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تعد الثقة أساس نجاح أ
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مقدمة
قيم Nokia

ال� بُنيت بعناية عىل مدار ش
ت
زز
ش
أك�
تفخر رسكة  Nokiaبسمعتها من حيث ال� أاهة ،ي
ش
عاما .ول تزال هذه السمعة قوية لن كل شخص يت�ف نيابة عن الرسكة
من ً 150
والرسكاء وممثىل أ
يز
الموظف� والمديرين ش
الطراف الثالثة – ويُتوقع منهم المتثال
–
ي
الرسكة ودعم قيمها .ول توجد قيمة أهم من ز ز
يز
لقوان� ولوائح وسياسات ش
ال�اهة .نحن
نؤمن بأنه من أجل الحفاظ عىل القدرة التنافسية ز� السوق ،فإن ُسمعة ز ز
ال�اهة هي
ي
أ
ت
أيضا ز ي� نجاحنا ونمونا
ال� ل تعزز قيمتنا الجماعية فحسب ،بل تسهم ً
أحد الصول ي
ز
الفردي عىل المدى الطويل .أهم ما ي� العمل التجاري هو الثقة ،والثقة تقوم عىل
زز
ال�اهة.

تطبيق المدونة ورسيانها

لالطراف الثالثة هذه توقعات  Nokiaمن أ
تحدد مدونة قواعد السلوك أ
الطراف الثالثة
ز
وتستند إىل القيم والمبادئ المنصوص عليها ي� مدونة قواعد سلوك  ،Nokiaالمتاحة
التاىلhttps://www.nokia.com/en_int/investors/ .
عىل موقعنا عىل الرابط ي
corporate-governance/code-of-conduct

أ
ت
ال� تعمل مع  *Nokiaأن تفهم ت ز
وتل�م بقيمنا
نطلب من جميع الطراف أالثالثة ي
أ
ت
وأن ز
ال� لطالما كانت السمة
المعاي� الخالقية العالية لسلوك ال
تتب� نفس
ي
عمال ي
أ
ز
ز
يز
يع� ،من يب� أمور أخرى ،أن جميع الطراف الثالثة لـ Nokia
المم�ة لنا .وهذا ي
ز
القوان� واللوائح المعمول بها ،أينما كانوا يقومون بأعمالهم.
ملزمة بالمتثال لجميع
ي
نتوقع من أ
الطراف الثالثة لـ  Nokiaالتأكد من أن المبادئ المنصوص عليها ز ي� هذه
المدونة يتم تنفيذها وتعميمها عىل مستوى مؤسساتهم ،وجعلها متاحة لموظفيها
أ
أ
ت
أيضا الكف
ال� تعمل نيابة عن  .Nokiaيجب عىل الطراف الثالثة ً
ولالطراف الثالثة ي
أو التوقف عن العمل مع أي طرف ثالث لم توافق عليه  Nokiaأو تسمح به بموجب
سياسات Nokia؛ عىل سبيل المثال ،تحظر سياسات  Nokiaبشدة استخدام الوكالء
يز
التجاري� (وكالء المبيعات) .يُرجى الرجوع إىل الوثائق التعاقدية لمزيد من الوضوح
ز ي� هذا الشأن.
* ألغراض هذا المستند ،يشمل مصطلح أ
يز
الموزع� والموردين
«الطراف الثالثة» ،عىل سبيل المثال ل الح�:
يز
المبارسين ش
ش
ش
وغ�هم عىل النحو الذي يتم
ورسكاء القيمة المضافة
المبارسين أو يغ�
والستشاري� والمرخص لهم ي
تحديده من وقت آلخر (يشار إليهم فيما يىل باسم أ
«الطراف الثالثة»).
ي

