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السلوك قواعد 

األأصدقاء األأعزاء

اهة هما  أساس الثقة. ز ي وال�ز
ة. السلوك األأخال�ق ق ث اء ال ن كة سيكا عىل ب تحرص �ش

كة  ي أساس سمعة �ش
ا. ويمثل سلوكك األأخال�ق ن يعتمد كل من زمالئنا وعمالئنا وموردينا ومساهمينا عىل نزاهت

سيكا الممتازة ونجاحها عىل المدى الطويل.

ي ع�ب عمليات سيكا العالمية. وهي توضح 
اهة والسلوك األأخال�ق ز  تهدف مدونة قواعد السلوك إىل تعزيز ال�ز

ي تمثل أساس ثقافتها الفريدة. أل تقبل سيكا انتهاكات القانون أو 
كة سيكا، وال�ق ادئ لدى �ش ب م م وال ي ق ال

. ي
ا تجاه السلوك غ�ي األأخال�ق ًق نا أل نتسامح مطل قواعد هذه المدونة، حيث إن

نسان  التنمية المستدامة وحقوق األإ ا القوي ب امن ز من خالل مدونة قواعد السلوك المنقحة هذه، نؤكد أيضاً ال�ق

وحماية البيئة.

إن العمل وفقاً لمدونة قواعد السلوك هذه هو مسؤوليتك الفردية، وذلك بغض النظر عن دورك أو مستواك 

تيب الهرمى الوظيفى أو مكان عملك. ومهما كان ما تفعله من أجل سيكا، اتبع دائماً نص قواعد هذه  ي ال�ق
�ز

المدونة وروحها. وكن مثاألً يحتذى به وألهم األآخرين للقيام بذلك!

ي نجاح سيكا.
شكراً لك عىل مشاركتك ومساهمتك المهمة �ز

توماس هاسلر 

المدير التنفيذي لمجموعة سيكا  

بار، أبريل 2022

د. بول هالغ

رئيس مجلس اإلدارة
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ي
اهة والسلوك األأخال�ق ف ال�ف

نحن نتصرف وفقا للقانون

نحن أل نساوم على النزاهة

نطبق معايير أخالقية عالية على عملنا

نحن نضمن األمتثال لهذه المبادئ

األمتثال لمدونة قواعد السلوك هذه هو مسؤولية شخصية 
لجميع العاملين في سيكا
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قواعد أخالقيات العمل

ون ان ق ل ال ل ث ت 1. األم

ا. 	 ن ي تنطبق عىل أعمال
ز واللوائح ال�ق اتبع بدقة جميع القوان�ي

ز  	 اتبع مدونة قواعد السلوك واللوائح الداخلية األأخرى بشكل صارم، ح�ق لو كانت أك�ش رصامة من القوان�ي

المعمول بها.

ضافة إىل ذلك ، تحدد  ا. باألإ ن طار العام لجميع أعمال ز واللوائح المعمول بها هو األإ األمتثال الكامل للقوان�ي
ز المعمول بها. وتوجد أيضاً  ي قد تكون أك�ش رصامة من القوان�ي

مدونة قواعد السلوك هذه القواعد ال�ق
لوائح داخلية أخرى يجب اتباعها.

2. أل رشوة, أل فساد

أل تقدم أي خدمة )نقود، أو رحلة، أو هدية، وما إىل ذلك( بقصد التأث�ي عىل اتخاذ القرار لدى شخص ما )عىل  	

ة غ�ي سليمة )عىل سبيل المثال،  ز سبيل المثال، لالحتفاظ باألأعمال التجارية أو اكتسابها( أو للحصول عىل م�ي

كة سيكا الحصول عليه(. ترصيح أل يحق لرسش

ة غ�ي  	 ز أل تقبل أي خدمة )نقود، أو رحلة، أو هدية، وما إىل ذلك( تؤثر عىل اتخاذك للقرار أو تدفعك إىل منح م�ي

