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في MasterCard، يرتبط نجاحنا مباشرًة بسمعتنا 
والثقة التي يضعها الناس في عالمتنا التجارية- ثقة 

تعتمد على تزويدنا إياهم بأفضل المنتجات والخدمات 
والقيام بذلك بالطريقة الصحيحة والمناسبة. لكم الفضل 

جميعاً في بناء تلك الثقة وتقع على عاتقنا جميعاً 
مسؤولية حمايتها وصونها. 

 يعتبر الحس السليم فيما يتعلق بما هو صواب وما هو 
خطأ أساس هذه الثقة. تمتد هذه الثقة إلى جوهر هويتنا، 

وما هي األعمال التي نقوم بها وكيفية تنفيذها. تعكس 
مدونة سلوك MasterCard ما نقوم به بالفعل، مع 

توفير دليل لضمان أننا ندعم المعايير التي نضعها إلى 
أعلى المستويات. وترتكز هذه المدونة إلى قيم الشركة 

الجوهرية، أال وهي الثقة والشراكة والرشاقة والمبادرة، 
وهي تمثل مورداً هاماً لتوجيه القرارات الصائبة 

والسلوكيات الصحيحة.

أرجو منكم تخصيص بعض الوقت لدراسة مدونة قواعد سلوك ،MasterCard وأهم من ذلك، تطبيقها ليس 
فقط في ما تقومون به من أنشطة وأعمال بل أيضاً في كيفية قيامكم بها.

—أجاي     

تفعيل قَيمنا

الثقة، الشراكة، الرشاقة والمبادرة

رسالة من رئيسنا التنفيذي
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رؤيتنا

رسالتنا

قَيمنا

عالم يتجاوز حلول الدفع النقدي

كل يوم، وفي كل مكان، نقوم باستخدام التكنولوجيا والخبرات لجعل عمليات الدفع المالي آمنة 
وبسيطة وذكية

  

نتصرف بأمانة واحترام، كما نشجع االنفتاح

   

نتصرف بسرعة ونفي بالقيمة خالل ابتكارنا وتنفيذنا لألنشطة

نعمل كفريق واحد لمنفعة الجميع—العمالء والتجار وشركاء األعمال والحكومات والمجتمعات التي 
نقدم الخدمات لها

 

نتمتع بالتمكين الالزم التخاذ خطوات شجاعة ومدروسة، ونتحمل مسؤولية تحقيق النتائج



ال تتردد باالتصال إذا ساورك شك حول أمر ما. خط المساعدة فيما يخص األخالقيات: 9318-405-800-1. خارج الواليات المتحدة األميركية © MasterCard 2014. جميع الحقوق محفوظة.

 
جدول المحتويات

5 نحن نحترم مدونة قواعد السلوك وبعضنا البعض 
5 نحن نتحمل المسؤولية 
6 نحن ملزمون برفع الصوت 

7 نحن ال ننتقم من أحد 

8 نحن نحترم بعضنا البعض 

8 ماذا يحدث إذا خالفنا مدونة قواعد السلوك؟ 

9 نحن نتصرف بصورة أخالقية 
9 نحن نتفادى تضارب المصالح 
 توجيه وإرشاد المدراء الخارجيين والمسؤولين التنفيذيين 

10 بخصوص تضارب المصالح 
 نحن نمارس الحكم السليم عند منح أو قبول الهدايا 

10 أو الوسائل الترفيهية 

11 نحن ال نشارك في ممارسات الفساد  

12 نحن نتقّيد بالعقوبات المفروضة ونردع غسيل األموال 

13 نحن نقوم بتسويق منتجاتنا وخدماتنا بأمانة 

13 نحن نحتفظ بدفاتر وسجالت مالية دقيقة وصادقة 

14 نحن نشارك بالعملية السياسية بالشكل المناسب 

15 نحن نحمي معلوماتنا وأصولنا 
15 نحن نستعمل أصول MasterCard بمسؤولية 
15 نحن نتعامل مع المعلومات بعناية  
16 نحن نحمي أصول المعلومات التابعة لنا 
17 نحن لن نقوم بإساءة استعمال المعلومات 
18 نحن نتكلم بصوت واحد 

20 الختام 

21 مراجع االتصال الرئيسية 
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نحن نحترم مدونة قواعد السلوك وبعضنا البعض
نحن نتحمل المسؤولية

في MasterCard، نحن نؤمن بأن التصرف بشكل أخالقي ومسؤول ليس هو فقط الشيء الصحيح بل أيضاً الطريقة 
الصحيحة لممارسة األعمال. نحن نتفاعل كل يوم في إطار عملنا مع مختلف األفراد والكيانات، بما في ذلك عمالئنا 

ومنافسينا وزمالئنا ومساهمينا والباعة والحكومة والهيئات التشريعية. نحن ملتزمون بضمان أن تجري تلك التفاعالت مع 
هذا الجمهور الواسع والمتعدد باحترام وبصورة مهنية وأخالقية ووفقاً لجميع القوانين المعمول بها والمتطلبات التشريعية.

وتسري مدونة قواعد السلوك هذه على الموظفين في جميع أرجاء العالم )بما في ذلك الموظفين في الشركات التابعة( 
وأعضاء مجلس إدارة MasterCard عندما يتصرفون بصفتهم مدراء؛ وهم ككل في المدونة يعرفون بالموظفين. أما المتعاقدون 
مع MasterCard، سواء كانوا عماالً ُيستخدمون في الحاالت الطارئة أو بصورة مؤقتة، فيتوقع منهم اإللمام بمتطلبات 

مدونة قواعد السلوك والتقّيد بها عند التصّرف بالنيابة عن MasterCard. المدونة هي امتداد لقَيم MasterCard، وهي 
تزّود باستعراض شامل لمعايير السلوكيات التي تسري على جميع الموظفين. إال أنها ال تشكل بياناً شامالً ومفصالً لسياسات 
MasterCard، كما ال تغطي أو تعالج كل سيناريو محتمل. وعند مواجهة قضايا أو أسئلة ال تغطيها أو تعالجها المدونة، 

يتوقع من الموظفين اتباع روح وحرفية المدونة وسياسات الشركة على حد سواء التي تحكم القضية المعنية. 

ويجسد التقّيد بالمعايير واإلجراءات الموضحة في المدونة وسياسات MasterCard ذات الصلة شرطاً من شروط 
التوظيف واستمراره في الشركة. وال تمثل مدونتنا عقد توظيف، كما ال تنقل حقوق توظيف معينة أو تضمن التوظيف ألي 

فترة زمنية معينة.
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 نحن نشجع الموظفين على استشارة أي محام من قسم الشؤون القانونية إذا كان لديهم أي سؤال حول أي 
قسم من أقسام المدونة. وُيرجى المالحظة أن جميع االتصاالت التي تجري مع المحامين في قسم الشؤون 
القانونية أو األقسام القانونية الخارجية المعتمدة من قبل الشركة بهدف تزويد أو تلقي مشورة قانونية هي 

 اتصاالت محّصنة وُتحاط بالسرية. عالوة على ذلك، ينبغي على الموظفين إدراك أن محامي الشركة 
 ملزمين بالتصرف وفقاً لما تقتضيه المصلحة العليا لـ MasterCard وهم ال يتصرفون كممثلين 

أو محامين شخصيين للموظفين. 

