دليل النجاح
مدونة قواعد السلوك يف فيليب موريس إنرتناشونال ()PMI

رسالة من رئيسنا التنفيذي
الزمالء األع زاء،
ّ
يتمث ل في تحقيق تحوّ ل في مجال العمل .إ ّن ها مرحلة حماسية بالنسبة إلى
نحن في شركة  ،PMIيجمعنا هدف مشترك
ُ
خال من التدخين.
حظيت بشرف قيادة شركتنا واقت رابها أكثر نحو تحقيق رؤيتنا لمستقبل
شركة  ،PMIوأنا فخور بأ ّن ني
ٍ
وكما تعلمون ،فإن مثل هذه المساعي الطموحة ال تخلو من التحديات  -فالتحوّ ل يتطلب المخاطرة ومواجهة المجهول،
وفي بعض األحيان ،قبول الفشل .ولحسن الحظ ،في شركة  ،PMIنحن أي ً
ض ا متحدون من خالل الت زامنا باالمتثال
واألخالقيات والن زاهة ،وهي مبادئ ّ
موث قة رسم ًي ا هنا في دليل النجاح الخاص بشركة  ،PMIمدونتنا لقواعد السلوك.
ومن المهم للغاية أن نواصل االعتماد على قيمنا األساسية المتمثلة في األمانة واالحت رام والعدالة ،عندما تواجهنا
صعوبات ،وذلك طوال بذل شركة  PMIالجهود ال رامية إلى بلوغ التحوّ ل وما بعد ذلك .إن تكلفة المساس بقيمنا األساسية
باهظة للغاية :فنحن نخاطر بفقدان الثقة التي اكتسبناها مع بعضنا البعض ومع مستهلكي منتجاتنا والمساهمين معنا
ومجتمعاتنا .لذلك ،ال نتوقع الحصول على نتائج استثنائية ّإل باالمتثال الكامل لنص و روح القوانين واللوائح المعمول
بها ،وسياساتنا الداخلية ،وقيمنا.
تقدم هذه المدونة مبادئنا وتوضح القواعد واإلرشادات التي يجب علينا جمي ًع ا اتباعها في شركة  .PMIإذا كانت لديك
أي أسئلة أو مخاوف بشأن مدونتنا ،ف يُرجى االتصال بمديرك أو شريكك في األعمال في  P&Cأو شريك األخالقيات
واالمتثال.
شكرًا لكم على الت زامكم المستمر باالمتثال واألخالقيات والن زاهة في شركة .PMI
مع خالص تحياتي،
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األفكار الجوهرية

األفكار الجوهرية

نحن نتوقف و نفكر قبل اتخاذ أي إجراء .إن قراراتنا تحتاج إىل الصمود أمام اختبار الزمن .قبل اتخاذ اإلجراء النهايئ نسأل أنفسنا إذا ما
كنا نخطط له يناسب "طريقة فيليب موريس إنرتناشونال  "PMIيف مامرسة األعامل التجارية  -إذا ما كان متسقا مع:
الحكم األخالقي الجيد؛

ما نفعله

هذا الدليل؛
القانون.
نحن ال نساوم عىل هذه األسس .قد ال تكون القوانني منطقية ،وقد نتحداها ،ولكن ال نزال نتبعها ونلتزم بها .قد يلتزم املنافسون مبعايري
أقل ،ولكننا ما زلنا نحرتم معايرينا .ومام له نفس القدر من األهمية أن نفهم أن القواعد ليست كافية؛ فهي ال تحل مكان الحاجة إىل الحكم
األخالقي جيد.

3

األفكار الجوهرية

يتطلب الحكم األخالقي الجيد الصدق واالحرتام والعدل واإلنصاف .هذه القيم األخالقية املشرتكة هي جزء من "طريقة فيليب موريس إنرتناشونال "PMI
يف مامرسة أعاملها .فهي ما يُ َو ِّحدنا ويوجهنا كموظفني يف فيليب موريس إنرتناشونال  ،PMIوهي أهم ما يتضمنه هذا الدليل.
الصدق .إن األمر منوط باملصداقية :هل األشخاص داخل الرشكة و خارجها قادرين عىل تصديقنا وهل ينبغي عليهم ذلك ،هل نرتجم أقوالنا إىل
أفعال؟ ألذكر ذلك بكل وضوح ،ال أحد يريد أن يعمل مع ،ويأخذ املشورة ،أو يشرتي املنتجات من شخص يُ َح ِّرف الحقائق ،أو يسعى إىل خداع الناس.
ونحن نفهم أن الثقة تأيت من العمل دون إخفاء أي يشء.

كيف ميكننا تحقيق ذلك

االحرتام .كل الناس يستحقون االحرتام ،وكذلك تستحق األفكار .االحرتام يتعلق بالكرامة والقبول والتعاطف والرحمة .فالخالف الحاميس ،والتحدي،
وحتى الرصاع جميعها تشكل قوة دافعة لتحقيق التقدم عندما تقرتن باالحرتام ،ولكنها مدمرة حينام ال تكون كذلك.
اإلنصاف أو العدل .ما يبدو منصفًا لشخص ما قد ال يكون منصفًا لآلخرين .اإلنصاف يتطلب التفكري يف جميع املشاركني يف القرار أو املتأثرين به.
اإلنصاف يتطلب مراعاة كل الظروف التي يتعامل معها الناس .يف بعض املواقف ،أن تكون منصفًا يتطلب الكثري من التفكري والكثري من الجهد.
وسوف يكون هناك عدم يقني .إن عدم املساواة يف تطبيق القواعد أمر غري عادل ،إذ يستبعد األشخاص أو أفكارهم بسبب نوع الجنس أو العرق أو
الدين أو التفضيل الجنيس أو عوامل أخرى من هذا القبيل.
يتطلب الحكم األخالقي الجيد أيضاً تغيري وجهة نظرك .ما يعتقده اآلخرون أمر مهم كذلك .زبائننا وزمالؤنا واملجتمع يهتمون مبا نقوم به .كل منهم يحتاج إىل
الثقة يف ما نقوله وما نقوم به .وقبل اتخاذ أي إجراء ،نسأل أنفسنا عام إذا كانت أعاملنا سوف تتعارض مع قيمهم .ونحن نقبل بأنه ليس الجميع سيوافقون عىل
كل ما نقوم به ،ولكن ينبغي أن نكون عىل ثقة دامئاً بأن أعاملنا صادقة ومحرتمة ونزيهة.

األفكار الجوهرية

قد تجعلنا الحياة الواقعية نغفل عن ما هو واضح .الضغوط ،والتعب ،والروتني جميعها تغيش عيوننا عن اتخاذ القرارات املناسبة .فجميعنا يصاب بالتشتت،
ولدينا جميعاً لحظات نرى فيها األشياء من خالل نظارات وردية اللون .قبل أن تترصف ،توقف للحظة وفكِّر فيام إذا كنت تفعل األشياء "بطريقة فيليب
موريس إنرتناشونال  - "PMIباتباعك هذا الدليل ،والقانون ،وإظهار الحكم األخالقي الجيد .هناك دامئاً وقتًا للتفكري قبل اتخاذ اإلجراء النهايئ.

ماذا يجب علينا أن نتذكر

القواعد ال تحل محل الحكم الجيد .فالقواعد ميكن أن تعمل ضد الهدف املنشود منها .والحكم الجيد يحمي من مثل تلك اإلخفاقات .إذا كان القانون أو
القواعد الحاكمة للرشكة ال معنى لها ،عليك التحدث برصاحة بحيث ميكننا السعي وراء التغيري .وعليك أن تتفهم أنه حتى يحدث التغيري فإننا منتثل ،حتى ولو
كنا نختلف ،ألن احرتامنا لسيادة القانون و القواعد الحاكمة للرشكة صادق.
ال أحد ميلك كل األجوبة .هذا مقبول -رشيطة أن نبذل قصارى جهدنا للعثور عىل أفضل اإلجابات .فنحن يف هذا م ًعا .تحدث عن الخيارات الصعبة مع
اآلخرين .الحكم الجيد هو مهارة تتحسن من خالل إرشاك اآلخرين وأخذ وجهات النظر األخرى بعني االعتبار .تذكر ،األمر ال يتعلق بنا فقط كأفراد؛ فعندما
تبذل قصارى جهدك ،فستكون لديك القدرة عىل مساعدتنا جميعاً عىل أن نتعلم.
األخطاء هي يشء نتحدث عنه ،نتعلم منه ،ونتقبله .فنحن جمي ًعا نخطئ .بل إنها مفيدة إذا عرف األشخاص املناسبون ما حدث ،وأجريت التعديالت
عىل أساس ما إكتسبناه من خربة .ولكن عليك أن تفهم أن هناك فرقاً بني الخطأ واإلهامل يف كيفية القيام بأعاملنا  -تجاهل القانون ،أو هذا الدليل ،أو القيم
األخالقية املشرتكة لدينا .اإلهامل يع ّرضنا جميعاً للخطر وليس له مكان هنا.
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التحدث عن مخاوفك

التحدث عن مخاوفك
ما نفعله

كيف ميكننا تحقيق ذلك

ماذا يجب علينا أن نتذكر

يف حالة إمكانية تحسني أحد األمور أو تبني
خطئها ،فإننا نتخذ اإلجراءات الالزمة.