عد الت�ف بطريقة أخالقية ز ي� العمل واتخاذ القرارات الصحيحة نيابة
«يُ ُّ
أساسيا وجوهريًا .وهذا ما ي ِّ ز
ش
يم�  Nokiaعن يغ�ها .فمن
ا
أمر
كة
الرس
عن
ً
ً
أ
ت
ز
بالمعاي� الخالقية الرفيعة ،إىل جانب مدونة قواعد السلوك
خالل ال�امنا
ي
وقيمنا الخاصة ،تكون لدينا القدرة عىل خلق قيمة مستدامة بعيدة المدى،
ويمكننا أن نواصل إحداث تغي� حقيقي ز� حياة أ
الشخاص من خالل
ي
ي
التكنولوجيا».
ز
القانو�Nokia ،
نسيب أبو خليل ،المدير
ي
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ب�اهة وبالمتثال ألعىل المعاي� الدولية ،وبالتاىل فعند ممارسة أ
تل�م  Nokiaبممارسة أ
العمال التجارية ز ز
تز
العمال التجارية
ي
ي
مع Nokiaأو نيابة عنها ،يتوقع من أ
الطراف الثالثة تطبيق ت ز
الل�امات التالية والمتثال لها.
ُ

4

الطراف أ
مدونة قواعد سلوك أ
Nokiaبـ Nokia
التجارية بـالخاصة
الخرى الخاصة

Nokia Third-Party Code of Conduct
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ز
القانو� والتنظيمي
 1.0المتثال
ي
 1.1مكافحة الفساد

 1.3التجارة باستخدام معلومات داخلية

الت�ف بشكل ت
ت
ال� يتم الحصول عليها فيما
تأكد من أن جميع المعلومات
أخال� ز ي� جميع المعامالت التجارية والت�ف بطريقة شفافة .ل
ي
الرسية أو يغ� العلنية أ ي
أ
ت
ت
ز
ش
ش
ال� تم الحصول عليها
تتسامح  Nokiaمع الرشاوى أو المنافع يغ� المرسوعة أو الب�از من أي نوع .تُحظر يتعلق بـ  Nokiaتُستخدم فقط لغراض مرسوعة ولالغراض ي
ت
وال� تسمى أحيانًا «مدفوعات التسهيل» .المتثال الدائم لجميع من أجلها فقط .ل يجوز استخدام هذه المعلومات لمنفعة شخصية ألي موظف أو
مدفوعات
ي
التيس� ،ي
أ
ز
ز
يز
أبدا بتداول السهم بنا ًء عىل معلومات داخلية ول تشجع أي شخص عىل
القوان� واللوائح المحلية والدولية المعمول بها ي� مجال مكافحة الفساد ،بما ي�
فرد .ل تقم ً
أ
ز
ذلك ،عىل سبيل المثال ل الح� ،قانون الممارسات الفاسدة ي� المعامالت الخارجية تداول السهم بنا ًء عىل معلومات داخلية.
أ
ز
نس (قانون
ال ي
مريك وقانون الرشوة ي� المملكة المتحدة وقانون مكافحة الفساد الفر ي
ز
ز
الحكومي� .تجنب
المسؤول�
التحىل بالحذر الزائد عند التعامل مع
)Sapin II؛
ي
ي
 1.4المنافسة العادلة/مكافحة الحتكار
ي
اتخاذ أي إجراءات قد يُنظر إليها عىل أنها تسعى لتحصيل ي ز
عادلة،
غ�
تجارية
ة
م�
ي
ال�م بجميع ي ز
تز
قوان� ولوائح المنافسة ومكافحة الحتكار المعمول بها وتأكد من أن
للتأث� عىل أي إجراء أو قرار .عند العمل مع أطراف ثالثة فيما يتعلق
أبدا ي
ول تحاول ً
أ
بأعمال  ،Nokiaاتخذ الخطوات المناسبة للتأكد من اتباع تلك أ
الطراف لقيم ومبادئ عطاءات المناقصات مستقلة ونزيهة .ل تناقش أي معلومات حساسة تتعلق بالسعار
يز
منافس� .امتنع عن الدخول ز ي� أي اتفاقيات من
أو معلومات حساسة تنافسية مع أي
مماثلة ول تشارك ز� سلوك يغ� لئق أو يغ� ز
قانو�.
ي
ي
ز
المنافس� إل باستخدام الوسائل
شأنها تقييد المنافسة .ل تحصل عىل معلومات عن
ي
أ
الخالقية والمصادر العلنية ش
المرسوعة.