يك العمل الحصول عليه(.   سليمة )عىل سبيل المثال، خصم أل يحق لرسش

كة سيكا موظفيها ووكالئها واألأطراف األأخرى  م سيكا بمكافحة أي نوع من أنواع الفساد. تمنع �ش ز تل�ق
ي أي شكل من أشكال الرشوة. يمكن أن تتخذ الرشوة والفساد 

نيابة عنها من المشاركة �ز ال ي تترصف ب
ال�ق

ي أي خدمة أخرى )رحالت، هدايا من أي نوع(. 
أشكاأًل عديدة. وقد تكون نقدية، ولكنها قد تتمثل أيًضا �ز

ة غ�ي سليمة  ز تأث�ي عىل قرار الشخص الذي يحصل عليها للحصول عىل م�ي ا ال ًم ويكون الهدف منها دائ
من الشخص أو الكيان الذي يقدم الخدمة . وسواء كنت تقدم مثل هذه الخدمة أو تتلقاها، فاألأمر 

فيه  كة أو كيان خاص(. وباستثناء الهدايا ووسائل ال�ق سيان. وأل يهم من هو الطرف المقابل )حكومة أو �ش
ة  ز ة غ�ي سليمة )انظر أدناه، 3.(، أل يهم صغر أو ك�ب هذه الم�ي ز ي أل تهدف إىل الحصول عىل م�ي

العادية، ال�ق
 أو الخدمة فأنها سواء. وتظل رشوة أو فساد يجب منعهما. 

3. الهدايا الضيافة والتبرعات 

وعة ومعقولة وذات قيمة معتدلة ووفًقا لسياسة  	 ي تكون مرسش
فيه إأل ال�ق  أل يجوز عرض أو قبول الهدايا وعروض ال�ق

كة سيكا المحلية لديك. فيه الخاصة برسش الهدايا وال�ق

كة سيكا المحلية لديك. 	 فيه الخاصة برسش ية إذا امتثلت لسياسة الهدايا وال�ق  ويُسمح بالرعاية والمساهمات الخ�ي

ز أو األأحزاب السياسية. يجب أن توافق  	 ز السياسي�ي ز أو المرشح�ي  ممنوع استخدام أموال سيكا لدعم السياسي�ي

اتيجية سيكا أو أنشطتها التجارية.  ي تدعم إس�ق
عات للحمالت السياسية ال�ق  إدارة المجموعة عىل الت�ب

فيه المعقولة )وجبات الطعام، المهرجانات الرياضية، أو  ا ووسائل ال�ق ي جميع الدول واألأسواق، تعت�ب الهداي
 �ز

تأث�ي عىل  ي األأعمال. وتتحول إىل رشاوى إذا كان المقصود منها ال
الفعاليات الثقافية وما إىل ذلك( ممارسة شائعة �ز

ضافة إىل الهدايا وعروض  قرار الشخص الذي يتلقاها. وتمثل الدعوات إىل الرحالت أو الفعاليات متعددة األأيام باألإ

فيه  كات سياسة محلية للهدايا وعروض ال�ق ز مخاطر خاصة. يجب أن تتب�ز جميع الرسش ز العمومي�ي فيه للموظف�ي ال�ق

كة.   تحدد مستويات الموافقة المطلوبة وتتوافق مع سياسة نموذج الرسش
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5. تجنب تضارب المصالح 

ز مصالحك الشخصية أو العائلية ومصالح سيكا.  	 ي المصالح ب�ي
 تجنب أي موقف قد يؤدى إىل تضارب �ز

عليك األفصاح الكامل عن هذه التضاربات اىل رئيسك �ز العمل.

تجنب أي أنشطة تتنافس مع سيكا. 	

كة سيكا لمصلحتك الشخصية.  	 أل تستخدم فرصة عمل لرسش

يابة عن سيكا بالمصالح الشخصية أو العائلية. أل يسمح بأي نشاط  تأثر القرارات ال�ق تتخذ ن يجب أأل ت
ينافس سيكا.

