقديم طلبات التعويض عن مصروفات 

يجب عليك ذكر اسم المستفيد ولقبه وشركته والغرض من الهدية، باستطاعتك تبادل 

وفي حال طلب الهدايا  الهدايا مع االشخاص اآلخرين المسموح لك تبادل الهدايا معهم 

وفي  ،أو إذا سمعت طلبا  مماثال  فأكتب تقريرا  لضابط األخالق من قبل احد الموظفين

 .أسئلة عن الهدايا قم باستشارة مديرك أو ضابط األخالقأية  لديك  حال كانت

 
 أو المقاوالت من الباطن أووالمشتريات  تطوير األعمال على الموظفين العاملين في

تجنب ل فيما يتعلق بالهداياين بصورة خاصة حذر يكونواأن  على أعمال الغير المشرفين
العمل مثل إختيار مورد  اتواضح علي قرار فكرة أن الهدية يمكن أن يكون لها تأثير

 تسوية.عمل أو أو وضع شروط 
 

س: إذا صحبتني زوجتي في رحلة عمل و 

من الشركة التي  لها هدية وتم تقديم

 باإلحتفاظ بالهدية؟هل يسمح لها ، ازورها

 طقاعدة اإلنضبازوجتك تقع تحت نفس  ج:
هدايا و الاألخالقي بخصوص قبول 

، وال بأس عليك أو على زوجتك مكافآتال
و لكن إذا كان  من قبلو الهدايا الصغير 

الرفض أو إعادة الهدية تشكل إهانه 
كشف الهدية  لمقدمها، يتعين عليك عندها

 .هاوضعاألخالق لتحديد  لمديرك أو لضابط
 
 
 

 السياسات المطبقة و المراجع

 سياسات مكافحة الفساد العالمية -
دليل اإلنضباط العالمية لمكافحة  -

دليل اإلنضباط العالمية  الملحقالرشاوي

 لمكافحة الرشاوي

 "أهم أداة لإلقناع لديك هي النزاهة" 
 زيغ زيغالر -
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  المساهمات السياسية

 ، وأن نحترم لحقوقو ووجهاتهاب ونعمل حيانجتمعات التي بارسونز تعمل لتحسين الم

ونشجعكم على أن تكونوا فاعلين في العمليات السياسية والتبرع بوقتكم نظر اآلخرين 

 الخاص وبمواردكم لألغراض السياسية.

 

على المؤسسات و  وشروطالدول التي تعمل بها بارسونز تفرض موانع محددة  معظم

ر وتعلم دائرة العالقات الحكومية والمستشا المشاركة في العملية السياسيةبقدرتها على 

العام في بارسونز على توفير المساعدة لكم لإللتزام بالقوانين والتشريعات، ولعمل 

مساهمة سياسية من الشركة عليك تقديم مقترح خطي لكل من دائرة العالقات الحكومية 

 والمستشار العام للمراجعة واإلعتماد.

 

وقت الشركة ومرافقها ومعداتها وأنظمتها ومصادرها الرجاء مالحظة أن استخدام 

 يمكن أن يؤدي لضوابط على تبرعات الشركة وهذا ما يجب تجنبه.للغايات السياسية 

 

 السياسات المطبقة و المراجع

 هماتو المسا العالقات مع السياسيين -

 المساهمات السياسية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://parsharesites.parsons.com/corp/Policies/Documents/Political_Contacts_and_Contributions_Core_Policy.pdf
http://parsharesites.parsons.com/corp/Policies/Documents/Political_Contributions_Procedure.pdf


Revision 5 – Effective 10/4/2017 

  الفساد

أي لفساد هو انقوم بتنفيذ أعمالنا بشفافية كاملة لتجنب ظهور أي امر يتعلق بالفساد، و
إجراء غير قانوني أو غير أخالقي أو الفشل في التعامل مع شخص يسعى ألهداف 

 .سمعة بارسونز أن يشوهيمكن ان يقود لجزاءات قانونية وشخصية و
 

 اإلكرامياتالرشاوي و 
تطلب وال تحتاج وال توافق وال تعرض أي نوع من الرشوة مهما كانت،  بارسونز ال

إعطاء اي شئ ذو قيمة لطرف ثالث و ذلك بنية التاثير او حث الطرف وتشمل الرشاوي 
، واإلكراميات هي نوع من الرشاوي بحيث أن  لتصرف بطريقه معينةعلى االثالث 

استالم أو تسليم اكراميات / رشاوي للغير يمكن أن يدمر سمعة بارسونز ولذلك هي 
كون تغير مقبولة بتاتا ، وتعتبر رشوة موظف حكومي جريمة، وعليه مطلوب منك  ان 

ظروف  ةحول أيرفع تقرير الرشاوى وأن تقوم بيقظا  و بصورة خاصة للفساد العالمي و 
الواليات المتحدة والعديد و رشوة للمملكة المتحدةبموجب قوانين مكافحة ال، ومشبوهة

 باالشتراك  متهمةتكون الشركة  األخرى،من الدول 
 

 التالية:  في الحاالت حتى مكان في العالم أيفي الفساد في 
 .يتم دفعهارشوة محتملة تمت مناقشتها و لكن لم  -
 محدود في فائدة غير محسوسه. يمكن أن يكونالنقد و لم يكن شامال  العرض  -
 في منطقة محددة/ دولة. شائعةالصغيرة للموظفين الصغار والمسئولين  الرشاوى -
 ن عبر طرف ثالث يتصرف نيابة عن الشركة.كالعرض/الدفعة لم تتم عبر موظف و ل -
 .الشركة ليست لديها علم حقيقي بأن هنالك عرض/دفعة غير مالئمة قد تمت -
 

 ، ولن نعمل مع أي اي مشروع يتطلب رشوة للفوز بهأو سوف نرفض أي ممارسة 
إال إذا كان يقوم بالمثل، وفي حال استلمت تحريضات على  شريك او مقاول او وكيل

الرشوة تؤثر على حياتك أو أمنك، يمكن أن تقوم بدفعها ولكن يتوجب عليك رفع تقرير 
ك، وسوف تقوم الدائرة خاص بهذا الحدث للدائرة القانونية فورا  عقب زوال الخطر عن

القانونية وضابط االخالق بمساعدتك في الرد على أي طلب أو اقتراح متعلق بالرشاوي 

 .أو اإلكراميات
 

 غسيل األموال
غسيل االموال هو عملية اظهار االموال غير الشرعيه في صورة كأنها اتت من مصدر 

وكندا واإلمارات المتحدة دولة بما فيها الواليات المتحدة  100اكثر من  ، وهنالكشرعي

ز بالطبع تلتزم بارسونو  ، قامت بإصدار قوانين ضد غسيل االموال,  وقطر والسعودية
لى إهذه الخطوط الحمراء التي تشير الى غسيل االموال او  بالٌوانين النافذة وانتبهوا إلى

