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رسالة من الرئيس التنفيذي

تمثل	قيمنا	المتمثلة	في	النزاهة	والتميز	واالحترام	األساس	لنجاح	شركتنا	على	المدى	الطويل.	وتؤثر	
طريقة	إدارتنا	ألعمالنا	واإلجراءات	التي	نتخذها	كل	يوم	تأثيًرا	كبيًرا	على	سمعتنا.	ونُعّول	عليك	في	
االلتزام	بمدونة	قواعد	السلوك	وسياساتنا	وااللتزام	بالقانون.	ويُُعد	هذا	االلتزام،	في	الواقع،	أمًرا	غير	

قابل	للتفاوض	وهو	شرط	من	شروط	العمل.

تُعد	مدونة	قواعد	السلوك	هذه	واحدةً	من	العديد	من	الموارد	الرائعة	لجميع	الموظفين،	وتُتاح	لك	هذه	
الموارد	إذا	واجهت	أية	معضلة	أخالقية.	ومن	األهمية	بمكان	أن	تعلم	أنك	ُمخّول	بإثارة	مخاوفك	وأن	

القيادة	ملتزمة	بمعالجة	مخاوفك	في	الوقت	المناسب.	يمكنك	اإلبالغ	عن	المخاوف	بكل	ثقة	نظًرا	لتطبيقنا	
لسياسة	عدم	االنتقام	الصارمة.

يجب	أن	نسعى	جميعًا	للعمل	وفقًا	ألعلى	المعايير	األخالقية.	ويجب أال نتنازل ُمطلقًا عن قيمنا 
لتحقيق النجاح.	نحن	مدينون	ألصحاب	المصلحة	لدينا	-بما	في	ذلك	المساهمين	والعمالء	والموردين	

والمجتمعات	وتجاه	بعضنا	البعض-	بأن	نطبق	قيمنا	كل	يوم.

وتفضلوا	بقبول	فائق	االحترام،	

 كريستوفر إي كوباسيك
الرئيس	التنفيذي
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االلتزام بقيمنا
ثقافتنا مدفوعة بالتزامنا بقيمنا التي تحكم جميع أنشطتنا وعالقاتنا 

التجارية. ويعتمد نجاحنا على الحفاظ على ثقافة النزاهة وفعل الصواب - 
بما في ذلك اإلفصاح عن المخاوف عندما نالحظ سوء سلوك. 
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قيمنا 
ما	هي	القيم؟	القيم،	في	المقام	األول،	هي	المعايير	التي	تُوجه	سلوكنا.	وتمثل	قيمنا	أساس	التزامنا	بأعلى	مستوى	من	السلوك	األخالقي،	وهو	التزام	نأخذه	على	محمل	الجد.

االلتزام	بقيمنا

النزاھة

التمیزاالحترام

زیھ
ي • ن

تصرف مسؤل • أخالق

نفیذ ال تشوبھ شائبة • التركیز على العمیل • االبتكار
ت ة للمجتمع • شاملة
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مدونة قواعد السلوك لدينا
توضح	مدونة	قواعد	السلوك	لدينا	)“المدونة”(	التزامنا	بقيمنا	وتلخص	السياسات	والقوانين	واللوائح	األساسية	
التي	يتعين	علينا	معرفتها	أثناء	العمل	لدى	شركة	L3Harris،	وتُمثل	المدونة	دليلنا	التخاذ	قراراٍت	أخالقية.	
ويُعد	اتخاذ	قرارات	أخالقية	أمًرا	ضروريًا	في	طريقة	عملنا	مع	بعضنا	البعض	ومع	عمالئنا	وشركائنا	في	

األعمال	وداخل	مجتمعنا	العالمي.

تسري	مدونتنا	على	موظفي	شركة	L3Harris	ومسؤوليها	وأعضاء	مجلس	إدارتها.	ويُعد	اتباع	المدونة	أمًرا	
إلزاميًا،	فنحن	ُملزمون	جميعًا	باالمتثال	لمدونتنا	وسياساتنا	وقوانين	المنطقة	التي	نزاول	فيها	أعمالنا.	وتؤخذ	

االنتهاكات	على	محمل	الجد	في	شركة	L3Harris	وقد	تؤدي	إلى	الخضوع	إلجراء	تأديبي	يصل	إلى	الفصل	
من	العمل	ويشمله.

نظًرا	ألن	المدونة	ال	يمكنها	تناول	جميع	القوانين	واللوائح	المعمول	بها،	يُرجى	التماس	التوجيهات	من	مورد	
شركة	L3Harris	المناسب	متى	كان	لديك	أي	أسئلة.

نتوقع	أيًضا	من	جميع	األطراف	الثالثة	التي	نتعاقد	معها،	بما	في	ذلك	الوكالء	والموردين	والمقاولين،	االمتثال	
.L3Harris	شركة	عن	نيابة	األعمال	إجراء	عند	L3Harris	شركة	لدى	الموردين	سلوك	قواعد	لمدونة

  معلومات إضافية: في	حاالت	نادرة،	قد	تتنازل	الشركة	عن	تطبيق	هذه	المدونة،	وتتطلب	هذه	التنازالت	
موافقة	خطية	مسبقة	من	المستشار	العام	للنائب	األول	للرئيس.	وتتطلب	التنازالت	التي	تشمل	مسؤولين	

تنفيذيين	أو	أعضاء	مجلس	اإلدارة	الحصول	على	موافقة	خطية	مسبقة	من	مجلس	اإلدارة.	وستفصح	شركة	
L3Harris	على	الفور	لمساهميها	عن	أي	تنازالت	من	هذا	القبيل	حسبما	يقتضيه	القانون.
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االلتزام	بقيمنا

https://www.l3harris.com/resources/other/l3harris-supplier-code-conduct?force_isolation=true
https://www.l3harris.com/resources/other/l3harris-supplier-code-conduct?force_isolation=true


ال	يمكن	أن	تتوقع	مدونتنا	كل	سيناريو	قد	نواجه	فيه	معضلةً	أو	مشكلةً	أخالقية،	فيجب	أن	نحرص	دائًما	على	اتباع	أفضل	تقديراتنا.	عند	مواجهة	معضلة	أخالقية،	اتبع	نموذج	اتخاذ	
القرارات	األخالقية	المعمول	به	لدى	شركة	-L3Harris -ACT	حيث	يقدم	عملية	بسيطة	مكونة	من	ثالث	خطوات	إلرشادنا	بشأن	تطبيق	قيمنا	عند	اتخاذ	القرارات.	

اتخاذ قرارات أخالقية 

ask
consider
take action

V A L U E S - B A S E D  E T H I C S

ACT

اسأل عن طبيعة المشاكل
يمكن	تجنب	العديد	من	المشاكل	األخالقية	الخطيرة	من	خالل	التريث	للتفكير	في	الموقف	

قبل	اتخاذ	إجراء.

احرص على مراعاة قيمنا ومسؤولياتك
تستند	القرارات	السليمة	إلى	قيمنا	وسياساتنا	والقوانين	المعمول	بها،	فضاًل	عن	الحس	السليم.

اتخذ إجراًء
في	الوقت	المناسب،	اطلب	المساعدة	واحصل	على	مزيٍد	من	المعلومات،	أو	أبلغ	

أحد	موارد	L3Harris	بالمسألة.

A

C

T
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االلتزام	بقيمنا



مسؤولياتنا
 نتحمل	جميعًا	مسؤولية	التصرف	بنزاهة	وتميز	واحترام.	

سنلتزم	بما	يلي:	

تحمل	المسؤولية	عن	سلوكنا •

االمتثال	للسياسات	والقوانين	واللوائح	السارية	على	وظائفنا	 •

التماس	التوجيهات	واإلعراب	عن	المخاوف	واإلبالغ	عن	أي	سوء	سلوك	ملحوظ	أو	مشتبه	به	 •

التعاون	في	التحقيقات •

إكمال	جميع	التدريبات	المطلوبة	في	الوقت	المحدد،	بما	في	ذلك	شهادة	التدريب	على	مدونتنا •

مسؤوليات اإلدارة
يجب	أيًضا	على	مشرفي	شركة	L3Harris	ومديريها	وقادتها	االلتزام	بما	يلي:

ضبط أسلوب التعامل من	خالل	تعزيز	قيمنا	ومدونتنا	واالستجابة	لمخاوف	الموظفين	 •

نمذجة السلوك األخالقي	من	خالل	إظهار	النزاهة	والشمولية	ومعاملة	اآلخرين	باحترام	وضمان	عدم	 •
الضغط	على	الموظفين	بما	يتعارض	مع	سياسات	شركة	L3Harris	أو	القانون

تعزيز ثقافة أخالقية	يتم	بموجبها	حث	الموظفين	على	اإلفصاح	عن	المخاوف	وطرح	األسئلة	واإلبالغ	 •
عن	السلوكيات	غير	المتسقة	مع	قيمنا	ومدونتنا،	دون	الخوف	من	االنتقام
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L3HARRIS موارد شركة
نتحمل	مسؤولية	التماس	التوجيهات	أو	اإلبالغ	عن	المخاوف	عندما	نكون	غير	متأكدين	
من	أحد	المواقف	أو	السلوكيات.	وتُعد	موارد	شركة	L3Harris	التالية	متاحة	دائًما:	

مشرف	أو	عضو	آخر	في	اإلدارة

الموارد	البشرية

إدارة	الشؤون	القانونية

خبير	متخصص	)العقود	أو	الجودة	أو	الشؤون	المالية	أو	التدقيق	الداخلي	أو	األمن	
أو	االمتثال	الحكومي	أو	أمن	المعلومات	أو	االمتثال	التجاري	أو	البيئة	والصحة	

والسالمة	أو	االتصاالت،	وما	إلى	ذلك(

مستشار	األخالقيات	أو	موظف	معني	باألخالقيات	واالمتثال

 L3Harris	لشركة	المساعدة	خط
• www.L3HarrisHelpline.com :اإللكتروني	الموقع
الهاتف:	1-877-532-6339 •

البريد:	
 L3Harris Technologies, Inc. 