 إذا كان لديك أسئلة حول المدونة أو أي سلوك مشبوه غير مشروع، فأنت ملزم بالتصرف كموظف 
 وفقاً لما تقتضيه المصلحة العليا للشركة من خالل إثارة القضية مع مديرك أو أحد أعضاء فريق 

أخالقيات العمل أو مسؤول االمتثال الرئيسي أو المستشار القانوني أو أي محام في قسم الشؤون القانونية.

 إذا كنت محام لدى MasterCard فتقع على عاتقك مسؤولية أكبر للتصرف كقدوة يحتذى بها. 
نحن نتوقع من المدراء للتصرف كقدوى إيجابية يحتذى بها وإلهام اآلخرين الحتضان مدونتنا عبر:

السلوك المناسب والممارسة العملية بشكل أخالقي ونموذجي؛	 
مناقشة أخالقيات العمل واألمانة بشكل منفتح والتشديد على أهميتها؛ 	 
المحافظة على واحتضان بيئة عمل حيث يتم فيها تشجيع المناقشات الصريحة حول القضايا األخالقية؛	 
عدم تبرير التقصيرات فيما يخص ممارسة النزاهة في األعمال ألنها تساعد في النتائج المالية؛	 
ضمان عدم التساهل مع عمليات الثأر واالنتقام نتيجة اإلبالغ عن أمر ما؛	 
وطلب المساعدة في حل القضايا وإثارتها عندما تنشأ.	 

نحن ملزمون برفع الصوت

نحن نؤمن في MasterCard أنه ينبغي على جميع الموظفين 
الشعور بالتمكين والمسؤولية لرفع الصوت، تحديداً فيما يخص 

القضايا األخالقية. يجب عليك اإلبالغ فورا عن المخالفات 
المشبوهة والفعلية لهذه المدونة وسياسة الشركة والقانون. عالوة 
على ذلك، يجب على المشرفين في MasterCard التعامل مع 

حاالت سوء التصرف والسلوك فوراً وبصورة مالئمة. ستقوم 
 MasterCard بالتحقيق بكل الحاالت المشبوهة المبلغ عنها 

أو حاالت السلوك غير األخالقي. سُتحاط التحقيقات بالسرية إلى 
الحد المعقول والممكن وفقاً لظروف الحالة.

أعتقد أن مديري يقوم بأمر 
تنص مدونة قواعد السلوك على أنه 

خطأ. أنا خائف من اإلبالغ عنها ألنها قد 
تجعل عملي أكثر صعوبة علّي. ماذا 

ينبغي علي فعله؟

في حال لم تشعر بارتياح في 
التحدث إلى مديرك مباشرة حول أمر 
ما، يمكن استعمال أحد وسائل اإلبالغ 

العديدة األخرى المتاحة للموظفين. هذا 
وضع مثالي أيًضا لالتصال بخط 

المساعدة فيما يخص األخالقيات. لن 
تتسامح MasterCard مع عمليات 

االنتقام ضدك في أي شكل من األشكال 
إلبالغك عن أمر ما بنية طيبة.
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وعند النظر فيما إذا كنَت تعتقد أن هناك مخالفة للمدونة حصلت أو على وشك الحدوث، ينبغي عليك أوالً سؤال نفسك ما يلي:

هل يمكن النظر إلى هذا السلوك كسلوك غير صادق أو غير أخالقي أو غير قانوني؟	 

 	 MasterCard ؟ هل سيؤدي هذا السلوك إلى خسارةMasterCard هل يمكن لهذا السلوك إلحاق الضرر بـ
لمصداقيتها لدى العمالء أو مزودي األعمال أو المستثمرين؟

هل يمكن لهذا السلوك إلحاق الضرر بأشخاص آخرين، مثل الموظفين أو المستثمرين أو العمالء؟	 

 إذا أجبت بـ "نعم" أو حتى بـ "ربما" على أي من هذه األسئلة، فإنك تكون بذلك قد اكتشفت قضية محتملة التي يجب 
عليك اإلبالغ عنها. وعبر المبادرة لإلبالغ وإثارة القضايا المثيرة للقلق فإننا بذلك نمارس قيم MasterCard، ونحمي 

MasterCard وبعضنا البعض، ونقوم بالشيء الصحيح والسليم.

وعندما تقوم باإلبالغ ابدأ بمديرك أو أي من الموارد التالية:

أي عضو من قسم أخالقيات العمل أو فريق التحقيقات العالمية	 

أي محام في قسم الشؤون القانونية	 

مسؤول أخالقيات العمل ومكافحة الفساد	 

مسؤول االمتثال الرئيسي	 

المستشار القانوني 	 

 قسم الموارد البشرية )إذا كان األمر يتعلق بحالة تحرش محتملة، أو معاملة غير عادلة محتملة من قبل اإلدارة، 	 
أو نزاعات شخصية بين زمالء(

خط المساعدة فيما يخص األخالقيات حيث يمكن اإلبالغ دون اإلفصاح عن هوية المبلّغ عن المخالفات )حيثما سمح 	 
القانون بهذا(

عالوة على ذلك، قامت لجنة التدقيق بتأسيس إجراءات المبلّغين عن المخالفات لتلقي وحفظ ومعالجة الشكاوى المقدمة من 
قبل الموظفين والمساهمين وآخرين. إن إجراءات المبلّغين عن المخالفات موضحة في موقع ويب الشركة والدالئل 

اإلرشادية لحوكمة الشركة. أي مسؤول أو مدير أو موظف لدى MasterCard يتلقى إبالغ من النوع الموضح في 
إجراءات المبلّغين عن المخالفات مطلوب منه إخطار المستشار القانوني للشركة فوراً. ويمكن تقديم الشكاوى وفقاً 

إلجراءات المبلّغين عن المخالفات وخط المساعدة فيما يخص األخالقيات بشكل سري أو غير سري، حسبما تختاره أنت.

نحن ال ننتقم من أحد

باتاً االنتقام ضد أي شخص يثير قضايا أو يرفع الصوت أو يزود بمعلومات أو يساعد بشكل آخر في تحقيق   ُيمنع منعاً 
أو إجراء بخصوص سلوك يعتقد هذا الشخص بنية طيبة أنه يؤسس مخالفة للقوانين أو التشريعات المعمول بها أو هذه 

المدونة أو سياسات MasterCard ذات الصلة. وفي المقابل، فإن أي موظف يقدم تقريراً رغم علمه أنه كاذب، أو ال 
يتعاون بشكل كامل في تحقيق بخصوص مخالفة محتملة، فإنه يكون بذلك قد خالف هذه المدونة ويكون عرضة 

التأديبية. لإلجراءات 

يمكن اإلبالغ عن أي حاالت انتقام أو محاولة انتقام إلى أي عضو من فريق التحقيقات العالمية، والمستشار القانوني للشركة 
أو أي محام في قسم الشؤون القانونية أو خط المساعدة فيما يخص األخالقيات على الرقم المجاني 1-800-405-9318 في 

الواليات المتحدة األمريكية. انقر هنا للحصول على األرقام الهاتفية خارج الواليات المتحدة األمريكية. إضافة إلى ذلك، 
يمكن للموظفين اتباع إجراءات المبلّغين عن المخالفات كما هو موضح أعاله.
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نحن نحترم بعضنا البعض

في MasterCard نحن نفخر ونثمن تنوعنا—في الثقافة والخبرات واألفكار، وكذلك 
في جنس )ذكر أم أنثى( وجنس الموظفين، العقيدة الدينية، الساللة األثنية، العرق، 

اللون، الجنسية األصلية، العمر، الدين، الجنسية، الحالة العائلية، الحالة االجتماعية، 
حالة المحاربين القدامى، األجانب، الميل الجنسي، أو اإلعاقة—ونؤمن بأن التنوع 

واالندماج يصب في مصلحة األعمال ويجعالن شركتنا أقوى. ال نتساهل مع التمييز 
والتحرش على أي من هذه األسس.

