המדריך
להצלחה
קוד ההתנהגות של PMI

דבר המנכ“ל
עובדים יקרים,
אנחנו ב PMI-מאוחדים תחת מטרה משותפת – להשיג טרנספורמציה עסקית שתשנה את פני התעשייה.
אנחנו מצויים בזמן מלהיב מבחינתה של  ,PMIואני גאה בכך שיש לי הכבוד להוביל את החברה קרוב
יותר אל השגת חזון של עתיד ללא עשן.
כידוע לכם ,מאמצים שאפתניים מסוג זה אינם נטולי אתגרים – טרנספורמציה מצריכה נטילת סיכונים,
התמודדות עם אי ודאות ולעתים גם הודאה בכישלון .למרבה המזל ,ב PMI-אנחנו – ויש לשים על כך את
הדגש – מאוחדים במסגרת המחויבות שלנו לציות ,אתיקה ויושרה ,שאותן תמצאו מתועדות כאן במדריך
להצלחה של  :PMIקוד ההתנהגות שלנו.
כחלק ממאמצי הטרנספורמציה של  PMIובכלל ,חשוב לנו להמשיך להסתמך על ערכי הליבה שלנו :יושר,
כבוד והגינות ,גם אם אנחנו עומדים בפני אתגרים גדולים .המחיר של ויתור על ערכי הליבה שלנו גבוה:
אנחנו מסתכנים באובדן האמון שצברנו זה כלפי זה ,כלפי לקוחותינו ,בעלי המניות שלנו והקהילות שבתוכן
אנו פועלים .על כן ,אנחנו מצפים לתוצאות יוצאות מהכלל שיושגו רק מתוך עמידה מלאה בלשונם וברוחם
של התקנות והחוקים הרלוונטיים ,של המדיניות שלנו ושל ערכינו.
קוד זה מציג את העקרונות שלנו ומפרט את הכללים ואת הקווים המנחים שאנו נדרשים לעמוד בהם
ב .PMI-אם יש לכם שאלות או תהיות כלשהן בנוגע לקוד שלנו ,אנא צרו קשר עם המנהל שלכם ,עם
ה Business partner-שלכם ב P&C-או עם אחראי האתיקה והציות של השוק שלכם.
תודה על המחויבות המתמשכת שלכם לציות ,אתיקה ויושרה ב.PMI-
בברכה,
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רעיונות הליבה

רעיונות הליבה

אנו עוצרים לפני שאנו נוקטים בפעולה .על החלטותינו לעמוד במבחן הזמן .לפני שאנו נוקטים בפעולה סופית,
נשאל את עצמנו האם הדבר שאותו אנו מתכננים לעשות מתאים לדרך שבה  PMIמנהלת את עסקיה – האם הוא עולה
בקנה אחד עם:
שיקול דעת אתי הולם;

מה אנו עושים

מדריך זה;
והחוק.
אנו לא מתפשרים על עקרונות יסוד אלה .חוקים עשויים שלא להיות הגיוניים ,אנו עשויים לערער עליהם ,אך עם זאת אנו
מצייתים להם .ייתכן שלמתחרים שלנו יש סטנדרטים נמוכים יותר ,אבל אנו עדיין מכבדים את שלנו .ובאותה המידה חשוב
שנבין כי כללים בלבד אינם מספיקים; הם אינם מחליפים את הצורך בהפעלת שיקול דעת אתי הולם.
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רעיונות הליבה

שיקול דעת אתי הולם דורש יושרה ,כבוד והוגנות .ערכים אתיים משותפים אלה הם חלק מהדרך שבה PMI
מנהלת את עסקיה .הם מאחדים ומדריכים אותנו כעובדי  PMIועומדים בליבו של מדריך זה.
יושרה .זו שאלה של מהימנות :האם אנשים בחברה ומחוצה לה מאמינים לנו; האם אנו עומדים במילתנו?
מובן מאליו שאף אחד אינו מעוניין לעבוד עם מישהו ,לקבל עצות או לרכוש מוצרים ממישהו שאינו מציג את
העובדות באופן ישר ,או שמנסה לשטות באנשים בכל דרך אחרת .אנו מבינים שאמון מגיע מתוך פעולה שאין
בה מה להסתיר.

כיצד אנו עושים זאת

כבוד .לכל אדם מגיע כבוד ,וגם לכל רעיון .כבוד נוגע לקבלה ,לאמפתיה ולחמלה .אי-הסכמה ,רצון
לאתגר ואפילו קונפליקט הם כוח המסוגל להביא להתקדמות כאשר משלבים אותם עם כבוד ,אך בלעדיו הם
הרסניים.
הוגנות .מה שנראה הוגן לאדם אחד עשוי להיראות לא הוגן בעיני אחרים .הוגנות דורשת מחשבה על
כל האנשים המעורבים בהחלטה והמושפעים ממנה .הוגנות דורשת לקחת בחשבון את כל הנסיבות איתן
אנשים מתמודדים .במצבים מסוימים ,הוגנות דורשת מחשבה ומאמץ רבים .ותמיד תהיה אי-ודאות .יישומם
של כללים במידה שאינה שווה אינו הוגן ,וכך גם הדרה של אנשים או רעיונותיהם על רקע מגדר ,מוצא ,דת,
העדפה מינית או כל גורם אחר מסוג זה.
שיקול דעת אתי הולם דורש גם שינוי של נקודת המבט .דעתם של אנשים אחרים חשובה .ללקוחותינו,
לעמיתינו ולחברה בכלל יש עניין במה שאנו עושים .כל אחד מהם צריך לבטוח במה שאנו אומרים ובמה שאנו עושים.
לפני שאנו נוקטים בפעולה ,אנו שואלים את עצמנו האם פעולותינו יעמדו בניגוד לערכים שלהם .אנו מקבלים את
העובדה שלא כולם יסכימו עם כל דבר שאנו עושים ,אך עלינו להיות בטוחים תמיד שפעולותינו הן ישרות ,מכבדות
והוגנות.

רעיונות הליבה

נסיבות המציאות יכולות לגרום לנו להחמיץ את המובן מאליו .לחץ ,עייפות ושגרה עשויים להפריע לקבלת
ההחלטות של כולנו .לכולנו קורה שדעתנו מוסחת ,ולכולנו יש רגעים שבהם אנו רואים את הדברים דרך משקפיים ורודים.
לפני שאתה נוקט בפעולה ,עצור לרגע וחשוב האם אתה פועל בהתאם ל"דרך של  – "PMIהאם אתה פועל בהתאם למדריך
זה ,בהתאם לחוק ,ומפגין שיקול דעת אתי הולם .תמיד יש זמן לחשוב לפני הפעולה הסופית.

מה עלינו לזכור

כללים אינם מחליפים שיקול דעת הולם .כללים עשויים לפעול נגד המטרה שלשמה הם נועדו .שיקול דעת הולם מגן
מפני כשלים מסוג אלה .אם חוק או כלל של החברה אינם הגיוניים ,יש להתריע על כך כדי שנוכל לנסות לשנות דברים .עליך
להבין שעד שיתרחש שינוי ,אנו מצייתים ,גם אם איננו מסכימים – מכיוון שאנו רוכשים כבוד אמיתי לשלטון החוק.
לאף אחד אין את כל התשובות .וזה בסדר – בתנאי שאנו מנסים ליצור קשר עם אחרים כדי למצוא את התשובות
הטובות ביותר .אנחנו נמצאים בזה ביחד .שוחח עם אחרים על בחירות קשות הניצבות בפניך .שיקול דעת הולם הוא כישור
שמשתפר כאשר מערבים אנשים אחרים ושוקלים נקודות מבט אחרות .זכור ,העניין הוא לא רק אנחנו כיחידים; כאשר אתה
יוצר קשר עם אחרים יש לך את הפוטנציאל לעזור לכולנו ללמוד.
טעויות הן דבר שאנו מדברים עליו ,לומדים ממנו ומקבלים אותו .כולנו עושים טעויות .הן אפילו עשויות להיות
מועילות אם האנשים הנכונים יודעים מה קרה ,ושינויים מתאימים מתבצעים בעקבות המקרה .אבל עליך להבין כי קיים
הבדל בין טעות לחוסר כבוד לדרך שבה אנו מנהלים עסקים – התעלמות מן החוק ,ממדריך זה או מן הערכים האתיים
המשותפים לכולנו .חוסר כבוד מעמיד את כולנו בסיכון ,ואין לו מקום כאן.
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להתריע

להתריע
מה אנו עושים

כיצד אנו עושים זאת

כשמשהו לא בסדר או אפשר
לשפרו ,אנו פועלים.

