مدونة قواعد السلوك

هدفنا هو اكتشاف إمكانيات جديدة من خالل

تصور ما يمكن أن
إعادة
ُّ
تُق ِ ّدمه  AIGلك.
قيمنا الخمس وكيف نُطبّقها
على أرض الواقع:

الفوز معًا

• نحن أقوى معًا
• نتحلّى باالنسجام
• نحن فريق واحد

تولّي المسئولية
ِ

ضع المعيار

• نضع توقعات واضحة
• نتولّى ِزمام المبادرة
• نتح ّمل المسؤولية

• نُق ّدِم الجودة العالية — دائ ًما
• نُر ِ ّكز على العميل
• نتولّى الريادة في المجال

ُكن حليفًا

التحلّي بالشمول
• نسعى جاهدين إلى
ِ
• نستمع ونتعلّم
• أفعالنا تتحدّث عنّا

فعل الصواب
نتصرف بنزاهة
•
ّ
• نحن مثاالً يحتذى به
• نرتقي بمجتمعاتنا

حوالي 70

دولة وسلطة رسمية تتم فيها خدمة العمالء

جدول المحتويات
رسالة المدير التنفيذي

4

التزاماتنا تجاه مساهمينا

28

رسالة مسؤول االمتثال الرئيسي

4

الشؤون المالية واإلبالغ عن الضرائب

29

الوفاء بالتزاماتنا

5

سجالت عمل دقيقة

29

لماذا نُطبق مدونة قواعد السلوك؟

6

إدارة السجالت

29

على من تسري هذه المدونة؟

6

حماية موارد AIG

30

المسؤوليات الفردية

7

الممتلكات المادية

30

مسؤوليات المديرين اإلضافية

7

األمن الشخصي

30

طرح التساؤالت والمخاوف

8

أمن السفر

30

سياسة عدم االنتقام

10

الملكية الفكرية

30

اإلجراءات التأديبية

10

اإلعفاءات من المدونة

10

معلومات الملكية/
األسرار التجارية/المعلومات السرية

31

األموال

31

أنظمة تكنولوجيا المعلومات

31

التزاماتنا تجاه بعضنا البعض

12

التنوع العالمي ،والمساواة ،والشمول
ُّ

13

احترام اآلخرين

13

احترام حقوق اإلنسان

13

دورا في خدمة ال ُمجتمع
التزاماتنا كشركة ت ُؤ ّدِي ً

33

االستدامة

34

توفير بيئة عمل خالية من
ال ُمضايقات والتهديد

مواطنة الشركة العالمية

34

14

األنشطة السياسية

35

مكان عمل آمن ،وصحي ،ومأمون

14

تداول األوراق المالية

35

تعاطي الكحول والمخدرات

14

منع عمليات غسيل األموال

36

خصوصية الموظف

15

العقوبات االقتصادية ،وقوانين مناهضة المقاطعة ،وقوانين ضوابط التصدير 36

التزاماتنا في سوق العمل

18

التواصل مع الجمهور

37

خصوصية العمالء وأمن البيانات

19

التواصل مع الجهات الرقابية والمسؤولين الحكوميّين اآلخرين

37

تضارب المصالح

20

وسائل التواصل االجتماعي

37

فرص الشركة

20

األعمال الحكومية

37

العالقات الشخصية

20

مكافحة الفساد والرشوة

38

األنشطة الخارجية

20

الهدايا والضيافة

21

تقديم الهدايا ،والضيافة ،والترفيه للمسؤولين الحكوميّين

22

العالقات مع شركائنا في العمل

23

وردين
تنوع ال ُم ِ ّ
ّ

23

المعاملة العادلة

24

المنافسة العادلة ومكافحة االحتكار

25

المعلومات التنافسية

26

تُشير كلمة " "AIGعند استخدامها في مدونة قواعد السلوك هذه إلى شركة American International Group, Inc.والشركات التابعة لها في جميع أنحاء العالم .قد يوجد لدى وحدات وقطاعات العمل األخرى مدونات أخرى متوافقة مع مدونة
تعارض بين أحد أحكام مدونة قواعد السلوك هذه والقوانين المحلية يتعيّن
قواعد السلوك هذه أو أكثر صرامة منها .قد تفرض تلك المدونات مزيدًا من المسؤوليات على الموظفين العاملين في تلك الوحدات والقطاعات .أي مخاوف متعلقة باحتمال وجود ُ
تصعيدها إلى مسؤول االمتثال.
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رسالة من رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي
الزمالء األعزاء،

الرشيد ،البوصلة التي توجه أفعالك وقراراتك.

ّ
إن االلتزام باألخالق والنزاهة المهنية هو محور أعمالنا
في  AIGوهنا تكمن األهمية البالغة لمدونة قواعد السلوك
الخاصة بنا .إن القيام بما هو صحيح دائما والحفاظ على
بيئة آمنة تشجع الزمالء على اإلعراب عن مخاوفهم
أمر بالغ األهمية في كسب ثقة أصحاب
يُشكالن ً
المصلحة والحفاظ عليها.

إذا كان لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن مدونة قواعد
السلوك المهني بالشركة ،فيُرجى التحدث إلى مديرك أو
إدارة الموارد البشرية أو إدارة االمتثال.

إن ثقافة  AIGقائمة على التعاون والشفافية وإجادة اتخاذ
القرارات .وتؤثر قراراتنا الفردية والجماعية بشكل كبير
على سمعة  AIGوتعد من أهم مقوماتنا.
توضح مدونة قواعد السلوك في  AIGالمبادئ األخالقية
والسياسات الموضوعة لجميع الزمالء في الشركة
والتي ترشدنا لكيفية التعامل مع بعضنا البعض ومع
عمالئنا وشركاء التوزيع والجهات الرقابية وغيرهم
من أصحاب المصالح .وتُش ّكل هذه المدونة ،مع حكمك

نشكرك على التزامك بالحفاظ على القيم األخالقية
العالية والنزاهة في .AIG

بيتر زافينو
رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي

رسالة من مسؤول االمتثال العالمي الرئيسي
الزمالء األعزاء،

الموضحة في المدونة.

تحتوي مدونة قواعد السلوك في  AIGعلى القواعد
والمبادئ التوجيهية التي يتعين على كل منا أن يضعها
نصب عينيه عند االنخراط في األنشطة اليومية.

نشكرك على االستمرار في التمسك بثقافة النزاهة
المتينة لدى شركة  AIGواللتزامك المستمر بمبادئ
مدونة قواعد السلوك في  .AIGإن جهودنا المبذولة تمنح
الثقة لعمالئنا وحملة وثائق التأمين وشركاء التوزيع
والجهات الرقابية وغيرهم من أصحاب المصالح في
مقدرة  AIGومصداقيتها.

تعكس مدونة قواعد السلوك القيم األخالقية ال ُمتّبعة في
 AIGوتوضح القوانين واللوائح التي نخضع لها كشركة.
وبااللتزام بهذه المبادئ ،فإننا نحافظ على سمعة AIG
لتحقيق مبدأ الشفافية وتعزيز وإرساء ثقافة النزاهة.
صممت هذه المدونة لقواعد السلوك لمساعدتك على
ُ
التصرف بطريقة سليمة .وعلى الرغم من أنها تقدم
إرشادات في معظم المواقف ،إال أنها ليست مصدرا ً
شامالً للمعلومات .إذا كانت لديك أسئلة تتعلق بموقف
معين أو عمل أو وظيفة معينة ليست واضحة بالنسبة
لك ،فيُرجى التواصل مع مديرك أو مسؤول الموارد
البشرية أو مسؤول االمتثال .كما نرجو منك التحدث
إلينا إذا رأيت شيئًا قد ال يتماشى مع المبادئ االخالقية
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كارين نيلسون
النائبة األولى للرئيس
مسؤول االمتثال الرئيسي العالمي

الوفاء بالتزاماتنا
يقوم عمل  AIGعلى أساس تعهدنا بدعم منتجاتنا وخدماتنا .إن النزاهة
الشخصية والمهنية ضرورية للوفاء بتعهداتنا وحماية سمعتنا.
إن الوفاء بالتزامات هو أمر في غاية األهمية لموظفينا ،وعمالئنا،
وشركائنا ،ومساهمينا والمجتمعات التي نقيم ونعمل فيها.
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الوفاء بالتزاماتنا

لماذا نُطبق مدونة قواعد السلوك؟

على من تسري هذه المدونة؟

تقدم مدونة قواعد السلوك في ( AIGالمشار إليها باسم "المدونة") توجيهات أخالقية
يتعين علينا االلتزام بها فيما نقوم به من أعمال نيابة عن جميع شركات  .AIGوتعد
مصدرا للمعلومات لجميع المسؤولين والموظفين في  .AIGال تتناول هذه
المدونة
ً
المدونة كل القضايا التي قد تواجهنا ،إال أنها تقدم إرشادات وموارد تتجلى فائدتها عندما
يتعذر علينا اتخاذ الخيار الصحيح .يمكن االطالع على مزي ٍد من المعلومات  -من بينها
القواعد والسياسات ذات الصلة  -في الروابط الموجودة في هذا المستند وكذلك ضمن
سياسات شركتنا.

تسري المدونة على جميع المسؤولين والموظفين في  .AIGإن بعض شركاء العمل مع
 - AIGمثل الوكالء والمستشارين  -يُمثِّلون  AIGأمام العامة ،ونأمل منهم أن يلتزموا
بروح المدونة ،وكذلك مدونة  AIGلقواعد السلوك لألطراف األخرى ،وأي أحكام
تعاقدية سارية ،عند التعامل بالنيابة عن شركات .AIG

لقد تم اعداد هذه المدونة وفقًا لما نُق ّدِمه من التزامات لكل مجموعة من مجموعات
األشخاص التالية:
•إن زمالءنا يثقون في أننا نقدرهم ونحترمهم.
•إن عمالءنا وشركائنا في العمل يثقون في نزاهتنا.
•إن مساهمينا يثقون في إدارتنا.
•تعتمد المجتمعات في مختلف أنحاء العالم علينا ألن نكون شركة فاعلة تتحمل
مسؤولياتها في مجتمعها.
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تعد  AIGمنظمة ضخمة ،ومع ذلك يوحدنا جميعًا التزامنا التام بالوفاء بوعودنا .يقع
على عاتق كل منا مسؤولية استحقاق الثقة التي منحها إياها اآلخرون.

الوفاء بالتزاماتنا

المسؤوليات الفردية
إن الوفاء بمسؤولياتنا يمكننا من النجاح والنمو بالشركة ،في الوقت الحاضر أو في
المستقبل .من المنتظر من كل منا:
•فهم هذه المدونة والعمل وفقًا لها ،ووفقًا لسياسات  ،AIGوالقوانين واألنظمة
السارية.
•السعي للحصول على اإلرشادات من اإلدارة ،أو مسؤولي االمتثال ،أو مستشار
 AIGالقانوني عندما يكون لديك أي تساؤالت.

•أن يتخذ الخطوات الوقائية .أن يتخذ إجراءات معقولة لمنع سوء السلوك وتحديده.
أن يبلغ عن المواقف التي قد تؤثر على قدرة الموظفين على التصرف بشكل
أخالقي بالنيابة عن .AIG

االختبار الرئيسي
التخاذ القرارات األفضل

•إبالغ اإلدارة أو أحد الموارد ال ُمدرجة في الصفحة التالية على الفور عن أية
مخاوف بشأن احتمال وجود أي انتهاكات لهذه المدونة أو لسياسات  AIGأو
للقوانين واألنظمة السارية.

ﻻ

ﻻ

•احرص على التعاون الكامل مع أي تحقيقات داخلية.

مسؤوليات المديرين اإلضافية

ﻻ ﺗ ُﺗﺎﺑﻊ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻻ

•أن يطلب المساعدة من مدراء آخرين ،أو المستشار القانوني ،أو مسؤولي
االمتثال ،أو أخصائي الموارد البشرية في  AIGعندما يكون غير متأكدًا من الرد
المناسب على أي موقف أو اإلبالغ عن ذلك من خالل خط المساعدة على
المتثال في .AIG
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ھل ذﻟك ﻻﺋﻖ وﻧزﯾﮫ؟

ﻟﺳت ﻣﺗﺄﻛدًا

ﻧﻌم

•أن يعمل كمثال يُحتذى به يُطبّق أسمى المعايير األخالقية ويخلق ثقافة قوامها
الثقة ،والشرف ،والنزاهة ويحرص على استدامتها.

حاضرا للموظفين لعرض المشكالت ،أو الشكاوى ،أو المظالم في بيئة آمنة
• ُكن
ً
ومأمونة واحرص على تعزيز سياسة عدم االنتقام .تأكد من معالجة تلك األمور
بطريقة عادلة وفي الوقت المناسب.

ھل ذﻟك ﻣﺗواﻓﻖ ﻣﻊ
ﻗﯾم وﺳﯾﺎﺳﺎت AIG؟

ﻟﺳت ﻣﺗﺄﻛدًا

ﻧﻌم

من المنتظر من كل مدير الوفاء بالمسؤوليات اإلضافية التالية:

مصدرا للمعلومات للموظفين .أن يتأ ّكد من فهم الموظفين لمضمون
•أن يكون
ً
وكيفية تطبيق هذه المدونة ،وسياسات  ،AIGوالقوانين واللوائح السارية خالل
عملهم اليومي.

ﻟﺳت ﻣﺗﺄﻛدًا

ﻧﻌم

•المشاركة في التدريبات على السلوكيات األخالقية واالمتثال لمواكبة المعايير
الحالية وما هو متوقع من شركتنا.
ال يوجد سبب مقبول  -بما في ذلك الرغبة في تحقيق أهداف العمل  -كذريعة النتهاك
هذه المدونة ،أو سياسات  ،AIGأو القوانين أو اللوائح.

ھل ذﻟك ﻗﺎﻧوﻧﻲ؟

اﺗﺻل ﺑﻘﺳم
اﻟﺷؤون
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ

ﻻ

ھل ﻟﻲ أن أرﻏب ﻓﻲ أن
ﯾﻘرأ زﻣﻼﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ،أو
أﺻدﻗﺎﺋﻲ ،أو ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ ،أو
اﻟﺟﻣﮭور ﻋن ھذا اﻷﻣر
ﻓﻲ اﻷﺧﺑﺎر؟

اﺗﺻل ﺑﻣدﯾرك،
أو ﻗﺳم اﻟﻣوارد
اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،أو
اﻟﺷؤون
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،أو
اﻻﻣﺗﺛﺎل

ﻟﺳت ﻣﺗﺄﻛدًا

ﻧﻌم

ﯾﺑدو أن ﻗرارك ﯾﺗواﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻣدوﻧﺔ.
إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾك أي أﺳﺋﻠﺔ أﺧرى ،ﻓﯾﻣﻛﻧك اﻟﺗواﺻل
داﺋ ًﻣﺎ ﻣﻊ ﻣدﯾرك ،أو ﻗﺳم اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ،
أو اﻟﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،أو اﻻﻣﺗﺛﺎل.