 كل يوم نعمل على بناء ثقافة تتميز باالنفتاح والتنوع والشمولية. للحصول على مزيد 
 من المعلومات ينبغي على الموظفين مراجعة سياسات MasterCard بخصوص 

مكان العمل. وفي حال شعر أي موظف لدى MasterCard بأنه لم يلقى معاملة عادلة 
أو محترمة فينبغي عليه االتصال بقسم الموارد البشرية للشركة أو مستشار التوظيف في 

قسم الشؤون القانونية.

نحن نحتضن بيئة يشعر فيها الموظفون بارتياح عندما يطرحون أسئلة أو يلعبون دوراً 
 نشطاً في فهم ومناقشة واستكشاف القضايا. وبهذه الطريقة يمكننا التأكد من التعرف 

 على القضايا واألمور المقلقة ومعالجتها حتى قبل أن تنمو لتصبح مشاكل كبيرة. 
إن العمل سوياً للمحافظة على بيئة تعزز الثقة وتمّكننا من اتخاذ المبادرات والخضوع 
للمساءلة يعتبر جزءاً ضرورياً من ثقافة MasterCard. ويعتمد نجاحنا المتواصل 

كأفراد وزمالء وكشركة على أن نعامل جميعنا بعضن البعض بكل احترام ودعم أعلى 
المعايير المهنية واألخالقية.

ماذا يحدث إذا خالفنا مدونة قواعد السلوك؟

ألن MasterCard ملتزمة بممارسة األعمال بالطريقة الصحيحة فقد يؤدي انتهاك مدونتنا إلى الخضوع إلى إجراءات 
 تأديبية تتضمن أو تصل إلى الفصل من الخدمة. 

أمثلة سوء التصرف أو السلوك الذي يؤدي إلى إجراءات تأديبية تتضمن:

مخالفة أو الطلب من آخرين مخالفة المدونة أو سياسة الشركة أو القانون؛	 
عدم اإلبالغ عن مخالفة معروفة أو محتملة؛	 
تجاهل المدونة أو سياسة الشركة أو القانون عمداً أو قصداً؛	 
االنتقام من موظف آخر إلبالغه عن قضية أخالقية؛	 
عدم ممارسة القيادة الفعلية وبذل العناية الواجبة لضمان االمتثال لسياسة الشركة والقانون؛ و	 
اإلبالغ عن المخالفات المعروفة بأنها كاذبة أو التي ينبغي االشتباه بصورة معقولة بأنها كذلك.	 
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نحن نتصرف بصورة أخالقية
نحن نتفادى تضارب المصالح

يقع على عاتق كل الموظفين واجب الوالء لـ MasterCard ويجب عليهم بذل قصارى جهودهم لتفادي 
تضارب المصالح. يعتمد نجاح MasterCard على قدرتنا على اتخاذ القرارات التي ال تكون متأثرة 
 بتضارب المصالح. ويحدث تضارب المصالح حين تكون إمكانية الربح الشخصي تؤثر أو تبدو وكأنها 
 تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر بحكمنا أو تصرفنا خالل ممارسة أعمال لصالح الشركة. إن مظهر 

 MasterCard أو الشك بوجود تضارب مصالح )ولو أنه غير حقيقي( يمكن أن ُيحدث أضراراً لعالمة
 وسمعتها مثل تضارب المصالح الفعلي. ولهذا ينبغي عليك تفادي األوضاع التي قد تؤدي إلى الشك في 

حكمك أو أمانتك أو موضوعيتك.

وعند مواجهة تعارض مصالح محتمل، اسأل نفسك ما يلي:

 هل من شأن هذا النشاط خلق، أو يبدو لآلخرين وكأنه يخلق، حافزاً لمنفعتي الشخصية أو منفعة 	 
عائلتي أو أصدقائي، أو شركة تابعة على حساب MasterCard؟

 هل سيلحق هذا األمر الضرر بسمعتي أو سيؤثر على قدرتي على القيام بما علّي القيام به بشكل 	 
سلبي، أو هل سُيلحق الضرر ربما بـ MasterCard؟

 هل سيحرج هذا األمر MasterCard أو يحرجني في حال تصدر الخبر الصحف أو مدونة 	 
إلكترونية على اإلنترنت؟

إذا أجبت بـ "نعم" على أي من هذه األسئلة، فيمكنك الجزم بأنه على األرجح إن العالقة أو الوضع سيخلق 
تضارب في المصالح، لذا فينبغي عليك تفاديه.

فيما يلي بعض المجاالت التي غالباً ما ينشأ فيها تضارب في المصالح وهو ما ينبغي اإلبالغ عنه:

قبول هدايا أو جوائز تزيد قيمتها عن 300 دوالر امريكي؛	 
أي رحلة أو استضافة مدفوعة بواسطة طرف ثالث؛	 
وظيفة خارجية، مناصب معينة في لجان أو مجالس إدارة، أو أنشطة قانونية أخرى تدر ماالً؛	 
عمليات مع طرف ثالث تربطك به عالقة شخصية؛	 
توظيف أحد أقاربك أو شخص تربطك فيه عالقة شخصية حميمة؛	 

 امتالك مصلحة مالية في كيان منافس لـ MasterCard أو يعمل معها أو يسعى للعمل لصالحها 	 
)على سبيل المثال، عميل أو مورد(؛

والمشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أي أعمال تنافسية مع أي أعمال أخرى تمارس MasterCard فيها 	 
أعماالً، أو التي تعتقد بصورة معقولة أن MasterCard تفكر في ممارسة األعمال فيها.

 هل هناك أي قيود في حال 
قمت بقبول وظيفة ثانية خارج 

MasterCard؟

نعم. يجب على أي وظيفة 
خارج MasterCard أن ال تخلق أو 
تبدو وكأنها تخلق تعارض في المصالح 

فيما يخص مسؤولياتك في 
MasterCard. يجب إبقاء وظيفتك 

الثانية منفصلة تماماً عن وظيفتك الحالية 
بشرط أن ال تكون ُمَتَطلِّبة من وقتك 

بحيث تؤثر سلباً على دورك في 
MasterCard. ال ُيسمح في وقت من 
 MasterCard األوقات استعمال اسم

أو معلوماتها أو وقتها أو ممتلكاتها أو أي 
من مواردها األخرى ألداء وظيفتك 

الثانية. يحتاج الموظفون إلى الحصول 
على الموافقة قبل قبول وظيفة خارجية.
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إذا كنت تعتقد بأنك تواجه تضارب في المصالح، فاستخدم دائماً نموذج اإلفصاح المتاح على الشبكة الداخلية اإللكترونية/
اإلنترنت للكشف عن القضية بأسرع وقت ممكن كي نعمل معاً إليجاد حل لها. عالوة على ذلك، إذا تغيرت ظروفك في أي 
 وقت فعليك استخدام نموذج جديد. تذّكر، عندما تواجه تضارب في المصالح فهذا ال يعني بالضرورة أنك تخالف المدونة، 

بل عدم اإلفصاح عنه يشكل مخالفة للمدونة. للحصول على مزيد من اإلرشاد بخصوص تضارب المصالح يرجى مراجعة 
الدالئل اإلرشادية لتضارب المصالح.