שתף אחרים ברעיונותיך לשיפור דברים

אם תראה משהו שהשתבש ,עליך
לומר את דברך .כאשר תאמר את
דברך ,החברה תקשיב ותפעל.
באותה מידה חשוב לומר את דברך
כדי לשפר דברים .כאשר תאמר
את דברך בתום לב ,תקבל את
תמיכתה המלאה של .PMI

ובנסיונך הרלוונטי .אם דרישה או תהליך מקשים
עליך לעבוד ביעילות או נראים מורכבים מדי בעבור
המטרה ,אמור משהו .כללים ותהליכים אמורים להיות
הגיוניים ולסייע לך לבצע את עבודתך .בנוסף ,עליך
לומר משהו אם לדעתך לא ננקטו פעולות כדי להגן
על החברה מפני סיכון פוטנציאלי בתחום העסקי,
המשפטי או הרגולטורי.
שאל שאלות כאשר דברים אינם ברוריםPMI .
מספקת לכל אחד מאתנו ,בכל רמה של הארגון ,גישה
לעמיתים שיכולים להשיב על שאלות ,לפתור בעיות
ולתת עצות .אם אינך בטוח מה לעשות ,שאל – אתה
תקבל עזרה.
עצור והפסק דברים אשר משתבשים .טעויות
קורות .כאשר הן קורות ,חלק מעבודתך הוא לסייע
בתיקונן .אם דבר מה נראה לא ראוי או נראה כהפרה
של מדריך זה ,של עיקרון ונוהג כלשהו או של החוק,
מחובתך להתריע על כך .התעלמות מבעיה אתית
ומסוגיית ציות פוטנציאלית עלולה לאפשר לבעיה
קטנה יחסית להפוך לבעיה גדולה ,ולגרום לנזק ממשי
לעמיתיך לעבודה ולחברה.

מה עלינו לזכור
אנו חוקרים דיווחים על חשדות להתנהגות בלתי הולמת .למחלקת האתיקה
והציות יש עובדים המיומנים ביכולות הדרושות לחקירת חשדותיך .תקני החקירה של
 PMIחלים על כל חקירות האתיקה והציות ,ואנו מנהלים תוכנית של בקרת איכות לאחר
חקירה כדי להבטיח שהתהליך עודנו הוגן ,נטול פניות ומכובד.
שאל אם אינך בטוח .אם אתה חושש ממה שיקרה כשתאמר את דברך ,שוחח עם
ההנהלה המקומית שלך או עם מחלקת האתיקה והציות .הם יכולים לטפל בחששותיך
ולהשיב לכל שאלה העשויה להיות לך בנוגע לתהליך.

כיצד לומר את דברך
ישנן דרכים רבות לומר את דברך .פנה אל:
– הממונה עליך או ראש המחלקה שלך
– מחלקת משאבי אנוש
– המחלקה המשפטית
– מחלקת האתיקה והציות:
PMI.EthicsandCompliance@pmi.com +
		
 +דירקטור האתיקה והציות האזורי
		
 +ראש אשכול אתיקה וציות אזורי
		
לרשותך גם קו סיוע בנושא ציות המופעל על ידי גורם צד שלישי
והזמין  24שעות ביממה ,שבעה ימים בשבוע ,בכל השפות שבהן
דוברים ב.PMI-

צור קשר עם קו הסיוע באמצעות האינטרנט או באמצעות הטלפון .מספרי החיוג
המקומיים מצוינים ברשת האינטרא-נט שלך .אפשר לבצע שיחות גוביינה.

למידע נוסף

 :PMI 16-Cלהתריע
תקני החקירה של PMI

תוכל להיעזר בקו הסיוע בעילום שם ,כל עוד אינך מתקשר מאחת המדינות
הבודדות שבהן החוקים המקומיים מגבילים נוהגים מסוג זה .אם אינך בטוח לגבי
מגבלות האנונימיות במקום הימצאך ,שאל בקו הסיוע או היוועץ עם המחלקה
המשפטית.
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יושרה במקום
העבודה

יושרה במקום העבודה
מה אנו עושים

כיצד אנו עושים זאת

מה עלינו לזכור

אנו שומרים על סביבת עבודה
מכבדת ,מכילה ובטוחה.

עובדים על סמך שיקולים עניינים .אל תגביל
את הזדמנותם של אנשים לתרום או להתקדם על
פי מדדים של גיל ,חובות טיפול בילדים ,נכות ,מוצא,
מגדר ,זהות מגדרית ,נטייה מינית ,דת ,היריון או
מאפיינים אישיים אחרים המוגנים על פי החוק.

אנו מקבלים כל החלטה בנושאי העסקת

לעצור ולהקשיב .התנהגות עשויה להיות חסרת כבוד ומדירה אפילו אם איננו
מתכוונים לכך .לעתים אנשים מעליבים אחרים ומביכים את הסובבים בבלי דעת,
פשוט משום שהם אינם מקדישים זמן להאזין או להבין כיצד אחרים עשויים להרגיש או
להגיב .למשל ,אם אתה חושב – ופועל – כאילו אתה האדם הכי חכם בחדר ולאחרים
אין רעיונות טובים ,אתה עלול להפגין חוסר כבוד וחוסר הבנה כלפי הסובבים אותך.
אתה עלול להעליב אותם ולהחמיץ לגמרי רעיונות מועילים.

לכולנו צריך להיות אותו סיכוי
לתרום ולהצליח על סמך מהות
עבודתנו .כשזה קורה ,כולם
מרוויחים .אפליה ,הטרדה ותנאי
עבודה לא בטיחותיים אינם הוגנים;
הם ההיפך מן הדרך שבה אנו
מנהלים את עסקינו.

למידע נוסף

 :PMI 2-Cיושרה במקום
העבודה

להטרדה אין מקום אצלנו .נהג באחרים בכבוד.
אל תסבול התנהגות פוגענית ,משפילה או מעליבה.
אלימות מילולית ,בריונות ,שידול מיני לא רצוי,
איומים והתנהגות פוגענית הם דוגמאות להתנהגות
לא ראויה .אלימות ואיומים לנקיטת אלימות גם הם
אינם קבילים ,כמובן.

לפעמים אנשים אינם אומרים דבר עקב פחד או יראת כבוד ,אך הם
עדיין נפגעו .למד להבחין בהבדל בין מישהו שסובל בשקט ,ומישהו שמקבל בברכה

דאג שהבטיחות תזכה בעדיפות .הגן על
עצמך ועל הסובבים אותך מפציעות באמצעות
עמידה בכל כללי הביטחון ,הבטיחות והגהות של
החברה והמדינה .הודע להנהלה שלך על כל פגיעה
או כמעט פגיעה .זה לא בטיחותי ולא סביר לעבוד
בשכרות או תחת השפעה של חומרים חוקיים או
לא-חוקיים ,כולל אלכוהול ,תרופות מרשם וסמים.
אין להביא כלי נשק לעבודה ואין לשאת כלי נשק
בעת ביצוע עסקי החברה ,אלא אם כן קיבלת אישור
מיוחד לעשות כן על פי נוהגי החברה.