Attention: Corporate Ethics Office 
 1025 West NASA Blvd. 

Melbourne, Florida 32919
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االلتزام	بقيمنا

بالنسبة	للمخاوف	المتعلقة	بالمحاسبة	أو	الضوابط	الداخلية	أو	التدقيق	أو	الضوابط	
المالية	أو	اإلفصاح	عن	االنتهاكات	المحتملة	لقوانين	األوراق	المالية،	يمكننا	أيًضا	

التواصل	مع	لجنة	التدقيق	بمجلس	اإلدارة	عبر	البريد	على	العنوان	التالي:

 L3Harris Technologies, Inc.
Corporate Headquarters

Attention: Audit Committee 
c/o SVP, General Counsel & Corporate Secretary

 1025 West NASA Blvd.
Melbourne, Florida 32919



معالجة المخاوف وإجراء التحقيقات 
تؤخذ	جميع	األسئلة	والمخاوف	والبالغات	المتعلقة	بسوء	سلوك	محتمل	على	محمل	
الجدية.	ستتخذ	شركة	L3Harris	اإلجراءات	المناسبة	عند	حدوث	انتهاكات	للمدونة	
أو	السياسة	أو	القانون.	وسيتم	التعامل	مع	محتوى	جميع	التحقيقات	بسرية	و/أو	دون	

الكشف	عن	الهوية،	إلى	أقصى	حد	ممكن.	ويعني	ذلك	أنه	يُتوقع	منا	جميعًا	التعاون	في	
التحقيقات	والمقابالت	الداخلية؛	فنلتزم	دائًما	بقول	الحقيقة	وال	نقدم	أبًدا	إفادات	كاذبة.

  معلومات إضافية: عند	اإلبالغ	دون	الكشف	عن	الهوية،	احرص	على	الرجوع	
بصفة	دورية	إلى	خط	المساعدة	لتفقد	المراسالت	وأسئلة	المتابعة	المحتملة.	تحظى	

مشاركتنا	باألهمية	لدعم	إجراء	تحقيق	دقيق	وعادل.	

التحقيقات واالستفسارات الحكومية
نظًرا	للبيئة	عالية	التنظيم	التي	نعمل	فيها	وطبيعة	العمل	الذي	نزاوله،	قد	يتصل	أحيانًا	
أحد	المسؤولين	الحكوميين	بأحد	موظفي	شركة	L3Harris	مباشرةً	كجزء	من	عملية	
تحقيق	أو	استفسار.	في	هذه	الحاالت،	من	المتوقع	أن	نخطر	األمن	و/أو	إدارة	الشؤون	
القانونية	على	الفور	للمساعدة	في	تأكيد	هوية	الفرد	وسلطته	بصفته	مسؤواًل	حكوميًا.	
وباإلضافة	إلى	ذلك،	يجب	أن	يتعاون	الموظفون	في	هذه	االستفسارات	وأن	يتحلوا	

بالصدق	عند	الرد	عليها.	وعلى	سبيل	التذكير،	ال	يُسمح	للموظفين	بتقديم	أنفسهم	بصفتهم	
ممثلين	عن	شركة	L3Harris	أمام	السلطات	الحكومية	وال	اإلفصاح	عن	أي	معلومات	

 L3Harris	شركة	لدى	القانونية	الشؤون	إدارة	لهم	تصرح	لم	ما	الشركة،	عن	نيابةً
بذلك	على	وجه	التحديد.

  معلومات إضافية: إذا	اتصل	بالموظفين	طرٌف	ثالث	ليس	مسؤواًل	حكوميًا،	مثل	
محاٍم	من	شركة	أخرى،	يجب	على	الموظفين	إخطار	إدارة	الشؤون	القانونية	لدى	
شركة	L3Harris	على	الفور	وعدم	االستجابة	ألي	طلبات	تتعلق	بالحصول	على	

معلوماٍت	حتى	تتم	الموافقة	على	ذلك.

ثقافة عدم االنتقام لدينا 
تحظر	شركة	L3Harris	بشدة	أي	شكل	من	أشكال	االنتقام	ضد	أي	موظف	يُبلغ	بحسن	
نية	عن	انتهاك	لمدونتنا	أو	القانون	أو	يساعد	في	التحقيق	في	أي	مخاوف	ُمبلَّغ	عنها.	وقد	
يتعرض	الموظفون	المشاركون	في	سلوك	انتقامي	ضد	اآلخرين	إلجراء	تأديبي	يصل	

إلى	حد	الفصل	من	العمل	ويشمله.
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L3H
ARRIS	شركة	لدى	السلوك	قواعد	مدونة

االلتزام تجاه عمالئنا وشركائنا في األعمال
تلتزم شركة L3Harris، بصفتها شريًكا موثوقًا به لدى عمالئنا وشركائنا في 

األعمال حول العالم، بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة. ونحمل أنفسنا مسؤولية 
معرفة القواعد السارية على العمل الذي نؤديه واتباع تلك القواعد. نتصرف بطريقة 
نزيهة وأخالقية في تعامالتنا التجارية ونتوقع األمر نفسه من كل شخص يعمل نيابة 

عنا، بما في ذلك وكالئنا وشركائنا في األعمال وموردينا.



إنتاج منتجات عالية الجودة 
نقدم	منتجات	وخدمات	عالية	الجودة	تلبي	متطلبات	عمالئنا،	وهذا	أمر	ضروري	لبناء	عالقات	طويلة	األجل	
مع	العمالء.	تُعد	مسألة	الجودة	مسؤولية	الجميع،	لذلك،	نلتزم	بما	يلي	لضمان	الوفاء	بالتزامات	الجودة	تجاه	

عمالئنا:	

بذل	أقصى	ما	في	وسعنا	إلنجاز	كل	عمل	على	الوجه	األكمل	من	المرة	األولى •

إعداد	جميع	التقارير	المطلوبة	بدقة	وبشكل	كامل	وفي	الوقت	المناسب •

االمتثال	لمواصفات	العقود،	بما	في	ذلك	متطلبات	التصميم	وعمليات	الفحص	وإجراءات	االختبار •

عدم	االستعانة	بمواد	وعمليات	سوى	تلك	التي	تتوافق	مع	مستويات	الجودة	المحددة	في	كل	عقد •

عدم	االستعانة	بمواد	أو	عمليات	بديلة	ما	لم	يوافق	عليها	مسبقًا	وكتابيًا	الممثُل	المفوض	لدى	العميل •

ضمان	تمتع	موظفينا	بالمهارات	المناسبة	ألداء	العمل	المطلوب	منهم •

عدم	تحريف	حالة	أو	وضع	الخدمات	أو	المنتجات	المقدمة	للفحص	أو	االختبار	أو	التسليم	بأي	شكل	من	 •
األشكال

توثيق	مشكالت	المنتجات	والعمليات	واإلبالغ	عنها	ومعالجتها	في	الوقت	المناسب	دون	الخوف	من	 •
التعرض	لالنتقام

التأكد	من	أن	جودتنا	تعكس	أعلى	المعايير	وأفضل	الممارسات	في	الصناعة •

السعي	نحو	التحسين	المستمر	من	خالل	االستعانة	بمنهجية	e3	لدينا	)التميز	في	كل	مكان	وزمان( •
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العمل مع الحكومة األمريكية والحكومات األخرى 
نتصرف	بطريقة	نزيهة	وأخالقية	في	جميع	تعامالتنا	التجارية	ونتوقع	األمر	نفسه	من	كل	شخص	

يعمل	نيابة	عنا،	بما	في	ذلك،	على	سبيل	المثال	ال	الحصر،	الوسطاء	وشركاء	األعمال	والمقاولين	من	
الباطن	وغيرهم	من	األطراف	الثالثة.	قد	تكون	قواعد	تقديم	المنتجات	والخدمات	والحلول	للحكومة	
ومؤسسات	القطاع	العام	األخرى	أكثر	تعقيًدا	وأكثر	صرامة	من	تلك	التي	تحكم	عملنا	مع	العمالء	

التجاريين.

يعني	العمل	مع	الحكومات	أننا	نلتزم	بما	يلي:

الحفاظ	على	أعلى	مستويات	نزاهة	المشتريات •

تقديم	وثائق	دقيقة	عن	الحسابات	الزمنية	والتكاليف	األخرى •

فهم	تضارب	المصالح	التنظيمي	وتجنبه	 •

عدم	تعيين	موظفين	حكوميين	سابقين	دون	تصريح •

تجنب	العموالت	الخفية	والرشاوى	وغيرها	من	العموالت	غير	المشروعة	أو	غير	األخالقية •

 مهم 
تقتضي	الئحة	االستحواذ	الفيدرالية	اإلفصاح	عن	أدلة	موثوقة	على	انتهاكات	القانون	)مثل:	االحتيال	
أو	تضارب	المصالح	أو	الرشوة	أو	اإلكراميات	وما	إلى	ذلك(	فيما	يتعلق	بترسية	العقود	والعقود	من	

 الباطن	الخاصة	بالحكومة	األمريكية	أو	أدائها	أو	إنهائها.	

من	المهم	للغاية	اإلبالغ	على	الفور	عن	أي	انتهاكات	محتملة	للقانون	أو	عن	المدفوعات	الزائدة	في	
.L3Harris	شركة	موارد	أحد	إلى	الباطن	من	عقد	أو	حكومي	عقد
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المنافسة على األعمال الحكومية
ينص	قانون	نزاهة	الشراء	)“القانون”(	على	سلسلة	من	المحظورات	المصممة	

لحماية	نزاهة	عملية	الشراء	وتمكين	المنافسة	العادلة	بين	الكيانات	المتنافسة	على	
العقود	الحكومية.	ويتم	ذلك	من	خالل	حماية	الوصول	إلى	المعلومات	التنافسية	

وفرض	قيود	ما	بعد	التوظيف	على	بعض	الموظفين	الحكوميين	الحاليين	والسابقين.	
وعلى	وجه	التحديد،	يحظر	القانون	على	المسؤولين	الحكوميين	اإلفصاح	إلى	شركة	
L3Harris،	أثناء	المنافسة،	عن	أي	معلومات	خاصة	بعطاء	أو	عرض	مقاول	آخر	
أو	معلومات	بشأن	اختيار	المصادر	الداخلية	للحكومة،	دون	الحصول	على	تصريح	
خطي.	وبصفتنا	موظفين	في	شركة	L3Harris،	فإنه	يُحظر	علينا	أيًضا	طلب	تلك	

األنواع	من	المعلومات	أو	الحصول	عليها	على	نحٍو	غير	الئق.	