توجيه وإرشاد المدراء الخارجيين والمسؤولين التنفيذيين بخصوص تضارب المصالح

كل مدير ومسؤول تنفيذي يقع على عاتقه واجب التصرف بشكل صادق وأخالقي وبنزاهة. وهذا يتضمن المعالجة المناسبة 
)أو تفادي( تضارب المصالح أو الذي يبدو وكأنه تضارب في المصالح بين العالقات الشخصية والمهنية. وقد يكون للمدراء 

أيضاً تعامالت تجارية مع شركاء أعمال MasterCard أو منافسيها، أو قد يشاركون في أنشطة خارجية أو توظيفية، 
ولذلك فعليهم اتخاذ االحتياطات واالنتباه لضمان أن ال يتم التهاون مع واجباتهم تجاه MasterCard. هناك مخاطر عالية 
على الشركة بفعل تضارب المصالح الفعلي أو الذي يبدو وكأنه تضارب مصالح حيث تكون MasterCard مشاركة مع 
"طرف ذي صلة" في تعامالت أو ترتيبات أو عالقة )أو سلسلة من األحداث المشابهة( ويكون لدى الطرف ذي الصلة، أو 
سيكون له، مصلحة جوهرية بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد يكون "الطرف ذو الصلة" مسؤول تنفيذي أو مدير أو واحداً 
من أعضاء عائلتهم المباشرين أو مالكاً لحصة نسبتها 5 بالمائة أو أكثر من األوراق المالية للشركة أو كياناً مملوك بشكل 

جوهري ألي من الجهات المذكورة أعاله أو متحكم به من أي منها. إن أي تعامل مع طرف ذي صلة كما هو موضح أعاله 
والذي تبلغ قيمته أكثر من 120000 دوالر أمريكي )بما في ذلك الدين أو ضمان دين( ينبغي اإلفصاح عنه فوراً للمستشار 

القانوني ويجب أن ال يتم البدء أو المتابعة به دون موافقة ومصادقة مجلس اإلدارة أو إحدى لجانه التي عليها أن تكون مؤلفة 
من ثالثة مدراء نزيهين على األقل.

وقد ال يكون تضارب المصالح جلياً أو واضحاً، لذا فإن كان لدى مدير أو مسؤول تنفيذي سؤاالً، أو يكون على علم 
بتضارب مصالح شخصي أو مهني، فينبغي عليه اإلفصاح فوراً عن تضارب المصالح هذا كتابًة إلى المستشار القانوني 

للشركة أو كبير المدراء التنفيذيين.

نحن نمارس الحكم السليم عند منح أو قبول الهدايا أو الوسائل الترفيهية

 تعد الهدايا واالستضافات في إطار األعمال مجامالت شائعة في العديد من دوائر األعمال وتختلف عالمياً حسب الثقافة. 
 إال أنها هي األخرى قد تصبح غير مالئمة أو في غير محلها إذا كانت الهدايا 

أو االستضافة باِذخة جداً، أو يكثر تكرارها أو حصولها، أو إذا كانت ذات طبيعة 
جنسية إيحائية، أو إذا تم استخدام هذه المجامالت للتأثير بشكل غير مالئم على 

قرار متصل باألعمال. يقع على عاتقنا جميعاً واجب استخدام أصول 
MasterCard بشكل مناسب وهذا يسري أيضاً خالل أوقات السفر 

واالستضافة.
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وكقاعدة عامة، ُيسمح بقبول هدايا لم يتم استجداؤها بقيمة 300 دوالر أمريكي أو أقل. إضافة إلى ذلك، ال ينبغي أن تتجاوز 
قيمة الهدايا المتعددة من الشخص أو الكيان نفسه 300 دوالر أمريكي في السنة )التقويمية(. يحتاج قبول أي من الهدايا كهذه 

البالغة قيمتها أكثر من 300 دوالر أمريكي موافقة مسبقة.

ويسري ما يلي على قبول الهدايا:

ال ُيسمح بقبول الهدايا النقدية أو مكافئات النقدية )ما يعادل النقد( إطالقاً؛	 

 ُيسمح بقبول بطاقات أو شهادات الهدايا إذا كانت قيمتها أقل من 100 دوالر أمريكي على أن 	 
ال تكون قابلة لالسترداد )للحصول على مبلغ نقدي بقيمتها(؛

ال ُيسمح بقبول هدايا من منافس لـ MasterCard؛	 
ال ُيسمح بقبول أي شيء قد يبدو أو يعطي االنطباع على أنه رشوة؛	 

 وينبغي أن تكون متنبهاً في حال تم عرض هدية عليك من شركة بائعة أو شريك أعمال أو كيان 	 
 آخر يسعى فعلياً للعمل لصالح MasterCard، أو يقدم عطاًء )مزايدة أو مناقصة( للحصول 
على أعمال MasterCard، أو الذي يكون عقده مع MasterCard قد حان موعد تجديده.

ويسري ما يلي على إعطاء الهدايا:

يجب أن يكون وفقاً لممارسات األعمال المقبولة؛	 
يجب أن ال يكون مخالفاً للقانون أو لمعايير شركتنا العليا فيما يخص النزاهة؛	 
يجب أن ال يكون مخالفاً لسياسات أو معايير الشركة المتلقية للهدية؛	 
يجب أن ال يبدو أو يعطي االنطباع على أنه رشوة؛	 

 وتذّكر دائماً أن القواعد التي تحكم إعطاء الهدايا وصنع الجميل واالستضافة ألي موظف أو مسؤول 
حكومي هي أكثر صرامة من تلك المنصوص عليها في هذا القسم. لذا، فإن أي إنفاق يتجاوز 150 دوالر 

 أمريكي لكل شخص لصالح موظف أو مسؤول حكومي سيتطلب موافقة مسبقة من خالل آلية المصادقة 
المسبقة األوتوماتيكية المتعلقة بمكافحة الفساد. تخضع أساليب الضيافة المقدمة للشركاء التجرايين لحدود المصادقة المسبقة 

الواردة في سياسة الهدايا والضيافة؛ كما يجب أن تلتزم الهدايا والضيافة بسياسة MasterCard بخصوص السفر والترفيه 
العالمي وكذلك سياسة بطاقة شركة السفر والترفيه العالمي.

نحن ال نشارك في ممارسات الفساد 

تتطلب MasterCard أن ُتماَرس أعمالها وفقاً ألعلى المعايير األخالقية وجميع قوانين مكافحة الفساد والرشوة المعمول بها، 
بما في ذلك قانون مكافحة الرشوة البريطاني، والقانون األمريكي لمكافحة ممارسات الفساد األجنبية، وقوانين البلدان المختلفة 
حيث تمارس MasterCard أنشطتها. تثمن MasterCard النزاهة والشفافية وال تتسامح إطالقاً مع أنشطة الفساد بكافة 

أشكالها، سواء تم ممارستها بواسطة موظفي MasterCard أو أطراف ثالثة تتصرف بالنيابة عن MasterCard. الدفعات 
المالية غير المصرح بها، أو األفعال التي تعطي االنطباع بتقديم وعد أو عرض أو إعطاء أو السماح بدفعات الرشوة أو الفساد 

ممنوعة بمقتضى سياسة الشركة المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد، ولن يتم التسامح بها.