אנשים צריכים להרגיש חופשיים לבטא את עצמם בעבודה .העסק שלנו
מרוויח ממגוון רחב של גישות ודעות .אנו מטפחים סביבה מגוונת ומכילה שבה כל
העובדים חשים בנוח .לכולנו יש צרכים וסגנונות שונים ,ועלינו לבצע שינויים סבירים כדי
להתאים את עצמנו להבדלים אלו.

גישה או פניה מסוימות .היה הוגן כלפי אחרים על ידי כך שתהיה מודע להשפעה של
תגובותיך לפעולות שלהם .אם אינך אוהב דבר מה ,או שאתה חושב שמישהו הבין
אותך שלא כראוי ,אמור משהו – אל תצפה מאחרים לנחש איך אתה מרגיש או מה
הייתה כוונתך.

הסטנדרטים שלנו חלים גם מחוץ למשרד .מקומות עבודה מרוחקים ,פגישות
מחוץ למקום העבודה ,נסיעות עסקים ואירועי צוות חברתיים – כולם מהווים סביבה
הקשורה לעבודה .למשל ,הכללים כנגד הטרדה חלים גם על התנהגות במהלך מסיבת
פרישה מחוץ למקום העבודה .בכל מצב עליך לחשוב כיצד התנהגותך עשויה להשפיע
על עמיתיך ועל מוניטין החברה.
ייצוג העובדים .אנו מכבדים את זכות העובדים להצטרף או לא להצטרף לאיגודים
מקצועיים ולארגונים ייצוגיים ,על פי בחירתם.

 :PMI 8-Cסביבה ,ביטחון,
בטיחות וגהות
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שיווק ומכירות

שיווק ומכירות
מה אנו עושים

כיצד אנו עושים זאת

מה עלינו לזכור

אנו משווקים ומוכרים את מוצרינו
בצורה אחראית ,ורק למעשנים
בגירים.

אנו משווקים ומוכרים את מוצרינו לבגירים
שמעשנים או משתמשים במוצרים ללא
עשן .בגירים מסוגלים לקבל החלטה מושכלת לעשן

המותגים שלנו הם בין המותגים
בעלי הערך הגבוה ביותר בעולם.
אנו משקיעים יצירתיות וחדשנות
בפיתוח ובשימור של ערך המותג.
בה בעת ,אנו יודעים שמוצרי טבק
גורמים לסיכונים בריאותיים בקרב
הצרכנים.

בטרם ביצוע פעולה שיווקית יש להתייעץ .עלינו לעמוד
בסטנדרט הגבוה ביותר ,ולכן התהליך שלנו משלב אמון וכבוד לכושר
השיפוט האישי וליצירתיות האישית ,תוך בדיקה נאותה .כשאנו
בודקים הצעה לפעילות שיווקית ,אנו מערבים אנשים מתפקידים
שונים ,בעלי סוגים שונים של ניסיון.

אנו מיידעים את הצרכנים לגבי ההשפעות
הבריאותיות של מוצרינו .כל הפרסומים ואריזות

בהתאם ,כל פעילויות השיווק
והמכירות שלנו הן אחראיות.

 :PMI 4-Cשיווק ומכירה של
מוצרי טבק דליקים

למידע נוסף

 :PMI 7-Cרגולציה ,פיתוח
וייצור של מוצרי PMI

או להשתמש במוצרים ללא עשן .מוצרינו ופעילויות
השיווק והמכירות שלנו מיועדים לבגירים שמעשנים
או שעברו לשימוש במוצרים ללא עשן .יש לנו אחריות,
כחברת טבק מובילה ,לתרום את חלקנו למניעת
שימוש במוצרינו בקרב קטינים.

מוצרי הצריכה לצרכנים חייבים לכלול אזהרות בריאות,
גם אם החוק אינו מחייב זאת.
על השיווק להיות הוגן ומדויק .חובה לבסס
בעובדות את כל המידע והטענות אודות מוצרינו
המופיעים בחומרי השיווק והמכירות .יש לגבות כל
טענה שקשורה להשפעה בריאותית ,בראיות מדעיות
אותן אנו מפרסמים לרשות הציבור.
אנו מכבדים את החוק .החקיקה בנושא שיווק
ומכירות היא לעתים מורכבת ומצריכה הנחיות
לפירושה .אם ידוע לך על פעילות כלשהי העלולה
להיות מנוגדת להוראות החוק או למדיניות החברה,
עליך להתריע על כך.

מוצרים קונבנציונליים ומוצרים ללא עשן הם מוצרים
השונים באופן מהותי האחד מן השני .העקרונות הבסיסיים

שלנו ,שבאים לידי ביטוי ב"כיצד אנו עושים זאת" תקפים לגבי כל
המוצרים ,אך עקרונות אלה מיושמים באמצעות כללים ותהליכים
שונים עבור מוצרים קונבנציונליים ומוצרים ללא עשן .לדוגמה,
 PMI 4-Cתקף לגבי מוצרים קונבנציונליים ,בעוד שנוהלי ההמרה
הנאותים שלנו מיועדים עבור מוצרי החימום האלקטרוניים ללא בעירה
שמיוצרים על ידנו.

שופטים אותנו גם על פעילויותיהם של צדדים שלישיים.

פעילויות שיווק ומכירות כרוכות לעתים קרובות במעורבותם של
צדדים שלישיים ,כגון סוכנויות ,מארחים ומדריכים .הפעולות שלהם
משפיעות על החברה שלנו ממש כמו פעולותינו .אם אתה עובד
עם צדדים שלישיים במסגרת פעילות שיווק ומכירות כלשהי ,עליך
ליידע אותם בדבר העקרונות שלנו ולשים לב לכל דבר שנראה כמסכן
את ערכינו או כמכופף את הכללים.

נוהלי המרה נאותים עבור
IQOS
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תחרות

תחרות
מה אנו עושים

כיצד אנו עושים זאת

מה עלינו לזכור

אנו משגשגים בשוק הוגן
ותחרותי.

אנו פועלים באופן בלתי תלוי במתחרינו .אל
תחשוב אפילו לדון עם מתחרים אודות מחירים או בכל
נושא תחרותי רגיש אחר או להגיע עימם להסכמים
בנושאים מעין אלה .אם במסגרת עבודתך אתה נדרש
להימצא בקשר עם מתחרה ,קבל ייעוץ מהמחלקה
המשפטית כיצד לעשות זאת כראוי .הימנע משיחות
הנוגעות למחירים ,השקות מותגים ,תכניות לגבי סחר,
או לגבי נושאים תחרותיים רגישים אחרים.

לעשות דברים נכון פירושו לבקש עזרה .חוקי התחרות
מורכבים ועלולים להיות מנוגדים לאינטואיציה .המחלקה המשפטית
והנהלת החברה המקומית מבינות מה מתאים לשוק שלך ויכולות
להציע הכוונה .טרם נקיטת פעולה ,שאל את עצמך אם ההחלטה
שלך עלולה להיראות כאילו התקבלה בתיאום עם מתחרים ,או כאילו
נועדה להדיר יריבים או לייקר את התחרות עבורם .אם כן ,עליך
להתייעץ עם ההנהלה ועם עמיתיך במחלקה המשפטית.

אנו מתחרים במרץ בהתבסס
על איכות המוצר ,תובנות
הצרכנים ,חדשנות ,מחיר
ואמצעים אחרים שחוקי
התחרות מעודדים .אנו יודעים
ששוק תחרותי הוא טוב
לעסקים ולצרכנים שלנו.

