
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدونة قواعد سلوك العمل

 

 

 

  



 

 

Cloud Software Group  — 851 W Cypress Creek Rd. Fort Lauderdale, FL 33309 2 

 

 رسالة المدير التنفيذي 

مسؤولية ضمان تنفيذ أعمالها بشكل أخالقي، مع االمتثال للقانون  Cloud Software Groupيقع على عاتق 

ووفًقا لقيمها المتمثلة في النزاهة والصدق واالحترام. يعتمد نجاحنا على نشر الفهم الكامل لمعايير األعمال والمعايير 

ت أعمالنا. يُرجى التعّرف  األخالقية لدينا.  ولدينا مسؤولية جماعية لتمكين تلك المعايير والتمسك بها خالل ممارسا

 على محتوى هذه المدونة والرجوع إليها بانتظام في مسار عملك.

 توم كراوس، المدير التنفيذي
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 مقدمة 

 Cloud Software Groupمعايير 

في أن تحافظ على معاييرها  Cloud Software Groupعند اتباعك لبعض اإلرشادات األساسية، ستساعد 

 األعمال: العالية لقواعد سلوك 

، باستخدام الُحكم الجيد والمنطق السليم وأعلى معايير  Cloud Software Groupامتثل دائًما للقانون ولسياسات   •

 السلوك األخالقي 

 وعمالئها وشركائها وموّرديها بأسلوب صادق وعادل  Cloud Software Groupتعامل مع جميع موظفي  •

أفِصح عن األنشطة أو المصالح المالية أو العالقات التي قد تُمثل أو قد تبدو أنها تضارب في المصالح. احصل على   •

 موافقة مكتوبة ُمسبَقة عندما تدعو الحاجة لذلك 

 هماخلق بيئة يشعر فيها الموظفون أنهم يستطيعون التعبير عن مخاوف •

وكذلك أصولها ومواردها واستخدمها   Cloud Software Groupوفِّر الحماية للمعلومات السرية والمملوكة لشركة  •

 وشركائها  Cloud Software Groupبشكل صحيح، وكذلك لتلك الخاصة بعمالء 

 ه به المناسبة عن السلوك غير األخالقي أو غير القانوني المشتب Cloud Software Groupأبِلغ موارد  •

توقف وفكر واسأل: إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان أي إجراء معين مالئًما أم ال، فتوقف وفكر فيما إذا كان يتماشى مع قيم   •

Cloud Software Group   ومع هذه المدونة. تخيّل أن ما ستقوله أو ستفعله سيصبح معروفًا بين زمالئك

االرتياح، أو إذا كنت غير متأكد من مالءمة أي إجراء، فيُرجى طلب وعمالئك. فإذا كان هذا األمر يثير شعورك بعدم 

   المساعدة في تفسير متطلبات هذه المعايير

 الذين يباشرون التحقيقات  Cloud Software Groupتعاون مع موظفي  •

باتخاذ إجراءات فورية ومتسقة ضد أي شخص ينتهك هذه المدونة، والتي قد   Cloud Software Groupتلتزم 

 . أي عالقة عمل أخرى تضمن إجراءات تأديبية أو الفصل من العمل أو إنهاءت

 

 التصرف على نحو أخالقي 

 معايير السلوك في مكان العمل

وهي تلتزم بتكافؤ فرص العمل  تنوع الموظفين وتكافؤ الفرص للجميع.  Cloud Software Groupتُثّمن 

واالمتثال لجميع القوانين التي تحظر التمييز في العمل على أساس العمر أو األصل أو اللون أو العقيدة أو الجنس أو 

النوع أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي أو الِعرق أو األصل القومي أو الساللة أو الجنسية أو  

لة الناقل الجيني أو اإلعاقة أو الحمل أو الوالدة أو الحاالت الطبية ذات الصلة )بما في ذلك حالة  الدين أو حا 

النشاط أو االنتماء  الرضاعة( أو الحالة االجتماعية أو الخدمة العسكرية أو حالة المحاربين القدامى المحمية أو 