 1.2المتثال التجاري

المتثال لجميع ي ز
قوان� ولوائح المتثال التجاري المعمول بها ،بما ز ي� ذلك ضوابط
التصدير والعقوبات الدولية .ل تعمل سوى مع وكالء الجمارك حسنو السمعة ومن
والقرارات والوثائق المتعلقة بشؤون التجارة
خاللهم .تأكد من أن جميع التقييمات إ
والجمارك دقيقة وكاملة.
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 1.6خصوصية البيانات

ت
يز
الموظف� ش
والرسكاء والموردين والعمالء .امتثل
اح�م حقوق الخصوصية ومصالح
ز
القوان� واللوائح المعمول بها أثناء معالجة أو نقل أو تخزين البيانات
لجميع
ي
الشخصية .تأكد من أن جميع البيانات محمية .ز ي� حال وقوع أي إفشاء أو خرق
تأخ� ووفقًا
يغ� سليم للبيانات الشخصية أو الحساسة ،قم بإبالغ  Nokiaدون ي
أيضا اتخاذ خطوات
للمتطلبات التعاقدية والقانونية المعمول بها .يجب عليك ً
معقولة ومطلوبة قانونًا بعد حدوث ذلك.

 1.7الملكية الفكرية والمعلومات الرسية

يجب عليك ت
اح�ام وحماية حقوق الملكية الفكرية والمعلومات الرسية الخاصة بـ
 Nokiaوأل ش
تنرس أو تستخدم أو تكشف عن هذه المعلومات إىل أي طرف ثالث يغ�
أ
ش
ش
م�ح به .استخدم المعلومات الرسية فقط لالغراض التجارية المرسوعة لرسكة
 Nokiaوبما ش
يتما� مع سياسة أمن المعلومات الخاصة بـ  .Nokiaاستخدم عالمة
 Nokiaالتجارية واسمها التجاري بما يتفق مع إرشادات  Nokiaوفقط بعد موافقة
 1.5مكافحة غسيل أ
 Nokiaالخطية ال�يحة .ي ز
يتع� عليك حماية أصول  Nokiaواستخدامها بشكل
التهرب
تسهيل
ومكافحة
موال
ال
مسؤول والمتثال لمتطلباتنا للحفاظ عىل رسية وأمن هذه أ
الصول .يجب عليك
ز
اح�ام وحماية أي حقوق ملكية فكرية ومعلومات رسية آ
ت
ي�
لالخرين يتم استالمها
ال� ب
ي
قوان� مكافحة غسل أ
القوان� المتعلقة بتسهيل لستخدامها من قبل  Nokiaوفقًا شلرسوط أي اتفاقية معمول بها.
يز
اتبع ي ز
الموال الدولية والمحلية ،وكذلك
ز
ت
ز
ز
بقوان� «اعرف
طبق إجراءات داخلية قوية لضمان الل�ام
إ
ي
ي�ِّ .
الرهاب والتهرب ال� ب ي
عميلك» وأفضل الممارسات .اتخذ جميع الخطوات الالزمة للعمل فقط مع العمالء
ذوي السمعة الطيبة والنخراط ز� المعامالت التجارية فقط ي ز
ح� يكون معروفًا أن
ي
مصدر أ
الموال ش
مرسوع.

أ
 2.0الممارسات التجارية الخالقية
 2.1تضارب المصالح

ز
متصور ز ي�
فعىل أو محتمل أو
َّ
ي� أي حالة يكون فيها – أو قد يكون فيها – تضارب ي
أ
ز
موظف� أو وكالء الطراف
مسؤوىل أو
المصالح – أي حيث يمكن أن تختلف مصالح
ي
ي
الثالثة أو تتعارض مع مصالح منظمة الطرف الثالث لـ  – Nokiaيجب عليك اتخاذ
خطوات مسؤولة لمعالجة أ
إخطارا إىل  Nokiaز ي� أي حالة قد
المر ،وقد تتضمن
ً
ز
تت�ر فيها مصالح  .Nokiaامتنع عن تقديم الهدايا و/أو الضيافة المفرطة لموظفي
ز
 Nokiaالذين قد يؤثرون أو يُعتقد أنهم يؤثرون ي� صنع القرار.