6. عدم األتجار أو استغالل المعلومات الداخلية أو التفضيلية 

ي أسهم أو خيارات أو سندات سيكا. 	
أل تستخدم معلومات �ية وحساسة لالأسعار للتداول �ز

أل تشارك مثل هذه المعلومات مع أطراف ثالثة. 	

ز أو  	 كاء سيكا التجاري�ي ي أسهم أو خيارات أو سندات �ش
 أل تستخدم البيانات الرسية والحساسة لالأسعار للتداول �ز

 مشاركة هذه المعلومات مع أطراف ثالثة.

وع. هذا  ة لتحقيق ربح غ�ي مرسش ز التداول عىل أساس المعلومات الداخلية يستفيد من المعلومات المم�ي
ي 

التداول �ز ي المقام األأول ب
ي سويرسا والعديد من الدول األأخرى. يهتم التداول الداخىلي �ز

ي �ز
أمر غ�ي قانو�ز

 . ز كاء سيكا التجاري�ي ي أسهم �ش
أسهم سيكا. ولكن أل يسمح أيضا باستخدام المعرفة الداخلية للتداول �ز

ا المزيد من التوجيهات، خصوًصا فيما يتعلق  ك ي دى س ل ل داخ ن ال داول م ت الت األدارة و ال ام ع ة م اس ي س
ات عدم التداول.  بف�ق

4. المنافسة العادلة 

ي السوق تجاه العمالء والموردين. 	
ترصف مركزا عىل األداء و بشكل عادل �ز

اتيجيات أو األأسعار أو األأسواق أو  	 ز بشأن األس�ق أل تناقش أو تتفق أو تتعاون بأي شكل من األأشكال مع المنافس�ي

نتاج أو الجوانب األأخرى الحساسة للسوق. العمالء أو المنتجات أو األإ

أل تقم بإجراء ترتيبات بشأن أسعار إعادة البيع مع عمالء سيكا. 	

كة(  	 ام حساس )عىل سبيل المثال، المشاريع الحرصية، غ�ي التنافسية، المشاريع المش�ق ز  تحقق مسبًقا من أي ال�ق

. ي محىلي
كة أو مستشار قانو�ز ي للرسش

مع مستشار قانو�ز

ي السوق.  	
  أل تئسأ استخدام الوضع المسيطر �ز

نتوقع األمتثال الكامل قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات األحتكارية المعمول بها. ويتعلق هذا بشكل 
خاص بأي نوع من المناقشات أو األتفاقات مع المنافسين بشأن السعر أو الجوانب األأخرى الحساسة للسوق. 

ويجب إيالء اهتمام خاص للتجمعات غير الرسمية والمؤتمرات والمعارض التجارية واجتماعات األتحادات 
التجارية أو في المناقشات التي تنطوي على فرص أستحواذ محتملة. إلى الحد الذي يُسمح فيه قانونًا بإجراء 

 اتصاألت مع المنافسين، فيجب إدارتها تحت إشراف المدير العام وتوثيقها بشكل صحيح.
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ا ك ي ول س ة أص اي م 8. ح

استخدم أصول سيكا )المعدات وأجهزة الكمبيوتر والسيارات وما إىل ذلك( بعناية وألأغراض تجارية فقط ما لم  	

يوافق رئيسك عىل خالف ذلك.

 قم بحماية أصول سيكا من أي سوء استخدام )احتيال ، �قة ، فقدان(.  	

ف 9. حقوق األنسان ومعاي�ي العمل: ظروف عمل عادلة، أل تحرش، أل تمي�ي

احرص على األمتثال الكامل لقوانين العمل والتوظيف وسياسات سيكا الداخلية التي تعكس معايير  	

العمل الدولية.

 عامل مرؤوسيك وزمالئك في العمل بإنصاف واحترام. 	

