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مدونة قواعد السلوك  ، نقوم بتحويل طريقة عمل الشركات وحياة األشخاص عن طريق قوة البيانات، مما يتيح لعمالئنا وعالمنا االرتقاء.Teradataفي  
لمساعدتنا على االرتقاء. تساعدنا المدونة على   Teradataهي ملخص لمعايير السلوك المطلوبة من جميع الموظفين وفرق العمل لدى  Teradataلدى 

يع على وضع قواعد واضحة ومتناسقة يقوم الجم Teradataفهم كيفية االلتزام بالمسؤوليات القانونية واألخالقية المصاحبة ألداء وظائفنا. كما أنها تساعد 
 باتباعها. 

. تحدد هذه  Teradataمدونة القواعد ليست سوى نظرة عامة. سوف تجد عدًدا من السياسات المشار إليها في المدونة وأماكن أخرى في اتصاالت 
األسئلة قبل قيامك بأي  السياسات متطلباتنا بمزيد من التفصيل. كما أننا نحدد قواعد اإلبالغ عن االنتهاكات المشتبه بها. عليك أال تجد حرًجا في طرح

قواعد السلوك بما تصرف، حتى تتمكن من الحصول على إجابات واضحة مسبقًا بشأن االلتزام بمدونتنا أو سياساتنا أو متطلباتنا القانونية. يجب تطبيق مدونة 
 في التنفيذ، والمساءلة بعضنا تجاه بعض. يتفق مع مبادئنا األساسية المتمثلة في كوننا شركة مدفوعة باحتياجات العميل والسوق، وخفة الحركة
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" إلى شركة  Teradataفي هذه الوثيقة، تشير " . ومؤسساتها في جميع أنحاء العالم Teradataتنطبق مدونة قواعد السلوك لدينا على جميع موظفي 
Teradata Corporation   وجميع شركاتها الفرعية وشركاتها التابعة ومؤسسات األعمال والفرق والعمليات في جميع أنحاء العالم. يشمل مصطلح

، ومقاوليها المستقلين، ومقاوليها من الباطن، وموظفيها المؤقتين، ووكالءها، وممثليها، ومسؤوليها، وأعضاء Teradataكل موظفي  Teradata"زمالء" 
 مجلس إدارتها. 

، ومتعهديها، وبائعيها، وموزعيها، وشركاءها الحلفاء، ومزودي خدماتها، Teradataكل موردي  Teradataيشمل مصطلح "شركاء األعمال" لدى  
وجميع   Teradataهم كل "زمالء"  Teradataأعمالها التجارية أو تقرر لهم القيام بها. "موظفو"  Teradataوالجهات األخرى التي تجري معهم 

 أعمالها" في جميع أنحاء العالم.  "شركاء

 

لإلبالغ عن  www.integrity-helpline.com/tdhelp.jsp، أو تفضل بزيارة  0993-455-866-1على رقم  Teradataاتصل بخط مساعدة األخالق في  
 انتهاك أو إلثارة مسألة تتعلق باألخالق أو االمتثال. 
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 أسلوب يتربع على القمة: أهمية النزاهة 

 Teradataاألخالق واالمتثال هما أهم األولويات في 

 على تسريع وتيرة التغيير في جميع أنحاء الشركة لتحقيق مهمتنا لتحويل طريقة عمل الشركات وحياة األشخاص عن طريق قوة البيانات.    Teradataتعمل  

 يتعين علينا أن نواصل دعم أولوياتنا العليا من األخالق واالمتثال والثقة والنزاهة.بينما نقوم بتنفيذ إستراتيجيتنا وإجراء التحسينات في جميع أنحاء المؤسسة، 

لمبادئ والمعايير، من للمساعدة في تعزيز وتحقيق التزامنا تجاه األخالق واالمتثال، قمنا باإلعالن عن مدونة قواعد السلوك لدينا ونشرها. واسترشاًدا بهذه ا  
لضوابط الشركة وسياساتها، ومدونة قواعد السلوك الخاصة بها، وذلك أساًسا للقيام بالشيء الصحيح في الطريق الصحيح   Teradataالمتوقع أن يمتثل موظفو 

 في جميع األوقات. يعد االمتثال لقواعدنا أيًضا جزًءا من التزامنا وذلك بتقديم مساهمة مجدية لمجتمعنا وعالمنا.   

 Teradataعد واضحة ومتسقة لكي يتبعها الجميع، وتساعدنا على العمل بأمان وأمانة وبشكل قانوني، وتساعد شركة توفر مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا قوا
تشار موثوق به، ونحن على أن تظل مكانًا رائعًا للعمل. توفر لنا األخالق القوية أيًضا ميزة تنافسية. وهي السبب الرئيسي الذي من خالله يرانا عمالؤنا كمس 

 ل المفضل لدى الموظفين الحاليين والمواهب الواعدة في المستقبل.صاحب العم

ليكون من بين أفضل الفرق وأكثرها فاعلية في العالم. وقد وضع مديرو  Teradataلقد تصّدى فريق القيادة التنفيذي لدينا لبرنامج األخالق واالمتثال في  
Teradata دما تعلق األمر بالنزاهة واألخالق واالمتثال. نُحّمل أيًضا األفراد المسؤولية عن معاييرنا العالية،  وقادة فرقها األسلوب الصحيح والنموذج القويم عن

 كما أننا نتخذ إجراءات سريعة وحاسمة إزاء انتهاكات االمتثال. 

بما  -، والمسؤولون، وكبار المديرين التنفيذيين Teradataوقيادتها العليا. أعضاء مجلس إدارة  Teradataتحتل النزاهة أيًضا أولوية قصوى لدى مجلس إدارة 
واعد السلوك  مسؤولون بموجب نفس مدونة قواعد السلوك حيث إننا وموظفينا ملتزمون بنفس المعايير العالية. توّجه المبادئ والقيم الواردة في مدونة ق -فيهم أنا 

 تنا. وكقادة للشركة، نلتزم بمستوى أعلى من المساءلة.  إستراتيجيتنا وقرارا 

للحفاظ على هذا المستوى العالي من النزاهة في كل ما تبذلونه من جهود. مّكن أداء فريقنا الماضي شركة   Teradataأعلم أنني يمكنني االعتماد على فريق  
Teradata  ة في العالم للعديد من السنوات المتتالية. ونظًرا إلى أننا على وشك تحويل شركتنا، فإنني من تحقيق جائزة الشركات األكثر اتباًعا للقواعد األخالقي

. استخدم  Teradataأدعو كل أعضاء فريقنا ومجتمعنا من الشركاء والموّردين إلى االلتزام الشخصي بمدونة قواعد السلوك في كل ما تقومون به ويتعلق بـ 
 يل في اتخاذ القرارات األخالقية. اقرأها، وافهم كيف تنطبق على عملك، وارجع إليها كثيًرا. مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا كدل

 . Teradataوأنا أعلم أنكم سوف تنضّمون إلّي لضمان أن تستمر األخالق واالمتثال في أن تكون األساس لهويتنا ولما نقوم به في  

 ستيف ماكميالن 
 الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 
Teradata Corporation 

 . Teradataتعتبر النزاهة واألخالق واالمتثال جزًءا أساسيًا من عمل الجميع في 

لسنوات  Teradata، وأشعر بالفخر أنه قد تم اإلقرار بكون Teradataأشعر أنني محظوظ لكوني أعمل كرئيس لقسم األخالق واالمتثال والخصوصية في 
 والنزاهة العالية.  عديدة متتالية إحدى "أكثر الشركات امتثاالً لألخالق في العالم" باإلضافة إلى تلقي العديد من التقديرات األخرى كشركة تمتثل لألخالق

وصية، كما أنه يتتبع ويُعد التقارير عن  ويسعى باستمرار إلى تعزيز برنامج الشركة لألخالق واالمتثال والخص Teradataيدير مسؤول األخالق واالمتثال لدى 
 كشركة أخالقية ومتوافقة من الناحية القانونية.  Teradataمؤشرات أداء 

كل يوم وعلينا أن نسعى   Teradataوكل فريق عمل في  Teradataرغم ذلك، يتمثل المفتاح الحقيقي إلنجازاتنا في التنفيذ والنتائج التي يحققها كل زميل في 
 رتقاء من أجل المستقبل. يرجى تذكر أن أية هفوة أو زلّة يمكن أن تؤدي إلى تقويض كل ما حققناه وسنحققه في المستقبل.باستمرار لال

لألخالق واالمتثال والخصوصية ونتائجه، وأطلب من جميع زمالء   Teradataإنني أقدم لكم التزام مكتب األخالق واالمتثال بالتحسين المستمر لبرنامج 
Teradata عل الشيء نفسه. ف 

شركة كبيرة ومكانًا عظيًما للعمل فيه والمحافظة عليها كذلك، كواحدة من "الشركات األكثر أخالقية   Teradataشكًرا لكم على كل ما قمتم به للمساعدة في جعل  
 في العالم."

 جوناثان ستيل 
 مدير قسم األخالق واالمتثال والخصوصية لدى 

Teradata Corporation 
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 المدونةالتمسك ب 
من الزمالء وشركائنا التجاريين وفريق العمل ككل. لقد ُوضعت ثقتها فينا لفعل الشيء الصحيح. إننا    Teradataتعبّر مدونة قواعد السلوك لدينا عما تتوقعه 

نكسبها من خالل التمسك بسمعة  نكسب هذه الثقة من خالل طرح األسئلة والحصول على إجابات لها قبل أن نعمل، وعن طريق الوقوف ضد المخالفات. إننا
Teradata كشركة متحمسة لتكريس جهودها للعمالء، والتي تقوم بأعمالها بطريقة ذكية وصحيحة. وبينما نكسب الثقة، نواصل بناء مستقبل مشرق لشركتنا 

 ومساهمينا وشركائنا التجاريين ومجتمعاتنا وعمالئنا.

يبدو أنه غير صحيح، أو ال يبدو قويًما، أو يبدو أنه ليس مريًحا، فإنه يجب علينا التساؤل بشأنه. إذا كانت مدونة إذا كان هناك شيء ال يسير على نحو سليم، أو 
نؤكدها قواعدنا، وسياساتنا ال تعالج المخاوف بوضوح، فإنه يجب علينا أن نسعى للحصول على إرشادات من مصادر أخرى. يجب علينا أن نكسب الثقة و

 القيام بالشيء الصحيح.باستمرار من خالل 

 من يتعين عليه اتباع المدونة؟  

في جميع أنحاء العالم. ونتوقع أيًضا من شركائنا في العمل االمتثال لمعايير السلوك الخاصة بنا في  Teradataعلى جميع فرق  Teradataتنطبق مدونة قواعد 
 .Teradataما يتعلق بجميع األنشطة ذات الصلة بـ 

ملة مدونة القواعد الخاصة الفرعية والشركات التابعة لها ومؤسسات األعمال والعمليات والفرق أن تقّرر تطبيق معايير إضافية لتك  Teradataيجوز لشركات  
اصة بنا والمعايير الجماعية أو  بنا. إذا كانت المعايير التكميلية تنطبق عليك، يجب عليك دائًما اتباع المعايير األكثر صرامة، بحيث تلتزم بكل من مدونة القواعد الخ 

 المعايير المحددة للفرق أو األدوار. 

أنشطتنا اليومية، فإننا سنساعد على ضمان قيامنا بأعمالنا بالطريقة الصحيحة. إن أي شخص يتصرف بالمخالفة ومن خالل دمج ما لدينا من مدونة قواعد في 
 ع القانون المحلي.للمبادئ والمعايير التي وضعتها مدونة قواعدنا، فسوف يخضع للقواعد التأديبية، التي تصل إلى وبما في ذلك إنهاء الخدمة، حسبما يتفق م

 ة قواعد السلوك الخاصة بناالتزامات مدون 

 نحن نتعامل مع الشركات بشكل أخالقي وامتثااًل لقواعد السلوك والسياسات. •

 نسعى إلى التوجيه واإلبالغ عن المخاوف واالنتهاكات.  •

 نعامل الجميع باحترام. •

 نمتثل للقوانين.  •

 نحن نتنافس بصورة عادلة. •

 نتجنب تضارب المصالح. •

 نقوم بحماية األصول. •

 اية البيانات والمعلومات الشخصية.نقوم بحم •

 نحتفظ بسجالت دقيقة. •

 نطبّق قواعد السلوك والسياسات لدينا باستمرار.  •

 نحن نحظر االنتقام من أولئك الذين يثيرون المخاوف بُحسن نية.  •

 دائًما.  -نحن نفعل الشيء الصحيح  •
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 استخدام المدونة التخاذ القرارات األخالقية

. ومع ذلك، فإن مدونة القواعد والسياسات الخاصة بنا هي مجرد أدلة إرشادية للسلوك Teradataمعايير لكيفية القيام بأعمال تضع مدونة قواعد السلوك ال
. إذا كنت غير متأكد مما هو الشيء الصحيح الذي  Teradataاألخالقي. وهذه العناصر ال يمكنها تغطية كل موقف محتمل أو كل مسألة قد يواجهها الفرد في 

. تفرض األخالق علينا الحصول على إجابة قبل أن نقوم بأي عمل  Teradataالقيام به، يجب عليك السؤال. ابدأ بمديرك، ثم اتصل بخبراء متخصصين في يجب 
 إذا كنا غير متأكدين من صحة األمر.