بائٌع يعمل لصالح
MasterCard أعطاني تذاكر لحضور 

مباريات كرة سلة. هل يمكنني قبول التذاكر؟

هذا يعتمد على أمرين. إذا كان 
البائع سيحضر معك فهذا سيعتبر نشاط 
ترفيهي في إطار األعمال ولذا يمكنك 

قبول التذاكر. إذا كان البائع لن يحضر 
معك وكانت قيمة التذاكر تتجاوز 300 
دوالر أمريكي فإنك تحتاج إلى اإلبالغ 
عن هذا األمر والحصول على موافقة 

مسبقة قبل قبول التذاكر.
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وتحظر سياسة الشركة المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد:

التزويد أو إعطاء أو السماح بأي دفعات مالية غير مالئمة أو التزويد بـ "أي شيء ذي قيمة":	 

 إلى أي شخص، أو عند طلب أي شخص، بغرض ممارسة التأثير على، أو استحثاث 	 
 أو مكافأة أي فعل أو إغفال أو قرار لكسب ميزة، أو الحصول على أعمال أو االحتفاظ 

بها بشكل غير مالئم؛

إلى أي طرف ثالث )مثل، وسيط، وكيل( في حال كانت الظروف تشير إلى أن كل الدفعة 	 
 المالية أو جزء منها سيتم تمريرها أو عرضها أو إعطاؤها إلى فرد آخر وذلك لكسب ميزة، 

أو الحصول على أعمال أو االحتفاظ بها بشكل غير مالئم؛
أو بواسطة طرف ثالث بواسطة MasterCard أو لمنفعتها.	 

استالم أي شكل من أشكال الرشاوى أو دفعات مالية فاسدة أو غير مالئمة بشكل مباشر أو غير 	 
مباشر من خالل طرف ثالث.

وتسري هذه األنواع من الحظر على أي دفعات مالية تمت لصالح طرف ثالث أو بطلب منه، وخصوصاً 
الموظفين والمسؤولين الحكوميين الذين يشكلون حالة خاصة ذات أهمية بالغة نظراً لوجود قوانين معينة 

لمكافحة الفساد في البلدان التي نمارس األعمال فيها.

ويسري حظر ممارسات الرشوة والفساد على ما يلي:

 جميع موظفي MasterCard )بما في ذلك العمال الذين ُيستخدمون في الحاالت الطارئة 	 
أو بصورة مؤقتة( في جميع أنحاء العالم؛

جميع األطراف الثالثة التي تتصرف لصالح MasterCard أو بالنيابة عنها )بما في ذلك 	 
المتعاقدون(؛

المدفوعات المالية في إطار ترتيبات األعمال الحالية والمستقبلية على حد سواء؛	 
والتعامالت التجارية في القطاع العام والخاص.	 

 تحظر سياسة مكافحة الرشوة والفساد لـ MasterCard تزوير أو إتالف أو إخفاء أي من دفاتر 
أو سجالت أو حسابات MasterCard، إضافة إلى أي تزوير أو إدخاالت مضللة فيها.

 إذا كان لديك أسئلة أو قلق حول أمر ما، فيرجى دائماً استشارة أحد أعضاء فريق مكافحة الفساد 
أو مسؤول مكافحة الفساد أو المستشار القانوني للشركة التابع لوحدة عملك أو منطقتك. للحصول على مزيد من المعلومات، 

ينبغي على الموظفين مراجعة سياسة مكافحة الرشوة والفساد.

نحن نتقّيد بالعقوبات المفروضة ونردع غسيل األموال

يستند غسيل األموال إلى جعل المال الناتج من أنشطة غير قانونية يظهر وكأنه ماالً "نظيفاً" وذلك عبر السعي إلى إظهاره 
وكأنه آت من مصادر أو تعامالت مشروعة. يتبع اإلرهابيون نفس األساليب إلخفاء أو ستر أية حركات تمويالت تم الحصول 

عليها من أنشطة غير قانونية أو مصادر قانونية أو بعض من هذا وذاك لتمويل األنشطة اإلرهابية. وتمثل العقوبات االقتصادية 
قيوداً مالية مفروضة بواسطة حكومات أو هيئات أو إبعاد شخص أو شركة أو صناعة أو سلطة معينة من االقتصاد العالمي 

لتحقيق هدف معين.

أنا مدير حساب وأحاول توقيع 
عميل جديد الذي يمكنه توليد إيراد 

جوهري لـ MasterCard. ويشير 
العميل إلى أنه سيمنحنا العقد إذا قمنا 
 بترتيب سفره وعائلته بالطائرة على 
نفقتنا لحضور حفل جوائز غرامي. 

MasterCard من رعاة هذا الحفل، لذا 
فإنني أرّجح أن األمر مقبول، أليس كذلك؟

كال. ال يمكننا إطالقاً منح منافع 
لعمالء على أساس "شيء مقابل شيء" 
لمنح أعمال لـ MasterCard – هذه 

رشوة وانتهاك للقانون. قد يكون من 
المناسب توفير الترفيه للعمالء في 

ظروف مختلفة عندما تتوفر أسباب عمل 
صالحة إال أن هذا الوضع ليس واحد منها 

ألن الهدف غير مالئم.
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يمكننا جميعاً لعب دور في المساعدة فيما يخص منع المجرمين واإلرهابيين وأهداف العقوبات من استعمال منتجات 
MasterCard وخدماتها. يجب على كل موظف لـ MasterCard أن يكون متيقظاً ألوضاع محتملة قد يتم فيها غسيل 

أموال أو تمويل أو اإلرهابيين أو األنشطة التي تخرق العقوبات. في حال اشتبهت في أنه يتم استخدام منتجات 
MasterCard أو أنظمتها ألي من هذه األغراض، فتقع على عاتقك مسؤولية اإلبالغ عن اشتباهك هذا إلى مسؤول 

االمتثال لمكافحة غسيل األموال والقيود العالمي. ويمكن للموظفين اإلبالغ عن األنشطة المشبوهة أو االنتهاكات المحتملة 
لهذه السياسة إلى مسؤول االمتثال الرئيسي والمستشار القانوني للشركة أو فريق التحقيقات العالمية أو أي محام في قسم 

الشؤون القانونية أو مجموعة التدقيق الشرعية أو عبر خط المساعدة فيما يخص األخالقيات. للحصول على مزيد من 
المعلومات، ينبغي على الموظفين مراجعة سياسة مكافحة غسيل األموال وسياسة القيود العالمية.

نحن نقوم بتسويق منتجاتنا وخدماتنا بأمانة

تاريخنا يثبت أننا استطعنا تحقيق النجاح عبر التنافس التجاري العادل. ونحن ال نسعى للحصول على ميزات تنافسية من 
 MasterCard خالل ممارسات األعمال غير األخالقية. ينبغي على كل موظف أن يبذل الجهود للعمل بنزاهة مع عمالء
ومزودي الخدمات والموردين والمنافسين والموظفين. وال ينبغي على أي موظف انتزاع أي ميزة بشكل غير نزيه من أي 

 شخص عبر التالعب بـ أو إخفاء أو إساءة استعمال المعلومات المسجلة الملكية والسرية أو تحريف الوقائع الجوهرية 
أو أي تعامل أو ممارسة غير نزيهة.