 مهم 
إذا	تلقينا	أي	معلومات	يمكن	تفسيرها	على	أنها	تمثل	تعارًضا	مع	القوانين	واللوائح	

والقواعد	التي	تسري	على	األنشطة	المتعلقة	بالتعاقد	مع	الحكومة	األمريكية	أو	العمالء	
الحكوميين	اآلخرين،	أو	إذا	كانت	لدينا	أي	أسئلة	حول	هذه	القوانين	واللوائح،	فيجب	

.L3Harris	شركة	موارد	بأحد	االتصال	علينا
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 اإلبالغ الدقيق عما يتعلق
بالعقود الحكومية

يُقصد	باإلبالغ	الدقيق	أننا	نضمن	أن	كل	شيء	نقدمه	لعمالئنا	الحكوميين	حديث	
 وصادق	وكامل	ودقيق	ومقدم	في	الوقت	المناسب.	

ويشمل	ذلك:

أي	أمر	يتعلق	بالتكاليف	)على	سبيل	المثال،	ساعات	العمل	والسفر	والمواد	 •
والتكاليف	األخرى(

جميع	المراسالت	)على	سبيل	المثال،	اإلقرارات	والشهادات	واإلفادات	 •
واالتصاالت(

العطاءات	والعروض •

المطالبات	واإلفصاحات •

 مهم 
من	المهم	اإلبالغ	بساعات	عملنا	على	الفور	وبدقة.	ويجب	تسجيل	الساعات	في	

الحساب	أو	البرنامج	المناسب	وفقًا	لمتطلبات	العقد	والسياسات	واإلجراءات	الداخلية.	

يجب	أن	تكون	بيانات	التكاليف	أو	األسعار	التي	تدعم	عروضنا	دقيقة	وكاملة	وحديثة	
كما	في	تاريخ	االتفاق	النهائي	على	السعر.	يتم	تعريف	بيانات	التكاليف	أو	األسعار	
على	نطاق	واسع	جًدا	بموجب	القانون	ويمكن	أن	تتضمن	المعلومات	التي	أعددناها	
أو	تلقيناها	حتى	إذا	لم	نستخدمها	في	العرض.	وسواًء	كنا	مفاوض	العقود	أو	مقّدر	

التكاليف	أو	الجهة	المسؤولة	عن	تقديم	البيانات	إلى	مقّدر	التكاليف،	يجب	أن	نضمن	
تلبية	البيانات	لمتطلبات	الئحة	االستحواذ	الفيدرالية.

تضارب المصالح التنظيمي
قد	يحدث	تضارب	المصالح	التنظيمي	فيما	يتعلق	بالعقود	الحكومية	عندما	تؤدي	
األنشطة	التي	ينفذها	المقاول	إما	إلى	ميزة	تنافسية	غير	عادلة	للمقاول	أو	عندما	

يُضعف	العمل	من	قدرة	المقاول	على	االلتزام	بالموضوعية.	على	سبيل	المثال،	إذا	
 قمنا	بصياغة	مواصفات	عقد	حكومي،	فقد	نُستبعد	من	تقديم	عطاء	على	هذا	العقد.	

يجب	اإلفصاح	عن	جميع	حاالت	التضارب	المحتملة	وفقًا	للسياسات	واإلجراءات	
.L3Harris	بشركة	المرتبطة
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توظيف موظفين حكوميين حاليين وسابقين
يجب	أن	نفهم	ونلتزم	بالقواعد	واللوائح	فيما	يتعلق	بمناقشة	فرص	العمل	المحتملة	مع	
الموظفين	الحكوميين	الحاليين	أو	السابقين.	ولتفادي	الحصول	على	ميزة	تنافسية	أو	
على	معلومات	“داخلية”	أثناء	عملية	التوظيف،	التزم	بالتنسيق	مع	أحد	موارد	شركة	
L3Harris	قبل	مناقشة	فرص	العمل	أو	إسناد	عمل	إلى	موظفين	حكوميين	سابقين.	

المنافسة العادلة
تلتزم	شركة	L3Harris	بالمنافسة	العادلة	والنزاهة	ومزاولة	أعمالنا	بما	يتوافق	مع	

جميع	قوانين	المنافسة	ومكافحة	االحتكار	المعمول	بها.	وتُطبق	معظم	الدول	التي	تمارس	
فيها	شركة	L3Harris	أعمالها	قوانين	تهدف	إلى	تعزيز	المنافسة	الحرة	والمفتوحة	

وحظر	األنشطة	المصممة	لتقييد	التجارة.	ونلتزم	بعدم	القيام	بما	يلي:

التواصل	مع	المنافسين	لمناقشة	األسعار	أو	تخصيص	األسواق	أو	مقاطعة	عمالء	أو	 •
موردين	أو	الحد	من	إنتاج	الخدمات	ألغراض	مخلة	بالمنافسة

تقديم	إفادات	كاذبة	عن	منافسينا •

الحصول	على	أو	استخدام	أي	معلومات	مقدمة	من	عميل	أو	منافس	أو	مصدر	آخر	ال	 •
يحق	لشركة	L3Harris	الحصول	عليها	بشكل	واضح	ومشروع

الحصول	على	معلوماٍت	أو	استخدامها،	مثل	أسعار	العروض	أو	أسعار	المنافسين	أو	 •
بياناتهم	الفنية	أو	تقييمات	العروض	أو	التقديرات	الحكومية	الداخلية	أو	أي	معلومات	

يميزها	كيان	تابع	للحكومة	األمريكية	أو	حكومة	أخرى	على	أنها	“معلومات	عن	
اختيار	المصدر”	أو	عالمات	مماثلة	

الحصول	على	أو	استخدام	معلومات	مسجلة	الملكية،	بأي	شكل	من	األشكال،	يمتلكها	 •
موظفون	جدد	من	أصحاب	عملهم	السابقين

 مهم 
إذا	كان	لدينا	سبب	لالعتقاد	بأن	الكشف	عن	أي	معلومات	أو	استالمها	قد	يمثل	إجراء	

غير	مصرح	به،	أو	لم	نتأكد	من	حقنا	في	استخدام	المعلومات،	فال	ننسخها	أو	نوزعها	أو	
نستخدمها	حتى	تتولى	إدارة	الشؤون	القانونية	لدى	شركة	L3Harris	مراجعة	الموقف	

وحله.
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منع الرشوة والفساد والعموالت الخفية 
بغض	النظر	عن	المكان	الذي	نعيش	ونعمل	فيه	في	العالم،	يجب	علينا	جميعًا	االمتثال	لقانون	ممارسات	
الفساد	في	الخارج	للواليات	المتحدة	وقانون	مكافحة	الرشوة	البريطاني	والقانون	الكندي	لمكافحة	فساد	

الموظفين	العموميين	األجانب	وقوانين	مكافحة	الفساد	في	الدول	التي	نعمل	فيها.	يُحظر	علينا	عرض	أية	
رشوة	أو	عمولة	خفية	أو	تقديمها	أو	طلبها	أو	قبولها،	سواًء	كان	التعامل	مع	مسؤولين	حكوميين	أو	أحزاب	

 سياسية	أو	ممثلين	لمنظمات	تجارية.	
ويعني	ذلك	أن	نلتزم	بما	يلي:

إجراء	العناية	الواجبة	عند	توظيف	أو	إدارة	أطراف	ثالثة	حيث	إنهم	يتصرفون	نيابة	عنا •

تسجيل	جميع	المدفوعات	والمعامالت	بدقة •

عدم	تقديم	أي	شيء	ذي	قيمة	قد	يُفسر	على	أنه	غير	قانوني	أو	غير	الئق	وعدم	عرضه	أو	قبوله	أو	 •
الوعد	به

حظر	مدفوعات	التسهيل	ما	لم	تكن	سالمة	الشخص	أو	عافيته	على	المحك	أو	ما	لم	يتم	الحصول	على	 •
L3Harris	شركة	لدى	القانونية	الشؤون	إدارة	من	مسبقة	موافقة

حظر	عرض	أو	تقديم	أي	شيء	ذي	قيمة	لمسؤول	حكومي	لغرض	التأثير	بشكل	غير	الئق	على	اتخاذ	 •
القرار

عدم	المشاركة	في	معامالٍت	مالية	تعزز	أو	تنتج،	على	نحٍو	مباشر	أو	غير	مباشر،	عن	نشاط	جنائي،	 •
بما	في	ذلك	الفواتير	الزائفة	أو	المدفوعات	غير	المصرح	بها	المقدمة	إلى	مواقع	مصرفية	خارجية	أو	
المدفوعات	غير	المصرح	بها	المقدمة	إلى	أطراف	ثالثة	خارج	المنطقة	التي	يعمل	فيها	الطرف	الثالث

عدم	المشاركة	في	تمويل	أي	شخص	أو	نشاط	إرهابي	أو	منظمة	إرهابية	أو	تقديم	الدعم	أو	المساعدة	 •
إلى	أيٍ	منهم	

“الرشوة” ال يقتصر هذا المصطلح على المدفوعات 
النقدية، بل يشمل أي شيء ذي قيمة، بما في ذلك الهدايا 
أو الترفيه أو الضيافة أو السفر أو أي خدمات أخرى يتم 
عرضها أو تقديمها أو طلبها أو تلقيها لغرض غير الئق. 