ييره من أجل حالة فريدة. وقد يكون هذا هو الحال إذا كان القيام في مناسبات فريدة، قد يكون من المناسب التخلي عن بند من بنود مدونة قواعدنا أو سياستنا أو تغ 
سيكون أيًضا انتهاًكا، أو عندما تتغير المتطلبات القانونية بعد كتابة البند. إذا   -أو ال شيء على اإلطالق  -بشيء ما من شأنه أن يشكل انتهاًكا، ولكن فعل شيء آخر 

لة األخالقية أو التناقض قد نشأت، يجب عليك رفع المسألة إلى مديرك فوًرا، ويجب على المدير رفعها إلى موارد واجهت ظروفًا تعتقد فيها أن مثل هذه المعض 
Teradata   المسؤولة األخرى والمناسبة. إذا كان هناك أي منكم غير متأكد ممن يجب إحالة األمر إليه، يجب رفعه إلى مكتب األخالق وااللتزام في
Teradataهو الحصول على التوجيه واإلرشاد قبل التصرف إذا كنت تواجه مثل هذه المعضلة أو عدم اليقين. . الشيء المهم 

فقةً خطيةً مسبقةً من  باستثناء االنحرافات المسموح بها والمنصوص عليها صراحةً في سياساتنا، فإن جميع حاالت اإلعفاء من قواعد السلوك والسياسات تتطلب موا 
التنازل عن االلتزام بقوانيننا من قبل المسؤولين التنفيذيين في  Teradata. يجوز فقط للجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة Teradataاإلدارة القانونية في 

Teradata ن أعلى مستوى  أو أعضاء مجلس اإلدارة، وذلك فقط في المواقف األكثر ندرة، وفقط وفقًا لمتطلبات اإلفصاح والشفافية المناسبة. إننا نُحّمل الجميع م
 إلى أدناه مسؤولية االلتزام بنفس معايير السلوك. 

 ونُحّمل المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس اإلدارة مسؤولية االلتزام بأعلى المعايير والتوقعات. 

 طلب اإلرشاد واإلبالغ عن االنتهاكات 

ى عالقات عملنا وسمعتنا. وإذا كان لديك سؤال أو مخاوف، أو أصبحت على بيّنة من سلوك  إن انتهاكات قواعدنا أمر خطير ويمكن لها أن تسبب ضرًرا كبيًرا عل
ية، يعني أنك تُّكن اعتباًرا صادقًا تعتقد أنه قد يمثل انتهاًكا لمدونة قواعدنا، أو سياساتنا، أو القانون، فعندئذ يقع عليك واجب اإلبالغ. إن اإلبالغ عن مخاوفك بحسن ن

 على تجنب أو حل المشكالت في مكان العمل قبل أن تتصاعد. Teradataوهو ما يساعد   -تملة وكاماًل لقضية مح 

 وإذا كنت تشك في حدوث انتهاك قانوني أو أخالقي، فعليك إحالة األمر لعناية واحد مما يلي: 

 مديرك  •

 مدير أعلى في المستوى  •

 Teradataممثل الموارد البشرية الخاص بك في  •

 E&C@Teradata.comلألخالق واالمتثال عن طريق البريد اإللكتروني على  Teradataمكتب  •

أو  www.integrity-helpline.com/tdhelp.jsp، والذي يمكن الوصول إليه على اإلنترنت في  Teradataخط المساعدة الخاص باألخالق في  •
على معظم شارات التعريف التابعة  Teradata. يتم طباعة رقم هاتف خط المساعدة الخاص باألخالق في 0993-455-866-1ي على باالتصال الهاتف

باإلبالغ دون كشف الهوية، حيثما  Teradata، بحيث يكون متاًحا لك في جميع األوقات. يتيح خط المساعدة الخاص باألخالق في Teradataلشركة 
 ك. يسمح القانون بذل

 Teradataأي عضو في الشؤون القانونية في   •

المعني باألمر للمنطقة المعنية )على سبيل المثال، أمن الشركات بشأن مسائل االشتباه في السرقة، أو التدقيق   Teradataأحد األعضاء في فريق خبراء  •
 الداخلي للمخالفات المالية المشتبه فيها(.

قد يكون من الصعب متابعة تفاصيل محددة لمشكلتك. في بعض البلدان، قد تتطلب منك القوانين المحلية تحديد هويتك.  في حين قد تختار اإلبالغ بشكل مجهول،
نفسك عند االتصال  يتيح لك مكتب األخالق وااللتزام أو خط مساعدة األخالق معرفة ما إذا كان أي من ذلك ينطبق على بالغك أم ال. نحن نشجعك على التعريف ب

باتخاذ خطوات إلى  Teradataمن إجراء تحقيق شامل في هذه المسألة. إذا كنت تعطي اسمك أو تتقدم شخصيًا، تقوم   Teradataوارد حتى تتمكن بهذه الم
 أقصى حد تسمح به القوانين المعمول بها لحماية هويتك، وال تسمح بمشاركة اسمك إال على أساس الحاجة إلى معرفته. 

ل جميع تقارير سوء السلوك والتحقيق فيها، واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند العثور على انتهاكات. قد يشمل ذلك اتخاذ إجراءات  بتحلي  Teradataتقوم شركة  
 تأديبية ضد من يرتكبون االنتهاكات، بما في ذلك إنهاء العمل أو إنهاء العقد. 



TERADATA.COM 

لة بصدق وإبداء التعاون التام. يشكل الكذب أو إخفاء أو تغطية انتهاك أخالقي أو قانوني إذا ُطلبت منك المساعدة في التحقيق، يجب عليك اإلجابة على جميع األسئ 
 انتهاًكا خطيًرا لقواعدنا وقد يؤدي إلى الفصل من العمل. 

 Teradataمجلس إدارة  إلى أي من الموارد المدرجة هنا، يمكنك إبالغها مباشرة إلى لجنة التدقيق لدى إذا كنت ال تشعر باالرتياح في اإلبالغ عن مخاوفك 
 Teradataفي جميع أنحاء العالم: لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة، شركة Teradataعن طريق رسالة مكتوبة إلى سكرتير الشركة في مقرات  

Corporation :عناية ،Corporate Secretary, 17095 Via Del Campo, San Diego, California (USA) 92127. 

 االنتقامعدم 

دون خوف  Teradataبالقدرة على اإلبالغ عن أية مخالفة يشتبه في انتهاكها للقانون أو لمدونة القواعد أو لسياسات  Teradataيجب أن يشعر جميع موظفي 
نتقام ضد أولئك الذين  بشدة أي شكل من أشكال اال Teradata. تحظر Teradataمن أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على عملهم أو عالقات عملهم األخرى مع 

 ال ومراجعة الحسابات.يطرحون أسئلة أو يثيرون مخاوف أو يقومون باإلبالغ بحسن نية، فضاًل عن أولئك الذين يشاركون في التحقيقات المتعلقة باألخالق واالمتث

تعتقد أنها صادقة. سوء النية هو عندما يقّدم شخص ما   إن ُحسن النية ال يعني أنك يجب أن تكون على حق، ولكنه يعني أنك تقدم كل المعلومات لديك، وأنك
فإننا لن نتسامح مع  المعلومات التي يعرف أنها غير صحيحة، في كثير من األحيان بقصد استهداف شخص آخر أو االنتقام منه. وكما أننا ال نتسامح مع االنتقام،

 المعلومات المعلوم عدم صحتها والمقدمة بسوء نية. 

 خاصة بالمديرين المسؤوليات ال

والذين يشرفون على آخرين. ومن خالل أقوالهم وقراراتهم وأفعالهم، يجب على المديرين   Teradataهناك واجبات ومسؤوليات إضافية على الزمالء في شركة 
 ، فإن التوقعات الخاصة بك تشمل: Teradataأن يُظهروا التزاًما شخصيًا بأعلى معايير النزاهة. وبصفتك أحد مديري 

 دائًما. Teradataضرب مثال عن طريق اتباعك لقواعد وسياسات  •

 التأكد من أن الزمالء في فريق عملك يتفهمون قواعدنا وسياساتنا ذات الصلة من خالل المناقشة والتواصل والتدريب. •

 قبل ترقيتهم لوظائف ذات مسؤوليات أكبر.  Teradataالوضع في االعتبار ما إذا كان الزمالء في فريقك يتبعون قواعدنا ويُجّسدون القيم المشتركة لـ  •

 تقديم الشكر والمكافأة للزمالء الذين يضربون أمثلة إيجابية من خالل أعمالهم وسلوكياتهم.  •

 عن أي سوء سلوك محتمل يحدث داخل فريقك أو مكان عملك.   Teradataالحذر من، وعند الضرورة، إبالغ مكتب األخالق وااللتزام في  •

 لإلبالغ عن المسائل والمخاوف المتعلقة باألخالق واالمتثال والسياسة.  Teradataيعية لموظفي خلق بيئة تشج  •

 عدم االنتقام أو السماح باالنتقام من هؤالء الذين يُبلغون عن مخاوفهم بحسن نية.  •

تذكر أنه بصفتك أحد مديري  قد يخضع المديرون الذين يعلمون باالنتهاكات أو يجب أن يكونوا على علم بها وال يعالجونها و / أو يبلغون عنها لإلجراءات التأديبية. 
Teradata أن من واجبك أن تحدد أسلوبًا يقضي بأن النزاهة تحتل األولوية القصوى في ،Teradata . 

 

 حد االرتقاء كشخص وا
عم هذا التعهد عن نسعى إلى توفير بيئة عمل تعزز احترام جميع الزمالء والعمالء وشركاء األعمال، وهو ما يشمل ويعكس تنوع المجتمعات التي نعمل فيها. ند

دعمنا إلبطال أي نظام أو قيمة أو سلوك أو  طريق سياساتنا ضد التمييز والتحرش واالنتقام. لقد أعلنا أيًضا عن موقفنا كشركة مناهضة للعنصرية، والذي يتضمن 
 عملية تؤدي عن غير قصد إلى استمرار العنصرية أو أشكال عدم المساواة األخرى داخل مؤسستنا.

 التنوع والعدالة واإلدماج 

تمكننا من دفع االبتكار وتعزيز المنتجات   -، كشركة عالمية، أن تنوع الموظفين، والثقافة واألفكار والتدريب، والخلفية العلمية التي يقدمونها Teradataتدرك 
 من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.    Teradataوالخدمات التي نقدمها لعمالئنا. عندما نهيئ بيئة آمنة وتعاونية وشاملة، فإنها تمكن الجميع في 
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لخلق   Teradataعدالة واإلدماج يتجاوز االمتثال القانوني. تسعى مع قوانين وأنظمة البلدان التي نعمل فيها. غير أن التزامنا بالتنوع وال  Teradataتتوافق 
بانتظام بفحص سياساتها وأنظمتها وظروف عملها لضمان  Teradataمكان عمل تحصل فيه الثقافات واألفكار المختلفة على التقدير والدعم، والتشجيع. تقوم 

فرًصا تعليمية لجميع الموظفين والتي تغطي الموضوعات المتعلقة بالثقافة والقيادة الشاملة   Teradataتكافؤ الفرص وأننا أكثر شمولية في أعمالنا. كما توفر 
إلى دمج    Teradataدعًما للتواصل والتوجيه للموظفين من خلفيات مختلفة. وتسعى  Teradataوإدارة التحيز والمعاملة العادلة للجميع. تقدم لجان اإلدماج لدى 

بالنمو المستمر  Teradataلشراء من خالل تحديد الشركات التي تتبنى التنوع والشراء منها. بيد أن عملنا لم ينتِه بعد، حيث تلتزم تنوع الموّردين في عملية ا 
 واإلنجاز في هذا المجال.