وهناك بعض األوضاع التي ينبغي عليك تفاديها في سبيل التقّيد بقوانين المنافسة. عندما تكون على اتصال مع منافسينا يجب 
عليك تفادي مناقشة معلومات معينة فيما يخص األعمال الحساسة. وتحديداً، ينبغي عليك عدم:

تثبيت أسعار أو بنود المنتجات والخدمات التي نبيعها؛	 
الموافقة على تقسيم األسواق أو العمالء أو المناطق؛	 
والموافقة على مقاطعة عمالء أو موردين أو منافسين آخرين.	 

وعموماً، عندما يتسرب إلى نفسك الشك، اطلب مساعدة من مديرك أو المستشار القانوني لوحدة عملك أو منطقتك، أو أي 
محام في قسم الشؤون القانونية مسؤول االمتثال الرئيسي أو المستشار القانوني للشركة، وال تقم بالتخمين لجهة أي قانون 

يسري في هذه الحالة.

للحصول على مزيد من المعلومات، ينبغي على الموظفين مراجعة قانون وسياسة التنافس ومكافحة االحتكار.

نحن نحتفظ بدفاتر وسجالت مالية دقيقة وصادقة
نحن جميعنا مسؤولون عن ضمان أن تعكس دفاتر وسجالت 

MasterCard بشكل دقيق ومعقول وإنصاف جوهر 
 MasterCard التعامالت. يجب أن تتقيد دفاتر وسجالت

بالسياسات المحاسبية للشركة ومتطلبات الرقابة.



MasterCard 14 � مدونة قواعد سلوك

ال تتردد باالتصال إذا ساورك شك حول أمر ما. خط المساعدة فيما يخص األخالقيات: 9318-405-800-1. خارج الواليات المتحدة األميركية © MasterCard 2014. جميع الحقوق محفوظة.

وفي إطار مساعينا إلقفال التعامالت، وتسجيل التعامالت وتلبية المواعيد األخيرة إلنجاز األعمال وإتمام المشاريع، علينا أن 
نتذكر أن الدفاتر والسجالت الدقيقة والكاملة في غاية األهمية. لذا، تأكد قبل إتمام الوثائق والسجالت والتقارير من أنها دقيقة 

وأنها تحظى بالموافقات المطلوبة.

يعد تحوير المعلومات واألنشطة بالنسبة لوثائق الشركة وتقاريرها عن قصد مخالفة خطيرة لسياسة الشركة، وقد يكون ذلك 
مخالفاً للقانون. وقد يكون لذلك عواقب خطيرة عليك شخصياً وعلى الشركة أيضاً. سيؤدي التحوير والتزوير المتعمد 

للسجالت إلى إجراءات تأديبية تصل إلى الفصل من الخدمة وتتضمنه، وقد تنطوي أيضاً على عقوبات إضافية. عندما 
يراودك الشك بأمر ما، من المستحسن دائماً أن تسأل أو تطلب المشورة قبل أن تقدم على أية خطوة.

ال ينبغي على الموظفين المشاركة في أي تعامل حين يكون هناك سبب لالعتقاد بأن هدف العميل أو التاجر أو شريك 
األعمال أو البائع هو تحقيق تأثير مضلل فيما يخص األرباح أو اإليرادات أو التدفقات النقدية أو الميزانية العمومية في 

بياناته المالية. إذ طلب منك أي شخص تمثيل أي معلومة كاذبة أو غير دقيقة فينبغي عليك الرفض وإبالغ األمر إلى 
مديرك، أو أحد أعضاء فريق أخالقيات العمل أو فريق التحقيقات العالمية مسؤول االمتثال الرئيسي أو المستشار القانوني 

للشركة أو أي محام في قسم الشؤون القانونية أو كبير المدراء التنفيذيين أو مسؤول الرقابة في الشركة خط المساعدة 
بخصوص األخالقيات.

نحن نشارك بالشكل المناسب بالعملية السياسية

MasterCard ملتزمة بالمشاركة بالشكل المناسب في العملية السياسية بطريقة ُتطلِع وتؤثر في الحوار بخصوص القضايا 
المتعلقة بأعمالنا وعمالئنا وابتكارات أنظمة الدفع المالية، ونحن نجتهد للقيام بذلك بأكثر الطرق مسؤولية وأخالقية. وتتقيد 

MasterCard بكافة القوانين والتشريعات المعمول بها فيما يتعلق بأنشطة الشركة السياسية. وتستند أي أنشطة سياسة 
التي تشارك فيها MasterCard إلى المصلحة العليا للشركة فقط وُتمارس بغض النظر عن التفضيالت السياسية الخاصة 

لمسؤوليها و/أو مدراءها التنفيذيين.

ويشرف فريق السياسة العامة لـ MasterCard على استراتيجية الشركة فيما يخص السياسة العامة، وتتم المصادقة على 
المساهمات السياسية واإلنفاق السياسي للشركة بواسطة رئيس مجموعة السياسة العامة العالمية. للحصول على مزيد من 

 .MasterCard المعلومات ينبغي على الموظفين مراجعة بيان األنشطة السياسية لـ
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نحن نحمي معلوماتنا وأصولنا 
نحن نستعمل أصول MasterCard بمسؤولية

يشمل جزء من العمل بشكل أخالقي وبنزاهة حماية أصول MasterCard المادية عالوة على أصولنا غير المادية، بما 
في ذلك عالمتنا التجارية وسمعتنا وبياناتنا والمعلومات السرية. ينبغي استعمال أصول MasterCard بمسؤولية. إن 

 MasterCard الشخصي المخصص لك إضافة إلى أي أجهزة أو أنظمة MasterCard )كمبيوتر )مكتبي و/أو نّقال
األخرى التي يمكنك استعمالها مخصصة فقط لالستعمال في إطار األعمال فقط. وُيسمح باالستعمال الشخصي للكمبيوتر 

المخصص لك أو أية أجهزة MasterCard أخرى مخصصة لك بشكل محدود ومناسب، إذا لم يتدخل بعملك أو يخالف 
سياسات MasterCard ومعاييرها. ينبغي علينا عدم استعمال كمبيوترات الشركة أو أنظمة شبكتها ألي سلوك غير 

مالئم، مثل مشاهدة مواد فاحشة أو جنسية واضحة، ألن الوصول إلى هذه المواقع يمكنه إلحاق الضرر بثقافة ومكان عمل 
.MasterCard وأنظمة وشبكة

 MasterCard أحد أهم أصولها الثمينة. يجب عليك حماية األسرار التجارية لـ MasterCard وتعد الملكية الفكرية لـ
ومعلوماتها األخرى المسجلة ملكيتها لها. يجب عليك أيضاً احترام حقوق الملكية الفكرية الشرعية لآلخرين. ويعد احترامك 

لممتلكات MasterCard، بما في ذلك المعلومات والمنتجات والبرمجيات والخدمات والممتلكات المادية كاألثاث 
والمعدات واللوازم، جزءاً ال يتجزأ من حماية أصول MasterCard وسالسة تسيير أعمالها.

نحن نتعامل مع المعلومات بعناية 

 خالل عملك في MasterCard، فقد تحصل على معلومات معينة حول MasterCard أو عمالءها أو مورديها 
أو شركاء أعمالها أو طرف ثالث آخر، التي قد تكون سرية و/أو حساسة فيما يخص التنافس و/أو مسجلة ملكيتها و/أو تكون 

MasterCard ملزمة بموجب عقد بحمايتها من النشر. فينبغي عليك االفتراض أن المعلومات سرية ما لم يكون لديك 
معرفة بأن MasterCard قامت بالكشف عن المعلومات أو تتمتع بحق الكشف عنها.