الوفاء بالتزاماتنا

طرح التساؤالت والمخاوف
معظم المخاوف المحتمل مواجهتها في العمل يمكن حلها من خالل التحدث إلى اإلدارة أو الموارد البشرية أو عالقات الموظفين أو مسؤول االمتثال المعين للمؤسسة التابع لها
والتعاون معهم .عالوة على ما سبق ،قد يطرح الموظفون تساؤالت أو يعرضون ما لديهم من مخاوف أو يبلغون عن حاالت عدم االمتثال لهذه المدونة أو لسياسات  AIGأو القوانين
واللوائح السارية ،وذلك عن طريق االتصال بأي مما يلي:
•مجموعة  AIGلالمتثال العالمي على الرقم  + 1 646 857-1877أو البريد اإللكتروني .corporatelegalcompliance@aig.com

•خط المساعدة على االمتثال في  AIGعلى الهاتف رقم  1+ 877 2210-244أو عبر اإلنترنت على  ،www.aigcompliancehelpline.comأو مسح رمز االستجابة
السريعة الوارد أدناه ،مع مراعاة القوانين المحلية .يعمل في خط المساعدة على االمتثال طرف ثالث مستقل يقدم تقارير كتابية إلى مجموعة االمتثال لقواعد  AIGالعالمية .يمكن
االتصال بخط المساعدة دون الكشف عن هويتك  -بموجب القوانين المحلية  -وبكافة اللغات الرئيسية.
ي ٍ من المذكورين أعاله (دون الكشف عن هويّتهم عبر
بالنسبة للقضايا المتعلقة بالحسابات ،أو ضوابط المحاسبة الداخلية ،أو مسائل التدقيق ،يمكن للموظفين االتصال بأ ّ
خط المساعدة) ،مع مراعاة القوانين المحلية ،أو إبالغ رئيس لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة  AIGعن هذه القضايا عن طريق البريد اإللكتروني على العنوان التالي
 boardofdirectors@aig.comأو عن طريق الكتابة إلى :رئيس لجنة التدقيقAmerican International Group, Inc., 1271 Ave of the Americas, ،
.Floor 41, New York, NY 10020-1304

خط المساعدة على االمتثال في AIG

زود خدمة خارجي مستقل يتولّى إرسال البالغات
يعمل في خط المساعدة ُم ّ ِ
إلى مجموعة االمتثال العالمية في  .AIGويمكن االتصال دون الكشف عن الهوية ،بموجب القوانين المحلية.

هاتف

ويب

رمز االستجابة السريعة

+1 877 244-2210

aigcompliance
helpline.com

تتولى مجموعة االمتثال العالمية تقييم البالغ
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طلب الحصول على اإلرشادات

اإلبالغ عن المخاوف

ت ُقدم اإلرشادات التخاذ القرار السليم.

سيتم التحقيق في المسألة على الفور بواسطة
الهيئة الداخلية المعنية في .AIG

 – AIGمدونة قواعد السلوك

الوفاء بالتزاماتنا
أسئلة وأجوبة لطرح التساؤالت والمخاوف

س
ج

ماذا يحدث عندما اتصل بخط المساعدة على االمتثال في
AIG؟
بعد تلقي المكالمة ،يقوم مزود الخدمة الخارجي بإرسال تقرير
إلى مجموعة االمتثال العالمية في  .AIGإذا تم تقديم البالغ عبر
اإلنترنت ،فسيقوم مزود الخدمة الخارجي بإرسال البالغ مباشرة
إلى مجموعة االمتثال العالمية.

س
ج

1.إذا اتصلت طلبًا للنصيحة ،فسيتم االتصال بك ومحادثتك بشأن
موضوع االتصال وتزويدك بما تحتاجه من إرشادات وتفسير
حتى يتسنّى لك اتخاذ القرار السليم.
2.إذا كنت ترغب في اإلبالغ عن انتهاك محتمل ،فسيقوم
مزود الخدمة الخارجي بتدوين جميع المعلومات ذات الصلة
وإرسال بالغ إلى مجموعة االمتثال العالمية في  .AIGأي
بالغات بشأن حسابات في محل شك وضوابط الحسابات
الداخلية وشؤون التدقيق ستتم مراجعتها مع ممثلي مجموعة
التحقيقات العالمية ثم  -إذا استدعى األمر  -يتم إبالغها إلى
لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة .AIG
3.إذا كان يمكن معالجة األمر على نحو أكثر مالئمة من خالل
منظمة داخلية أخرى تابعة لشركة ( AIGمثالً الشؤون
القانونية ،أو التدقيق الداخلي ،أو األمن العام ،أو الموارد
البشرية) ،قد تقوم مجموعة االمتثال العالمية بإرسال البالغ
إلى تلك المنظمة لتولي األمر.
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س

ج

هل يمكنني اإلبالغ عن انتهاك ما دون اإلفصاح عن
ُهويتي؟
تُش ّجع  AIGالموظفين المتقدمين ببالغات على الكشف عن هويتهم
حتى يتسنى التحقيق في المعلومات المقدمة على وجه السرعة
وبدقة .فإن قدرتنا على االتصال مباشرة بأي موظف يقوم باإلبالغ
عن مخاوفه من أمر ما سيساعدنا على اإلسراع من خطوات
التحقيق في ذلك األمر .ومع ذلك ،وفقًا للقانون المحلي أو اتفاقية
العمل ،يمكنك اختيار عدم الكشف عن هويتك عند اإلبالغ عن أي
أمر إلى خط المساعدة على االمتثال في .AIG

ماذا عن السرية واالنتقام؟
سيتم بذل أقصى الجهود ال ُمم ِكنة ،بما يتفق مع القوانين وسياسة
 ،AIGللحفاظ على سرية أي موظف يقوم باإلبالغ عن انتهاك فعلي
أو محتمل بنيّة حسنة وتمنع  AIGاالنتقام ضد أي موظف يقوم
بنيّة حسنة باإلبالغ عن انتهاك فعلي أو محتمل لهذه المدونة ،أو
لسياسات  AIGاألخرى ،أو القوانين أو اللوائح السارية.

الوفاء بالتزاماتنا

سياسة عدم االنتقام
تحظر  AIGأي عمل انتقامي ضد أي موظف يقوم بنية حسنة باإلبالغ عن انتهاك فعلي
أو محتمل لهذه المدونة ،أو لسياسات  AIGاألخرى ،أو القوانين أو اللوائح السارية ،كما
التعرض إلى إجراءا ٍ
ت تأديبية تصل إلى
أن انتهاك سياسة عدم االنتقام هذه قد يؤدي إلى
ُّ
الفصل من العمل وتشمله.

اإلجراءات التأديبية
انتهاك هذه المدونة ،أو أي من سياسات  AIGاألخرى ،أو القوانين واللوائح السارية ،أو
سمعة  AIGللخطر ،ومن ثم قد يؤدي إلى اتخاذ
ُعرض ُ
تحريض آخرين على القيام بذلك ي ِ ّ
إجراء تأديبي ضدك .عدم اإلبالغ الفوري عن أية انتهاكات معروفة ارتكبها آخرون وقد
يمثل كذلك انتها ًكا لهذه المدونة .قد تشمل اإلجراءات التأديبية الفصل من العمل وفقدان
االستحقاقات المرتبطة بالعمل.

اإلعفاءات من المدونة
من حين آلخر ،قد تقوم  AIGبتعديل بعض أحكام هذه المدونة أو اإلعفاء منها .يتعين
على كل موظف يرى أنه من المناسب اإلعفاء من أي من األحكام أن يقوم بمناقشة
األمر مع مسؤول االمتثال المعين للمؤسسة .يستطيع مجلس إدارة  AIGأو لجنة الترشيح
وإدارة المؤسسة في المجلس فقط منح اإلعفاء عن شرط معيَّن من أحكام المدونة
لمسؤول تنفيذي في .AIG
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الوفاء بالتزاماتنا

أسئلة وأجوبة

س
ج

ال .في حين أن الشركات الناجحة غالبا ما تضع أهدافا عالية
وتسعى لتحقيقها بجد ،إال أنه يُحظر عليك تما ًما انتهاك مدونة
قواعد السلوك أو سياسات  AIGاألخرى لتحقيق أهدافك.

س
ج

11

تضع مؤسستي أهدافا مختلفة يُفترض بنا تحقيقها.
وأحيانًا أشعر بأنني ملزم بانتهاك المدونة من أجل تحقيق
هذه األهداف .هل هذا مقبول؟

ال تتخذ مديرتنا أي إجراء عادة عندما تطرح عليها أي
مخاوف بشأن سوء سلوك محتمل .فقد صعبت األمور
على الزمالء الذين أبلغوا عن مثل تلك المخاوف .اآلن
بتصرف
أُواجه مشكلة .أحد الزمالء في العمل يقوم
ُّ
ي أن أفعل؟
خاطئ .ماذا ينبغي عل ّ
أفصح عما لديك من مخاوف .تنص المدونة على أنه ينبغي عليك
اإلبالغ عن أي سوء سلوك دون أي تخوف من أعمال انتقامية.
عادة البدء من مديرك المباشر يكون الطريقة ال ُمثلى لمعالجة أي
مخاوف ،ولكن إذا شعرتَ أن ذلك غير مالئم أو أن مديرك لن يُق ّدِم
المساعدة ،فينبغي عليك التحدُّث مع عضو آخر في اإلدارة ،أو
قسم الموارد البشرية ،أو مسؤول االمتثال ال ُمعيّن للمؤسسة التي
تتبع لها .كما يمكنك االتصال أو إرسال بالغ عبر اإلنترنت إلى خط
المساعدة على االمتثال في .AIG
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س
ج

إذا رأيت أن القانون المحلي يتعارض مع هذه المدونة،
فماذا أفعل؟
إذا كنت تعتقد أن القوانين المحلية تتعارض مع المدونة ،فيرجى
مناقشة المسألة مع مسؤول االمتثال المعين للمؤسسة التي تتبع
لها.

التزاماتنا تجاه بعضنا البعض
لطالما كانت شركات  AIGومؤسساتها السابقة من الشركات الرائدة في جميع
أنحاء العالم في تقديم خدمات التأمين على مدار  100عام؛ وذلك ألننا نؤمن
بمقدرة تنوع األفراد وموهبتهم في تقديم أعلى قيمة وأفضل أداء لكل من عمالئنا
ومساهمينا.
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التزاماتنا تجاه بعضنا البعض

التنوع العالمي والمساواة واالدماج
وتنوع األفراد ،واألفكار ،والمهارات كما هو ُموضّح في
شركة  AIGملتزمة بإدماج ُّ
سياستها العالمية للموارد البشرية.
تسعى  AIGإلى توظيف أفضل الكفاءات وترقيتها عبر توفير بيئة حيوية تجمع
األشخاص الذين يتمتعون بمهارات وأفكار متنوعة .إن القوة العاملة الشاملة،
والمتنوعة ،والمتساوية ترعى االبتكار وت ُ ِ ّ
عزز مركزنا كرائد في السوق العالمية.
تعتمد  AIGعلى مساهمات األشخاص المحليين الذين يدركون الثقافات في البلدان
والواليات التي نزاول بها أعمالنا .تتعهد  AIGدائ ًما بتوظيف الخبراء المحليين وتزويد
ً
فضاًل عن الرواتب المجزية.
الكفاءات المحلية ببيئة عمل مهنية وفرص ريادية
تتيح  AIGلموظفيها الفرصة المواتية للتعلم والتميز في أعمالهم والنمو مع المنظمة
والتربح ماليًا.

احترام اآلخرين
إن تعاملنا باحترام مع اآلخرين يعني أننا ال نقوم بالتميز بينهم بناء على العمر ،أو
العرق ،أو الجنس ،أو الهوية الجنسية ،أو التعبير الجنسي ،أو االختالفات اللغوية ،أو
الجنسية أو األصلي القومي ،أو الحمل ،أو األسرة أو الحالة االجتماعية ،أو القدرات
البدنية والعقلية والتنموية ،أو العرق أو الدين أو المعتقد ،أو التوجه الجنسي ،أو لون
البشرة ،أو الطبقة االجتماعية أو االقتصادية ،أو التعليم ،أو أنماط العمل والسلوك ،أو
االنتماء السياسي ،أو الخدمة العسكرية ،أو الطائفة ،أو أية حالة أخرى مرعية بموجب
القوانين المحلية السارية.
كما أن االحترام يعني تقديرنا لالختالفات بين بعضنا البعض .نحن نحترم آراء بعضنا
البعض ونُعامِ ل جميع زمالئنا بشك ٍل عادل ونحترم كرامتهم.

احترام حقوق اإلنسان
تحترم  AIGحقوق اإلنسان وتلتزم بضمان عدم ممارسة عمالة األطفال ،أو أشكال الرق
المعاصرة ،أو االتجار بالبشر داخل .AIG
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الوفاء بالتزاماتنا
احترام اآلخرين
•إتاحة الفرص للموظفين بنا ًء على معايير األداء واألهداف المرتبطة
باألداء الوظيفي.
•االلتزام بقوانين العمل والتوظيف المحلية ،بما في ذلك القوانين الخاصة
بمنع التمييز والتن ُّمر في مكان العمل والمضايقة.
•توفير بيئة عمل خالية من المضايقات ،والتن ُّمر في مكان العمل ،والتمييز
في المعاملة.
•تصعيد أية مخاوف لديك بشأن بيئة عملك إلى قسم الموارد البشرية أو
عالقات الموظفين أو مسؤول االمتثال المعين للمؤسسة التي تتبع لها.

