مدونة معايير السلوك
المهني

قيمنا قيم
راسخة

مدونة معايير السلوك
المهني بشركة
CBRE

رسالة مجلس اإلدارة

المقدمة

( Respectاالحترام)

رسالة الرئيس التنفيذي

( Integrityالنزاهة)

كلمات نحيا جميعًا بها

مسؤوليتك

( Serviceالخدمة)

( Excellenceالتميز)

وعدك الرسمي

التحدث بصراحة

الخاتمة
سنتصرف

مسرد المصطلحات
كيفية اإلبالغ عن المخاوف

من مجلس اإلدارة
لكل منا دور أساسي
في الحفاظ على الثقافة
األخالقية داخل CBRE
ومدونة معايير السلوك
المهني هي الدليل الذي
يوجهنا.

Top row (left to right): Brandon Boze, Beth Cobert, Reginald Gilyard, Shira Goodman, Blake Hutcheson, Christopher Jenny.
Bottom row (left to right): Gerardo Lopez, Susan Meaney, Oscar Munoz, Bob Sulentic, Sanjiv Yajnik.

مجلس اإلدارة هو المسؤول عن وضع توقعات واضحة ومعايير عالية

ينعين على كل شخص له صلة بشركة  ،CBREبما في ذلك مجلس

للسلوك األخالقي داخل  .CBREإن السلوك األخالقي يغرس الثقة

اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،قراءة مدونة معايير السلوك المهني وفهمها

ويعزز سمعة الشركة ويساعدنا في جذب كبار العمالء والمواهب وخلق

وتطبيق قيمها وسياساتها عند ممارسته وظائفنا .إذا قمنا جميعًا بذلك كل

وظائف مجزية لموظفينا.

يوم دون استثناء ،فسنحافظ على تميز  CBREكشركة تقدم أفضل النتائج
للعمالء والموظفين والمساهمين ولمجتمعاتنا أيضًا.

مدونة معايير السلوك المهني 1هي أساس برنامج األخالقيات واالمتثال
الخاص بشركتنا .نحن نعتمد على هذه المدونة في تعزيز قيم RISE
الخاصة بنا وهي اختصار للكلمات  Respectو Integrityو
 Serviceو Excellenceالتي تعني االحترام والنزاهة والخدمة
والتميز على الترتيب وكذلك نعتمد عليها في ضمان االمتثال إلى سياسات

إن نجاح  CBREيعتمد على التزامنا بالقيم الواردة في مدونة معايير
السلوك المهني.
قديرا عظي ًما.
إننا نقدر دعمكم ً

الشركة والقوانين واللوائح التي تنطبق علينا عالميًا.

 1تم اعتمادها في 2004؛ تم تحديثها في  2011و 2019و.2021

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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رسالة الرئيس
التنفيذي
االحترام ،والنزاهة،
والخدمة ،والتميز:
التزامنابطريقتنا في العمل

مدة الفيديو 1:24 :دقيقة .الترجمة النصية متاحة بالنقر فوق الزر  CCالموجود بالزاوية اليمنى السفلية بعد تشغيل الفيديو.

إن شركة  CBREتطمح ألن تكون شركة عالمية في كل ما نقوم به.
فبفضل موظفينا وتركيزهم الدؤوب على تقديم نتائج رائعة للعمالء ،نكون
في طريقنا نحو تحقيق هذا الهدف.
العمل الجاد هو سر نجاحنا .يتمتع بنفس القدر من األهمية التي لطريقتنا
في العمل .في  ،CBREندير األعمال بالطريقة الصحيحة ،مع االلتزام
بأعلى المعايير األخالقية .هذا ما ينتظره عمالؤنا منا ،وهو ما نتوقعه من
أنفسنا وشركائنا في العمل.

إن السلوك األخالقي الذي تدعمه قيم  RISEضروري لتحقيق تطلعاتنا
العالمية .إن أي شخص لديه سؤال حول المسار الصحيح للعمل ،أو لديه
مخاوف بشأن سوء سلوك محتمل في مكان العمل لدينا ،يمكنه بل ويجب
عليه اإلبالغ عنه من خالل أي من خيارات اإلبالغ الكثيرة المتاحة لدينا.
كبيرا التزام موظفينا تجاه شركة  CBREوتجاه قيم
تقديرا
إننا نقدر
ً
ً
 RISEلدينا.
مع خالص التحيات،

إن مدونة معايير السلوك المهني الخاصة بشركة  CBREهي العمود
الفقري اللتزامنا .فهي الدليل الذي يوجهنا خالل عملية اتخاذ القرار
واإلجراءات .إنها تؤثر على جميع جوانب ثقافتنا وتضع قيمنا األساسية
وهي االحترام والنزاهة والخدمة والتميز موضع التنفيذ.
بوب سولينتيك
الرئيس والرئيس التنفيذي
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المقدمة
قيمنا قيم راسخة

إن مدونة معايير السلوك المهني الخاصة بنا هي جزء أصيل من برنامج االمتثال واألخالقيات الخاص بنا .هذه الوثيقة تعكس ثقافتنا وقيمنا وتوضح
المبادئ المطلوبة التي توجه التزاماتنا األخالقية والقانونية عندما نمثل CBRE.2

كلمات نحيا جميعًا بها
إن مدونة معايير السلوك المهني الخاصة بنا تستند إلى قيم  .RISEهذه القيم هي األساس التي تُبنى عليه شركتنا وهي تلخص الطريقة التي يجب أن
تُجري أنشطتك اليومية بها.

قيم RISE

 2التزاماتك موضحة أيضًا في سياساتنا ،حيث يمكنك العثور عليها في  myPolicyبالشبكة الداخلية
( CBRE Employee Intranetشبكة إنترانت الداخلية الخاصة بموظفي  .)CBREإذا كان هناك
أي تضارب أو تعارض بين السياسة ومدونة معايير السلوك المهني الخاصة بنا ،فإن مدونة معايير السلوك
المهني تكون لها األولوية.

Integrity
(النزاهة)

Respect
(االحترام)

Excellence
(التميز)

Service
(الخدمة)

ما من فرد واحد ،وال فعل
واحد ،وال عميل واحد ،أكبر
من التزامنا تجاه شركتنا وتجاه
ما نمثله.

نراعي في تصرفاتنا أفكار
اآلخرين ونشارك المعلومات
على نح ٍو علني لبث الثقة
وتشجيع التعاون.

نحن نركز بال هوادة على
تحقيق نتائج ناجحة لعمالئنا
وموظفينا ومساهمينا.

نتعامل مع تحديات عمالئنا
بكل حماس وجدية ،ونبني
عالقات طويلة األجل عن
طريق التواصل مع األشخاص
المناسبين وعن طريق رأس
المال والفرص.

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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لمزيد من المعلومات

مسؤوليتك
تسري مدونة معايير السلوك المهني على جميع موظفي  CBREوأعضاء مجلس اإلدارة وأي شخص يتصرف نيابةً عن الشركة في أي مكان في
جميع أنحاء العالم .أنت مسؤول عن فهم هذه المعايير ووضعها موضع التنفيذ .هذه المعايير يجب أن تكون الدليل الذي يوجه أفعالك وتفاعالتك مع كل
شخص تعمل معه ،العمالء والمنافسون والمستثمرون وشركاء األعمال والموردون والحكومات والموظفون زمالؤك.

في كل مكان من مدونة معايير السلوك المهني ،سترى
هذا الرمز .الغرض من وجود هذا الرمز هو تذكيرك
بأنه إذا كان بإمكانك االتصال بالشبكة الداخلية CBRE
 ،Employee Intranetفيمكنك العثور على سياسات
ومعلومات أخرى مهمة حول معاييرنا المكتوبة عن طريق
كتابة عبارة كلمة أساسية في مربع البحث بصفحة شبكة
اإلنترانت الداخلية الرئيسية الخاصة بك.

إن مدونة معايير السلوك المهني ال يمكنها التعامل مع كل المواقف المحتملة ،ولذلك نشجعك على استخدام التقدير الجيد وطرح األسئلة والتحدث كلما
ساورك شك بشأن ما يجب القيام به.

ابحث عن هذا الرمز للعثور على أمثلة للبحث عن مواقف
من الحياة الواقعية التي قد تؤثر على أنشطتك اليومية
واإلجابة على األسئلة الشائعة حول سياساتنا ومعاييرنا.
إننا نأمل في أن تساعدك أقسام ( Q&Aاألسئلة واألجوبة)
القصيرة هذه على فهم كيفية التصرف في مواقف معينة
واتخاذ القرار الصحيح.

في بعض البلدان التي نعمل فيها ،قد تكون هناك قوانين أو لوائح محلية أكثر تحديدًا أو أكثر صرامةً من مدونة معايير السلوك المهني .إذا كان هناك
تعارض بين قانون محلي أو الئحة محلية ومدونة معايير السلوك المهني الخاصة بنا ،فإن األولوية تكون للسياسة المحلية أو لإلجراء المحلي أو
للقانون المحلي أو لالئحة المحلية.

دور خاص للمديرين
إذا كنت تشرف على أفراد ،فأنت مسؤول عن:
•العمل كنموذج يًحتذى به يجسّد قيم RISE
•التأكد من قيام فريقك بمراجعة وفهم واتباع مدونة معايير السلوك المهني وسياسات الشركة والقانون
إذا كنت تتعامل مع أطراف ثالثة نيابةً عن  ،CBREفأنت مسؤول عن:
•التأكد من أن إجراءاتها تلتزم بمدونة معايير السلوك المهني الخاص بنا

الكلمات تُكتب بحروف مائلة لإلشارة إلى أنها موجودة
في مسرد المصطلحات .يمكنك الرجوع إلى مسرد
المصطلحات إذا كانت هذه الكلمات غير واضحة.

3

•تقديم التدريب لها إن لزم األمر
•مراقبة عملها للتأكد من أنها تتصرف بطريقة تتسق مع معاييرنا وسياساتنا ومع القانون

 3يجب على الموردين أيضًا الموافقة على االلتزام بمدونة السلوك للموردين الخاصة بنا.
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وعدك الرسمي
في كل عام ،يجب عليك تجديد التزامك بقيم  RISEالخاصة بنا من خالل التصديق على إقرار يفيد بأن لديك إمكانية وصول إلى مدونة معايير السلوك
عرض نفسك
المهني ،وأنك قرأتها وفهمتها ،وأنك ستمتثل إليها طوال فترة عملك مع  CBREأو خدمتك بها .إذا أخفقت في الوفاء بالتزامك ،فإنك ت ُ ّ
وزمالئك في العمل وشركة  CBREإلى الخطر .وستخضع إلى إجراءات تأديبية ،قد تصل إلى إنهاء الخدمة وربما إلى تبعات قانونية.
إن االلتزام بأعلى معايير االحترافية هو األساس لكل ما نقوم به .والوفاء بالتزاماتك يتطلب التزا ًما واعيًا .التصديق إلزامي ويجب إكماله خالل  30يو ًما.

فيما يلي سبب قيامك بالتصديق سنويًا
•التصديق يمثل تعهدك بالتصرف بشكل أخالقي ،واتباع القواعد والعيش وفقًا لقيم .RISE
•التصديق يوجه تصرفاتك في العمل ويوجه كيفية تفاعلك مع الزمالء والعمالء وشركاء األعمال اآلخرين.
•التصديق يؤكد لألطراف الخارجية التي تتعامل مع شركتنا أو لها مصلحة بشركتنا أن يقوم جميع موظفينا سنويًا بمراجعة سياسات ومعايير
 CBREوفهمها والموافقة عليها.
•التصديق يُظهر التزامك بحماية عالمة  CBREالتجارية والحفاظ على سمعتنا كشركة أخالقية.
•التصديق هو الشيء المناسب الذي ينبغي عمله .يجب أن يتحمل كل فرد نصيبه من المسؤولية تجاه سياساتنا ومعاييرنا والقانون ،واإلبالغ عن
المشكالت وسوء السلوك.

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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التحدث بصراحة أمر مهم!
بفضل االلتزام بممارسات العمل األخالقية ،استطعنا بناء سمعتنا كمستشار يثق به العمالء .لكن هذه السمعة يمكن أن تتالشى أو تتدمر بسبب
األفعال السيئة لموظف واحد فقط .ولهذا السبب ،باإلضافة إلى معرفتك بالمتطلبات القانونية واألخالقية التي تنطبق على دورك ،تتحمل أيضًا
مسؤولية اإلبالغ عن المشكالت..
مديرا أو مشرفًا ،يجب أال تحاول حل المشكالت الصعبة المتعلقة باألخالق واالمتثال بمفردك ،وال يُتوقع منك أن تكون
سوا ًء كنت موظفًا أو
ً
على دراية بجميع اإلجابات .ما عليك سوى طلب المساعدة ،من مديرك أو مشرفك ،أو أحد أعضاء القيادة العليا ،أو فريق األفراد واألخالقيات
واالمتثال أو فريق الشؤون القانونية ،أو كبير مسؤولي االمتثال ،أو خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة  .CBREإنك من
خالل اإلبالغ عن المخاوف تساعد  CBREفي الحفاظ على سمعتها ومعالجة المشكالت المحتملة قبل أن تؤثر سلبًا على شركتنا وزمالئنا
وعمالئنا.

تحدث بصراحة في الحاالت التالية
•إذا كان لديك مخاوف من قيام شخص ما (أو على
وشك القيام) بشيء ينتهك سياساتنا أو القانون ،أو
أنه يتصرف بطريقة غير أخالقية
•إذا كنت تعتقد أنك ربما تكون متور ً
طا في أي سوء
سلوك
•إذا كنت غير متأكد بشأن اإلجراء السليم المطلوب
اتخاذه وتحتاج إلى مساعدة

عندما تواجه معضلة أخالقية ،اسأل نفسك:
•هل تتفق مع قيم RISE؟
•هل تمتثل إلى القانون؟
•هل تتسق مع سياسات CBRE؟
•هل أنت متأكد من عدم وجود مخاطر متضمنة بها؟
•هل لديك معلومات كافية التخاذ القرار المناسب؟
•هل سيدو األمر مناسبًا إذا ظهرت هذه المعضلة في األخبار؟

واجب خاص مطلوب من المديرين
نعم

•أن تكون قدوة ً في سلوكك

ال

•االستماع إلى المخاوف عندما تٌعرض عليك
•الحفاظ على السرية
•محاسبة أعضاء الفريق على تصرفاتهم
•التصرف على الفور عندما تعلم بوجود انتهاك محتمل
•تصعيد المخاوف من خالل القنوات المناسبة

يُرجى المتابعة ولكن
إذا كانت لديك أسئلة،
فتحدث إلى مديرك أو
مشرفك.

توقف وتحدث بصراحة:
•تحدث إلى مشرفك أو مديرك.
•اتصل بأحد أعضاء القيادة العليا ،أو
فريق األفراد واألخالقيات واالمتثال أو
فريق الشؤون القانونية.

•أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى كبير
مسؤولي االمتثال
•قدّم بال ً
غا عبر اإلنترنت أو عبر
الهاتف (مع إخفاء الهوية إذا
كان القانون المحلي يسمح بذلك)
باستخدام خط المساعدة المعني

بأخالقيات العمل في شركة
.CBRE

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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مدونة معايير السلوك
المهني بشركة
CBRE

رسالة مجلس اإلدارة

المقدمة

( Respectاالحترام)

رسالة الرئيس التنفيذي

( Integrityالنزاهة)

كلمات نحيا جميعًا بها

مسؤوليتك

( Serviceالخدمة)

( Excellenceالتميز)

وعدك الرسمي

سنتصرف

ال تهاون إزاء التصرفات االنتقامية

تتم مراجعة أي انتهاك مشتبه لسياساتنا أو للقانون بشكل سريع وشامل
وحيادي .كل مسألة ترقى إلى مستوى سوء السلوك الجسيم يتم إسنادها
إلى محقق من قسم األخالقيات واالمتثال.