 “العمولة الخفية” يُقصد بها تقديم أو تلقي شيء ذي قيمة 
إما للحصول على معاملة تفضيلية أو منحها فيما يتعلق 

بعقٍد حكومي أو عقد من الباطن. 

“مدفوعات التسهيل” أو “اإلكراميات” تتمثل في تقديم 
مدفوعات نقدية أو هدية صغيرة إلى مسؤول حكومي 

منخفض المستوى لتسريع خدمة حكومية متوقعة يحق 
لشركة L3Harris الحصول عليها أو للشروع في أداء 

هذه الخدمة. وال تشمل مدفوعات التسهيل دفع الرسوم 
المقررة مقابل الخدمات الحكومية. 

 مهم 
نتوقع	من	جميع	األطراف	الثالثة	والوسطاء	وأي	شخص	

آخر	يؤدي	العمل	نيابة	عن	شركة	L3Harris	التحلي	بنفس	
المستوى	من	النزاهة.	

تعريف 
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االلتزام	تجاه	عمالئنا	وشركائنا	في	األعمال

تبادل مجامالت األعمال 
يجب	أن	تكون	معامالتنا	التجارية	دائًما	خالية	حتى	من	مجرد	التصور	بأنه	قد	تم	
التماس	معاملة	تفضيلية	أو	تلقيها	أو	تقديمها	عن	طريق	هدايا	أو	خدمات	أو	ضيافة	
أو	ترفيه	أو	إكراميات	مماثلة.	وهذا	أمر	مهم،	ال	سيما	عند	التعامل	مع	موظفين	

حكوميين.	وتشمل	مجامالت	األعمال	تذاكر	أو	رسوم	أو	تصاريح	حضور	فعاليات	
رياضية	أو	ثقافية	واإلقامة	والسفر	والوجبات	وجوائز	بطاقات	الدخول	وغيرها	من	

العناصر	ذات	القيمة.

 مهم 
نلتزم	باالمتثال	لجميع	القوانين	واللوائح،	ويجب	أن	نتجنب	حتى	الظهور	بسلوك	

غير	الئق.

تقديم مجامالت األعمال للموظفين الحكوميين األمريكيين
تفرض	الوكاالت	الحكومية	األمريكية	حظًرا	صارًما،	مع	بعض	االستثناءات،	على	
موظفيها	الذين	يقبلون	أي	مجامالت	أعمال.	لذلك،	ما	لم	تسمح	الالئحة	أو	ما	لم	يتم	
الحصول	على	موافقة	مسبقة	من	إدارة	الشؤون	القانونية	بخالف	ذلك،	يُحظر	علينا	
عرض	أو	تقديم	أي	مجاملة	عمل	إلى	موظف	أو	ممثل	حكومي	أمريكي.	قد	تُقبل	
المرطبات	البسيطة،	مثل	المشروبات	الغازية	والشاي	والقهوة	والفاكهة،	التي	تُقدَّم	

 بين	الحين	واآلخر	بالتزامن	مع	أنشطة	األعمال.	
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تقديم مجامالت األعمال لموظفين حكوميين غير أمريكيين 

يخضع	الموظفون	والمسؤولون	في	الحكومات	غير	األمريكية	للوائح	المحلية	والقواعد	
الخاصة	بوكالتهم.	ويجب	علينا	االلتزام	بهذه	اللوائح	عند	مزاولة	أعمال	مع	حكومات	

غير	أمريكية.	ونتوقع	من	الوسطاء	الخارجيين	أو	شركاء	األعمال	الذين	يمثلون	مصالح	
شركة	L3Harris	خارج	الواليات	المتحدة	االمتثال	لهذه	القواعد.

تقديم الهدايا والترفيه إلى أشخاص تجاريين/غير حكوميين 
نتحمل	مسؤولية	االستفسار	عن	أي	محظورات	أو	قيود	تنطبق	على	مؤسسة	المتلقي	قبل	
تقديم	أية	مجاملة	عمل.	ويجوز	لنا	تقديم	وجبات	أو	مرطبات	أو	وسائل	ترفيه	ذات	قيمة	

معقولة	إلى	أشخاص	غير	حكوميين	لدعم	أنشطة	األعمال،	شريطة	ما	يلي:

عدم	تقديم	المجاملة	للحصول	على	معاملة	تفضيلية •

عدم	انتهاك	المجاملة	ألي	قانون	أو	الئحة	أو	معيار	سلوك	مؤسسة	المتلقي •

اتساق	المجاملة	مع	ممارسات	السوق	وعدم	تكرارها	وعدم	اتسامها	بالبذخ	أو	الترف	 •

طلب الهدايا ووسائل الترفيه وتلقيها

عند	تلقي	مجامالت	األعمال:

ال	يجوز	لنا،	على	نحٍو	مباشر	أو	غير	مباشر،	طلب	مجامالت	األعمال	التي	تفيدنا	أو	 •
تفيد	أفراد	عائلتنا	

ال	يجوز	لنا	قبول	مجامالت	األعمال	مع	االتفاق	على	القيام	بأي	شيء	في	المقابل،	ال	 •
سيما	عندما	ينطوي	ذلك	على	التماس	التعاقد	أو	على	مفاوضات

ال	يجوز	لنا	قبول	مجامالت	األعمال	إال	بما	يتفق	مع	األعراف	المعقولة	في	السوق	 •
 L3Harris	شركة	سياسة	مع	يتوافق	وبما

ال	يجوز	لنا	قبول	النقد	أو	ما	يكافئه،	مثل	بطاقات	الهدايا •

يجب	أن	نرفض	مجامالت	األعمال	غير	الالئقة	أو	نحيلها،	أو	إذا	تعذر	إعادتها،	إلى	 •
مستشار	األخالقيات	أو	موظف	معني	باألخالقيات	واالمتثال

 مهم 
 L3Harris	شركة	سياسة	راجع	قبولها،	أو	تقديمها	أو	األعمال	مجامالت	عرض	قبل

أو	اتصل	بإدارة	الشؤون	القانونية	لدى	الشركة	لمعرفة	مزيٍد	من	التوجيهات.

  19االلتزام	تجاه	عمالئنا	وشركائنا	في	األعمال
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أنشطة الضغط واألنشطة السياسية
تتضمن	ممارسة	الضغط	التواصل	مع	مسؤولي	السلطة	التنفيذية	أو	الهيئات	التشريعية	أو	الجهات	التنظيمية	
أو	موظفيهم	في	محاولة	للتأثير	على	إجراءات	تشريعية	أو	غيرها	من	اإلجراءات	اإلدارية.	وتحظر	العديد	
من	الدول	على	الشركات	التبرع	بأموال	الشركة	أو	سلعها	أو	خدماتها	)بما	في	ذلك	وقت	عمل	الموظفين(،	
على	نحٍو	مباشر	أو	غير	مباشر،	لمرشحين	سياسيين	أو	أحزاب	سياسية.	وتخضع	أنشطة	الضغط،	حيثما	

يُسمح	بها،	لقواعد	محددة	تغطي	مجموعة	واسعة	من	األنشطة	ومتطلبات	اإلبالغ.	ويُعد	من	األهمية	
بمكان	الموافقة	على	جميع	االتصاالت	التي	تُجرى	مع	مسؤولين	فيما	يتعلق	بالسياسة	العامة	أو	التشريعات	
وتنسيقها	من	خالل	إدارة	العالقات	الحكومية	لدى	شركة	L3Harris	لضمان	توافق	أنشطة	الضغط	هذه	

مع	أولويات	الشركة	واإلفصاح	عنها.

 L3Harris	شركة	لدى	القانونية	الشؤون	إدارة	من	مسبقة	موافقة	على	الحصول	يجب	بيرد،	لتعديل	وفقًا
على	المساهمة	بأموال	شركة	L3Harris	أو	استخدام	أصولها	أو	منشآتها	لصالح	أحزاب	سياسية	أو	

مرشحين	سياسيين	والتعامل	مع	مسؤولين	حكوميين	فيما	يتعلق	بالسياسة	العامة	والمسائل	التشريعية	في	أي	
مكان	في	العالم.

المشاركة في األنشطة السياسية
تحترم	شركة	L3Harris	المشاركة	الشخصية	لموظفينا	في	العملية	السياسية،	ولكن،	يجب	أن	تتم	

المشاركة	على	أساس	فردي	وفي	وقتنا	الخاص	وعلى	نفقتنا.

  معلومات إضافية: يحظر	تعديل	بيرد	استخدام	مدفوعات	
العقود	للدفع	ألي	شخص	للتأثير،	أو	محاولة	التأثير،	على	
مسؤولي	السلطات	التنفيذية	أو	التشريعية	التابعة	للحكومة	
األمريكية	)بما	في	ذلك	أعضاء	الكونجرس	وموظفيه(	فيما	

يتعلق	بترسية	عقود	الحكومة	األمريكية	أو	تعديلها.	
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تجنب تضارب المصالح
نثق	في	أننا	نعمل	دائًما	بما	يحقق	أفضل	المصالح	لشركة	L3Harris	ونكرس	كامل	
جهودنا	المهنية	لوظائفنا	ونتجنب	تضارب	المصالح.	ويمكن	أن	ينشأ	“تضاربًا	في	

المصالح”	عندما	تتعارض	مصلحة	شخصية،	أو	يبدو	أنها	تتعارض،	مع	أفضل	مصالح	
الشركة.