التزاماتنا تجاه بعضنا البعض

توفير بيئة عمل خالية من المضايقات والتهديد

تعاطي الكحول والمخدرات

لن تتسامح  AIGمطلقًا مع أي سلوكيات ترهيب أو تسلط سوا ًء وقع السلوك غير المالئم
مباشرا أو غير مباشر ،أو
مرارا .ويمكن أن يكون التسلط أو الترهيب
مرة ً واحدة أم
ً
ً
مقصودًا أو غير مقصود ،بواسطة شخص واحد أو عدة أشخاص ،وضد شخص واحد
أو أكثر ،كما يمكن أن يقع في مكان العمل و/أو أثناء الوظيفة بالشركة .ويمكن أن يأخذ
ً
أشكااًل متعددة فقد يكون شفهيًا أو غير شفهي ،أو عبر اإلنترنت ،أو
التسلط أو الترهيب
بدنيًّا ،أو في صورة إيماءات أو إقصاء.

يُحظر تعاطي المخدرات غير المشروعة أو بيعها أو حيازتها أو العمل تحت تأثيرها في
 ،AIGكما يحظر كذلك تعاطي الكحول المفرط أو غير المناسب أثناء مزاولة األعمال
لصالح  .AIGلن يتم التسامح مع أي سلوك غير الئق أو تبريره لوقوعه تحت تأثير
الكحول أو المواد األخرى.

مكان عمل سليم وصحي وآمن
تلتزم  AIGبمزاولة أعمالها على نحو يحمي صحة وسالمة وأمن الموظفين والعمالء
طوال فترة تواجدهم في مباني ومقار  .AIGيجب اإلبالغ على الفور عن الحاالت التي
خطرا على الصحة أو السالمة أو األمان أو البيئة إلى اإلدارة أو األمن العام.
قد تش ّكِل
ً
يتطلب الحفاظ على مكان عمل آمن وسليم أن يبقى جميع الموظفين يقظين داخل المكتب
وفي أي مكان يقومون فيه باألعمال نيابةً عن شركات  .AIGقم بإخطار اإلدارة أو أمن
الشركة بأي مسألة قد تؤثر على أمن  AIGأو استعدادها لحاالت الطوارئ أو للسالمة
من الحريق أو استعدادها لتأمين سالمة الحياة.
تُدرك  AIGأن صحة وعافية موظفينا ضرورية لضمان السالمة المؤسسية لشركتنا كما
يترتب عليهما تقديم خدماتنا على أفضل نح ٍو إلى عمالئنا وشركاء العمل والمساهمين
لدينا ومجتمعنا ومع بعضنا البعض .ونلتزم بدعم ترسيخ ثقافة مكان العمل التي تعزز
العافية البدنية والعقلية واالجتماعية لموظفينا ولن نتسامح مع اإلجراءات التي تؤثر على
هذا االلتزام.
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السلوك المحظور
المضايقة
•إيماءات أو اتصال جسدي غير مرغوب فيه.
•عرض صور أو مواد أخرى فاضحة جنسيًا أو بذيئة.
•اإلهانات والمزاح غير الالئق أو التعليقات المهينة (بشكل صريح أو
بالتلميح).

العنف والترهيب
•األعمال والتهديدات بالترهيب و/أو العنف ضد الموظفين ،أو العمالء،
أو الزوار سواء في مقر الشركة أو عبر قنوات االتصال الخاصة بها.
•أعمال الترهيب والتهديد و/أو العنف التي يمارسها موظفو  AIGخالل
قيامهم باألعمال نيابةً عن الشركة.

التزاماتنا تجاه بعضنا البعض

خصوصية الموظف
تحترم  AIGالمعلومات الشخصية للموظفين وممتلكاتهم .ومع ذلك ،يتعيّن على AIG
اتخاذ خطوات من أجل:
)(1منع الجرائم ،و/أو غسل األموال ،و/أو االحتيال ،و/أو الجرائم المالية ،و/أو
االنتهاكات األخرى للقانون المعمول به ،أو اكتشافها أو التحقيق فيها؛
)(2االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها ،وأي سياسات وإجراءات معمول بها لدى
 ،AIGبما فيها هذه المدونة؛
)(3حماية معلومات شركة  AIGمن فقدانها ،أو سرقتها ،أو جمعها ،أو استخدامها ،أو
اإلفصاح عنها ،أو تدميرها ،أو غيرها من صور التعامل مع معلومات شركة  AIGأو
سوء استخدامها؛
صرح به ألنظمة تكنولوجيا
)(4منع ،واكتشاف ،والتحقيق في االستخدام غير ال ُم ّ
المعلومات الخاصة بشركة "( AIGأنظمة تكنولوجيا المعلومات") وبيانات أنظمة
تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة AIG؛
)(5ضمان فعالية تشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة ( AIGبما في
ذلك الهواتف والبريد اإللكتروني واإلنترنت)؛
)(6لألغراض األمنية أو المتعلقة بالصحة والسالمة؛
)(7لألغراض اإلدارية؛
)(8المساعدة في التحقيقات ،أو الشكاوى ،أو طلبات الجهات الرقابية ،أو للتقاضي،
أو التحكيم ،أو الوساطة ،أو اإلجراءات القانونية األخرى ،أو االلتزامات أو الطلبات
ال ُمقدّمة من األفراد؛
)(9إثبات وجود الوقائع (مثل االحتفاظ بسجالت المعامالت)؛
) (10التأكد من االمتثال لممارسات أو إجراءات الجهات الرقابية أو الرقابة الذاتية
المتعلقة بشركة AIG؛
) (11تأكيد أو وتوضيح المعايير التي يتم تحقيقها أو يجب تحقيقها من جانب األشخاص
الذين يستخدمون أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة  ،AIGبما في ذلك
االمتثال لهذه المدونة وسياسات  ،AIGأو معاييرها ،أو اجراءاتها ،أو مبادئها التوجيهية،
أو أي شروط استخدام أخرى لديها فيما يتعلق باستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات
الخاصة بشركة  ،AIGبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تلك المتعلقة بأمن
المعلومات واألمن االلكتروني؛
) (12في سياق الدعم التشغيلي وتطوير أعمالنا ،مثل تقييم جودة خدمة العمالء والكفاءة
والتكلفة وأغراض إدارة المخاطر؛ أو
) (13ألي غرض آخر يجوز بموجبه لشركة  AIGاجراء المراقبة ،حسب ما يسمح به
القانون المعمول به.
ّ
االطالع على إشعار خصوصية
لمعرفة معلومات إضافية عن الموضوع ،يُرجى
الموظفين.
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لهذه األغراض ال ُمشار إليها ،يجوز لشركة  AIGمراقبة دخولك واستخدامك ألنظمة
تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة  AIGوأي بيانات تنقل عبر أنظمة تكنولوجيا
المعلومات الخاصة بشركة  AIGوموجودة فيها .للحصول على مزيد من المعلومات،
ّ
االطالع على إشعار المراقبة العالمي لشركة .AIG
يُرجى
مع مراعاة القوانين السارية ،على الموظفين أال يتوقّعوا حصولهم على الخصوصية
فيما يتعلق باستخدامهم ألنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة  ،AIGأو فيما
يتعلق بأي مواد أو معلومات داخل أنظمة  .AIGيُرجى قراءة إشعار تسجيل الدخول إلى
أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة ( AIGال ُمتاح للمراجعة والموافقة عليه عند
تسجيل الدخول إلى نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركة  )AIGللحصول على
مزيد من المعلومات.
يجوز لشركة  AIGأيضًا مراقبة ومراجعة لقطات الفيديو المباشرة ،وتسجيالت الفيديو،
والوصول إلى السجالت ،التي قد تكون مرتبطة بمقار  AIGوالمرافق األخرى التي
يصل إليها الموظفون والزائرون.
كما يجوز لشركة  AIGفحص ،ومراجعة ،ونسخ ،واالحتفاظ بأي مستندات ،ومواد
أخرى داخل مقار ومنشآت ( AIGمثل محطات العمل ،والمكاتب ،والمناضد ،وخزائن
الملفات ،وأماكن التخزين األخرى).
مع مراعاة القوانين السارية ،على الموظفين أال يتوقّعوا حصولهم على الخصوصية
فيما يتعلق باستخدامهم لمقار شركة  AIGأو منشآتها األخرى ،أو فيما يتعلق بأي مواد أو
معلومات داخل مقار شركة  AIGأو منشآتها األخرى.

التزاماتنا تجاه بعضنا البعض
ماذا يًقصد بمعلومات شركة AIG؟
تشير معلومات شركة  AIGإلى المعلومات السرية للغاية ،أو السرية ،أو
الداخلية ،على النحو المحدد في السياسة العالمية ومعايير التعامل مع
المعلومات في  .AIGوتشمل هذه الفئات المعلومات الشخصية ومعلومات
العمل.

تشمل األمثلة على معلومات شركة  ،AIGعلى سبيل المثال ال
الحصر ،ما يلي:

المعلومات السرية للغاية

المعلومات الشخصية الحساسة
•االسم ورقم الهوية الصادرة عن الحكومة ،أو رقم الحساب المالي ،أو المعلومات
الطبية أو الصحية

المعلومات التجارية

•المعلومات المالية الحساسة غير المتاحة للعامة لدى شركة AIG
•معلومات اجتماعات مجلس اإلدارة
•األسرار التجارية
•األنشطة التجارية غير المتاحة للجمهور
•المراسالت السرية بين المحامي و ُمو ّكِله ،وحصيلة عمل المحامي والمستندات
السرية األخرى

المعلومات السرية

المعلومات الشخصية
•االسم وبيانات األجر أو تفاصيالالتصال الشخصية غير المتاحة للنشر للقوى
العاملة

المعلومات التجارية

•قائمة العمالء التجاريين
•بوليصة التأمين أو معلومات المطالبات الخاصة ب ُمؤ ّمن عليه تجاري أو ُمق ّدِم
الطلب
•أبحاث السوق وتحليل المخاطر

المعلومات الداخلية

المعلومات الشخصية
•االسم

•رقم تعريف الموظف

المعلومات التجارية

•المراسالت الداخلية غير الحساسة بين العاملين
•خطط أو أساليب التسويق غير الحساسة
•المعلومات المحفوظة على شبكة إنترانت AIG
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التزاماتنا تجاه بعضنا البعض

أسئلة وأجوبة

س
ج

س
ج

يقوم المدير والعديد من زمالئي بقول النكات التي يغلب
أشتك
عليها الطابع الجنسي وأجد ذلك مهينا للغاية .لم
ِ
ألنني أعلم أنهم سيطلبون مني االهتمام بشؤوني الخاصة
أو سيقولون إنني أتصنع مشكلة من ال شيء .فهل هم
على حق؟
ال ،إنهم مخطئون .فالنكات المهينة ذات الطابع الجنسي ،حتى في
المحادثات الخاصة التي قد يسمعها اآلخرون بالصدفة ،قد تكون
صورة من صور التحرشً .
أواًل ،حاول التحدث مع مديرك وزمالئك.
إذا تعذر ذلك ،أو إذا كنت منزع ًجا من القيام بذلك ،تحدث مع ممثل
قسم الموارد البشرية أو اتصل بمسؤول االمتثال المعين للمؤسسة
التي تتبع لها أو تواصل مع خدمات الموارد البشرية المشتركة عبر
.HRSharedServices@aig.com

أليس التنوع شأن من الشؤون األمريكية فحسب؟ ما
َ
الداعي لتضمينه في مدونة تسري على مؤسسة عالمية
مثل AIG؟
إن التنوع شأن عالمي .لطالما عملنا سويًا الستخدام الكفاءات
الفريدة من نوعها ووجهات نظر القوة العاملة العالمية المتنوعة
لدينا .إن التنوع هو أحد العناصر األساسية المساهمة في نجاح
 .AIGالتخاذ قرارات سليمة ولخدمة عمالئنا حول العالم ،نحتاج
إلى نطاق واسع من وجهات النظر والخلفيات.
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سمعت مديرتي بالصدفة تتحدث مع أحد المديرين عن
بعض المعلومات الخاصة المتضمنة في السجالت الطبية
ي أن أفعل؟
لزميل .ماذا ينبغي عل ّ
المعلومات الطبية أو الصحية هي معلومات شخصية حساسة
للغاية ويجب الحفاظ على سريّتها بدقّة .ومن ثم ،يُعد تبادل مثل هذه
المعلومات بشكل غير مناسب مخالفًا لسياسة  .AIGويتعين عليك
تصعيد األمر إلى موظفي اإلدارة المختصين .إذا لم تكن مستري ًحا
لعرض هذا األمر على اإلدارة ،فأبلغ قسم الموارد البشرية أو اتصل
بمسؤول االمتثال المعين للمؤسسة التي تتبع لها .باإلضافة إلى
ذلك ،يمكنك االتصال بخط المساعدة على االمتثال في  ،AIGمع
مراعاة القوانين المحلية.

التزاماتنا في سوق العمل
تشتهر  AIGبروح المبادرة .نحن نتنافس بكل ضراوة لخلق فرص جديدة
لعمالئنا وألنفسنا .ونسعى لتحقيق مزايا تنافسية فقط من خالل ممارسات
األعمال القانونية واألخالقية.

 – AIG 18مدونة قواعد السلوك

التزاماتنا في سوق العمل

خصوصية العمالء وأمن البيانات
يتوقع عمالؤنا منا أن نتعامل بحرص لحماية المعلومات التي يتبادلونها معنا .ال تُخاطِ ر
مطلقًا بثقة أي عميل عبر الكشف عن معلومات العميل السرية للغاية أو السرية  -بما
في ذلك المعلومات الشخصية  -بطريقة تتعارض مع سياسات وإخطارات الخصوصية
الخاصة بشركة  AIGأو لغير الجهات التي تحتاج إلى معرفة هذه المعلومات ألسباب
مشروعة تتعلق بالعمل.
قد يختلف تصنيف المعلومات كمعلومات شخصية من بلد إلى آخر .يتحمل الموظفون
الذين يتعاملون مع معلومات العمالء مسؤولية االطالع على قوانين خصوصية البيانات
وأمن المعلومات السارية واالمتثال لها .في كافة األحوال علينا أن نحافظ على تدابير
وقائية مناسبة على األصعدة المادية واإلدارية والفنية فيما يخص معلومات العمالء
السرية للغاية أو السرية  -بما في ذلك المعلومات الشخصية.
علينا أن نحرص بشكل خاص على اتباع القوانين واألنظمة والسياسات عند مشاركة
المعلومات الشخصية مع أطراف أخرى (حتى وإن كان ذلك ألغراض العمل
المشروعة) وعند نقل المعلومات الشخصية خارج حدود الدولة .إذا كانت لديك أي أسئلة
حول خصوصية البيانات و/أو أمن المعلومات ،استشر المدير ،و/أو المستشار القانوني
بوحدة العمل ،و/أو المسؤول المعني بشؤون الخصوصية ،و/أو مسؤول االمتثال بوحدة
العمل أو مكتب الخصوصية .للحصول على معلومات إضافية حول هذا الموضوع،
ّ
االطالع على السياسة العالمية ومعايير التعامل مع المعلومات في .AIG
يُرجى
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التزاماتنا في سوق العمل

تضارب المصالح

فرص الشركة

ال يجوز لك استخدام منصبك في  AIGلتحقيق مكاسب أو مزايا شخصية غير الئقة
ألحد أفراد عائلتك .ينبغي تجنُّب أي موقف يتسبب ،أو يبدو إنه سيتسبب في تضارب
بين مصالحك الشخصية ومصالح  .AIGتحدد سياسة  AIGلتضارب المصالح لدى
الموظفين حول العالم بعض األمثلة لمساعدة الموظفين على التعرف على احتمال
وجود تضارب في المصالح وتنُص على اإلجراءات التي ينبغي اتّباعها لإلبالغ عن
تضارب المصالح ال ُمحت َملة تلك.