איננו פועלים עם שותפים עסקיים כדי להדיר
יריבים או לפגוע בתחרות .הסדרים עם לקוחות

וספקים עלולים להוות בעיה אם הם מדירים יריבים או
הופכים את התחרות ליקרה יותר בעבור היריבים ,או
אם הם פוגעים בתחרות בקרב מפיצים ,קמעונאים או
ספקים .היכן שיש לנו נתח שוק משמעותי ,עלינו לנקוט
משנה זהירות ורגישות בעת עבודה מול הקמעונאים
ושרשרת האספקה.

 :PMI 5-Cתחרות

כל התנהלות מול מתחרים עלולה לגרום לבעיה
משפטית .לעתים קרובות ,הגישה הטובה ביותר היא להימנע

מקשר לא הכרחי עם מתחרים ,בייחוד אם בגלל עבודתך או בשל
הנסיבות עלול להיווצר רושם שהתקיים דיון בנושאי תמחור ,תנאי
סחר ותכניות קמעונאים או בנושאים תחרותיים אחרים .אם מישהו
מתחיל לדבר בנושאים מעין אלה ,סיים את השיחה .הבהר לסובבים
אותך כי אינך מוכן להשתתף בכל הסכם נוגד תחרות .לאחר מכן ,צור
מיד קשר עם המחלקה המשפטית.

למידע נוסף

אופן התחרות חשוב לא פחות מהתוצאות .דרכים מסוימות
להגברת נפח המכירות והרווחים פשוט לא מתאימות לאופן שבו
אנו מנהלים את עסקינו .בדומה לכך ,איסוף מידע אודות פעילויות
המתחרים שלנו אינו בהכרח הדבר הנכון לעשותו .סוג המידע והאופן
שבו אוספים אותו כפופים לעיתים קרובות למגבלות החוק .עבוד עם
עורכי הדין המקומיים של החברה כדי ללמוד מהם החוקים המקומיים,
וכדי לפעול על פיהם.
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מניעת שוחד
ושחיתות

מניעת שוחד ושחיתות
מה אנו עושים

כיצד אנו עושים זאת

איננו נותנים שוחד לאף אחד,
בשום מקום ,מכל סיבה שהיא.

לעולם אין להציע או לתת שוחד ,ואין לאפשר

שוחד חותר תחת שלטון החוק
ומחליש את הרווחה החברתית.
אנו מכירים בכך שסירובנו
להשתתף בפעילויות מושחתות
עלול להפוך את ניהול עסקינו
לקשה יותר בשווקים מסוימים,
אך שוחד הוא פשוט בלתי קביל
ב.PMI-
אנו עקביים ונחושים בעמדה זו;
והוכחנו פעם אחר פעם ,שבסופו
של דבר ,אנו מסוגלים להשיג את
יעדינו העסקיים ללא קיצורי דרך
לא-קבילים מעין אלה.

לאחרים לשחד בשמנו .עלינו להיות זהירים ביותר
כאשר אנו מציעים דבר מה בעל ערך – כולל כסף,
מתנות ,טובות הנאה או בידור – העלול להיחשב כניסיון
להשפיע באופן בלתי הולם על פעולותיו או על החלטותיו
המקצועיות של אדם .פעל על פי שיקול דעת ,ובכל מקום
שיש לך ספק ,פעל יחד עם המחלקה המשפטית כדי
להבין מה מותר ומה אסור לך לעשות.

אין לתת תשלומי זירוז הליכים – גם אם הם
מותרים על פי החוק המקומי וגם אם נוהג
כזה נחשב כדבר "נורמלי" בחברה .תשלומי

זירוז הליכים הם תשלומים סמליים או מתנות קטנות
לפקידי ממשל בתמורה לזירוז הליך או שירות שגרתי.
אם אתה חש צורך או מופעל עליך לחץ לתת תשלום
שכזה ,אל תעשה זאת .במקום זאת ,שוחח עם המחלקה
המשפטית ושאל כיצד ניתן להתמודד עם המצב בצורה
הכי טובה.

תעד כל דבר בעל ערך הניתן לפקידי ממשל.

עליך לשמור תיעוד של כל מתנה או בידור שאתה מספק
לפקידי ממשל .כך תעמוד בדרישת החוק לניהול ספרים
ותיעוד מדויק ,ותסייע במניעת רושם מוטעה.

מה עלינו לזכור
טרם הצעה או מתן של כל דבר ערך לפקיד ממשל ,עליך להבין
הן את דרישות  PMIוהן את הדרישות המקומיות .התנהגות

שנחשבת ראויה בשוק אחד עלולה להיות מנוגדת לחוק או לא קבילה בשוק
אחר .למשל הצעת ארוחה לפקיד ממשל אסורה על פי חוק בחלק מהמדינות,
אולם היא חוקית ומקובלת במדינות אחרות.

ואם מתן שוחד או תשלום לזירוז הליכים נראה כאפשרות
היחידה? אם לאמונתך שוחד הוא הכרחי או אם מישהו מפעיל עליך לחץ

לשחד ,מחובתך לומר את דברך .החברה תערב את האנשים הנכונים כדי
למצוא את הדרך הנאותה להתקדם .לעיתים קרובות אנו יכולים לפתור בעיות
על ידי יצירת קשר עם דרגים גבוהים יותר בממשל או באיגודים עסקיים.
במצבים שבהם לא נוכל לפתור את הבעיה המיידית ,אנו נוותר על הזדמנויות
עסקיות או נתקן את יעדינו.
ההגדרה של פקיד ממשל עשויה להפתיע אותך .עליך להיות זהיר
במיוחד בעת עבודה מול פקידי ממשל .זאת משום שהחוקים כוללים דרישות
ספציפיות מאוד בכל הנוגע לקשר עם פקידי ממשל .פקידי ממשל כוללים
עובדי מדינה ומועמדים למשרות פוליטיות ברמה הארצית והמקומית .ההגדרה
עשויה לכלול גם עובדים של עסקים הנמצאים בבעלות ממשלתית ,כגון
עיתונאים העובדים בעבור עיתון בניהול המדינה ,או אפילו המנהל של תחנת
דלק בבעלות המדינה.
צדדים שלישיים חייבים לפעול על פי הכללים שלנו .כל צד
שלישי הפועל מול פקידי ממשל מטעמנו חייב לפעול על פי אותם כללים כמונו
ולהימנע ממתן שוחד (אם ישירות ואם באמצעות מתווכים).

למידע נוסף

 :PMI 14-Cעבודה מול
פקידי ממשל ושותפים
עסקיים .פעילות פוליטית
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הגנה על מידע

הגנה על מידע
מה אנו עושים
אנו מגנים על מידע מסיבות
תחרותיות ,אתיות ומשפטיות.
רוב הזמן שיתוף מידע הוא דבר
טוב ,אך לפעמים זה פשוט אסור.
חשוב על המידע בו אתה משתמש
ולמד מהן החובות הספציפיות שיש
לנו בכל הנוגע לאיסופו ,עיבודו,
אחסונו והפצתו.

כיצד אנו עושים זאת
הגן על היתרון התחרותי שהעבודה הקשה שלנו
מייצרת .אם מידע מייצר יתרון תחרותי ,או אם
מתחרה עשוי להיות מעוניין בו ,רוב הסיכויים שמדובר
במידע מסחרי רגיש שדורש הגנה .מספר דוגמאות
למידע מסחרי רגיש כוללות מפרטים של מוצרים
וטכנולוגיות חדשים ,אסטרטגיות שיווק וענייני תאגיד,
נתוני מחקר ,תקציבים ומידע פיננסי אחר.
שמור על זכויות הקניין הרוחני שלנו .רעיון טוב יכול
לאבד מערכו במגוון דרכים אם לא מגנים עליו .יש לוודא
שננקטים אמצעי הגנה נאותים לפני שאנו חולקים את
הקניין הרוחני שלנו עם כל אדם ,כולל שותפים ,מחוץ
ל .PMI-עבוד מול המחלקה המשפטית כדי להבין כיצד
זכויות יוצרים ,פטנטים ,סימנים מסחריים וצורות אחרות
של זכויות קניין רוחני מגנים על ערכם של הרעיונות
שלנו ועל תוצרי עבודתנו.