 

 عدم التمييز وعدم التحرش

بمكافحة جميع أشكال التمييز والقضاء عليها بما في ذلك العنصرية،  ، التزاًما عميقًا وصادقًا بمكان عمل خاٍل من التمييز أو التحرش. نلتزم Teradataنلتزم في 
هم إلى مجموعة عرقية أو التي يمكن تعريفها بأنها أفعال أو سلوكيات أو كلمات، مباشرة أو غير مباشرة، تهّمش األفراد وتستبعدهم وتميّز بينهم على أساس انتمائ

 إثنية معينة.   

وني في اتخاذ أي قرارات تتعلق بالعمل أو قرارات اختيار شركاء األعمال. نقوم بتوظيف واختيار وإجراء تقييمات األداء التمييز غير القان Teradataتحظر 
ال تمييز أبًدا ضد أي شخص على أساس الخصائص المحمية مثل الِعرق أو اللون أو الدين أو األصل القومي أو الجنس أو العمر أو    -والترويج على أساس الجدارة 

ى، أو أي سمة أخرى محمية  عاقة أو التوجه الجنسي أو الحمل أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي أو الحالة االجتماعية، أو موقف التجنيد أو المحاربين القداماإل
زمون أيًضا بإلغاء الممارسات واإلجراءات  قانونًا. ال نتسامح مع السلوك الذي يؤدي إلى التمييز على أساس هذه الخصائص المشمولة بالحماية أو غيرها. نحن ملت 

 التي قد تؤدي إلى تمييز غير متعمد أو غير مقصود. 
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ناًء على يتطلب احترام بعضنا بعًضا بيئة عمل خالية من جميع أشكال التحرش غير المشروعة. التحرش سلوك غير مرغوب فيه أو عدواني تجاه شخص آخر ب
( التحرش 2ن االنصياع لمثل هذا السلوك شرًطا صريًحا أو ضمنيًا للتوظيف أو يُستخدم كأساس لقرار التوظيف؛ أو ) ( يكو1خصائص مشمولة بالحماية عندما: )

تحرش الجنسي التمهيدات  الشديد أو المنتشر إلى درجة أنه يخلق بيئة عمل تخويفية أو معادية أو مكثفة. قد يكون التحرش في طبيعته جنسيًا أو غير جنسي. يشمل ال
ي التي تتم في ية غير المرغوب فيها، أو طلبات للحصول على مصالح جنسية، أو غيرها من أنماط السلوك البدني أو اللفظي أو السلوكيات ذات الطابع الجنسالجنس

 مكان العمل.

مع  Teradataص. ال تتسامح بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه، فإن التحرش يمكن أن يتداخل مع أداء عمل الشخص أو يؤثر سلبًا على فرص عمل الشخ 
بناء الفريق، أو  التحرش بغض النظر عما إذا كان يحدث في مباني الشركة أو خالل األحداث خارج الموقع أو بعد ساعات العمل مثل حفالت العطالت، وفعاليات 

ل أدوات االتصال الداخلية أو من خالل منصات التواصل االحتفاالت، أو المؤتمرات التجارية أو سفريات األعمال أو ما إذا كان يحدث عبر اإلنترنت من خال
 االجتماعي الداخلية أو الخارجية.

التقارير والمخاوف المتعلقة بالتمييز أو التحرش المحتمل في مكان العمل، بما في ذلك حوادث العنصرية أو التحرش الجنسي، على محمل  Teradataنأخذ في 
ستخدام طرق فوًرا با الجد. إذا كنت تعتقد أنك تتعرض للتمييز أو التحرش، أو إذا علمت بموقف ينتهك سياساتنا ضد التمييز أو التحرش، يجب عليك اإلبالغ عنه 

رًشا أو تمييًزا اإلبالغ الموضحة في مدونة قواعد السلوك لدينا. يجب على المديرين الذين يتلقون شكاوى بشأن سوء السلوك المحتمل، أو الذين يالحظون تح 
حتى   Teradataالق واالمتثال في أو مكتب األخ  Teradataمحتماًل، تصعيد الشكوى أو سوء السلوك على الفور إلى أحد أعضاء قسم الموارد البشرية في 

بفرصة تحديد المشكالت والتحقيق فيها وحلها مبكًرا قبل أن تصبح مشكالت  Teradataيمكن إجراء تحقيق واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة. ترّحب 
 بشدة االنتقام من أي شخص يقدم بالًغا بُحسن نية عن التمييز أو التحرش. Teradataخطيرة. تحظر 

  لتحذيرات بوجود تحرش جنسي أو غيرها

نية ووسائل التواصل  تُحظر التعليقات أو النكات أو الصور العدائية أو غير الالئقة أو غير المرّحب بها وترتبط ببيئة العمل )ويتضمن ذلك الرسائل اإللكترو 
انجذاب جنسي أو جاذبية جنسية أو الهوية الجنسية أو النوع أو السن أو الجنس أو اإللكترونية األخرى باستخدام موارد الشركة(، التي تتعلق بسلوك جنسي أو 

 األصل الوطني أو الدين أو اإلعاقة أو الحمل أو أي سمة أخرى محمية بموجب القانون. 

 عدم التسامح مطلقًا مع العنصرية 

لتفوق المتأصل لمجموعة عرقية على مجموعة أخرى، أو التنميط العرقي هي  إن إلقاء نكتة عنصرية، واستخدام لفظ عنصري، وإظهار السلوك الذي يعكس فكرة ا 
 .  Teradataأمثلة على السلوك الذي تحظره 

 تجنب تضارب المصالح

. وقد يتعارض تضارب المصالح مع نجاحنا. يمكن للصراعات أن تتطور عندما تتداخل مصالحنا الشخصية أو Teradataإننا جميعًا حريصون على نجاح 
. يجب علينا جميعًا أن Teradataالعائلية أو المالية )أو حتى لو بدا أنها تتداخل( مع قدرتنا على اتخاذ قرارات تجارية موضوعية بأفضل ما يكون لمصلحة 

 وبين المصالح الخارجية. Teradataها بتمزق بين والئنا لشركة نتجنب أية حالة نشعر في 

على الرغم من  وفي ما يلي بعض األمثلة على حاالت التضارب الشائعة. إذا كان لديك تضارب حقيقي أو محتمل في المصالح، فأفصح عنه لمديرك على الفور. و
 مدونة القواعد، فإن اإلخفاق في اإلبالغ عن أحد أشكال هذا التضارب قد يكون كذلك. أن حالة التضارب المحتملة بعينها قد ال ترقى إلى مستوى انتهاك 

 ممارسة األعمال التجارية مع العائلة واألصدقاء  

لى  خدمات إ قد ينشأ تضارب في المصالح إذا كان لديك )أو لدى زوجك أو قريبك أو صديق مقرب( حصة شخصية في شركة تقوم بتوريد أو تسعى لتوريد سلع أو
Teradata  أو كنت عمياًل أو عمياًل محتماًل لشركةTeradata   أو تتنافس معTeradata إذا وجدت نفسك في هذا الوضع، يجب عليك عدم استغالل منصبك .

ائع، كما أن التضارب المحتمل  للتأثير على عملية االختيار أو العطاءات أو المفاوضات التي تنطوي على هذا الطرف. وإذا كنت مشارًكا بشكل مباشر في اختيار الب
تقييم جودة السلع أو   ينطوي على بائع أو بائع محتمل، يجب عليك إبالغ مديرك فوًرا وأن تنأى بنفسك عن عملية صنع القرار. يتعين عليك أيًضا عدم المشاركة في

 الخدمات المقدمة إذا تم اختيار البائع الذي لديك عالقة معه. 

ق مقّرب يعمل لدى أحد المنافسين، فأبلغ مديرك واتخذ احتياطات إضافية لتجنب منحهم إمكانية الوصول إلى معلومات سرية عن إذا كان لديك قريب أو صدي
Teradata  سات. لي والسياونظم معلوماتها، وتجنب التواصل معهم حول األمور التي يشملها امتثالنا لقانون المنافسة/مكافحة االحتكار وأحكام قانون التداول الداخ 

معاملة بما في ذلك   كما أن وجود عالقة رومانسية بين ممثل البائع وممثل المشتري يثير قضايا تضارب المصالح التي يجب الكشف عنها ومعالجتها قبل إتمام أية
 أصحاب أعمالهم. 

ا التعاقد مع أحد أفراد األسرة أو شخص تربطنا  ( تحظر علينا عمومً 201"( CMP"سياسة إدارة الشركة )بشأن توظيف أفراد األسرة )  Teradataإن سياسة 
ك إبالغ مديرك به عالقة رومانسية أو اإلشراف عليه أو بطريقة أخرى الرقابة عليه. إذا كان لديك أي تضارب من هذا القبيل أو كنت على علم به، يجب علي

ف و/ أو اإلشراف و/ أو الرقابة بين الشخصين المعنيين أو التعامل معها على الفور، حتى يمكن تغيير عالقة التوظي  Teradataوممثلي الموارد البشرية في 
 بطريقة أخرى. 
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 التوظيف واالستثمارات الخارجية 

. إذا كنت Teradataأو امتالك حصة كبيرة لدى أحد منافسيها أيًضا إلى تضارب في المصالح لدى شركة   Teradataقد يؤدي الحصول على عمل خارج 
من شأنها أن تتعارض مع أدائك السليم لعملك في  Teradata، فال يجوز لك إجراء أي أعمال غير تابعة لشركة Teradataلدى  موظفًا بدوام كامل

Teradata يشمل ذلك إجراء األعمال الخارجية التي تتم أثناء ساعات عمل .Teradata  أو استخدام ممتلكاتTeradata  أو معداتها أو شبكاتها أو معلوماتها
. كذلك، فإن العمل في مجلس إدارة شركة أخرى تسعى للربح أو للتداول العام من شأنه أن يسبب  Teradataردها األخرى ألغراض تجارية ال تخص أو موا 

ص إحالة جميع العروض الجديدة الخاصة بهذه األدوار والمشكالت المتعلقة بامتالك حص Teradataمشاكل تضارب المصالح. يجب على الزمالء في شركة  
. يمكننا عادةً معالجة هذه المواقف من خالل التواصل حول حدود وتوقعات Teradataكبيرة في الشركات المنافسة إلى مديريهم وإدارة الشؤون القانونية في 

 ومتطلبات النصب والمدى المقصود من المساهمة. 

 فرص الشركات  

مصالح فيها.  Teradata، قد تصبح على بينة من فرصة إلجراء عملية شراء أو استثمار قد تكون لدى Teradataفي بعض الحاالت، من خالل وضعك في  
ا عدم استغالل هذه الفرصة، يجب عليك أيضً  Teradataبتقييمها. إذا اختارت  Teradataيجب عليك إخطار مديرك فوًرا بالفرصة لكي تسمح لشركة 

 قبل أن تتصرف بنفسك بشأنها أو أن تحيلها إلى طرف آخر. Teradataالحصول على موافقة خطية من مديرك ومكتب األخالق وااللتزام في 

 التعامل مع تضارب المصالح 

زاع أو ظهور تضارب في أن تضارب المصالح قد يتطور دون أي نيات سيئة، وقد تنشأ تغيرات في الظروف التي تؤدي إلى نشوء ن Teradataتدرك شركة 
 المصالح في حين لم يكن هناك أي تضارب في السابق. 

ها لمديرك. يقوم الشيء الذي من المهم أن نتذكره بشأن هذا الموضوع هو أنه حالما تصبح على بينة من وجود حالة لتضارب محتمل للمصالح فإنه يجب الكشف عن
لألخالق واالمتثال، بتحديد ما يجب القيام به لحل   Teradata، و/أو مكتب Teradataلشؤون القانونية في مديرك، بالتعاون مع الموارد البشرية و/أو إدارة ا 

المحتمل للمصالح تضاربًا المشكلة، أو بإعطائك الموافقة على الُمضي قدًما مع تأكيدات لك بأن تقوم بتنفيذ اإلجراءات الوقائية المناسبة، حتى ال يصبح التضارب 
 فعليًا.