 التصنيفات المحمية.  وغيرها من السياسي أو أخذ أو طلب إجازة محمية بموجب القانون،
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 السلوك في مكان العمل واالمتثال للسياسات

أي سلوك من شأنه أن يخلق بيئة عمل مخيفة أو مسيئة أو عدائية، تتعارض  Cloud Software Groupتحظر 

 وغيرهم ممن يعملون في مكاتبها.   Cloud Software Groupمع أداء العمل أو تهدد صحة وسالمة موظفي 

لتزام بالسياسات المتعلقة بالتمييز واالنتقام والتحرش الجنسي واألنواع األخرى من المضايقات يجب عليكم اال

 والصحة والسالمة والعنف والتنمر وتناول الكحول أثناء أنشطة األعمال. 

 يمكن العثور على مزيد من المعلومات في سياسة الشركة لمكافحة التحرش ومكافحة التمييز ومنع االنتقام. 

 حاالت تضارب المصالح  تجنب

يمكن أن تحدث حاالت تضارب في المصالح عندما تتعارض المصالح الشخصية لفرد )أو تبدو أنها تتعارض( مع 

يمكن أن تنشأ هذه الحاالت عندما تكون لديك مصالح تجعل من الصعب عليك أداء واجبات وظيفتك  مصالح الشركة. 

بموضوعية أو كفاءة أو كانت تتعارض بطريقة خالف ذلك مع قدرتك على اتخاذ قرارات عمل موضوعية نيابة عن  

Cloud Software Groupح عمل أخرى.  ، مثل شغل وظائف خارجية أو عضويات مجالس اإلدارات أو مصال

 تكون حاالت تضارب المصالح محظورة ما لم يتم السعي للموافقة والحصول عليها مقّدًما من مكتب االمتثال. 

 ومن بين األمثلة:

 Cloudالتوظيف الخارجي أو االستشارات. يُنتَظر منك تكريس اهتمامك بالكامل لمصالح أعمال مجموعة   •

Software Group  أي نشاط يتعارض مع أدائك أو مسؤولياتك تجاه ويُحظر عليك المشاركة فيCloud 

Software Group   أو يتضارب بطريقة خالف ذلك مع الشركة أو يضر بها. ال يجوز لك قبول التوظيف بشكل

متزامن مع، أو عرض خدمات استشارية بشكل متزامن لصالح، أي ُموّرد أو عميل أو منافس أو ُمقدم خدمة، أو قبول  

 Cloudباطات تدريس بشكل متزامن مع أي مؤسسة أخرى حيثما قد يتعارض ذلك مع مصالح التوظيف أو ارت

Software Group  أو يؤثر على أدائك. من أجل تجنب أي شك، يجب عليك الحصول على موافقة من مديرك

  ومكتب االمتثال قبل االضطالع بأعمال أو ارتباطات خارجية إضافية.

ة. يحظر عليك الخدمة في مجلس اإلدارة أو المجلس االستشاري بأي شركة تتنافس  عضويات مجالس اإلدارة الخارجي •

. العضويات في مجلس اإلدارة أو غيرها من التعيينات في مجلس اإلدارة في  Cloud Software Groupمع 

 شركات أخرى يجب أن تتم الموافقة عليها مسبقًا من قِبل مكتب االمتثال ومديرك. 

 Cloudذا كنت تفكر في االستثمار في أي شركة تباشر أعماالً أو تسعى إلى مباشرة أعمال مع المصالح التجارية. إ •

Software Group  فيجب عليك أوالً توخي الحذر الشديد للتأكد من أن هذه االستثمارات ال تؤثر بالسلب على ،

القبيل يجب أن يوافق عليها . االستثمارات الهامة في أي شركة من هذا  Cloud Software Groupمسؤولياتك تجاه 

مكتب االمتثال. لتجنب الشك، ال تُعتبر استثمارات الحد األدنى في أسهم الشركات المتداَولة في البورصة استثمارات 

مهمة.  عند النظر في وجود تعارض من عدمه، سيولى االهتمام لحجم االستثمار وطبيعته، وقدرتك على التأثير في  

أو الشركة التي تستثمر فيها، أو إمكانية وصولك إلى المعلومات السرية ألي   Cloud Software Groupقرارات 