شارك أفكارك وخرباتك فيام يتعلق بكيفية تحسني األمور .وإذا
تسبب أحد املتطلبات أو العمليات يف زيادة صعوبة العمل بكفاءة أو
بدا أنه شديد التعقيد بدرجة تحول دون إنجاز الغرض املنشود ،فعليك
أن تتحدث عن ذلك .كام يجب أن تكون القواعد والعمليات منطقية
ومفهومة وأن تساعدك عىل أداء مهام عملك .وعليك كذلك أن تتحدث
إذا الحظت عدم اتخاذ إجراءات لحامية الرشكة من املخاطر التجارية أو
القانونية أو التنظيمية.

نحن نحقق يف البالغات املتعلقة باإلشتباه يف إساءة الترصف .وقام قسم االمتثال واألخالقيات بتدريب املوظفني
عىل القيام مبهام التحقيق فيام يقلقكم .وتخضع كافة تحقيقات االمتثال واألخالقيات ملعايري الرشكة ونحن ندير برنام ًجا
لضامن الجودة بعد التحقيق من أجل التأكد أن تظل هذه العملية منصفة وغري متحيزة وجديرة باالحرتام.

إذا رأيت أن أحد األمور يسري بشكل خاطئ ،فعليك
أن تتحدث عنه .وعندما تتحدث ،ستستمع الرشكة
إليك وستتخذ اإلجراءات الالزمة .ويعد الحديث
بشأن تحسني األمور عىل القدر نفسه من األهمية.
وحينام تتحدث بأمانة وصدق ،ستقدم لك فيليب
موريس إنرتناشونال ( )PMIكل الدعم الالزم.

اطرح األسئلة عندما ال تكون األمور واضحة .تتيح فيليب موريس
إنرتناشونال ( )PMIلنا جميعاً ،وعىل كافة مستويات املنظمة ،إمكانية
الوصول للزمالء الذين يسعهم اإلجابة عىل األسئلة وحل املشكالت
وتقديم النصح .وإذا مل تكن عىل يقني مبا ستفعله ،اسأل – سنقدم لك
العون.

اسأل إذا مل تكن متأكدً ا .إذا كنت قلقًا بشأن ما سيحدث عندما تتحدث ،تكلم إىل اإلدارة املحلية لديك أو قسم
االمتثال واألخالقيات .فهم ميكنهم االهتامم مبخاوفك واإلجابة عىل أي أسئلة قد تساورك بشأن العملية.

كيف تتحدث عن مخاوفك

هناك العديد من الطرق لتتحدث .اطلب مساعدة:
 مشرفك أو رئيس قسمك الموارد البشرية إدارة الشؤون القانونية قسم االمتثال واألخالقيات:PMI.EthicsandCompliance@pmi.com +
أوقف األمور التي تسري بشكل خاطئ .فاألخطاء تحدث .ويف حالة		
وقوع أي خطأ ،تصبح مساعدتك يف عالجه ضمن مهام عملك .وإذا بدا
 +المدير اإلقليمي لقسم االمتثال واألخالقيات
		
أحد االمور غري صحيحا أو بدا لك أن هذا الدليل أو املبدأ واملامرسة أو
 +رئيس مجموعة االمتثال واألخالقيات
		
القانون قد ال يتم االمتثال له ،يتوجب عليك أن تتحدث .كام أن التغايض
خط مساعدة االمتثال الذي تديره أطراف أخرى متاح  24ساعة يوم ًيا عىل مدار األسبوع بكافة
عن إحدى مسائل االمتثال واألخالقيات املحتملة من شأنه إتاحة الفرصة
اللغات املتحدث بها لدى فيليب موريس إنرتناشونال (.)PMI
ملشكلة صغرية أن تتفاقم وتصبح مشكلة كبرية تسبب رض ًرا حقيقيًا
اتصل بخط املساعدة عرب اإلنرتنت أو عرب الهاتف .أرقام الهواتف املحلية مذكورة عىل صفحة اإلنرتانت.
لزمالئك املوظفني وللرشكة.
املكاملات التي نتحمل قيمتها مقبولة.

تعلم املزيد

مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ()PMI
ومامرساتها 16-ج :التحدث عن مخاوفك

ميكنك استخدام خدمة خط املساعدة دون ذكر اسمك ،ما مل تتحدث من أحد البلدان القليلة التي تقيد
قوانينها املحلية مثل هذه املامرسات .وإذا مل تكن متأكدًا بشأن القيود الخاصة بإغفال الهوية
يف املكان الذي تتصل منه ،اسأل خط املساعدة أو استرش إدارة الشؤون القانونية.

معايري  PMIللتحقيق
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النزاهة يف مكان العمل

النزاهة يف مكان العمل
ما نفعله

كيف ميكننا تحقيق ذلك

ماذا يجب علينا أن نتذكر

نحافظ عىل بيئة عمل شاملة وآمنة وتتسم
باالحرتام.

نتخذ كل القرارات املتعلقة بالتوظيف بنا ًء عىل االستحقاق .ال تح ّد
من فرصة األشخاص يف املشاركة أو التقدم بسبب السن ،مسؤوليات
رعاية األطفال ،اإلعاقة ،ال ِع ْرق ،الجنس ،التوجه الجنيس ،الدين ،الحمل،
أو الصفات الشخصية املحمية األخرى.

التوقف واالستامع .قد يكون السلوك ينم عن قلة احرتام واقصايئ حتى لو كنا ال نعني ذلك .ويقوم الناس أحياناً بإهانة
البعض دون علم ويتسببون باالحراج للرشكة ،ألنهم ببساطة مل يأخذوا الوقت الكايف لإلنصات أو فهم كيف ميكن أن
يشعر اآلخرين أو تكون ردة فعلهم .فعىل سبيل املثال ،إذا وجدت نفسك تفكر – وتترصف – وكأنك أذىك شخص يف
الغرفة وأن اآلخرين ال ميلكون أفكارا ً جيدة ،فقد يبدو ذلك وكأنه نقص يف االحرتام والفهم لألشخاص من حولك .وميكن
أن تيسء لهم وتف ّوت أفكا ًرا نرية تتميز بالفطنة وحسن البصرية.

كام يجب أن يحظى كل منا عىل فرصة مساوية
للمشاركة وللنجاح عىل أساس مميزاتنا يف العمل.
ويستفيد الجميع عندما يحدث هذا .إن التمييز،
والتحرش وظروف العمل غري اآلمنة هي أمور غري
عادلة؛ فهي عكس كيفية قيامنا بأداء أعاملنا.

ال مكان للتحرش هنا .عامل اآلخرين باحرتام .وال تتسامح مع السلوك
العدواين أو املقلل من الشأن أو املهني .تعترب اإلساءة اللفظية والتسلط
واإليحاءات الجنسية غري املرغوب بها والتهديد والترصف بشكل مهني
أمثلة عىل السلوك غري الالئق .ويعترب العنف والتهديد بالعنف ،بطبيعة
الحال ،غري مقبولني.
اجعل السالمة أولوية .احمِ نفسك ومن حولك من اإلصابة باتباع
جميع قواعد الصحة والسالمة واألمن الخاصة بالرشكة وتلك املفروضة
من قبل الحكومة .وقم بإعالم إدارتك بشأن كل اإلصابات واالحداث
التي كادت ان تؤدي إىل االصابات .إنه من غري اآلمن وغري املسموح به
أن تعمل وأنت يف حالة ضعف أو ُسكر جراء أي عقار قانوين أو غري
قانوين ،مبا يف ذلك الكحول ،أو الوصفات العالجية أو العقاقري املخدرة.
ال تحرض األسلحة إىل العمل أو تحملها أثناء قيامك بأعامل الرشكة إال
إذا تلقيت تفويضاً مخصصاً لفعل ذلك وفق مامرسات الرشكة.