يجب األنخراط في تعزيز التنوع ووضع ثقافة شاملة قائمة على الثقة لتسهيل األبتكار واألنفتاح وإتاحة  	

تكافؤ الفرص.

أل تعامل األآخرين بشكل غير عادل على أساس العرق أو الجنسية أو التوجه الجنسى أو الجنس أو العمر  	

ا. ا أو جسديً أو الدين وأل تضايقهم أو تسيء إليهم أو تهددهم أو تخيفهم لفظًي

أل تتسامح مع أي نوع من السلوك التعسفي أو التمييز ضد الموظفين، وأبلغ مديرك أو قسم الموارد  	

 البشرية لديك عن األنتهاكات التي تالحظها.

 تعمل سيكا على تعزيز بيئة عمل متنوعة وشاملة يتعامل فيها جميع الموظفين مع بعضهم البعض 
بإنصاف واحترام. تلتزم سيكا بتكافؤ الفرص وتحظر بصرامة أي تحرش جنسي وأي تحرش آخر في مكان 

 العمل.
نسان المتفق عليها  تحرص سيكا على ضمان أن سلوك جميع الموظفين يتوافق مع معايير حقوق األإ

ضافة إلى معايير العمل والمعايير األجتماعية األأساسية* ويدعم المبادئ العشرة الميثاق  اً باألإ ي دول
 العالمي لالأمم المتحدة.

تلتزم سيكا بإلغاء جميع أشكال تشغيل األأطفال والعمل الجبري )بما في ذلك العبودية الحديثة 
واألتجار بالبشر( – أيًضا في شبكة سلسلة التوريد الخاصة بها، واألعتراف بحرية تكوين الجمعيات 

 العمالية والمفاوضات الجماعية والشراكة األجتماعية، والتعويض العادل، ساعات عمل عادلة.

نسان، والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون  عالن العالمي لحقوق األإ * تشمل هذه المعايير األإ
عالن الثالثي لمنظمة العمل الدولية  األقتصادى و التنمية )OECD( للمؤسسات متعددة الجنسيات، واألإ

 )ILO( بشأن المبادئ المتعلقة بالمؤسسات متعددة الجنسيات والسياسة األجتماعية.

7. الحفاظ على السرية واألأمن وحماية البيانات

حماية سرية المعلومات التجارية والفنية والمالية الخاصة بشركة سيكا. 	

داخل سيكا، تبادل المعلومات السرية فقط على أساس الحاجة إلى المعرفة. 	

أل تشارك المعلومات السرية مع أي طرف ثالث ما لم يكن ذلك مطلوبا ألأغراض تجارية وفقط بعد التوقيع على  	

اتفاقية الحفاظ على السرية. 

احرص على توفير الدقة والمستوى المناسب من األأمن للمعلومات السرية بناًء على  توجيهات و سياسة أمن  	

تكنولوجيا المعلومات الخاصة  بمجموعة سيكا.

قم بحماية المعلومات السرية والبيانات الشخصية للغير من األأطراف الثالثة وموظفينا. 	

تأكد من أن البيانات الشخصية التي تجمعها سيكا تتم معالجتها بشكل عادل وشفاف. 	

احرص على األمتثال لقوانين حماية البيانات المعمول بها محلًيا واأللتزام بمبادئ سياسات حماية البيانات  	

 الداخلية لدى سيكا. 

 إن حماية المعرفة  والمهارة الفنية سيكا ذات أهمية قصوى. في حين أن سيكا أل تنوي إعاقة تدفق 
المعلومات المطلوبة لالأعمال التجارية، فمن األأهمية حماية المعرفة  والمهارة الفنية سيكا من 

األستخدام غير السليم. نحن نحمي المعلومات السرية لالأطراف األأخرى بنفس المستوى. تلتزم سيكا 
بيانات وسالمة جميع الموظفين واألأطراف األأخرى.   باحترام خصوصية ال
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ل  م ع اء ال ك 11. �ش