من الشركتين أو طبيعة العالقة بينهما. يجب أن تتجنب بشكل عام حتى الظهور بمظهر يُبدي سوء التصرف أو  

 التضارب.
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ئلتك أو أصدقاؤك مزايا غير مالئمة أفراد العائلة. يمكن أن تنشأ حاالت التضارب أيًضا عندما تتلقى أنت أو أفراد عا •

  أو عند تعيين أقارب. Cloud Software Groupبسبب منصبك في 

أفِصح دائًما لمديرك ومكتب االمتثال عن المواقف التي يُحتَمل أن تؤدي إلى تضارب في المصالح، مع تقديم أي 

 معلومات إضافية مطلوبة واستكمال أي نماذج ُمقّدمة لذلك الغرض.  

 ثال للقوانين الساريةاالمت

حول العالم. يُنتَظر منك أن   Cloud Software Groupيجب أن تمتثل لجميع القوانين السارية على أعمال 

تكتسب المعرفة المناسبة بالمتطلبات المتعلقة بواجباتك بما يكفي لتمكينك من التعّرف على المخاطر القانونية 

 Cloudمكتب االمتثال بشأن سياسات وإجراءات معينة في   المحتملة ولمعرفة متى يتم طلب المشورة من

Software Group . 

 

 حماية أعمالنا 

 حماية أصول الشركة 

إال كما هو مصرح به  Cloud Software Groupيحظر عليك استخدام المعلومات السرية والملكية الفكرية لـ 

 وألعمال الشركة فقط.  

تشمل المعلومات السرية جميع المعلومات غير العامة التي قد تكون مفيدة للمنافسين أو ضارة بالشركة أو عمالئها 

أو شركائها أو البائعين لديها في حال اإلفصاح عنها، على سبيل المثال، البنيات التقنية للمنتجات ورمز المصدر  

 ء والتجار والموظفين والمعلومات المالية.وخطط المنتجات وخرائط الطريق وأسماء وقوائم العمال

وتشمل الملكية الفكرية األسرار التجارية والخبرة الفنية وبراءات االختراع وحقوق الطبع والنشر والعالمات  

التجارية ونماذجها الُمجسَّدة، مثل كود المصدر. يجب عليك حماية هذه األصول بغض النظر عما إذا كانت مصنفة 

أو سرية أو تحتوي على إشعار بحقوق الطبع والنشر أو أي تسمية أخرى، حتى بعد مغادرتك على أنها ملكية 

 للشركة.  

أيًضا وتوافق على االحتفاظ ببعض المعلومات السرية الخاصة بأطراف    Cloud Software Groupكما تتلقى 

مل البيانات التي يمنحنا عمالؤنا  خارجية )على سبيل المثال، بموجب اتفاقية بالسرية أو عدم اإلفصاح(. وهذا قد يش

إمكانية الوصول إليها لتقديم الخدمات، وكذلك المعلومات الشخصية السرية )محل المناقشة أدناه(. يجب عليك حماية 

 هذه المعلومات وفقًا للقانون وسياسات الشركة.  
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  حقوق الملكية الفكرية لآلخرين

ة الفكرية لآلخرين. قد يؤدي االستخدام غير المصرح به  أيًضا حقوق الملكي Cloud Software Groupتحترم 

لمسؤولية محتملة. في العديد من   Cloud Software Groupللملكية الفكرية لألطراف الخارجية إلى تعريض 

 البلدان، قد تؤدي سرقة الملكية الفكرية واختالسها إلى فرض عقوبات جنائية على األفراد.  

التي يتم إصدارها من وقت آلخر فيما يتعلق باستخدام  Cloud Software Groupت أنت ُملَزم باالمتثال لسياسا

 وحماية الملكية الفكرية مثل براءات االختراعات والعالمات التجارية وحقوق الطبع والنشر وأسماء النطاقات.