  دات تضارب المصالحإرشا

تبحث عن هذا النوع من الخدمة.   Teradataالسؤال: يمتلك عمك عمالً تجاريًا ويقوم بإدارته، ويورد هذا العمل نوًعا محدًدا من الخدمات، ووصل إلى علمك أن  
 لخدمات؟ إلدخال العمل التجاري الخاص بعمك في هذا النوع من ا  Teradataهل يُمكنك إحالة ذلك إلى العاملين في 

ذلك أن تتجنب اإلجابة: نعم، لكن هذا يخضع لسياسة تضارب المصالح الخاصة بنا، فيجب أن تفصح عن عالقتك بصاحب العمل عند تقديم اإلحالة. ويجب عليك ك
ة عمك؛ وتجنب تقييم جودة الخدمة؛ أو الدخول في عملية صنع القرار لتحديد مقدمي هذه الخدمة أو في التفاوض عليها أو تنفيذها أو إدارتها إذا تم اختيار شرك 

ق بعملية صنع اعتماد دفعات السداد إلى شركة عمك. حتى تتوافق مع القوانين في ظل هذه الظروف، يجب عليك انتهاج اإلفصاح والشفافية وتجنب كل ما يتعل
 القرار واإلدارة وطرق السداد. 

 السالمة والصحة في مكان العمل 

فير بيئة عمل آمنة وصحية لكل زميل وشريك أعمال. نحن ال نقوم بإجراء أي نشاط دون اتخاذ جميع االحتياطات المناسبة للصحة  جاهدةً لتو Teradataوتسعى 
 والسالمة، وحماية البيئة. 

ت والكحول أثناء ممارسة أيًضا بتوفير مكان عمل خاٍل من المخدرات. وهذا يعني أننا جميعًا يجب أن نكون متحررين من تأثير المخدرا Teradataكما تلتزم 
ستلزم وصفةً طبيةً أو العقاقير األعمال التجارية. يُحظر تماًما استخدام أو حيازة أو توزيع أو بيع العقاقير غير المشروعة أو االستخدام غير السليم للعقاقير التي ت

شركة. يجوز شرب الكحول باعتدال في بعض األحداث المعتمدة من قبل اإلدارة، القانونية األخرى أو إساءة استعمالها، في مباني الشركة أو أثناء القيام بأعمال ال 
عن استهالكه أو سلوكه   والتي ترعاها الشركة، ولكنها تتفق فقط مع القواعد اإلرشادية للحدث وفقط إذا كان الزميل المستهلك يتحمل المسؤولية والمساءلة التامة 

 عدم قدرته قانونًا. للكحول وال يقوم الزميل بقيادة سيارة حال

برامج دعم مشتركة لمساعدة الزمالء الذين يتعاملون مع تعاطي  Teradataوالكحول في مكان العمل. لدى ال يتم التسامح مع انتهاكات سياسة تعاطي المخدرات 
دة أو الكحول أو اإلدمان. ويتم تشجيع الزمالء المتضررين على استخدام هذه البرامج. وتتوفر معلومات عن هذه الخدمات من خالل برنامج مساعالمخدرات 

 .Teradataموظفي 

مع أفعال العنف أو التهديد به. إذا شاهدَت عنفًا فعليًا  Teradataأن يعامل بعضهم بعًضا باحترام وكياسة. ال تتسامح  Teradataي ومن المتوقع من الزمالء ف
 أو تهديًدا به في مكان العمل، فعليك اإلبالغ عنه فوًرا إلى مديرك أو مدير المرافق أو ممثل الموارد البشرية. 
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 استخدام أصول الشركة 

من خالل العمل الشاق واإلنجاز  -ومعلوماتها ومرافقها ومعداتها وشبكاتها وموادها وممتلكاتها وتقنياتها وسمعتها - Teradataلى أصول تم الحصول ع 
أصولنا  ، ونحن جميعًا مسؤولون عن هذا النجاح. لذا يجب علينا حمايةTeradataواإلخالص من جانب فريقنا بأكمله. ولدينا جميعًا مصلحة في استمرار نجاح  

وألغراض  Teradataوما يرتبط بها من بيانات ومعلومات شخصية من السرقة واألضرار والخسائر وسوء االستخدام، وضمان استخدامها فقط من أجل 
Teradata  .المعتمدة 

لمسموح به االستخدام الروتيني أو . ومع ذلك، فمن غير اTeradataبأن زمالءنا قد يقومون أحيانًا باستخدام شخصي محدود لبعض أصول  Teradataتقّر 
ألغراض شخصية   Teradataأو أصولها أو مواردها ألغراض شخصية. أي شيء يزيد عن الحد األدنى من استخدام موارد  Teradataالواسع النطاق لوقت 

 المعتمدة أو الخيرية يجب الحصول على موافقة مسبقة بشأنه من مديرك. Teradataأو ليس ألغراض 

، تُرجى مناقشته مع مديرك، والحصول مقدًما على موافقة Teradataفي شك حول مدى صحة مقدار أو نوع أو محتوى االستخدام الشخصي ألصول  وإذا كنت
 لهذه األغراض حتى يتم الحصول على إذن للقيام ذلك. Teradataبشأنه، واالمتناع عن استخدام أصول  

. وهذا يعني أنه يجب عدم Teradataام النشاط التجاري واالستخدام الشخصي المسموح به ألصول  على كل من استخد Teradataتتطبق مدونة قواعد 
في أي وقت في أي شيء ينتهك مدونة القواعد أو السياسات الخاصة بنا، مثل الوصول إلى المواد اإلباحية أو عرضها أو تخزينها أو    Teradataاستخدام أصول 

مييز، أو التحرش، أو االنتقام، أو التهديدات بالعنف، أو المقامرة غير المشروعة، أو الدعارة، أو أي أنشطة غير مشروعة. تؤدي إرسالها، أو االنخراط في أعمال ت 
 االنتهاكات إلى اتخاذ اإلجراءات التأديبية، بما في ذلك إنهاء العمل. 

 

 الوصول إلى الجمهور 

القدر من   في سوق تنافسية للغاية. لذا يجب علينا باستمرار االبتكار وتحسين منتجاتنا وحلولنا لتلبية احتياجات عمالئنا ومواكبة منافسينا. بنفس  Teradataتعمل 
 نا التجارية ومبادئنا. األهمية، يجب أن نتأكد من أننا نلتزم بمعايير سلوك عالية وأن نظل واضحين وصادقين في تعامالتنا مع الجمهور إلظهار اتساق عالمت

 االحتفاظ بسجالت دقيقة

ودفاترها كاملة ودقيقة. ينبغي لجميع إدخاالتنا وسجالتنا المالية، بما في ذلك طلبات ومدفوعات سداد  Teradataكل واحد منا مسؤول عن التأكد من أن سجالت 
مقاول من الباطن، والعقود، وبيانات العمل، واإلدخاالت والمدفوعات، وتمويالت نفقات السفر والترفيه والهدايا والمشتريات وأوامر الشراء من المقاول وال

أو المشروع حسب مقتضى المشاريع والتقارير أن تعكس الطبيعة الحقيقية والمبالغ والتواريخ الفعلية ذات الصلة واألطراف المعنية والغرض من اإلنفاق/المعاملة  
 الحال بنزاهة ودقة. 

  وز لنا إنشاء أو استخدام أي أموال سريّة أو تحصيالت مالية غير مسجلة أو أصول/حسابات غير مصّرح بها للرشاوى أو اإلكراميات أو السفرهذا يعني أنه ال يج 
أو المقاولين من   اولينأو الترفيه أو الهدايا أو الخدمات المفضلة أو العناصر الشخصية أو مدفوعات الفواتير أو الخصومات أو التخفيضات أو المشتريات أو المق
فقات أو أوامر الشراء أو  الباطن أو العقود أو أوامر العمل أو أي غرض آخر غير الئق. يُحظر عليك تماًما إجراء قيود محاسبية كاذبة أو اصطناعية على تقارير الن 

 األخرى. Teradataالفواتير أو طرق/أدوات إعداد تقارير المشروع أو أي من دفاتر أو سجالت 

وللوفاء بالتزاماتنا ولكي نكون مسؤولين أمام العمالء والزمالء وشركاء   اجة إلى معلومات دقيقة التخاذ أفضل القرارات وأكثرها فاعلية ألعمالنا.نحن بح
ية. وتعتبر  األعمال وأصحاب األسهم والسلطات الحكومية، يجب أن نحتفظ بسجالت كاملة وعادلة ودقيقة وفي الوقت المناسب لجميع المعامالت التجار

 بما يفي بالتزاماتها المالية والقانونية واإلبالغية. Teradataالسجالت الدقيقة حاسمة بالنسبة إلى 

. نحن بحاجة إلى التأكد من أن جميع التقارير التي نقوم بإعدادها، بما  Teradataمطالبون بالتأكد من دقة دفاتر وسجالت  Teradataجميع الزمالء في شركة 
ئق يل الوقت الذي تم فيه العمل، ونفقات األعمال المتكبدة، وجميع األنشطة األخرى ذات الصلة باألعمال، وجميع اإليصاالت وغيرها من الوثافي ذلك تسج 

وبدقة. وبعد  حددوالتواريخ والمعلومات المؤيدة لها ليست مزيفة أو مضللة أو مزورة بأي شكل من األشكال. ينبغي عليك تسجيل وحفظ التقارير في الوقت الم
ذات الصلة، إذا لم تكن متأكًدا، مما إذا كانت نفقات معينة هي نفقات تجارية مشروعة قابلة للسداد/مستحقة أو مسموًحا بها من  Teradataالتحقق من سياسات 

تعويض/المدفوعات عن ذلك. يكون الزمالء قبل سياساتنا، يجب عليك أن تسأل مديرك أو خبراء آخرين في الموضوع قبل أن تتصرف وقبل أن تقّدم مطالبة بال 
 خاضعين للمساءلة وللقواعد التأديبية عند تقديمهم تقارير أو مطالبات كاذبة لالسترداد/المدفوعات.

ول على الوثائق  حصيجب علينا أال نقوم بتسجيل أو معالجة أية معاملة أو أحد المدفوعات، بما في ذلك االعتراف بأوامر الدفع واإلقرار باإليرادات، دون ال
لفواتير أو أوراق القبض أو أية  األساسية الكاملة والمالئمة. إن التزوير أو التزييف أو التأريخ السابق للدفاتر أو السجالت أو األوامر أو العقود أو الموافقات أو ا 

كون دائًما أعمااًل خاطئة وال يتم التسامح فيها. يجب على كل منا وثائق قد يتم استخدامها في ما يتعلق بإثبات اإليرادات أو من معالجة محاسبية مناسبة أخرى ت
من دقة دفاتر وسجالت التعاون بشكل كامل مع موظفي الرقابة المالية وموظفي التحقق من إثبات اإليرادات والمراجعين الداخليين والخارجيين في جهودهم للتحقق 

ويؤدي رفض التعاون أو تقديم معلومات مضلّلة أو التدخل بشكل إيجابي في المراجعة أو التدقيق أو التحقيق إلى  الشركة واالمتثال للمتطلبات المحاسبية والقانونية. 
 اتخاذ إجراءات تأديبية. 
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ة سياسة تمويل ومحاسبسياسة االحتفاظ بالسجالت )  Teradataمن المهم جًدا الحفاظ على سجالت الشركة بشكل صحيح بعد أن يتم إنشاؤها. وقد اعتمدت 
ي  ( التي تشرح كيفية االحتفاظ بالسجالت للفترات المطلوبة وتدميرها عندما لم تعد هناك حاجة إليها. إذا لم تكن متأكًدا من السجالت الت111 ( CFAPالشركات )

سجالت في منطقتك أو بشأن أنواع  تحتاج إلى االحتفاظ بها ومدة االحتفاظ، يرجى مراجعة سياسة االحتفاظ بالسجالت والتأكد من اتباع جدول االحتفاظ بال
 المستندات التي تعمل في ظلها. 

ت معينة. وقد ضع في اعتبارك أيًضا في حال وجود إجراءات قانونية فعلية أو مهددة أو تحقيقات حكومية، فإنه يمكن وضع تحفظ قانوني على مستندات وسجال
م نقم بتأمين الوثائق والسجالت ذات الصلة أو لم نكن قادرين على إنشائها. في هذه الحاالت، في اإلجراءات القانونية معرًضا للخطر إذا ل Teradataيكون وضع 

. إذا كان التحفظ القانوني ينطبق عليك أو على المستندات أو السجالت التي تحتفظ بها أو تسيطر عليها،  Teradataيتم االتصال بك من قبل اإلدارة القانونية في 
 ظ بجميع السجالت ذات الصلة بما يخضع لتعليمات التحفظ القانوني.فإنه يتعين عليك االحتفا

  التحذيرات بوجود احتيال

 وجود فرد في المكتب في غير ساعات العمل دون غرض واضح مشروع متعلق باألعمال.  •

القيام بذات الفعل مع سجالت الشركة التي ال قيام فرد بالوصول إلى/طباعة سجالت الشركة بطريقة سرية دون غرض واضح مشروع متعلق باألعمال، أو  •
 تتصل بنطاق مسؤولياته في العمل. 