يف بعض األحيان ال يقول الناس شي ًئا بسبب الخوف أو االذعان ،ولكنهم ال يزالون يشعرون باإلهانة .تعلم التمييز
معي أو بخطوة معينة .كن عادالً ومنصفًا مع اآلخرين من
بني شخص يتحمل ولكنه يعاين ،وشخص يرحب فعالً مبوقف ّ
شخصا ما قد أساء فهمك ،فقل شيئًا -
أن
تعتقد
أو
ا،
ئ
شي
خالل مراعاة تأثري ردود فعلك عىل مواقفهم .إذا كنت ال تحب ً
ً
ال تتوقع أن يخمن اآلخرون ما تشعر به أو ما تعنيه.
ينبغي أن يشعر الناس بالحرية يف التعبري عن أنفسهم يف العمل .يستفيد عملنا من املجموعة الكبرية من التوجهات
واآلراء .ونحن نعمل عىل تعزيز بيئة متنوعة وشاملة يشعر جميع املوظفني فيها بالراحة .ولدينا جميعاً احتياجات
وأمناط مختلفة ،ويجب أن نقوم بتعديالت منصفة للتالئم مع هذه االختالفات.
تنطبق املعايري الخاصة بنا عىل االعدادات غري املكتبية .إن مواقع العمل الخارجية ،واالجتامعات خارج حدود الرشكة،
ورحالت العمل ،والفعاليات االجتامعية الخاصة بالفريق ،جميعها ترتيبات متعلقة بالعمل .فعىل سبيل املثال ،تُطبق
القواعد ضد التحرش عىل السلوك الذي يحدث يف حفلة تقاعد خارج املوقع .ويف جميع األحوال ،عليك أن تراعي كيف
ميكن أن يؤثر سلوكك عىل زمالئك يف العمل وعىل سمعة الرشكة.
متثيل املوظف .نحن نحرتم حق املوظفني باالنضامم ،أو عدم االنضامم ،إىل النقابات واملنظامت املمثلة وفقاً لخيارهم.

تعلم املزيد

مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ()PMI
ومامرساتها 2-ج :النزاهة يف مكان العمل
مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ()PMI
ومامرساتها 8-ج :البيئة ،والصحة ،والسالمة
واألمن
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التسويق واملبيعات

التسويق واملبيعات
ما نفعله

كيف ميكننا تحقيق ذلك

ماذا يجب علينا أن نتذكر

نحن نسوق ونبيع منتجاتنا مبسئولية ،وفقط للمدخنني
البالغني.

ونحن ن َُس ِّوق ونبيع للبالغني الذين يدخنون أو يستخدمون منتجات
خالية من الدخان .فالبالغون قادرون عىل اتخاذ قرار مستنري بخصوص
التدخني أو استخدام منتجات خالية من الدخان .وتستهدف منتجاتنا
وأنشطة التسويق واملبيعات البالغني الذين يدخنون أو انتقلو إىل
استخدام منتجات خالية من الدخان .ونحن لدينا املسؤولية كرشكة رائدة
يف تجارة التبغ ان نقوم بدورنا يف منع القارصين من استخدام منتجاتنا.

جميع اإلجراءات التسويقية يجب أن متر من خالل عملية االستشارية .وألننا ينبغي أن
نلتزم مبعايري عالية جدًا ،فإن طريقة عملنا تجمع ما بني الثقة واالحرتام للحكم الفردي والقدرة
عىل اإلبداع ،مع مراجعة مالمئة .وعند مراجعة الخطة التسويقية املقرتحة ،نقوم بإرشاك أناس
من أدوار مختلفة لهم خربات مختلفة.

تعد العالمات التجارية الخاصة بنا من ضمن أكرث
املنتجات قيمة يف العامل .ونضع قدرتنا عىل اإلبداع
واالبتكار يف تطوير قيمة العالمة التجارية والحفاظ
عليها .ويف الوقت ذاته ،نحن نعلم بأن منتجات
التبغ تتسبب مبخاطر صحية للمستهلكني.
وبنا ًء عليه ،نحن ننخرط فقط يف أعامل التسويق
واملبيعات املسئولة.

فنحن نعلم املستهلكني بخصوص اآلثار الصحية ملنتجاتنا .ال بد أن تضم
جميع الدعايات واألغلفة تحذيرات صحية للمستهلكني ،حتى لو مل ِ
يقتض
القانون وضع هذه التحذيرات.
يجب أن يكون التسويق صادقا ودقيقاً .ان املعلومات أو االدعاءات
املتعلقة مبنتجاتنا يف مواد التسويق واملبيعات يجب ان تستند اىل حقائق.
يجب دعم االدعاءات املتعلقة بالصحة فيام يخص منتجاتنا بأدلة علمية
نحرص عىل إتاحتها للجمهور.
نحن نحرتم القانون .غالباً ما تكون التعليامت الخاصة باملبيعات
والتسويق معقدة وتقتيض اإلرشاد من أجل تفسريها .وينبغي أن تتحدث
يف حال علمت بأي أعامل قد تكون مخالفة للقوانني وسياسات الرشكة.

املنتجات التقليدية واملنتجات الخالية من الدخان هي منتجات مختلفة جذريًا.
مبادئنا األساسية املوضحة يف "كيف ميكننا تحقيق ذلك" تنطبق عىل جميع املنتجات ،ولكن
يتم تنفيذ هذه املبادئ باستخدام قواعد وإجراءات محددة للمنتجات التقليدية واملنتجات
الخالية من الدخان .عىل سبيل املثال ،ينطبق مبدأ فيليب موريس إنرتناشونال  PMI -4ج
عىل املنتجات التقليدية ،يف حني أن مامرسات التحويل الجيدة لدينا مخصصة ملنتجاتنا
اإللكرتونية التي تعمل عىل أساس الحرارة وليس االحرتاق.
يتم الحكم علينا أيضاً من خالل أعامل األطراف األخرى .وغالبا ما تتضمن أنشطة املبيعات
والتسويق عىل أطراف اخرى ،مثل الوكاالت واملضيفني واملدربني .وتنعكس أعاملهم عىل
الرشكة متاماً مثل أعاملنا .ويف حال قمت بالعمل مع أطراف أخرى يف أي من أعامل املبيعات
والتسويق ،عليك أن تحيطهم علام مببادئنا وأن تكون يقظ ألي يشء قد يعرض قيمنا للخطر أو
يخرق القواعد.

مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ()PMI
ومامرساتها 4-ج :تسويق ومبيعات منتجات
التبغ القابلة لالحرتاق.

تعلم املزيد

مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ()PMI
ومامرساتها 7-ج :تنظيم ،تطوير وتصنيع
منتجات رشكة فيليب موريس إنرتناشونال
()PMI
مامرسات التحويل الجيدة ملنتج إيكوس
 IQOSالخايل من الدخان
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املنافسة

املنافسة
ما نفعله

كيف ميكننا تحقيق ذلك

ماذا يجب علينا أن نتذكر

نحن نزدهر يف أسواق تنافسية عادلة.

ونحن نعمل بشكل مستقل عن منافسينا .ال نفكر حتى يف مناقشة أو
االتفاق حول السعر أو أي املوضوعات التنافسية الحساسة األخرى مع
منافسينا .ويف حال اقتىض عملك أن تتعامل مع منافس ،عليك الحصول
عىل مشورة قسم الشؤون القانونية حول كيفية القيام بذلك بشكل
سليم .وتجنب املحادثات التي تضم الحديث عن السعر أو إطالق العالمة
التجارية أو الربامج التجارية أو املوضوعات التنافسية الحساسة األخرى.

إن التنفيذ عىل النحو الصحيح يعني طلب املساعدة .إن قواعد املنافسة معقدة وقد تكون
غري بديهية .تتفهم إدارة الشؤون القانونية واإلدارة التابعة لها ما هو مالئم للسوق الخاصة
بك وميكنهم تقديم اإلرشادات التوجيهية .وقبل اتخاذ أي إجراء ،وجه سؤاالً لنفسك حول ما
إذا كان قرارك قد يبدو بأنه قد تم إتخاذه بالتعاون مع املنافسني ،أو مصمم لإلقصاء أو جعل
األمر أكرث تكلفة عىل املتنافسني للتنافس .وإذا كان األمر كذلك ،عليك أن تستشري اإلدارة
الخاصة بك وزمالئك يف إدارة الشؤون القانونية.