يجب	اإلفصاح	الكامل	وعلى	الفور	عن	أي	نشاط	أو	موقف	أو	عالقة	تتعارض	أو	يبدو	
أنها	تتعارض	مع	مصالح	شركة	L3Harris.	وفي	حين	أننا	ال	يمكننا	سرد	جميع	أوجه	

تضارب	المصالح	المحتملة،	فيما	يلي	بعض	األمثلة	الشائعة:

تعيين	أحد	أفراد	األسرة	أو	تولي	إدارته •

إقامة	عالقة	عمل	مع	مورد	أو	مقاول	أو	عميل	تربطنا	به	عالقة	عائلية	أو	مالية	أو	 •
شخصية

العمل	لدى	منافس	أو	مورد	أو	عميل	أو	إقامة	عالقة	عمل	معه •

استخدام	معدات	أو	موارد	شركة	L3Harris	ألغراض	غير	متعلقة	بالعمل •

تحقيق	منافع	شخصية	من	الفرص	التجارية	المكتشفة	خالل	استخدام	ممتلكات	الشركة	 •
أو	معلوماتها	أو	شغل	وظيفتنا

الحصول	على	عمل	خارجي	يمنح	حق	الوصول	إلى	ملكية	فكرية	لطرف	ثالث	تكون	 •
هي	نفسها	أو	مشابهة	لتلك	التي	تمتلكها	شركة	L3Harris	أو	تقوم	بتطويرها	أو	

تمتلك	حق	الوصول	إليها

 مهم 
 حتى	إذا	كنا	نعتقد	أننا	نتصرف	تصرفًا	سليًما،	فقد	يُنظر	إلى	العالقة	الرومانسية	
 مع	موظف	آخر	على	أنها	تضارب	في	المصالح	ويجب	اإلفصاح	عنها	ألحد	

 .L3Harris	شركة	موارد
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االمتثال لقوانين التجارة العالمية 
نقدم	منتجاتنا	وخدماتنا	وحلولنا	وتقنياتنا	إلى	الدول	في	جميع	أنحاء	العالم.	ونتيجةً	

لذلك،	تخضع	أنشطتنا	لقوانين	التجارة	األمريكية	والدولية،	فنلتزم،	عند	مزاولة	أعمالنا،	
باالمتثال	لهذه	القوانين،	بما	في	ذلك	القوانين	المتعلقة	بالموضوعات	الواردة	أدناه.	

الصادرات والواردات
يمكن	اعتبار	أي	منتج	أو	خدمة	أو	تقنية	لشركة	L3Harris	يتم	إنتاجها	في	إحدى	

الدول	ثم	تُرسل	عبر	حدود	هذه	الدولة	على	أنها	تُمثل	صادرات.	وقد	تكون	الصادرات	
غير	ملموسة	أيًضا؛	فعلى	سبيل	المثال،	داخل	الواليات	المتحدة،	يُعتبر	نقل	المعلومات	

الخاضعة	لضوابط	التصدير	عبر	البريد	اإللكتروني	أو	أثناء	المحادثة	وجًها	لوجه	
مع	شخص	غير	أمريكي	تصديًرا.	وغالبًا	ما	تقيّد	قوانين	ولوائح	التصدير	بيع	أو	نقل	

البيانات	الفنية	أو	األجهزة	أو	الخدمات،	وقد	تحظر	على	شركة	L3Harris	التعامل	مع	
أطراف	ودول	معينة.	باإلضافة	إلى	قوانين	ولوائح	الرقابة	التجارية	األمريكية،	تُطبق	
معظم	الدول	أيًضا	لوائح	تحكم	دخول	المنتجات	والخدمات	والتقنيات	أو	استيرادها	عبر	

 حدودها.

ويعني	ذلك	أنه	يجب	علينا:

االلتزام	بجميع	قوانين	التصدير	واالستيراد	التي	تنظم	نقل	بعض	المنتجات	العسكرية	 •
أو	التجارية	والمعلومات	والتقنية	والخدمات	الدفاعية،	بما	في	ذلك	جميع	التراخيص	

والمتطلبات	الجمركية

إدراك	أنه	ال	يمكننا،	على	نحٍو	مباشر	أو	غير	مباشر،	مزاولة	أعمال	تجارية	مع	 •
الدول	الخاضعة	لعقوبات	أمريكية،	بما	في	ذلك	تقديم	منتجات	أو	خدمات	عسكرية	

إلى	دول	خاضعة	لحظر	على	األسلحة	فرضته	الحكومة	األمريكية

 مهم 
قبل	اإلفصاح	عن	بيانات	فنية	إلى	شخص	غير	أمريكي	أو	استضافة	شخص	غير	

أمريكي	في	إحدى	منشآت	شركة	L3Harris،	احرص	على	أن	تفهم	تماًما	أي	متطلبات	
وقيود	معمول	بها	فيما	يتعلق	بالتصدير.	تُطبق	عقوبات	صارمة	عند	انتهاك	قوانين	
التجارة	العالمية،	بما	يشمل	فقدان	امتيازات	التصدير	فضاًل	عن	العقوبات	المدنية	

والجنائية.	لطرح	أي	أسئلة،	اتصل	بإدارة	االمتثال	لقوانين	التجارة	العالمية	أو	إدارة	
.L3Harris	شركة	لدى	القانونية	الشؤون
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مناهضة المقاطعة  
يجب	علينا	جميعًا،	بما	في	ذلك	موظفي	شركاتنا	الفرعية	غير	األمريكية،	االمتثال	لقانون	

مناهضة	المقاطعة	األمريكي.	ويُحظر	قانونًا	ما	يلي،	على	وجه	التحديد:

تقديم	معلومات	عن	عالقة	سابقة	أو	حالية	أو	متوخاة	لشركتنا	)أو	ألي	شخص	فيها(	مع	 •
دول	خاضعة	للمقاطعة	أو	شركات	مدرجة	في	القائمة	السوداء

تقديم	مدفوعات	بموجب	خطابات	اعتماد	تحتوي	على	أحكام	متعلقة	بالمقاطعة	أو	الوفاء	 •
بهذه	الخطابات	أو	تأكيدها

إبرام	عقد	يحتوي	على	أحكام	متعلقة	بالمقاطعة •

 مهم 
في	حال	تلقينا	طلبًا	للمشاركة	في	مقاطعٍة	أو	دعمها،	يجب	اإلبالغ	عنه	على	الفور	إلى	

إدارة	الشؤون	القانونية	لدى	شركة	L3Harris،	إذ	يجب	إبالغ	الحكومة	األمريكية	بجميع	
طلبات	الحصول	على	معلومات	متعلقة	بالمقاطعة.	

العقوبات واإليقاف والحظر
ال	يجوز	لنا	إجراء	أي	أعمال	متعلقة	بالحكومة	مع	أي	فرد	أو	شركة	تم	إيقافها	أو	حظرها	

حاليًا	بموجب	قوانين	ولوائح	الحكومة	األمريكية.	

تأمين المعامالت العالمية 
 نلتزم	بحماية	معامالتنا	العالمية	وتأمينها	من	البداية	إلى	النهاية.	

يُقصد	بحماية	وتأمين	سلسلة	التوريد	العالمية	لدينا	ما	يلي:

تكون	جميع	مناطق	تحميل	البضائع	ومناولتها	آمنة	ومؤّمنة	ومقتصرة	على	 •
األفراد	المصرح	لهم

نحمي	بيانات	المعامالت	الدولية	لدينا	من	التعرض	للفقد	أو	إساءة	االستخدام،	 •
وتكون	جميع	عناصر	البيانات	والوثائق	التجارية	دقيقة	وكاملة

تكون	جميع	الشحنات	العالمية	خالية	من	اآلفات	وغيرها	من	الملوثات •

تكون	جميع	وسائل	النقل	المستخدمة	لنقل	بضائع	شركة	L3Harris	في	حالة	 •
عمل	جيدة	وآمنة	وسليمة

يمتثل	جميع	موردي	شركة	L3Harris	ومقدمي	خدمات	سلسلة	التوريد	لديها	 •
لمعايير	أمان	البضائع	والبيانات

 مهم 
من	المهم	أن	نراقب	جميع	المعامالت	الدولية	بعناية	وأن	نبلغ	فوًرا	عن	أي	نشاط	

.L3Harris	شركة	موارد	أحد	إلى	اعتيادي	غير	أو	مشبوه
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موظفو شركة L3Harris هم أصول الشركة األعلى قيمة، فإننا نجمع، معًا، بين مواهبنا 
وأفكارنا وخبراتنا وخلفياتنا المتنوعة لنقدم أفضل الحلول لعمالئنا. وندرك أن معاملة اآلخرين 

باحترام والتصرف بنزاهة في كل ما نقوم به يُعد أمًرا أساسيًا لنجاحنا الجماعي كمؤسسة. 

االلتزام تجاه بعضنا البعض



الحفاظ على مكان عمل آمن وصحي 
نلتزم	بتنفيذ	العمليات	واألنشطة	بطريقة	توفر	ظروف	عمل	آمنة	وصحية	وتحافظ	عليها.	

ونحرص	على	التأكد	من	االمتثال	لجميع	قوانين	الصحة	والسالمة	واألمن	وسياساتها	
وإجراءاتها	وضوابطها	ولوائحها	الداخلية	المعمول	بها.	وننتبه	جيًدا	للمخاطر،	ونحرص	

على	ما	يلي:	

اتباع	إجراءات	السالمة	وتدريباتها •

فهم	المخاطر	وتدابير	مراقبة	السالمة	قبل	بدء	أية	مهمة •

التوقف	عن	العمل	إذا	شعرنا	أن	المهمة	ال	يمكن	تنفيذها	بأمان •

تصعيد	أي	أسئلة	أو	مخاوف	إلى	المشرف	أو	الممثل	المعني	بالبيئة	والصحة	 •
والسالمة	أو	أحد	أعضاء	اإلدارة

اإلبالغ	على	الفور	عن	أية	إصابة	أو	مرض	أو	حادث	وشيك	أو	حوادث	السالمة	 •
األخرى

 مهم 
احرص	على	إبالغ	أحد	موارد	شركة	L3Harris	على	الفور	عن	أية	إصابات	متعلقة	

بالعمل	أو	ظروف	عمل	غير	آمنة	فعلية	أو	محتملة.	