 2.2حفظ السجالت
احتفظ بسجالت دقيقة وكاملة وموثوق بها لجميع المعامالت والنفقات المتكبدة
ز
آ� وبتفاصيل
لصالح  Nokiaأو نيابة عنها .زيجب الحتفاظ بجميع السجالت بشكل ي ّ
والقوان� واللوائح المحاسبية المعمول بها .عند الطلب ،قم
معقولة وفقًا للمبادئ
ي
ب�ويد  Nokiaبكل الوثائق ذات الصلة ،بما ز
تز
الفوات�
و/أو
المعامالت
تفاصيل
ذلك
�
ي
ي
اليصالت المتعلقة ببيع أي من منتجات أو خدمات .Nokia
و/أو
إ

البالغ الرسي
 2.3إ

يز
توف� إطار عمل مفتوح ورسي لالإبالغ عن المخاوف ،بشكل يسمح
يتع� عليك ي
ز
بالبالغ عن المخاوف داخل منظمتهم دون أي خوف من النتقام .تأكد
للموظف� إ
ي
آنية وموضوعية وشاملة ز� أي مخاوف تتعلق بالمتثال أو ز ز
ال�اهة،
تحقيقات
اء
من إجر
ّ
ي
التداب� التأديبية حسب القتضاء ،ز ي�
الجراء العالجي المناسب ،بما ز ي� ذلك
وتطبيق إ
ي
نهاية التحقيق.
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 3.0اللوائح البيئية والجتماعية
 3.1التوظيف العادل

عامل آ
يز
العرق
التمي� ،أو دعمه،
الخرين بعدل ونزاهة .تجنب النخراط ز ي�
عىل أساس أ ِ
آ
السيا� أو يغ�ه من الراء أو الصل
أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
ي
القومي أو الجتماعي أو الملكية أو الميول الجنسية أو الحالة الصحية أو العمر أو
يز
العاقة أو يغ�ها من السمات ي ز
القوان� واللوائح المعمول بها
المم�ة؛ امتثل لجميع
إ
بشأن أ
الجور وساعات العمل ش
ورسوط العمل .يجب اعتبار العمل مسألة إرادة حرة؛
ويحظر العمل القرسي والعبودية غ� الطوعية وعمالة أ
الطفال.
ي
ُ

 3.2البيئة

يتع� عليك مراعاة ت ز
يز
والتحىل بالمسؤولية تجاه القضايا
ال�ام  Nokiaبحماية البيئة
ي
يز
القوان� واللوائح البيئية المعمول بها،
البيئية والت�ف وفقًا لذلك؛ والمتثال لجميع
بما ز ي� ذلك الحتفاظ بأحدث التسجيالت والتصاريح.
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 3.3الصحة والسالمة

يز
يز
تداب� لمنع
توف� بيئة عمل آمنة وصحية لجميع
الموظف� واتخاذ ي
يتع� عليك ي
ز
ز
الصابات ي� مكان العمل ،والحد من
الوفيات ي� مكان العمل ،والقضاء عىل إ
أ
ز
توف� معدات الحماية الشخصية المناسبة والتدريب.
المراض ،بما ي� ذلك ي

النسان
 3.4حقوق إ

تل�م  Nokiaت
تز
النسان المنصوص عليها ز ي� ش
الرسعة
باح�ام ودعم مبادئ وقيم حقوق إ
ت
النسان والعهود
لحقوق
العالمي
عالن
ال
من
تتكون
(ال�
نسان
ال
لحقوق
الدولية
إ
إ
إ
ي
منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق أ
الساسية ز ي�
المرتبطة به) ،وإعالن
أ
أ
النسان.
العمل والمبادئ التوجيهية لالمم المتحدة بشأن العمال التجارية وحقوق إ
مبارس �ز
تقدم Nokia
منتجات وخدمات توسع فرص التواصل والمساهمة بشكل ش أ ي
ممارسة الحقوق أ
الفكار
التعب� والوصول إىل المعلومات وتبادل
حرية
مثل
ساسية
ال
ي
يتع� عليك ممارسة أ
والحق ز� الخصوصية .ي ز
العمال وفقًا لجميع هذه المبادئ وبما
ي
يتوافق مع جميع ي ز
النسان العالمية والمحلية المعمول بها.
قوان� حقوق إ