ونحن ال نتعامل مع رشكاء العمل الستبعاد املنافسني أو لنرض
باملنافسة .قد يكون االتفاق مع العمالء والبائعني مشكلة إذا قاموا
باستبعاد املنافسني اوجعل التكلفة عىل املنافسني أكرب أو إذا تسببو
بالرضر للمنافسة بني املوزعني أو بائعي التجزئة أو البائعني .وحيثام يكون
لدينا حصة كبرية بالسوق ،نحتاج ألن نكون حساسني بشكل خاص عند
التعامل مع سلسلة التجارة والتوريد.

قد تنشأ مشاكل قانونية عند التعامل مع املنافسني .غالباً ما يكون النهج األفضل لك هو
تجنب التواصل غري الرضوري مع املنافسني ،وخصوصاً إذا كان عملك أو الظروف قد ينشأ
عنها انطباع بأنه قد متت مناقشة األسعار أو الرشوط والربامج التجارية أو املوضوعات
التنافسية األخرى .ويف حال قام شخص ما بالتحدث عن تلك املوضوعات ،قم بإنهاء املحادثة.
وقم بالتوضيح لكل من حولك بأنك ال تنوي املشاركة يف أي اتفاقيات ضد التنافسية .ثم قم
باالتصال بإدارة الشؤون القانونية عىل الفور.

كام أننا نتنافس بقوة بناء عىل جودة املنتج وآراء
املستهلكني واالبتكار والسعر والوسائل األخرى التي
تشجعها قوانني املنافسة .ونحن نعلم أن السوق
التنافيس جيد لألعامل وللمستهلكني.

إن الطريقة التي نتنافس بها هي بنفس أهمية النتائج .إن بعض الطرق الرامية لزيادة
حجم املبيعات واألرباح هي ببساطة ليست طريقة عملنا .وباملثل ،فإن جمع معلومات عن
أنشطة منافسينا ليس بالرضورة أن يكون هو باألمر السليم .وعاد ًة ما يخضع نوع املعلومات
وكيفية الحصول عليها إىل القيود القانونية .وعليك العمل مع املحامني املحليني لديك للتعرف
عىل  -ومتابعة  -القواعد املحلية املعمول بها.
مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ()PMI
ومامرساتها 5-ج :املنافسة

تعلم املزيد
13

مكافحة الرشوة والفساد

مكافحة الرشوة والفساد
ما نفعله

كيف ميكننا تحقيق ذلك

ماذا يجب علينا أن نتذكر

نحن ال نقوم برشوة أحد يف أي مكان وألي سبب.

ال تقم أبداً بعرض أو تقديم رشوة أو السامح آلخرين بتقديم رشوة
نيابة عنا .علينا أن نكون حذرين للغاية عندما نقدم أي يشء ذي قيمة
– مبا يف ذلك املال ،الهدايا ،الخدمات أو الرتفيه – التي قد يعتربها البعض
محاولة غري مناسبة للتأثري عىل األعامل والقرارات املهنية للشخص .اتبع
الحكم الصائب ،وعندما يكون هناك شك ،عليك العمل مع إدارة الشؤون
القانونية لفهم ما ميكنك وما ال ميكنك فعله.

قبل تقديم أو إعطاء أي يشء ذي قيمة ملسؤول حكومي ،ينبغي عليك فهم الرشوط املحلية
والرشوط الخاصة بفيليب موريس إنرتناشونال ( .)PMIوالسلوك الذي قد يكون مالمئاً يف سوق ما
قد يكون غري قانوين أو غري مقبول يف األسواق األخرى .فعىل سبيل املثال ،فإن تقديم وجبة إىل مسؤول
هو عمل غري قانوين يف بعض البلدان إمنا يف بعض البلدان األخرى فهو مرشوع ومعتاد.

الرشوة تق ّوض سيادة القانون وتضعف سالمة املجتمع.
ونحن ندرك بأن رفضنا للمشاركة يف نشاطات فاسدة قد
يجعل القيام بالعمل أكرث صعوبة يف بعض األسواق،
ولكن ببساطة الرشوة غري مقبولة يف رشكة فيليب
موريس إنرتناشونال (.)PMI
ونحن ثابتون و حازمون يف هذا املوقف؛ وقد أثبتنا مرا ًرا
وتكرا ًرا بأنه ميكننا تحقيق أهدافنا العملية يف نهاية
املطاف دون اللجوء لتلك الطرق املخترصة غري املقبولة.

ال تعرض إكراميات – حتى وإن كان ذلك مسمو ًحا به مبوجب القانون
املحيل أو إذا كان ذلك "طبيعياً" يف املجتمع .اإلكراميات هي دفعات
بسيطة أو هدايا صغرية للمسؤولني الحكوميني مقابل تعجيل خدمة أو
عملية روتينية .واذا كنت ترى حاجة للقيام بالدفع أو شعرت بالضغط
للقيام بذلك ،فال تقم به .وبدالً من ذلك ،تحدث مع إدارة الشؤون
القانونية حول ما هو األفضل للتعامل مع هذا املوقف.
وينبغي توثيق كل يشء ذي قيمة يتم إعطاؤه للمسؤولني الحكوميني.
ينبغي عليك أن تحتفظ دوماً بسجل بالهدايا واملواد الرتفيهية التي تقدمها
للمسؤولني الحكوميني .سوف يفي ذلك باملتطلبات القانونية للدفاتر
والسجالت الدقيقة ،ويساعد يف تجنب أي انطباعات خاطئة.

ماذا لو كانت الرشوة أو اإلكرامية تبدو الخيار الوحيد؟ إذا كنت تؤمن بأن الرشوة رضورة أو هناك
شخص يضغط عليك للرشوة ،فعليك أن تتحدث عن األمر برصاحة .ستقوم الرشكة بإيجاد االشخاص
املناسبني إليجاد الطريقة الصحيحة للميض قد ًما .وميكننا غالباً أن نحل املشكالت من خالل التواصل
مع املستويات العليا يف الحكومة والنقابات التجارية .وسوف نتخىل عن فرص العمل أو نعدل أهدافنا
يف املواقف التي ال نستطيع حل املشكلة التي نواجهها بها.
قد يفاجئك تعريف املسؤولني الحكوميني .يجب عليك توخي الحذر عند التعامل مع املسؤولني
الحكوميني .وذلك ألن القوانني لها متطلبات خاصة جدًا تتعلق بالتعامالت مع املسؤولني الحكوميني.
ويشمل املسؤولني بالحكومة موظفي الحكومة املحليني والوطنيني واملرشحني السياسيني .وقد يشمل
التعريف أيضً اً موظفي الرشكات اململوكة من جهات حكومية ،مثل الصحفيني الذين يعملون بصحيفة
تديرها الدولة أو حتى مدير محطة وقود مملوكة للدولة.
ينبغي عىل األطراف األخرى التي نتعامل معها اتباع قواعدنا .ينبغي عىل كل طرف خارجي يتعامل
مع مسؤويل الحكومة نيابة عنا أن يتبع القواعد ذاتها التي نتّبعها وأن ميتنع عن دفع الرشاوى (مبارش ًة
أو عن طريق وسيط).

تعلم املزيد

مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ()PMI
ومامرساتها 14-ج :التعامل مع موظفي
الحكومة ،ورشكاء العمل .النشاط السيايس

15

حامية املعلومات

حامية املعلومات
ما نفعله
نحن نحمي املعلومات ألسباب تنافسية وأخالقية
وقانونية.
يف معظم األحيان ،يكون تبادل املعلومات أمرا ً
جيدا ً ،ولكن يف بعض األحيان يكون خاطئ .فكر
يف املعلومات التي تستخدمها وتعلم االلتزامات
املحددة املوجودة لدينا بشأن جمعها ،معالجتها،
تخزينها وتوزيعها.

كيف ميكننا تحقيق ذلك
اعمل عىل حامية امليزة التنافسية الناتجة عن عملنا الشاق .إذا كانت
املعلومات تولد ميزة تنافسية ،أو إذا كان أحد املنافسني يريدها ،فمن املرجح
حينئذ أن تكون املعلومات حساسة تجاريًا وتحتاج إىل الحامية .وبعض األمثلة
عىل املعلومات الحساسة تجاريًا تشمل مواصفات ملنتجات وتكنولوجيا جديدة
واسرتاتيجيات التسويق وشؤون الرشكات ،والبيانات البحثية ،وامليزانيات ،وغريها
من املعلومات املالية.
حافظ عىل حقوق امللكية الفكرية الخاصة بنا .هناك طرق عديدة تفقد
بها الفكرة الجيدة قيمتها إذا مل يتم حاميتها .تأکد من وجود الحامیة املناسبة
قبل مشاركة ملكيتنا الفكرية مع أي شخص ،مبا يف ذلك الرشکاء ،خارج فيليب
موريس إنرتناشونال ( .)PMIوقم بالعمل مع إدارة الشؤون القانونية لفهم
كيف تقوم حقوق الطبع ،وبراءات االخرتاع ،والعالمات التجارية وباقي أشكال
حقوق امللكية الفكرية بحامية قيمة أفكارنا ومنتجنا.