مكان عمل خاٍل من العنف 
كجزء	من	التزام	شركة	L3Harris	بالسالمة،	يجب	أن	يكون	مكان	عملنا	خاليًا	من	

العنف	الجسدي.	يتخذ	العنف	في	مكان	العمل	العديد	من	األشكال،	مثل:	

تهديدات	العنف	تجاه	أي	شخص	أو	ممتلكات	 •
المطاردة	أو	غيرها	من	أشكال	الترهيب •

العنف	األسري	الذي	يؤثر	على	مكان	العمل •

تخريب	الممتلكات •

 مهم 
يُحظر	استخدام	األسلحة	في	مكان	العمل	دون	الحصول	على	موافقة	محددة	وصريحة.	

إذا	شاهدنا	أو	علمنا	بأي	تهديدات	عنف	محتملة،	علينا	االتصال	بأحد	موارد	شركة	
L3Harris	على	الفور.	
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مكان عمل خاٍل من تعاطي المخدرات 
يمكن	أن	يؤدي	االستخدام	غير	المصرح	به	للمواد	الخاضعة	للرقابة	)مخدرات	أو	وصفات	طبية(	أو	الكحول	إلى	

مخاطر	أمنية	خطيرة.	يُحظر	حيازة	المواد	الخاضعة	للرقابة	غير	المصرح	بها	أو	بيعها	أو	تعاطيها	أو	الوقوع	تحت	
تأثيرها،	في	وقت	وجودنا	بالشركة	أو	داخل	ممتلكاتها	أو	في	الفعاليات	التي	ترعاها	الشركة.

نحظر	تعاطي	الكحوليات	في	مقرات	الشركة	أو	عند	مزاولة	أعمال	الشركة،	باستثناء	تناولها	بكميات	معتدلة	خالل	
فعاليات	األعمال	المعتمدة.	وعلى	أي	حال،	نخضع	جميعًا	للمساءلة	عن	ضمان	عدم	تأثر	أدائنا	وتقديرنا	بالكحوليات	

خالل	ساعات	العمل.

تعزيز التنوع والشمول واالحترام في مكان العمل 
نقدر	أن	كل	فرد	في	شركة	L3Harris	لديه	خلفية	ومنظور	فريدين،	باإلضافة	إلى	مجموعة	فريدة	من	القدرات.	

وتنطوي	االستفادة	من	تنوعنا	على	خلق	حلول	مبتكرة	وتعزز	تقديمنا	لخدمة	عمالء	عالمية	المستوى.

نتعامل	مع	األشخاص	في	إطاٍر	من	الكرامة	والعدالة	واالحترام،	ونخلق	بيئة	شاملة	يتم	فيها	تقدير	التنوع	بين	
األشخاص	ووجهات	النظر.	ونحقق	النجاح	من	خالل	الجهود	التعاونية	وااللتزام	بتحقيق	األهداف	المشتركة	

والمحددة.	ونسعى	إلى	توفير	بيئة	عمل	يمكن	للجميع	من	خاللها	العمل	بفعالية	واالستفادة	من	إمكاناتهم	بالكامل.
 مهم 

نتحمل	جميعًا	مسؤولية	خلق	مناخ	من	الثقة	واالحترام	
وتعزيز	توفير	بيئة	عمل	منتجة.
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تجنب المضايقة 
لن	تتسامح	شركة	L3Harris	مع	أي	نوع	من	المضايقة،	بما	في	ذلك	المضايقة	البدنية	
والعاطفية،	التي	تستهدف	ِعرق	الفرد	أو	جنسه	أو	ميله	الجنسي	أو	دينه	أو	إعاقته	أو	
ُعمره	أو	غير	ذلك	من	السمات	الشخصية	المحمية،	ويشمل	ذلك	الزمالء	والموردين	
والعمالء	وأي	شخص	آخر	يزاول	أعمااًل	مع	الشركة.	ويمتد	هذا	الحظر	أيًضا	إلى	ما	
 وراء	مكان	العمل،	ليشمل	أية	بيئة	مرتبطة	بالعمل،	مثل	رحالت	واجتماعات	العمل	

والفعاليات	االجتماعية	المرتبطة	بالعمل،	وعلى	وسائل	اإلعالم	اإللكترونية،	بما	في	ذلك	
المدونات	والرسائل	النصية	والرسائل	الفورية	ووسائل	التواصل	االجتماعي.	تُخالف	

المضايقة

قيمنا	وتخلق	بيئة	عمل	مسيئة	أو	ضارة	بأي	شكل	آخر	وتتعارض	مع	أداء	األعمال.

 مهم 
يُتوقع	منا	جميعًا	تعزيز	ثقافة	االحترام	وتجنب	أي	سلوك	يمكن	أن	يُعتبر	شكاًل	من	أشكال	
المضايقة	أو	التمييز.	إذا	كانت	لدينا	أسئلة	إضافية	حول	االحترام	في	مكان	العمل،	راجع	
سياسات	شركة	L3Harris	المتعلقة	بهذه	الموضوعات	أو	اتصل	بأحد	موارد	شركة	

.L3Harris

منع التمييز
تلتزم	شركة	L3Harris،	بصفتها	صاحب	عمل	يراعي	تكافؤ	الفرص،	بمعاملة	جميع	
الموظفين	والمتقدمين	للعمل	باحترام	وكرامة	وبالحفاظ	على	مكان	عمل	خاٍل	من	التمييز	
غير	المشروع.	نلتزم	بالتعيين	والتوظيف	والتطوير	والترقية	وإسناد	التخصصات	وتقديم	
شروط	العمل	بغض	النظر	عن	الِعرق	أو	اللون	أو	الدين	أو	األصل	الوطني	أو	النوع	

االجتماعي	)بما	في	ذلك	الحمل	أو	الوالدة	أو	الرضاعة	أو	الحاالت	الطبية	ذات	الصلة(	
أو	العُمر	أو	اإلعاقة	أو	االضطراب	أو	التأهب	الوراثي	أو	حالة	الحامل	الوراثي	أو	الحالة	
االجتماعية	أو	حالة	الخدمة	العسكرية	السابقة	أو	الميل	الجنسي	أو	الهوية	الجنسانية	أو	
التعبير	الجنساني	أو	أية	حالة	أخرى	محمية.	ونوفر	كذلك	تجهيزات	معقولة	للموظفين	

المؤهلين	والمتقدمين	للوظائف	حسبما	يقتضيه	القانون.

االلتزام	تجاه	بعضنا	البعض

تشمل بعض أمثلة المضايقة ما يلي، على سبيل المثال ال الحصر:

  التنمر أو التهديد أو الترهيب

   التصريحات أو اإليماءات أو األسئلة الجنسية أو المحادثات حول أنشطة جنسية 
أو طلبات الحصول على خدمات جنسية

  اللمس البغيض أو غير الالئق

   إرسال رسائل نصية/عبر البريد اإللكتروني تحتوي على تصريحات أو نكات أو 
صور مسيئة

تعريف 
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حماية معلومات الموظفين وخصوصيتهم 
تلتزم	شركة	L3Harris	بحماية	خصوصية	البيانات	التي	نؤتمن	عليها.	وال	يجوز	
الوصول	إلى	المعلومات	المحددة	للهوية	الشخصية،	مثل	سجالت	موظفي	الشركة	

والسجالت	الطبية،	إال	للموظفين	المصرح	لهم	والذين	لديهم	سبب	مرتبط	بالعمل.	ويجب	
أال	تحتوي	السجالت	الشخصية	والطبية	إال	على	المعلومات	الضرورية	لألغراض	

المرتبطة	بالعمل.	وتطبق	العديد	من	الدول	قوانين	صارمة	تحمي	المعلومات	المحددة	
للهوية	الشخصية	المرتبطة	بموظفينا	وغيرهم،	ويجب	علينا	حماية	هذه	المعلومات.	

ويعني	ذلك	أنه	يجب	علينا:

عدم	الوصول	إلى	المعلومات	المحددة	للهوية	الشخصية	أو	جمعها	أو	استخدامها	أو	 •
مشاركتها	إال	ألسباب	مشروعة	مرتبطة	بالعمل

اتخاذ	التدابير	الالزمة	لحماية	المعلومات	المحددة	للهوية	الشخصية	من	الفقدان	أو	 •
إساءة	االستخدام	أو	الوصول	غير	المصرح	به

توخي	الحذر	الشديد	عند	نقل	المعلومات	المحددة	للهوية	الشخصية	إلى	طرف	ثالث	 •
مصرح	له	واستخدام	اتفاقيات	عدم	اإلفصاح	أو	بنود	تعاقد	أو	تدابير	مماثلة	لحماية	

المعلومات

حفظ	السجالت	وتخزينها	وفقًا	للمتطلبات	القانونية •

لمعرفة	معلومات	إضافية،	راجع	سياسات	شركة	L3Harris.	في	حالة	حدوث	أي	
انتهاكات	معروفة	أو	مشتبه	بها	للبيانات،	أبلغ	أحد	موارد	شركة	L3Harris	على	الفور.	

 

“المعلومات المحددة للهوية الشخصية” هي أي معلومات نجمعها أو نعالجها 
 ويمكن استخدامها لتحديد هوية فرد أو كيان أو تحديد مكانه أو االتصال به. 