 ظهور نمط حياة على الفرد يوّضح أنه يعيش أعلى من مستوى دخله.  •

رتبط باألسرة أو افتقار فرد إلى االستقرار الشخصي؛ أو مرور فرد بصدمة عاطفية في المنزل أو العمل؛ أو مواجهة فرد لتوقعات ال مبرر لها/غير معقولة ت  •
 الشركة أو المجتمع أو الوضع المالي أو نمط الحياة. 

 محاولة الفرد بشكل متواصل خرق النظام، أو المخاطرة بسير العمليات أو التالعب بها، أو تجاوز سلطته.  •

يل عالقة أو ترتيب شخصي لم يكشف  استخدام وسيط/مقاول غير ضروري؛ أو استخدام وسيط/مقاول غير مؤهل أو لم يتم فحصه بشكل كامل؛ أو لدى زم •
 عنه مع وسيط أو مقاول.

م الفواتير أو أوامر الشراء  عدم تطابق األوصاف أو التواريخ في الفواتير أو أوامر الشراء أو بيانات العمل مع البنود/التواريخ المعنية/المسلّمة بالفعل؛ أو تقسي •
 متعددة لتجنب الموافقات العليا المطلوبة خالف ذلك.  لمجموعة واحدة من المعامالت إلى فواتير أو أوامر شراء

إلى حسابات البريد اإللكتروني الشخصية دون موافقة مسبقة؛ أو استخدام البريد اإللكتروني الشخصي بدالً من  Teradataنقل معلومات/أصول/بيانات  •
 . Teradataحسابات البريد اإللكتروني الخاصة بشركة 

 لوجيا المعلومات وأنظمة الشبكات المراسلة االجتماعية وتكنو 

ام تقنيات الشركة  الشبكات االجتماعية واإلنترنت هي أدوات أساسية لألعمال. يجب أن يكون استخدام اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي في العمل أو استخد
)المعدات أو البرامج أو موارد الشبكات( أو  Teradataالمعلومات لدى  متّسقًا مع مدونة القواعد وقيمنا األساسية وسياسات الشركة. ال يجوز لنا استخدام تقنيات

التحرش أو اإلباحية أو   تقنيات المعلومات لدى العميل أو شريك العمل لجمع أو توزيع بيانات أو معلومات مشينة أو ذات إيحاءات جنسية، أو باعثة على التمييز أو
 لمالئمة، سواء أثناء ساعات العمل أو بعدها.غير القانونية أو غير ذلك من المعلومات غير ا 

جتماعية، ورسائل البريد  تنتج رسائل البريد اإللكتروني، والرسائل النصية، والرسائل الفورية، وتعليقات المدونة، ورسائل تويتر، واالتصاالت بمواقع الشبكات اال
ينبغي كتابة جميع الرسائل التي يتم إجراؤها على أو من خالل أنظمة تكنولوجيا معلومات   الصوتية سجل اتصاالت يمكن إرساله بسهولة وتتبعه، وقاباًل لالسترداد.

Teradata  أو أجهزتها أو شبكاتها أو التي لها عالقة بشركةTeradata  .بنفس العناية التي يجب عليك مراعاتها عند إنشاء رسالة على أوراق بترويسة الشركة 

سائل البريد اإللكتروني، والرسائل الفورية، والرسائل النصية، واألشكال األخرى من الشبكات االجتماعية يتم االطالع عليه يجب أن تفترض أن كل ما تقوله في ر 
ذها في االعتبار من قبل اآلخرين ويمكن أن يكون موضع تحقيقات خارجية وداخلية أو يخضع إلفصاحات مطلوبة بشكل قانوني. من القواعد األساسية التي يجب أخ 

أو تنطوي عليها هي "قاعدة الصحف": إذا ظهرت  Teradataتطبيقها على محتوى االتصاالت والمستندات التي تستخدم تلك الموارد أو التي تشير إلى و
مدونة قواعد السلوك  مراسالتك على الصفحة األولى من الصحيفة ليتمكن اآلخرون من قراءتها دون أي سياق آخر، فهل سيتم اعتبارها متّسقة مع القيم األساسية و

 ؟ إذا لم يكن األمر كذلك، فعندئذ يمتنع عليك استخدامها، أو إرسالها، أو نشرها.Teradataلدى 

عًا بات التعاقدية، فإننا جميللحفاظ على األمن والسالمة واألغراض التجارية لتكنولوجيا المعلومات لدينا واالمتثال للقوانين واللوائح، والتزامات الخصوصية والواج 
، Teradataبحاجة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية كلمات المرور ورموز الهوية لمنع الوصول غير المصرح به إلى نظم المعلومات الخاصة بشركة 

 والعمالء، وشركاء األعمال. 
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أو تخزينها في أنظمتها أو من خاللها. وهذا يتضمن   ومواردها، ومحتوى أية رسائل يتم نقلها Teradataبالحق في مراقبة استخدامك ألنظمة   Teradataتحتفظ 
. ال ينبغي أن تتوقع الخصوصية )بخالف ما تقتضيه القوانين المعمول بها( Teradataالمعلومات التي تم حذفها من قبل المستخدمين أو تم إرسالها عبر شبكات 
أو   Teradataالتصاالت اإللكترونية على أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات الخاصة بشركة عند استخدام البريد اإللكتروني أو اإلنترنت أو أي شكل آخر من أشكال ا 

وموارد عمالئها   Teradataوتطلب من كل واحد منا أن يحترم الشروط والقيود التي تنطبق على استخدام موارد  Teradataالعمالء أو شركاء األعمال. تتوقع 
 وشركاء أعمالها.

القيود المتعلقة بوسائل التواصل االجتماعي أو سرية معلومات الموظف أن يقصد بها أنها تحد من حق الموظف في االنخراط في نشاط ذي صلة ال ينبغي ألي من  
 ومحمي قانونًا.

 التداول من الداخل

وم معها أو قد نقترح إجراء أعمال معها. قد والشركات التي نق Teradataإن لدينا بانتظام حق الوصول إلى المعلومات التي قد ال تكون لدى اآلخرين حول 
هم وخيارات  تتضمن هذه المعرفة معلومات غير علنية قد تؤثر على المستثمر في شراء أو بيع أو االتجار في األوراق المالية للشركة )بما في ذلك األس

Teradata تحواذ، والتصفية، أو تغييرات اإلدارة، أو النتائج المالية أو التوقعات. أو غيرها من الشركات المعنية(، مثل المعلومات غير العامة حول عمليات االس 

أو عمالئها   Teradataعن التداول من الداخل هو العمل غير القانوني المتمثل في شراء األوراق المالية أو بيعها أو تداولها عند توفر معلومات مادية غير علنية 
بعالقة تجارية معهم أو تدرس إنشاء هذه العالقة. يشكل التداول من الداخل انتهاًكا خطيًرا لمدونة القواعد   Teradataأو شركاء أعمالها أو غيرهم ممن تحتفظ 

( وقوانين الوالية والقوانين الفيدرالية بشأن األوراق  CMP 922Qو CMP 922 )راجع سياسة إدارة الشركة Teradataوسياسة التداول من الداخل لدى 
 نها أن تخِضع األفراد المعنيين إلنهاء التعاقد الفوري والمحاكمات الجنائية المحتملة.المالية، والتي يمك

معلومات مادية غير عامة إلى "اإلفشاء" هو أيًضا انتهاك لسياساتنا، ومدونة القواعد، وقوانين األوراق المالية، مع نفس العواقب. يحدث اإلفشاء عندما تقوم بتقديم 
وهذا الشخص يتصرف، أو يدفع اآلخرين للتصرف، على أساس تلك المعلومات لشراء أو بيع أو االتجار في األوراق المالية. يجب   شخص آخر، ولو بغير قصد،

أو عمالئنا أو شركاء أعمالنا أو غيرهم ممن تحتفظ شركة   Teradataعلى كل واحد منا الحرص على عدم الكشف عن أية معلومات غير علنية عن 
Teradata  إنشاء عالقات تجارية معهم وذلك إلى أفراد العائلة أو األصدقاء أو الجهات األخرى.أو تدرس 

للتداول من الداخل، يتم التعامل مع بعض الزمالء كمتعاملين مقيدين ويتم "حظر" التداول معهم تلقائيًا خالل فترات معينة. إذا كانت  Teradataوبموجب سياسة 
في األوراق المالية عند حيازتك لمعلومات داخلية أو أثناء خدمتك في أحد األدوار المقيدة من الداخل، يتعين عليك مراجعة لديك أسئلة أو مخاوف بشأن التداول 

 ل. بشأن التداول من الداخل، وإذا كنت ال تزال في شك، فاتصل بإدارة الشؤون القانونية للحصول على مزيد من اإلرشادات قبل القيام بالتداو Teradataسياسة 

 اتصاالت الشركة الخارجية 

وتتعلق بها   Teradataللمساعدة على ضمان أن تكون سمعتنا مصونة وُمدارة بشكل فعّال، يجب التعامل مع جميع االتصاالت بوسائل اإلعالم التي تتناول شركة 
لى طلبات االستدعاء للمحاكم واالستفسارات الحكومية  . وبالمثل، يجب التعامل مع جميع الردود عTeradataمن خالل مؤسسة العالقات العامة/االتصاالت لدى 

. ويُحظر الكشف عن جميع النتائج التجارية والمالية إال عندما يكون مصرًحا بذلك بموجب Teradataوطلبات التفتيش من خالل إدارة الشؤون القانونية في 
دنا على ضمان أن تكون المعلومات التي نقوم بتداولها أو إنتاجها متّسقة  وهذا يساع .Teradata( ولجنة اإلفصاح لدى CMP 110)راجع  Teradataسياسات 

 وقوانين اإلفصاح واللوائح والمتطلبات القانونية.  Teradataودقيقة، وتتفق مع سياسات 

 األنشطة السياسية والخيرية

للمشاركة في األنشطة المجتمعية والسياسية التي يختارونها. ومع ذلك، يجب أن تتم أية مشاركة سياسية في أوقاتك الخاصة، وذلك  Teradataيتم تشجيع شركاء  
ة الشؤون  ح من قبل إدارباستخدام مواردك الخاصة، وال يتم التمثيل فيها على أنه يرتبط بالشركة أو نيابة عن الشركة ما لم يكن مصّرًحا بذلك مسبقًا وبشكل صري

 .Teradataالقانونية في 

ن التي تمارس فيها وتختلف، وقد تتعقد، القوانين واألنظمة التي تحكم المساهمات السياسية واألنشطة السياسية التي تقوم بها الشركات في العديد من األماك 
Teradata  أعمالها. كقاعدة عامة، ال يجوز لنا أن نفعل أي شيء من شأنه أن يجعلTeradata  تبدو كأنها تدعم مرشًحا لالنتخابات، أو حزبًا سياسيًا، أو

بيان  . وحتى مع ذلك، سيتم تحديد األنشطة السياسية المسموح بها من خالل Teradataمبادرة سياسية دون موافقة خطية مسبقة من إدارة الشؤون القانونية في 
-https://www.teradata.com/About-Us/Corporate-Governance/Political الموجود على Teradataسياسة األنشطة السياسية في 

Activity-Policy-Statement. 