عليك احرتام أولئك األشخاص الذين وفروا البيانات التي تقوم بجمعها واستخدامها .ال
بأس أن تقوم الرشكات التابعة لرشكة فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIبجمع معلومات
عن األشخاص واستخدامها ألغراض تجارية عادية (مثل املوارد البرشية والتسويق وما إىل
ذلك) ،ولكن فقط إذا اتبعنا القواعد األساسية لحامية الخصوصية .والقواعد الرئيسية هي:
 )1حدّ د غرض تجاري طبيعي وواضح ورشعي لالستخدام ال ينتهك بال مربر خصوصية
األشخاص املعنيني بهذه البيانات؛
 )2أخطر أولئك األشخاص بهذا الغرض؛
 )3استخدم املعلومات بشكل عادل ،ال تستخدم معلومات أكرث من الالزم لتحقيق الغرض،
واحذفها (أو قم بإخفاء هويتها) مبجرد تحقيق الغرض؛
 )4ضع الضوابط املناسبة ملنع الوصول غري املرصح به؛

 )5حافظ عىل الدقة واسمح لألشخاص املعنيني باملعلومات بالوصول إليها إذا طلبوا ذلك؛ و
 )6تأكد من أن أي طرف ثالث ملزم بحامية املعلومات بالطريقة نفسها التي نتبعها.

17

حامية املعلومات
كيف نفعل ذلك (تابع)
ال تتورط وال تيرس التداول الداخيل .قد تكون لديك معلومات غري عامة ،وهو ما قد يعتربه مستثمر عاقل ذا صلة
عند اتخاذ قرار بشأن رشاء أو بيع أحد السندات املالية .الحكم الجيد والقوانني متنع استخدام هذه املعلومات لرشاء
أو بيع السندات املالية ،أو "ترسيب" تلك املعلومات آلخرين (زوجك/زوجتك ،زميل يف العمل ،صديق ،وسيط إلخ).
طاقم السكرتارية يف إدارة الشؤون القانونية بالرشكة عىل استعداد ملساعدتك عىل فهم التداول الداخيل واملوضوعات
ذات الصلة ،واإلجابة عن أي أسئلة قد تكون لديك.
احرتم حقوق امللكية الفكرية والرسية لآلخرين .ال تقم برسقة أرسار اآلخرين أو ملكياتهم الفكرية أو غري ذلك.
وينطبق ذلك عىل األشياء الكبرية مثل العمليات او االجراءات الرسية لرشكة أخرى ومرو ًرا باألشياء الصغرية مثل
الصور التي لديها حقوق طبع محفوظة و املوجودة عىل اإلنرتنت.
شخص ما من خارج الرشكة بأفكار طوعية من غري أن
احذر من االفكار الطوعية من غري املطلوبة .إذا جاء إليك ٌ
تقوم بطلبها ،اتصل فو ًرا بإدارة الشؤون القانونية قبل استخدام هذه األفكار أو مشاركتها مع الغري .حيث إن فعل
ذلك سوف يقلل من مخاطر ادعاء الغري بالفضل يف أحد األفكار التي منتلكها بالفعل أو ادعائه أننا رسقنا هذه الفكرة.

حامية املعلومات
ما يلزمنا تذكره
سواء كان رسيًا أم ال ،ما نعمل عليه يحتاج إىل اجتياز اختبار الحكم األخالقي الجيد ،والقانون ،وهذا الدليل.
وتذكر يف حني أنه من املحرج أن تفقد املعلومات الرسية ،فإن املعلومات بحد ذاتها يجب أال تسبب أي إحراج .نحن
نحمي املعلومات ألسباب تجارية وقانونية وأخالقية  -نحن ال نخفي األشياء ،مهام كانت غري مقبولة ،والتي للناس الحق
يف معرفتها.
عدم االكرتاث هو السبب الرئييس لفقدان املعلومات .يف بعض األحيان تكون ببساطة مثل رسقة كمبيوتر محمول أو
وحدة ذاكرة  USBغري مشفرة ،أو محادثة حول مسألة رسية عىل منت القطار .ويف أحيان أخرى ،تكون رغبة مفرطة يف
التعاون مع رشكاء خارجيني ،قبل اتخاذ الضامنات املناسبة لحامية املعلومات.
األساليب املستخدمة لرسقة املعلومات تتغري باستمرار .التكنولوجيا لدينا ميكن أن تساعد يف حامية املعلومات،
ولكنك أنت تشكل دفاعنا الحقيقي .كن مشككًا .اعرف مع من تتعامل ،وتذكر أن انتحال صفة موظفي فيليب موريس
إنرتناشونال ( )PMIهو الخدعة املفضلة التي يستخدمها املجرمون يف محاولة رسقة ما يخصنا.
مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIومامرساتها
1ج :إدارة معلومات الرشكةمبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIومامرساتها
3-ج :حامية البيانات الشخصية

تعلم املزيد

مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIومامرساتها
6ج :حقوق امللكية الفكريةمبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIومامرساتها
17ج :التداول الداخيلمبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIومامرساتها
18ج :استخدام تكنولوجيا الحاسوبمبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIومامرساتها
18-ج ز :2إرشادات شبكات التواصل االجتامعي
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البيانات والسجالت
الخاصة بالرشكة

البيانات والسجالت الخاصة بالرشكة
ما نفعله

كيف ميكننا تحقيق ذلك

ما يلزمنا تذكره

نحن نتواصل بصدق ،وإنصاف ،واحرتام.

تتميز قوامئنا املالية بالدقة والوضوح وسهولة فهمها .فاملستثمرون يتخذون القرارات استنادًا
إىل ما نرصح به .كام يتعني أن تعطي قوامئنا املالية وغريها من املعلومات املالية التى نتشاركها
مع الجهات التنظيمية والعامة صورة واضحة ومكتملة عن أعاملنا .قم باستشارة مكتب عالقات
املستثمرين الخاص بنا قبل اإلدالء بأي معلومة تجارية أو مالية غري عامة إىل شخص من املجتمع
االستثامري.

نحن جميعاً نُ َع ِّرف ومنثل رشكة فيليب موريس إنرتناشونال ( .)PMIان عدد
قليل منا فقط مدرب و مخول باإلدالء ببيانات إىل وسائل اإلعالم أو املستثمرين أو
الحكومة أو الهيئات العلمية؛ ولكننا جمي ًعا نتفاعل مع العامة .تذكر ،نحن نتواصل
بصدق وال نقدم مزاعم صحية ذات صلة باملنتج دون أدلة علمية ،حتى لألرسة
واألصدقاء.

نحن نرصح مبا نقدمه من دعم .نتميز بالوضوح والشفافية حول دورنا يف تطوير املواد التي
تسعى للتأثري عىل القرارات املتعلقة بالسياسات التي تهم الرشكة .وهذا يتضمن نتائج الدراسات
التي تم متويلها للبحث يف اآلثار الصحية ملنتجاتنا باالضافة للمعلومات و االراء التي يقدمها
أطراف أخرى بالنيابة عنا والتي نكون قد مولناها من أجل تقديم معلومات بشأن القرارات
املتعلقة بالسياسات .إذا كان معرفة دعمنا املايل أو مشاركتنا يف مرشوع أو عالقة مع شخص ما
عامالً جوهريًا بالنسبة لشخص ما التخاذ قرارات يف موضوعات ذات صلة بالرشكة ،فإننا عىل
األرجح يجب علينا الترصيح عنها.

تنطبق املبادئ نفسها عىل طريقة التواصل فيام بيننا داخل ًيا .كن صادقا ودقيقًا
وملم بالتفاصيل أثناء إجراء االتصاالت اليومية .احصل عىل الوقت الكايف لتكون
ً
مفهوما ولتوضيح موقفك .وال تخلط بني الحقائق واآلراء .وإذا استدعى األمر أن
تعتقد أو تفرتض بخصوص أحد املوضوعات ،وضح أن ذلك هو ما تقوم به .وال
تقم بإدراج أي تقييم قانوين أو عرض آراء قانونية يف ما تدونه ،ما مل يكن هذا من
صميم عملك.