כבד את האנשים העומדים מאחורי המידע שאותו אתה
אוסף ושבו אתה משתמש .ל PMI-מותר לאסוף מידע אודות
אנשים ולהשתמש בו למטרות עסקיות רגילות (לדוגמה,
משאבי אנוש ,שיווק ,וכן הלאה) ,אך רק תוך כדי ציות לכללים
בסיסיים להגנת הפרטיות .הכללים העיקריים הם:
 )1פרט מטרה עסקית ברורה ,לגיטימית ורגילה לשימוש
שאינו מפר באופן בלתי הולם את פרטיות האנשים שמאחורי
הנתונים;
 )2הודע לאנשים אלה על מטרה זו;
 )3השתמש במידע באופן הוגן ,אל תשתמש ביותר מידע
מהנדרש להשגת המטרה ,ומחק אותו (או הפוך אותו
לאנונימי) לאחר השגת המטרה;
 )4ישם אמצעי הגנה הולמים על מנת למנוע גישה שאינה
מורשית;
 )5שמור על דיוק המידע ואפשר לאנשים שמאחורי המידע
לקבל גישה אליו אם הם מבקשים זאת; וכן
 )6ודא כי כל צד שלישי מחויב להגן על המידע באותו האופן
שבו אנו מגנים עליו.
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הגנה על מידע
כיצד אנו עושים זאת (המשך)
אל תעסוק בסחר במידע פנים ואל תיתן לכך יד .ייתכן שיש ברשותך מידע שאינו זמין
לציבור ,אשר משקיע סביר עשוי לקחת בחשבון כרלוונטי להחלטה האם לרכוש או למכור
נייר ערך כלשהו .שיקול דעת הולם והחוק מונעים את השימוש במידע זה לצורך רכישה
או מכירה של ניירות ערך או מתן "טיפים" לאחרים (בן/בת זוגך ,עמית לעבודה ,חבר,
ברוקר וכן הלאה) בנוגע למידע זה .קבוצת מזכירות התאגיד של המחלקה המשפטית
מוכנה לסייע לך להבין את נושא הסחר במידע פנים ונושאים הקשורים אליו ולענות על כל
שאלה שעשויה להיות לך.
כבד את הסודיות ואת זכויות הקניין הרוחני של אחרים .אל תגנוב סודות של אחרים
או את קניינם ,בין אם הוא קניין רוחני או מסוג אחר .כלל זה חל על דברים גדולים כגון
תהליכים סודיים של חברה אחרת ,ועל דברים קטנים כגון תמונה המוגנת בזכויות יוצרים
שמצאת באינטרנט.
היזהר עם רעיונות שלא התבקשו .אם מישהו מחוץ לחברה מציע לך רעיון שלא ביקשת,
צור מיד קשר עם המחלקה המשפטית טרם שימוש ברעיון או שיתופו .כך תקטין את הסיכון
שצד שלישי יתבע זכות על רעיון הנמצא כבר ברשותנו ,או יטען כי גנבנו רעיון.

הגנה על מידע
מה עלינו לזכור
בין אם הן חסויות או לא ,עבודותינו חייבת לעבור את מבחנם של שיקול
הדעת האתי ההולם ,החוק ומדריך זה .זכור שלמרות שאובדן מידע חסוי
עשוי לגרום למבוכה ,המידע עצמו אינו אמור לגרום למבוכה .אנו מגנים על מידע
מסיבות מסחריות ,משפטיות ואתיות – אנו לא מסתירים דברים שלציבור יש זכות
לדעת ,ולא משנה עד כמה הם שליליים.
חוסר תשומת לב הוא הגורם המוביל לאובדן מידע .לפעמים הוא עלול
לנבוע מדבר פשוט כמו מחשב או כונן  USBלא מוצפן שנגנב או שיחה על עניין
חסוי ברכבת .ולעיתים הוא עלול לנבוע מרצון מוגזם לשתף פעולה עם שותפים
חיצוניים ,לפני יישום אמצעים הולמים להגנת מידע.
השיטות המשמשות לגניבת מידע משתנות כל הזמן .הטכנולוגיה שלנו יכולה
לסייע להגן על מידע ,אבל אתה ההגנה האמיתית שלנו .היה סקפטי .דע עם
מי אתה מתעסק ,וזכור שהתחזות לעובדי  PMIהיא תכסיס מועדף של פושעים
המנסים לגנוב את מה ששייך לנו.

 :PMI 1-Cניהול מידע של
החברה
 :PMI 3-Cאבטחת מידע אישי

למידע נוסף

 :PMI 6-Cזכויות קניין רוחני
 :PMI 17-Cסחר במידע פנים
 :PMI 18-Cשימוש
בטכנולוגיית מחשב
 :PMI 18-CG2הנחיות למדיה
חברתית
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הצהרות החברה
ורשומותיה

הצהרות החברה ורשומותיה
מה אנו עושים

כיצד אנו עושים זאת

מה עלינו לזכור

אנו מנהלים תקשורת בכנות,
בצורה הוגנת ובכבוד.

הדוחות הכספיים שלנו מדויקים ומובנים .המשקיעים מקבלים
החלטות על סמך מה שאנו אומרים .הדוחות הכספיים שלנו ומידע פיננסי
אחר שבהם אנו משתפים את הרגולטור ואת הציבור הרחב חייבים ליצור
תמונה מלאה ומובנת אודות העסק שלנו .התייעץ עם מחלקת קשרי
המשקיעים שלנו טרם מתן מידע פיננסי או עסקי ,שאינו ברשות הציבור,
לחבר בקהילת המשקיעים.

כולנו מגדירים את  .PMIרק חלקנו מוסמכים ומורשים
להצהיר הצהרות לתקשורת ,למשקיעים ,לממשלה או לגופים
מדעיים; אך לכולנו יש אינטראקציה עם הציבור .זכור – אנו
מתקשרים בכנות ואיננו טוענים טענות שקשורות לבריאות
השימוש במוצרים ללא ראיות מדעיות ,אפילו בפני בני
משפחה וחברים.

אנו מפרסמים את הסימוכין שלנו .אנו דוגלים בשקיפות באשר
לתפקידנו בפיתוח חומרים שמטרתם להשפיע על החלטות מדיניות
שלחברה יש עניין בהן .זה כולל את תוצאות העבודה שמימנו בדבר
ההשלכות הבריאותיות של מוצרינו ,וכן הצגה על ידי צדדים שלישיים
של נתונים או חוות דעת מטעמנו ,ובמימון שלנו ,במטרה להשפיע על
החלטות הקשורות למדיניות .אם הידיעה על תמיכה פיננסית שסיפקנו
לפרויקט או על מעורבותנו בו או על קשר שיש לנו עם מישהו עשויה להיות
גורם משמעותי בקבלת החלטה בנושאים הרלוונטיים לחברה שלנו ,רוב
הסיכויים שעלינו לחשוף קשרים אלה.

אותם עקרונות חלים על האופן שבו אנו מתקשרים
בתוך החברה .התקשורת היומיומית שלך צריכה להתנהל

אמון הציבור ב PMI-חשוב
ליכולת הקיום של העסק שלנו
בטווח הארוך .על מנת לשמור
על אמון זה ,על כל התקשורת
החיצונית שלנו ,הן בערוצים
רשמיים והן בערוצים בלתי
רשמיים ,להיות נכונה ,הולמת
ולא מטעה .אנו מכבדים
עקרונות אלה גם בתקשורת
וברשומות הפנימיות שלנו.