إذا طلبت المشورة أو إذا أعربت عن أحد المخاوف أو أبلغت عن سوء
سلوك ،فأنت تفعل الشيء الصحيح وستتوفر لك الحماية .إن شركة
 CBREلديها سياسة تختص بعدم التسامح إزاء التصرفات االنتقامية.
يُحظر التهديد أو المضايقة أو االنتقام من موظف آخر أعرب بحسن نية
عن المخاوف أو أبلغ عن انتهاك أو شارك في عملية تحقيق .أي موظف
يتخذ تصرفات انتقامية سيواجه إجراءات تأديبية قد تصل إلى الفصل.

يُحظر عليك مطلقًا التحقيق في ادعاءات سوء السلوك بنفسك ،حتى وإن
مديرا أو مشرفًا .بل يجب عليك اإلبالغ عن هذا االدعاء .تقع على
كنت
ً
عاتقك مسؤولية التعاون الكامل في جميع التحقيقات الت يُجريها قسم
األخالق واالمتثال ويجب عليك تقديم إجابات صادقة وكاملة لألسئلة.
وعدم القيام بذلك يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى الفصل.
عضو اإلدارة المناسب هو من يتخذ القرار النهائي بشأن اإلجراء.
إذا أبلغت عن مشكلة ،فكن على ثقة في أننا سنتعامل معها بجدية .كن
مطمئنًا أنه سيتم إجراء تحقيق شامل في البالغ الذي قدمت َه ،وفي النهاية
سيُتخذ اإلجراء المناسب.

التحدث بصراحة

الخطوة

1
2

الخطوة

•أي نشاط من شأنه إحداث ضرر قانوني أو مالي جسيم
أو ضرر جسيم يمس سمعة الشركة

3

•سلوك تمييزي أو مسيء أو غيره من السلوكيات
الخطيرة تجاه الزمالء أو العمالء أو أي شخص يأتي
إلى مكان عملنا

4

•نشاط غير قانوني أو انتهاك خطير لسياسات شركة
 CBREأو المعايير الخاصة بها

الخطوة

•التقارير المالية االحتيالية التي تندرج تحت قانون
ساربانيس أوكسلي ()Sarbanes Oxley Act
لعام  2002في الواليات المتحدة والقوانين واللوائح
المماثلة له في البلدان األخرى

سنتصرف

كيفية اإلبالغ عن المخاوف

عملية التحقيق

الخطوة

ما المقصود بسوء السلوك الجسيم؟

الخاتمة

مسرد المصطلحات

الخطوة

5

اإلبالغ عن سوء السلوك

مراجعة الشكوى

تعيين المحقق والتحقيق في سوء السلوك المبلغ عنه

المحقق يقدم توصياته بشأن اإلجراء المناسب إلى
اإلدارة العليا

اتخاذ اإلجراء المناسب

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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مدونة معايير السلوك
المهني بشركة
CBRE

رسالة مجلس اإلدارة

المقدمة

( Respectاالحترام)

رسالة الرئيس التنفيذي

كلمات نحيا جميعًا بها

( Integrityالنزاهة)
مسؤوليتك

( Serviceالخدمة)
وعدك الرسمي

( Excellenceالتميز)
التحدث بصراحة

الخاتمة
سنتصرف

مسرد المصطلحات

كيفية اإلبالغ عن المخاوف

كيفية اإلبالغ عن المخاوف
توفر شركة  CBREطرقًا متعددة لطرح األسئلة أو اإلعراب عن
المخاوف بشأن سوء السلوك أو األنشطة غير األخالقية أو غير القانونية
المشتبه بها .بصرف النظر عن طريقة اإلبالغ التي تختارها ،سيتم
التعامل مع مخاوفك بسرية وسيتم التحقيق فيها تحقيقًا شامالً.

يمكنك الوصول إلى سياسات  CBREوغيرها من المعلومات
المهمة المشار إليها في هذا القسم على الشبكة الداخلية CBRE
.Employee Intranet
بحث بالكلمات األساسية:

مدونة معايير السلوك المهني

تحدث إلى مشرفك أو مديرك.

اتصل بأحد أعضاء القيادة العليا ،أو فريق األفراد
واألخالقيات واالمتثال أو فريق الشؤون القانونية.

أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى
كبير مسؤولي االمتثال.

قدّم بال ً
غا عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف (وذلك مع
إخفاء الهوية إذا كان القانون المحلي يسمح بذلك)
باستخدام خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل
في شركة  .CBREإن خط المساعدة المعني
بأخالقيات العمل في شركة  CBREتديره شركة
مستقلة وهو متوفر على مدار الساعة في كل بلد
تُجري فيها  CBREأعماالً.

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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مدونة معايير السلوك
المهني بشركة
CBRE

التعامل مع الجميع باحترام

المقدمة

( Respectاالحترام)

التنوع والمساواة والشمولية

( Integrityالنزاهة)

منع المضايقات والتنمر

Respect
)االحترام(
(االحترام)
نراعي في تصرفاتنا أفكار
اآلخرين ونشارك المعلومات
على نح ٍو علني لبث الثقة
وتشجيع التعاون.

( Serviceالخدمة)

التعامل مع التحرش الجنسي

( Excellenceالتميز)

ضمان مكان عمل خا ٍل من العنف

االحترام هو أول قيمة من قيم  RISEوذلك لسبب وجيه .االحترام يبني
الثقة ويحسن التواصل ويعزز العمل الجماعي .سوا ًء كان زميلك أو
سا بجانبك أو في مكان بعيد في نصف
عميلك أو شريكك التجاري جال ً
العالم اآلخر ،فإن الطريقة التي تعامله بها جزء أصيل من ثقافتنا ومن
قيمة االحترام التي هي واحدة من قيم .RISE

التعامل مع الجميع باحترام
إن شركة  CBREتجذب األشخاص األكثر موهبةً في جميع مناحي
الحياة .إننا نوفر بيئة عمل يمكنك فيها التنافس والنجاح بنا ًء على
مهاراتك وقدراتك التي تحظى بالتقدير والمكافأة وفقًا لذلك .ال يوجد مكان
للمضايقات أو العنصرية أو التمييز في مكان العمل .يجب عليك دائ ًما
معاملة زمالئك معاملةُ تحظى باالحترام والكرامة ،بغض النظر عن
خلفيتهم أو مناصبهم.
يضطلع المديرون والمشرفون بدور مهم في تعزيز بيئة تتسم بالتنوع
والمساواة والشمولية في مكان العمل.

الخاتمة

الكحول والمخدرات يؤديان إلى
قرارات خاطئة

مسرد المصطلحات
احترام حقوق اإلنسان

كشف التمييز
التمييز هو أي سلوك في مكان العمل ،سواء كان مكتوبًا ،أو منطوقًا،
أو ً
فعاًل يشوه السمعة أو يُظهر العداء أو النفور تجاه أي شخص بسبب
عرقه ،أو لونه ،أو مجموعته اإلثنية ،أو جنسه ،أو هويته الجنسانية و/
أو تعبيره الجنسي ،أو نوعه ،أو ميوله الجنسي ،أو عمره ،أو إعاقته ،أو
أصله القومي ،أو جنسيته ،أو أسالفه ،أو مكان ميالده ،أو نسبه ،أو دينه،
أو صفته كمحارب قديم أو حالته العسكرية ،أو أي فئة أو خاصية محمية
أخرى يحميها القانون المعمول به.

مديرا أو مشرفًا
إذا كنت
ً
•كن مثاالً يُحتذى به في القيادة وعزز وجود بيئة
جماعية ،صحية وشاملة.
•تح ّل بالود والصبر وكن متا ًحا إذا احتاج الموظفون
لمناقشة قضايا التمييز أو العنصرية.
•أبلغ عن جميع حاالت سوء السلوك بما في ذلك،
على سبيل المثال ال الحصر ،سوء السلوك العنصري
من خالل أي من خيارات اإلبالغ والتي منها خط
المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة
.CBRE
•تجنب مطلقًا الممارسات االنتقامية تجاه من يبلغ عن
المخاوف.

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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مدونة معايير السلوك
المهني بشركة
CBRE

التعامل مع الجميع باحترام

المقدمة

( Respectاالحترام)

التنوع والمساواة والشمولية

( Integrityالنزاهة)

منع المضايقات والتنمر

( Serviceالخدمة)

التعامل مع التحرش الجنسي

( Excellenceالتميز)

ضمان مكان عمل خا ٍل من العنف

الخاتمة

الكحول والمخدرات يؤديان إلى
قرارات خاطئة

مسرد المصطلحات
احترام حقوق اإلنسان

التنوع والمساواة والشمولية
في  ،CBREيعد التنوع والمساواة والشمولية أولوية إستراتيجية حيث
نواصل إنشاء ثقافة شاملة يشعر الجميع معها باألمان والتقدير واالستماع.
التزامنا مغروس في الشركة بالكامل وهو جزء ال يتجزأ من قيم RISE
الخاصة بنا .وللمساعدة في تعزيز ميزتنا التنافسية ،قمنا بتضمين هذه
المبادئ في عمليات جذب المواهب وأعمالنا لتقديم وجهات نظر متنوعة
وحلول مبتكرة.
توفر  CBREفرص عمل متساوية لجميع الموظفين ،بما في ذلك
التوظيف ،والتعيين ،واإلثابة ،وتعيين المهام الوظيفية ،والترقية،
واالنضباط ،وإنهاء الخدمة .عند اتخاذ قرارات التوظيف ،يجب أن تتخذها
على أساس الجدارة .إن شركة  CBREال تتسامح مع التمييز الذي بسبب
العرق ،أو اللون ،أو المجموعة اإلثنية ،أو الجنس ،أو الهوية الجنسانية و/
أو التعبير الجنسي ،أو النوع ،أو الميول الجنسي ،أو العمر ،أو اإلعاقة،
أو األصل القومي ،أو الجنسية ،أو األسالف ،أو مكان الميالد أو النسب،
أو الدين ،أو صفة المحارب القديم أو الحالة العسكرية ،أو أي فئة أو
خاصية محمية أخرى يحميها القانون المعمول به.

س:طلب مني أحد العمالء تغيير عضوة بالفريق
بسبب ديانتها .ما الذي ينبغي لي فعله؟
ج:طلب العميل غير سليم .تحدث إلى مديرك ،وتعاون معه
في معالجة طلب العميل بشكل مناسب .أو يمكنك اإلبالغ
عن هذا األمر إلى فريق األفراد واألخالقيات واالمتثال
أو فريق الشؤون القانونية ،أو إلى خط المساعدة المعني
بأخالقيات العمل في شركة .CBRE

في بعض البلدان ،يكون لدينا التزام قانوني التخاذ إجراءات إيجابية
لتعزيز التوظيف والتقدم في التوظيف بين األشخاص الذي ضمن
تصنيفات محمية معينة .إننا نعتقد أن هذا هو الشيء المناسب الذي يجب
القيام به وهو أمر جيد ألعمالنا.

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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مدونة معايير السلوك
المهني بشركة
CBRE

المقدمة

التعامل مع الجميع باحترام

( Respectاالحترام)

التنوع والمساواة والشمولية

( Integrityالنزاهة)

منع المضايقات والتنمر

( Serviceالخدمة)

التعامل مع التحرش الجنسي

( Excellenceالتميز)

ضمان مكان عمل خا ٍل من العنف

الخاتمة

الكحول والمخدرات يؤديان إلى
قرارات خاطئة

مسرد المصطلحات
احترام حقوق اإلنسان

منع المضايقات والتنمر
تطبق شركة  CBREسياسات مناهضة للمضايقات في كل مكان نعمل
به .إن معرفة األمور التي تمثل مضايقات يساعدك في منعها عن طريق
التحدث عنها إذا اكتشفتها.
يتحمل أي شخص ينخرط في سلوك ينتهك سياسات مكافحة المضايقات
المسؤولية الشخصية.
في بعض األحيان ،تحدث المضايقات في مكان العمل من شخص من
خارج الشركة مثل مستشار أو مورد أو عميل .إذا الحظت مضايقة ولم
تبلغ عنها أو تتعامل معها ،فإن ذلك قد يُعتبر أنك تتغاضى عن هذا السلوك
أو تشارك فيه بنفسك .وقد تتعرض إلى المسائلة.
المضايقة تتخذ عدة أشكال ويمكن توجيهها إلى فرد أو إلى مجموعة من
األشخاص .يمكن أن تكون حادثةً جسيمة لمرة واحدة أو أن تستمر مع
مرور الوقت .بصرف النظر عن نوع المضايقة ،فإنها شيء مسيء وغير
الئق ومهين يتسبب في خلق بيئة عمل معادية ويمكن أن يؤثر على قدرة
زمالئك على القيام بعملهم واالستمتاع به .إذا شاركت في سلوك ينتهك
سياسات مكان العمل التي تهدف إلى منع المضايقات أو يخالف القانون،
فستتحمل المسؤولية.

أمثلة للمضايقات في مكان العمل
•تصريحات عدائية أو اعتداءات جسدية أو تهديدات
•التدخل في الحياة الشخصية
•سلوك تخويفي لردع أي فرد عن تقديم الشكاوى
•اإليماءات والمقدمات الجنسية الصريحة
•التعليقات أو النكات أو األسئلة الجنسية
•اإلهانات العنصرية أو العرقية أو الصور النمطية السلبية
•مزايا وظيفة/ترقية تُمنح مقابل خدمة جنسية (مقايضة)
•عزل الفرد أو إنكار حضوره
•نشر األكاذيب أو القيل والقال حول موظف على وسائل
التواصل االجتماعي

س:أنا أحدث عضو بالفريق والسيدة الوحيدة به.
يسألني زمالئي أسئلةً ويتفوهون بتعليقات غير
مهنية وغير مناسبة .أنا أريد أن أكون مقبولةً،
ولذلك أحاول االنضمام إلى المحادثة وتبادل
السباب مع الرجال .إال أن المزاح واألسلوب غير
الالئق يزدادان سو ًءا .أريد أن يتوقف هذا األمر،
ولذلك أبلغت المديرة بهذا األمر .تقول إنني امرأة

مديرا أو مشرفًا
إذا كنت
ً

شديدة الحساسية ولن تفعل أي شيء لمساعدتي .ما

•فهم سياساتنا الخاصة بمكافحة المضايقات ومنع
الممارسات االنتقامية وإرسالها وتنفيذها.
•تصرف على الفور إذا شاهدت سلو ًكا غير الئق أو إذا
قدّم موظف شكوى عن حالة مضايقة.
•اإلبالغ عن انتهاكات مدونة معايير السلوك المهني
الخاصة بشركة  CBREأو سياسات الشركة أو القانون.
عدم اتخاذك إجراء يعني أنك تتغاضى عن السلوك.