تعد ثقة الجمهور برشكة فيليب موريس
مهم لضامن استدامة
إنرتناشونال ( )PMIأم ًرا ً
أعاملنا عىل املدى الطويل .وللحفاظ عىل هذه
الثقة ،يجب أن تكون جميع ترصيحاتنا الخارجية،
سواء كانت رسمية أو غري رسمية ،صادقة ومناسبة
وغري مضللة .نحن نتقيد باملامرسات نفسها يف
اتصاالتنا الداخلية وسجالتنا.

نحن نحتفظ بالدفاتر والسجالت الدقيقة .ال يقترص االحتفاظ بالدفاتر والسجالت الدقيقة عىل
قوامئنا املالية .كام أن التقارير الخاصة بأي معلومات تجارية وامل ُعدة من قبل املوظفني والرشكة
يجب أن تكون دقيقة ومكتملة وت ُسلم يف الوقت املناسب.
احتفظ بالسجالت املطلوبة مبوجب القانون والرشكة .جميع الرشكات التابعة لديها جدول
زمني لالحتفاظ بالسجالت والذي ينص عىل نوع الوثائق التي يجب االحتفاظ بها وإىل متى.
وهذه الجداول تضمن أن الرشكة لديها املعلومات التي تحتاجها للعمل وأننا نلبي املتطلبات
الرقابية .وإذا تسلمت إشعار قانوين بالحفظ ،يجب عليك اتباع التعليامت واالحتفاظ بكافة
الوثائق التي يصفها.

استخدامك الخاص لوسائل التواصل االجتامعي ليس دامئاً بالخصوصية
املفرتضة .ال تستخدم وسائل التواصل االجتامعي الخاصة بك لإلعالن عن أو
الرتويج ملنتجاتنا التجارية التقليدية أو منتجاتنا الخالية من الدخان .اتبع توجيهات
الرشكة الخاصة باستخدام شبكات التواصل االجتامعي .عليك أن تفهم أن ما تقوله عرب
وسائل التواصل االجتامعي هو محادثة عامة وقد يساء فهمه كبيان للرشكة ،بدالً من
وجهات نظرك الفردية ،أو قد يكشف عن غري قصد عن معلومات رسية للرشكة .يجب
علينا عدم تضليل الجمهور ،أو انتهاك القوانني الخاصة باالستثامر والرسية.

تعلم املزيد

مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ()PMI
ومامرساتها 1-ج :إدارة معلومات الرشكة
مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ()PMI
ومامرساتها 18-يس جي :2إرشادات شبكات
التواصل االجتامعي
مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ()PMI
ومامرساتها 31-ج :االتصاالت الخارجية والبيانات
العامة
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النزاهة العلمية

النزاهة العلمية
ما نفعله

كيف ميكننا تحقيق ذلك

ما يلزمنا تذكره

نحن نقدم العلم الذي ميكن أن يقدره ويثق فيه
الناس.

ونحن نطور منتجات خالية من الدخان باستخدام أساليب علمية موضوعية متعددة
التخصصات .ونتبع املعايري املعمول بها ومبادئ املامرسات املختربية الجيدة واملامرسات الرسيرية
الجيدة يف تصاميم الدراسة ،وتفسري البيانات ،والتقييامت الخاصة بالجهات الرقابية .ونأخذ زمام
املبادرة يف تطوير أساليب جديدة إذا مل تكن موجودة .ونستفيد من خربة علامئنا عرب مجموعة
واسعة من التخصصات لتلبية أو التفوق عىل متطلبات السلطات التنظيمية امل ُل ِّحة.

يتم إجراء أبحاثنا دون الضغط للوصول إىل نتائج محددة .طريقة عملنا تشجع
جميع علامئنا عىل الترصف بشكل مستقل والتحدث عام يجول بخاطرهم فيام
يتعلق باملسائل العلمية .وعىل كل شخص يعمل يف مرشوع علمي أن يتحدث
برصاحة عن أي سوء ترصف علمي محتمل.

وتتمحور أبحاثنا حول فهم أفضل ملنتجاتنا .وهذا
األمر صحي ًحا بالنسبة لكافة أعاملنا العلمية ،التي
نقوم بها بأنفسنا أو يقوم بها آخرون لصالحنا.
وينصب تركيز هذا القسم عىل منتجاتنا الخالية من
الدخان ،ولكن يجب أن تكون جميع أعاملنا العلمية
دقيقة وشفافة وموضوعية.
مصداقية علمنا أمر أسايس لقبول منتجاتنا .ونحن
نعلم أنه إذا مل نلتزم بأفضل املامرسات أو قمنا
بتجاهل قيم النزاهة العلمية ،فلن ننجح.

وتضمن رقابة الجودة وغريها من العمليات لدينا أن بياناتنا دقيقة وموثوق بها .لدينا إطار
جودة قوي إلجراء بحوثنا حول املنتجات الخالية من الدخان خالل مراحل التطوير والتقييم ومراحل
مراقبة ما بعد اإلطالق .نحن ال نأخذ طرقًا مخترصة يف عملنا العلمي .ونحن نضمن أن نتائج أبحاثنا
ميكن تتبعها واسرتجاعها.

يتخذ الناس قرارات مهمة بنا ًء عىل املعلومات العلمية التي نقدمها .اتبع
عملية املراجعة الداخلية الخاصة بنا قبل االفصاح عن اي نتائج علمية ،أو إصدار
بيانات الرشكة ،أو تقديم مطالبات تتعلق باملستهلك .تأكد من فهم االنهج العلمي
الخاص قبل التواصل بخصوص املسائل العلمية.

ونحن نشجع أي عمليات تحقق خارجي للنتائج التي توصلنا إليها .وتنرش أبحاثنا حول املنتجات
الخالية من الدخان يف املجالت التي تتم مراجعتها من قبل األقران ،و ندعم استنتاجاتنا العلمية من
خالل مشاركة املعلومات العلمية عل ًنا .ونتعاون بنشاط مع الباحثني الخارجيني ونعمل عىل النتائج
التي توصلوا إليها.

تعلم املزيد

مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ()PMI
ومامرساتها 7-ج :تنظيم ،تطوير وتصنيع منتجات
رشكة فيليب موريس إنرتناشونال ()PMI
PMIScience.com
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األمور املالية والتجارية

األمور املالية والتجارية
ما نفعله

كيف ميكننا تحقيق ذلك

ما يلزمنا تذكره

نحن نساعد عىل منع املبيعات غري املرشوعة من
منتجاتنا وإساءة استخدام موارد رشكتنا.

لدينا قواعد تجارية ُوضعت يف سبيل منع استغالل الرشكة بشكل إجرامي .فغسيل األموال هو
عملية يسعى من خاللها األفراد أو الكيانات إىل إخفاء مصدر أموالهم غري املرشوعة أو محاولة جعل
مصدر األموال غري املرشوعة يبدو مرشو ًعا .ومتتثل فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIلقوانني مكافحة
غسيل األموال من خالل تطبيقها إلجراءات لتجنب الحصول عىل مبالغ نقدية أو ما شابه والتي تأيت من
إيرادات الجرائم .ويف سبيل منع تهريب املنتجات ،تراقب رشكاتنا التابعة والفرعية أحجام مبيعات العمالء
وتتخذ اإلجراءات الالزمة متى ارتابت بأنه يتم تحويل منتجاتنا بصورة غري قانونية.

إن معرفة العميل الخاص بك واملعايري املالية والتجارية األخرى تساعدك عىل
إمتام عملك بشكل أرسع وتجنبنا جمي ًعا املشاكل التي قد تواجهنا .وقد تبدوا
مامرسات الرشكة املعنية بفحص العمالء واألطراف األخرى مرهقة وتستغرق الكثري
من الوقت ،إال أنها تساعدنا عىل العمل بشكل أكرث كفاءة وفقًا للقانون .وتضع
الواليات املتحدة األمريكية وغريها من البلدان القيود عىل التعامالت مع عدد من
الدول وآالف األفراد ،و تتغري هذه القامئة بشكل يومي .وتسهم أنظمتنا يف تجنب
املخالفات وجمع املعلومات الالزمة لالستجابة ألي مطالبات الحكومية.