 :فساد مشابه
 

في تقديم معلومات مكتمله او شريك لعمل مشترك او  صاحب عمل تباطؤ عميل أو -
 سجالت.التقارير او ال من اي متطلبات تقديم بتجنّ أم محاولته  يكون قلقا  أن 

صاحبها وال تشير ل للعميل مشبوهة ال تتناسب مع طبيعة العمل  طرقالدفعات بواسطة  -
 انها غسيل اموال. ىتحديدها عل أو لعمله أو تم 

 حاسبيه.مالدفع الشروط ال حقيقي و العمل الصفقات مركبة و معقدة و دفعات ال تظهر  -
تحويالت مالية غير معتادة من و الى دول او اطراف ليس لها عالقة بالعملية  -

 .بها شفافية ماليةوجود  معروفه بعدم وخصوصا  من مناطق

 اسئلة وأجوبة
 

 س: هل تسمح بارسونز بتسهيل الدفعات؟

إال في حال تهديد على صحة وأمن  ال ج:

الموظف ويجب تقديم تقرير بذلك لمديرك 

وإلى لجنة األخالقيات مباشرة  عندما تصبح 

آمنا ، ويجب قيد أي تسهيالت بالدفع في 

سجالت بارسونز على أساس "تسهيالت في 

 الدفع"

 
 
ً  أعيّن أن استطيع هل: س  مسؤول من قريبا

 أجنبي؟ حكومي
لدى . أغلب األحيانغير مسموح في : ج

بارسونز سياسة شاملة ضد تعيين األقارب 

من المسؤولين الحكوميين األجانب الذين 

يعملون في سلسلة اتخاذ القرار بشأن 

المشاريع التي تسعى لها بارسونز أو التي 

أو الذين لهم مناصب , حصلت عليها

مسؤولة في الوزارات الالتي تعاملنا معهم 

نملك مشروعاً مع  مؤخراً وحتى لو لم نكن

تلك الوزارة أو لم نكن ننوي التعامل معهم 

الذي يكون فيه النظر إلى ذلك في الوقت 

ويتضمن ذلك . القريب مسؤول الحكومة

 .التوظيف الصيفي أو التدريب غير المدفوع
 

 

 

 السياسات المطبقة و المراجع

 اإللتزام بمكافحة الرشاوي دليل -

 سياسات مكافحة الفساد العالمية -
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 أداء العمل الدولي

هنالك عدد من المشاريع الكبيرة التي نقوم بتنفيذها باستخدام موارد من الواليات المتحدة 

هذا و وهنالك اعتبارات كثيرة يتم أخذها باإلعتبار عند تنفيذ العمل بأخالقيات حول العالم

في منطقة  العملتقوم بتنفيذ يوضح القليل منها, خاصة  قاعد السلوك األخالقيالقسم من 

هذا القوانين المحلية لبأن  تشعرعندما  األخالقباالتصال على ضابط  ، وعليه قمجديدة

 العكس. أو البلد تتعارض مع قواعد السلوك األخالقي

 

 المقاطعات غير المصرح بها

يحظر القانون واللوائح األمريكي أي فرد أمريكي من التضامن أو الدعم ألي مقاطعة 

قد تتخذ دعوات المقاطعة هيئة دعوة عطاء أو . ومة الواليات المتحدةمرفوضة من حك

يجب عليك أن . عقد أو خطاب اعتماد أو دعوة شفهية في اتصال يتعلق بمعاملة

تتواصل مع اإلدارة القانونية على الفور عندما تعلم عن دعوة مقاطعة أو تتلقى معلومة 

حد عقودنا تتطلب مقاطعة دولة متعلقة بالمقاطعة أو أن تعلم أن شرط من شروط أ

 .أخرى
 

 قيود التصدير

قيود التصدير  تقيّد الشحنات والنقل ونقل البيانات والبضائع والبرامج االلكترونية 

هذه القيود عموما موجودة على كل ما يعتبر والتقنيات أو الخدمات من دولة ألخرى، 

صادرات من التكنولوجيا المتحكم فيها و البرمجيات مفتوحة المصدر الصادرا وهي 

، ويمكن أن يكون هنالك قيود حكومية على نقل الموجودين في البالد األجانبعلى 

المعلومات لبارسونز عند العمل في العقود )شامال  العقود الغير مصنفة( لكل من عمالئنا 

ن حماية معلومات قيود يالموظفى القطاع العام أو الخاص حيث نعمل ويتوجب عل

 ماشى معبما يتو التكنولوجيا بما يتناسب مع قوانين قيود الصادر المطبقة و اتالصادر

، وإذا كان عملك يشمل استخدام أو نقل أو تصدير معلومات ذات سياسات بارسونز

 قيود، الرجاء التواصل مع دائرة اإلرشاد القانوني.
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  الشركة أصولحماية 

 األصول الملموسة

نستثمر بقوة لتوفير  بيئة عمل آمنة مهنية متعاونة مع األدوات الالزمة للعمل بكفاءة، ونتوقع منك 

ومن زائرك والضيوف احترام مكان العمل واألماكن العامة والمعدات ومساعدتنا على الحفاظ 

 غ عن العناصر ، وقم باإلبالعليها بشكل جيد لضمان عدم تعرض المعدات للخراب والسرقة

المفقودة أو التالفة إلى إدارة المرافق لديك أو إلى موظفي نظام المعلوماتية لغايات اإلصالح أو 

اإلستبدال، وخصوصا  في حال وجود وضع غير آمن، باإلضافة لذلك من المهم أن تقوم بشراء 

اإلصالح أو  نتمكن منأو قيد كافة االصول من خالل اجراءات واضحة لكي أو اإلبال غ عن 

 اإلستبدال والحفاظ على معداتنا الموجودة في قوائم الجرد.

 

 معلومات الشركة

ارسونز ب أسرارو يشمل ذلك  المادية والمعنويةحماية كل ممتلكات الشركة يتوجب على الموظفين 

 أوالعمالء و الشركاء و الوكالء و الموردين والمقاولين و االستشاريين  أسرارالتجارية و 

 ذات العالقة، والتي تتطلب عالقتنا بهم حماية المعلومات وعدم المتاجرة بها، وتشمل رافاألط

أما المعلومات السرية هي . ، وذات قيمة إذا تم كشفهامعلومة ليست للعامة أياألسرار التجارية 

ن أ المعلومات التي يتم تحديدها بأنها معلومات سرية, والتي يتوقع منها العميل أو الطرف الثالث

وبصفتك موظف في بارسونز عليك االلتزام بارتباطاتنا وحماية أسرار الشركة . تبقى كذلك

 .المعلومات السرية و وعمالئها

 

ملك عليها نتيجة ع تم الحصولالتي  المعلومات السرية أسرار الشركة او باستعمالال يسمح لك 

ام القي نتيجة لتعامله معك آخرشخص  ألييحق  و ال ،في بارسونز من اجل الربح الشخصي

تنسخ او تحتفظ بأي مستندات او بيانات  أنيحق لك  ال ، عند انتهاء عملك ألي سببو بالمثل،

  نتهاءاالو بعد  السريةاو المعلومات  بارسونز التجارية أسرار على تحتويو شكل بأي محفوظة

 .السرية المعلومات األسرار التجارية او معلومات الملكية او اعادةيجب عليك 

 

إذا تم الطلب منك كشف أسرار قم بمراجعة الطلب مع شخص من الدائرة القانونية قبل اإلفصاح 

 عن أي معلومات أو وثائق واحصل على تصريح خطي بها.