אנו מנהלים ספרי חשבונות ורישומים מדויקים .ניהול חשבונות
ורישום מדויק אינו מוגבל לדוחות הכספיים שלנו .הדיווח על כל מידע עסקי
מצד העובדים והחברה חייב להיות מדויק ,שלם ובמועד.

למידע נוסף

 :PMI 1-Cניהול מידע של
החברה

שמור רשומות הנדרשות על פי חוק ועל ידי החברה .כל
החברות המקומיות מנהלות רשימה לשמירת רשומות ,המציינת אילו
מסמכים עליך לשמור ולמשך כמה זמן .רשימות אלה מבטיחות כי המידע
הדרוש לנו לצורך הפעילות השוטפת יהיה ברשותנו ושנעמוד בדרישות
החוק .אם תקבל הודעת שמירה למטרות משפטיות ,עליך לפעול על פי
הנחיותיה ולשמור את כל המסמכים המפורטים בה.

בצורה הוגנת ,מדויקת ומלאה .השקע את הזמן הנדרש כדי
שיבינו אותך .אל תבלבל בין עובדות לדעות .אם תצטרך
להעלות השערות בנושא מסוים ,הבהר כי זה מה שאתה
עושה .אל תשמיע הערכות משפטיות ואל תציע חוות דעת
משפטיות בכתב ,אלא אם כן זה תפקידך.

השימוש הפרטי שלך ברשתות חברתיות אינו
תמיד פרטי כל כך .אל תשתמש באופן פרטי ברשתות

חברתיות על מנת לפרסם או לקדם את המותגים
הקונבנציונליים או המותגים ללא עשן שלנו .פעל על פי
הנחיות החברה בנוגע לשימוש במדיה חברתית .עליך להבין
שכל דבר שאתה אומר ברשת חברתית הוא בגדר תקשורת
ציבורית ועלול להתפרש בטעות כהצהרה מטעם החברה ולא
כהשקפותיך הפרטיות ,או שעשוי לחשוף בשוגג מידע חסוי
של החברה .אנו חייבים להימנע מהטעיה של הציבור ,או
מהפרה של חוקי השקעות וחיסיון.

 :PMI 18-CG2הנחיות
למדיה חברתית
 :PMI 31-Cתקשורת
חיצונית והצהרות פומביות
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יושרה מדעית

יושרה מדעית
מה אנו עושים

כיצד אנו עושים זאת

מה עלינו לזכור

אנו עוסקים במדע שאותו אנשים
יכולים להעריך ושבו הם יכולים
לבטוח.

אנו מפתחים מוצרים ללא עשן על ידי שימוש בשיטות
מדעיות אובייקטיביות ורב-תחומיות .אנו פועלים על פי

אנו מבצעים את המחקר שלנו ללא לחץ להגיע
לתוצאות מסוימות .אופן העבודה שלנו מעודד את כל

המחקר שלנו נוגע להבנה טובה יותר
של המוצרים שלנו .הדבר נכון לגבי
כל קשת העבודה המדעית שלנו –
כזו שאנו מבצעים וכזו שמבוצעת
עבורנו .סעיף זה מתמקד במוצרים
ללא עשן שלנו ,אך על כל העבודה
המדעית שלנו להיות קפדנית,
שקופה ואובייקטיבית.
האמינות המדעית שלנו היא דרישה
חיונית לקבלת המוצרים שלנו .אנו
יודעים שאם לא ניצמד לנוהגים
הנאותים או אם נתעלם מערכה של
יושרה מדעית ,לא נצליח.

הסטנדרטים החלים ועל פי עקרונות תנאי המעבדה הנאותים ()GLP
וההליכים הקליניים הנאותים ( )GCPבעת תכנונם של מחקרים ופירוש
נתונים ובמהלך הערכות רגולטוריות .אנו מובילים את הדרך בפיתוח
שיטות חדשות אם לא קיימות כאלה .אנו מנצלים את המומחיות של
המדענים שלנו במגוון רחב של תחומים על מנת לעמוד בדרישות
התובעניות של הרשויות הרגולטוריות או להתעלות מעליהן.

בקרת האיכות ותהליכים אחרים שלנו מבטיחים כי
הנתונים שלנו מדויקים ומהימנים .יש לנו מסגרת איכות חזקה

לביצוע המחקר שלנו על מוצרים ללא עשן במהלך שלבי הפיתוח,
ההערכה והמעקב שלאחר ההשקה .אנו לא עושים קיצורי דרך
בעבודתנו המדעית .אנו מוודאים שתוצאות המחקר שלנו ניתנות
למעקב ולהשגה.

המדענים שלנו לפעול באופן עצמאי ולומר את דברם בקשר
לעניינים מדעיים .לכל אדם העובד על פרויקט מדעי יש
מחויבות להתריע על התנהלות מדעית שיתכן ואינה הולמת.

אנשים מקבלים החלטות חשובות על סמך המידע
המדעי אותו אנו מספקים .פעל על פי ההליך הפנימי

שהוגדר לפני פרסום כל תוצאה מדעית ,מסירת הצהרות
בשם החברה או קבלת טענות המגיעות מלקוחות .לפני
שאתה מתקשר בנוגע לעניינים מדעיים ,הבן את המדע
העומד בבסיסם.

אנו מעודדים אימות חיצוני של הממצאים שלנו .המחקר
שלנו לגבי מוצרים ללא עשן מפורסם בכתבי עת בביקורת עמיתים,
ואנו מגבים את המסקנות המדעיות שלנו על ידי שיתוף הציבור במידע
המדעי שלנו .אנו יוזמים שיתופי פעולה עם חוקרים חיצוניים ופועלים
על פי הממצאים שלהם.

למידע נוסף

 :PMI 7-Cרגולציה ,פיתוח
וייצור של מוצרי PMI
PMIScience.com
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סחר ועניינים
כספיים

סחר ועניינים כספיים
מה אנו עושים

כיצד אנו עושים זאת

מה עלינו לזכור

אנו מסייעים במניעת מכירות בלתי
חוקיות של מוצרינו ושימוש בלתי
הולם במשאבי החברה שלנו.

יש לנו נוהגים עסקיים המיועדים למנוע ניצול פלילי .הלבנת הון
היא תהליך שבאמצעותו אנשים או גופים מנסים להסתיר את מקורו של
ההון הבלתי חוקי או לגרום באופן אחר למקור ההון הבלתי חוקי להיראות
חוקי PMI .מצייתת לחוקים למניעת הלבנת הון על ידי שימוש בהליכים
למניעת קבלת מזומנים או שווי-ערך למזומנים שמקורם בפעילות המנוגדת
לחוק .כדי למנוע הברחות ,החברות המקומיות שלנו עוקבות אחר נפח
המכירות ללקוחות ונוקטות פעולות אם הן חושדות בהפניה בלתי חוקית
של מוצרינו.

המסמך "דע מיהם לקוחותיך" ותקנים אחרים
בנושאי כספים וסחר יסייעו לך לבצע את עבודתך
מהר יותר ולמנוע מכולנו בעיות .נוהגי החברה

מספר רב של מעשנים ברחבי העולם
מעדיפים את מותגינו על פני כל
המותגים האחרים .זהו בבירור דבר
טוב מאוד ,אך זה גם מעודד עבריינים
להבריח את מוצרינו תוך הפרת חוקי
המכס או המס או להשתמש בחברה
שלנו לשם הלבנת הון .העקרונות של
 PMIברורים :אנו לא נתמוך בהברחה
או בהלבנת הון ,לא נתעלם מהן ,לא
נאפשר אותן ולא נמחל עליהן .אנו
פועלים עם ממשלות כדי לשים קץ
למכירות בלתי חוקיות של מוצרינו.
המהימנות שלנו בתחום זה תלויה
בערנות שבה נעקוב אחר כל פעילות
או נוהג העלולים לסכן את
הסטנדרטים שלנו.