الذي ينبغي لي فعله؟
ج:زمالؤك ينخرطون في سلوك غير الئق يمكن أن يشكل
بيئة عمل معادية .من المهم أن يتلقى زمالؤك التوبيخ ومن
المحتمل تعرضهم إلى إجراءات تأديبية جراء سلوكهم.
وقد تتحمل المديرة أيضًا المسؤولية جراء التغاضي عن
سلوكهم وعدم التصرف عندما علمت بالموقف .يجب عليك
اإلبالغ عن هذا السلوك من خالل أي من خيارات اإلبالغ
ومنها خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة
.CBRE

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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مدونة معايير السلوك
المهني بشركة
CBRE

( Respectاالحترام)

المقدمة

التعامل مع الجميع باحترام

التنوع والمساواة والشمولية

( Integrityالنزاهة)

منع المضايقات والتنمر

( Serviceالخدمة)

التعامل مع التحرش الجنسي

( Excellenceالتميز)

ضمان مكان عمل خا ٍل من العنف
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الكحول والمخدرات يؤديان إلى
قرارات خاطئة

احترام حقوق اإلنسان

التعامل مع التحرش الجنسي
بيئة العمل ذات الطبيعة العدوانية جنسيًا هي شكل آخر من أشكال المضايقات .وإذا تُرك هذا األمر دون رادع ،فإنه يقوض الثقة واإلنتاجية ويدمر
ثقافتنا.
سوء السلوك الجنسي قد يكون لفظيًا أو غير لفظي أو جسديًا ،بما في ذلك المراسالت الكتابية واإللكترونية بين األشخاص من نفس الجنس أو من جنس
مختلف .سوء السلوك الجنسي ال يقتصر على العالقات بين المشرفين والمرؤوسين .بل من الممكن أن يحدث ألي شخص.
إن شركة  CBREلها موقف صارم تجاه من سوء السلوك الجنسي .يجب التعرف عليه بجميع أشكاله ويجب عدم التسامح معه .إذا حدث سوء سلوك
جنسي في فريقك أو في المكتب بما في ذلك موقع العميل ،يجب عليك اإلبالغ عنه.

•استجب على الفور عندما يبلغ الموظفون عن سوء
سلوك جنسي.
•أبلغ عن الحادثة إلى فريق األخالقيات واالمتثال.
•أظهر الدعم إلى الموظفين الذين بادروا بالشكوى
واشكرهم على إثارة مخاوفهم.
•ال تتصرف أبدًا بطريقة يمكن أن يُنظر إليها على أنها

كشف السلوك الجنسي

عقابية أو انتقامية ضد الموظفين الذين يبلغون عن سوء
السلوك الجنسي.

•التعليقات المهينة أو غير المهنية المتعلقة بالجنس/النوع
السلوك الجنسي غير السليم
والتنمر الجنساني

مديرا أو مشرفًا
إذا كنت
ً

•المضايقة المتحيزة جنسيًا أو التعليقات أو النكات المتحيزة جنسيًا
•أسئلة حميمة متعلقة بالجنس
•الصور أو مقاطع الفيديو أو المواد المكتوبة الجنسية

س:طلب مني المدير الذهاب إلى تناول المشروبات

•الموضوعات والمحادثات المثيرة جنسيًا

مع العميل بعد اجتماع ناجح ،وبعد ذلك طلب مني
مرافقته إلى "نادي الرجال" .لم أكن أرغب في

االعتداءات الجنسية والمقدمات
الجنسية غير الالئقة

•اللمس ،التلمس ،الدخول في المساحة الشخصية ،التمايل واالتكاء

الذهاب ولكني شعرت بأنني مضطرة .هل نحن ننتهك

•رسائل البريد اإللكتروني والمكالمات والمالحظات والنصوص ورسائل التواصل االجتماعي ذات الطبيعة
الجنسية

قيم  RISEبالتواجد في هذا النوع من األماكن؟

•المظاهر أو اإليماءات ذات اإليحاءات الجنسية

سياسة  .CBREباإلضافة إلى ذلك ،من المحتمل

•االتصال الجنسي القسري أو غير المرحب به

اإلكراه على النشاط الجنسي عن
طريق الرشوة أو التهديد بالعقوبة

ج:نعم .إن الحضور إلى هذا النوع من األماكن ينتهك
أن يكون هذا النوع من السلوك غير قانوني عندما
يكون مرتب ً
طا بأحداث العمل ألنه يمكن أن يؤدي إلى
ادعاءات بوجود بيئة عمل عدائية وتحرش جنسي.

•عرض فرض مهنية أو التهديد بإلغاء معاملة تفضيلية ،بشرط تقديم خدمات جنسية
•الضغط للحصول على خدمات جنسية أو مواعدة والمطاردة (بما في ذلك التطفل الجسدي أو الرقمي
على الحياة الشخصية للفرد)

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE

13

مدونة معايير السلوك
المهني بشركة
CBRE

المقدمة

التعامل مع الجميع باحترام

( Respectاالحترام)

التنوع والمساواة والشمولية

( Integrityالنزاهة)

منع المضايقات والتنمر

( Serviceالخدمة)

التعامل مع التحرش الجنسي

( Excellenceالتميز)

ضمان مكان عمل خا ٍل من العنف

الخاتمة

الكحول والمخدرات يؤديان إلى
قرارات خاطئة

مسرد المصطلحات
احترام حقوق اإلنسان

ضمان مكان عمل خا ٍل من العنف
تلتزم شركة  CBREالتزا ًما راس ًخا بتوفير مكان عمل خا ٍل من
التهديدات أو أعمال العنف .إن األعمال العدوانية العلنية أو الغضب
الشديد أو الغضب الخارج عن السيطرة عليه هي من السلوكيات غير
الالئقة ويجب أال تحدث أبدًا في العمل.
يمكنك اإلبالغ عن ذلك إلى أحد أعضاء القيادة العليا ،أو فريق األفراد
واألخالقيات واالمتثال أو فريق الشؤون القانونية ،أو كبير مسؤولي
االمتثال ،أو خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
يمكنك اإلبالغ بال خوف من التصرفات االنتقامية .يتم التحقيق في أي
ادعاءات تتعلق بالعنف في مكان العمل ويتم اتخاذ إجراءات تصحيحية و/
أو تأديبية حسب االقتضاء.

س:زميلي جو يعاني من ضغط شديد .اشتكى لي من أن
زوجته تريد تركه من أجل شخص آخر ،وفي أحيان
كثيرة تنبعث منه رائحة الكحول .لقد تفاخر أمامي مرتين
بأن يمتلك مجموعةً من المسدسات والبنادق .باألمس
أخبرني أن السيدة رئيستنا أعطته "تحقق جزئيًا" في تقييم
مراجعة األداء ،وقال" ،إنها ستدفع المقابل" .هل هذا
شيء يلزمني اإلبالغ عنه؟
ً
زمياًل قد يمثل تهديدًا وشي ًكا
ج:نعم .إذا كنت تعلم أن موظفًا
لشخص ما في مكان العمل ،فيجب عليك إخبار مديرك وذلك
حتى يتمكن من تنبيه األمن .يمكنك أيضًا تصعيد الحادثة إلى

ما الذي ينبغي لك معرفته؟

خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة  CBREأو
إلى خط مساعدة الطوارئ الخاص بموظفي .CBRE

•ال تهدد أبدًا أي شخص أو ترتكب أي عمل عنيف في
مكان العمل.
•ال تُحضر أوتستخدم األسلحة النارية أو األسلحة أو
غيرها من األجهزة الخطرة إلى ممتلكات الشركة أو
أثناء القيام بأعمال الشركة.
فورا عن أي مواقف عنيفة أو مسيئة يتولد عنها
•أبلغ ً
قلق معقول بشأن سالمة موظفي  ،CBREمتى وأينما
حدثت.

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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احترام حقوق اإلنسان

الكحول والمخدرات يؤديان إلى قرارات خاطئة
يؤثر الكحول والمخدرات على مثبطاتك وموانعك ،مما يؤدي إلى سوء
السلوك والمواقف السلبية التي تشمل الموظفين وغيرهم .أثناء العمل،

اعرف القواعد

أي مادة أخرى قد تضعف قدرتك على أداء وظيفتك بفعالية والتصرف

ال يجوز ألي موظف استخدام أو حيازة أو نقل أو توزيع

باحترام .ينطبق هذا األمر على جميع الموظفين في جميع مواقع العمل
وفي أي وقت تؤدي فيه مهام أو إجراءات نيابةً عن  ،CBREمثل رحلة

أو تصنيع أو بيع الكحول أو أي مخدر غير قانوني أو
مادة خاضعة للرقابة أثناء تواجده في ممتلكات الشركة ،أو

عمل.

أثناء تأدية مهامه ،أو أثناء حالة االستدعاء ،أو أثناء وجوده

يجب أن تظل بعيدًا عن تأثير الكحول أو المخدرات غير القانونية أو

وتشغيله مركبة أو معدات يحتمل أن تكون خطرة تملكها

إننا ندرك أنه قد يكون من المعتاد تقديم المشروبات الكحولية داخل أقسام
الشركة .إذا اخترت تقديم أو تناول مثل هذه المشروبات ،فما يزال يتعين
عليك االلتزام بسياسات  CBREالمتعلقة بالكحول في مكان العمل ،بما
في ذلك أي سياسات خاصة بالمكتب.

الشركة أو تؤجرها .تعاطي المواد التي تفقدك التركيز في
المناسبات االجتماعية أو التجارية التي ترعاها الشركة
التي يتم فيها يتم تقديم الكحول أثناء الترفيه عن العمالء
أو العمالء المحتملين للشركة أو في أوقات عدم العمل في
مواقع المكاتب التي يتوفر بها كحول في الموقع قد يكون
مسمو ًحا به شريطة ما يلي:
•الحفاظ على السلوك المهني؛ و
•أال يؤثر تناول الكحول ماديًا على تقدير الموظف أو
على أدائه المهني؛ و

س:زميلي يتلعثم في كالمه وتصدر عنه رائحة تشبه
رائحة الكحول ،فماذا أفعل؟
ج:ال تتقابل مع الزميل بمفردك .وبدالً من ذلك ،قم بتنبيه
مديرك أو مشرفك وأبلغ عن الوقائع ،مثل عدد المرات
التي تشم فيها رائحة الكحول على هذا الشخص ،وعما
إذا كنت رأيته يشرب ،إلخ .إذا كنت ال تشعر بالراحة
في الذهاب إلى مديرك ،فيجب عليك اإلبالغ عن
مخاوفك من خالل:
•االتصال بأحد أعضاء القيادة العليا ،أو فريق األفراد
واألخالقيات واالمتثال أو فريق الشؤون القانونية

•إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى كبير مسؤولي
االمتثال
•تقديم بالغ عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف (مع إخفاء
الهوية إذا كان القانون المحلي يسمح بذلك) باستخدام
خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة
.CBRE

•أال ينعكس سلوك الموظف سلبًا على الشركة؛ و
•أال ينتهك سلوك الموظف أي سياسة للشركة ،بما في
ذلك على سبيل المثال ال الحصر سياسات الشركة
التي تحظر المضايقات والتمييز.

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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التعامل مع الجميع باحترام

( Respectاالحترام)

التنوع والمساواة والشمولية

( Integrityالنزاهة)

منع المضايقات والتنمر

( Serviceالخدمة)

التعامل مع التحرش الجنسي

( Excellenceالتميز)

ضمان مكان عمل خا ٍل من العنف

الخاتمة

الكحول والمخدرات يؤديان إلى
قرارات خاطئة

مسرد المصطلحات

احترام حقوق اإلنسان

احترام حقوق اإلنسان
إننا نؤدي أعمالنا بطريقة أخالقية ،ونقوم بالتوريد بطريقة مسؤولة ونعمل
على حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها على نطاق عالمي في كل من
مؤسستنا وسلسلة اإلمداد الخاصة بنا.
تلتزم شركة  CBREباإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن
األمم المتحدة .نتوقع من شركاء األعمال ومن الموردين مشاركة هذه
القيم ورفض األعمال التي ال تلتزم بمدونة السلوك للموردين الخاصة بنا.
إننا نتعامل بمنتهى الجدية مع أي ادعاء بانتهاك حقوق اإلنسان ،بجميع
أشكاله ،وال نتسامح معه في أعمالنا أو في سلسلة اإلمداد الخاصة بنا.

ما الذي ينبغي لك فعله؟
•التأكد من أن العقود تحظر استخدام عمالة األطفال لدى
أي بائع أو مورد أو أي تدابير من أطرف ثالثة.
•العلم بمفهوم العبودية المعاصرة ومفهوم االتجار
بالبشر واتخاذ خطوات لمنع ذلك في أعمالنا.
•الحفاظ على شمولية مكان العمل وخلوه من المضايقات
والتمييز على أساس العرق ،واللون ،والمجموعة
اإلثنية ،والجنس ،والهوية الجنسانية و/أو التعبير
الجنسي ،والنوع ،والميول الجنسي ،والعمر ،واإلعاقة،
واألصل القومي ،والمواطنة ،والسلف ،ومكان الميالد
أو النسب ،والدين ،وصفة المحاربين القدامى أو الحالة
العسكرية ،أو أي فئة أو خاصية محمية أخرى يحميها
القانون المعمول به.
•توفير مكان عمل آمن وصحي لجميع الموظفين ومنع
وقوع الحوادث للموظفين والعمالء والزوار.
•االمتثال إلى جميع القوانين واللوائح التي تختص
باألجور التي تدفعها  CBREللموظفين والساعات
التي يقضونها في العمل.
•الدفاع عن حقوق الموظفين واحترامها فيما يتعلق
بحرية تكوين الروابط والمفاوضة الجماعية.

يمكنك الوصول إلى سياسات  CBREوغيرها من المعلومات
المهمة المشار إليها في هذا القسم على الشبكة الداخلية CBRE
.Employee Intranet
بحث بالكلمات األساسية:

مدونة معايير السلوك المهني

س:سمعت أن أحد موردي  CBREأقام برنامج
خبرات عملية يسمح للقصر الذين تقل أعمارهم
عن  16عا ًما بالعمل لساعات غير محدودة في
األسبوع ،وبدون أجر .هل يحق لي القلق بشأن
هذا األمر؟
ج:نعم .البرنامج الذي تصفه ينتهك قوانين عمالة األطفال
ويثير أيضًا شكو ًكا حول االتجار بالبشر والعبودية
المعاصرة .يجب عليك اإلبالغ عن هذه المخاوف إلى
فريق األفراد واألخالقيات واالمتثال أو فريق الشؤون
القانونية ،أو إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل
في شركة .CBRE

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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المقدمة

( Respectاالحترام)
فهم تضارب المصالح

( Integrityالنزاهة)
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السليمة

( Serviceالخدمة)

االستثمارات الشخصية التي تتنافس
مع أعمالنا

( Excellenceالتميز)

أمان المعلومات وحماية األصول
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التداول المستند إلى المعلومات
الداخلية السرية

مسرد المصطلحات
المسؤولية المالية

( Integrityالنزاهة)
ما من فرد واحد ،وال فعل
واحد ،وال عميل واحد ،أكبر
من التزامنا تجاه شركتنا
وتجاه ما نمثله.

يعود نجاح شركتنا في جزء كبير منه إلى الثقة التي اكتسبناها من
النزاهة واإلنصاف في التعامل .إن ثقة عمالئنا ومساهمينا وموظفينا
هي من أهم األصول التي تمتلكها شركة  .CBREيُحظر عليك مطلقًا
استغالل أي شخص بشكل غير منصف عن طريق التالعب بالمعلومات
أو تحريفها أو إساءة استخدامها .إن قيمة النزاهة وهي إحدى قيم RISE
الخاصة بنا تتطلب أن تكون دائ ًما على "الطريق الصحيح" وأن تتسم
بالتعامل المنصف النزيه مع عمالئنا وموظفينا وشركائنا في العمل
وحتى منافسينا.

وبصرف النظر عما سبق ،ال تحد هذه االلتزامات من قدرتك على تقديم
أي اتهام أو شكوى إلى هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية
( ،)SECأو أي وكالة حكومية أخرى ،أو المشاركة في أي تحقيق أو
إجراء قد تجريه هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية ()SEC
أو أي وكالة حكومية أخرى أو التعاون مع أي منها بشكل كامل ،بما في
ذلك تقديم الوثائق أو المعلومات األخرى ،بدون إخطار شركة CBRE
أو موافقتها .إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذا األمر ،فراجع أحد أعضاء
فريق الشؤون القانونية أو ممثل فريق األخالقيات واالمتثال.