يحظر على موظفي  AIGأن يأخذوا ألنفسهم أو يقوموا بتوجيه ألي طرف ثالث أي
فرصة عمل يتم اكتشافها من خالل استخدام ممتلكات  AIGأو معلوماتها أو وضعها ،ما
لم يكن قد تم عرض تلك الفرصة بالفعل على  AIGوقامت برفضها .يحظر على موظفي
الشركة استخدام ممتلكات الشركة أو معلوماتها أو وضعها لتحقيق مكاسب شخصية مع
إقصاء  AIGكما يحظر عليهم التنافس مع .AIG
العالقات الشخصية

ينبغي اإلبالغ عن احتمال وجود تضارب في المصالح إلى اإلدارة التي ستعمل بالتعاون
مع مسؤول االمتثال المعين للمؤسسة التي تتبع لها ،أو في حالة ما كان األمر يتعلق بأحد
موظفي  ،AIGمع مسؤول االمتثال الرئيسي العالمي بالشركة أو من ينوب عنه ،لتحديد
الطريقة المثلى لمعالجة الموقف.

يُتوقّع من الموظفين التحكم في عالقاتهم الشخصية في مكان العمل (على سبيل المثال،
تعارض فعلي أو محسوس
توظيف األقارب ،العالقات العاطفية) بطريقة تمنع وقوع أي ُ
بين العالقات الشخصية  /العائلية ومسؤوليات العمل واإلنتاجية.

يتعين على الموظفين عدم االشتراك في التصرف أو المعاملة حتى يتلقوا موافقة كتابية
بالقيام بذلك من قبل مدراءهم ومسؤول االمتثال المختص ،كما هو موضح في السياسة.

ينبغي أال يؤثر أفراد العائلة المقربون وأفراد المنزل واألشخاص الذين تربطك بهم
عالقة شخصية قوية على قرارات العمل بشكل غير مالئم.

الوفاء بالتزاماتنا
تضارب المصالح
•اتخذ دائ ًما القرارات التي تحقق أفضل المصالح لشركة  AIGولعمالئها -
وليس لتحقيق مكاسب شخصية.
•كن دو ًما منتب ًها لما قد يحول األنشطة الشخصية إلى احتمال وجود
تضارب في المصالح ،مثل تولي وظيفة ثانية لدى أو إجراء استثمار في
أعمال أحد عمالء  AIGأو بائع يتعامل معها أو منافس لها.
•ناقش مع مديرك أي موقف يمكن اعتباره تضارب محتمل في المصالح.
•اتخذ تدابير وقائية لمعالجة الحاالت التي قد تضع مصالحك أو مصالح
أي فرد من عائلتك أو صديق لك في حالة تضارب مصالح محتملة مع
.AIG
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ّ
االطالع على
للحصول على معلومات إضافية حول هذا الموضوع ،يُرجى
سياسة الموارد البشرية العالمية لشركة  ،AIGوالتي يجب قراءتها باالقتران مع
الكتيبات المحلية الخاصة بالموظفين والمعايير المحلية (إن وجدت) .إذا كانت لديك أي
أسئلة أو لإلفصاح عن معلومات ،فيُرجى االتصال بقسم الموارد البشرية ،أو عالقات
الموظفين ،أو مسؤول االمتثال لوحدة عملك.
األنشطة الخارجية
تحترم  AIGخصوصية كافة موظفيها ،ومع ذلك إال إذا كنت مقي ًما في بلد حيث تكون
مثل هذه البالغات محظورة بموجب القانون المحلي ،يجب عليك اإلدالء وتلقي موافقة
كل من اإلدارة وقسم االمتثال لالشتراك في أنواع محددة من األنشطة الخارجية ،على
سبيل المثال ال الحصر ،األنشطة التالية:
•عند العمل مع شركة خارجية أو اتحاد تجاري  -بصفة موظف ،أو عضو مجلس
إدارة ،أو مسؤول ،أو أمين ،أو شريك ،أو مستشار ،بغض النظر عما إذا كانت
تلك الشركة تتعامل في الوقت الحاضر مع  AIGأو تسعى إلى ذلك ،أو تُنافس
 ،AIGأو تسعى إلى ذلك ،وسواء كنت تحصل على أجر مقابل نشاطك هذا  -يتعين
الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مديرك أو مسؤول االمتثال المكلف
قبل تولِّي هذا النوع من النشاط الخارجي .يجب تجديد موافقة المدير ومسؤول
االمتثال بصفة سنوية ،وعند أي مرحلة يحدث فيها تغيير في الحقائق ذات الصلة
التي ُمنحت على أساسها الموافقة األصلية.

التزاماتنا في سوق العمل

•عند العمل مع مؤسسة ،أو منظمة خيرية ،أو منظمة ال تهدف للربح ً
عماًل تتلقى
فيه راتبًا نظير خدماتك أو تشغَل فيها منصبًا ينطوي على مسؤولية مالية (مثل
العمل كأمين الخزانة ،أو عضو لجنة التدقيق ،أو عضو لجنة االستثمار بمجلس
إدارة الشركة)؛ يتعين الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مديرك أو مسؤول
االمتثال المكلف قبل تولِّي مثل هذا النوع من النشاط الخارجي .يجب تجديد موافقة
المدير ومسؤول االمتثال بصفة سنوية ،وعند أي مرحلة يحدث فيها تغيير في
الحقائق ذات الصلة التي ُمنحت على أساسها الموافقة األصلية .ال يسري هذا
الحكم على الخدمة في مجلس إدارة جمعية تعاونية ،أو اتحاد ذو ملكية مشتركة،
أو هيئة مشابهة تستقر فيها ،أو شركة قابضة ،أو اتحاد شركات ،أو هيئة مشابِهة
صا لك ،أو لممتلكات أو تخطيط ضرائب أسرتك.
مؤسّسة خ ّ
صي ً
•عند تقديم عرض ،أو إلقاء خطاب ،أو تقديم خدمة في أي اجتماع نقاش بحيث
تحصُل على أتعاب ،أو مكافأة ،أو عائد ،أو مِ نحة فخرية ،أو أي مبالغ أخرى
نظير ذلك؛ يتعيّن الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من مديرك أو مسؤول
االمتثال ال ُمكلّف وذلك قبل قبول أي أتعاب ،وقد يتعيّن عليك تسليم األتعاب
التي تتلقّاها إلى  .AIGباإلضافة إلى ذلك ،أي مواد يتم استخدامها أثناء العرض
التقديمي ،أو إلقاء خطاب ،أو تقديم خدمة لهيئة ما يجب أن يُراجع قبل التقديم طبقًا
لسياسة المؤسسة أو سياسة .AIG
•عند العمل كمو ّ
ظف عام ،أو ُمعيَّن لدى هيئة حكومية ،أو مرشّح لمنصب
باالنتخاب ،يجب الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مسؤول االمتثال
الرئيسي العالمي لدى  AIGأو من ينوب عنه وكذلك من مديرك .يجب تجديد
الموافقة عند انتهاء المدّة ،وقبل الشروع في إعادة االنتخاب أو إعادة التعيين.
لتجنّب حتى ظهور أي تضارب مع مصالح  ،AIGيجب عليك في أي وقت تُشارك فيه
في جهود دعم المجتمع التي تتم خارج إطار البرامج التي ترعاها ّ ،AIGأاّل تقوم مطلقًا
باإليحاء بدعم  AIGلتلك الجهود.
الهدايا والضيافة
إن الهدايا المتواضعة والضيافة المناسبة قد تساعد على تعزيز عالقات األعمال ،إال أن
هذه المجامالت التجارية  -سوا ًء كانت مقدمة أو متلقاه من قبل الموظفين -يجب أال تؤثر
بشكل غير مناسب على قرارات العمل.
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الهدية هي أي شيء ذو قيمة مادية يتم تقديمه إلى الموظف ،أو منه ،إلى ،أو من ،موظف
آخر ليس من موظفي  AIGحيث يكون -أو من المحتمل أن يكون -هناك عالقة عمل
بين األطراف .الضيافة هي حدث له غرض عمل ُمحدّد يتض ّمن وجود كل من موظف
 AIGوموظف آخر ليس من موظفي  .AIGإذا حضر أحد موظفي  AIGفقط في الحدث،
فيتعيّن على موظف  AIGأن يضع في االعتبار أن الحدث هدية وتخضع لمبلغ القيمة
المادية المعمول به.
إذا قُ ّدِمت لك هدية أو ضيافة تتعارض مع المعايير المحددة مسبقًا في سياسة تضارب
المصالح في  ،AIGفاعتذر بلطف عن قبول الهدية أو الضيافة .إذا كان االعتذار عن
قبول هدية سيكون محر ًجا أو يضر بعالقة العمل ،فاقبل الهدية نيابةً عن  AIGوانقلها إلى
مديرك والذي بدوره مع مسؤول االمتثال المعين للمؤسسة ،سيحددان الطريقة المناسبة
للتصرف في الهدية.
ال يمكن قبول النقد أو ما يُعادله  -بما في ذلك شهادات الهدايا ،أو الشيكات ،أو شيكات
المسافرين ،أو الحواالت المالية ،أو األوراق المالية االستثمارية ،أو الصكوك القابلة
للتداول ،أو تسديد رسوم بطاقة ائتمان أو أمور مشابهة أو عرضها كهدايا  -بغض النظر
عن المبلغ.
قد تفرض وحدات العمل قيودًا إضافية على الهدايا والضيافة ومتطلبات إبالغ إضافية.
إن الموظفين مسؤولون عن الفهم واالمتثال إلى كل وثائق السياسة المنطبقة عليهم.

التزاماتنا في سوق العمل

الهدايا أو الضيافة المناسبة ،سوا ٌء أكانت مقدمة أو
مستلمة يجب أن تكون:
•لها غرض عمل بعينه.
•تتسم بحسن الذوق دون مبالغة أو إفراط.
•أال تتم مبادلتها بشكل متكرر مع نفس المصدر.
•أن يكون مسمو ًحا بها بموجب سياسات  AIGوسياسة المنظمة المتلقية.

الوفاء بالتزاماتنا
الهدايا والضيافة
•ال تسمح بأن تؤثر هدايا العمل والضيافة -سواء تم تقديمها أو استالمها-
على قرارات العمل بشكل غير مالئم.
•تذكر أنه إذا كان مقدم الضيافة غير موجود ،فإن الترفيه يخضع
للسياسات الخاصة بالهدايا.
•عليك مراعاة الحساسيات المحلية والثقافية عند تبادل الهدايا والضيافة
المهنية.

•أن تكون مناسبة وعادية ومعتادة وقانونية في الدولة أو المنطقة التي يتم
تبادلها فيها.

•ال تقدم أو تقبل الهدايا الثمينة أو الضيافة باهظة التكلفة.

•أال يكون الغرض منها التأثير على نحو غير الئق على قرارات العمل.

•ال تسع للحصول على هدايا أو خدمات أو ضيافة.

•أال يتم طلبها من قِبَل موظفي .AIG

•أبلغ المدير ومسؤول االمتثال المعين للمؤسسة التي تتبع لها بأية هدية
دوالرا وسلمها إليهما للتصرف فيها.
تزيد قيمتها عن 150
ً

•أال تكون نقدًا أو ما يعادل النقد (على سبيل المثال :شهادات الهدايا (قسائم
أو كروت الهدايا القابلة لالستبدال نقدًا)) ،دون النظر إلى المبلغ.
دوالرا أمريكي.
•إذا كانت الهدية ال تزيد قيمتها عن 150
ً

تقديم الهدايا والضيافة والترفيه للمسؤولين الحكوميّين
تشارك  AIGفي العمل مع العديد من الشركات العميلة المملوكة أو الخاضعة إلدارة
الحكومة .وهي قد تتضمن بنوك مركزية ,ووزارات مالية ,وصناديق تقاعد ,ومؤسسات
أخرى (بما في ذلك خطوط الطيران والبنوك التجارية) .العديد من ممثلي هؤالء العمالء
قد يعتبرون مسؤولين حكوميين بموجب القوانين المحلية أو قوانين مكافحة الرشوة.
ولذلك يتعين على الموظفين الذين لديهم عقود مع موظفين حكوميين أن يدركوا األمور
والمخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن التعامالت مع مثل هؤالء العمالء.
يلزم الحرص على نحو خاص عند تقديم الهدايا والضيافة إلى مثل هؤالء العمالء .أي
هدايا ،أو ضيافة ،أو رحالت يجب أن تتوافق مع سياسة  AIGالعالمية لمكافحة الفساد
والقوانين المحلية .تقوم العديد من الدول التي تعمل معها أو بها  AIGبتحديد قيمة الهدايا،
أو الضيافة ،أو الرحالت التي يجوز للمسؤولين الحكوميين بها قبولها.
باإلضافة إلى االلتزام بالسياسة العالمية لمكافحة الفساد في  ،AIGفإن جميع
الرحالت ،والهدايا ،واألنشطة الترفيهية ال ُمقدّمة إلى مسؤول حكومي يجب أن تُراعي
السياسة العالمية إلدارة النفقات في  AIGوأي سياسات معمول بها ت ُخص األعمال
التجارية المحلية.
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•يُشترط الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من مديرك وموظف
دوالرا أمريكيًّا إلى
االمتثال المحلي قبل تقديم هدية تزيد قيمتها عن 150
ً
أي مسؤول غير حكومي.
•ال تقدم أي شيء يمكن اعتباره رشوة أو مدفوعات أو هدايا أخرى غير
مالئمة .عند تقديم هدايا أو ضيافة لمسؤولين حكوميين ،عليك االمتثال
للسياسة العالمية لمكافحة الفساد في  .AIGيُشترط الحصول على
موافقة مكتوبة مسبقة من مديرك ومسؤول االمتثال المحلي قبل تقديم
دوالرا أمريكيًا إلى مسؤول حكومي أو هدية،
وجبة تزيد قيمتها عن 25
ً
أو رحلة أو أي ضيافة أخرى إلى مسؤول حكومي بأي مبلغ.