يفضل عدد كبري من املدخنني يف مختلف أنحاء
العامل أصنافنا عىل غريها من املنتجات .وهو ما يبدو
بوضوح أم ًرا جيدًا ،إال أن هذا يحفز املجرمني ويزيد
من سعيهم للمتاجرة يف منتجاتنا وتهريبها عىل نحو
ميثل انتهاكًا لقوانني الجامرك والرضائب أو استخدام
رشكتنا ألغراض غسيل األموال .تتبنى فيليب موريس
إنرتناشونال ( )PMIمعايري واضحة يف هذا الصدد:
لن نغفل أو نتغاىض عن تهريب البضائع أو غسيل
األموال وال نسهل حدوثهام أو ندعمهام .ونحن
نتعاون مع الحكومات لوقف املبيعات غري املرشوعة
من منتجاتنا .وتستند مصداقيّتنا يف هذا الصدد إىل
تأهبنا ألي أنشطة أو مامرسات قد تشكل خط ًرا عىل
معايرينا.

نحن نتقىص عن العمالء ،املوردين ،وجهات التصنيع األخرى الجدد .وال نتعامل تجاريًا إال مع
األشخاص الذين يتشاركون معنا معايري االمتثال والنزاهة .وقسم الرقابة الداخلية لديه عمليات
لتحديد املشكالت املحتمل مواجهتها مع الرشكاء التجاريني .كام أننا نجري الفحص مرارا للتأكد من أننا
ال نتعامل مع بلدان أو أنظمة أو منظامت أو أفراد خاضعني لعقوبات تجارية يتوجب علينا االمتثال
لها .والبد من إجراء عمليات التقيص والتدقيق قبل الدخول يف أي عالقة تجارية جديدة.
نحن منتثل للقيود املناهضة للمقاطعات .تعد فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIمطالبة مبوجب
قانون الواليات املتحدة األمريكية بإبالغ حكومة الواليات املتحدة األمريكية بشأن أي طلب مبقاطعة
السلع األجنبية يخالف سياسة حكومة الواليات املتحدة األمريكية ،وأن ال نتعاون مع مثل هذه
الطلبات .وال يجوز للموظفني اتخاذ أي قرارات أو تقديم أي معلومات أو عمل أي ترصيح قد يُفرس
عىل أنه مشاركة يف مقاطعة أجنبية غري قانونية .وتتوافر املعلومات الحالية بشأن املقاطعات الدولية
املحظورة لدى قسم الشؤون القانونية.

مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ()PMI
ومامرساتها 9-ج :معرفة البائعني

تعلم املزيد

مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ()PMI
ومامرساتها 10-ج :معرفة العمالء وجهات
التصنيع الخارجية
مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ()PMI
ومامرساتها 11-ج :أشكال الدفع املقبولة
مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ()PMI
ومامرساتها 15-ج :الرضائب
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تضارب املصالح
والهدايا والرتفيه

تضارب املصالح والهدايا والرتفيه
ما نفعله

كيف ميكننا تحقيق ذلك

ما يلزمنا تذكره

نحن نتخذ قرارات منصفة وموضوعية.

الترصيح عن حاالت تضارب املصالح املحتملة .حياتك الشخصية أمر رسي خاص بك.
تحرتم الرشكة هذا األمر ،إال أننا نحتاج إىل معرفة ما إذا كان هناك مواقف قد تتداخل فيها
مصالحك الشخصية مع مسؤولياتك املهنية .وينبغي عليك الترصيح بشأن أي تضارب مصالح
محتمل إىل قسم االمتثال واألخالقيات ،حتى وإن كنت تعتقد أنه بوسعك إدارة األمر دون
الحاجة ألي مساعدة .ويفرط الكثري من األشخاص يف تقدير قدراتهم عىل اتخاذ قرارات
موضوعية يف مواجهة مصالحهم الشخصية املنافسة .إن أفضل وسيلة الختبار موضوعيتك هي
إرشاك اآلخرين ممن مبقدورهم إيجاد سبل الحد من حاالت تضارب املصالح.

تتسم عملية االفصاح عن تضارب املصالح بالبساطة والرسية واإلنصاف .وتوفر الرشكة
ملوظفيها أدوات بسيطة لالفصاح عن تضارب املصالح .وبالواقع تتلقى معظم حاالت
التضارب املحتملة يف واقع األمر إذنًا رسم ًيا مع رشوط مالمئة لألطراف املعنية .ويقترص حق
االطالع عىل إفصاح تضارب املصالح عىل األشخاص ممن يلزمهم معرفة هذا األمر.

يحدث تضارب املصالح حني تتداخل األنشطة الشخصية
او االجتامعية او املالية أو السياسية مع مسؤوليات
عمل املوظفني وتنطوي معظم حاالت تضارب املصالح
عىل العالقات الشخصية ،مثل وجود قريب من الدرجة
األوىل يعمل لدى أحد الرشكات التي تسعى للعمل مع
فيليب موريس إنرتناشونال ( .)PMIوعلينا إتخاذ القرارات
املتعلقة بالعمل استنادًا إىل مصلحة فيليب موريس
إنرتناشونال ( )PMIوما يحقق أفضل استفادة لها وليس
ملصلحتنا الشخصية .ويف الحقيقة ،فإن تضارب املصالح
ال ميثل بالرضورة مشكلة يف حد ذاته .وتعزز متطلبات
تضارب املصالح لدينا اتخاذ قرارات منصفة من خالل
املطالبة باإلفصاحات ومراجعة اإلجراءات املمكنة للحد من
هذه الحاالت التي قد تؤثر عىل موضوعيتنا املهنية .وعىل
النحو نفسه ،تحظر قواعد الرشكة الخاصة بالهدايا والرتفيه
قبول أو عرض أي يشء قد يؤثر عىل الحصافة املهنية .وهذا
يعني أن مبقدورنا االعتامد عىل بعضنا البعض يف سبيل
اتخاذ قرارات رشيدة وبناء سمعة طيبة بنزاهة أعاملنا
التجارية.

تعلم املزيد

مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIومامرساتها
13-ج :تضارب املصالح

ال تعرض هدايا أو وسائل ترفيهية يف سبيل التأثري عىل القرار املهني لآلخرين .إن تقديم
الهدايا ووسائل الرتفيه طريقة مرشوعة إلقامة عالقات العمل وإظهار التقدير لآلخرين .إال
أنه ينبغي عدم استخدام الهدايا والرتفيه للتأثري عىل موضوعية األشخاص ممن نتعامل معهم
تجاريًا .ويتم إدراج التفاصيل املعنية بهذا األمر ضمن قواعد الهدايا الخاصة بنا .استخدم
حسن متييزك دامئًا لتجنب أي أمر فيه بذخ أو غري معتاد أو قد يسبب الحرج لزمالئك أو
الرشكة .وال تشارك يف أي ترفيه بغيض أخالقيًا أو ذي طبيعة جنسية .ويتعني عليك بوجه عام
الحصول عىل املوافقة عند تقديم هدايا تتجاوز مجمل قيمتها مبلغ  250دوال ًرا أمريك ًيا خالل
سنة تقوميية؛ وقد تضع الرشكات التابعة والفرعية حدًا أقل من ذلك.
ال تقبل الهدايا أو وسائل الرتفيه التي قد تؤثر عىل موضوعيتك املهنية .ال تقبل أي يشء
ميثل انتهاكًا لقواعد الرشكة الخاصة بالهدايا أو قد يسبب الحرج لزمالئك أو للرشكة .قد
تحتاج إىل موافقة لقبول الهدايا أو الرتفيه فوق قيمة مع ّينة يف سنة تقوميية ،لذلك تأكد من
التحقق من مامرسات رشكة فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIذات الصلة أو الحد املحيل
املسموح به.

من هو القريب من الدرجة األوىل؟ "القريب من الدرجة األوىل" هو رشيك الحياة الزوج
أو الزوجة؛ أو الوالدان أو زوج األم أو زوجة األب؛ أو األبناء أو أطفال الزوجة من أب آخر؛
أو اإلخوة أو األخوات؛ أو اإلخوة غري األشقاء أو األخوات غري الشقيقات؛ أو أبناء األخ أو
األخت أو بناتهم؛ أو الخاالت أو العامت أو األخوال أو األعامم؛ أو الجدود؛ أو األحفاد؛ أو
األقارب باملصاهرة .وتغطي قواعد "القريب من الدرجة األوىل" أيضاً الشخص الذي تتمتع
معه بعالقة شخصية وثيقة .تواصل مع قسم االمتثال واألخالقيات للتوجيه يف حالة عدم
التأكد مام إذا كان أحد األشخاص يعد "قريب من الدرجة األوىل" لك.
ال تطبق القواعد املتعلقة بالهدايا يف الحاالت التي ال تقدم فيها هدية .تأكد من
فهمك للمقصود بالهدية .يف تفاعلنا مع صانعي السياسات وغريهم يف سياق عملنا مع
املنتجات الخالية من الدخان ،نرتك يف بعض األحيان وراءنا جهازا ً أو كمية محدودة من
املواد االستهالكية والتي تكون غري مخصصة لالستخدام الشخيص وامنا ألغراض التوعية أو
االختبار .تأكد من فهم القواعد التي تنظم هذه املرتوكات.