الحفاظ على السرية
النزاهة تشمل الحفاظ على سرية المعلومات التي تعتبر خاصةً أو مسجلة
الملكية والتي يُعهد بها إلينا من قبل الشركة أو العمالء أو البائعين أو
الجهات األطراف الثالثة األخرى .الحفاظ على السرية هو التزام يضطلع
به كل موظف ويُعد جز ًءا مه ًما من وظيفته.
تنشأ التزامات السرية من خالل التعاقدات المكتوبة ،مثل اتفاقيات عدم
اإلفصاح أو مستندات التعاون أو بيانات العمل أو حتى المراسالت
الشفهية مع العميل أو الطرف الثالث .تمنعك هذه القيود من استخدام
المعلومات المحمية في أي أغراض بخالف إكمال نطاق العمل المذكور
في العقد أو التعاون.
إذا كنت موظفًا جديدًا ،فال تفصح لنا أي معلومات مسجلة الملكية من
صاحب العمل السابق وال تستخدم هذه المعلومات في عملك .وبالمثل،
عند مغادرة  ،CBREننتظر منك الحفاظ على سرية المعلومات مسجلة
الملكية الخاصة بشركتنا وعمالئنا واألطراف الثالثة.

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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الداخلية السرية

المسؤولية المالية

فهم تضارب المصالح
يحدث تضارب المصالح عندما تؤثر مصالحك الشخصية ،األسرة أو الصداقات أو العوامل المالية أو االجتماعية ،أن على قرارات األعمال التي تتخذها
وعندما تثير تساؤالت حول ما إذا كانت أحكامك وتصرفات غير منحازة .إن أقل قدر من احتمال وجود مخالفة يمكن أن يضر بعالقات األعمال ،مما
يؤدي إلى تآكل الثقة وإثارة الشكوك وتشويه سمعة  CBREفيما يتعلق بالتعامل المنصف .يُحظر علينا استخدام ممتلكات شركة  CBREأو المعلومات
الخاصة بها أو مناصبنا في  CBREبغرض تحقيق مكاسب شخصية .إننا مطالبون بالتصرف بما يخدم مصلحة  CBREوعمالئنا ،وليس مصالحنا
الشخصية.
من الصعب تجنب تضارب المصالح في جميع األوقات ،وال يمثل بالضرورة مشكلةً إذا تم الكشف عنه مسبقًا .يجب عليك إخطار مديرك أو مشرفك
على الفور بجميع حاالت التضارب التي قد يُنظر إليها بشكل معقول على أنها تؤثر على حكمك وعلى قدرتك على أداء دورك في  ،CBREأو قد تخلق
مظهرا من مظاهر الخطأ.
ً

س:لقد ُ
طلب مني إجراء التدقيق ألحد موردي
مديرا.
 CBREفي مكان يعمل به أحد األقارب
ً
هل هذا تضارب مصالح؟
ج:نعم ،ويجب عليك إبالغ مديرك بهذه العالقة .ستتناقش
أنت ومديرك لتحديد مسار العمل المطلوب اتخاذه .إذا
كانت لديك أسئلة أخرى ،فيمكنك طرحها من خالل أي
من خيارات اإلبالغ بما في ذلكخط المساعدة المعني
بأخالقيات العمل في شركة .CBRE

حاالت تضارب المصالح الشائعة في مكان العمل
محاباة األقارب واألصدقاء المقربين
•التأثير على اتخاذ قرار بشأن شراء سلع أو خدمات من شركة
يمتلك فيها أحد أفراد العائلة أو أحد األصدقاء مصلحة مالية
•عدم اإلفصاح عن قرابتك بأحد المتقدمين إلى وظيفة الذي
تدرس شركة  CBREتعيينه
•وضع أفراد األسرة في عالقات تبعية مباشرة أو في سلطة
اتخاذ قرار على بعضهم البعض
•الدخول في عالقة عاطفية مع شخص تشرف عليه بشكل
مباشر أو لديك القدرة على التأثير في راتبه أو أدائه أو قرارات
التوظيف األخرى بشأنه

ارتباط شركة  CBREبالمعاملة الواحدة ،أو معامالت ذات
صلة ،بأكثر من صفة
•تمثيل جميع األطراف في المعاملة الواحدة
•امتالك حقوق ملكية في عقار يفكر أحد العمالء في شرائه
وجود مصالح شخصية خارج العمل
•العمل بدوام جزئي لدى العمالء أو الموردين أو البائعين أو
المنافسين لشركة  CBREأو التنافس مع شركة CBRE
بأي شكل من األشكال
•الحصول على فرصة عمل لنفسك أو ألحد أفراد أسرتك أو
صديقك التي ربما سعت  CBREإليها ،دون عرض هذه
الفرصة أوالً على CBRE

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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الهدايا والترفيه والمدفوعات غير السليمة

الهدايا للمسؤولين الحكوميين

في كثير من خطوط األعمال بشركة  ،CBREيُعتبر تبادل الهدايا أو
الضيافة من األمور المعتادة والمتوقعة في بناء العالقات والحفاظ عليها.
فهذا يعزز حسن النية بين البائعين والعمالء وشركاء األعمال .إال أن
المبالغة في الهدايا والترفيه أو تقديمها إلى طرف غير مناسب 4،قد تؤدي
إلى تضارب مصالح حقيقي أو محتمل ،أو األسوأ قد تؤدي إلى ادعاء
بوجود رشوة أو عموالت .هذا ينطبق بشكل خاص على الهدايا النقدية أو
ما يعادلها ،مثل بطاقات الهدايا أو الشيكات أو شهادات الهدايا ،كل ذلك
محظور تما ًما.

تُقر سياساتنا أيضًا بأنه يتم تطبيق قواعد وسياسات أكثر صرامة وتحديدًا
عند التعامل مع أي كيان حكومي أو وكالة حكومية أو وكيل تابع
نظرا ألننا شركة مقرها الواليات المتحدة ،إننا نخضع إلى
للحكومةً .
قانون الممارسات األجنبية الفاسدة .في البلدان األخرى التي نمارس بها
ً
أعمااًل ،قد توجد قوانين إضافية تحظر إعطاء أي شيء ذي قيمة ،مهما

تقديم أو تلقي الهدايا أو الخدمات أو أي شكل من أشكال الترفيه أو
الضيافة ال يعد مناسبًا أبدًا في الحاالت التالية:
•إذا نتج عنه التزام
•إذا وضع المانح أو المتلقي في موقف يبدو فيه تحيز أي منهما

اسأل نفسك األسئلة التالية
•هل الهدية يحظرها القانون؟
•هل يمكن اعتبارها رشوة؟
•هل تتفق مع سياسة الهدايا الخاصة بنا (أو الخاصة
بهم)؟
•هل تؤثر على قرار األعمال؟
•بأي كيفية سينظر إليها إذا تم الكشف عنها علنًا؟

إذا أثار أي من هذه األسئلة شكو ًكا ،فيجب عليك التحدث
إلى مديرك أو مشرفك أو التواصل مع خط المساعدة
المعني بأخالقيات العمل في شركة  CBREللحصول
على التوجيه.

•إذا كان القصد منه التأثير على قرار أعمال أو مفاوضات أو معاملة
تضع كل منطقة وبلد وشركة وبعض العمالء سياسات تحكم نفقات السفر
والوجبات والهدايا والترفيه .يجب عليك اتباعها ألنها تمتثل إلى جميع
القوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة بعمليات التشغيل هذه.

صغيرا ،إلى موظف حكومي.
كان
ً

س:كجزء من طلب تقديم العروض ،أنا مسؤول
عن اختيار أحد الموردين إلى شركة
ي مدير العالقات الذي
 .CBREعرض عل ّ
يعمل لدى أحد الموردين رحلةً مجانيةً في عطلة نهاية
األسبوع لشخصين إلى لندن .هل يمكنني قبول هذا
العرض؟
ج:ال .الرحلة تنتهك سياسة  CBREالخاصة بالهدايا
عرض الشركة إلى مخاطر تتعلق بسمعتها.
والترفيه وت ُ ّ
يجب أن تقول "ال" بطريقة مهذبة ولكن واضحة عند
تقديم هدية مبالغ فيها ،والرد كتابيًا بـ "ال" إذا تم عرضها
عن طريق البريد اإللكتروني أو البريد الصوتي.

4يمكن العثور على مزيد من المعلومات ضمن الجزء "اتخاذ القرارات المتعلقة بالفساد" الموجود في القسم
الخاص بقيمة "الخدمة" وهي إحدى قيم  RISEالخاصة بنا.

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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االستثمارات الشخصية التي تتنافس مع أعمالنا
نظرا ألن ملكيتك الشخصية في أنواع معينة من العقارات التجارية أو شركات التكنولوجيا العقارية يمكن أن يكون لها تداعيات قانونية وتداعيات متعلقة
ً
بسمعة شركة  ،CBREفقد وضعنا سياسات تختص بملكية هذه األصول .هذه السياسات تسمح لك عادة ً باالستمتاع بمزايا امتالك العقارات أو االستثمار
في شركات التكنولوجيا العقارية طالما أنك تُفصح بالطريقة المناسبة عن مصالحك إلى شركة  .CBREتحتوي سياساتنا أيضًا على نصوص وأحكام تحدد
كيفية التعامل مع حاالت تضارب المصالح هذه.
يُنتظر منك المشاركة بشكل أساسي في أعمال الشركة ،وعند حصولك على موافقة تُبيح لك االنخراط في استثمار عقاري أو االستثمار في تكنولوجيا
العقارات ،فيُحظر عليك استخدام ممتلكات شركة  CBREأو أنظمتها أو موظفيها في متابعة مصالحك .عالوة ً على ذلك ،يجب عليك فصل أنشطتك
االستثمارية أو التنموية بصورة واضحة وفعالة عن أي ارتباط بشركة  CBREأو رعاية من قِبلها.

س :يريد والدا زوجتك استخدام  CBREلبيع عقاراتهم
التجارية .ما الذي ينبغي لي فعله
طا في التصرف في العقار نيابةً
ج:إذا كنت متور ً
عن  ،CBREفيجب عليك اإلفصاح كتابةً عن حصة ملكية
العقار التجاري إلى  .CBREفي حالة الموافقة ،يجب عليك
اإلفصاح عن ذلك لجميع المشترين المحتملين كتابيًا والحصول
على موافقتهم الكتابية قبل المتابعة .ال يجوز لك العمل بنا ًء
على معلومات مسجلة الملكية غير متاحة لوالدي زوجك .إذا

ما الذي ينبغي لك معرفته؟
العقارات التجارية
•ال تمتلك حصةً في عقار تجاري مدرج من قِبل  CBREما لم
وحتى يتم كشفه إلى السوق بشكل معقول.
•ال تمارس العملية مستعينًا بمعلومات متقدمة أو مسجلة الملكية
غير متوفرة لعمالئنا.
•ال تقدم عروضًا شخصيةً تتنافس مع عرض من أي من عمالء
.CBRE

كانت لديك أسئلة أخرى ،يمكنك طرحها من خالل أي من
خيارات اإلبالغ بما في ذلك خط

شركات التكنولوجيا العقارية
•ال تتصرف أبدًا كمسؤول أو مدير أو شريك أو مستشار أو
ممثل أو وكيل أو مستشار أو موظف لدى شركة تكنولوجيا
عقارية دون موافقة كتابية مسبقة من .CBRE

المساعدة الخاص باألخالقيات لدى .CBRE

•ال تقدم أبدًا أي تأييد علني إلى شركة تكنولوجيا عقارية دون
موافقة كتابية مسبقة من .CBRE

•احصل دائ ًما على موافقة كتابية من شركة  CBREقبل
التفاوض و/أو تقديم و/أو تنفيذ عرض لشراء أو تأجير عقار
تجاري مدرج من قِبل .CBRE
•يجوز لشركة  ،CBREوفقًا لتقديرنا ،أن تمنعك من اكتساب
مصالح عقارية.

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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أمان المعلومات وحماية األصول

ج:ال .إذا كنت مسؤوالً عن البيانات الشخصية أو لديك حق
الوصول إليها ،فال يمكنك نقل هذه المعلومات إلى أي من
أنظمتك الشخصية خارج مؤسسة .CBRE

س :من وقت آلخر ،آ ُخذ جهازي المحمول إلى مقهى
ي لمتابعة بريدي اإللكتروني والقيام باألعمال.
الح ّ
هل يمكنني استخدام خدمة الواي فاي المجانية؟
ج:تم تكوين العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصادرة عن
 CBREباستخدام “Always-On Global Protect
 .”VPNإذا كنت تستخدم أحد هذه األجهزة ،فمن اآلمن
تسجيل الدخول إلى شبكة الواي فاي المجانية .ومع ذلك ،إذا
ً
جهازا شخصيًا أو لديك كمبيوتر محمول من
كنت تستخدم
 CBREال يحتوي على شبكة  VPNهذه ،فال تقم بتوصيله
بشبكة واي فاي مجانية .يمكن لشبكة  Wi-Fiالمجانية أن
تخلق ثغرة أمنية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتي
عرض معلومات  CBREللخطر .يمكن ألي شخص يجلس
تُ ّ
في المقهى أن يرى ما تفعله إذا رغب في ذلك.

التداول المستند إلى المعلومات
الداخلية السرية

المسؤولية المالية

ما الذي ينبغي لك معرفته؟

النزاهة تعني االلتزام بمعتقداتك األخالقية وفعل الشيء الصحيح في جميع الظروف ،حتى وإن لم يكن أحد يراقبك 5 .وهذا يشمل استخدام أصول الشركة،
كالً من األصول الملموسة واألصول غير الملموسة  ،وشبكة الكمبيوتر وغيرها من موارد تكنولوجيا المعلومات .من واجبك حماية هذه األصول
والموارد ضد السرقة والتلف وسوء االستخدام .يجب حماية ممتلكات شركة  CBREواستخدامها بكفاءة واستخدامها فقط في أغراض أعمال مشروعة
وليس لتحقيق منفعة شخصية.

س:أعمل وفقًأ لموعد نهائي وأحتاج إلى إرسال بعض
البيانات الشخصية إلى حساب البريد اإللكتروني
الشخصي ،حتى أتمكن من إنهاء مشروعي بعد أن
يخلد أطفالي إلى النوم .هل هذا جيد؟

الخاتمة

مسرد المصطلحات

س:لدي ترخيص واحد من التراخيص الخاصة بقاعدة
البيانات المالية في القسم .يتكرر طلب زمالئي في
العمل استعارة معلومات تسجيل الدخول الخاصة
بي ،حتى يتمكنوا من إنجاز عملهم بشكل أسرع مما يمكنهم
إذا استخدموا بروتوكول االستخدام المناسب .إنهم ال يطلبون
من مديرهم تسجيل دخول آخر ،رغم أن ذلك يبدو ضروريًا.
لقد أصررت على رفض إعطاء معلومات تسجيل الدخول
الخاصة بي ولكني أشعر بالضغط كي أسمح لآلخرين
باالستعارة ،لمرات قليلة فقط.
ج:أنت تفعل الشيء الصحيح بقولك "ال"ْ .إن مشاركة معلومات
تسجيل الدخول أو كلمة المرور أمر خطأ ألنه سينتج عنها
إنشاء سجل زائف لمن قام بعمل غير صحيح ،أو األسوأ
من ذلك االحتيال ،في قاعدة البيانات .حماية تسجيل الدخول
الخاص بك تحميك أيضًا من االشتباه في ارتكاب أي مخالفات
إذا تصرف شخص ما بشكل سيء أثناء استخدامه تسجيل
وأخيرا ،تحتاج الشركة إلى معرفة ما
الدخول الخاص بك.
ً
إذا كانت بحاجة إلى االستثمار في تسجيل دخول آخر لتعزيز
الكفاءة بطريقة آمنة.