 

س: لدي صالحية للوصول على 

 أود ،مشاريع عملت عليها من قبل

االحتفاظ بنسخ من هذه المشاريع 

 إليها لإلشارةلسيرتي الذاتية و 

هل  ىأخر أعمالمستقبال في 

قرصي  إلىيسمح لي بتحميلها 

 الشخصي الخارجي؟ 

تم انشاؤها المستندات التي  ،ال ج:

خالل فترة عملك  أو الحصول عليها

 ،عمالئها أوهي ملكية بارسونز و/ 

هذه المستندات يمكن ان تحتوي 

على معلومات سرية و يمكن ان 

تكون محمية بواسطة اتفاقية سرية 

 العقود.

 

 السياسات المطبقة والمراجع

 لكترونيةاالتصاالت اال -

 اتالتحكم في امن المعلوم -

المعلومات الشخصية والمراجع  -

 )الواليات المتحدة(

 

 

-  

  "كانوا يشاهدونك كل العالم تصرف كما لو أن  تفعل شيئا، كلما كنت"
 جيفرسون توماس -

 

  

http://parsharesites.parsons.com/corp/Policies/Documents/Electronic_Communication_Operating_Policy.pdf
http://parsharesites.parsons.com/corp/Policies/Documents/IT_Controls_Operating_Policy.pdf
http://parsharesites.parsons.com/corp/Policies/Documents/Personal_Information_Operating_Policy_US.pdf
http://parsharesites.parsons.com/corp/Policies/Documents/Personal_Information_Operating_Policy_US.pdf
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 المعلومات الشخصية

السجالت الصحية(  )مثل الغير أوموظف  يالخاصة أل معلوماتالتشمل  الشخصيةالمعلومات 

ونحن نتعامل مع بياناتك الشخصية بنفس الطريقة التي نطلب منك أن تتعامل  ،محدده شخصيا   أو

مات المعلوبجمع واستخدام والتصريح عن وتبادلها مع الغير، ونقوم  بها مع بياناتنا السرية

 الشخصية  ألسباب مهنية شرعية وعندما نكون مجبورين على فعل ذلك بواسطة قوة القانون.

 

 حقوق النسخ

 مشتقة منه، أعمال وإعداد عمله  توزيعنسخ و عرض وفي  الحق هاحقوق النسخ تعطي مالك

الناتجة عن الوظيفة أو تلك التي اعتمدت األعمال و إذن، دون من بذلك القيام من اآلخرين ومنع

 موافقة على الحصول ويجب واردة من بارسونز هي ملكية بارسونز أو عمالئهاعلى معلومات 

 توزيع أو نسخ لك يجوزنشر هذه المعلومات، و أو عرض أو توزيع أو إنتاج إلعادة بارسونز

 لطبعا حقوق مواد ذلك في بما بارسونز، التي حصلت عليها من والنشر الطبع حقوق مواد نسخ

 من خالل أو ارسونزلك من قبل ب السماح يتم عندمافقط  اإلنترنت، من أو العمالء من والنشر

 .حقوق النسخ مالك من صريح إذن

 

 استخدام البرامج

وجهودهم الجبارة التي استثمروها إلعداد أعمالهم  المطورينعلينا احترام حقوق مالك البرامج و

ومنتجاتهم شامال  البرامج واألدوات التي قمنا بتطويرها نحن، فنحن ملتزمون بشروط الترخيص 

 واالتفاقيات والملكيات الفكرية األخرى التي قمنا بشرائها وتزويدكم بها للعمل عليها.

 

برامج بارسونز وتدير التراخيص لضمان  نةوصيا وانزالتقوم إدارة نظم المعلومات بشراء 

احترامنا لحقوق المالك، ويتعين عليك احترام حقوق المالكين، ويتعين عليك عدم إنزال أو نسخ 

البرامج أو مشاركتها مع أي شخص خصوصا  البرامج التي تم تطويرها أو جاري تطويرها من 

 ن أن يعيقنا من الحصول على أو فرضقبل بارسونز ألن فعل هذا يعتبر انتهاكا  للرخصة أو يمك

 حماية الرخصة للملكية الفكرية الخاصة بنا.

 

لقة اإلجابة عن استفساراتكم المتع دائرة القانونيةالنظم المعلومات او  إدارةممثل  أومشرفك يمكن ل

  اإلستخدام المسموح به بالنسبة للبرامج.

 

 السياسات المطبقة والمراجع

  معلومات شخصية

إجراءات ومرجع 

 .الخصوصية
  اتفاقيات التوظيف

 .وإقرارات االلتزام
 .إشعار الخصوصية

 "الوقت دائماً مناسب لفعل ما هو صحيح"     
 مارتن لوثر كنغ -
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 اإلتصاالت اإللكترونية
 

 خصوصية في االتصاالت اإللكترونيةال 

ل ، وتدخعمليات الشركة دارةإلاالتصاالت االلكترونية  أنظمةو  أدوات علىبارسونز تحافظ 

بارسونز وتراقب أنظمتنا ومعداتنا ولها الحق في استرجاع ومراجعة وطباعة وتوزيع وتخزين 

وفقا  لما هو  أي اتصاالت أو بيانات تمر من خالل أو مخزنة على أو تم انشاؤها على أجهزتها

 أدواتو نظمةأال تتوقع الخصوصية عندما تستخدم  أنيجب عليك منصوص عليه في القانون و

 بارسونز االلكترونية لإلتصاالت.

 

 معايير اإلتصاالت االلكترونية

، صاالتاالت أشكال كافةفي  لآلخرينعلينا االلتزام بالقانون والصدق والدقة واالحترام  يتوجب

نالك ليس ه نظرا  لسرعة نقلها وانتشارها وألنه خاص  عنايةاالتصاالت االلكترونية  وتتطلب

 نشرها.وسيلة لحذف هذه المعلومات االلكترونية بصورة كاملة بعد 

 :اآلتية لألغراضبارسونز  أنظمةستخدام تجنّب إ

 

 تخزين معلومات كاذبة. أورسال و استقبال إ -

 غير مباشرة في المراهنات و العاب القمار. أواالشتراك بصورة   -

ل و كلمات السر بدون ئالرسا حتىف معين، و لى معلومات سرية شخصية لموظإالدخول   -

 .إذن

 .التأثير على انتاجية الموظف والتعارض مع عملهلدرجة  أخرىلي مواقع انترنت إالدخول   -

مواقع تحتوي على شعارات مسيئة  أو ،تقنية المعلوماتتم حظره من قبل موقع  إلىالدخول   -

 .قواعد األخالقو غير متناسقة مع 

 

هم القانونية التي ت األمور أوتكون دليل مهم في التحقيقات  أناالتصاالت االلكترونية يمكن 

 :األتي عليك ضمانلحماية الشركة ، والشركة

 

 تتطلب اإلفصاح عن البيانات المخزنة.مذكره قانونية  أيمع  اإللتزام  -

ها تحقيقتها وحرفيتها ودقلضمان رسال االتصاالت االلكترونية إو  أخذ الحيطة عند إعداد  -

 يحق له قانونيا  االطالع عليها.للهدف المرجو وإرسالها فقط لمن يحتاجهاومن 

 

 السياسات المطبقة والمراجع

 استخدام البرامج وترخيصها. 
  سلوك استخدام تقنية

 .المعلومات
 إجراءات الخصوصية 
 إشعار الخصوصية. 