اإلفصاح عن تضارب املصالح

استخدم النموذج اإللكرتوين الخاص بنا أو اتصل بقسم االمتثال واألخالقيات
مبارشة .عليك إبالغ مرشفك ما مل تكن تعتقد أن األمر بحاجة إىل االبقاء عىل
خصوصيته.

مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال 14-ج :التعامل مع
موظفي الحكومة ،ورشكاء العمل .النشاط السيايس
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مسؤولية سلسلة التوريد

مسؤولية سلسلة التوريد
ما نفعله

كيف ميكننا تحقيق ذلك

ماذا يجب علينا أن نتذكر

نلتزم بتحقيق النمو طويل األجل.

نحن نواصل تقليل البصمة الكربونية الخاصة بنا .ونعمل وفقًا ألهداف سنوية
وأهداف مدتها خمس سنوات وعرشين سنة من أجل تقليل البصمة الكربونية
الخاصة بسلسلة االتوريد .وتغطي مبادرات الرشكة االستدامة يف مجال اإلنتاج
الزراعي ،مبا يشمل إزالة الغابات واستهالك الطاقة واملياه وإعادة التدوير والحد من
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون .نرصح مبا نحققه من تقدم سنويًا.

نعمل مع موردين يشاركوننا االلتزام باالمتثال والنزاهة .وتؤثر الجهات التي نختار العمل
معها بسلسلة التوريد وطرق عمل رشكائنا وموردينا عىل سمعتنا وأعاملنا التجارية .وإذا
كنت تختار موردًا جديدًا أو تعيد تقييم مورد حايل لديك ،تأكد من فهمهم ملبادئنا وكن حذ ًرا
بشأن أي أمر قد يشكل خط ًرا عىل معايرينا.

يعتمد النمو طويل األجل عىل استدامة سلسلة
التوريد الداخلية والخارجية لرشكتنا .ونحن
نعمل عىل الحد من التأثري البيئي ألنشطتنا
ونعزز استدامة املوارد الطبيعية التي نعتمد
عليها.
كام أننا نهتم باملخاوف القامئة بشأن عاملة
األطفال والعاملة القرسية ونعمل عىل معالجة
هذه القضايا .وتحسن هذه اإلجراءات من نتائج
أعاملنا التجارية وتحسن حياة األشخاص يف
املجتمعات التي نعمل بها.

إننا نعمل للقضاء عىل عاملة األطفال والعاملة القرسية واالنتهاكات بحق
العامل داخل سلسلة التوريد الخاصة بنا .وال نتغاىض عن عاملة األطفال أو
العاملة القرسية وال نوظف األطفال أو العاملة القرسية يف رشكتنا .ونتعامل
مع املزارعني وفقًا ملامرسات زراعية جيدة يف سبيل تحسني استدامة محاصيلهم
الزراعية .كام نتوقع من املزارعني تنفيذ متطلبات مامرسات العاملني بالزراعة
الخاصة بنا .يسهم برنامجنا الخريي يف خلق الفرص أمام املجتمعات الريفية.
ونحن نتوقع من موردينا تنفيذ مبادئ املصادر املسؤولة الخاصة بنا بطريقة
دؤوبة وشفافة .نحن يف رشكة فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIملتزمون
مبامرسة األعامل التجارية مبا يتامىش مع املبادئ املعرتف بها دوليًا يف مجال حقوق
اإلنسان ،واإلدارة البيئية ،ونزاهة األعامل ،ومكافحة الفساد .ونحن نعتقد أن
فرصا
الجهود املشرتكة مع موردينا إلنشاء سلسلة توريد أكرث استدامة سوف توفر ً
واسعة لتعزيز عالقات عملنا وخلق قيمة للرشكات الخاصة بنا.

قانون مامرسات العاملني بالزراعة لدى فيليب موريس
إنرتناشونال ()PMI

تعلم املزيد

مبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIومامرساتها
8ج :البيئة ،والصحة ،والسالمة واألمنمبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIومامرساتها
12ج :املساهامت الخرييةمبادئ املصادر املسؤولة الخاصة برشكة فيليب موريس
إنرتناشونال ()PMI
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مسؤوليات املرشف

مسؤوليات املرشف
تؤثر ثقافة منظمتنا عىل إجراءاتنا.
العديد من العوامل تقوم بخلق الثقافة املؤسسية .فعىل سبيل املثال ،الطريقة التي نتعاون من خاللها كفرق ،سمعة النزاهة لدينا ،عدالة املنظمة ،واالحرتام الذي نظهره
لبعضنا البعض وللمستهلكني ،وتصورات سياسات الرشكة ،وضغوط املنافسة ،وحتى الشائعات ،تسهم جميعها يف بناء ثقافتنا املؤسسية عىل نحو أفضل أو أسوأ .ويتحمل األشخاص
الذين تسند إليهم الرشكة مهام اإلرشاف مسؤولية خاصة تتمثل يف تشكيل الثقافة املؤسسية وبيئة العمل من أجل فرقهم.

وأن يكونوا عىل علم ودراية بهذا الدليل ومبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIومامرساتها املعنية مبهام وظيفتهم.

ينبغي لجميع املرشفني
التأكد من أن فرقهم:

وأن يكونوا مدركني أن هذا الدليل ومبادئ فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIومامرساتها ُمطبقة بشكل عادل وباالتساق فيام بينهم.
وأن يتحدثوا بكل حرية حول مسائل االمتثال واألخالقيات ويتوقعوا أن تستمع الرشكة ملخاوفهم.
وأن يتأكدوا أننا منارس عملنا التجاري بنزاهة ،مظهرين الصدق والعدل واالحرتام.

ُيعترب الحفاظ عىل البيئة السليمة أصعب بكثري من توجيه املوظفني التباع القواعد .وفوق كل ذلك ،فهو أمر يحتاج إىل قيادة حقيقية .إظهار ما يعنيه الترصف بنزاهة .اكسب ثقة فريقك من خالل
التحدث بشأن املوضوعات الواردة بهذا الدليل .اطرح األسئلة ،واستمع إليهم واتخذ اإلجراءات الالزمة استنادًا إىل ما يقولونه.
معي يصعب إرضاؤه؛ بل هو إلهام
اإلرشاف عىل اآلخرين يتطلب شجاعة .ويسري التناسق واملصداقية جنبًا إىل جنب .تذكر أن كونك قائدا ً ال يتعلق بإبقاء األغلبية سعيدة أو اسرتضاء عضو فريق ّ
اآلخرين ليتبعوك ،وخلق شعور مجتمعي ،يتسم بالتحدي ال َب ّناء.
إذا تحدث أحد األشخاص عن اشتباه يف سوء ترصف ،تذكر أنه يؤدي مهام وظيفته باعتباره موظفًا ويجب أن يُعامل باحرتام وتقدير .الرجاء عدم إجراء التحقيق بنفسك .تواصل عىل الفور مع
قسم االمتثال واألخالقيات حتى تتمكن الرشكة من معالجة هذه املخاوف مبوضوعية.
يجب أن تكون الثقة متبادلة .إذا كنت تعتقد أنه يتوجب عىل املرشف الخاص بك اتخاذ املزيد من اإلجراءات يف سبيل بناء ثقافة االلتزام والنزاهة ،عندئذ عليك إبالغ املرشف الخاص بك أو غريه من
العاملني بالرشكة.
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اإلستثناءات و قابلية التطبيق
يحتوي هذا الدليل عىل أحكام إلزامية ترسي عىل كافة موظفي فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIومسؤوليها ومديريها وأي شخص ميارس
أعامل تجارية بالنيابة عنها .قد تؤدي مخالفة هذا الدليل أو مبادئ االمتثال ومامرساته إىل اتخاذ تدابري تأديبية والتي من املمكن
ان تشمل إنهاء الخدمة.
ال يجوز منح أي استثناء عىل أي من بنود هذا الدليل إال مبوافقة مجلس اإلدارة.
ترسي أحكام هذا الدليل عىل مؤسسة فيليب موريس إنرتناشونال ورشكاتها الفرعية املبارشة وغري املبارشة ،والذين يُشار إليهم مجتمعني باسم
رشكة فيليب موريس إنرتناشونال ( )PMIأو الرشكة.
© إدارة فيليب موريس إنرتناشونال إس إيه
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