تشمل بعض األمثلة على المعلومات المحددة للهوية الشخصية، على سبيل المثال 
ال الحصر:

   أرقام التعريف، مثل رقم الضمان االجتماعي ورقم جواز السفر ورقم رخصة القيادة

  المعلومات المالية وأرقام بطاقات االئتمان

  العنوان

  تاريخ الميالد

  اسم األم قبل الزواج

تعريف
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حماية المعلومات مسجلة الملكية 
نمتلك،	نحن	في	شركة	L3Harris،	قدًرا	كبيًرا	من	المعلومات	وننشئها	ويمكننا	

الوصول	إليها.	ووفقًا	لسياسات	الشركة	وقوانين	خصوصية	البيانات،	يجب	أن	نحمي	
المعلومات	المكتوبة	أو	اإللكترونية	أو	أي	شكل	آخر	من	المعلومات	ونعالجها	على	نحٍو	
سليم،	سواًء	كان	قد	تم	الحصول	عليها	من	شركة	L3Harris	أو	فيما	يتعلق	بها	أو	من	

أي	أطراف	ثالثة،	بما	في	ذلك	موردينا	وعمالئنا.	ويعني	ذلك	أننا	يجب	علينا:

عدم	اإلفصاح	عن	أي	معلومات	مسجلة	الملكية	أو	استخدامها	دون	الحصول	على	 •
تصريح	وموافقة	مناسبة	وعلى	أساس	“الحاجة	إلى	المعرفة”؛	ويستمر	هذا	االلتزام	

طوال	فترة	عملنا	وبعدها

االلتزام	باتفاقيات	عدم	اإلفصاح •

استخدام	عالمات	مسجلة	الملكية	للشركة	والحفاظ	عليها •

التأكد	من	أن	جميع	البيانات	الفنية	والبرامج	المقدمة	إلى	العميل	موسومة	برموز	 •
حقوق	البيانات	الصحيحة

استخدام	طرق	نقل	آمنة	مناسبة	ومعتمدة	عند	إرسال	معلومات	مسجلة	الملكية	عبر	 •
البريد	اإللكتروني

عدم	نسخ	المعلومات	مسجلة	الملكية	إلى	مواقع	يمكن	الوصول	إليها	عبر	اإلنترنت	 •
ما	لم	يتم	تطبيق	تدابير	حماية	مناسبة	للملفات	وتطبيق	اتفاقيات	الشركة؛	ويشمل	ذلك	

استخدام	األنظمة	والخدمات	السحابية

 اإلبالغ	عن	أي	فقدان	أو	اختراق	محتمل	للمعلومات	مسجلة	الملكية	إلى	أحد	 •
 .L3Harris	شركة	موارد 

 مهم 
ال	تقم	بنقل	معلومات	مسجلة	الملكية	أو	اإلفصاح	عنها	عبر	البريد	اإللكتروني	الشخصي	أو	األجهزة	
غير	التابعة	لشركة	L3Harris	أو	المنصات	اإللكترونية	)مثل	الوسائط	القابلة	لإلزالة	أو	أجهزة	

 الكمبيوتر	الشخصية	أو	خدمات	مشاركة	الملفات	أو	برامج	مؤتمرات	الفيديو(	دون	تصريح.

 حماية المعلومات السرية
نتحمل	جميعًا	مسؤولية	إدراك	حساسية	المعلومات	الموكلون	برعايتها.	في	كثير	من	
األحيان،	تمنحنا	الحكومات	التي	نعمل	معها	إمكانية	الوصول	إلى	المعلومات	السرية	

التي	تتطلب	تعاماًل	خاًصا	والتزاًما	مستمًرا	بحمايتها	في	جميع	األوقات.	وتطبق	العديد	
من	القوانين	واللوائح	التي	تتعلق	بحماية	المعلومات	السرية،	والتي	تتسم	بالتعقيد	وتختلف	
حسب	الدولة	والوكالة	الحكومية،	فيجب	أن	نكون	على	دراية	بهذه	القوانين	واللوائح	وأن	
نتبع	بدقة	المبادئ	التوجيهية	األمنية	المفصلة	في	عقودنا	أو	المقدمة	من	الوكالة	الحكومية	

أو	الدولة	المعنية.

االلتزام	تجاه	بعضنا	البعض

“المعلومات مسجلة الملكية” يُقصد بها أي معلومات مسجلة الملكية أو سرية 
أو خاصة بالملكية الفكرية أو األسرار التجارية، سواًء تم وسمها أو ال، في أي 

شكل وتكون غير معروفة للعامة، بما في ذلك المعلومات الواردة من أطراف 
ثالثة والتي نلتزم بالحفاظ على سريتها. ويشمل ذلك، على سبيل المثال ال 

الحصر، المعلومات المتعلقة بالشؤون المالية وخطط األعمال والعروض والعمالء 
والموردين والموظفين والتعويضات والرسومات واالختراعات وعمليات التصنيع 

واألبحاث والبرامج والمواصفات الفنية ونتائج االختبارات. 

تعريف
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تأمين أصول الشركة وممتلكاتها
نتحمل	المسؤولية	بصفة	شخصية	عن	حماية	أصول	شركة	L3Harris،	وتلك	األصول	

التي	يقدمها	لنا	عمالؤنا،	من	الوصول	غير	المصرح	به	أو	االحتيال	أو	السرقة	أو	
الفقدان	أو	إساءة	االستخدام.	ويعني	ذلك	أننا	يجب	علينا:

اإلبالغ	على	الفور	عن	أي	شكوك	بوقوع	هجوم	إلكتروني	)مثل	رسائل	البريد	 •
اإللكتروني	االحتيالية(	أو	االحتيال	أو	سرقة	أصول	شركة	L3Harris	أو	فقدانها	أو	

إساءة	استخدامها
ضمان	اتساق	الحماية	مع	قيمة	البيانات	ومستوى	حساسيتها	)على	سبيل	المثال،	تطبيق	 •

الضوابط	المناسبة	للوصول	إلى	البيانات	واألنظمة	التي	تخزن	البيانات	أو	تنقلها(
استخدام	الممتلكات	التي	يقدمها	عميل	حكومي	أو	طرف	ثالث	آخر	وإدارتها	وفقًا	 •

لشروط	االتفاقية	أو	العقد	
إعادة	ممتلكات	شركة	L3Harris،	بما	في	ذلك	الملفات	أو	البيانات،	عندما	نترك	 •

 L3Harris	شركة	لدى	العمل

استخدام أنظمة معلومات الشركة 
تُعد	أنظمة	المعلومات	لدينا	ضرورية	لمزاولة	أنشطة	أعمالنا	اليومية	ويجب	استخدامها	

 بطريقة	مسؤولة.	
لذلك،	تذكر	ما	يلي:

عدم	مشاركة	كلمات	المرور	مطلقًا •

تأمين	أجهزة	الكمبيوتر	والوسائط	القابلة	لإلزالة	والهواتف	الخلوية •

تجنب	مواقع	اإلنترنت	غير	الالئقة •

عدم	القيام	مطلقًا	بتركيب	أجهزة	أو	تثبيت	برامج	غير	معتمدة •

إبالغ	أحد	موارد	شركة	L3Harris	على	الفور	عن	فقدان	أنظمة	معلومات	الشركة	 •
أو	االستخدام	غير	السليم	لها	أو	الوصول	إليها،	بما	في	ذلك	األجهزة	المحمولة	

والهواتف	وأجهزة	الكمبيوتر	المحمولة	وبطاقات	المفاتيح	وُمعرفات	المستخدمين	
وكلمات	المرور.	

عند	العمل	في	منشأة	حكومية	أو	عند	التصريح	بالوصول	إلى	نظام	معلومات	حكومي،	
يجب	علينا	فهم	جميع	اإلجراءات	ومتطلبات	االستخدام	واتباعها	بدقة.

 مهم 
تحتفظ	شركة	L3Harris	بالحق	في	مراقبة	أو	تسجيل	االتصاالت	للتحقق	من	االمتثال	

للسياسات	أو	ألسباب	تجارية	أخرى	مشروعة.
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االحتفاظ بسجالت تجارية ومالية دقيقة 
يجب	أن	نحتفظ	بسجالت	تجارية	ومالية	دقيقة	وكاملة	بما	يتوافق	مع	القوانين	واللوائح	

األمريكية	والدولية.	

النزاهة المالية: يُعد	تسجيل	معامالتنا	المالية	وإعداد	تقاريرها	بأمانة	ودقة	وفي	 •
الوقت	المناسب	أمًرا	بالغ	األهمية	للحفاظ	على	سمعة	شركة	L3Harris.	يتم	قيد	
جميع	المعامالت	المالية	في	دفاتر	شركة	L3Harris	وسجالتها	باتباع	معايير	
المحاسبية	المحلية	ويُجرى	تعديلها	وفقًا	للمبادئ	المحاسبية	المقبولة	عموًما	في	

الواليات	المتحدة.	إذا	كان	لدينا	أي	سبب	لالعتقاد	بأن	السجل	غير	دقيق	أو	مضلل،	
.L3Harris	شركة	بأحد موارد	فاتصل

االحتفاظ بالوثائق: يتعين	علينا	االحتفاظ	بسجالت	األعمال،	مثل	المعلومات	المالية	 •
والملفات	الحكومية،	وأي	سجالت	أخرى	يتم	إنشاؤها	ضمن	نطاق	أعمالنا،	لفترة	
زمنية	محددة.	إذا	كان	لدينا	سؤال	عما	إذا	كان	سيتم	االحتفاظ	بأحد	السجالت	أم	

ال،	راجع	سياسات	شركة	L3Harris	المتعلقة	باالحتفاظ	بالسجالت	وتدميرها،	أو	
.L3Harris	شركة	لدى	القانونية	الشؤون	بإدارة	اتصل 

االمتثال ألوامر االحتفاظ القانونية:	يجب	علينا،	في	بعض	األوقات،	اتباع	احتياطات	 •
إضافية	فيما	يتعلق	باالحتفاظ	بالسجالت،	كما	في	حالة	إجراء	تحقيقات	حكومية	أو	
داخلية	أو	اإلجراءات	القانونية.	ويجب،	في	مثل	هذه	الظروف،	االلتزام	بتعليمات	

االحتفاظ	المحددة	التي	تقدمها	إدارة	الشئون	القانونية.	إذا	كانت	لدينا	أي	أسئلة	حول	
 مسؤوليتنا	عن	االحتفاظ	بالسجالت،	فعلينا	االتصال	بإدارة	الشؤون	القانونية

 .L3Harris	شركة	لدى	

تقديم تقارير نفقات دقيقة:	من	الضروري	استكمال	جميع	تقارير	النفقات	بدقة	وفي	 •
الوقت	المناسب.	ويعني	ذلك	أننا	يجب	علينا:	