 .حقوق النشر

السياسات المطبقة والمواد 

 المرجعية
 .التحكم بالوصول 
  أمن تقنية المعلومات والتحكم

 بالوصول.
  االستخدام المسموح لتقنية

 المعلومات.
 .سلوك الموظف الشخصي 
 .االتصاالت التجارية 
 .وسائل اإلعالم والتدوين 
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  معايير مكان العمل

 ممارسات الموظفين

ويقدّر عمالئنا التنويع الكبير  الحلول التقنيةالمشروعات و إلدارة ريادي مورد بارسونز

 لتزموننحن م والكفاءات العالية لدى كادرنا وممثلينا في المجتمع الدولي حيث نعمل، وعليه 

 موظفينا. لكافة ةو محترم ةمنأماكن عمل آبتوفير 

 

 فرص التوظيف المتكافئة

 الواسعة افاتوالثق والخبرات الخلفيات أن ونعتقد بارسونز، في أساسية قيمة يعتبر التنويع

بالموظفين  اظواالحتف لدينا، ونقوم بالتوظيف العمل بيئة وتعمل على إثراء لعملنا قيمة تضيف

 أو اللون أو العرق عن النظر وندفع لهم ونقوم بترقيتهم استنادا  إلى كفاءاتهم وأدائهم، بغض

 أو يةالبدن اإلعاقة أو الجنسية والهوية الجنسي التوجه أو الجنس أو السن أو األصل أو الدين،

 أخرى اعتبارات أي أوالمعلومات الجينية  أوالحمل  أوالحالة االجتماعية  أو للتوظيف، العقلية

 اللوائح. أومحمية بالقانون المطبق 

 

 التحّرش

ال مكان للتحرش في مباني شركة بارسونز ومواقع العمل أو خالل رحالت العمل أو خالل 

بارسونز )بما فيها المناسبات اإلجتماعية(  ونشجع الجميع على رفع المناسبات التي ترعاها 

ذهب أين ت تقارير  عن أية أنشطة أو أية تصرفات يمكن أن يتم تفسيرها على أنها تحّرش.

 .23للمساعدة، الصفحة 

 

 صحة وامان مكان العمل

امة،  ومقاوليها وللعلموظفيها وعمالئها تامين بيئة عمل آمنه و صحية على بارسونز تحافظ 

ويتعين على الموظف التوقف مباشرة وتصحيح أو رفع تقرير أي سلوك أو حالة تعتبرها 

 غير آمنة بما في ذلك الحوادث التي كادت أن تؤدي إلى مشكلة بوقتها وبدقة متناهية.

 

 التحكم في المواد والمسكرات

نسمح لموظفينا بالعمل وهم  في العمل والعمل بسالمة، وال سالمة جميع الموظفينغايتنا 

تحت تأثير الكحول أو أي مادة مخدرة أو باستخدام أو حيازة أو تصنيع أو بيع أو توزيع أي 

 إال ما كان موصوفا  من قبل كادر طبي مؤهل. داخل ممتلكات الشركةمادة مسكرة 

 

 "النزاهة هي جوهر كل شيء للنجاح" 

 ر. بكمنستر فولر

 

 الخروج مني طلب العمل في زميل :س

ولم يطلب مني  ال له قلت ،موعد على

تحرش  هذا يعتبر هل ذلك مرة أخرى،

  جنسي؟

 العمل في لك زميل سؤال ببساطة :ج

 تحرش ال يعتبر موعد في الخروج

 أو تكرر السؤال إذا ذلك، ومع ،جنسي

قام بممارسات ذات ايحاءات جنسية 

عندها يمكن النظر لهذا الموضوع على 

 . جنسي تحرشأنه 

 

 العمل زمالء أنا ومجموعة من س:

 العمل بعد المشروبات لتناول خرجنا

النساء أطلقت تعليقات ذات  من وواحدة

 ولكن الرجال، ألحد ايحاءات جنسية

تحرش  ذلك هل يعتبر هذا سمعنا كلنا

  جنسي؟

يحدث  أن يمكن الجنسي التحرش ج:

 زمالء يلتقي عندما العمل مكان خارج

 كنيم الجنسي التحرش اجتماعيا، العمل

كما  النساء قبل من يتم ارتكابه أن

 كان موظف الرجال، ويتعيّن على أي

 من سلوكها وشعر باإلساءة حاضرا

 شكوى. تقديم

 

س: أعمل من المنزل هل تنطبق نفس 

 قوانين العمل على مكتبي المنزلي؟

كل قوانين بارسونز المتعلقة  ج:

بالسلوك الشخصي تنطبق عليك أثناء 

 عملك بغض النظر عن مكان العمل.
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 األسلحة

لشركة موقع عمل ل أيفي  أو الشركةوقت داخل  أيسالح في  أييجب عليك عدم حمل 

 قانونية.بغض النظر عن كونك تحمل رخصة حمل سالح 

للسكان بتخزين أسلحة في مناطق مغلقة في إذا كنت تعمل في مناطق قضائية تسمح 

مركباتهم المركونة في أماكن مخصصة تم توفيرها لهم من قبل صاحب العمل، عليك 

 التوجه وأخذ النصيحة من اإلدارة لعمل ترتيبات للمواقف.

 

 العنف في مكان العمل

 أو أثناء تمنع التهديد والتنمر والعنف في العمل سياسة أماكن العمل اآلمنة والمحترمة 

العمل أو خالل أداء عمل للشركة أو خالل تشغيل أي مركبة أو معدات مملوكة أو جاري 

 تشغيلها من قبل بارسونز.

 

 اإلتجار بالبشر
إنا نحترم ونحافظ على حقوق كل فرد ونتبع قوانين التوظيف في أي مكان نعمل فيه. ال 

االستغالل التجاري وال باالتجار تسمح بارسونز بالعمل اإلكراهي وال بعمل األطفال وال ب

بالبشر. ونتوقع من مقاولينا من الباطن ومزودينا وشركاء المهنة أن يلتزموا بنفس المعايير 

 ولن تعمل مع أي طرف لو علمت أنه ال يلتزم بذلك أيضاً.