أصول الشركة
•ال تستخدم اسم شركة  CBREأو شعارها أو معلوماتها أو
أجهزتها أو ممتلكاتها أو وقتها أو أي من مواردها األخر في
القيام بأي أنشطة خارجية ال ال ترتب عليها الشركة جزاءات.
•ال تستخدم أو تفصح عن المعلومات الشخصية أو السرية
التي تحصل عليها من أي مصدر في سياق عمل CBRE
(أثناء عملك لدى  CBREأو بعده) ،دون الحصول على إذن
6
رسمي.
•ال تقم بالوصول إلى البيانات دون إذن .يجب عدم منح إمكانية
الوصول إلى المعلومات السرية إال للموظفين الذين يحتاجونها
في أداء عملهم.
•ال تناقش معلومات الشركة السرية في األماكن العامة المفتوحة
للحد من إفشاء المعلومات للزمالء أو إلى أطراف ثالثة غير
مصرح لهم بمعرفتها.
شبكة الكمبيوتر والموارد التكنولوجية
•ال تستخدم إال األجهزة والحسابات واألنظمة المعتمد استخدامها
في مراسالت األعمال أو المعامالت التجارية.
•ال تترك أجهزة  CBREدون رقابة واتخذ التدابير لحمايتها من
السرقة أو الفقد أو التلف أو سوء االستخدام.
•ال تثبت على أجهزة  CBREإال البرامج المعتمدة والمرخصة.
•احرص دائ ًما على نسخ البيانات احتياطيًا لحماية شركة
 CBREمن فقدان المعلومات أو تلفها.
•قم بتشفير المعلومات الحساسة ونقلها عبر منصات واتصاالت
آمنة.
•ال تشارك أسماء وكلمات مرور الحسابات الخاصة بشركة
 CBREمع أي شخص.

 5ينبغي للموظف أال يتوقع الخصوصية عند الوصول إلى أنظمة مؤسسة  CBREباستثناء الحاالت التي يحظرها القانون.
 6أمثلة المعلومات السرية تتضمن المعلومات غير العامة حول خطط  CBREوأرباحها وتوقعاتها المالية وتوقعاتها التجارية واالكتشافات والعطاءات التنافسية والتقنيات والموظفين.
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التداول المستند إلى المعلومات الداخلية السرية
الكثير منا يتوفر له إمكانية الوصول إلى معلومات قد ال تتوفر للجمهور،
معلومات حول  CBREوعمالئنا وشركاء األعمال والمنافسين .في
الغالب تُعتبر هذه المعلومات "معلومات جوهرية" ألنها تؤثر على قرار
الفرد بشراء أو بيع أو االحتفاظ بأسهم تلك الشركة.
إن قوانين التداول المستند إلى المعلومات الداخلية السرية في الواليات
المتحدة والعديد من الواليات القضائية األخرى التي نعمل فيها ،تحظر
شراء أو بيع أو إجراء عمليات نقل أخرى لألوراق المالية من قبل أي
شخص لديه معلومات جوهرية غير معروفة أو متاحة للجمهور بشكل
عام .ويقصد بعبارة "أي شخص" أنت وزوجتك (أو زوجك) وأطفالك
وأي شخص آخر شاركت معه علنًا أو عن قصد معلومات جوهرية.
هذه المبادئ التوجيهية التي تكافح "التداول المستند إلى المعلومات الداخلية
السرية" تسري على تداول األوراق المالية لشركة  ،CBREوكذلك
على تداول األوراق المالية لشركات أخرى ،مثل العمالء أو الموردين أو
الشركات األخرى التي تتفاوض  CBREمعها من أجل أعمال مهمة.

ما الذي ينبغي لك معرفته؟
•امتثل دائ ًما إلى القوانين واللوائح التي تسري على
التداول المستند إلى المعلومات الداخلية السرية.
•ال تفصح عن المعلومات السرية إال على أساس الحاجة
حذرا دائ ًما من المعلومات الموجودة
إلى المعرفة .كن ً
في رسائل البريد المتسلسلة والمحادثات التي في
األماكن العامة.

س:أنا أعمل لدى شركة  CBREفي عملية االستحواذ
على كيان كبير متاح للتداول العام في الواليات
المتحدة .هذه المعلومات ليست متاحة للعامة بعد،
سمسارا بالبورصة
لكني أود أن أخبر زوجي الذي يعمل
ً
للعمالء الذين يبحثون عن الربح .إذا لم أكن سأتربح
بصفة شخصية ،فهل يمكنني مشاركة هذه المعلومات؟
ج :ال ،مشاركة المعلومات الجوهرية غير المتاحة للعامة
هي أمر غير قانوني وينتهك سياسة  CBREومدونة
معايير السلوك المهني.

•تأكد من أن موردينا يحافظون على سرية المعلومات
التي نشاركها معهم؛ استخدم اتفاقيات عدم اإلفصاح أو
تعهدات بالسرية لحماية معلوماتنا.
•اعلم أن أي معلومات ليست جوهرية لشركة CBRE
وتختار أن تتجاهلها ربما تكون جوهرية بالنسبة إلى
اآلخرين.
•إذا ساورك شك ،فاستشر قسم الشؤون القانونية قبل
شراء األسهم أو بيعها.

هذه القوانين تحظر عليك أيضًا الكشف عن معلومات جوهرية ألي
شخص يتداول في األوراق المالية للشركة ،باإلضافة إلى شراء أو بيع
أوراق المالية بإحدى الشركات عندما يكون لديك معلومات جوهرية غير
متاحة عالنيةً عن تلك الشركة .أنت مسؤول عن االمتثال إلى قوانين
األوراق المالية المعمول بها ،وحماية الشركة ونفسك من االلتزامات

فورا عن األمر
•عند مالحظة أي عدم امتثال ،فأبلغ ً
إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة
 CBREأو إلى أحد أعضاء فريق األخالقيات
واالمتثال أو فريق الشؤون القانونية.

والعقوبات الجسيمة التي يمكن أن تنجم عن انتهاكات هذه القوانين.
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المسؤولية المالية
بصفتنا موظفين في شركة  ،CBREيتعين علينا التصرف بأمانة عند
تسجيل المعلومات المالية حول عمليات الشركة وعند إعداد تقارير بها.
إذا قمت بتقديم أو مراجعة أو اعتماد معلومات مالية تتعلق بأي رقابة
داخلية أو إجراء داخلي ،مثل الجداول الزمنية أو تقارير النفقات أو قسائم
اإليرادات أو البيانات المالية األخرى ،فيجب عليك تقديم معلومات دقيقة
حظرا تا ًما عمل سجالت أو وثائق مزيفة أو
كاملة وفي حينها .يُحظر
ً

يمكنك الوصول إلى سياسات  CBREوغيرها من المعلومات
المهمة المشار إليها في هذا القسم على الشبكة الداخلية CBRE
.Employee Intranet
بحث بالكلمات األساسية:

مدونة معايير السلوك المهني

مضللة أو الموافقة عليها ،أو عدم الكشف بطريقة صحيحة عن أي أصل
أو مسؤولية.
تعتمد  CBREعلى نزاهتنا المالية عند اتخاذ قرارات أعمال مستنيرة.
وأصحاب المصلحة لدينا ،بما في ذلك شركاء األعمال والمسؤولون
الحكوميون والمستثمرون ،يُنتظر منه أيضًا التحلي بالنزاهة .إن تقديم
عمليات اإلفصاح وتقديم معلومات مالية دقيقة وكاملة وفي حينها ليس فقط
ً
عماًل جيدًا ولكنه مطلوب أيضًا بموجب القوانين واللوائح التي تخضع لها
شركتنا .التزامنا بالنزاهة المالية يمتد أيضًا إلى الموارد التي نديرها نيابةً
عن عمالئنا.
إذا كانت لديك مخاوف ،أو إذا اتصل شخص ما بك بشأن مخاوف تتعلق
بأي جانب من جوانب عمليات اإلفصاح المالية ،أو أي مسألة تتعلق
بالمحاسبة أو التدقيق أو الرقابة الداخلية ،فيجب عليك إبالغ مديرك على
الفور ،أو من خالل أي خيار من خيارات اإلبالغ المتاحة لدينا ،بما في
ذلك خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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التعامل مع السلوك الفاسد وغير النزيه
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( Integrityالنزاهة)

اتخاذ القرارات المتعلقة بالفساد
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المنافسة العادلة

( Excellenceالتميز)
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العقوبات الحكومية وقوانين مكافحة غسيل األموال

مسرد المصطلحات
توصيف الفريق

( Serviceالخدمة)
نتعامل مع تحديات عمالئنا
بكل حماس وجدية ،ونبني
عالقات طويلة األجل
عن طريق التواصل مع
األشخاص المناسبين وعن
طريق رأس المال والفرص.

إن قيمة "الخدمة" التي نتبناها هي ما يميزنا عن منافسينا ويدفعنا إلى
تقديم أفضل النتائج لعمالئنا .ولكن هذا وحده ال يضمن النجاح .لتقديم
خدمة رائعة ،يجب أن نتحمل مسؤولية إجراء معامالت تجارية بطريقة
منصفة وأخالقية ،في كل مرة وفي كل مكان.

التعامل مع السلوك الفاسد وغير النزيه
يختار العمالء شركة  CBREليس فقط لخدماتها المتميزة ولكن
نظرا لسمعتها في التعامالت التجارية المنصفة واألخالقية .في
أيضًا ً
الوقت الذي نبني فيه سمعتنا من خالل العمل الشاق الذي يقوم به آالف
الموظفين ،إال أنه من الممكن أن تتضرر بسبب موظف واحد فقط يقدم أو
يقبل رشوة أو عمولة من أي نوع.

س:أنا أختار من بين ثالثة موردين كجزء من
عملية طلب تقديم العروض .عرض علي أحد
الموردين تذاكر مجانية لحضور حدث رياضي
باهظ الثمن .أنا أميل إلى القبول .هل يمكنني ذلك؟
ج:ال .التذاكر باهظة الثمن تنتهك سياسة  CBREالخاصة
عرض الشركة إلى مخاطر تتعلق
بالهدايا والترفيه وت ُ ّ
بسمعتها .يجب أن تقول "ال" بطريقة مهذبة وواضحة عند
تقديم هدية مبالغ فيها ،والرد كتابيًا بـ "ال" إذا تم عرضها
عن طريق البريد اإللكتروني أو البريد الصوتي.

الرشوة جريمة في معظم البلدان ،وتترتب عليها عقوبات خطيرة ،منها
الغرامات والسجن .ال يجوز لك أبدًا تقديم أو دفع رشاوى (بشكل مباشر
أو غير مباشر من خالل طرف ثالث) إلى مسؤولين حكوميين أو عمالء
أو بائعين .وال يجوز لك أبدًا قبول رشوة أو عمولة .حتى الهدية البسيطة
أو التعبير عن الشكر قد يكون غير قانوني أو يُنظر إليه على أنه وسيلة
للحصول على عمل أو االحتفاظ به أو تأمين ميزة غير الئقة .يجب عليك
أيضًا عمل كشف حساب يتضمن جميع نفقاتك والتأكد من وجود نسخة
احتياطية منه ،للرجوع إليها عند طلبها منك .إن االحتفاظ بدفاتر وسجالت
دقيقة وموثقة جيدًا هو أمر بالغ األهمية للحد من مخاطر الفساد.

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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اتخاذ القرارات المتعلقة بالفساد

أمرا صحي ًحا ،كما هو الحال
في بعض األحيان ،قد يبدو ارتكاب األخطاء ً
عندما يؤدي دفع بسيط مبلغ غير مشروع إلى الحيلولة دون التأخر عن
الجدول الزمني الخاص بالمشروع .ولكن هذا ليس هو الشيء المناسب
الذي ينبغي عمله .تقع على عاتقك مسؤولية شخصية تتعلق بتجنب
ومكافحة المشاركة في أي شكل من أشكال الفساد وتوجب عليك اإلبالغ
عن االنتهاكات .قد يؤدي انتهاك هذه القواعد ،سوا ًء أكان ذلك عن قصد أم
بغير قصد ،إلى عواقب وخيمة عليك وعلى شركة .CBRE

( Serviceالخدمة)
المنافسة العادلة

( Excellenceالتميز)

الخاتمة

العقوبات الحكومية وقوانين مكافحة غسيل األموال

مسرد المصطلحات
توصيف الفريق

عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالفساد
يوجد طلب أو عرض أو وعد بدفع مبلغ او إهداء شيء ذي قيمة.
هل يؤدي الطلب أو العرض أو الوعد ،سوا ًء كان بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل وسطاء ،إلى أي مما يلي؟
•التأثير بشكل غير سليم على أي تصرف أو تقاعس ،أو قرار أو عدم اتخاذ قرار من جانب المتلقي بصفته الرسمية.
•حث المتلقي على التصرف أو االمتناع عن التصرف فيما يتعلق بأداء واجباته.

راقب ما يلي
•طلبات التبرعات للجمعيات الخيرية أو المنظمات
التي قد تكون تابعة إلى مسؤولين حكوميين أو أحزاب
سياسية أو عمالء أو موردين أو إلى أفراد من عائالتهم

•تأمين ميزة غير سليمة.
•الحصول على عمل أو االحتفاظ به.
•حث المتلقي على استخدام نفوذه مع طرف ثالث (بما في ذلك كيان حكومي) للتأثير على أي تصرف أو تقاعس أو قرار أو عدم اتخاذ
قرار من جانب هذا الطرف الثالث.
•"مكافأة" المتلقي بعد الواقعة نظير التأثير على أي تصرف أو تقاعس ،أو قرار أو عدم اتخاذ قرار من جانب الطرف الثالث.

•الطلبات غير العادية والمبالغ فيها وغير المألوفة للهدايا
أو الضيافة أو السفر
•المدفوعات اإلضافية لإلجراءات الحكومية الروتينية،
مثل معالجة األوراق ،وإصدار التصاريح ،وخالفه ،أو
التي تسرع المعالجة أو تسرع اإلجراء العادي

ال
ال يوجد انتهاك

نعم
توقف وأبلغ

•المدفوعات التي يُقصد بها أن تكون بمثابة حافز أو
تعويض عن معاملة تفضيلية أو أي نوع آخر من نشاط
أعمال غير سليم

ولكن إذا لم يتضح لك األمر وضو ًحا
المخول وارجع
تا ًما ،فاستشر المعتمِ د
َّ
إلى مدونة معايير سلوك المهني
والسياسة العالمية ( 6.16مكافحة
الفساد) قبل المتابعة.

•تحدث إلى مشرفك أو مديرك
•اتصل بأحد أعضاء القيادة العليا ،أو فريق األفراد واألخالقيات واالمتثال أو فريق الشؤون
القانونية
•أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى كبير مسؤولي االمتثال
•قدّم بال ً
غا عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف (مع إخفاء الهوية إذا كان القانون المحلي يسمح
بذلك) باستخدام خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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( Excellenceالتميز)

( Serviceالخدمة)

الخاتمة

العقوبات الحكومية وقوانين مكافحة غسيل األموال

المنافسة العادلة

مسرد المصطلحات
توصيف الفريق

المنافسة العادلة
المنافسة العادلة مفيدة لمصلحة األعمال ومصلحة عمالئنا ،فهي تشجع
على االبتكار وتحسين الخدمات .تضمن قوانين المنافسة ومكافحة
االحتكار وجود نظام سوق حر عادل وتنافسي ال تحتكر فيه أي شركة
منت ًجا أو خدمة.