حساب	جميع	التكاليف	بدقة	بالرقم	الصحيح	أو	في	العقد	الصحيح •

اتباع	اإلجراءات	المعمول	بها	إلعداد	تقارير	النفقات •

التأكد	من	أن	جميع	النفقات	مسموح	بها	بموجب	شروط	العقد	أو	السياسة •

 مهم 
من	المهم	للحفاظ	على	سمعة	شركة	L3Harris	أن	تكون	بياناتنا	المالية	وسجالت	

أعمالنا	حديثة	ودقيقة	وكاملة.
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تداول األوراق المالية على نحٍو مسؤول 
يُعد	السلوك	المسؤول	أثناء	حيازة	معلومات	جوهرية	غير	معلنة	أمًرا	ضروريًا	لالمتثال	
القانوني	وحفاًظا	على	سمعتنا	كشريك	أعمال	موثوق	به.	وقد	يُتاح	لنا،	في	سياق	مزاولتنا	
 L3Harris	شركة	حول	معلنة	غير	جوهرية	معلومات	إلى	الوصول	إمكانية	لألعمال،
أو	شركائنا	في	األعمال	أو	شركات	أخرى.	يُحظر	علينا	استخدام	هذه	المعلومات	لتحقيق	
منفعة	شخصية	أو	بطرق	أخرى	معينة،	كما	أننا	مسؤولون	عن	حمايتها.	ويعني	ذلك	أننا	

يجب	علينا:

حظر	شراء	أو	بيع	األوراق	المالية	للشركة،	على	نحٍو	مباشر	أو	غير	مباشر	)من	خالل	 •
أفراد	األسرة	أو	أشخاص	آخرين	أو	كيانات	أخرى(،	)بما	في	ذلك	األسهم	والسندات	
والخيارات	والمشتقات	األخرى(	عندما	نكون	على	دراية	بمعلومات	جوهرية	غير	

معلنة،	وكذلك	حظر	نقل	هذه	المعلومات	خارج	شركة	L3Harris	ما	لم	يكن	ذلك	وفقًا	
لسياسات	الشركة

حظر	“الكشف	عن	معلومات	سرية”	أو	التوصية	بعمليات	تداول	ألفراد	األسرة	أو	 •
األصدقاء	أو	غيرهم

عدم	السماح	للمسؤولين	التنفيذيين	)حسب	المستوى	والوظيفة(	بالتداول	في	األوراق	 •
المالية	لشركة	L3Harris	إال	خالل	الفترات	“المفتوحة”	بعد	نشر	المعلومات	المالية	

ربع	السنوية	أو	السنوية	علنًا

 المعلومات الجوهرية غير المعلنة يُقصد بها أي معلومات من المرجح أن يعتبرها 
المستثمر المعقول معلومات مهمة في اتخاذ قرار استثماري ولم يتم اإلفصاح عنها 

على نطاق واسع للجمهور. وتتضمن أمثلة المعلومات الجوهرية الداخلية ما يلي:

  مناقشات االستحواذ أو التصفية 

   التغييرات في هيكل اإلدارة أو التغييرات على المستوى التنفيذي

  ترسية العقود الكبيرة أو إلغائها 

  تطوير منتجات أو خدمات أو عمليات جديدة

  المعلومات المالية، مثل أرباح الشركة

تعريف
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التواصل بأمانة وحرص
نلتزم	بالتواصل	الدقيق	والصادق	وفي	الوقت	المناسب	مع	الجمهور	ووسائل	اإلعالم	
ومساهمي	شركة	L3Harris	والمسؤولين	الحكوميين	والوكاالت	الحكومية.	وتخضع	
شركة	L3Harris،	بصفتها	شركة	مطروحة	للتداول	العام،	للوائح	التي	تحكم	اإلفصاح	

عن	المعلومات	للجمهور.	وال	يجوز	التحدث	نيابةً	عن	شركة	L3Harris	إال	من	
خالل	المصّرح	لهم	بذلك،	حمايةً	لسمعتنا	وحفاًظا	على	النزاهة	مع	أصحاب	المصلحة	

الخارجيين	لدينا.

االتصاالت وأنشطة السوق: تُعد	االتصاالت	الصادقة	والدقيقة	حول	منتجاتنا	 •
وخدماتنا	أمًرا	ضروريًا	للوفاء	بمسؤولياتنا	تجاه	عمالئنا.

التواصل مع وسائل اإلعالم:	تولت	شركة	L3Harris	تعيين	أفراد	معينين	في	 •
إدارة	االتصاالت	للرد	على	جميع	االستفسارات	اإلعالمية.	وال	يجوز	لنا	التواصل	
مع	وسائل	اإلعالم	نيابةً	عن	شركة	L3Harris،	ما	لم	يتم	اعتمادنا	كمتحدث	باسم	
الشركة.	إحالة	جميع	الطلبات	المستلمة	من	أفراد	وسائل	اإلعالم	والمحللين	الماليين	

إلى	إدارة	االتصاالت.	

وسائل التواصل االجتماعي: يُعد	االستخدام	المسؤول	لوسائل	التواصل	االجتماعي	 •
أمًرا	ضروريًا	لحماية	المعلومات	السرية	ومسجلة	الملكية	لدى	شركتنا	وحماية	
سمعتها.	في	حين	يتيح	لنا	اإلنترنت	إمكانية	مشاركة	المعلومات	القيمة،	نلتزم	

جميعًا	بالمسؤولية	عن	ممارسة	العناية	واتباع	التقدير	السليم	على	مواقع	التواصل	
االجتماعي	أو	المواقع	اإللكترونية	الشخصية	أو	المدونات.	ويعني	ذلك	أننا	يجب	

علينا:

عدم	نشر	أي	مواد	ال	تتماشى	مع	قيمنا	مطلقًا	)بذيئة،	أو	مهددة،	أو	مسيئة( •

عدم	اإلفصاح	مطلقًا	عن	معلومات	سرية	ومعلومات	مسجلة	ملكيتها	لشركة	 •
L3Harris	أو	عميل	أو	طرف	ثالث	

التأكيد	على	أن	اآلراء	التي	يتم	التعبير	عنها	هي	آراؤنا	الشخصية	وليست	 •
L3Harris	شركة	آراء
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االلتزام تجاه مجتمعاتنا 
ندرك أن العمل الذي تقوم به شركة L3Harris له تأثير على المجتمعات 

التي نعيش ونعمل فيها. ونسعى جاهدين إلجراء أعمالنا بطريقة تحمي 
مجتمعنا لألجيال القادمة وتُظهر اإلدارة الرشيدة للشركة ومسؤوليتها. 



مواطنة الشركة
تلتزم	شركة	L3Harris،	بما	يتفق	مع	ثقافتنا	األخالقية،	بالمواطنة	الصالحة	للشركة	
من	خالل	مشاركتها	في	المؤسسات	الخيرية	واألنشطة	المجتمعية.	ونحث	الموظفين	

على	التطوع	في	مجتمعاتنا.	

مراعاة بيئتنا 
 تلتزم	شركة	L3Harris	بإجراء	العمليات	واألنشطة	بطريقة	تحمي	البيئة	من	خالل	
تقليل	انبعاثات	غازات	الدفيئة	وتقليل	استهالك	المياه	وتحويل	النفايات	بعيًدا	عن	مدافن	

القمامة	واالمتثال	للقوانين	واللوائح	البيئية	المعمول	بها.	

حقوق اإلنسان
 تلتزم	شركة	L3Harris	بحماية	حقوق	اإلنسان	ومنع	االتجار	بالبشر	من	خالل	تعزيز	
جميع	قوانين	ومعايير	حقوق	اإلنسان	في	جميع	مواقعنا	واالمتثال	لها.	ويعني	ذلك	أننا	

يجب	علينا:	

عدم	المشاركة	في	االتجار	بالبشر	ضمن	عملياتنا	وعدم	المساعد	طواعية	أو	عن	علم	 •
في	أي	نشاط	لالتجار	بالبشر	يرتكبه	أي	طرف	آخر

تجنب	ممارسات	التوظيف	والتعيين	المضللة	أو	االحتيالية،	بما	في	ذلك	 •

فرض	رسوم	على	التوظيف	 •

رفض	الوصول	إلى	وثائق	هوية	الموظف	أو	وثائق	الهجرة •

عدم	اإلفصاح	عن	الشروط	واألحكام	الرئيسية	للعمل	 •

إقرار	الحق	في	التفاوض	الجماعي	واالمتثال	لجميع	قوانين	األجور	وساعات	العمل	 •
المعمول	بها

مزاولة	األعمال	مع	موردين	يشاركوننا	نفس	االلتزام	ويلتزمون	بإنفاذ	سياسات	مماثلة	 •
ومراعاة	أفضل	الممارسات
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L3HARRIS موارد شركة
قد	نبلغ	عن	مخاوفنا	بعدة	طرق:

مشرف	أو	عضو	آخر	في	اإلدارة

الموارد	البشرية

إدارة	الشؤون	القانونية

خبير	متخصص	)العقود	أو	الجودة	أو	الشؤون	المالية	أو	التدقيق	الداخلي	أو	األمن	
أو	االمتثال	الحكومي	أو	أمن	المعلومات	أو	االمتثال	التجاري	أو	البيئة	والصحة	

والسالمة	أو	االتصاالت،	وما	إلى	ذلك(

مستشار	األخالقيات	أو	موظف	معني	باألخالقيات	واالمتثال

 L3Harris	لشركة	المساعدة	خط

• www.L3HarrisHelpline.com	:اإللكتروني	الموقع
الهاتف:	1-877-532-6339 •

البريد:	

 L3Harris Technologies, Inc. 
Attention: Corporate Ethics Office 

 1025 West NASA Blvd. 
Melbourne, Florida 32919

امسح	رمز	االستجابة	السريعة	
الوارد	أدناه	لتقديم	بالغ	أو	طلب	
المساعدة	أو	اإلفصاح	عن	حالة	

تضارب	في	المصالح.

 L3Harris Technologies, Inc.	لشركة	محفوظة	©	والنشر	الطبع	حقوق 
يوليو	2021