للرعاية   Teradataوبصفتنا شركة، فقد اعتمدنا مبادرات وسياسات ندعم فيها المؤسسات الخيرية والمجتمعات التي نعمل فيها. كما أن شركتنا لديها برنامج  
(Teradata Cares،الذي يقدم )  / من بين أمور أخرى، ويشجع كل واحد منا على استغالل إجازة مدفوعة األجر من الشركة ألداء الخدمة التطوعية الخيرية

المستخدمة في هذه األغراض وتنفيذها وتحديد أولوياتها. وهذا يساعدنا على البقاء على المسار الصحيح وتجنب  Teradataالمجتمعية. ويجب إدارة كمية موارد 
ال، يرجى مناقشته  اربات. إذا كنت تشك في ما إذا كان استخدامك لموارد الشركة أو وقت العمل بالشركة ألغراض خيرية أو مجتمعية مسموًحا به أو الئقًا أم التض

 مع مديرك و/أو ممثل الموارد البشرية مسبقًا واتباع إرشاداتهما.
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 االمتثال اللتزاماتنا العالية

 لمي من أفراد مخلصين. إننا نكسب أعمال عمالئنا وشراكتهم من خالل تفانينا في العمل لنكون األفضل في مجالنا.هي فريق عا Teradataشركة 

علينا عدم االنخراط في  لحماية سمعتنا، يجب علينا أن نتبع قوانين المجتمعات التي نعمل فيها، وأن نحترم عادات وتقاليد تلك المجتمعات. وفي الوقت نفسه، يجب 
 حتى لو كان ذلك السلوك مسموًحا به من قبل القوانين المحلية.   -ك ينتهك قوانيننا أو سياساتنا أي سلو

 عدم التسامح مطلقًا مع الرشوة والفساد 

نين مكافحة وجميع موظفيها وفرق العمل بها في كل مكان في العالم لقوا  Teradataنقوم بأعمال خالية من الفساد وغيره من األمور غير الالئقة. تخضع شركة 
وقانون الرشوة في المملكة  (، FCPAالفساد ومكافحة الرشوة ومكافحة غسل األموال، بما في ذلك قانون الممارسات األجنبية الفاسدة في الواليات المتحدة )

، يجب أال Teradataب هذه القوانين وسياسة المتحدة، والقوانين الصينية لمكافحة الرشوة والقوانين األخرى المعمول بها، والمتطلبات العالمية األخرى. وبموج 
 ي فعل ذلك باسمنا. نقوم بعرض أي شكل من أشكال الرشوة أو اإلكراميات على أي شخص أو تقديمها أو طلبها أو تلقيها، كما ال يمكننا أن نشارك كوكيل للغير ف

تجارية غير الئقة. ال يُشترط أن تكون الرشوة نقدية. يمكن أيًضا اعتبار الهدايا أو الرشوة تعني إعطاء أو تقديم أو وعد بأي شيء ذي قيمة للحصول على ميزة 
لعمل ترتيبات تجارية أو  الترفيه أو دفع المبالغ الضخمة ثمنًا لشراء ممتلكات أو خدمات رشوة. اإلكرامية هي إعادة مبلغ تم دفعه بالفعل أو مستحق دفعه كمكافأة 

 تعزيزها.

بة علی انتهاكات قانون الممارسات األجنبية الفاسدة وغيره من قوانين مکافحة الفساد ومکافحة الرشوة قاسية، بما في ذلك الغرامات علی تكون العواقب المترت
ينطبق بشكل فاسدة األفراد الذين يقدمون المدفوعات أو يحصلون عليها، فضاًل عن األحکام المحتملة بالسجن. على الرغم من أن قانون الممارسات األجنبية ال

التعامالت التجارية. تنطبق القواعد نفسها  جميعتحظر الرشوة في  Teradataخاص على التعامل مع المسؤولين الحكوميين من غير الواليات المتحدة، فإن 
مع العمالء غير الحكوميين وشركاء المناهضة للرشوة التي تنطبق على األنشطة مع الواليات المتحدة والمسؤولين الحكوميين األجانب أيًضا على المعامالت 

 األعمال. 

عض العمالء أو شركاء  للبقاء ممتثالً لقوانين مكافحة الفساد ومكافحة الرشوة، يجب االلتزام بقواعد خاصة قبل تقديم أي شيء ذي قيمة لموظف حكومي. الحظ أن ب
Teradata  لمديرين والمديرين اإلداريين والموظفين والمقاولين وغيرهم من ممثلي تلك الشركات  يتبعون كليًا أو جزئيًا جهة حكومية. ونتيجة لذلك، يمكن اعتبار ا

تمع المعني، شريطة أن مسؤولين حكوميين. وفي هذه الحاالت، يُسمح عادة باألنشطة الترفيهية العادية أو الهدايا المعقولة عندما تكون عرفية وقانونية في المج 
من المعلومات حول الحدود النقدية، ومتطلبات الموافقة المسبقة، وغيرها من االعتبارات، يرجى االطالع على سياسة . لمزيد Teradataتتوافق مع سياسات  

Teradata  ( للهدايا والترفيهCMP 912 أو قسم المدونة الذي يتناول بشكل خاص الهدايا والترفيه أدناه، أو استشر إدارة الشؤون القانونية في ،)Teradata 
 قبل العمل. 

ي أو التقاليد التجارية. في بعض البلدان خارج الواليات المتحدة، قد يُسمح بتسهيل المدفوعات للمسؤولين الحكوميين في المستويات المنخفضة بموجب القانون المحل
اء اإلجراءات اإلدارية الحكومية الروتينية، مثل  إن مدفوعات التسهيل )والتي تسَمى أحيانًا مدفوعات "التعجيل"( هي مدفوعات صغيرة، عادةً ما تتم نقًدا، لتعجيل أد

شوة. لحمايتك تجهيز األوراق أو منح تصاريح. ومع ذلك، قد يكون من الصعب معرفة متى تتخطى مدفوعات التسهيل الحد الفاصل الذي تصبح بعده من قبيل الر
الفور عن جميع طلبات المدفوعات التيسيرية، فضالً عن التماسات جميع مدفوعات التسهيل. يجب عليك أن تبلغ علی   Teradataوحماية الشركة، تحظر 

 .Teradataالرشاوى أو اإلكراميات، وذلك إلی إدارة الشؤون القانونية في 

 Teradata( عدم التسامح مطلقًا مع الرشوة والفساد وغسل األموال. يجب على جميع موظفي CMP 904العالمية لمكافحة الفساد )  Teradataتظهر سياسة 
 االلتزام بهذه السياسة.

أيًضا مختلف العمليات واألدوات والضوابط المتعلقة بالعناية الواجبة من الجهات األخرى. يهدف هذا إلى المساعدة في الكشف عن  Teradataوقد اعتمدت 
اتخاذ احتياطات إضافية وشفافة للمساعدة في ضمان  الجهات األخرى المعروفة بانخراطها في النشاط الفاسد ومنع التعامل معها. كما أنها تساعد على ضمان

عتبار الواجب لمخاطر معالجة المخاطر العالية أو اإلبالغ عن معامالت الجهات األخرى المشبوهة وفقًا لجميع المتطلبات القانونية المعمول بها ومع إيالء اال 
 وات.االمتثال لهذه العمليات واألد Teradataالسمعة. يجب على جميع موظفي 

  إرشادات مكافحة الفساد

سوف تحصل   Teradataالسؤال: في حال وجود مسؤول من شركة اتصاالت غير موجودة في الواليات المتحدة أو مصرف مملوك جزئيًا للحكومة ويخبرك أن 
ناقصة من الباطن على شركة شقيق  بما يلي: تعيين نجل المسؤول؛ أو إرساء م  Teradataعلى عروض مخصصة في فرص أعمال مستقبلية وذلك إذا قامت 

مشروعة.   المسؤول؛ أو تقديم تبرع خيري لمنحة دراسية تصب في مصلحة نجل شقيق المسؤول؛ أو تغطية نفقات أسرة المسؤول الصطحابهم في رحلة عمل غير
 ما الذي يتعين عليك فعله؟ 
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. ويجب عليك و/أو مديرك أن تبلغا فوًرا مكتب األخالق  Teradataقانونية في اإلجابة: يجب أن ترفض العرض وأن تبلغ مديرك بذلك فوًرا وقسم الشؤون ال
. ينطبق قانون الواليات المتحدة لممارسات الفساد األجنبية على الشركات الموجودة داخل الواليات المتحدة وجميع فروعها العالمية Teradataواالنضباط في 

مة وغير أمريكية، مثل شركات االتصاالت أو المصارف المذكورة في السيناريو السابق. يُحظر على العاملين  التي تتعامل مع مسؤولي شركات غير مملوكة للحكو
رته، سواء في القيام بمبادلة عروض مخصصة أو طلبها أو تقديمها في التعامالت التجارية مع مثل هؤالء المسؤولين في مقابل خدمات شخصية للمسؤول أو أس 

ٍو مادي، أو عيني )مثل تقديم وظيفة أو عقد من الباطن أو منحة دراسية خيرية أو رحلة سفر لصالح أفراد عائلة المسؤول(، ويجب اإلبالغ  شكل نقدي أو مقابل مسا
 عن ذلك فوًرا.

 االمتثال لقوانين التصدير واالستيراد

يجب أن نكون على بينة خاصة من قوانين التجارة والهجرة والقيود   من المشاركة في السوق العالمية كإحدى شركات التكنولوجيا الفائقة، Teradataلكي تتمكن 
ت التقنية إلى شخص في بلد الدولية. فتصدير السلع والتكنولوجيا من معظم البلدان، بما في ذلك الواليات المتحدة، يتم تنظيمه بصرامة. ويمكن اعتبار نقل المعلوما

ن هذا الشخص يقيم بصفة مؤقتة مثلك في نفس البلد( أحد أشكال التصدير بموجب القانون. ويتوقف ما إذا كان آخر )أو إلى مواطن أو ممثل لبلد آخر، حتى لو كا
 .يمكن تصدير منتج أو تكنولوجيا على عدة عوامل، بما في ذلك طبيعة البند، وبلد المقصد، واالستخدام النهائي المقصود والمستخدم النهائي

(، أو CMP 919المعلومات حول نشاط التصدير والقوانين التي تحكم هذا النشاط، يرجى االطالع على سياسة االمتثال للتصدير )لالطالع على مزيد من 
 االتصال بإدارة الشؤون القانونية. 

أيًضا االمتثال لجميع قوانين ولوائح االستيراد المعمول بها. وعادة تحكم هذه القوانين ما يمكن استيراده إلى بلد ما، وكيف يجب وضع  Teradataيجب على 
لى انتهاكات روضة عالعالمات على السلع وتصنيفها وتقييمها والرسوم الجمركية أو الضرائب األخرى التي يجب دفعها عليها. من الممكن أن تكون العقوبات المف

، تجب عليك قراءة سياسة االمتثال لقوانين االستيراد في الشركة وفهمها Teradataقوانين االستيراد والتصدير شديدة. إذا كنت تشارك في عمليات االستيراد لدى 
(CMP 917 .)ستك أو إدارة الشؤون القانونية في  للحصول على إرشادات حول لوائح االستيراد، يتعين عليك استشارة منّسق االتصال المعتمد في مؤس

Teradata . 

من كل منا االمتثال لجميع القوانين واللوائح السارية للرقابة على االستيراد والتصدير. ونقوم نحن باستكمال هذه القوانين والعمليات  Teradataتتوقع شركة 
اطر الرشوة والفساد والحد منها فضالً عن االمتثال للقيود التجارية والعقوبات. إننا بأدوات العناية الواجبة والضوابط المصممة من قبل الجهات األخرى لمنع مخ 

 جميعًا مطالبون بأن نتأكد من فهمنا لطبيعة عمالئنا، وكيفية استخدام منتجاتنا، والوجهات النهائية لمنتجاتنا.

ن أو األفراد أو الكيانات المحددة. كما يحظر علينا القيام بأنشطة تتعلق ببلدان وكشركة مقرها الواليات المتحدة، فنحن نخضع لقيود على التداول مع بعض البلدا
اإلجراءات تتنافى مع  أخرى معينة أو بمجموعات معينة أو محاوالت من جانب أفراد معينين لتنفيذ المقاطعة أو الحظر أو القيود التجارية األخرى، إذا كانت هذه

(  CMP 919و CMP 903بيل المثال، الجهود التي يبذلها البعض لتقييد أو حظر التجارة مع إسرائيل(. لدينا سياسات )السياسات التجارية األمريكية )على س 
التجارة معها وفي ما يتعلق    وقوائم مفصلة يتم تحديثها بشكل روتيني )على سبيل المثال، قوائم األطراف الممنوعة( في ما يتعلق باألفراد والبلدان التي ال يجوز لنا

ال بإدارة الشؤون  بأنشطة المقاطعة والحصار المحظورة. إذا كانت لديك أي أسئلة حول العقوبات التجارية واالقتصادية التي قد تنطبق على عملك، يرجى االتص
 القانونية. 