 

 "المقياس الحقيقي للرجل هو ما الذي سيفعله لو علم أنه لن يتم اكتشافه"

 توماس ماكوالي -
 

 السياسات المطبقة والمراجع

  القانون األمريكي لذوي اإلعاقة

(ADA العملية التفاعلية لتلبية )

 االحتياجات المعقولة.
 .االختالفات 
 .قانون الموظف الشخصي 
 .تكافؤ الفرص والعمل اإليجابي 
 .التحرش 
  بيان سياسة السالمة والصحة

 والبيئة.
 .توعية السالمة 
 .اساءة استعمال المواد الخطرة 
 .االتجار بالبشر 
 .األسلحة 
  التوعية ومنع العنف في مكان

 العمل والتنمر.
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  التنافس بنزاهه

المهنية  اهالمنافسة لخدمات األسعاردة العالية ووبالج األسواقبارسونز في تتنافس 

ضع والعالية لمحاولة  أخالقنافي قيمنا ومبادئنا و اإلطالقال نساوم علي ومنتجاتها، و

 ينا.منافس إلىباستخدام معلومات سرية او معلومات ملكية تنتمي تم بناؤها  أسعار

 

 عدم الثقة

تخضع األنشطة الدولية إلى قوانين الواليات المتحدة لعدم الثقة ولقوانين دول أخرى 

 التجارة أوعديدة وهذه القوانين في العادة تمنع اإلتفاقيات أو اإلجراءات  تقيد 

التحكم  أو ألسعارابين المتنافسين على تثبيت  اتتفاقيالتنافس، وهنالك أمثلة تشمل اال

تحديد مناطق أو أسواق بين المتنافسين  ،عمالء معينين أوفيها، مقاطعة مورد معين 

أو اتفاقيات عدم الدخول في عطاءات معينة للحد من التنافس، يجب عليكم تجنب 

 بصورة المعادين للتنافسية. االنشطة التي تظهر

 

 أسرار المهنة

اسرار المهنة هي أي معلومة مفيدة غير معروفة للغير  وهنالك قيمة لعدم معرفة 

والتصميمات والمعلومات  / التركيبةالصيغاآلخرين بها، تشمل أسرار المهنة  

، ءالهندسية والتقنية ومعلومات التسعير و خطط المنتجات والتسويق و الئحة العمال

 باستطاعتكم توزيع أسرار المهنة في حال كان لديكم إذن خطي من المالك.

  

امة في للع المبينة للمختصين في نفس الصناعو والبيانات الواضحة المعلومات

التقرير السنوي، المستندات المالية والمواقع والصحف والمجالت والنشرات 

عدل عن وتتنافس بارسونز ب اللمحترفين و في المعارض التجارية ليست سرا تجاري

طريق جمع المعلومات التنافسية من المصادر المتاحة للعامة أو من الشركات ذات 

 السمعة الجيدة التي تهتم بجمع وتخزين بيانات عن العمل بصورة شرعية.

 

 توجيهات للمنافسة العادلة

العطاءات أو أو شروط العقد  أو األسعارابتعد عن النقاش مع المنافسين حول  -

 . العروض

موظف  أيملكية من  أومعلومة سرية  أي أو اإلطالقلتمس سر تجاري على تال  -

 .أخرىشركة لموظف سابق  أوحالي 

موظف  أيملكية من  أومعلومة سرية  أي أو اإلطالقال تستعمل سر تجاري علي  -

 .أخرىشركة لموظف سابق  أوحالي 

 تنشر معلومات كاذبة عن احد المنافسين. أوجمل مشينة  أيال تستعمل  -

تثير  أنيمكن  التي معلوماتعلمت ببعض ال إذاالقانونية فورا  اإلدارة تواصل مع -

 التجارية. سريةالقوانين  أواهتمام بخصوص عدم الثقة  أو أسئلة

 

س: احتفظ بنسخة من االتصاالت من عملي 

السابق على حاسوبي الشخصي، هل يمكنني 

إستخدام هذه االتصاالت لتساعدني في اآلن 

 كسب أعمال لبارسونز؟

ال يمكنك إستخدامها إال إدا كان لديك إذن  ج:

 خطي من صاحب العمل السابق.

 

س: أمضيت السنوات الخمسة السابقة كمهندس 

مع شركة  منافسة لبارسونز هل يمكنني 

 إستخدام المعرفة السابقة ألداء العمل لبارسونز؟

نعم المعرفة العامة المكتسبة من عمل يمكنك  ج:

إستخدامها في حياتك المهنية، أما األنظمة 

المملوكة والمعلومات والعمليات ال يمكن 

إستخدامها. الخطوط أحيانا  ال تكون دائما  واضحة 

على ضابط  وإذا كان لديك أسئلة قم باإلتصال

األخالق أو اإلدارة القانونية للحصول علة 

 .واإلرشادالتوجيه 
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  التدقيقالتحريات و 

نحن صادقون ودقيقون وشرفاء وجديرين بالثقة في كل ما نقوله في بارسونز 

 واتعاونت أن يتوجب عليكمالشفافية و المحاسبية  إرساءفي  ونفعله،  وللمساعدة

 تحقيق أو تدقيق معتمد. أيبالكامل مع 

 تحريات الحكوميةال

تجمع معلومات تتعلق  أوتقوم بتحريات التي حكومية ال الجهاتنحن نتعاون مع 

 أي وأاستدعاء للمحكمة  أوطلب لمعلومات  أياستلمت  إذا ،بإنتهاك محتمل للقانون

 ارالمستشوكالة حكومية، قم بإخطار  أيمستند قانوني بخصوص عمل الشركة من 

 ةفي الحال و احتفظ بأي مستندات تتعلق بالموضوع سواء كانت محفوظ العام

آخر، والسبب لهذا بسيط هو أن بارسونز ترغب بضمان دليل  أي أوالكترونيا 

حقوقها القانونية وحقوقك عند تزويد الحكومة ببيانات صحيحة ردا  على طلبهم، 

وترغب بارسونز أيضا  بضمان أن الطلبات مفهومة وأن الوثائق التي تم توفيرها 

بمراجعة البيانات والرد على شافية وكاملة، وسوف يساعدكم المستشار العام 

 الطلبات الحكومية.