 حماية المعلومات الشخصية

 ا وشركائنا. احرص دائًما على حماية خصوصية موظفينا وعمالئنا والبائعين لدين

جمع معلومات  Cloud Software Group، يجوز لمجموعة Cloud Software Groupكجزء من أعمال 

شخصية عن موظفيها وعمالئها والبائعين لديها وشركائها وموظفيهم وعمالئهم والبائعين لديهم واالحتفاظ بتلك 

الهوية أو يمكن التعّرف عليه، أو تلك  المعلومات. تتضمن المعلومات الشخصية أي معلومات تتعلق بشخص محدد 

المرتبطة أو القابلة للربط بفرد ما. وهذا يمكن أن يتضمن معلومات حول تعليم شخص أو موارده المالية أو وظيفته 

أو صحته الشخصية. تشتمل األنواع الشائعة من المعلومات الشخصية على األسماء والعناوين وأرقام الهواتف  

والعناوين الجغرافية وتواريخ الميالد وأرقام الضمان االجتماعي وأرقام التعريف  IPعنوان وبروتوكول اإلنترنت/

 األخرى وأرقام بطاقات االئتمان أو الحسابات البنكية والمعلومات المتعلقة بالصحة أو المزايا. 

نات، يجب  بالخصوصية، ومن أجل االمتثال لقوانين حماية البيا Cloud Software Groupكجزء من التزام 

 عليك:

   Cloud Software Groupالمحافظة دائًما على سرية أي معلومات شخصية واجهتها أثناء العمل لحساب  •

 الوصول إلى المعلومات الشخصية واستخدامها فقط للحد الالزم ألداء وظيفتك  •

 المصرح به إليهاالتعامل مع المعلومات الشخصية بطريقة تتجنب فقدانها أو تغييرها العرضي أو الوصول غير  •

دون إذن محدد من    Cloud Software Groupعدم اإلفصاح مطلقًا عن المعلومات الشخصية ألي شخص خارج  •

 مديرك والممثل القانوني المحلي في منطقتك 

اتباع سياسات سجالت الشركة فيما يتعلق باستخدام البيانات واالحتفاظ بها وتصنيفها وأمانها لتقليل استخدام البيانات   •

   الشخصية أو جمعها أو االحتفاظ بها أو فقدها أو إتالفها أو اإلضرار بها

إذا كنت تعتقد أن المعلومات الشخصية قد تم استخدامها أو فقدها أو اإلفصاح عنها دون تفويض، فيجب عليك على  

 الفور تنبيه مديرك أو الممثل القانوني المحلي في منطقتك أو كبير مسؤولي الخصوصية. 

مراقبة أنظمة المعلومات والموارد والبنية التحتية  Cloud Software Groupن تدرك أنه يجوز لـ ينبغي أ

لضمان االمتثال لمتطلبات المؤسسة أو المتطلبات التنظيمية أو القانونية. تُعتبر معلومات المستخدم أو البيانات أو 

 Cloud Softwareالُمخّزنة على أنظمة أو شبكات  Cloud Software Groupاالتصاالت الخاصة بـ 
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Group صة بالشركة. ملكية خا 

 Cloudيُرجى الرجوع إلى سياسات الخصوصية واالستخدام المقبول وتصنيف المعلومات واالحتفاظ بها لدى 

Software Group .حسبما يتم نشرها من وقت آلخر 

 

 التعامل مع العمالء واألطراف الخارجية

 تنفيذ األعمال بالطريقة الصحيحة

 على نحو أخالقي وصادق وعادل.  Cloud Software Groupيجب الحرص دائما على تنفيذ أعمال 

 اإلخبار بالحقيقة

ال تقّدم مطلقًا بيانات كاذبة شفهية أو مكتوبة، أو بيانات غير نزيهة أو مضللة، ألي جهة. وهذا يسري على جميع 

بغض النظر عن مكان تقديم البيانات  وجميع عالقاتها، ويسري  Cloud Software Groupمجاالت عمل 

 الكاذبة الشفهية أو الكتابية.

 الحصول على المعلومات بشكل مناسب

 Cloud Softwareلدخول المنافسة في السوق، غالبًا ما يكون من الضروري جمع معلومات تنافسية. تفعل 

Group   .ال يجوز لك جمع معلومات ذلك بشكل قانوني ومتّسق مع سياسات الشركة بشأن جمع تلك المعلومات

 حول الشركات األخرى )بما في ذلك المنافسين( وفرص العمل إال باستخدام أساليب مناسبة.