אנו מסננים לקוחות ,ספקים ויצרני צד שלישי חדשים

פוטנציאליים .אנו מנהלים עסקים רק עם מי שחולקים עמנו סטנדרטים
של ציות ויושרה .לביקורת הפנים יש תהליכים לזיהוי בעיות פוטנציאליות
עם שותפים עסקיים .אנו בודקים היטב כדי להבטיח שאיננו מנהלים
עסקים עם מדינות ,משטרים ,ארגונים או אנשים הכפופים לסנקציות סחר
שעלינו לציית להן .סינון זה חייב להתקיים טרם הכניסה למערכת יחסים
עסקית חדשה.

לגבי מעקב אחר לקוחות וצדדים שלישיים אחרים עשויים
להיראות מכבידים ולגזול זמן ,אך הם מסייעים לעסק שלנו
לפעול ביעילות רבה יותר ובאופן חוקי .ארה"ב ומדינות
אחרות מטילות מגבלות על ניהול עסקים עם מספר מדינות
ועם אלפי אנשים ,ורשימה זו משתנה על בסיס יומי.
המערכות שלנו מסייעות לנו להימנע מהפרות ולאסוף את
המידע הדרוש כדי להיענות לבקשות של הממשלה.

אנו מצייתים למגבלות נגד הטלת חרם .לפי החוק האמריקני,
 PMIנדרשת לדווח לממשל האמריקני על כל דרישה הנוגעת לחרם זר
הנוגד את מדיניות הממשל האמריקני ,ולא לשתף פעולה עם דרישות
מסוג זה .אסור לעובדים לנקוט פעולות ,לספק מידע או לפרסם הצהרות
העשויים להיתפס כהשתתפות בחרם זר בלתי חוקי .מידע עדכני בדבר
חרמות בינלאומיים אסורים ניתן לקבל מהמחלקה המשפטית.

למידע נוסף

 :PMI 9-Cהכר את הספק שלך
 :PMI 10-Cהכר את לקוחותיך
ואי הסטה של מוצרים
 :PMI 11-Cאמצעי תשלום
מקובלים
 :PMI 15-Cמיסוי
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ניגוד עניינים,
מתנות ובידור

ניגוד עניינים ,מתנות ובידור
מה אנו עושים

כיצד אנו עושים זאת

מה עלינו לזכור

אנו מקבלים החלטות הוגנות
ואובייקטיביות.

גלה ניגודי עניינים אפשריים .החיים הפרטיים שלך הם פרטיים.
החברה מכבדת זאת ,אך עליה לדעת אם קיימים מצבים שבהם עלולה
להיות חפיפה בין ענייניך הפרטיים לתחומי האחריות המקצועיים
שלך .עליך ליידע את מחלקת האתיקה והציות לגבי ניגודי העניינים
האפשריים שלך ,גם אם אתה סבור שתוכל להתמודד עם הסוגיה ללא
סיוע .רוב האנשים מעריכים יתר על המידה את יכולתם לקבל החלטות
אובייקטיביות לנוכח ניגוד אינטרסים אישי .הדרך הטובה ביותר לבחון
את האובייקטיביות שלך היא על ידי שיתוף אחרים ,שימצאו בדרך כלל
דרכים ליישב את הניגוד.

תהליך הגילוי של ניגודי העניינים הוא פשוט ,חסוי
והוגן .החברה מספקת לעובדים כלים פשוטים לגילוי מצבים של

ניגוד עניינים מתרחש כאשר יש חפיפה
בין פעילויות אישיות ,חברתיות ,פיננסיות
או פוליטיות ובין תחומי האחריות של
העובד בעבודתו .רוב ניגודי העניינים
קשורים למערכות יחסים אישיות ,כגון
קרוב משפחה העובד בעבור חברה
המעוניינת לנהל עסקים עם .PMI
החלטות הנוגעות לעבודה שלנו צריכות
להתבסס תמיד על מה שהכי טוב עבור
 ,PMIולא עבורנו אישית .ניגוד עניינים
לא בהכרח מהווה בעיה .דרישות ניגוד
העניינים שלנו מקדמות קבלת החלטות
בצורה הוגנת באמצעות דרישת חשיפה,
בקרה ויישוב אפשרי של ניגודים
העלולים להשפיע על האובייקטיביות
המקצועית שלנו .בדומה לכך ,הכללים
שלנו לגבי מתנות ובידור אוסרים על
קבלה או הצעה של כל דבר העלול
להשפיע על כושר השיפוט המקצועי.
פירושו שאנו יכולים לסמוך זה על זה
בקבלת החלטות טובות ,ולבסס את
המוניטין שלנו בדבר ניהול עסקים הוגן.

אל תציע מתנות או בידור כדי לפגוע בכושר השיפוט
המקצועי של אחרים .מתן מתנות ובידור היא דרך לגיטימית לבניית

מערכות יחסים עסקיות ולהפגנת הערכה .אולם אין להשתמש במתנות
ובבידור כדי להשפיע על האובייקטיביות של האנשים שאתם אנו מנהלים
עסקים .הפרטים המדויקים נמצאים בכללים העוסקים במתן מתנות.
הפעל תמיד שיקול דעת והימנע מכל דבר ראוותני ,לא מקובל ,או מכל
מהלך שיביך את עמיתיך או את החברה .אל תיקח חלק בפעילויות
בידור בעלות טעם רע או אופי מיני .ככלל ,תידרש לקבל אישור כדי
לתת מתנות ששווין עולה על  250דולר במהלך שנה קלנדרית; חברות
מקומיות עשויות לקבוע סף נמוך יותר.

אל תקבל מתנות או בידור העשויים להשפיע על
האובייקטיביות המקצועית שלך .אל תקבל שום דבר שיפר

את כללי החברה העוסקים במתן מתנות או שיביך את עמיתיך או את
החברה .יתכן שתזדקק לאישור כדי לקבל מתנות או בידור בערך הגבוה
משווי מסוים בשנה קלנדרית ,לכן אל תשכח לבדוק את נוהגי  PMIאו
ערכי הסף המקומיים הרלוונטיים.

ניגוד עניינים .למעשה רוב ניגודי העניינים הפוטנציאליים מקבלים
אישור ,עם תנאים מתאימים למעורבים בכך .רק אנשים שצריכים
לדעת זאת יוכלו לבדוק את גילוי ניגוד העניינים שלך.
מיהו קרוב משפחה? "קרוב משפחה" הוא שותף לחיים,
הורים והורים חורגים; ילדים וילדים חורגים; אחים ואחיות; אחים
ואחיות חורגים; אחיינים ואחייניות; דודות ודודים; סבים וסבתות;
נכדים; ומחותנים .הכללים לגבי "קרובי משפחה" תקפים גם לגבי
אנשים איתם אתה נמצא במערכת יחסים קרובה .אם אינך בטוח
אם אדם הוא "קרוב משפחה" ,צור קשר עם מחלקת האתיקה
והציות לקבלת הכוונה.

אל תיישם את הכללים הנוגעים למתנות בנסיבות בהן
אינך נותן מתנות .ודא שאתה מבין מהי מתנה .בהתנהלותנו

מול קובעי מדיניות ואחרים בקשר לעבודתנו עם מוצרים ללא
עשן ,אנו לעיתים משאירים מאחורינו מכשיר או כמות קטנה של
מוצרי צריכה שאינם מיועדים לשימוש אישי אלא להעלאת מודעות
או למטרות בדיקה .ודא שאתה מבין מהם הכללים לגבי פריטים
כאלה המושארים מאחור.