التزاماتنا في سوق العمل

العالقات مع شركائنا في العمل
يُعد شركاؤنا في العمل امتدادًا لشركة  .AIGعند العمل لصالح ونيابةً عن  ،AIGيُتوقّع
من شركاء العمل التحلِّي بالروح المهنية الواردة في هذه المدونة والواردة في مدونات
وردين العاملين مع  AIGوبأي شروط
قواعد السلوك الخاصة بالجهات الخارجية وال ُم ِ ّ
تعاقدية سارية.
يجب أن يمتنع شركاء العمل عن العمل بطريقة محظورة أو تُعتبر غير مالئمة من
قبل أي موظف في  .AIGعلينا جميعًا أن نتأكد من أن العمالء ،والمنتجين ،والوكالء،
وردين ال يستغلون عالقاتهم مع  AIGأو يستخدمون اسم  AIGفيما يرتبط بأي
وال ُم ِ ّ
معامالت احتيالية ،أو غير أخالقية ،أو غير نزيهة.
يُتوقّع من شركاء أعمال  AIGأال يُقدِموا على تقديم حوافز للموظفين أو لغيرهم م ّمن
يمارسون أنشطة مع  AIGالنتهاك معايير المدونة.

وردين
ّ
تنوع ال ُم ِ ّ
وتلتزم شركة  AIGبالتنوع عند إدراج ومراعاة وإشراك الموردين وأن تعمل معهم وفقًا
وردين
لما تمليه سياسة تنويع الموردين في  .AIGتسعى  AIGإلقامة شراكات مع ُم ِ ّ
وردين الذين يشاركونAIG
يعملون في مجاالت مختلفة .ونحن نُق ّدِر بشكل خاص ال ُم ِ ّ
بالتنوع ،والشمول ،والعمل على ضمان التقدم ودعم االلتزامات
في التفاني وااللتزام
ُّ
البيئية ،واالجتماعية ،والتزامات الحوكمة.
على كل منا دعم برنامج تنوع الموردين في  AIGوذلك بتشجيع االستعانة بالموردين
الذين يستوفون المواصفات.
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الوفاء بالتزاماتنا
العالقات مع شركائنا في العمل
•كن منتب ًها لممارسات العمل الخاصة بوكالء  AIGوغيرهم من ال ُممثلين
للتأكد من استخدامهم للوسائل المناسبة لتقديم خدماتنا.
•تطبيق إجراءات الحرص والتدقيق الالزمة تجاه الوكالء،
والمستشارين ،والمقاولين المستقلين المحتملين ،والموردين قبل
االستعانة بخدماتهم.
موردي  AIGأو وكالئها أو تحرضهم على المشاركة في
•ال تجبر مطلقًا ّ
أنشطة مخالفة.
وردين ،والوكالء ،وغيرهم من ال ُممثِّلين باحترام وتقدير.
•تعامل مع ال ُم ِ ّ

التزاماتنا في سوق العمل

المعاملة العادلة
تسعى  AIGللحصول على ميزات تنافسية من خالل ممارسات العمل القانونية
واألخالقية فقط .ينبغي على كل منا مزاولة العمل بأسلوب عادل مع العمالء ،و ُمق ّدِمي
وردين والمنافسين .عدم االستخفاف بالمنافسين أو منتجاتهم وخدماتهم .ال
الخدمة ،وال ُم ِ ّ
تسمح  AIGعلى اإلطالق باستغالل أي شخص بشكل غير مالئم عن طريق التالعب
بمعلومات سرية ،أو إخفائها ،أو استغاللها ،أو عرض الحقائق على نحو مضلل أو أي
ممارسة غير عادلة أخرى.

الوفاء بالتزاماتنا
المعاملة العادلة
وردين بأسلوب يظهر التزامنا
•قم بمزاولة العمل مع العمالء وال ُم ِ ّ
بالمنافسة العادلة.
•قدم معلومات تسويقية حقيقية ودقيقة.
•اجمع المعلومات حول المنافسين فقط وفقًا لألساليب القانونية المالئمة
وبشكل ي ِ ّ
ُعزز نزاهة .AIG
•ال تلجأ مطلقًا ألساليب غير مالئمة أو مشبوهة لجمع معلومات عن
المنافسين.
عرف عن نفسك أو عن هدفك بشكل غير صحيح خالل تعامالتك
•ال ت ُ ّ
التجارية مع عميل أو مع شريك عمل مرتقب أو حالي لشركة .AIG
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إشارات التحذير
المنافسة العادلة ومكافحة االحتكار
تختلف قوانين المنافسة ومكافحة االحتكار من بلد إلى آخر ومن والية ألخرى.
تؤدي تلك االختالفات إلى السماح ببعض اإلجراءات في بعض البلدان أو
الواليات وحظرها في بلدان أو واليات أخرى .في حالة مواجهتك ألي من
األنشطة المذكورة أدناه وكنت غير واثق مما إذا كانت هذه األنشطة قانونية
أم ال ،اتصل بمسؤول االمتثال ال ُمعيَّن للمؤسسة التي تتبع لها للحصول على
المشورة حول طريقة التعامل معها:
•محاولة فرض أسعار إعادة البيع الخاصة بعميل أو السيطرة عليها.
•اشتراط بيع أي منتج أو خدمة بشراء العميل ألي منتج آخر أو خدمة.
•تقديم أسعار أو شروط أفضل لعميل ما من تلك ال ُمقدّمة لمنافس له في
نفس الوضع.
•منع عميل أو مورد من التعامل مع منافس.
•بيع منتجات أو خدمات بأقل من التكلفة أو بتسعيرة أخرى غير عادلة أو
إجراء ممارسات ترويجية غير عادلة.

التزاماتنا في سوق العمل

المنافسة العادلة ومكافحة االحتكار
تتنافس  AIGبقوة وبشكل عادل في جميع أنحاء العالم .نحن نسعى للحفاظ على أعمالنا
التجارية وتنميتها عبر تقديم أفضل المنتجات والخدمات  -ليس عبر ممارسات غير
سليمة أو مضادة للمنافسة .كما أننا نسعى جاهدين لفهم قوانين المنافسة العالمية ومكافحة
االحتكار واالمتثال لها.

قم بما يلي
•تنافس بشكل قوي وشرعي في كل سوق تشارك فيها  ،AIGمع الحرص على
اتخاذ كل قرارات العمل التي تنصب في صالح  AIGفي المقام األول.
•احصل على المعلومات الخاصة بمنافسي  AIGفقط من مصادر قانونية
والئقة.
•قم بالتعليق على المنافسين أو منتجاتهم أو خدماتهم باالستناد فقط إلى
معلومات حقيقية.

وتتسم مثل هذه القوانين بالتعقيد .ومن ثم ،يتعين على الموظفين غير الواثقين من
الممارسات المناسبة أن يستشيروا مسؤول االمتثال ال ُمعيَّن لمؤسستهم للحصول على
المزيد من المعلومات والتوضيح .ستساعد اإلرشادات التالية على ضمان سلوكيات
مهنية عادلة ومنافسة سليمة .لمعرفة معلومات إضافية عن هذا الموضوع ،يُرجى
ّ
االطالع على السياسة العالمية للمنافسة ومكافحة االحتكار الخاصة بشركة .AIG

تجنب ما يلي
•االتفاق بصورة رسمية أو غير رسمية مع أي منافس على تثبيت األسعار أو
على شروط أخرى للبيع ،أو للتالعب بالعروض ،أو لتحديد مستويات اإلنتاج
أو المبيعات ،أو لتخصيص عمالء ،أو أسواق ،أو مناطق بعينها.
•مناقشة أي مما يلي مع أحد المنافسين :األسعار ،أو العروض ،أو مبيعات
العمالء أو العموالت ،أو شروط البيع ،أو األرباح ،أو الهوامش ،أو التكاليف،
أو اإلنتاج ،أو عمليات الجرد ،أو اإلمدادات ،أو خطط التسويق أو معلومات
سرية وتنافسية حساسة أخرى.
•حضور اجتماعات مع منافسين تتم فيه مناقشة معلومات حساسة ،بما في ذلك
المواضيع المذكورة في النقطتين آنفتي الذكر.
وردين أو العمالء الذين
•االتفاق مع آخرين من خارج  AIGفيما يتعلق بتحديد ال ُم ِ ّ
سيتم التعامل معهم.
•تقديم مقارنات غير مؤكدة أو غير صحيحة عن المنافسين أو لمنتجاتهم أو
خدماتهم.
•الحصول على المعلومات ذات الحساسية التنافسية من منافسي  AIGأو ممن
معروف إنهم ملزمون بالحفاظ على سرية هؤالء المنافسين.
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التزاماتنا في سوق العمل

المعلومات التنافسية
تحظر  AIGاستخدام وسائل غير قانونية أو غير أخالقية للحصول على معلومات
خاصة بمنافس أو مورد ،بما في ذلك األسرار التجارية .يمكنك الحصول على معلومات
حول منافسي  AIGفقط من المصادر المشروعة والالئقة .يحظر عليك الحصول على
معلومات سرية من منافسي  AIGأو من يُعرف بأنه ملزم بواجب السرية تجاه هؤالء
المنافسين.
يجب عدم الحصول على اإلطالق على األسرار التجارية الخاصة باآلخرين أو الكشف
فورا عن عروض المعلومات السرية
عنها أو استخدامها بشكل غير الئق .يجب اإلبالغ ً
التي قد يتم الحصول عليها بشكل غير مالئم إلى مسؤول االمتثال ال ُمعيَّن للمؤسسة التي
تتبع لها.

إشارات التحذير
توخ الحذر عند الحصول على معلومات تنافسية ،مثل:
•االحتفاظ بمستندات أو سجالت كمبيوتر من أصحاب عمل سابقين.
•إجبار الموظفين الجدد في  AIGأو تحرضهم على التحدث عن معلومات
سرية حصلوا عليها من أصحاب عمل سابقين.
•الحصول على معلومات عن طريق أي سلوك قد يُفسَّر على أنه
صص" أو "تجسُّس" ،أو بأي وسيلة ال تكون مستعدًا للكشف عنها.
"تل ُّ
•االستناد على نحو ال يتسم بالحكمة إلى مزاعم أطراف ثالثة بأنه تم
الحصول على معلومات العمل بطريقة مالئمة.
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التزاماتنا في سوق العمل

أسئلة وأجوبة

س
ج

س

ج

هل تتناول قوانين خصوصية البيانات فقط البيانات
الشخصية الحساسة ،مثل البيانات الطبية ،وأرقام
الضمان االجتماعي ،وأرقام بطاقات االئتمان وأرقام
الحسابات المالية؟
ال .تنطبق قوانين خصوصية البيانات على كل المعلومات التي
تُح ّدِد شخص ما أو ترتبط بشخص معروف .فعلى سبيل المثال ،فإن
تفاصيل جهات االتصال ،والتفضيالت ،وعنوان بروتوكول اإلنترنت
(" ،)"IPوالملفات الصوتية ،والصور تُعد من البيانات الشخصية
المحمية بموجب قوانين خصوصية البيانات عندما يكون باإلمكان
ربط هذه البيانات بشخص معروف.

ما المقصود بغرض مهني لقبول الهدايا أو الضيافة؟
يتقاضى الموظفون رواتبهم من  AIGللعمل على نحو يحقق أفضل
مصالح الشركة .من األمثلة على الغرض المهني لقبول ضيافة أن
يقوم شريك عمل بدعوتك إلى الغداء لمناقشة مسائل مهنية وبناء
عالقة عمل أقوى .بالمقابل ،فإن قبول هدايا عبارة عن أغراض
شخصية مثل المجوهرات ال ينصب في صالح  AIGالمهني .يجب
رفض مثل هذه الهدايا إذ أنها قد تؤدي إلى اإلخالل بوالء الموظف
أو قد ينشأ بسببها التزام ما تجاه مانح الهدية.
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احتفظت ببعض المستندات من صاحب العمل السابق
لتساعدني على أداء عملي على نحو أفضل في .AIG
تصف هذه المستندات مبادرات تسويقية كان يتبعها
صاحب العمل السابق .هل يمكنني استخدام تلك
المستندات في AIG؟
إذا كانت هذه المستندات تحتوي على معلومات سرية أو خاصة
ت ُخص صاحب العمل السابق ،فال يمكنك استخدامها أو مشاركتها.
تتوقع  AIGمن جميع الموظفين أن يحترموا أي قيود مفروضة
على الكشف عن أو استخدام أي معلومات سرية يتم الحصول
عليها من أصحاب عمل سابقين أو من أطراف ثالثة أخرى .ينبغي
أن تمتنع عن استخدام هذه المعلومات أو مشاركتها إال في حالة
استشارتك لمسؤول االمتثال ال ُمعيَّن للمؤسسة التي تتبع لها.

التزاماتنا تجاه مساهمينا
يأتمننا المساهمون على أصولهم .تعني  AIGبحماية تلك األصول من خالل
التصرف بنزاهة على صعيد جميع ما نقوم به من ممارسات األعمال.
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التزاماتنا تجاه مساهمينا

الشؤون المالية واإلبالغ عن الضرائب
يعتمد المساهمون ،وشركاء العمل ،والجهات الرقابية والعامة على نزاهة تقاريرنا
المالية وسجالتنا الضريبية التخاذ قراراتهم.
يجب أن تكون تقاريرنا المالية صحيحة وكاملة وعادلة ودقيقة ومفهومة وتصدر في
المصرح
الوقت المناسب .للتأكد من أننا نلبي هذه المعايير على الدوام ،يجوز للموظفين
َّ
لهم فقط تقديم تقارير مالية إلى أطراف ثالثة.
يجب أن نُق ّدِم الكشوف الضريبية وفقًا لقوانين الضرائب السارية في السلطات الرسمية
التي نعمل فيها ،ويجب أن تكون دقيقة وكاملة .لن نُس ِ ّهل أي نشاط يقوم به أي شخص
التهرب من دفع الضرائب أو
يعتزم انتهاك قوانين الضرائب السارية ،على سبيل المثال
ُّ
إخفاء المعلومات عن السلطات الضريبية .عالوة على ذلك ،يجوز للموظفين والوكالء
المعتمدين وحدهم تقديم معلومات تتعلّق بالشؤون الضريبية لدى شركة  AIGإلى
األطراف الخارجية.