 4.0مسؤولياتك كطرف ثالث تابع لنا بموجب مدونة قواعد
السلوك هذه
اتصل بممثل شرسكة  Nokiaو/أو
استخدم إحدى القنوات التالية لالإبالغ عن مخاوفك عند وجود:
• أي اشتباه ز ي� أي انتهاك أو محاولة انتهاك للقانون أو لمدونة قواعد سلوك الطرف
الثالث هذه.
• أسئلة بخصوص مدونة قواعد سلوك الطرف الثالث أو حول توقعات  Nokiaمن
أ
الطراف الثالثة.

ستبقى النتهاكات المبلغ عنها رسية إىل أقىص حد مسموح به ،أو ما لم يكن ذلك
بالبالغ أو يقدم
مطلوبًا بموجب القانون .لن تنتقم  Nokiaمن أي شخص يقوم إ
معلومات أو مساعدة ز ي� عملية التحقيق.
يتوقع من أ
الطراف الثالثة تقديم مساعدة معقولة ألي مسألة تتعلق بالتحقيقات،
ُ
ت
ز
القوان� الدولية أو
وال� قد تنشأ عن انتهاك مدونة قواعد سلوك الطرف الثالث أو
ي
ي
أ
المحلية المعمول بها .ي ز
توف� وصول معقول إىل جميع
يتع� عىل الطراف الثالثة ي
السجالت والمرافق والوثائق المتعلقة بالمسألة قيد التحقيق.

8

الطراف أ
مدونة قواعد سلوك أ
الخرى الخاصة بـ Nokia

@

ال�يد إ ت ز
و�
بع� ب
اللك� ي

أبلغ عن مشكلة أو اطرح سؤال ً يتعلق بالمتثال بع�
ال�يد إ ت ز
و�.
ب
اللك� ي
ethics@nokia.com

بع� الهاتف

يمكنك الوصول إىل أرقام التصال المحلية أ
لالخالقيات
بالضغط عىل الرابط أدناه .ت
اخ� من ي ز
ب�  23لغة متاحة
أ
ش
إلجراء المكالمة باختيار اللغة الك� راحة لك.
www.nokiaphone.ethicspoint.com

بع� الموقع إ ت ز
و�
اللك� ي

يمكنك الوصول إىل خط المساعدة الخاص بأخالقيات
التاىل:
 Nokiaمن خالل النقر عىل الرابط ي
https://nokia.ethicspoint.com

شركة نوكيا
Karakaari 7
02610 Espoo
فنلندا
nokia.com/about-us/investors/corporate-governance/code-of-conduct

حول نوكيا
في نوكيا ،نحن نصنع التكنولوجيا للعالم للعمل والتواصل معا.
بصفتنا شريكا هاما للشبكات الهامة ،نحن ملتزمون بريادة االبتكار والتكنولوجيا عبر شبكات المحمول والشبكات الثابتة والسحابية
نقوم بوضع القيم من خالل الملكية الفكرية والبحث طويل األمد ،بقيادة مختبرات  Nokia Bellالحائزة على جوائز عدة.
بااللتزام بأعلى معايير النزاهة واألمن ،فإننا نساعد في بناء القدرات الالزمة لعالم أكثر إنتاجية واستدامة وشمولية.
 Nokiaهي عالمة تجارية مسجلة لشركة نوكيا .قد تكون أسماء المنتجات والشركات األخرى
المذكورة أعاله عالمات تجارية أو أسماء تجارية لمالكيها.
© 2021 Nokia.