ز لهذه القواعد. 	  ضمان امتثال الموردين ومقدمي الخدمات والوكالء والموزع�ي

فيه، ح�ق لو كانت أك�ش رصامة من مدونة قواعد  	 ي حالة الهدايا وعروض ال�ق
امتثل لقواعد العمالء، خصوًصا �ز

فيه المحلية لديك. السلوك هذه وسياسة الهدايا وعروض ال�ق

اهة واتباع نفس قواعد أخالقيات العمل.  ز ز والموردين الترصف ب�ز كائها التجاري�ي تتوقع سيكا من �ش
الموردين لدى سيكا.  ام بقواعد السلوك الخاصة ب ز ز عىل موردي سيكا األل�ق ولتحقيق هذا الهدف، يتع�ي

تدعم سيكا مورديها من خالل التدريبات وتراقب امتثالهم من خالل األستبيانات وعمليات التدقيق.

12. األستيراد والتصدير

اد  	 يجب األمتثال للعقوبات المعمول بها وكذلك الحد من انتشار أى معامالت خطرة ومراقبة عمليات األست�ي

والتصدير ولوائح المواد الخطرة.

تأكد من دقة البيانات الجمركية والحصول عىل جميع التصاريح الجمركية المطلوبة. 	

ز التجارة  اتباع جميع اللوائح التجارية والجمركية المعمول بها. هناك العديد من قوان�ي م سيكا ب ز تل�ق
اد المنتجات أو الخدمات وتصديرها. أل تستند هذه القيود  ي تقيد أو تحظر است�ي

المحلية والدولية ال�ق
ي بعض األأحيان، إىل هوية 

فقط إىل طبيعة المنتج، ولكنها تستند أيًضا إىل بلد المنشأ أو الوجهة، و�ز
العميل والموردين )العقوبات(.

13. غسل األأموال

 كن يقًظا وأبلغ رئيسك أو قسم المراقبة عىل الفور بأي معامالت مالية مشكوك فيها. 	

م سيكا بدعم مكافحة غسل األأموال. المقصود بغسل األأموال هو إدخال األأصول )وليس النقدية  ز تل�ق
ي الدورة المالية واألقتصادية العادية. غسل األأموال جريمة.

جرامية �ز فقط( الناشئة عن األأنشطة األإ

10. حماية الصحة و السالمة و البيئة

ز البيئة والصحة و السالمة والمبادئ التوجيهية الداخلية ذات الصلة. 	  يجب األمتثال لقوان�ي

 احرص عىل تعزيز ثقافة السالمة وعدم األإخالل بسالمة األآخرين وحمايتهم. 	

ي ممارسات األأعمال المستدامة، وذلك من خالل  	
 يجب تعزيز األستخدام المستدام للموارد واألنخراط �ز

كة سيكا )الهواء، والنفايات، والمياه، واستهالك الطاقة، والتنوع البيولوجي(،  ي لرسش
تأث�ي البي�أ تقليل ال

لبيئة. ي األقتصاد الدائري، وإعطاء األأولوية للتقنيات الصديقة ل
والمساهمة �ز

بيئة.  	 ًدا لالعتبارات األقتصادية بأن تأخذ األأولوية عىل حساب السالمة والصحة وحماية ال أل تسمح أب

ا.  ز ورفاهيتهم من أولويات سيكا. تقود سيكا أعماأًل مستدامة ومسؤولة اجتماعًي تعت�ب سالمة الموظف�ي
ز الصحة والسالمة والبيئة والمتطلبات  تقع عىل عاتق سيكا مسؤولية خاصة لالمتثال الكامل لقوان�ي

ا. ن نا والمجتمع ككل، وأيًضا من أجل مستقبل كوكب الداخلية، وذلك لصالح موظفينا وعمالئ
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16. كن مثاأل يحتذى به