 

 تحريات الشركة

طرف ثالث له عالقة  أيداخلي و يشمل ذلك  محقق أيعليك التعاون بالكامل مع 

 أو ذات عالقة تمعلوما أي إعطاءصادقة و كاملة و  إفادةبالشركة و ذلك بتقديم 

فعل دعيت ل إذا إال شخص أيالتحريات مع  مناقشةعدم  ، ويتوجب عليكدليلتقديم 

لرجاء ا التحريالقائم على  شرعية بخصوص اسفسار أو شك أيكان لديك  إذا ،ذلك

 .األخالقضابط  التواصل مع

 التدقيق

 الداخلي التدقيقوالوكاالت الحكومية و العمالءو  اإلدارةتم بواسطة ي التدقيق

قديم وت المدققينعليك التعاون مع  من خارج الشركة، ويوجبالماليين  والمدققين

ودائرة التدقيق الداخلي للشركة مخولة من قبل لجنة التدقيق  ،ودقيقة حقيقيةمعلومات 

ن لديك كا التابعة لمجلس اإلدارة بالولوج إلى ملفات الشركة والموظفين، وفي حال 

 ك.عن مشرفالاتصل على  المدققسؤال بخصوص  أي

 األمور القانونية

ن إدارة كافة الشؤون القانونية بما فيها التواصل مع أي مسؤولة عالقانونية  اإلدارة

محامي أو شركة محاماة، ويجب إحالة كافة المسائل القانونية المتعلقة بعمل بارسونز 

انونية ق أهميةتحمل  أنهامستندات تعتقد  أياستلمت  إلى الدائرة القانونية وفي حال

 لإلدارة القانونية. إحالتهاعليك  يتوجبلبارسونز 

 البحث

نتوقع منك التعاون مع جهود بارسونز المتعلقة باألمن وأن تقوم باإلبال غ عن أي 

 الزموضمن ال القانونفعل مؤذي لديك شك به بالنسبة لموظفي األمن، وضمن حدود 

قواعد  انتهك أوكان شخص ما قد تورط في عمل مؤذي لبارسونز  إذالتحديد 

حاسوب الشركة  أجهزةتبحث في  أو تراقب أن، فإن الشركة يمكنها األخالقيات

 والتلفونات والمرافق والسيارات و داخل حرم الشركة. األنظمةو

  

طلب التدقيق الداخلي التحدث معي حول : س

 أعرف ال وأنا بهايقومون بالتحقيق  مسألة

يتوجب علي هل  ،الموضوع هذا الكثيرحول

  ألعرف أكثر؟ إدارتي في سؤال اآلخرين

رفه معرفة ما تع في فقط مهتم الداخلي التدقيق ج:

 إلى تحدثونسوف ي و من تجربتك الشخصية

 معلومات على للحصول اآلخرين الموظفين

 قيقالتح تناقش ال أن يجب الحاجة، حسب إضافية

 .اآلخرين مع

 

سئل عن و، التحقيق الداخلي كجزء منس: 

 حول المعلومات ذات الصلة لدي. حدث معين

 اإلفصاح عنها يجب، موضوع ذي صلة

 ؟للمحقق

 دنعتق المعلومات التي إذا كان لديك. نعم ج:

 ، يجب توفيربالتحقيق قد تكون ذات صلة

على وجه  طرح السؤال لم يكن حتى لو ذلك،

 التحديد.

 

 

 السياسات المطبقة والمواد المرجعية
 

 .الحكومية التحقيقات -
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 عالقات اإلعالم:

 شامال    اإلعالممع  بإدارة كافة أنواع التواصلإدارة التسويق واالتصاالت تقوم 

شبكات التواصل اإلجتماعي وشبكة االنترنت والتلفاز والراديو وكافة اشكال مواد 

الطباعة لضمان أن أي شيء يتم نشره  عن بارسونز حديث ودقيق وصادق  

البيانات الشخصية وبيانات عمالئنا بصورة سليمة وفي حال تم ولضمان حماية 

التواصل معك من قبل أحد أفراد وسائط اإلعالم بالتحدث عن بارسونز أو عن 

دارة الجب عليك تحويل االستعالم مباشرة يمشروع أو دعوى لبارسونز طرف بها، 

 (. 626)440-4590 على هاتف التسويق واالتصاالت

 

 التواصللوسائط  المتزايدستخدام واالام الواسع لإلنترنت االستخد وقد غيّر

 لألجهزةالرسائل و االنتشار الواسع و الدردشةوالمدونات و غرف  اإلجتماعي

استعالم من  يأ، والخلوية بإستخدام الفيديو، فإن التعريف التقليدي لإلعالم قد تغير

دارة الالرجوع كم مقرر بغض النظر عن الوسط يجب عليه أوكاتب  أون مدوّ 

راسل ا هو الحال هند وصول استعالم من  صحيفة أو ممك التسويق واالتصاالت

 .أو راديو تلفزيون

 

 اإلجتماعي: شبكات التواصل

ا ، ادقو ص ا  و مخلص لطيفا  االجتماعي كن محترفا  و  شبكات التواصل ماستخداعند 

مفتاح  استعادة أو تعديل منشور عقب ضغطك على تذكر بأنك ال يمكنك و

وبصورة عقالنية ومسؤولة في أي  مثلنا جيدا  ، لذلك "إرسال" أو" تحميل/تحديث"

 نشاط على االنترنت:

 

ها الشركة و عمالئ تخصالتي  السريةوالمعلومات  أسرار المهنةوحفظ قم بحماية   -

 و شركائها.

 أوعلومات مم فقط بنشر الحقيقة وال تعيد نشر كن متأكدا  من معرفتك الحقائق  وق  -

ع زوتذكر أن معظم المنشورات التي يتم الجدل والتناتعلم بأنها خطأ  إشاعات

 حولها هي من أشخاص غير مطلعين.

 المكتوب هو رأيك الشخصي و ليس رأي الشركة. أن بوضوح بيّن -

 أو عن خبرةبأنك  ال تتحدث باسم الشركة  كن واضحا    -

 حيث للدولة نقل إجتماع عام لوكالةحضرت 

تقوم بارسونز بتقديم خدمات كثيرة لهم وأعمل 

 اقتربت مني االجتماع  ذات حجم كبير، وعقب 

 المشروع هذا: "وسألت محلية لصحيفة مراسلة

 ونزلبارس يمكن كيف ،للدولة بالنسبة جدا مكلف

في  تشارك التغيير الكبير لهذا العمل؟ وقد تبرير

 على شرح جدا قادر وأنا بارسونز إعداد عطاء

بل الرسوم وكيفية التنفيذ للقيمة مقا تحديد كيفية

 ينبغي كان إذا ما متأكدا أكن لم ولكن التكلفة،

 معها؟ التحدث لي معها، هل ينبغي التحدث

 هذه مثل في المراسل تشرك ال أن يجب ال، ج:

إلى إدارة عالقات  الصحفي قم بإحالة ،المناقشة

لو تم إبالغك بأن اي حوار لن يتم الشركة حتى 

 تسجيله.

 

س: هل يمكن عدم التسمية وعمل مالحظات 

 باسم مصدر مجهول؟

حتى لو تم إبالغك بأن اي حوار لن يتم ال  ج:

تسجيله أو في حال وعد المراسل بعدم تسميتك 

أو عدم تسمية شركتك، وال يتوجب عليك تزويد 

 .اإلعالمبيانات متعلقة بالعمل مباشرة  إلى 

 

 السياسات المطبقة والمراجع

 وسائط التواصل االجتماعي والمدونات -

المقابالت : التواصل من خالل اإلعالم -

 والخطابات اإلعالمية.