 التعامل على نحو أخالقي مع البائعين

وأن تسعى  Cloud Software Groupمن الضروري أن تتعامل على نحو أخالقي مع جميع البائعين لدى 

رفين. يجب أن يستند اختيار البائعين دائًما إلى عوامل موضوعية مثل السعر أو  جاهًدا لتطوير عالقات مفيدة للط

 الجودة أو المنتجات أو الخدمات المقدَّمة، فضالً عن نزاهة البائع وُسمعته.

  االحتفاظ بسجالت دقيقة وصادقة.

لوقت المناسب وعليها احرص دائًما على التأكد من كون أّي وثائق ترسلها أو توافق عليها كاملة ودقيقة وفي ا

التفويض والتوقيعات المناسبة. وهذا يشمل طلبات العمالء والتكاليف والمبيعات والشحنات والمعلومات المالية 

وتقارير النفقات والقسائم الزمنية وأسماء األطراف المشاركة في المعاملة والمعلومات الُمقّدمة لدعم طلبات استثناء  

 وجميع معلومات الشركة المهمة األخرى.    التسعير والحوافز والخصومات
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بتقديم معلومات كاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب، من جميع النواحي   Cloud Software Groupتلتزم 

المادية، حول الوضع المالي للشركة ونتائج األعمال. يجب أن تظهر دفاترنا وسجالتنا دائًما جميع المعامالت على 

صراحةً تزوير أو إنشاء سجالت احتيالية أو ُمضلّلة أو    Cloud Software Groupنحو دقيق وعادل. تحظر 

 حّث وتوجيه اآلخرين للقيام بذلك.

 تجنّب تماًما تقديم رشوة أو عرض إغراءات 

بتقديم الرشاوى أو اإلكراميات أو أي مدفوعات أخرى غير مالئمة، بغض   Cloud Software Groupال تسمح 

 لية أو شدة المنافسة.  النظر عن الممارسات المح

 Cloud Softwareتقع على عاتقك مسؤولية االمتثال لجميع قوانين مكافحة الرشوة والفساد في البلدان التي تُنفذ فيها  •

Group .أعمالها  

يُحظر عليك تماًما عرض أو منح أو التماس أو قبول أي أموال أو أي شيء ذي قيمة بغرض الحصول على أعمال أو   •

   ا.االحتفاظ به

تقديم مدفوعات صغيرة لتسهيل األعمال الحكومية الروتينية مثل التصاريح أو   Cloud Software Groupتحظر  •

 التراخيص )المدفوعات التسهيلية(.

 ال تستخدم أبدًا طرفًا خارجيًا لتجنب هذه المعايير أو االلتفاف عليها. •

 .   Cloud Software Groupيمكن العثور على معلومات إضافية في سياسة مكافحة الرشوة في 

 منح الهدايا وتلقيها 

الهدايا الممنوحة من الشركة للُموّردين أو العمالء أو التي يتم تلقيها من البائعين أو الموّردين أو العمالء يجب أن 

ون من نوع قد ينشأ عنه مظهر من سوء التصرف. يجب دائًما تكون مناسبة دائًما للظروف ويحظر مطلقًا أن تك

 تسجيل الطبيعة والتكلفة بدقة في دفاتر وسجالت الشركة 

 Cloud Softwareيمكن العثور على سياسات أكثر تفصيالً بشأن الهدايا في سياسة مكافحة الرشوة لدى 

Group   

 ُسلطة التوقيع 

.  Cloud Software Groupال تُقّدم التزامات للعمالء والشركاء إال إذا كان ُمصرًحا لك بذلك بموجب سياسات 

 .  Cloud Software Groupيُعتبر توقيع أي مستند بدون التفويض المالئم مخالفًا لسياسة 

 Cloudوقيع لدى يمكن العثور على سياسات أكثر تفصيالً بشأن ُسلطة التوقيع في سياسة التفويض والت

Software Group  . 