زم برصامة بمدونة قواعد السلوك. 	 كرئيس ، كن قدوة يحتذى بها وال�ق

ي مجال مسؤوليتك. 	
قم بتطبيق سياسة عدم التسامح �ز

ي وقت مبكر. 	
يجب األإرصار عىل الشفافية من أجل معالجة المخاطر المحتملة �ز

وري  ي إحياء مدونة قواعد السلوك هذه. ومن الرصز
ام من مستويات األدارة العليا عنرصا حاسما �ز ز يعد األل�ق

ي ذلك أيًضا وجود بيئة عمل يتم فيها 
أن نكون قدوة وأن نطبق أيضا سياسة عدم التسامح. ويع�ز

اء. نَّ معالجة المخالفات المحتملة بشكل شفاف وبَ

 قواعد التنفيذ

14. التأكد من األأمتثال لهذه القواعد

ز والجدد بمدونة قواعد السلوك و يتم ابالغهم باهميتها. 	 ام جميع موظفى سيكا الحالي�ي ز يتم تطبيق و ال�ق

ي السنة. 	
كات بهذه القواعد بانتظام ، مرة واحدة عىل األأقل �ز ي جميع الرسش

ز �ز سيتم تذك�ي جميع الموظف�ي

كتهم لهذه القواعد. 	 كات سيكا كل عام بتأكيد امتثال �ش ز لجميع �ش سيقوم المديرون العام�ي

كات بإجراء تدريبات ومراجعات منتظمة. 	  ستقوم األقسام المختصة داخل الرسش

كة ستوفر األأدوات واألأساليب الالزمة ، فإن األمتثال لمدونة قواعد السلوك هذه هو  ز أن الرسش ي ح�ي
�ز

ز وتدريبهم  ي هذا الصدد حسن أختيار الموظف�ي
دارة التنفيذية. ومن األأهمية أيضا �ز مسؤولية مستمرة لالإ

اف عليهم عىل النحو السليم. �ش واألإ

ام بالشفافية الكاملة والقدرة عىل التحدث ف .15 األل�ق

أعالن و حساب أى معاملة بشكل صحيح.  	

ي العمل بشأن المخالفات المحتملة لهذه القواعد. 	
أبلغ رئيسك �ز

دارة المحلية بانتهاكات هذه القواعد، أو – إذا لم  	 ية أو أحد أعضاء األإ قم بإبالغ رئيسك أو قسم الموارد البرسش

دارة. يمكنك أيًضا التصعيد إىل قسم امتثال  يكن ذلك فعاألً أو ممكًنا، فقم بالتصعيد إىل المستوى التاىلي من األإ

ي )compliance@ch.sika.com( أو ع�ب خط الثقة لدى سيكا   
و�ز لك�ق يد األإ كة ع�ب ال�ب  الرسش

 ) https://sikatrustline.com( 

 وسيتم حماية األأشخاص الذين يبلغون بحسن نية من األنتقام. وسيواجه منتهكو هذه القواعد إجراءات تأديبية. 	

ي سيكا نوفر مناخاً من األنفتاح والشفافية الكاملة. تساعد الشفافية حول المخالفات المحتملة 
ونحن �ز

واألنتهاكات المكتشفة عىل تطبيق مدونة قواعد السلوك هذه. الشفافية مهمة أيًضا فيما يتعلق 
ز عىل التحدث وإبالغ رئيسهم أو  ي كل المعامالت. نحن نشجع كل الموظف�ي

التوثيق بدقة والمحاسبة �ز ب
ا  ة، وذلك وفًق دارة المحىلي عن الحوادث الخط�ي ي فريق األإ

ية المحىلي أو أي عضو آخر �ز قسم الموارد البرسش
ي األنتهاكات المزعومة بعناية، وإذا 

ا. يتم التحقيق �ز ك ثقة لدى سي اسة ال ي سي
للمبادئ المنصوص عليها �ز

ي ذلك الفصل عند األقتضاء( 
ز )بما �ز تم تأكيدها، فسيكون لها عواقب تأديبية عىل األأشخاص المعني�ي