 

 

 

 

  

http://parsharesites.parsons.com/corp/Policies/Documents/Social_Media_and_Blogging_Operating_Policy.pdf
http://parsharesites.parsons.com/corp/Policies/Documents/Social_Media_and_Blogging_Operating_Policy.pdf
http://parsharesites.parsons.com/corp/Policies/Documents/Media_Communications_Core_Policy.pdf
http://parsharesites.parsons.com/corp/Policies/Documents/Media_Communications_Core_Policy.pdf
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 عقود حكومة الواليات المتحدة

 الدقة و اإللتزام

 ،اطنعقود من الب أورئيسية حكومية عقود لتنفيذ  أوبأي تفاوض  منخرطا  كنت  إذا

ل دقيقة العمي ىلممثل والتوضيحاتواالتصاالت  اإلفاداتكل  أنفيجب عليك التأكد 

 التكاليف و المقترحات و إعداد قوانينها الخاصة في األمريكيةلحكومة ل سليمة،و 

جب القوانين يجب اتباعها، ويكلفة الوقت وهذه تقدير العطاءات والتسعير و أساليب

وعمل المواصفات وضبط الجودة تتعلق بالمعلومات التي الغبال غ عن كافة 

ما كانت  ذاإفي حالة  يتم تطبيقهاهذه القوانين  ،لمشاريع الحكومية بدقةل اإلختبارات

 من الباطن. أورئيسي  بارسونز تعمل كمتعاقد

 

 اإلكرامياتوالهدايا والمكافآت و الرشاوى

غير قانونية هي المكافآت الو  اإلكراميات أوموظف حكومي  أليرشوة تقديم ال

، ويتعيّن عليك عدم الظهور بمظهر بحكم القانون ممنوعةو لقواعد السلوكانتهاك 

الشخص الذي يقدم الهدايات الغير واجبة أو بصفة الشخص الذي يحاول التأثير 

 عمولة أيدفع القيام باالتحادي للقانون  ةمخالف أيضا على موظف حكومي، وتعتبر

 الحصول على لغاياتوكيل تجاري  أورسوم ألي شخص غير موظفي بارسونز  أو

 ذلك فنحن مطالبون إلىوباإلضافة ، مع بعض اإلستثناءات المقيّدة، عقد حكومي

لدينا  كان إذا األمريكيةالحكومة  إلى الرشاوىمخالفة لقانون  أيإلبال غ عن قانونا  با

 بأن هنالك رشوة قد حدثت. كدتؤ أرضية

 

 السريةاألمن القومي و المعلومات 

تخزين  أو إنشاء أو أحيانا  مضطرا  للدخول على لموظفا ،عملنامزاولة خالل 
لديهم  اللذينلموظفين القومي، ويسمح فقط ل ألسباب خاصة باألمن سريةمعلومات 
خطوات الن إتخاذ يالموظف ، ويتعين علىهذه المعلومات إليالوصول ب أمنيتصريح 

 ،و التأكد من عدم نشرها بصوره غير الئقة السريةضرورية لحماية المعلومات ال
عنه فورا وذلك للمدير  اإلبال غالقومي يجب  األمن لتعليماتمحتمل أي خرق 

 .القومياألمن  عمليات إدارةالمسئول عن 
 

 للمشترياتسرية الحساسة و البيانات ال: المشترياتنزاهة 

غير مباشرة معلومات  أومباشرة  سواءمحاولة الحصول  أويجب عليك عدم قبول 

المشتريات أو المعلومات السرية الخاصة بعروض أو مستندات حكومية تخص  أو

 بأن نشر هذه المعلومات غير مصرح به. شعرت إذا عطاءات المنافسين 

 
 الحاليين و السابقين الحكوميينتعيين الموظفين 

ن سابقي أوحاليين  حكوميينهنالك قيود خاصة تنطبق على تعيين موظفين 
ن قبل الدخول في مناقشات م ، ويتعين عليكاستشاريين أوواستخدامهم كموظفين 

استشاري خالل السنوات  أوفرد موظف بالحكومة كموظف  أيمع  القبيلهذا 
 .الكفاءات إدارةالثالثة السابقة الحصول على الموافقة من مدير 

 السياسات المطبقة والمراجع

  العطاءات المشتركة لعقود الحكومة

 االتحادية األمريكية.
 .المعلومات المصنفة والتعامل اآلمن 

 

 

 

 

 انظر أيضاً إلى
تمهيد للمعايير األخالقية لحكومة الواليات  -

 المتحدة.
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 ألفعال التصحيحية و العقوباتا

 قم بالتبليغ

أكبر من أفعالنا والسماح ألي سلوك غير أخالقي بالمرور السهل  التزامنا بالنزاهة

جب يتو بدون اإلبال غ عنه هو تماما  مثل اإلشتراك بفعل السلوك الغير أخالقي، 

 وأ األخالقضابط  أولقواعد السلوك إلى المشرف المباشر انتهاك  أيعن  اإلبال غ

 .األخالقيةخط المساعدة 

 شكل من أي، و لن تتسامح مع لإلبال غبارسونز تتفهم مدى الشجاعة المطلوبة 

و أ لقواعد السلوك االخالقي انتهاكاتعن  قام باإلبال غاالنتقام من موظف  أشكال

قام بالتعاون فيما يتعلق بتحريات عن انتهاك تم اإلبال غ عنه، وفي حال واجهت أنت 

 خط مساعده أو األخالقضابط  ىعل أو أي موظف أعمال انتقام قم باإلتصال

الفصل  تىحالقرار التأديبي المناسب سوف يتخذ وقد يصل  ،فوراأخالقي تابع للغير 

 . اآلخرمن  يسعى لإلنتقامموظف  أيضد 

 قاألخاللجنه  تقومسوف  لقواعد السلوك األخالقي،  بوجود انتهاك اإلبال غعندما 

ن يموظفلويتعين على ا تحقيق عن االنتهاك المبلغ عنه ءببد القانونية اإلدارةفي 

 وفيروالحفاظ على وتودقيقه  كاملةمعلومات ب هموذلك بتزويد المحققينالتعاون مع 

 إذا إالاحد  أيمع  األمرويجب عدم مناقشه  ،دليلأي  ذات عالقة أومعلومات  أي

 د منتححد وسوف  ألقصىسريا  األمر بارسونز سوف تبقي، وذلك طلب منك

 يجب إبالغه.لمن  إالالتحقيق ب الخاصةنشر المعلومات 

قواعد السلوك يمكن فرض عقوبات تصل انه قد تم انتهاك  األخالققررت لجنه  إذا

ن ع اإلبال غ لبارسونزاالت يمكن حوفي بعض ال من العمل،الفصل أحيانا  لحد 

 .سلطات تنفيذ القانون أو للسلطات الحكومية المعنيةاالنتهاكات 

 

 بليغ أحكام الت

 ال يوجد في قواعد السلوك األخالقي الماثل مايمنعك من اإلبال غ عن انتهاكات

 ماب حكومية، هيئة أو انتهاك إلحدى اللوائح الخاصة باي وكالة أو للقانون محتملة

 المالية االوراق لجنة األمريكية، العدل وزارة على، تقتصر ال ولكن ذلك في

عن أمور  اإلفصاح أو العام ألي وكالة، مفتش وأي والكونغرس، والبورصات،

 ذنإ إلى تحتاج ال أنت االتحادي،  القانون بواسطة المبلغين أحكام بموجب محمية

مسبق من اإلدارة القانونية لتقديم أي تقارير أو إبالغات ولست مطالبا  من قبل 

 بارسونز باإلفصاح عن قيامك بعمل تقارير أو تقديم بالغات.