 الهدايا والترفيه

والترفيه، حتى لو كان الطرف المانح غير موجود. وتختلف  يمكن أن تكون الهدايا أي شيء ذي قيمة، بما في ذلك السلع والخدمات والسفر والسكن والوجبات 
ء األعمال. غير أن الهدايا ممارسات تقديم الهدايا في جميع أنحاء العالم. الهدايا التجارية والترفيه هي مجامالت مخططة لبناء عالقات عمل جيدة مع العمالء وشركا

 أو تُعَطى بقصد التأثير بشكل غير سليم أو فاسد على قرار بشأن عمل تجاري. تكون غير مناسبة إذا كانت مبالغًا فيها وتخلق التزاًما 

 يُسمح بالهدايا بوجه عام إذا كانت:

 ذات قيمة اسمية  •

 غير متكررة  •

 تقدم بشكل علني  •

 لم يتم طلبها   •

 ليست نقًدا وال تُعادل قيمة نقدية )مثل قرض أو سهم أو شهادة هدية(  •

بل مراقب مستقل )على سبيل المثال، يجب أال نقدم أو ندفع تكلفة التواجد في أماكن أو مقابل خدمات أو وسائل ترفيهية  شيئًا ما يمكن اعتباره الئقًا من ق  •
 موّجهة جنسيًا للبالغين( 
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 قانونية في المحيط المحلي الذي يتم تقديمها فيه وبما يتماشى مع سياسات الشركة األخرى  •

دوالر أمريكي للترفيه. قد تنطبق  200دوالر أمريكي للهدايا و 100( هو CMP 912) Teradataإطار سياسات  الحد األقصى القياسي المسموح به للهدايا في
شكال الترفيه الخاص حدود أقل بموجب سياسات أو قواعد أو قوانين محلية أو مجتمعية أو قوانين محلية )على سبيل المثال، الجهات المشاركة في المشتريات أو أ

 وميين أو ممثلي المؤسسات المملوكة بشكل كلي أو جزئي للحكومة(. بالمسؤولين الحك

، يجب عليك أن توضح بأدب أن سياسات Teradataإذا قُّدمت إليك هدية أو ترفيه غير مسموح به أو تجاوزت قيمته المبالغ المنصوص عليها في سياسات 
Teradata مثل هذه الهدية من شأنه إحراج الشخص الذي يقدمها إليك أو اإلساءة إليه، يمكنك   ال تسمح لك بقبولها. إذا وجدت نفسك في موقف يكون فيه رفض

 ، ثم إبالغ ذلك فوًرا إلى مديرك.Teradataقبول الهدية نيابة عن 

ولكنه محظور  Teradataيجب عليك دائًما احترام مدونة قواعد السلوك وسياسات الشركات األخرى. إذا كانت الهدية أو الترفيه مسموًحا به بموجب سياسة 
اس أو تلقي أي شيء من  بموجب مدونة وسياسة المتلقي، يجب عليك عدم تقديم الهدية. أهم شيء يجب تذكره، إلى حد بعيد، هو أنه ال يمكنك تقديم أو إعطاء أو التم

ليك التأكد من أن الهدايا والترفيه متسمة بالشفافية لدى قدرة المتلقي على اتخاذ قرارات تجارية موضوعية، وأنه يجب ع - أو يبدو أنه يقّوض  -شأنه أن يقّوض 
يم هدية أو ترفيه لممثل اإلدارة وأن يتم بيانها بدقة واإلفصاح عنها في وثائق الشركة المناسبة.  حتى إذا كنت ستستخدم أموالك الخاصة أو الموارد األخرى لتقد

 العميل، فال يزال يتعين عليك االمتثال لهذه المتطلبات.

، يجب أن تكون حذًرا بشكل خاص. تحظر القوانين على بعض موظفي الحكومة تلقي أي شيء ذي قيمة، أو حتى ند التعامل مع ممثلي العمالء الحكوميينع
 .Teradataوجبة غداء متواضعة، أو فنجان من القهوة أو شيء رمزي مميز، مثل وجبة أو عنصر ترويجي يحمل شعار 

 والصحي والمتعلق بالسالمةاالمتثال البيئي 

( المعمول بها في EH&Sجميع القوانين والقواعد واللوائح البيئية والصحية وتلك المتعلقة بالسالمة ) Teradataتماشيًا مع التزامنا بمكان عمل رائع، تتبع شركة 
ات التشغيل القياسية بشأن البيئة والصحة والسالمة، ومتطلبات اإلبالغ المجتمعات التي نزاول فيها أعمالنا. لدينا دليل لسياسات البيئة والصحة والسالمة وإجراء

(؛  CMP 601بذلك )راجع اإللزامية بشأن البيئة والصحة والسالمة، والتدريب اإللزامي لجميع الزمالء بشأن البيئة والصحة والسالمة. تتوفر المعلومات المتعلقة 
 .Teradata.comيتاح الكثير منها للجمهور أيًضا على 

 المسؤولية االجتماعية

لمطلوب للوائح التي تتناول  لدينا أيًضا استدامة استباقية للبيئة وحقوق اإلنسان وغيرها من مبادرات المسؤولية االجتماعية الخاصة بالشركة بما في ذلك االمتثال ا
بعاثات قدر اإلمكان؛ ومعايير المنتج؛ ومعادن الصراع، وااللتزامات المتعلقة المحتوى الخطير في منتجاتنا؛ وإعادة تدوير النفايات اإللكترونية؛ وجهود تقليل االن 

األعمال المسؤولة  بحقوق اإلنسان؛ وااللتزام بمدونة قواعد السلوك الخاصة بالموّردين لدينا المطلوبة؛ وإدماج مبادئ مدونة قواعد السلوك الخاصة بتحالف  
[RBA( والميثاق العالمي لألمم المتحدة ]UN ) على الموقع  في أعمالنا. المعلومات المتعلقة بهذه البرامج وغيرها متاحة للجمهور

https://www.teradata.com/About-Us/Corporate-Social-Responsibility. 

راءات التشغيل القياسية أو التزاماتنا تجاه  إذا كانت لديك أي أسئلة أو إذا كنت على بيّنة من موقف غير آمن أو انتهاك محتمل للقوانين أو اللوائح أو السياسات أو إج 
ون القانونية، أو مكتب االستدامة أو حقوق اإلنسان والمسؤولية االجتماعية للشركات، يجب عليك اإلبالغ على الفور إلى مديرك، أو مدير المنشأة، أو إدارة الشؤ

 األخالق واالمتثال. 

  حقوق اإلنسان

 للمبادئ العشرة لالتفاق العالمي لألمم المتحدة، وهي كالتالي: Teradataتمتثل 

 : يجب على الشركات أن تدعم حقوق اإلنسان المعترف بها دوليًا وتحترمها. 1المبدأ  •

 : تأكد أن الشركات ال تنطوي بداخلها على انتهاكات لحقوق اإلنسان.2المبدأ  •

 العمل

 وين الجمعيات واالعتراف الفعال بحق المفاوضات الجماعية. : يجب على الشركات أن تتمسك بحرية تك3المبدأ  •

 : القضاء على جميع أشكال العمل القسري واإللزامي.4المبدأ  •

 : القضاء الفعلي على عمل األطفال.5المبدأ  •

 : القضاء على التمييز في ما يتعلق بالعمالة والمهنة.6المبدأ  •
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 البيئة 

 نهًجا احتياطيًا إزاء التحديات البيئية. : يجب على الشركات أن تدعم 7المبدأ  •

 : تدشين مبادرات لتشجيع زيادة المسؤولية البيئية. 8المبدأ  •

 : تشجيع تطوير ونشر التكنولوجيات الصديقة للبيئة.9المبدأ  •

 مكافحة الفساد

 ة. : ينبغي أن تعمل الشركات على مكافحة الفساد بجميع أشكاله، بما في ذلك االبتزاز والرشو10المبدأ  •

 

 السعي وراء االبتكار 
. تقوم إنجازاتنا المستقبلية كأفراد وكشركة على قاعدة أصولنا ومعرفتنا Teradataيجب علينا جميعًا التعاون في اتباع قواعد الطريق إلدارة معلومات ملكية 

لينا أيًضا فهم حقوق الملكية الفكرية لآلخرين واحترامها، . يجب عTeradataالمتراكمة وتدريبنا العميق. من الضروري أن نحمي حقوق الملكية الفكرية لشركة 
 عن قصد أو عن غير قصد. -وال ننتهك تلك الحقوق 

 معلومات الملكية والسرية

 . وهي تشمل الملكية الفكرية وغيرها من المعلومات المحمية، مثل:Teradataتعد المعلومات أصوالً أساسية لدى 

 والمعلومات السرية األخرى، وبراءات االختراع، والعالمات التجارية، وحقوق التأليف والنشر؛ واألسرار التجارية،  •

 البحث والتطوير، بما في ذلك االختراعات، وطلبات براءات االختراع، والسجالت الهندسية؛ و  •

 معلومات إدارة الشبكة؛ و •

 األعمال التجارية والتسويق، وخطط الخدمة؛ و •

 العمالء والعمالء المحتملين؛ و هويات  •

 األسعار وغيرها من عروض األسعار، والمقترحات والشروط التعاقدية؛ و •

 المرشحون لالندماج واالستحواذ؛ و •

 الخطط المالية والبيانات والتقارير والتقديرات المستقبلية غير المنشورة؛ و  •

 ؛ وTeradata( في TCPPمواد الفحص/االختبار للبرنامج المهني المعتمد ) •

 المعلومات الخاضعة التفاقيات عدم اإلفصاح / السرية المكتوبة.  •

، وحمايتها من الكشف  Teradataفي حين أن مشاركة المعلومات ضرورية في مكان العمل المترابط لدينا، فنحن جميعًا بحاجة إلى حماية المعلومات التي تخص 
التجارية المشروعة. تجب علينا أيًضا حماية المعلومات الخاصة المملوكة للشركات   Teradata لألشخاص غير المصرح لهم، وضمان استخدامها فقط ألغراض

 التي نزاول معها أعمالنا، مثل عمالئنا وشركائنا في األعمال، وذلك ضد اإلفصاح غير المصرح به واالستخدام غير المسموح به. 

من قبل الزمالء والعمالء وشركاء  Teradataول إلى المعلومات الشخصية المعهود بها إلى باإلضافة إلى ذلك، فخالل عملنا، يملك بعض منا إمكانية الوص
ات، يجب عليك األعمال )على سبيل المثال، المعلومات المحمية بموجب قانون حماية الخصوصية(. إذا كان عملك يتيح لك الوصول إلى هذا النوع من المعلوم

التعامل معها بعناية واحترام وبما يتفق مع جميع المتطلبات القانونية. وينبغي عدم استخدام تلك المعلومات إال ألغراض  اتخاذ جميع االحتياطات المعقولة لضمان 
ها ى مع الزمالء، أو نقلتجارية مشروعة، وعدم الوصول إليها إال من قبل أولئك الذين يحتاجون إلى معرفتها للقيام بعملهم. وال يمكننا مشاركة هذه المعلومات حت

معلومات عبر الحدود دون إذن مناسب. يجب اتخاذ االحتياطات الالزمة لتصنيف أي مستند أو بريد إلكتروني يحتوي على معلومات سرية و/أو خاصة مثل 
Teradata السرية. 
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السارية  Teradataا، فعليك مراجعة سياسات ونظًرا إلى عدم وضوح المعلومات السرية دائًما، فإذا لم تكن متأكًدا مما إذا كان االستخدام أو اإلفصاح صحيحً 
قبل استخدام   Teradata( بشأن حماية المعلومات واالستفسار من مديرك أو إدارة الشؤون القانونية في CMP 204و CMP 1402)على سبيل المثال،  

 المعلومات أو الكشف عنها. 

 الملكية الفكرية للجهات األخرى

. يجب على كل  Teradataية لبائعيها ومورديها ومنافسيها، وتتوقع من األطراف األخرى احترام الملكية الفكرية لشركة  الملكية الفكر Teradataتحترم شركة 
استخدام البرامج أو أشكال الملكية الفكرية األخرى المرخصة بشكل صحيح. يجب على شركائنا عدم تحميل البرامج أو غيرها من أشكال  Teradataشريك في 

للمشتريات أو تكنولوجيا المعلومات. يجب أن تدرك أن استخدام الصور الفوتوغرافية أو الموسيقى أو  Teradataية دون علم أو موافقة فرق الملكية الفكر
أو عروض تقديمية أخرى،   PowerPoint @Microsoft®، مثل Teradataالتعليمات البرمجية المفتوحة المصدر أو النصوص في أي مادة منتجة من قبل 

أو مورديها لديهم التراخيص المناسبة والقدرة على استخدام هذه المواد قبل إدراجها في  Teradataيمكن أن يعّرض الشركة للخطر. يتعين عليك التأكد من أن 
 العروض أو وسائل اإلعالم األخرى. 