رة. بالغ بحسن نية وألأسباب م�ب بالغ من األنتقام عند األإ ز باألإ  بينما يتم حماية األأشخاص القائم�ي
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. يجب عىل  ي
دارة السليمة للمخاطر والسلوك األأخال�ق مبدأ العيون األأربع هو مبدأ سيكا األأسايسي لالإ

ي المختص من مراجعة المسائل التجارية وضمان عملية أتخاذ قرارات جادة وخاصة األمتثال 
ثا�ز المراجع ال

لمدونة قواعد السلوك هذه.

ات ق ي ل ع ة / ت ل ئ 21. أس

كة.  إذا ساروك الشك أو إذا كانت لديك أسئلة بخصوص مدونة قواعد السلوك هذه، فاتصل برئيسك أو إدارة الرسش

 .compliance@ch.sika.com يمكنك أيضا إرسال أسئلتك وتعليقاتك إىل

17. أل تتجاوز هذه القواعد 

أل تستخدم أطرافا ثالثة لتجاوز هذه القواعد. 	

أل يجوز تفويض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر أو ممارسة األأعمال إىل أطراف أخرى )مثل الوكالء 
( من أجل تجاوز هذه القواعد. ز ز واألستشاري�ي والموزع�ي

18. طرح األأسئلة في حالة الشك 

اطرح األأسئلة دائًما إذا ساورك الشك.  	

ي 
ز أو التوجيهات الداخلية عن طريق طلب المشورة �ز ي كث�ي من الحاألت، يمكن تجنب انتهاكات القوان�ي

�ز
جراء الذي يجب اتخاذه، فاسأل األآخرين أوألً واطلب  الوقت المناسب. إذا ساورك الشك بشأن القرار أو األإ
ية أو الشؤون القانونية  دارة/القسم ذي الصلة )مثل الموارد البرسش المشورة أو المساعدة من مديرك أو األإ

أو األمتثال أو الشؤون المالية(.

19. قاعدة األختبار و التجربة: قاعدة الصحيفة 

ي شك ، تحقق من سلوكك باستخدام قاعدة الصحيفة  	
عندما أل توجد قاعدة محددة أو إذا كنت �ز

 البسيطة: هل ستفعل ذلك إذا ظهرت عىل الصفحة األأوىل من صحيفتك المحلية بكل التفاصيل؟ 

في حين أن العديد من هذه القواعد قد تكون محددة وقد أل تغطي الحالة الفعلية، فإن قاعدة الصحيفة 
مفهومة وقابلة للتطبيق عالمًيا. وهي توفر اختباًرا سليًما لمعرفة ما إذا كان السلوك جائًزا أم أل.

20. تطبيق مبدأ العيون األأربع 

نيابة عن سيكا – بغض النظر عما إذا كانت عىل الورق أو رقمية – ومن  	 ال امات ب ز يجب توقيع جميع األل�ق

، ح�ق لو كان القانون المحىلي يسمح بتوقيع واحد فقط. ز ز مفوض�ي قبل شخص�ي

، الرسائل النصية، وما إىل ذلك(، فيجوز  	 ي
و�ز لك�ق يد األإ ونية )ال�ب لك�ق ام ع�ب األتصاألت األإ ز إذا تم األل�ق

ام والموافقة عليه قبل  ز اٍن مراجعة األل�ق لشخص واحد فقط التوقيع عليه. ومع ذلك، يجب عىل شخص ث

إرساله.

ًدا التقنيات أو األأختام  الشخصية؛ وإذا  	 ، أل تستخدم أب ا بموجب القانون المحىلي ما لم يكن ذلك مطلوبً

ا بإضافة التوقيعات الشخصية. ًم  كنت تستخدم األأختام ، فقم دائ

mailto:compliance@ch.sika.com




السلوك قواعد 
ي
اهة والسلوك األأخال�ق ز ال�ز