גילוי נאות של ניגוד עניינים
השתמש בטופס המקוון שלנו או צור קשר ישיר עם מחלקת
האתיקה והציות .עדכן את הממונה עליך ,אלא אם אתה
סבור שהעניין חייב להישאר חסוי.

למידע נוסף

 :PMI 13-Cניגודי עניינים
 :PMI 14-Cעבודה מול פקידי
ממשל ושותפים עסקיים .פעילות
פוליטית
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אחריות שרשרת
האספקה

אחריות שרשרת האספקה
מה אנו עושים

כיצד אנו עושים זאת

אנו מחויבים לצמיחה ארוכת
טווח.

אנו ממשיכים לצמצם את טביעת הרגל הפחמנית

כדי להשיג צמיחה ארוכת טווח
יש לדאוג ששרשרת האספקה
הפנימית והחיצונית שלנו תהיה
בת-קיימא .אנו מצמצמים את
השפעת פעולותינו על הסביבה,
ומקדמים קַ ּיָמּות של משאבי
טבע שבהם אנו תלויים.
אנו רגישים לבעיות של
העסקת ילדים ועבודה בכפייה,
ופועלים לטיפול בהן .פעולות
אלה משפרות את התוצאות
העסקיות שלנו ,כמו גם את חיי
האנשים בקהילות שבהן אנו
פועלים.

למידע נוסף

קוד שיטות העבודה החקלאיות
של PMI
 :PMI 8-Cסביבה ,ביטחון,
בטיחות וגהות

שלנו .יש לנו יעדים שנתיים וכן יעדים לחמש שנים ולעשרים
שנה לצמצום טביעת הרגל הפחמנית של שרשרת האספקה
שלנו .היוזמות שלנו כוללות קַ ּיָמּות בייצור חקלאי ,כולל ביעור
יערות ,צריכת אנרגיה ומים ,מיחזור ופליטות פחמן דו-חמצני.
אנו מפרסמים מדי שנה את ההתקדמות שלנו.

מה עלינו לזכור
אנו פועלים עם ספקים השותפים למחויבותנו לציות

וליושרה .האנשים שעמם אנו בוחרים לעבוד בשרשרת האספקה
שלנו ,והאופן שבו השותפים והספקים שלנו פועלים ,משפיעים על
המוניטין שלנו ועל העסק שלנו .אם אתה בוחר ספק חדש או מבצע
הערכה מחדש לספק קיים ,ודא שהוא מבין את העקרונות שלנו ושים
לב לכל דבר העלול לסכן את הסטנדרטים שלנו.

אנו פועלים למיגור התופעות של העסקת ילדים,
עבודה בכפייה וסוגים אחרים של התעללות
בעבודה בשרשרת האספקה שלנו .איננו מוחלים על

העסקת ילדים או על עבודה בכפייה ,ואיננו מעסיקים ילדים
או מעסיקים בכפייה בחברה שלנו .אנו פועלים יחד עם
חקלאים ביישום שיטות חקלאות טובות כדי לשפר את קַ ּיָמּות
היבולים שלהם .אנו מצפים מהחקלאים ליישם את הדרישות
של קוד שיטות העבודה החקלאיות שלנו .תכנית התרומות
שלנו מסייעת ליצור הזדמנויות לקהילות כפריות.

אנו מצפים מן הספקים שלנו ליישם את
עקרונות שרשרת האספקה שלנו באופן מתמיד
ושקוף .ב ,PMI-אנו מחויבים לנהל עסקים בהתאם

לעקרונות בינלאומיים הנוגעים לזכויות אדם ,ניהול סביבתי,
יושרה עסקית ומניעת שחיתות .אנו מאמינים כי מאמצים
משותפים עם הספקים שלנו ליצירת שרשרת אספקה בת-
קיימא יספקו שפע הזדמנויות לחזק את מערכות היחסים
העסקיות שלנו וליצור ערך עבור החברות שלנו.

 :PMI 12-Cתרומות לצדקה
עקרונות שרשרת האספקה של
PMI
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תחומי האחריות
של מפקחים

תחומי האחריות של מפקחים
התרבות הארגונית שלנו משפיעה על פעולותינו.
גורמים רבים יוצרים תרבות ארגונית .למשל הדרך שבה אנו עובדים יחד כצוותים ,המוניטין שלנו לכנות ,הוגנות הארגון,
הכבוד שאנו רוכשים זה לזה וללקוחותינו ,תפיסת מדיניות הארגון ,לחץ תחרותי ואף שמועות – כל אלה תורמים ,לטוב או לרע,
לעיצוב התרבות הארגונית שלנו .מי שהחברה סומכת עליהם לפקח על אחרים נושאים באחריות מיוחדת לעיצוב התרבות הארגונית
שלנו ולהגדרת סביבת העבודה של הצוותים שלהם.

מכירים מדריך זה ומבינים אותו ,וכן מכירים ומבינים את העקרונות והנוהגים של
 PMIהרלוונטיים לעבודתם.
כל המפקחים
צריכים לוודא כי
הצוותים שלהם:

מבינים שמדריך זה והעקרונות והנוהגים של  PMIמיושמים באופן הוגן ועקבי.
מרגישים חופשיים לומר את דברם בנוגע לסוגיות אתיקה וציות ומצפים שהחברה
תטה אוזן קשבת לחששותיהם.
רואים שאנו מנהלים עסקים ביושרה ,ומפגינים כנות ,הוגנות וכבוד.

שימור התרבות הנכונה היא משימה קשה הרבה יותר ממתן הוראה פשוטה לעובדים לפעול על פי הכללים .בראש
ובראשונה ,זה דורש מנהיגות אותנטית .הראה מה פירושה של התנהגות ביושרה .רכוש את אמון הצוות שלך על ידי קיום שיחות בנושאים
המוזכרים במדריך זה .שאל שאלות ,הקשב ופעל על פי מה שהם אומרים.
פיקוח על אחרים דורש אומץ .עקביות ואמינות הולכות יד ביד .זכור שלהיות מנהיג אין פירושו לדאוג שהרוב יהיה מרוצה או להשביע את
רצונו של חבר צוות קשה במיוחד; להיות מנהיג פירושו לתת השראה לאחרים ללכת בעקבותיך ,ליצור תחושת קהילה ולאתגר בצורה בונה.

אם מישהו אומר את דברו אודות חשד להתנהגות בלתי הולמת ,זכור שהוא ממלא את חובתו כעובד וכי חובה

להתייחס אליו בכבוד .אנא אל תחקור את העניין בעצמך .צור מיד קשר עם מחלקת האתיקה והציות ,כדי שהחברה תוכל לטפל בחשש
באופן אובייקטיבי.
אמון צריך להיות הדדי .אם אתה סבור שהמפקח שלך צריך לעשות יותר כדי לבנות את תרבות האתיקה והציות שלנו ,אמור זאת למפקח
שלך או לאחרים בחברה.
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ישימות וויתורים
מדריך זה כולל הוראות מחייבות החלות על כל העובדים ,בעלי התפקידים והמנהלים של  ,PMIוכמו כן על
כל אדם המנהל עסקים מטעמנו .הפרות של מדריך זה או של עקרונות ונוהגים בנושאי ציות עלולים לגרור
צעדים משמעתיים ,כולל פיטורין.
לא ניתן לוותר על אף הוראה במדריך זה ללא אישור הדירקטוריון.
מדריך זה חל על חברת Philip Morris International Inc.ועל כל חברות-הבת הישירות והעקיפות
שלה ,המכונות כולן יחד Philip Morris International PMI ,או "החברה".
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