سجالت عمل دقيقة
يجب إعداد سجالت العمل دائ ًما بشكل دقيق ونزيه .يُحظر تما ًما تزييف أو تحريف
المعلومات الواردة في سجالت العمل .كما يحظر علينا تما ًما أن نتسم بعدم النزاهة
أو باالحتيال عند حفظ سجالت  AIGأو أن نحاول باي سبيل آخر خداع إدارة  AIGأو
مدققيها أو الجهات الرقابية عليها أو مساهميها .تشمل سجالت العمل المعلومات الواردة
في أي وسيط ،بما في ذلك النسخ المطبوعة ،والسجالت اإللكترونية ،ورسائل البريد
اإللكتروني ،ورسائل المحادثة الفورية وشرائط الفيديو ووسائط التخزين اإللكترونية.

إدارة السجالت
يجب علينا دائ ًما االلتزام بكافة سياسات إدارة السجالت والمعلومات وبالمعايير
والتوجيهات واإلجراءات السارية .تسري هذه المستندات على االحتفاظ والتصرف في
كل المعلومات التي تُنشئها  ،AIGأو تتلقاها ،أو تحتفظ بها في أي وسيط كان -وتشمل
على سبيل المثال ال الحصر -النسخ المطبوعة ،والسجالت اإللكترونية ،ورسائل البريد
اإللكتروني ،ورسائل المحادثة الفورية ،وشرائط الفيديو ،ووسائط التخزين اإللكترونية.
يتعيّن علينا االحتفاظ بالمعلومات األساسية التي لها قيمة كبيرة
بالنسبة لعمليات وإدارة  AIGو/أو المعلومات الخاضعة لمتطلبات قانونية ،أو تنظيمية،
أو مهنية تقتضي االحتفاظ بها ("سجالت الشركة") للفترة المحددة في جدول مدة
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االحتفاظ بالمعلومات المناسب ("جدول مدة االحتفاظ بالمعلومات") .ومع ذلك،
كررة ،والمسودات،
فالسجالت غير الخاصة بالشركة ،بما في ذلك المعلومات ال ُم ّ
والمعلومات المؤقتة وسجالت الشركة ،التي انقضت المدة المحددة لالحتفاظ بها وفقاً
لجدول مدة االحتفاظ بالمستندات الساري ،ينبغي التخلُّص منها طالما لم تكن خاضعة
إلخطار االحتفاظ بالمستندات.
"إخطار االحتفاظ بالمستندات" (يُشار إليه أحيانًا باسم "اإلخطار القانوني لالحتفاظ
بالمستندات") عبارة عن توجيه للموظفين للحفاظ على المستندات أو المعلومات ،سواء
كانت محفوظة في صورة ورقية أو إلكترونية وأينما كانت ُمودعة أو ُمحتفظ بها ،والتي
تتعلق باستفسار حكومي ،أو تحقيق ،أو مقاضاة ،أو استدعاء ،أو أي إجراء قانوني آخر.
عند استالم إخطار احتفاظ بالمستندات ،يلزم اتخاذ خطوات فورية لحفظ -مع ضرورة
عدم حذف أو إتالف أو تغيير على أي نحو آخر -أي مستندات ومعلومات تندرج تحت
إخطارا كتابيًا بانتهاء
الفئات المحددة في إخطار االحتفاظ بالمعلومات إلى أن تتلقى
ً
سريان إخطار االحتفاظ بالمستندات ،بغض النظر عما إذا كانت فترة االحتفاظ الواردة
في جدول مدة االحتفاظ بالمستندات المعمول به قد انتهت أو ال .ينبغي توجيه أي أسئلة
متعلقة بإخطار االحتفاظ بالمستندات إلى الشخص الذي أصدر اإلخطار.

التزاماتنا تجاه مساهمينا

حماية موارد AIG

الملكية الفكرية

إن حماية األشخاص والممتلكات أمر هام بالنسبة إلى  .AIGإن دور إدارة األمن العام
داخل الشركة مبنية على مبادئ هدفها دعم حماية وسالمة موظفي  ،AIGوالعمالء،
واألصول المادية.

قد تتضمن الملكية الفكرية لشركة - AIGعلى سبيل المثال ال الحصر -أي أعمال
إبداعية أو عمليات أو ابتكارات ،لها قيمة تجارية .هناك خمس فئات من الملكية الفكرية
المرتبطة بأعمال  :AIGالعالمات التجارية وعالمات الخدمة ،وحقوق الطبع والنشر،
وأسماء المواقع ،وبراءات االختراع واألسرار التجارية .كل منا مطالب بحماية الملكية
الفكرية الخاصة بشركة  AIGوشركاءها في العمل واحترام الملكية الفكرية لألطراف
الثالثة.

الممتلكات المادية
يجب حماية ممتلكات  AIGبما فيها العقارات ،والبيانات ،ومقومات البنية األساسية،
والمعدات واإلمدادات من سوء االستخدام ،أو التلف ،أو السرقة ،أو أي تعامل آخر غير
مناسب.

وفقًا للقانون المحلي ،قد يُطلب من الموظفين التنازل إلى  AIGعن أي اختراع (سواء
كان حاصالً على براءة اختراع أو ال) تم تطويره في  AIGأو باستخدام معلومات
مملوكة لشركة .AIG

األمن الشخصي
تقدم إدارة األمن العام أجهزة وبرمجيات للتحكم في الوصول ،والقواعد األساسية،
والتدريب للموظفين .تعمل إدارة األمن العام على تحديد وتقليل الخطر الذي قد يقع على
موظفي  ،AIGوأصولها وممتلكاتها من خالل التدريب ،والتكنولوجيا وخبرة موظفيها؛
تمركز عالميًّا لديه خلفية حول تطبيق القانون،
والتي تضم فريق سالمة إقليمي ُم ّ
تنوع ُم ِ
واألمن العسكري ،وأمن القطاع الخاص.
يعمل مركز عمليات األمن العام التابع لإلدارة ( )GSOCطوال أيام األسبوع ،لتجميع
وتحليل البيانات في حين يستجيب بفعالية للحوادث المتعلقة باألمن والسالمة.
ينبغي أن يكون الموظفون يقظين فيما يتعلق باألمن وينبغي اإلبالغ عن كل ما هو
مريب على الفور إلى إدارة األمن العام .من المهم بصفة خاصة اإلبالغ عن أي
تهديدات يتعرض لها الموظفين واإلبالغ عن أي حاالت عنف مشتبه بها في مكان العمل
في الوقت المناسب .في حاالت الطوارئ ،اتصل دائ ًما برقم الطوارئ المحلي عند
الضرورة.
أمن السفر
تدعم إدارة األمن العام الموظفين المسافرين في رحالت عمل وذلك لضمان اتخاذ
التدابير الالزمة لتقليل المخاطر .يتعين على الموظفين االمتثال للسياسة العالمية إلدارة
النفقات الخاصة بشركة  AIGوحجز السفر عن طريق طرق الحجز لدى  AIGعبر
اإلنترنت أو شركات إدارة السفر .هذا يتيح لمركز عمليات األمن العام ( )GSOCمعرفة
ترتيبات سفر الموظف؛ ومن ثم يقدم االستجابة السريعة لتوفير المساعدة في حاالت
الطوارئ.
يمكن توجيه األسئلة مباشرة باالتصال على رقم ،+1 212-458-2020أو إرسال بريد
إلكتروني إلى  ،gsoc@aig.comأو االتصال بمدير األمن اإلقليمي المعين لديكم
للحصول على المساعدة.
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الوفاء بالتزاماتنا
الملكية الفكرية

•ال تستخدم مطلقًا الملكية الفكرية لشركة  AIGبشكل غير مالئم.
•ال تكشف مطلقًا عن الممتلكات الفكرية غير ال ُمعلنة بدون موافقة.
•قم بحماية الممتلكات الفكرية الخاصة بشركة  AIGعن طريق الحصول
أو مساعدة اآلخرين على الحصول على البراءات ،أو العالمات
التجارية ،أو حقوق الطبع والنشر حسبما يكون مناسبًا.
•ال تستخدم مطلقًا الممتلكات الفكرية الخاصة بصاحب عمل سابق بدون
إذن.
•ال تستخدم مطلقًا أو تنسخ برنامجا أو وثائق ،إال حسبما هو محدد في
اتفاقية الترخيص .تحترم  AIGقيود االستخدام الموضوعة على البرامج
طور أو الموزع.
من قِبل ال ُم ّ ِ

التزاماتنا تجاه مساهمينا

معلومات الملكية/األسرار التجارية/المعلومات السرية

أنظمة تكنولوجيا المعلومات

بعد أن تترك الشركة ،ال يجوز لك استخدام أو الكشف عن أي معلومات عن الملكية،
أو أسرار تجارية ،أو معلومات سرية أُتيح لك الوصول إليها أو الحصول عليها نتيجة
عملك في الشركة .وتشمل هذه المعلومات ،على سبيل المثال ال الحصر ،خطط
وردين ،ومعلومات األسعار ،والبيانات التنافسية،
األعمال ،ومعلومات العمالء ،وال ُم ِ ّ
ومعلومات الموظفين.

تشمل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة  ،ALGعلى سبيل المثال ال الحصر،
الهاتف ،والبريد اإللكتروني ،والرسائل الفورية ،وغيرها من الرسائل اإللكترونية،
وأنظمة المعلومات والتكنولوجيا ،بما في ذلك اإلنترنت ،واألجهزة والبرامج الخاصة
بتكنولوجيا المعلومات ،وموارد الشركة األخرى ،وكاميرات المراقبة وأنظمة فتح
أبواب المبنى .يتحمل كل منا مسؤولية حماية هذه األنظمة والمعلومات الواردة في هذه
األنظمة من الوصول غير المناسب إليها ،أو التلف ،أو السرقة.

ال يجوز لك ،على سبيل المثال ،إرسال المعلومات السرية إلى عنوان البريد اإللكتروني
الشخصي الخاص بك بخالف البريد اإللكتروني الخاص بشركة  ،AIGأو ألي كمبيوتر
أو جهاز آخر تحسبًا لتركك العمل في  .AIGيجب عليك إعادة أي معلومات سرية قبل
تاريخ إنهاء عملك .وهذا الحكم ُمت ِ ّمم وال يحل محل أي التزام بالسرية قد تكون ُملز ًما به
بموجب تع ُّهد التزمتَ به في أي اتفاقية عدم إفصاح فردية وقّعتَ عليها مع شركة .AIG
ال يمنعك التزامك بالسرية من رفع االنتهاكات القانونية أو التنظيمية الفعلية أو المشتبه
بها إلى  AIGأو إلى هيئة حكومية (دون إخطار  )AIGأثناء عملك مع  AIGأو بعده .وال
يوجد ما يُقيد قيامك بتقديم شكوى أو التواصل معك بشأن أي تحقيق دعوى مقامة أمام
هيئة حكومية أو تقديم معلومات أو المشاركة في أي منهما.
األموال
تُستخدم أموال  AIGعلى نحو مسؤول وألغراض أعمال  AIGفقط ال غير .ال يجوز
استخدام بطاقات ائتمان الشركة الصادرة للموظفين بهدف تسديد نفقات مهنية لتسديد
ً
مسؤواًل عن حماية أموال  AIGمن إساءة االستخدام أو
نفقات شخصية .كل منا يعد
السرقة وأن يعمل على ضمان حصول  AIGما تستحقه من قيمة عند إنفاق أموال .AIG
علينا فقط أن نسعى إلى تسديد نفقات العمل الفعلية والمعقولة والمصرح بها.

إشارات التحذير
تجنّب دو ًما ما يلي لحماية معلوماتنا الحساسة
•مناقشة المعلومات السرية بصوت مرتفع أو على نحو علني عندما يكون
بإمكان اآلخرين السماع.
•مناقشة المعلومات الخاصة بشركة  AIGمع أطراف ثالثة بدون تصريح
ومع سريان اتفاقية عدم الكشف عن المعلومات.
وردين دون موافقة
•مناقشة المعلومات الخاصة بشركة  AIGعمالء أو ُم ِ ّ
الجهة المعنية ومعرفة وضع العالقة ما إذا كانت سرية أو غير سرية.
•التخلص على نحو غير صحيح من المسودات والمذكرات السرية.
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عالوة على ما سبق ،تُعد أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة ُ AIGمل ًكا لشركة
صصة لألغراض المهنية .ما لم ي ُكن ذلك ممنوعا ً بموجب سياسة  AIGأو
 AIGو ُمخ ّ
القانون الساري أو اتفاقية العمل ،قد يُسمح باالستخدام الشخصي المؤقت والطارئ،
والمناسب من قِبل الموظفين بقسم أنظمة تكنولوجيا معلومات  AIGإذا كان االستخدام ال
يتداخل مع أداء عمل الموظف وال يُؤثِّر بشكل غير مناسب على عمل نظام تكنولوجيا
المعلومات ،أو ينتهك أي من سياسات ،أو توجيهات ،أو معايير  AIGأو القانون المعمول
به .ومع ذلك ،بموجب المتطلبات القانونية السارية ،عند استخدامك ألنظمة تكنولوجيا
المعلومات الخاصة بشركة  AlGيجب أال تتوقّع التمتع بأي خصوصية فقد تخضع
تلك النُظم للمراقبة من قِبل  AIGلألغراض المشروعة ال ُمل ّخصة في قسم "خصوصية
صلة في "إشعار المراقبة العالمي لشركة ،"AIG
الموظفين" من هذه المدونة وال ُمف ّ
و"إشعار تسجيل الدخول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة "AIG
و"إشعار خصوصية الموظفين" الساري.
يجب عدم استخدام الرسائل وأي مراسالت أخرى ُمرسلة أو ُمستلمة باستخدام أنظمة
تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة  AIGبهدف إنشاء ،أو تخزين ،أو نقل معلومات
ُمعادِية ،أو خبيثة ،أو غير قانونية ،أو جنسية صريحة ،أو تمييزية ،أو مضايقة ،أو
تهديد ،أو باحتقار ،أو بلغة ُمسيئة أو ُمهينة .كما ال يجوز استخدام هذه األنظمة للوصول
إلى مواقع الشبكة التي تتضمن محتويات مشابهة.