)ب( ال يعتبر الفرد  1833 § 18وفقا  للقانون األمريكي للكشف عن الفساد رقم 
( إذا كان هذا 1مسؤوال  عن الكشف عن األسرار التجارية في الحاالت التالية: )

الكشف لموظف حكومي بشكل مباشر أو غير مباشر أو إلى محامي بهدف 
كانت بناء  على وثائق مقدمة  ( إذا2اإلبال غ أو التحقيق في واقعة مخالفة للقانون. )

في دعوى قضائية سرية. عالوة على ذلك فإن الفرد الذي يقاضي موظف على 
مخالفة قانونية يمكنه أن يكشف عن األسرار التجارية للمحامين في جلسات 

المحاكمة, ما دامت هذه األسرار قُدمت للمحكمة بشكل سري, وأال يقوم هذا الفرد 
 بناء  على أمر من المحكمة.بالكشف عن األسرار إال 

 

  "نفعلهما نقول أننا و و ما نقوله، ما نقوم به، النزاهة هي"

 جالر دون -

بلغت عن انتهاك مشبوه به إلى مشرفي لكن : س

 بدوري؟لم يفعل شيئا  فماذا أفعل 
 ج: ابلغ مسؤول األخالقيات عن الوضع.

 

محتمل لقواعد السلوك  س: أبلغت عن انتهاك

مشرفي يحاول  أعتقد لمشرفي واآلن الوظيفي 

 لىع للحصول أذهب أن يمكنني أين مني، االنتقام

 مساعدة؟

 وىمست إلى االنتقام عن شكواك قم بتصعيد ج:

 أخالقيات، أي ضابط إلى أو اإلدارة من أعلى

 ةبالراح تشعر الذي بالشخص التواصل وعليك

 أكثر معه
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 هوامش
يشار إلى موظفي بارسونز ومدرائها وموظفيها جميعا  بعبارة "الموظفين" أو  1

 "أنت" في هذه المدونة.
 تعدّ المعلومات الداخلية هي أي معلومات لم تعلن على المأل. 2

الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والقرطاسية وأجهزة النسخ ووقت الدوام ومرافق  3

 المكاتب والمرطبات ...الخ
أي شيء ذا قيمة: النقد أو ما يعادله أو القروض أو الحاجيات أو الخدمات أو  4

السفر أو الترفيه أو سداد المصاريف أو التدريب أو عروض العمل أو أي شيء 

 آخر له قيمة للمتلقي.
المسؤولين الحكوميين ومن ضمنهم أي موظف حكومي )بما في ذلك موظفي  5

الشركات التي تملكها الدولة( أو المرشحين السياسيين أوالمسؤولين في المنظمات 

األقسام السياسية بشكل منفصل وتنطبق أيضاً على  FCPAالعالمية العامة. تعرف 

 قوانين ومعايير مشابهة.
بالنقد أو الحاجات )التي غالباً ما تكون بسيطة( المعطاة  يشار لتسهيل المدفوعات 6

 إلى موظف عمومي لتسهيل أو تسريع أداء عمل واجب.
تفادة من المعلومات اآلتية )أ( يشمل استخدام الربح المصلحة الشخصية االس 7

 بغرض التجارة بالضمانات المالية ألي شركةتداول أو تقديم المعلومات لآلخرين 

على أي منفعة بأي شكل كانت )ج( تلقي تعويض من أي نوع لنقل )ب( الحصول 

 المعلومات إلى شخص آخر.
 ت.بغيرها من المعلوما بمفردها أو تميز الفردالتي تخص الفرد والتي  المعلومات 8
األعمال التي تشمل حق المؤلف مثل المجالت والمستندات والمقاالت والصور  9

 والتصاميم والبرامج الحاسوبية.
األنظمة اإللكترونية والمعدات والتي تشمل أجهزة الحاسوب والهواتف الخلوية  01

واإليميل والرسائل الصوتية ورسائل الفيديو والرسائل الفورية وكل الوسائل 

 المشابهة.
المؤهالت الوظيفية كالتعليم والخبرة والمهارات وفقاً للقوانين المحلية والعادات  11

 واحتياج سوق العمل.
يشمل التحرش النكت المسيئة والتعليقات واإليحائات والصور واإليميالت وأي  12

اتصاالت تتعلق بعرق أو دين أو أصول وطنية أو عمر أو إعاقة. أما التحرش 

الجنسي فيشمل التحركات الجنسية الغير مقبولة أو طلبات للحصول على خدمات 

أو إيحاءات أو صور أو  بمقابل جنسي أو النكت أو المالحظات الجنسية أو لمس

 إيميالت أو أي وسيلة مشابهة أو التعليقات الغير الئقة على المظهر.
يسمح القانون باستهالك كميات بسيطة من المشروبات الكحولية في مناسبات  13

الشركة أو وجبات الطعام بشرط أال يتجاوز الموظف الحد المسموح فيؤثر فيه 

 ف بتشغيل معدات أو مركبات الشركة.الكحول فبالتالي ال يستطيع الموظ
 تشمل ملكية الشركة أي شيء تملكه بارسونز أو تستأجره أو تتحكم به. 14
انش والمفتجرات  4تشمل األسلحة البنادق والسكاكين ذات شفرات أطول من  15

 أو أي مادة كيميائية بغرض إلحاق الضرر بشخص آخر.
 أو تستأجره أو تتحكم به. تشمل ملكية الشركة أي شيء تملكه بارسونز 16
بما في ذلك مواقع العمالء والمواقع الميدانية أو مناطق التخزين ومعارض  17

 التجارة والمطاعم وأماكن مناسبات الشركة. 
ف بارسونز التنمر كأي تعليقات لفظية مباشرة أو غير مباشرة أو أفعال أو عرّ تُ  18

د التالعب النفسي التي تستخدم إليذاء الفرسلوك أو أساليب مثل اإلساءة اللفظية أو 

 أو تسعى إليذاء الفرد.
التحريات: تحقيق غير روتيني من بارسونز لموظفيها بشأن انتهاكات محتملة  19

 أو القانون.القواعد السلوكية لسياسات بارسونز أو مدونة
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