ما الذي يجب عليك تجنبه؟
•الدخول في اتفاقيات رسمية أو غير رسمية مع
المنافسين لغرض تحديد األسعار أو التالعب
بالعطاءات أو فرض قيود على توريد السلع أو

تلتزم شركة  CBREبقوانين مكافحة االحتكار في كل والية قضائية
نعمل بها .إننا نتنافس بأسلوب عادل ولدينا سياسات تحكم أنشطتنا مع
المنافسين والعمالء والموردين .أنت مطالب بااللتزام الصارم بقوانين
المنافسة ومكافحة االحتكار واللوائح الداخلية ذات الصلة .إن انتهاك هذه

الخدمات
•تبادل معلومات حساسة خاصة بالتنافسية مع المنافسين
•إساءة استخدام منصب محتمل للهيمنة على السوق

القوانين واللوائح يترتب عليه عقوبات صارمة ،منها الغرامات والسجن

•خلق بيئة سوق تمنع المنافسة الحرة

لألفراد الموظفين.

•تقسيم السوق على أساس المنطقة أو قاعدة العمالء

صا يعمل لدى أحد منافسي شركة
س:أعرف شخ ً
 .CBREلقد اتصل بي ليسألني عن العمل معًا
لتحديد األسعار الخاصة بآخر عرض للمشروع.
يقول إن شركة  CBREيمكنها الحصول على هذا
التعاقد ،ولكن هذا ال يتأتى إال إذا قطعنا لهم وعدًا بالسماح
لهم بالفوز بالتعاقد التالي .هل ينبغي لي الموافقة؟
ج:ال يجوز تحديد األسعار أو التالعب بالعطاءات .يجب
عليك رفض العرض واإلبالغ عن هذه المخاوف إلى
فريق األفراد واألخالقيات واالمتثال أو فريق الشؤون
القانونية ،أو إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل
في شركة .CBRE

إلخ.

من أمثلة مزاعم مكافحة االحتكار الجسيمة اللقاءات غير الرسمية مع
حذرا .تتسم قوانين
المنافسين خالل اجتماعات وأحداث الصناعة .كم ً
مكافحة االحتكار بالتعقيد وقد تختلف حسب الدولة والوالية .وقد يؤدي أي
تواصل مع المنافسين إلى زيادة مخاطر انتهاك قوانين المنافسة .اطلب

•فرض قيود على العمالء أو الموردين
•الدخول في بعض عمليات الدمج واالستحواذ التي
تتعارض مع قوانين مكافحة االحتكار

دائ ًما التوجيه إذا ساورك شك.

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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مدونة معايير السلوك
المهني بشركة
CBRE

المقدمة

التعامل مع السلوك الفاسد وغير النزيه

( Respectاالحترام)

( Serviceالخدمة)

( Integrityالنزاهة)

اتخاذ القرارات المتعلقة بالفساد

المنافسة العادلة

( Excellenceالتميز)

الخاتمة

العقوبات الحكومية وقوانين مكافحة غسيل األموال

مسرد المصطلحات
توصيف الفريق

العقوبات الحكومية وقوانين مكافحة غسيل
األموال
إن شركة  CBREهي شركة عالمية وتحكمها قوانين التجارة الدولية في
الواليات المتحدة واللوائح المماثلة في البلدان األخرى .تحظر هذه القوانين
علينا التعامل مع أو دعم المجرمين واإلرهابيين والجماعات المحظورة
وغاسلي األموال الذين يحاولون إخفاء األموال غير المشروعة .يجب
عليك أن تعرف دائ ًما الجهة التي تتعامل معها وأن تمتثل إلى قوانين
مكافحة غسيل األموال السارية وقوانين مكافحة تمويل اإلرهاب السارية،
ويجب أال تقبل األموال إال من مصادر مشروعة فقط .وقد تكون عقوبات
انتهاك قوانين التجارة عقوبات شديدة.
إذا كانت لديك شكوك حول الشخص أو الكيان الذي يمتلك أو يتحكم في
عميلك أو بائعك أو مصدر األموال أو الغرض من المعاملة ،فيجب عليك
االتصال بمديرك أو مشرفك أو إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات
العمل في شركة .CBRE

ما الذي ينبغي لك فعله؟
•قم دائ ًما بإجراء مهام العناية الواجبة المتمثلة في اعرف
عميلك" ومعرفة مكافحة غسيل األموال لكل عميل تتعامل
معه.
•تأكد من أن كل بائع أو مورد تعمل معه هو منضم ومسجل
رسميًا.
•تأكد من الوجود الحقيقي للعميل أو البائع ،وأن أمواله تأتي
من مصادر مشروعة.
•انتبه جيدًا إلى العمالء أو البائعين الذين يخضعون إلى
سيطرة المسؤولين الحكوميين أو الشخصيات السياسية
البارزة.
•راقب العالمات الحمراء التحذيرية المحتملة ،مثل األفراد
أو الشركات المطبق عليها عقوبات حكومية أو التي ترد
أسماؤها في قوائم األحزاب المحظورة.
•تعرف على األسباب التجارية أو األسباب االقتصادية التي
وراء المعاملة.

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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مدونة معايير السلوك
المهني بشركة
CBRE

المقدمة

التعامل مع السلوك الفاسد وغير النزيه

( Respectاالحترام)

( Integrityالنزاهة)

اتخاذ القرارات المتعلقة بالفساد

( Serviceالخدمة)
المنافسة العادلة

( Excellenceالتميز)

الخاتمة

العقوبات الحكومية وقوانين مكافحة غسيل األموال

مسرد المصطلحات

توصيف الفريق

توصيف الفريق
إننا ندرك أن ما لدينا من محترفين ومجموعات وفرق يضعون خبراتهم
وتجاربهم ضمن ميزاتهم التنافسية .ولكن عندما يتعلق األمر بعالمتنا
التجارية ،فإن العامل الرئيسي هو االتساق .إن األسلوب المتسق الذي
ننتهجه عند تمثيل العالمة التجارية يساعدنا في الفوز باألعمال عن طريق
وضع العالمة التجارية لشركة  CBREفي مكان بعيد عن المنافسة،
ويعكس الخبرة والكفاءة المهنية التي ينتظرهما عمالؤنا.
البيانات الخاطئة والمضللة واإلقرارات غير الدقيقة سلبًا يمكن أن تؤثر
على عالمتنا التجارية .يجب التحلي بالجدية في جميع أعمالك وتفاعالتك
التي تجريها باسم  CBREوذلك لحماية سمعة العالمة التجارية .تستطيع
فرق التسويق في شركة  CBREمساعدتك بمزيد من المعلومات حول
بروتوكوالت وسياسات التسويق التي قد تختلف حسب المنطقة والقسم
والبلد للتعامل مع القوانين أو اللوائح المحلية.

الطريقة التي ينبغي تمثيل عالمتنا التجارية بها
•ض ّمن شعار  CBREفي جميع المواد التسويقية.
•حدد خط األعمال الذي تمثله.
•امتثل إلى القوانين المعمول بها وأي مجموعات تنظيمية،
مثل اإلرشادات اإلعالنية التي تنص عليه وكاالت
العقارات المحلية.

يمكنك الوصول إلى سياسات  CBREوغيرها من المعلومات
المهمة المشار إليها في هذا القسم على الشبكة الداخلية CBRE
.Employee Intranet
بحث بالكلمات األساسية:

مدونة معايير السلوك المهني

س:أنا متدرب مبيعات جديد مع فريق أسواق رأس
ي طلب
المال .المدير اإلداري الكبير المشرف عل ّ
مني إعداد تقرير حول السوق لعمالئنا .العنوان
الذي اخترته للتقرير هو "استثمارات  CBREالعقارية
في باندوس" وغيرت شعار  CBREإلى اللون األزرق
ً
مميزا .هل هذه التغييرات مسموحة؟
الداكن ليكون
ج:ال .يجب أن يعكس تقريرك بدقة خط العمل الذي أنت
مرتبط به .يجب عليك مراجعة قوانين العقارات المحلية
الخاصة بالتسويق واإلعالن والتمثيل .ويجب عليك
التحقق من أن شعار  CBREوالتوصيف الوارد في
تقريرك يتبع اإلرشادات المذكورة على بوابة العالمة
التجارية الخاصة بشركة .CBRE

•اتبع إرشادات العالمة التجارية لشركة  CBREعند
تسويق خدماتنا.

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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مدونة معايير السلوك
المهني بشركة
CBRE

الحفاظ على سالمة الجميع

المقدمة

( Respectاالحترام)
احترام الخصوصية

( Integrityالنزاهة)

االحتفاظ بسجالت األعمال والبيانات
والبريد اإللكتروني وتدميرها

Excellence
(التميز)
نحن نركز بال هوادة على
تحقيق نتائج ناجحة لعمالئنا
وموظفينا ومساهمينا.

( Serviceالخدمة)

استخدام أنظمة االتصاالت
اإللكترونية

( Excellenceالتميز)
التسويق اإللكتروني

إن قيمة التميز قيمة متأصلة وراسخة وراء نجاحنا .إن قيمة التميز تضع
إطارا للمعايير التي تدفعنا وتحفزنا على تحقيق أفضل النتائج لجميع
ً
مكوناتنا بأداء متميز ومتسق وسلوك أخالقي دائم.

المشاركة في الشؤون العامة
والشؤون السياسية

التأكد من أن شركاء األعمال يتحلون
بقيمنا

ما الذي ينبغي لك فعله؟
•االلتزام بجميع قوانين الصحة والسالمة والبيئة المحلية.
•مراقبة وتحسين السالمة باستمرار في مكان العمل.

الحفاظ على سالمة الجميع
توفر  CBREمكان عمل يتسم بالصحة والسالمة .نجاحنا في الوفاء بهذا
االلتزام يعتمد على تأدية دورك في تقليل احتماالت التعرض إلى إصابات
أثناء العمل من خالل االمتثال إلى القانون وإلى سياسة  CBREوعن
طريق استخدام الحس السليم .تضمن سياساتنا وبرامجنا ومعاييرنا المتعلقة
بالصحة والسالمة والبيئة أن يكون لديك الموارد والتدريب والمهنيين
المتخصصين في حسابات العمالء وفي مواقع مكاتبنا الذين يدعمونك
طوال يوم العمل.

باإلضافة إلى وجود ممارسات بيئية جيدة ،تلتزم شركة  CBREبتقليل
تأثيرنا على البيئة ومساعدة عمالئنا في فعل الشيء نفسه .إننا ندرك
مسؤوليتنا في أن نكون حماة ً حقيقيين للبيئة وفي تحسين نوعية الحياة
لموظفينا والمجتمعات التي نعيش ونعمل بها.

الخاتمة

مسرد المصطلحات

•اإلبالغ عن أي موقف غير آمن يهدد سالمة أو صحة أي
شخص في مكان العمل أو يضر بالبيئة.
•اإلبالغ عن إصابات العمل أيًا كان مستوى خطورتها.
•تجنب العمل تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو أي مادة
أخرى تُضعف قدرتك على العمل بأمان وفاعلية.

س:أنا مدير مشروعات مكلف بإنشاء مكتب .خالل
المسح اإلنشائي ،الحظت بعض العيوب التي تجعل
من غير اآلمن متابعة العمل .ال أريد تعريض
المشروع إلى لخطر بذكر هذه العيوب للعميل .ما الذي ينبغي
لي فعله؟
فورا إبالغ العميل
ج:سالمة األشخاص تحتل األولوية .يجب عليك ً
ومديرك بأي نتائج قد تعرض صحة اآلخرين وسالمتهم إلى
الخطر.

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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مدونة معايير السلوك
المهني بشركة
CBRE

المقدمة

الحفاظ على سالمة الجميع

( Respectاالحترام)

احترام الخصوصية

( Integrityالنزاهة)

االحتفاظ بسجالت األعمال والبيانات
والبريد اإللكتروني وتدميرها

( Serviceالخدمة)

استخدام أنظمة االتصاالت
اإللكترونية

( Excellenceالتميز)
التسويق اإللكتروني

الخاتمة

المشاركة في الشؤون العامة
والشؤون السياسية

مسرد المصطلحات
التأكد من أن شركاء األعمال يتحلون
بقيمنا

احترام الخصوصية
تتعامل شركة  CBREمع بيانات شخصية كل يوم .إن ضمان احترامنا لحقوق الخصوصية لألفراد واالحتفاظ بثقة موظفينا وعمالئنا هو من أهم
أولوياتنا .يُتوقع منك االلتزام بمجموعة من مبادئ الخصوصية الرئيسية ،ركائز خصوصية البيانات ،عندما تقوم بجمع البيانات الشخصية أو استخدامها أو
معالجتها لضمان ان شركة  CBREتنفذ ممارسات معالجة البيانات على مستوى العالم بطريقة قانونية تحترم الخصوصية.
األمر متروك لكل موظف في تنفيذ مبادئ الخصوصية الرئيسية الخاصة بشركة  CBREتنفيذًا استباقيًا ،بحيث تكون مضمنة وداخلة دائ ًما في الطريقة
التي ندير بها األعمال .لمساعدتك في فهم البيانات الشخصية وللحصول على مزيد من اإلرشادات حول االمتثال إلى سياسة خصوصية البيانات الخاصة
بنا ،اتصل بمكتب خصوصية البيانات العالمي بشركة .CBRE

س:أنا أحد أعضاء فريق قسم األفراد .أثناء عملي في
أداة تخطيط التعويضات بشركة  ،CBREالحظت
أنه يمكنني الوصول إلى األسماء والمسميات
الوظيفية وبيانات التعويضات للموظفين في منطقة وفي
خط أعمال خارج نطاق مسؤوليتي .ما الذي ينبغي لي
فعله؟
ج:يجب عليك اإلبالغ عن هذا األمر وأي حوادث خصوصية
محتملة أخرى إلى مركز عمليات األمان بشركة .CBRE
وصولك إلى هذه المعلومات يُعتبر كشف عرضي عن
البيانات الشخصية ،وهذا قد يؤدي إلى التزامات توجب
اإلبالغ وقد يتطلب إجرا ًء سريعًا يقيّد الوصول على أساس
الحاجة إلى المعرفة.

الركائز األربعة لخصوصية البيانات

1

2

3

4

الشفافية

الحد من البيانات والوصول

تأمين البيانات

حذف البيانات

تح ّل بالشفافية فيما يتعلق بالبيانات
الشخصية التي تجمعها شركة CBRE
والكيفية التي نعتزم استخدامها بها.

قلل من جمع البيانات الشخصية وقيّد
الوصول على أساس الحاجة إلى
المعرفة.

قم بتأمين البيانات الشخصية عن
طريق استخدام التشفير وحماية
كلمات المرور.

احذف البيانات الشخصية عند
انتفاء الحاجة إلى وجودها.