التزاماتنا تجاه مساهمينا

أسئلة وأجوبة

س
ج

س
ج

أعتقد أنني وجدت خطأ في الموجز المالي الذي سيتم
إرساله ليُ َ
ض َمن في الكشف العام .كيف يمكنني اإلبالغ
عن مخاوفي وشكوكي؟
ً
مخوال للتعامل مع هذه المسألة.
صا
من الضروري أن تخطر شخ ً
فقد يكون الخطأ فاد ًحا .ومن ثم ،تقع على عاتقك مسؤولية إبالغ
األفراد المعنيين بمخاوفك على الفور .في حال عدم التأكد ،اتصل
بمديرك أو بمسؤول االمتثال ال ُمعيّن للمؤسسة التي تتبع لها أو
بخط المساعدة على االمتثال على رقم  +1 877-244-2210أو
مراسلة الخط الساخن للشؤون المحاسبية عبر البريد اإللكتروني
.accountinghotline@aig.com

طلبت مني مديرتي إعداد أمر شراء لخدمات تبلغ
تكلفتها  30000دوالر أمريكي .بينما ال تتعدى سلطتها
في اإلنفاق  25000دوالر أمريكي .هل يمكنني تقسيم
أمر الشراء إلى مستندين لتجنب وجوب الحصول على
موافقة من موظف بسلطة أعلى؟
ال ،ال يجوز لك ذلك .إن عدم الحصول على الموافقات الالزمة يعد
مخالفة لسياسة  AIGوالمصممة لضمان الحفاظ على ضوابط
محاسبية مناسبة كافية وتعمل بكفاءة .إذا لم تشعر باالرتياح إزاء
مسؤول االمتثال الخاص بوحدة
إخبار مديرك ،فقم بتحذير
األعمال.
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حاضرا الجتماع مع مديرين آخرين في  AIGفي
كنتُ
ً
غرفة اجتماعات بأحد الفنادق .عند الغداء ،ترك الجميع
حواسيبهم المحمولة في غرفة مفتوحة .لم اشعر
باالرتياح إزاء ذلك ،إال أنني قمت بذلك أيضًا .هل كان
ينبغي علي القيام بشيء مختلف؟
نعم ،كان ينبغي التعامل مع الموقف بشكل مختلف .فأجهزة
الكمبيوتر المحمولة وما تحتويه من معلومات تُعد ُملكًا لشركة AIG
وعادةً ما تحتوي على معلومات خاصة بشركة  .AIGوأنت مسؤول
عن التأكد من أن األجهزة والمعلومات محمية من الفقدان ،أو
السرقة ،أو الكشف غير المقصود .كان ينبغي عليك أنت وزمالئك
تأمين األجهزة أو الغرفة أو اختيار شخص لحراسة األجهزة.

بلغَ ِني أن الموظفين لدى أحد الموردين قد تم منحهم حق
الدخول المطلق لشبكات االتصال الخاصة بنا .وال أعتقد
أنهم بحاجة إلى مثل هذا الحق في الدخول ألداء عملهم.
ي
أال يعرض ذلك معلومات  AIGللخطر؟ ماذا ينبغي عل ّ
أن أفعل؟
قد تكون على صواب ،لكن قد ال تكون لديك كل المعلومات .في
البداية ،عليك مناقشة الوضع مع مديرك .وإذا تطلب األمر مزيدًا
من اإلجراءات ،فيجب عليك أنت أو مديرك االتصال بمسؤول
االمتثال المعين للمؤسسة التي تتبع لها.

دورا
التزاماتنا كشركة تؤدي ً
في خدمة ال ُمجتمع
نحن في  AIGنسعى من خالل منتجاتنا وخدماتنا وممارسات األعمال المسؤولة
على تحسين ظروف المجتمعات المحلية التي نعمل ،ونعيش ،ونقدم الخدمات
لعمالئنا فيها .وتمتثل  AIGللقوانين واللوائح التي تحكم أعمالها.
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دورا في خدمة ال ُمجتمع
التزاماتنا كشركة تؤدي ً

االستدامة
يعمل التزام  AIGبمراعاة االستدامة على مساعدة المجتمعات في مواجهة المستقبل من
خالل معالجة القضايا االجتماعية والبيئية ،مع تهيئة الطريق للتقدم االقتصادي .وضعت
 AIGبرامج استدامة قائمة على أربع ركائز أساسية تتمثل في مرونة المجتمع ،واألمن
المالي ،والعمليات المستدامة واالستثمار المستدام .ويدعم نه ُجنا استراتيجية أعمالنا
ويتناول توقعات العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين ،بما في ذلك المستثمرين،
والجهات الرقابية ،والعمالء ،والموظفين.
من خالل شبكة استدامة الموظفين لدى  ،AIGيمكن للموظفين دعم برامج االستدامة
األوسع نطاقًا لدى  AIGوالمشاركة في المبادرات على المستويين المحلي والشعبي.
توفر الشبكة منتدى يمكن للموظفين من خالله متابعة المستجدات بشأن جهود االستدامة
العالمية والجهود المرتبطة بالمناخ والتواصل مع الزمالء المتقاربين في التفكير في
جميع أنحاء العالم.
قدرتها
وباعتبار  AIGشركة تأمين عالمية ،فإنها تتمتّع بوضع جيد لالستفادة من ّ
وخبرتها في التصدي للمخاطر من أجل المساعدة في التخفيف من انبعاثات غازات
االحتباس الحراري ومساعدة عمالئنا ومجتمعاتنا في االنتقال إلى اقتصاد منخفض
الكربون .تستعين  AIGبخبرتها في التصدي للمخاطر حيث تقوم باالكتتاب واالستثمار
في شركات بمختلف المجاالت ،مع مراعاة التقييم الدوري للمخاطر وااللتزام بالقوانين
واللوائح في جميع جهات االختصاص التي نعمل فيها.
للحصول على مزي ٍد من المعلومات بشأن جهود  AIGفي مجال االستدامة  ،يُرجى زيارة
موقع االستدامة لدى  AIGعلى الموقع االلكتروني.

مواطنة الشركة العالمية
تتعهد شركة  AIGبرد الجميل إلى المجتمعات التي تعمل فيها من خالل البرامج
والشراكات التي تهدف إلى صقل المهارات لدى موظفينا وخبراتهم ورفع المعرفة
والحماس لديهم.
من خالل برنامج وقت التطوع مدفوع األجر من شركة  ،AIGيمكن لموظفي الشركة
للتطوع مع المنظمات الخيرية/غير الربحية،
أخذ إجازة تصل إلى  24ساعة في السنة
ًّ
بما في ذلك المدارس .تفخر  AIGأيضًا بتقديم الدعم لألعمال الخيرية لدى الموظفين من
خالل برنامج المنح المطابقة لدى  .AIGتقوم  AIGبمطابقة تبرعات الموظفين “”2:1
بمساهمة تصل إلى  10,000دوالر أمريكي في العام ،المقدمة من موظف مؤهل و/أو
زوج أو زوجة أو شريك إلى مؤسسة مؤهلة.
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يتيح صندوق التراحم مع الزمالء “ ”Compassionate Colleagues Fundلدى
 AIGللموظفين تقديم التبرعات لمساعدة زمالئهم في  ،AIGالذين يستوفون متطلبات
األهلية ،في مواجهة األزمات المالية الشديدة ،بما في ذلك أثناء الكوارث.
إن  AIGتأخذ الشراكات المحلية واالستثمارات المجتمعية على محمل الجد ،ويعكس
تنوع موظفينا .تُساعد  AIGالشركاء غير الهادفة
نطاق تعاوننا غير الهادف للربح مدى ُّ
للربح العالميّين على تطوير ُمه ّمتهم في أثناء ربط الزمالء بالقطاع الخيري .حاليًا ،ال
تقبل  AIGاالقتراحات التلقائية للحصول على مِ نح.
يتح ّمل الموظفون المشاركون في هذه البرامج أو الذين يُق ّدِمون مساهمات نيابةً عن
ُدركون ،ويلتزمون بالمتطلبات كما هو ُمبيّن في
 AIGمسؤولية اإلقرار بأنهم يفهمون ،وي ِ
إرشادات البرنامج ودليل الموظف في  .AIGتتعامل  AIGمع الجهود الخيرية للموظفين
على أنها جهود شخصية وخاصة وال ينبغي الضغط على الموظفين للتطوع ،أو تقديم
تبرعات ،أو االستفادة من برامج المنح المطابقة .يجب إرسال أي أسئلة تتعلق بهذه
البرامج ُمباشرة إلى قسم مواطنة الشركة العالمي في  .AIGتسري سياسات ،ومعايير،
وإرشادات ،وإجراءات قسم مواطنة الشركة العالمي على جميع الموظفين لضمان
دعمنا للمعايير التي تعود بالفائدة على العالمة التجارية لشركة  AIGوتُق ّدِم للموظفين
الفرصة إلحداث تأثير اجتماعي هادف.
للحصول على معلومات إضافية حول جهود مواطنة الشركة لدى  ،AIGيُرجى زيارة
الموقع اإللكتروني الخاص بمواطنة الشركة في .AIG

دورا في خدمة ال ُمجتمع
التزاماتنا كشركة تؤدي ً

األنشطة السياسية
القوانين واللوائح التي تنظم األنشطة السياسية للشركات ،وممارسة الضغوط السياسية،
والمساهمات معقدة للغاية .وتقوم مجموعات  AIGللشؤون الحكومية والمتمثلة في
(الحكومة االتحادية ،وحكومات الواليات في الواليات المتحدة األمريكية ،والمجموعة
الدولية) بضمان األنشطة المسموح بها والمتوافقة مع استراتيجية العمل لدى  .AIGكما
أن القيود على األنشطة السياسية مذكورة بالتفصيل في سياسة  AIGالمتعلقة بممارسة
الضغوط السياسية والنشاط السياسي.
•ال يجوز ألي موظف التواصل مع المسؤولين الحكوميّين ال ُمنتخَبين أو ال ُمعيَّنين
فيما يتعلق باألنشطة السياسية أو ممارسة الضغوط نيابةً عن  AIGدون الحصول
على موافقة مسبقة من إدارة الشؤون الحكومية المختصة أو اإلدارة القانونية
والتنسيق معهم ،كما هو موضح في السياسة.
•يُمنع استخدام أموال أو أصول  AIGألغراض سياسية ّإاّل بعد استشارة مجموعة
الشؤون الحكومية المختصة.
•وبإمكان الممثلين المخولين فقط تقديم مساهمات باسم الشركة إلى مرشحين
سياسيين لمنصب عام بالنيابة عن .AIG
يجب أال تتعارض األنشطة أو المصالح السياسية الشخصية مع مسؤوليات  AIGأو
أن تُوحي ضمنًا بدعم  .AIGوطوال النشاط السياسي التطوعي ،ليس ألي موظف أن
يستخدم اسم  AIGلإلشارة ضمنًا إلى وجود ملكية أو رعاية أو استخدام لموارد الشركة
باستثناء ما يسمح به القانون .وعلى موظفي  AIGالذين يفكرون في الترشح لمنصب
عام باالنتخاب أن يحصلوا ً
أواًل على موافقة كتابية من مسؤول االمتثال الرئيسي
العالمي وينبغي أال يستخدموا اسم  AIGإال لتوضيح أنهم يعملون بها.

تداول األوراق المالية
عند مزاولة أعمال  ،AIGغالبًا ما يطلع موظفونا على معلومات مهمة غير معلنة حول
شركة  AIGأو غيرها من الشركات قبل أن تصبح هذه المعلومات ُمتاحة للجمهور.
ومما ينتهك سياسة  AIGويخالف القانون أن يتم التداول في األوراق المالية أثناء حيازة
معلومات مهمة غير معلنة ،أو "اإلفصاح" عن تلك المعلومات آلخرين.
القيود المفروضة على تداول األوراق المالية -األوراق المالية لشركة  AIGواألوراق
المالية للشركات األخرى على ح ٍد سواء -تم تناولها بالتفصيل في قسم سياسة التداول
الداخلية بشركة  AIGوالتي تنطبق على جميع الموظفين وأفراد أسرهم المباشرين.
بشك ٍل عام:
•ال يجوز لك شراء األوراق المالية الخاصة بشركة  AIGأو بيعها أو تداولها عندما
يكون لديك معلومات مهمة غير ُمعلنة خاصة بشركة .AIG
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•ال يجوز لك شراء أو بيع األوراق المالية الخاصة بشركة أخرى إذا كان في
حيازتك معلومات مهمة غير ُمعلنة حول تلكَ الشركة حصلت عليها في أثناء
عملك لدى .AIG
•عندما تكون في حيازتك معلومات مهمة غير ُمعلنة أو سرية حول شركة  AIGأو
بشأن أي شركة أخرى في حالة الحصول على تلك المعلومات في أثناء العمل لدى
 ،AIGفال يجوز لكَ تمرير (أو "الكشف عن") تلك المعلومات إلى اآلخرين أو
إعطاء توصيات إلى آخرين بشراء أو بيع أوراق مالية خاصة بشركة  AIGأو تلكَ
الشركة األخرى.
يُحظر على جميع الموظفين وأفراد أُسرهم المباشرين المشاركة فيما يلي:
•معامالت االحتياط بشأن أوراق  AIGالمالية؛
•إجراء عملية "بيع وإعادة شراء بسعر أرخص" ألوراق  AIGالمالية؛ و
•التداول بأوراق مالية مشتقة ،مثل خيارات "البيع" أو "الشراء" ،أو العقود
اآلجلة ،أو المقايضة أو العقود ذات الصلة بأوراق  AIGالمالية.
هناك قيود إضافية مفروضة على الموظفين الذين يحملون صفة "موظف معين"
و"أشخاص مخولون" وذلكَ وفقًا لتعريف هذين المصطلحين في سياسة التداول
الداخلية بشركة .AIG
راجع سياسة التداول الداخلية بشركة  AIGقبل المشاركة في أي نشاط لتداول األوراق
المالية ،وذلك لتحديد ما إذا كانت معاملتك جائزة في إطار تلك السياسة أم ال .باإلضافة
إلى ذلكَ  ،قد يخضع موظفو بعض الشركات التابعة لشركة  AIGلسياسات تداول داخلية
أخرى ،مثل شروط الموافقة المسبقة والتزامات اإلبالغ فيما يتعلق بأنشطتهم التجارية
الخاصة.
ينبغي توجيه أي أسئلة فيما يتعلق بسياسة التداول الداخلية بشركة  AIGأو القواعد
والقيود المشار إليها أعاله ُمباشرة ً إلى .AIGtradingpreapproval@aig.com