اتخذ دائماً االحتياطات المعقولة والضرورية لحماية المعلومات السرية المتعلقة بـ MasterCard أو شركة أخرى التي يحق 
لك الوصول إليها. وال يحق لك الكشف عن أي معلومات سرية ألي أحد خارج MasterCard، حتى ألعضاء عائلتك.

وحتى ضمن شركتنا وضمن زمالئك، يمكنك مشاركة المعلومات السرية فقط حسبما تقتضيه الحاجة. وتستمر هذه 
.MasterCard االلتزامات حتى بعدما تترك
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نحن نحمي أصول المعلومات التابعة لنا

كشركة عالمية تقوم MasterCard بجمع ومعالجة واستعمال وإنتاج أصول المعلومات. وتعّرف 
 MasterCard أصول المعلومات بأنها أي ملكية فكرية لـ MasterCard، وأي معلومات داخلية 

)غير عامة( و/أو معلومات شخصية التي من شأنها تعريف شخص ما بعينه، مستلمة أو مملوكة أو مرسلة 
بواسطة MasterCard، بأي شكل أو وسيلة، بما في ذلك المعلومات اإللكترونية والمطبوعة والمعلومات 

األخرى، ووسائط ومعدات التخزين، وبرمجيات الكمبيوتر واإلرساالت اإللكترونية. وتشتمل أصول 
المعلومات، على سبيل وليس الحصر، على ما يلي:

البيانات المجّمعة	 
بيانات التعامالت المحذوف منها أي معلومات تعريفية	 
بيانات مراجع اتصال األعمال	 
بيانات أداء الشركة	 
بيانات المنافسين	 
بيانات التعامالت السرية	 
بيانات العمالء	 
البيانات المبلّغة من العميل )مثل، بيانات إبالغات العضو الفصلية(	 
بيانات الموظف	 
بيانات التاجر	 

يعد االستعمال المناسب ألصول المعلومات مهماً لحماية عالمة MasterCard وسمعتها لضمان تلبية 
المتطلبات القانونية والتنظيمية. إن سياسة حماية الخصوصية والبيانات العالمية تزود بدالئل توجيهية فيما 

 MasterCard واستعمالها وتخزينها، وذلك لتمكين MasterCard يخص كيفية جمع الموظفين لمعلومات
من تلبية مسؤولياتها القانونية والتعاقدية واألخالقية المتصلة بإدارة أصول معلوماتها وحمايتها.

إذا كنت تتمتع بحق الوصول إلى بيانات حساسة أو تتضمن معلومات تعريفية متعلقة بالعمالء أو المستهلكين 
أو موظفينا، أو مجلس إدارتنا أو تجارنا أو متعاقدينا، أو إلى األنظمة التي تقوم بصيانة البيانات، فيجب 

عليك التقّيد بجميع السياسات والقوانين المعمول بها بخصوص جمع هذه البيانات واستعمالها والكشف عنها. 
وعليه، ينبغي عليك:

جمع البيانات المطلوبة فقط لنشاط عمل معين؛	 
استعمال المعلومات الشخصية ألغراض األعمال المشروعة فقط؛	 
تخزين المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة األخرى والتخلص منها بطريقة آمنة؛	 

قم بإرسال المعلومات الشخصية بطريقة آمنة عبر تشفيرها فقط إلى أطراف مخولة استالمها والتي تكون ملزمة 	 
باستخدامها ألغراضها المقصودة فحسب وبحماية سريتها؛

وقم باإلبالغ فوراً عن أي انتهاكات محتملة للخصوصية أو أي مخاطر أمنية إلى مكتب الخصوصية العالمي أو قسم 	 
القانونية. الشؤون 

أجرينا مسابقة يانصيب )َسْحٌب 
على َجَواِئَز َمْرُصوَدة( بالنيابة عن شركة 
مصدرة. وقمنا بإخبار الناس في صفحة 

التسجيل بأننا سنستعمل معلوماتهم 
الشخصية ألغراض إدارة المسابقة وإبالغ 
الفائزين. واآلن نقوم بتطوير عرض جديد 
أعتقد أنه سيحظى باهتمام المشاركين في 

المسابقة. فهل يمكننا إرسال بريد 
إلكتروني إلى أصحاب البطاقات حول 

العرض الجديد؟

كال. رغم أن المشاركين في 
مسابقة اليانصيب قاموا بالتزويد بعناوين 
بريدهم اإللكتروني إال أنهم لم يعطوا إذنا 
لـ MasterCard بإرسال معلومات لهم 
ال تمت بصلة لترويج مسابقة اليانصيب. 

يجب استعمال البيانات الشخصية التي 
تجمعها MasterCard فقط لألغراض 

التي ُجمعت لها.
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إذا كان لديك أسئلة يرجى االتصال بمسؤول حماية الخصوصية والبيانات العالمية أو أحد أعضاء فريق حماية 
الموظفين مراجعة سياسة حماية  ينبغي على  المعلومات،  للحصول على مزيد من  العالمية.  والبيانات  الخصوصية 

العالمية. والبيانات  الخصوصية 

نحن جميعاً مسؤولون عن تحديد حساسية المعلومات والتثّبت من الملكية واللجوء إلى المستوى المناسب للحماية المطلوبة. 
 يحتاج جميع الموظفين إلى بذل العناية الواجبة للتأكد من أن جميع المعلومات السرية، سواء كانت معلومات متعلقة بعمالء 
أو معلومات سرية متعلقة باألعمال يتم معالجتها بالشكل المناسب ووفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها وسياسة المكتب 

النظيف ضمن سياسة أمن المعلومات. ويجب الحرص أيضاً عند معالجة المعلومات التي قد تؤثر في أسواق األوراق المالية.

وقد تقوم السلطات الحكومية ومحامين ألطراف خارجية بالسعي إلى االتصال بك مباشرة فيما يخص التدقيق المالي والمراجعات 
والتحقيقات أو مطالب أخرى ضد MasterCard. جميع االستفسارات كهذه يجب إحالتها إلى قسم الشؤون القانونية قبل إعطاء 

أي معلومات أو رد.

عالوة على ذلك، فقد تتلقى طلبات من مختلف السلطات الحكومية ومحامين ألطراف أخرى للسماح بالوصول إلى بيانات تعامالت 
MasterCard أو أصول معلومات أخرى. يحب إحالة جميع الطلبات المتعلقة بأصول معلومات MasterCard إلى مسؤول 

حماية الخصوصية والبيانات قبل توفير أي معلومات أو رد إلى السلطات التي تطلب ذلك. وهذا يضمن أن يتم التعامل مع 
استفسارات كهذه وفقاً للمتطلبات القانونية وحماية البيانات.