 إذا ساورك الشك بشأن ُسلطة التوقيع، فأنت ُمطالَب باالتصال بالقسم القانوني للحصول على إرشادات قبل التوقيع. 
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 المساهمات السياسية

المهني هذه يجوز لك تقديم مساهمات شخصية وقانونية للمرشحين السياسيين، باستثناء ما هو مذكور في مدونة قواعد السلوك 

 Cloud.  يُحَظر تقديم مساهمات من Cloud Software Groupواألنشطة السياسية وسياسة كسب التأييد لدى 
Software Group  أو نيابةً عنها، إلى سياسي فردي أو مرشح أو صاحب منصب حكومي أو حزب سياسي. يجب عليك ،

   تضارب في المصالح أو تضارب فعلي في المصالح. تجنب المساهمات السياسية الشخصية التي قد ينشأ عنها ظهور

 كسب التأييد 

الموظفون أو الوكالء أو المقاولون الذين يتطلب عملهم كسب تأييد أي عضو أو موظف في هيئة تشريعية أو أي 

مسؤول أو موظف حكومي يعمل في صياغة التشريعات أو اللوائح يجب أن يحصلوا على موافقة كتابية ُمسبقة على  

النشاط من كبير المسؤولين القانونيين واإلداريين.  يشتمل النشاط الذي يقع تحت مظلة هذه السياسة على   ذلك

عين أو أعضاء من أطقم العمل التابعة لهم أو مع مسؤولي الفروع التنفيذيين وأنشطة التحضير   االجتماعات مع الُمشّرِ

 عًما لكسب التأييد.أو البحث أو األنشطة العامة األخرى التي يتم إجراؤها د

يمكن العثور على سياسات أكثر تفصيالً بشأن المساهمات السياسية وكسب التأييد في سياسة األنشطة السياسية  

 .  Cloud Software Groupوكسب التأييد في 

 التعاقدات الحكومية

ي تسري على التعاقد  تتمثل سياسة الشركة في االمتثال بشكل كامل لجميع القوانين واللوائح المعمول بها الت

الحكومي.  من الضروري أيًضا االلتزام الصارم بجميع شروط وأحكام أي تعاقد مع الحكومات المحلية أو حكومات 

الواليات أو الحكومات الفيدرالية أو األجنبية أو غيرها من الحكومات المعنيّة.  يجب على القسم القانوني مراجعة 

 ة حكومية.واعتماد جميع التعاقدات مع أي جه

 

 قوانين ولوائح مهمة 

 تنافس دوًما بنزاهة

معظم البلدان لديها كيانات قانونية ُمعَدَّة جيًدا مصممة لتشجيع وحماية المنافسة الحرة والعادلة )يشار إليها باسم 

قوانين مكافحة االحتكار أو المنافسة(. غالبًا ما تُنظم هذه القوانين عالقات الشركة مع موزعيها وبائعي التجزئة لديها 

ل التسعير والخصم والتخفيضات وحقوق التوزيع الحصري. تلتزم الشركة  وتجارها وعمالئها، وتعالج مجاالت مث

 باالمتثال لجميع هذه القوانين.

تحكم قوانين المنافسة عادةً العالقات بين الشركة ومنافسيها.  يجب أن تكون االتصاالت مع المنافسين محدودة ويجب  

لبيع والعمالء والُموّردين. يجب توخي الحذر  دائًما تجنب موضوعات مثل األسعار أو غيرها من شروط وأحكام ا
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بشكل خاص لتجنب المناقشات مع المنافسين داخل الروابط التجارية وهيئات وضع المعايير واالتحادات المالية  

 والمنظمات األخرى في الصناعة.