اطرح األسئلة أو أبلغ عن سوء السلوك إلى خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة .CBRE
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المهني بشركة
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المقدمة
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احترام الخصوصية

( Integrityالنزاهة)

االحتفاظ بسجالت األعمال والبيانات
والبريد اإللكتروني وتدميرها

( Serviceالخدمة)

استخدام أنظمة االتصاالت
اإللكترونية

( Excellenceالتميز)
التسويق اإللكتروني

الخاتمة

المشاركة في الشؤون العامة
والشؤون السياسية

مسرد المصطلحات
التأكد من أن شركاء األعمال يتحلون
بقيمنا

االحتفاظ بسجالت األعمال والبيانات والبريد اإللكتروني وتدميرها
يمكنك إنشاء وإدارة مئات المستندات ورسائل البريد اإللكتروني في سياق العمل المعتاد ونقاط بيانات ال حصر لها في قواعد البيانات .تُعتبر بعض
مستنداتك وبياناتك سجالت أعمال ،ولكن معظمها سجالت غير متعلقة باألعمال.
يتحمل جميع موظفي شركة  CBREمسؤولية المساعدة في االحتفاظ بسجالت األعمال لتلبية أعمالنا وعملياتنا والمتطلبات القانونية والتنظيمية ،وفي
الوقت نفسه مسؤولية تقليل التكلفة والمخاطر المرتبطة بالتخزين غير الضروري والمفرط للمعلومات.

ما الذي ينبغي لك فعله؟
سجالت األعمال

√ احتفظ بها وفقًا للجدول الزمني الخاص باالحتفاظ بالسجالت الخاص بكل بلد

السجالت غير المتعلقة
باألعمال

× احذفها على الفور عندما تكون قد حققت الغرض منها ولم تعد لها قيمة أعمال

7

ج:نعم .أوالً ،بعض البيانات قد تجاوزت مدة االحتفاظ بها
ويجب تدميرها بشكل آمن .ثانيًا ،يُحظر على الموظفين
إرسال بيانات  CBREبالبريد اإللكتروني إلى حسابات
البريد اإللكتروني الشخصية وإلى حسابات التخزين
الشخصية .جميع بيانات  CBREيجب أن تظل في بيئة
.CBRE

√ أرشفة رسائل البريد اإللكتروني ذات األهمية التاريخية
• الرسائل ذات الصلة بمشروع ذي قيمة خالل الـ  90يو ًما الماضية
البريد اإللكتروني

8

س:أنا أعمل على قاعدة بيانات تحتوي على
معلومات خاصة بشركة  CBREتشمل
التوقعات الضريبية النقدية السنوية ولمدة خمس
سنوات وحسابات معدل الضريبة الفعالة المدرجة في
الميزانية للسنوات الخمس الماضية .أريد تنزيل أحدث
بيانات السنة في جدول بيانات وأريد إرسالها بالبريد
اإللكتروني إلى حساب التخزين السحابي الشخصي
الخاص بي كنسخة احتياطية .هل توجد أي مخاوف
بموجب سياسات CBRE؟

• الرسائل التي تقدم أدلة على أحداث أو قرارات األعمال المهمة
• المطلوبة ألسباب تنظيمية أو مالية
×ال تقم بأرشفة رسائل البريد اإللكتروني غير المهمة تاريخيًا (أمثلة :خطط الغداء ،والرسائل اإلخبارية من مؤسسات
األعمال)

مديرا أو مشرفًا
إذا كنت
ً
إذا قرر موظف يخضع إلشرافك المباشر ترك شركة  ،CBREفإنه يكون أمامك فترة زمنية محددة ،تنص عليها سياساتنا ،تقوم فيها
بالوصول إلى أي رسائل بريد إلكتروني موجودة بصندوق بريد  Outlookالخاص به وأرشفتها قبل حذفه نهائيًا.

 7إذا كان لديك وصول إلى الشبكة الداخلية  ،CBRE Employee Intranetفيمكنك العثور على الجدول الزمني في الصفحة ( Global Records Retention & Informationاالحتفاظ بالسجالت العالمية
والمعلومات) .كل جدول زمني يسرد فئات سجالت األعمال والمدة الزمنية لكل فئة والتي يجب االحتفاظ بالسجالت خاللها قبل تدميرها.
 8الرسائل المتروكة في صندوق بريد  Outlookأو في مجلدات الرسائل المرسلة يتم حذفها تلقائيُا بعد  90يو ًما.
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مدونة معايير السلوك
المهني بشركة
CBRE

الحفاظ على سالمة الجميع

المقدمة

( Respectاالحترام)
احترام الخصوصية

( Integrityالنزاهة)

االحتفاظ بسجالت األعمال والبيانات
والبريد اإللكتروني وتدميرها

( Serviceالخدمة)

استخدام أنظمة االتصاالت
اإللكترونية

( Excellenceالتميز)
التسويق اإللكتروني

الخاتمة

المشاركة في الشؤون العامة
والشؤون السياسية

مسرد المصطلحات
التأكد من أن شركاء األعمال يتحلون
بقيمنا

استخدام أنظمة االتصاالت اإللكترونية
إن أنظمة االتصال اإللكترونية الخاصة بنا ،مثل الوصول إلى اإلنترنت
والبريد اإللكتروني والبريد الصوتي وخدمات الهاتف ،هي األدوات
األساسية التي تدعم أعمالنا .أنت مسؤول عن استخدام هذه األنظمة
ووسائل التواصل االجتماعي بطريقة مهنية ومحترمة وآمنة وقانونية بما
يتسق مع قيم  RISEوسياساتنا.

س:إنني فخور بأداء  CBREوأتوقع أن يرتفع
سعر سهمنا بسبب أرباحنا القوية وعملية
اندماج موقع أن تتم في الربع القادم .هل
يمكنني نشر ذلك عبر وسائل التواصل
االجتماعي؟

ال تُرسل أي رسالة أو تنشر أي منشور عبر وسائل التواصل االجتماعي
دون التفكير الواعي في تأثير هذه الرسالة أو هذا المنشور على سمعة
 CBREوواجبها في الحفاظ على سرية بعض المعلومات ،ودون التفكير
في تفسير الجمهور لهذا المنشور أو هذه الرسالة.
عندما تستخدم وسائل التواصل االجتماعي ،فأنت تمثل عالمتنا التجارية
ويجب أن تحافظ على سمعتنا .يتم التعامل مع السلوك غير المالئم،
ومشاركة المعلومات السرية ،والمضايقات ،واالستخدام المفرط ألنظمة
الشركة في األمور الشخصية ،واالحتيال بنفس الطريقة سوا ًء اُرتكبت
عبر اإلنترنت أو اُرتكبت بالشخص ذاته .بغض النظر عن المنصة أو
الوسيط ،ال تسامح مع هذه األنشطة .ف ّكر قبل أن تنشر.

ج:ال ،مشاركة المعلومات الجوهرية غير المتاحة للعامة
هي أمر غير قانوني وينتهك سياسة  CBREومدونة
معايير السلوك المهني.

ما الذي ينبغي لك فعله؟
•تح ّل باالحترام ومراعاة الجمهور ،وكذلك تجاه أي شركة أو
مجموعة أو فرد يتم ذكره في الرسالة أو المنشور.
•عند التفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي ،بيّن بوضوح
أن آرائك وتصريحاتك تُنسب إليك وحدك وليس إلى
الشركة.
•ال تُفصح عن معلومات سرية أو مملوكة خاصة بشركة
 CBREأو خاصة بعمالئنا.
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مدونة معايير السلوك
المهني بشركة
CBRE

المقدمة

الحفاظ على سالمة الجميع

( Respectاالحترام)
احترام الخصوصية

( Integrityالنزاهة)

االحتفاظ بسجالت األعمال والبيانات
والبريد اإللكتروني وتدميرها

( Serviceالخدمة)

استخدام أنظمة االتصاالت
اإللكترونية

( Excellenceالتميز)

التسويق اإللكتروني

الخاتمة

المشاركة في الشؤون العامة
والشؤون السياسية

مسرد المصطلحات
التأكد من أن شركاء األعمال يتحلون
بقيمنا

التسويق اإللكتروني
جميع عمليات التسويق المباشر المقدمة من قِبل  CBREأو بالنيابة عنها
يجب أن تمتثل إلى القوانين واللوائح المعمول بها ،والتي تختلف حسب
البلد والمنطقة والوالية .هذه القوانين تؤثر على الطريقة التي يمكنك من
خاللها التواصل مع العمالء والعمالء المحتملين عن طريق المكالمات أو
الرسائل النصية أو البريد أو البريد اإللكتروني أو الفاكس.
يؤدي عدم االمتثال إلى القوانين واللوائح المتعلقة بالتسويق اإللكتروني
إلى تعرض شركة  CBREأو تعرضك أنت وعمالئنا إلى غرامات
تنظيمية كبيرة و/أو دعاوى قضائية و/أو اإلضرار بالسمعة.

ما الذي يجب عليك تجنبه؟
•إرسال التسويق المباشر اإللكتروني غير المرغوب فيه
وغير المطلوب
•استخدام إعالنات أو محتوى مخادع أو مضلل ينتهك
حقوق الملكية الفكرية لطرف آخر
•التسويق عبر الهاتف ألرقام الهواتف الموجودة في أي
سجل عدم االتصال

س:أحاول زيادة أعمال شركة  CBREوقد
ي طرف ثالث بيع قائمة تضم
عرض عل ّ
عمالء محتملين ومعلومات االتصال الخاصة
بهم .أرغب في إرسال مواد تسويقية وتقارير بحثية ربما
تكون ذات أهمية إلى هؤالء العمالء المحتملين عبر البريد
اإللكتروني وأريد المتابعة معهم عبر المكالمات الهاتفية.
هل يمكنني المتابعة؟
ج:ال ،ال يمكنك ذلك إال بعد أن تبذل المزيد من إجراءات
العناية الواجبة للحصول على تأكيد معقول ،من بين
استفسارات أخرى ،يفيد بأن قائمة العمالء المحتملين قد
تم جمعها ،وأنه يمكن لشركة  CBREاستخدامها ،وفقًا
للقانون المعمول به .إجراءات العناية الواجبة قد تتضمن
التحقق من أن األفراد الوارد ذكرهم بالقائمة قد وافقوا
على جمع بياناتهم الشخصية واإلفصاح عنها ،والتحقق
من أنهم لم يقوموا بإلغاء اشتراكهم في خدمة تلقي
المراسالت التسويقية من  ،CBREوالتحقق من أنهم لم
يسجلوا في أي سجل من سجالت عدم االتصال السارية.

•إجراء مكالمات هاتفية باستخدام أنظمة االتصال اآللي
•شراء قوائم تضم عمالء محتملين من أطراف ثالثة
أو استخدامها دون ضمان أنه تم تجميع هذه القوائم
ومشاركتها وفقًا للقوانين المعمول بها
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مدونة معايير السلوك
المهني بشركة
CBRE

( Respectاالحترام)

المقدمة

الحفاظ على سالمة الجميع

احترام الخصوصية

( Integrityالنزاهة)

االحتفاظ بسجالت األعمال والبيانات
والبريد اإللكتروني وتدميرها

( Serviceالخدمة)

استخدام أنظمة االتصاالت
اإللكترونية

( Excellenceالتميز)
التسويق اإللكتروني

الخاتمة

المشاركة في الشؤون العامة
والشؤون السياسية

مسرد المصطلحات
التأكد من أن شركاء األعمال يتحلون
بقيمنا

المشاركة في الشؤون العامة والشؤون السياسية
إننا نشجعك على المشاركة في الشؤون السياسية والتعليمية التي تؤثر
على حياتك ومجتمع وأعمالك .في بعض األحيان تتطلب هذه األنشطة
التحدث أمام الجماهير أو نشر مقاالت رأي أو إجراء مقابالت مع وسائل
اإلعالم .عند المشاركة في هذه األنشطة ،يجب أال تعبر عن أفكارك

عند المشاركة في أي أنشطة خارجية .إن منصبك داخل الشركة يعني أن

يُعد اسم  CBREوشعارها عوامل مميزة وفارقة للفوز بأعمال جديدة،

أي شيء تقوله أو تفعله ربما يُنسب إلى .CBRE

ً
ورمزا للقيمة .ولذلك ،يجب التفكير جيدًا في
وتعد منارة ً لجذب المواهب
أي عمل أو تفاعل تقوم به باسم  CBREلحماية اسم  CBREوعالمتها
التجارية.

وآرائك على أنها آراء وأفكار شركة  .CBREإال أنه يجب أن تضع في

المساهمات السياسية وممارسة الضغط

اعتبارك أنك تمثل شركة  CBREطوال الوقت ويجب أن يكون تقديرك

تخضع المساهمات السياسية للشركات وممارسة الضغط على الحكومات

لألمور جيدًا لتجنب اإلضرار بسمعة  CBREأو عالقاتها مع العمالء.

أو مسؤوليها إلى لوائح صارمة في معظم البلدان .ولذلك ،تحظر شركة

إذا كنت قائد سوق محلي أو إقليمي ،فيجب عليك استخدام الحس السليم

 CBREبوجه عام استخدام أموال الشركة في المساهمات السياسية 9.ال
تشارك  CBREفي الشؤون العامة إال من خالل عملية خاضعة للرقابة

ما الذي ينبغي لك معرفته؟
•ال تستخدم اسم  CBREأو شعارها وال تشاركه تشارك
تعرف عن نفسك كموظف في CBRE
في مقابلة وال ّ
بدون إذن مسبق من قائد السوق أو قائد خط األعمال أو
مدير التحالف أو قسم مراسالت الشركات.
•ال تقل أي شيء "غير مصرح بنشره"

الشديدة وبموجب موافقة من اإلدارة القانونية.

مورد خدمات
س:لقد استخدمت أنا وفريقي نفس ّ
مؤخرا بوجود
الطباعة ألكثر من عقدين .علمت
ً
شعار  CBREوشهادة منشورة على موقع الويب
الخاص بهم .إننا لم نمنحه شهادة ً ولم نأذن له باستخدام
شعار  CBREمطلقًا .ما الذي ينبغي لي فعله؟
ج:على الرغم من أن فريقك لديه عالقة طويلة مع هذا

التأييد

المورد ،إال أن شركة  CBREلم توافق على استخدام
ّ

تحظر شركة  CBREعلى اآلخرين استخدام اسمنا في أي نوع من
أنواع العروض الترويجية العامة ،بما في ذلك اإلعالنات العامة أو

اسمنا أو شعارنا .عالوة ً على ذلك ،الشهادة مضللة .يجب
بالمورد ومطالبته بإزالة هوية العالمة
عليك االتصال
ّ
التجارية وإزالة الشهادة.

البيانات الصحفية أو اإلعالنات أو المقابالت أو المواد التسويقية الرقمية

•ال تقم "بتسريب" أي معلومات سرية حول شركة
 CBREأو العمالء.

أو المطبوعة .إذا طلب منك عميل أو شريك أعمال الحصول على تأييد

•ال تُفصح عن معلومات العمالء.

باسم  ،CBREفيجب عليك االتصال بمدير قسم مراسالت الشركات
كتابةً للحصول على استثناء .االستثناءات غير مضمونة ويمكن إلغاؤها
في أي وقت.

 9على سبيل المثال ،سياسة الواليات المتحدة  :6.17المساهمات السياسية.
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مدونة معايير السلوك
المهني بشركة
CBRE

المقدمة
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احترام الخصوصية
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االحتفاظ بسجالت األعمال والبيانات
والبريد اإللكتروني وتدميرها

( Serviceالخدمة)

استخدام أنظمة االتصاالت
اإللكترونية

( Excellenceالتميز)
التسويق اإللكتروني

الخاتمة

المشاركة في الشؤون العامة
والشؤون السياسية

مسرد المصطلحات
التأكد من أن شركاء األعمال يتحلون
بقيمنا

التأكد من أن شركاء األعمال يتحلون بقيمنا
يتوفر لدى شركة  CBREمدونة قواعد سلوك خاصة بالموردين لضمان أن مقدمي الخدمة وغيرهم من البائعين يتحلون بنفس قيمنا.
تحدد مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين المتطلبات األخالقية والقانونية والبيئية واالجتماعية الخاصة بموردينا في جميع أنحاء العالم .وعلى هذا
فيه تعالج الفساد ،والممارسات التجارية غير العادلة ،وخصوصية البيانات وأمن المعلومات ،وتضارب المصالح ،وحقوق اإلنسان في سياق ممارسات
التوظيف ،ومخاوف الصحة والسالمة المتعلقة بالتوظيف ،والهدايا المقدمة من الموردين ،ومتطلبات االمتثال واالستدامة البيئية .المتطلبات الواردة في
هذه المدونة ليس الغرض منها أن تكون قائمة شاملة ،بل هي مجرد نظرة عالية المستوى حول المتطلبات .إنها األساس الذي عليه يتم اختيار الموردين
واالحتفاظ بهم.