دورا في خدمة ال ُمجتمع
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منع عمليات غسيل األموال
تلتزم  AIGبالوفاء بمسؤولياتها بهدف المساعدة على منع عمليات غسيل األموال
وتمويل األعمال اإلرهابية .تشمل هذه المسؤوليات بصورة عامة تحديد هوية العمالء
ومراقبة نشاط العميل واإلبالغ عن النشاط المشبوه أو غير المعتاد بما يتماشى مع
القوانين السارية .يُطلب من الموظفين التقيد بسياسات مكافحة غسيل األموال التي
وضعتها  AIGووحدات العمل الخاصة بها .تعتبر متطلبات اإلبالغ عن األنشطة
المشبوهة حساسة للغاية من ناحية الوقت .اتصل بمديرك أو بمسؤول االمتثال المعني
بمكافحة غسيل األموال بمجرد أن تساورك مخاوف بشأن أي نشاط قد يكون غير
معتاد أو مشبوهًا .لمزيد من المعلومات بصدد هذا الموضوع ،يُرجى االطالع على
السياسة العالمية لمكافحة غسيل األموال بشركة .AIG

العقوبات االقتصادية ،وقوانين مناهضة المقاطعة ،وقوانين
ضوابط التصدير
وفقا ً لقانون العقوبات االقتصادية األمريكي وغيره من برامج العقوبات االقتصادية
السارية ،يُحظر على موظفي الشركة مزاولة أعمال مع أو لصالح )1( :أفراد وكيانات
معيَّنة (متورطة في أو ذات صله بأنشطة معينة ،بما في ذلك اإلرهاب العالمي ،أو
انتشار األسلحة ،أو االتجار بالمخدرات) ،و( )2بعض الدول وحكوماتها (بما في ذلك
وكالء الحكومات والكيانات المملوكة للحكومة) وكذلك المواطنين والكيانات الخاصة
الموجودة بتلك الدول ،و( )3أي كيان يمتلك فيه أي شخص واحد أو أكثر من األشخاص
الخاضعين للعقوبات ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،حصة تبلغ  50%أو أكثر .استشر
مسؤول االمتثال المعين بالمؤسسة لتقرر ما إذا كانت هناك جهة خارجية تخضع لهذه
المحظورات .يجب إحالة األمور المرتبطة بطرفٍ مؤكد خضوعه للعقوبات ،أو عندما
يكون الموظف غير متأكد ،إلى المجموعة المعنية بالجرائم المالية التابعة لقسم االمتثال
بالشركة.
بصفتها مؤسسة عالمية ،قد يطلب من موظفي  AIGاتباع قوانين العقوبات االقتصادية
نظرا ألن قوانين البلدان قد
أو قوانين الحظر االقتصادي التابعة لعدة سلطات رسميةً .
تتعارض ،ففي هذه الحالة ،يكون من المهم االتصال بالمجموعة المعنية بالجرائم المالية.
يحظر على الموظفين المشاركة في المقاطعات التي ال تدعمها الحكومة األمريكية .إذا
ُ
ِب منك المشاركة في المقاطعة ،أو تقديم معلومات قد تستخدم لدعمها ،فأبلغ مسؤول
طل َ
فورا.
االمتثال المعين للمؤسسة التي تتبع لها عن األمر ً
يجب على موظفي الشركة أيضًا االمتثال لقوانين ضوابط التصدير السارية .استشر
مسؤول االمتثال الخاص بوحدة األعمال التي تتبع لها لتحديد ما إذا كانت عمليات
التصدير ،أو إعادة التصدير ،أو التغطية التأمينية لتلك العمليات خاضعة لضوابط أو
محظورات.
ّ
االطالع على السياسة العالمية
لمزي ٍد من المعلومات حول هذه الموضوعات ،يُرجى
للعقوبات االقتصادية بشركة  AIGوالسياسة العالمية لمناهضة المقاطعة بشركة
 ،AIGفضالً عن السياسة العالمية لضوابط التصدير العالمية بشركة .AIG
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دورا في خدمة ال ُمجتمع
التزاماتنا كشركة تؤدي ً

التواصل مع العامة

وسائل التواصل االجتماعي

ينبغي على األشخاص المصرح لهم فقط التحدث بالنيابة عن شركة  ،AIGويجب أن
تكون المعلومات التي يقدمونها كاملة وعادلة ودقيقة ومفهومة ويتم توفيرها في الوقت
المناسب .يجب إحالة جميع الطلبات المقدَّمة من وسائل اإلعالم دون التعليق عليها إلى
أقسام االتصاالت في شركة  AIGأو إلى فريق االتصاالت الذي يدعم وحدات العمل
المعنية .يحظر على الموظفين اإلدالء بأية بيانات أو اإلجابة على التساؤالت المطروحة
من وسائل اإلعالم دون تصريح بذلك.

استخدام وسائل التواصل االجتماعي قد يكون له أثر على سمعة  .AIGقد تُسفِر وسائل
التواصل االجتماعي أو المواقع واألدوات المستخدمة عبر اإلنترنت ،التي تُم ِ ّكن
ال ُمستخدمين من التفاعل مع بعضهم البعض ،عن الكشف عن معلومات سرية أو خاصة
بشركة  ،AIGأو إحالة المضايقة غير القانونية ،أو التهديد ،أو التشهير ،أو التعليقات
التمييزية حول شركة  ،AIGأو موظفيها و/أو عمالئها ،أو انتهاك القوانين المحلية أو
الفيدرالية ،أو قواعد المؤسسات ذاتية التنظيم .على الرغم من تعذُّر الوصول إلى بعض
مواقع وسائل التواصل االجتماعي من خالل أنظمة تكنولوجيا المعلومات ال ُمستخ َدمة في
شركة ّ ،AIGإاّل ّ
أن للشركة مصلحة في استخدامكم لوسائل التواصل االجتماعي سوا ًء
داخل مكان العمل أو خارجه .ينبغي عليكَ توضيح أن اآلراء التي أعربت عنها تمثل
وجهة نظرك لوحدك كما أنه ال يحق لكَ في أي حال من األحوال إعطاء انطباع بأنك
ُمتحدث باسم الشركة ،ما لم تصرح لك اإلدارة على نحو صريح بالتحدث إلى وسائل
التواصل االجتماعي نيابة عن  .AIGينبغي توجيه أية أسئلة مثارة بصدد استخدام وسائل
التواصل االجتماعي أو السياسات أو المبادئ التوجيهية المطبقة التي تنظم استخدامها
بشكل مباشر إلى مسؤول االمتثال ال ُمعيّن للمؤسسة التي تتبع لها ،أو قسم االتصاالت
بشركة  ،AIGأو عالقات الموظفين العالمية.

يجب إحالة كافة االستفسارات الواردة من التجار الوسطاء والمحللين ومديري
االستثمار وغيرهم من االحترافيين بسوق األوراق المالية وحملة أسهم شركة  AIGدون
التعليق عليها إلى قسم عالقات المستثمرين بشركة .AIG
في حالة اإلفصاح دون قصد عن معلومات مهمة غير معلنة تتعلق بشركة  AIGفي
فورا حتى يتسنى له
أي اتصال خارجي ،فمن ثم ينبغي إخطار المستشار العام للشركة ً
تضمينها في كشف عام على الفور.
يجب على جميع الشركات التابعة لشركة  AIGوموظفيها عند تبادل المعلومات مع
الجمهور نيابةً عن شركة  AIGتحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات
للجمهور ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،المعلومات المقدمة من خالل
المواقع اإللكترونية أو النماذج أو أجهزة االتصال األخرى .يضطلع بكل سوق من
األسواق الدولية ،ووحدات العمل في  ،AIGوالمسئولين بالشركة مسؤولية ضمان
االلتزام بهذه السياسة من خالل تنفيذ الضوابط ومراقبتها وفقًا لقوانين الدولة وقوانين
الوالية والقوانين المحلية المعمول بها ،بما في ذلك قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة لعام
.1990

التواصل مع الجهات الرقابية والمسؤولين الحكوميين اآلخرين
يجب اإلبالغ عن استفسارات الجهات الرقابية والمسؤولين الحكوميين -خارج نطاق
فورا لدى الممثل القانوني لمجموعة االمتثال والمجموعة
العالقات التنظيمية مع ً -AIG
التنظيمية العالمية (على سبيل المثال ،مسؤول االمتثال ال ُمعيّن للمؤسسة ،أو المحام
ال ُمعيّن للمؤسسة ،أو المجموعة التنظيمية) قبل الرد عليها .ويجب أن تحتوي الردود
التي يتم إعطاؤها للمنظمين على معلومات كاملة وواقعية ودقيقة .أثناء أي معاينة
تنظيمية أو فحص تنظيمي ،يجب عدم إخفاء مستندات أو إتالفها أو تعديلها ويجب عدم
تقديم األكاذيب أو التصريحات المضللة إلى الجهات الرقابية.
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األعمال الحكومية
إن مزاولة أعمال مع حكومات قد يشكل مخاطر مختلفة مقارنة بممارسة العمل في
السوق التجارية .فالقوانين ذات الصلة بالتعاقد مع وكاالت عالمية وفيدرالية ودولية
ومحلية تكون أكثر صرامة وتعقيدًا بصورة عامة .وهناك تصرفات وممارسات معينة
ربما تكون مقبولة على الصعيد التجاري وقد تكون محظورة في القطاع العام .بالتالي،
عليك استشارة اإلدارة أو مسؤول االمتثال المعين للمؤسسة التي تتبع لها قبل اتخاذ أي
قرار بشأن مزاولة أعمال مع كيانات حكومية.

دورا في خدمة ال ُمجتمع
التزاماتنا كشركة تؤدي ً

مكافحة الفساد والرشوة
ال تستخدم أبدًا وسائل غير الئقة للتأثير على قرار العمل الخاص بشخص آخر .ال يجوز
ألي موظف أو وكيل أو طرف ثالث يعمل نيابةً عن شركة  AIGأن يقدم رشاوي أو
منافع أخرى بغير وجه حق إلى شخص آخر بهدف الحصول على مصلحة تجارية بغير
وجه حق في أي تعامل تجاري.
يجب عدم تقديم دفعات أو وعود بدفع أي شيء ذي قيمة للحصول على أعمال أو
االحتفاظ بها أو خالفًا لذلك لتأمين ميزة غير مستحقة إلى مسؤول أو موظف حكومي.
المسؤولون الحكوميون قد يكونون العاملون في الشركات التي تخضع لسيطرة أي
حكومة أو تكون مِ ل ًكا لها بشكل كامل أو جزئي.
كما تحظر قوانين مكافحة الفساد إنشاء دفاتر وسجالت غير دقيقة أو مزورة وهي
تفرض على الشركات تطوير ضوابط كافية والحفاظ عليها فيما يتعلق بأصول الشركة
والمحاسبة .يُطلب من جميع موظفي المؤسسة ،بغض النظر عن أماكن تواجدهم
االمتثال لقانون الواليات المتحدة حول ممارسات الفساد األجنبية ،باإلضافة إلى قوانين
مكافحة الفساد ال ُمطبقة في البلد الموجودين بها.
يجب على أي موظف في  AIGيعلم ،أو يشتبه بنيّة حسنة بأي انتهاك ألي من هذه
القوانين أو األنظمة أو السياسات ،أن يُبلِّغ عنه بسرعة إلى مسؤول االمتثال ال ُمعيّن
ّ
االطالع على
بوحدة العمل .لمزي ٍد من المعلومات عن هذا الموضوع ،يُرجى
السياسة العالمية لمكافحة الفساد بشركة .AIG
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دورا في خدمة ال ُمجتمع
التزاماتنا كشركة تؤدي ً

أسئلة وأجوبة

س
ج

س
ج

سمعت من مديري أنه يتم استخدام مورد جديد لمنتج تم
تطويره حديثًا سيتم اإلعالن عنه خالل أربعة أسابيع.
تبدو فكرة االستثمار في ذلك المورد رائعة .هل أستطيع
إخبار اآلخرين؟
ال .هذا النوع من المعلومات يُعتبر معلومات مهمة غير ُمعلنة .ال
يمكنك المتاجرة أثناء حيازتها ،وال يمكنك مشاركتها مع اآلخرين
الذين يمكنهم استخدامها.

طلب منّي أحد العاملين في وسائل اإلعالم التعليق
إذا َ
على التوقعات المالية لشركة  ،AIGفهل يمكنني إبداء
رأيي؟
ّ
كاّل .يجب عليك عدم إبداء أي تعليقات أو حتى رأيك الشخصي،
للصحافة من دون موافقة مسبقة من قسم االتصاالت في شركة
 .AIGوينبغي إحالة كل الطلبات المقدمة من وسائل اإلعالم
للحصول على معلومات إلى قسم االتصاالت بالشركة على الفور.
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س
ج

اقترح مدير تنفيذي يعمل لدى شركة حكومية أنه في حال
قدمنا تبرعا ً لمؤسسة خيرية محلية ،فإنه يعتقد بأنه سيتم
الترحيب بجهودنا المبذولة في المبيعات في هذا البلد
ي
أكثر .ال أشعر بالراحة بشأن ذلك .ماذا ينبغي عل ّ
أن أفعل؟
أنت محق في عدم شعورك بالراحة .فهذه الدفعة المالية قد تكون
مخالفة لقوانين مكافحة الرشوة .ناقش الموقف مع مسؤول
االمتثال ال ُمعين للمؤسسة التي تتبع لها.

إن مدونة قواعد السلوك بشركة  AIGليست عقد عمل .ويجب عدم تأويل أي شيء في مدونة قواعد السلوك هذه على أنه وعد أيًا كان نوعه أو على أنه يُش ّكِل عقدًا يتعلق باألجور أو
أي ظروف عمل أخرى .يملك موظفو الشركة الحق ال ُمطلق في إنهاء عالقة العمل في أي وقت وألي سبب ،مع مراعاة أي ترتيب عمل ِ ّ
خطي .وبالمثل ،وبما يتماشى مع أي قوانين
سارية وأي ترتيب عمل ِ ّ
خطي ،تمتلك  AIGالحق في تسريح أي موظف أو تطبيق إجراءات تأديبية عليه بسبب أو دون سبب أو إنذار مسبق.
يمكن للموظفين الرجوع إلى سياسات شركة  AIGعلى شبكة اإلنترانت الخاصة بالشركة.
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