 Cloud Softwareإذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن مسائل قانون المنافسة، خاصة إذا كنت تنفّذ أعمال 

Group  .خارج الواليات المتحدة، فناقشها مع المستشار العام 

 المتعلقة بمكافحة االحتكار والمنافسة العادلة.  Cloud Software Groupيجب االلتزام دوًما بسياسات 

 ضوابط التجارة الدولية

ت إليها.  تحتفظ الواليات يحتفظ عدد من البلدان بضوابط على الوجهات التي يمكن تصدير المنتجات والخدما

المتحدة ببعض ضوابط التصدير األكثر صرامة ضد الدول التي تعتبرها حكومة الواليات المتحدة غير صديقة أو  

تدعم اإلرهاب الدولي.  لوائح الواليات المتحدة ُمعقدة وتسري على الصادرات من الواليات المتحدة وعلى صادرات  

ما تحتوي تلك المنتجات على مكونات أو تكنولوجيا من أصل أمريكي )"المنتجات  المنتجات من البلدان األخرى عند

الُمعاد تصديرها"(. قد تخضع منتجاتنا أيًضا للعقوبات األمريكية والدولية التي تحظر المعامالت مع بعض بلدان أو  

 كيانات أو أفراد معينين.

مالت التي تنفّذها وحدة العمل التي تتبعها. إذا كانت أنت مسؤول عن فهم ما إذا كانت هذه القيود تنطبق على المعا

 لديك أي أسئلة، فناقشها مع مكتب االمتثال. 

 توخَّ الحذر عند شراء أو بيع األوراق المالية للشركة 

يعّد شراء أو بيع أوراق مالية، بما في ذلك األوراق المالية لألسهم أو الديون، على أساس المعلومات الداخلية، أمًرا  

 قانوني بغض النظر عما إذا كانت األوراق المالية المعنية صادرة عن شركة عامة أو خاصة.   غير

المعلومات الداخلية، أو المعلومات الجوهرية غير العامة، هي معلومات عن شركة غير معروفة لعامة الناس والتي  

وراق مالية للشركة. وقد تشمل معلومات يعتبرها المستثمر العادي مهمة في اتخاذ قرار شراء أو بيع أو االحتفاظ بأ

 عن ترجيح حدوث شيء ما أو حتى احتمالية حدوثه.  

 

 طرح األسئلة وتصعيد المخاوف

  طرح األسئلة وتصعيد المخاوف

لديك التزام بطرح األسئلة أو اإلبالغ عن المخاوف بشأن االنتهاكات المحتملة لمدونة القواعد هذه وسياسات وقوانين 

Cloud Software Group . 
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عادةً، يمكنك تصعيد المسألة مع مديرك، وغالبًا ما يكون هذا كافيًا لحلها. قد تكون هناك مواقف تُفضل فيها، أو  

تصعيد المسألة مع شخص آخر، إما ألنك تشعر براحة أكبر في فعل ذلك، أو ألن األمر  تشعر أنه من الضروري، 

 يتعلق بمديرك، أو أنك ال تشعر أن مديرك قد استوعب المسألة أو عالجها بشكل مناسب. 

 إذا كنت مديًرا، فستتحمل مسؤولية إضافية لتصعيد المخاوف التي تكون على دراية بها أو التي تم إبالغك بها. 

 جهات اتصال هامة

على  Cloud Software Groupيمكنك االتصال بكبير المسؤوليين القانونيين واإلداريين في 

tony.gomes@cloud.com  أو المستشار العام على ,,alex.kolar@cloud.com   أو استخدام خط

 EthicsPoint- الذي يتمتع بالسرية على   Cloud Software Groupالمساعدة في النزاهة بمجموعة 

.tware GroupCloud Sof 

جميع الخطوات المعقولة للحفاظ على سرية هويتك ولن تكشف عنها إال عند   Cloud Software Groupستتخذ 

 الضرورة ألولئك المشاركين في التحقيق في مخاوفك.

  ممنوع االنتقام

مع أي انتقام أو إجراء سلبي ضدك بسبب تصعيد أو المساعدة، بُحسن   Cloud Software Groupلن تتسامح 

 Cloud Softwareت المحتملة للقانون أو هذه المدونة أو سياسات نية، في حل أي مخاوف بشأن االنتهاكا

Group  إذا كنت تعتقد أنك تتعرض لالنتقام بأي شكل من األشكال، فيجب عليك إبالغ أحد الموارد المذكورة .

أعاله. قد يخضع أي شخص يُكتَشف تورطه في أعمال انتقامية إلى تأديب يصل إلى ويشمل الفصل من العمل أو أي  

 القة عمل أخرى. ع
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