يمكنك الوصول إلى سياسات  CBREوغيرها من المعلومات
المهمة المشار إليها في هذا القسم على الشبكة الداخلية CBRE
.Employee Intranet
بحث بالكلمات األساسية:

مدونة معايير السلوك المهني

تلتزم شركة  CBREالتزا ًما راس ًخا بإجراء األعمال وفقًا لنص وروح القانون .يجب على موردينا أن يكون لديهم هذا االلتزام الراسخ ويجب عليهم أيضًا
االمتثال إلى مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين.

ما الذي ينبغي لك معرفته؟
•يتعين على جميع قطاعات وإدارات شركة  CBREعلى
موردين تضمين و/أو اإلشارة
مستوى العالم التي تستخدم ّ
إلى مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردين في جميع
العقود وأوامر الشراء الخاصة بالموردين.
•يجب على جميع قطاعات وإدارات شركة CBRE
مراقبة التزام مورديها بشكل معقول بمدونة قواعد السلوك
الخاصة بالموردين ،واتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق
بعدم االمتثال.

دور خاص للمديرين
إذا كنت تتعامل مع أطراف ثالثة نيابةً عن  ،CBREفأنت مسؤول
عن:
•استكمال إجراءات العناية الواجبة المناسبة قبل إلحاق
المورد وتحديد أي عالمات تحذيرية حمراء وحلها على
ّ
النحو السليم
المورد
•التأكيد على وجود أساس منطقي لألعمال إلشراك
ّ
المورد بما يتناسب مع خدماته
•إثابة
ّ

س:أخبرني أحد الموظفين لدى أحد موردي شركة
 CBREأنه أُجبر على العمل لساعات إضافية
تتجاوز الحد القانوني ،ولم يحصل على مزايا
عمله بالكامل ،كما لم يتسلم راتبه في الوقت المحدد .ما
الذي ينبغي لي فعله؟
ج:يجب عليك اإلبالغ عن هذا الشاغل من خالل أي من
خيارات اإلبالغ ومنها خط المساعدة المعني بأخالقيات
المورد ربما يكون متور ً
طا
العمل في شركة .CBRE
ّ
في جرائم العبودية المعاصرة ومن واجبك اإلعراب عن
هذه المشكلة.

•التأكد من أن شروط الدفع تتماشى مع سياسات الشركة
المورد إلى
•التوثيق الصحيح للخدمات التي يقدمها
ّ
CBRE
•وضع ضوابط تضمن األداء السليم للخدمات
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مدونة معايير السلوك
المهني بشركة
CBRE

المقدمة

( Respectاالحترام)

( Integrityالنزاهة)

( Serviceالخدمة)

( Excellenceالتميز)

الخاتمة

مسرد المصطلحات

الخاتمة
في حين أن مدونة معايير السلوك المهني لدينا ال يمكنها توقع كل موقف قد تواجهه في حياتك العملية في شركة  ،CBREإال أن تطبيق مبادئها يمكن أن يساعدك في اتخاذ القرارات الصحيحة في معظم الحاالت .عندما تحتاج إلى
توجيه أو دعم إضافي ،فأنت تعرف المكان الذي يمكنك منه طلب المعلومات أو المساعدة.
إننا نقدر دعمك المستمر لمدونة معايير السلوك المهني وبرنامج األخالقيات واالمتثال.

اسأل قبل أن تتصرف
•هل هذا قانوني؟
•هل هذا آمن؟
•هل يلتزم بسياسة الشركة؟
•هل هو الشيء المناسب الذي ينبغي عمله؟
•بأي كيفيه سيراه عمالؤنا أو وسائل اإلعالم أو مجتمعاتنا؟

تذكر القواعد التالية
تعرف على سياسات ومعايير الشركة والقوانين التي تسري على
• ّ
منصبك.
•تجنب مطلقًا عدم االلتزام بالمعايير.
صا لديه المعرفة.
•إن لم تكن متأكدًا ،فاسأل شخ ً

الموارد متاحة
إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن "الشيء الصحيح الذي ينبغي
عمله" أو سلوك أحد األشخاص في مكان العمل ،فإننا نشجعك على سؤال
مشرفك أو مديرك .إن لم تكن مرتا ًحا للقيام بذلك ،فيرجى اإلعراب عن
مخاوفك من خالل العديد من خيارات اإلبالغ األخرى المتاحة لك:
•أحد أعضاء القيادة العليا ،أو فريق األفراد واألخالقيات واالمتثال
أو فريق الشؤون القانونية
•كبير مسؤولي االمتثال
•خط المساعدة المعني بأخالقيات العمل في شركة CBRE

االتصاالت مع هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية
( )SECوالكيانات الحكومية األخرى
بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع مدونة معايير السلوك المهني
هذه أو أي اتفاقية مبرمة مع شركة  CBREأو أي من سياسات
 ،CBREيجوز لك التواصل أو التعاون أو تقديم اتهام أو شكوى إلى
هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية ( )SECأو أي كيان
حكومي آخر أو أي كيان إنفاذ القانون آخر بشأن االنتهاكات المحتملة
ألي مطلب قانوني أو تنظيمي ،ويجوز لك القيام بعمليات إفصاح ،بما في
ذلك تقديم المستندات وغيرها من المعلومات ،ألي كيان حكومي محمي
بموجب األحكام الخاصة بالمبلغين عن المخالفات الواردة في أي قانون
سار أو الئحة معمول بها بدون إخطار شركة  CBREأو موافقتها،
ٍ
شريطة أن ( )1تتوافق هذه االتصاالت وعمليات اإلفصاح مع القانون
الساري و( )2أال يتم الحصول على المعلومات المفصح عنها من خالل
اتصال خاضع المتياز بين المحامي وموكله (ما لم يكن اإلفصاح عن هذه
المعلومات مسمو ًحا به من قبل المحامي وفقًا للقانون الفيدرالي المعمول
به أو قواعد سلوك المحامي أو غير ذلك) .ال تحد شركة CBRE
من حقك في الحصول على مكافأة مقابل تقديم المعلومات وفقًا ألحكام
سار أو الئحة معمول بها
المبلغين عن المخالفات الواردة في أي قانون ٍ
إلى هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكية ( )SECأو أي وكالة
حكومية أخرى .تُعتبر أي أحكام في أي اتفاقية بين شركة  CBREوأي
موظف أو موظف سابق ال يتوافق مع اللغة المذكورة أعاله أو قد تحد من
قدرة أي شخص على الحصول على مكافأة بموجب أحكام اإلبالغ عن
المخالفات الواردة في القانون الساري غير صالحة وال يتم إنفاذها من
جانب شركة .CBRE

التعديالت والتنازالت
قد يجري من وقت آلخر تعديل مدونة معايير السلوك المهني .يجب أن
يوافق مجلس إدارة شركة  CBREعلى أي تعديل أو تغيير أو تنازل عن
أي من النصوص واألحكام الواردة في مدونة معايير السلوك المهني هذه
الخاصة بالمديرين أو المسؤولين التنفيذيين .يجب اإلفصاح عن أي تعديل
أو تغيير أو تنازل على الفور وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها
(بما في ذلك قواعد البورصة).

للحصول على معلومات إضافية ،يُرجى التواصل مع:
لورانس إتش ميدلر
نائب الرئيس التنفيذي ،المستشار العام
3750 613 213 +1
larry.midler@cbre.com
إليزابيث إتش أتلي
النائب أول للرئيس ونائب المستشار العام ورئيس قسم األخالقيات
واالمتثال
3074 613 213 +1
elizabeth.atlee@cbre.com

مدونة معايير السلوك المهني متوفرة بـ  34لغة .يتحمل جميع الموظفين مسؤولية قراءة مدونة معايير
السلوك المهني وفهمها واتباع إرشاداتها .مدونة معايير السلوك المهني ال تتناول كل قانون أو قاعدة أو
الئحة معمول بها وال تقدم إجابات على جميع األسئلة .إذا ساورك شك ،يجب عليك استخدام التقدير الجيد
وطلب التوجيه بشأن معرفة المسار الصحيح للسلوك .ال تمثل مدونة معايير السلوك المهني عقد توظيف
أو ضمانًا الستمرار التوظيف .الغرض منها هو المنفعة الحصرية لشركة  CBREوموظفيها وربما ال
تُستخدم أو ال يُعتمد عليها من قِبل أي طرف آخر.
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الخاتمة

مسرد المصطلحات

مسرد المصطلحات
المصطلح

التعريف

مكافحة غسيل األموال

.يشير إلى القوانين واللوائح واإلجراءات التي تهدف إلى منع المجرمين من إخفاء طبيعة األموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة وإظهارها في صورة دخل مشروع

الرشوة

.عرض أو دفع أي شيء ذي قيمة ،مثل المال أو الهدية أو الترفيه أو الخدمة ،بقصد التأثير على المتلقي إلساءة استخدام منصبه لفعل شيء غير قانوني أو غير أمين نظير هذا العرض أو الدفع

سجل األعمال

سجل يحتوي على قرار أعمال مهم ويجب االحتفاظ به لغرض االمتثال إلى االلتزامات القانونية والتعاقدية أو التزامات التقارير المالية أو االلتزامات التنظيمية .محتوى السجل هو الذي يحدد أن
)هذا السجل هو سجل أعمال وليس تنسيقه أو مكانه(.أمثلة :العقود وسجالت التدقيق وسجالت الترخيص والتقييمات

شبكة الكمبيوتر

وأنظمة الخوادم ومراكز ) (WANوشبكة المنطقة الواسعة ) (LANعلى سبيل المثال ال الحصر ،شبكة المنطقة المحلية  CBRE،تتضمن شبكة الكمبيوتر وأنظمة الكمبيوتر الخاصة بشركة
 CBRE.البيانات وجميع األنظمة المتحكم بها من قِبل شركة

التسويق المباشر

أو ( )2يروج  CBREأو نيابة عنها ،سواء كان مفردًا أو جملةً )1( ،يعلن أو يروج إلى منتج أو خدمة أو منصب أو حدث قائم على دفع رسوم تقدمه شركة  CBREأي اتصال تقوم به شركة
بأي شكل من األشكال .التسويق المباشر ال يشمل االتصاالت التي هدفها هو تسهيل أو تقديم تحديث بشأن معاملة معلقة أو خدمة أو حدث قائم على دفع رسوم CBRE 10.إلى شركة

الجهاز

أجهزة كمبيوتر سطح المكتب وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الدفترية ومحركات أقراص التخزين والهواتف الذكية وأي جهاز مشابه آخر يُستخدم في الوصول إلى شبكات الشركة
.أو أصول المعلومات

التسويق اإللكتروني

ً
أشكااًل أخرى من أدوات التسويق عبر اإلنترنت ،مثل اإلرسال بالفاكس أو االتصال عبر الويب أو عبر
التسويق اإللكتروني ال يقتصر على البريد اإللكتروني .التسويق اإللكتروني يتضمن
وبث الراديو والفيديو عبر اإلنترنت ،والشبكات المهنية أو المجتمعية ومواقع مشاركة المعلومات ،والمكالمات اآللية Wiki، ،اإلنترنت ،والرسائل النصية ،والمدونات ،ولوحات الرسائل ،ومحتوى
.ووسائل التواصل االجتماعي

التشفير

.دالة رياضية تحمي المعلومات حيث تجعلها غير قابلة للقراءة من قبل الجميع باستثناء أولئك الذين لديهم مفتاح فك تشفيرها

قانون الممارسات
األجنبية الفاسدة

.قانون فيدرالي بالواليات المتحدة يحظر على المواطنين األمريكيين والكيانات األمريكية من رشوة المسؤولين الحكوميين األجانب بغرض تحقيق مصالح تجارية

االتجار بالبشر

.شكل من أشكال العبودية المعاصرة ينطوي على إجبار أو قسر الشخص على تقديم عمل أو خدمات ،أو على ممارسة أعمال جنسية تجارية ضد إرادته

مباشرا .في االتحاد األوروبي ،تُعتبر طلبات المساهمات الخيرية/جمع التبرعات وأي شيء يروج إلى شركة
مباشرا  CBREفي الواليات المتحدة ،االتصاالت غير التجارية مثل التنبيهات وتحديثات أخبار الصناعة وطلبات المساهمات الخيرية ال تعتبر تسويقًا
.تسويقًا
ً
ً

10
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مسرد المصطلحات

مسرد المصطلحات
المصطلح

التعريف

تكنولوجيا المعلومات

جميع أجهزة الكمبيوتر ووسائط التخزين (الثابتة والقابلة لإلزالة).

التداول المستند إلى
المعلومات الداخلية
السرية

الممارسة غير القانونية للتداول في البورصة لصالح الفرد المستندة إلى قدرته على الوصول إلى المعلومات السرية.

األصول غير الملموسة

األصول غير الملموسة للشركة تتضمن الملكية الفكرية والمعلومات السرية والخاصة مثل العالمات التجارية وخطط األعمال وخطط التسويق ومعلومات الرواتب والبيانات والتقارير المالية غير
المنشورة ،إلخ.

العمولة

شكل من أشكال الرشوة المتفق عليها .العمولة هي عملية دفع غير قانونية يُقصد بها التعويض عن معاملة تفضيلية أو أي نوع آخر من الخدمات غير الالئقة التي يتم تلقيها .العمولة قد تكون ً
مااًل أو
هدية أو رصيدًا أو أي شيء ذي قيمة.

اعرف عميلك

المورد والتحقق منها.
عملية التعرف على هوية العميل أو البائع أو
ّ

العبودية المعاصرة

استغالل األشخاص اآلخرين في تحقيق مكاسب شخصية أو تجارية ،بما في ذلك التوظيف أو اإليواء أو النقل أو تقديم الخدمات أو جلب شخص للقيام بعمل قسري من خالل استخدام القوة أو
االحتيال أو اإلكراه.

السجالت غير المتعلقة
باألعمال

النسخ المكررة لنفس المستند وغيرها من المعلومات غير الضرورية .معظم المستندات هي سجالت غير المتعلقة باألعمال( .أمثلة :المسودات أو المراسالت أو جداول األعمال القديمة أو دعوات
االجتماعات)

البيانات الشخصية

أي بيانات (بغض النظر عن تنسيقها) يمكن ،بمفردها أو بجانب بيانات أخرى متاحة بشكل معقول ،أن تحدد هوية الفرد أو أن تُستخدم في تحديد هويته بشكل مباشر أو غير مباشر( .أمثلة :االسم،
وتاريخ الميالد ،ومعلومات االتصال ،وأرقام التعريف ،وعناوين البريد اإللكتروني ،باإلضافة إلى الجنس ،والحالة االجتماعية ،واآلراء التي تصدر من الفرد أو عنه)

الشخصيات السياسية
البارزة

شخص يرتبط أو له عالقة وثيقة بالمسؤولين الحكوميين ويمكن أن يؤثر على

األصول الملموسة

األصول الملموسة للشركة تتضمن الممتلكات والمعدات والمواد والتكنولوجيا ،إلخ.

REV 12/22

قراراتهم.
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