نحن لن نقوم بإساءة استعمال المعلومات

على مدى فترة تأديتك لعملك، قد تتعلم معلومات سرية محددة التي ُتصنَّف كـ "معلومات داخلية جوهرية" )غير مخصصة للعامة( 
حول MasterCard، أو أحد عمالئها أو مورديها أو شركاء أعمالها أو طرف ثالث آخر. قد ينتج عن الكشف عن المعلومات 
الداخلية الجوهرية عواقب وخيمة لـ MasterCard ولك. وعليه، فينبغي عليك عدم الكشف عن هذا النوع من المعلومات ألي 

شخص من خارج الشركة، بما في ذلك أعضاء العائلة واألصدقاء. ويمكنك فقط الكشف عنها ضمن MasterCard إذا اقتضت 
الحاجة ذلك فقط. وُتعتبر المعلومات "معلومات داخلية جوهرية" إذا:

لم ُتنشر للعاّمة، و	 
كانت معلومات قد يعتبرها المستثمر المتعقل مهمة في اتخاذ قراره لشراء ورقة مالية معّينة أو بيعها.	 

وبما أن MasterCard شركة أمريكية أسهمها مطروحة للتداول العام، فينبغي على أي موظف بغض النظر عن موقعه 
الجغرافي عدم التداول في األوراق المالية لـ MasterCard، أو األوراق المالية لشركة أخرى مرتبطة تجارياً مع 

MasterCard عندما يكون بحوزته معلومات داخلية جوهرية حول MasterCard أو تلك الشركة األخرى. ويسري هذا 
 MasterCard بما في ذلك شراء حصص ،MasterCard الحظر على التداول على كل التعامالت في األوراق المالية لـ

أو بيعها، أو تنفيذ الخيارات أو بيع سهم مقّيد مدعوم.
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كما ُيمنع كل الموظفين أيضاً من المشاركة في تداوٍل متعلق باألوراق المالية لـ MasterCard والتي ال تتطابق مع االستثمار 
طويل األمد في MasterCard. وتشتمل األمثلة على أنشطة التداول غير المالئمة على األنشطة المصممة لجني األرباح 
من تقلبات أسعار حصص MasterCard، مثل التداول على أساس يومي، إضافة إلى البيع على المكشوف وبيع األوراق 

المالية لـ MasterCard على المكشوف بضمان الصندوق، وشراء األوراق المالية لـ MasterCard بالهامش )ما لم 
ُتتخذ ترتيبات لتغطية أي هامش بأقساط أو عقود نقدية( وتداول المراجحة. عالوة على ذلك، ال ُيسمح لك بالمشاركة في 
أنشطة مصممة للتحّوط أو تعويض أي انخفاض لقيمة سوق أسهم MasterCard )بما في ذلك شراء أدوات مالية مثل 
 العقود اآلجلة المتغيرة المدفوعة مسبقاً أو خيارات الطوق أو تبادل الصناديق أو مبادالت األسهم أو المشاركة في البيع 

على المكشوف(.

إذا كان لديك أسئلة بخصوص االمتثال لهذا القسم فينبغي عليك االتصال بأمين سر الشركة أو أي مستشار آخر مختص 
باألسواق واألوراق المالية في قسم الشؤون القانونية.

نحن نتكلم بصوت واحد

كشركة أسهمها مطروحة للتداول العام، علينا أن نتكلم بصوت واحد مع المجتمع خارج MasterCard. إيصال 
المعلومات المتسقة والدقيقة إلى العامة وعمالئنا والعمالء المحتملين وشركاء األعمال والمستثمرين يعد أمراً بالغ األهمية 
 لسمعتنا وهو مطلوب لتلبية االلتزامات التشريعية والقانونية. يمكن فقط لممثلي MasterCard المخولين التكلم بالنيابة 

عن MasterCard إلى الصحافة أو في المناسبات الخارجية أو المؤتمرات أو العروض التجارية أو المنتديات. إذا تلقيت 
استفساراً من وسائل اإلعالم فإنك لست مخوالً التكلم أو التزويد باإلجابات أو المعلومات بالنيابة عن MasterCard دون 

استشارة قسم االتصاالت العالمية أوالً. يجب إحالة استفسارات المجتمع االستثماري إلى قسم عالقات المستثمرين. المزيد 
 من التفاصيل حول التواصل الخارجي موضحة في سياسة قواعد الطريق لكل الموظفين، وسياسة عالقات المستثمرين 

وسياسة االتصاالت العالمية.

كشركة، نحن نشجع التواصل فيما بين الموظفين والعمالء والشركاء واآلخرين الذين لديهم مدونات على اإلنترنت وشبكات 
التواصل االجتماعي ومنتديات النقاش ومواقع "ويكي" والفيديو والوسائط االجتماعية األخرى. وهذه طريقة رائعة لتحفيز 

 MasterCard التخاطب والنقاش. إن سياسة
بخصوص الوسائط االجتماعية توفر توجيهات فيما 

يخص مشاركة الموظفين في الوسائط االجتماعية كما 
تشجع الموظفين على التصرف بمسؤولية واحترام 

وشفافية عند استعمال الوسائط االجتماعية.
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من األهمية بمكان تذّكر ما يلي:

تسري مدونة قواعد سلوك MasterCard وسياسات MasterCard على سلوكك على اإلنترنت )المدونات 	 
والنقاشات على اإلنترنت( بنفس المقدار التي تسري على سلوكك خارج شبكة اإلنترنت؛

ابتعد عن مناقشة المعلومات السرية لـ MasterCard مثل المنتجات المستقبلية وعروض الخدمات؛	 
احترم حقوق الملكية لآلخرين، بما في ذلك حقوق النشر والتأليف؛	 
عند التحدث حول منتجات MasterCard وخدماتها تذكر أن تفصح عن هويتك وأين تعمل؛	 
ابتعد عن التعليقات المبتذلة أو الفاحشة أو التهديدية أو التخويفية أو التحرشية أو تلك التي تخالف سياسات الفرص 	 

المتساوية لـ MasterCard أو التي تخالف القانون.

إذا كان لديك أسئلة إضافية أو قلق حول أي ناحية من نواحي سياسة الوسائط االجتماعية أو استعماالتها، يرجى االتصال بـ: 
social@mastercard.com
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الختام
تتوقع MasterCard من كل موظف، على أي مستوى، بذل الجهود للسلوك باستقامة ونزاهة. ونأمل أن تساعدك المدونة 

في التعّرف على القضايا المحتملة المتعلقة بالنزاهة، وتزودك باإلرشادات الالزمة حول كيفية التعامل مع أوضاع كهذه. 
تذّكر، في حال كنت غير متأكد حول كيف تتصرف في وضع ما، يرجى منك طلب النصيحة والمشورة من مديرك أو أحد 

أعضاء فريق أخالقيات العمل مسؤول االمتثال الرئيسي أو الموارد البشرية أو أحد المحامين في قسم الشؤون القانونية.
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الموارد
فريق االمتثال العالمي لدى MasterCard متاح لإلجابة عن أية أسئلة حول مدونة قواعد السلوك أو سياسات الشركة 

أو لمناقشة أية مخاوف تساورك حيال خرق محتمل للمدونة.

تفضل بزيارة صفحة االمتثال العالمي على الويب لمزيد من المعلومات أو جهات االتصال األساسية.

قم باإلبالغ عن الخروقات المشكوك فيها أو المحتملة لمدونة قواعد السلوك أو سياسات MasterCard أو القانون إلى:
مديرك  	

فريق التحقيقات العالمي  	
مسؤول االمتثال العالمي  	

أي محامي بقسم الشؤون القانونية   	
الموارد البشرية  	

خط المساعدة بخصوص األخالقيات*   	

*قد تقيد قوانين خصوصية البيانات المحلية أو تحد من توفر خط المساعدة بخصوص األخالقيات
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