. ومع ذلك، Teradata، والتي غالبًا ما تكون متوفرة مجانًا، في ما يتعلق بالملكية الفكرية في  يجوز لنا استخدام تعليمات الكمبيوتر البرمجية المفتوحة المصدر
يمكن أن توضع في فإن شروط الترخيص لبعض تعليمات الكمبيوتر البرمجية المفتوحة المصدر قد تعني أن الملكية الفكرية ذات الصلة )أو حتى غير ذات الصلة( 

ته أحد مصادر القلق إذا تم تضمين تعليمات الكمبيوتر البرمجية المفتوحة المصدر في منتجاتنا بطرق معينة أو ال يتم استخدامها وفقًا المجال العام. هذا في حد ذا
 لمتطلبات معينة بحيث تكون ضرورية لتجنب تلك العواقب.

لمصدر المفتوح. ويجب أن يكون الشركاء الذين يشاركون في الملكية الفكرية وقامت بتطبيق سياسات وممارسات وإجراءات محتوى ا Teradataلقد اعتمدت 
فاتصل بمديرك أو إدارة   أنشطة متعلقة بهذا الشأن على دراية بها وأن يعملوا وفقًا لها. إذا كانت لديك أي أسئلة حول الملكية الفكرية أو محتوى مفتوح المصدر، 

 .Teradataالشؤون القانونية في 

 Teradataلدى البرامج المهنية المعتمدة 

المعلومات الخاصة توفر شركتنا الموارد التي نحتاج إليها للحصول على شهادات مهنية. يتعين على هؤالء الذين يدخلون امتحانات الشهادات قراءة سياسة أمن 
دخول في أي امتحان. يشكل محتوى امتحان ( وفهمها "قبل" الحصول على المادة الدراسية لالمتحان و/أو الTCPP) Teradataبالبرنامج المهني المعتمد من 

وال تجوز مشاركته أو مناقشته مع أي شخص بأي شكل من األشكال.  Teradataالشهادة )لكل من األسئلة وخيارات األجوبة( جزًءا من الملكية الفكرية لشركة  
شرها أو استالمها أو تنزيلها أو شرائها أو بيعها القوانين وحقوق  ينتهك األشخاص أو الكيانات التي تقوم بنسخ مواد الملكية الخاصة بنا أو توزيعها أو ن

Teradata  وسياساتTeradata  ويجب على الزمالء االمتناع عن المشاركة في أي نشاط من هذا القبيل. فإذا علمَت بأي من هذه المواد، يجب عليك اإلبالغ .
 (.TCPP.Security@teradata.com)عن طريق رسالة بالبريد اإللكتروني إلى  Teradata (TCPP)عنها إلى أمن البرنامج المهني المعتمد في 

 حماية البيانات 

في بناء سمعتها بجدارة كمؤسسة اكتسبت ثقة واحترام عمالئنا. وعلينا أن ندعم تلك الثقة واالحترام من خالل حماية سرية البيانات  Teradataلقد نجحت 
 ومات الشخصية. يجب على كل واحد منا اتباع جميع اإلجراءات ذات الصلة لمعالجة وتناول البيانات السرية، مثل:وسالمتها وتوافرها، بما في ذلك المعل

وشركاء األعمال الذين لديهم احتياج قانوني ومشروع   Teradataعدم السماح بالوصول إال من قبل األشخاص المصّرح لهم )على سبيل المثال، شركاء  •
 المشروعة والفترات الزمنية المرتبطة بها. Teradataل لمعرفة ذلك( ألغراض أعما

 الحماية الوثيقة لكلمات المرور والتكنولوجيا التي يتم الوصول إليها باستخدام كلمات المرور هذه. •

الوصول إلى البيانات أو األموال أو مقاومة الغريزة التي تدفعك لإلفادة على الفور عندما يسعى األشخاص الذين لم يتم التحقق منهم أو غير المصرح لهم إلى  •
 الموافقات، مثلما يحدث ذلك من خالل محاوالت الرسائل النصية أو التصيد االحتيالي. 

 االحتفاظ بنسخ احتياطية دقيقة وفقًا لسياسات إدارة البيانات ومعايير حماية المعلومات لدينا واالمتثال لها.  •

 أو عمالئها إلى بريدك اإللكتروني/أجهزتك الشخصية. Teradataال ترسل أبًدا بيانات سرية خاصة بشركة  •

وعمالئنا باإلبالغ عنه على الفور  Teradataإذا كنت على بينة من حادثة خرق أمن البيانات، أو انتهاك أو مخالفة مهما كان طفيفًا، فإنه يقع عليك التزام نحو 
ت الجته والحد من أي ضرر، والقيام بأي بالغات أو عمليات إفصاح مطلوبة بموجب القوانين أو اللوائح أو العقود المعمول بها، واتخاذ خطواحتى نتمكن من مع

 روًحا.ا مط سريعة وبأكبر قدر ممكن لالمتثال للقوانين واللوائح األخرى الخاصة بحماية البيانات والخصوصية. إن تجاهل خرق أمن البيانات ليس خيارً 

واالمتثال   https://www.teradata.com/Privacyالخاصة بنا الموجودة على الموقع  سياسة الخصوصية العالميةتجب علينا جميعًا قراءة وفهم أحكام 
 لها.

https://www.teradata.com/Privacy
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 االرتقاء إلى قمة صناعتنا
عادل، ونتنافس باألسلوب الصحيح. كما أننا نتبع القواعد وأفضل ممارسات المنافسة العادلة. ونحن نسعى جاهدين   نتنافس بقوة، ولكن بشكل Teradataنحن في 

ركة هما أسس لنكون على مستوى عالمي وأفضل ما في مجالنا في جميع قطاعاتنا السوقية. وفي الوقت نفسه، يجب أال ننسى أن النزاهة الشخصية ونزاهة الش
 مهمتنا.

 العادلة  المنافسة

ذي  بالنجاح على أساس الجدارة، واالبتكارات والخصائص المتميزة لمنتجاتنا، وخدماتنا، وموظفينا، وشركاء أعمالنا، بغض النظر عن المكان ال  Teradataتلتزم 
ك القوانين المشار إليها بقوانين مكافحة االحتكار أو  نعمل فيه. نحن نلتزم بالقوانين التي تهدف إلى حماية المنافسة والمشاريع الحرة على الصعيد العالمي، بما في ذل

 قوانين المنافسة العادلة.

انونية. وقد يكون هناك تفاهم  بموجب قوانين المنافسة العادلة، ال يجوز لنا إبرام أية اتفاقية مع منافس يعمل على تقييد المنافسة. وال ينبغي توقيع اتفاقيات غير ق
 للخطر. Teradataمن المنافسين. يعد أي تنسيق أو تواطؤ بين المنافسين أمًرا خطيًرا ويعّرضك أنت و  شفهي في أبسط صوره بين اثنين

 وعند التواصل مع المنافسين، يجب عدم إثارة أي من هذه المسائل أو مناقشتها أو معالجتها: 

 تقسيم األقاليم؛ أو •

 تقسيم العمالء؛ أو  •

 محدًدا؛ أو تحميل العمالء سعًرا ثابتًا أو  •

 السداد للموّردين بسعر ثابت أو محدد؛ أو •

 تقديم نفس خصومات أو شروط أو أحكام البيع أو ما يماثلها؛ أو •

 مطالبة البائعين المتجولين بتحصيل سعر ثابت أو محدد إلعادة البيع؛ أو  •

 مقاطعة عميل أو موّرد معين؛ أو  •

 االتفاق على من سيفوز بعطاء معين.  •

ه الموضوعات عند التواصل مع أحد المنافسين، يجب عليك التوقف عن المحادثة على الفور، وإبداء عدم رضاك بشكل واضح قدر اإلمكان، إذا أُثير أي من هذ
 على الفور. Teradataواإلبالغ عن الوضع إلى إدارة الشؤون القانونية في 

 المشاركة في االتحادات الصناعية والمعارض التجارية

كل تحديات  لالتحادات الصناعية والمؤتمرات والمعارض التجارية أن تكون شبكات وفرًصا رائعة لتطوير األعمال التجارية، غير أنها يمكن أيًضا أن تشيمكن  
بأي نقاش رسمي أو غير  قانونية وأخالقية. وعند حضور هذه الفعاليات، ينبغي توّخي الحذر لتفادي مجرد الظهور بشكل متواطئ غير الئق. إذا أصبحت على يقين 

 القانونية. رسمي بين المنافسين بشأن الموضوعات المنافية للمنافسة في أي من هذه الفعاليات، يجب عليك أن تنأى بنفسك عن ذلك وتتصل بإدارة الشؤون

 التعامل مع العمالء بشكل عادل

 لالرتقاء إلى هذه السمعة، يجب علينا أن نتعامل بنزاهة مع عمالئنا.بالتفاني في خدمة عمالئها بشكل غير عادي واإلخالص لهم. و Teradataتشتهر 

باختيار الشركات التي تقوم معها بإنجاز أعمالها. ومع ذلك، يجب اتخاذ هذه القرارات بشكل مستقل وليس   Teradataوعموًما، تسمح قوانين المنافسة العادلة لـ 
 أبًدا باالتفاق أو بالتواطؤ مع المنافسين.

 من التعامل بنزاهة مع العمالء وتجنب انتهاك قوانين المنافسة وقوانين الممارسات التجارية العادلة، فإنه يُحظر علينا:وكجزء 

خدماتهم وبين تقديم بيانات كاذبة أو ال أساس لها أو مضللة حول منتجات أو خدمات منافسينا؛ أو إجراء مقارنات كاذبة أو ال أساس لها بين منتجاتهم و •
 نا وخدماتنا.منتجات

 على الوفاء بها. Teradataتقديم التزامات أو وعود ال تنوي، أو ليست لديك القدرة، أنت أو  •
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الجغرافية للعمالء  بيع سلع قابلة للمقارنة بشروط قابلة للتفاوض وبأسعار متفاوتة بشكل كبير، خالل نفس الفترات الزمنية، بنفس الكميات، وفي نفس المناطق •
بعضهم مع بعض. إن التفاوت الكبير في األسعار بالنسبة للعمالء المتنافسين، والذي ال يمكن تبريره على أساس االختالفات الموضوعية في  الذين يتنافسون

 للمنافسة. فًحا المنتجات/ الخدمات، والتوقيت، والمنطقة الجغرافية، والشروط، والكميات، وما شابه ذلك، يمكن أن يشكل تمييًزا سعريًا غير قانوني ومكا

 جراء. إذا كانت لديك أي أسئلة حول كيفية التعامل بإنصاف مع العمالء، فاطلب التوجيه واإلرشاد من إدارة الشؤون القانونية قبل القيام بأي إ

 عدم إساءة استغالل القوة السوقية

االبتكار والمنافسة بناًء على قوتها السوقية. ولتجنب إساءة استخدام القوة   تعمل قوانين المنافسة العادلة أيًضا على الحّد من قدرة الشركات على اتخاذ إجراءات تثبط
 السوقية، فإنه يُمتنع علينا: 

 بيع بضائعنا وخدماتنا بأسعار أقل من التكلفة بقصد دفع المنافسين إلى خارج السوق. •

 ربط شراء بعض السلع والخدمات بالشراء المطلوب لبنود إضافية أخرى.  •

 قانونية. ادلة مع العمالء نلتزم فيها بشراء منتجاتهم إذا أبدوا التزامهم بشراء منتجاتنا، ما لم يتم اعتمادهم مسبقًا من قبل إدارة الشؤون الإجراء صفقات متب •

 إجراء صفقة حصرية )بشكل منفرد(، دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الشؤون القانونية.  •

 المعلومات التجارية

ت دقيقة حول أنشطة منافسينا أمر ضروري وقد يكون جزًءا من عملك. إننا نحصل على هذه المعلومات بشكل أخالقي ومن مصادر الحصول على معلوما
 مشروعة. يشمل ذلك الوثائق المتاحة للجمهور، والمحللين، والمنشورات، وشبكة اإلنترنت. 

طرق غير مشروعة. ال نسرق أبًدا المعلومات التجارية السرية أو األسرار التجارية بأية  غير أننا قد ال نكتسب ميزة تنافسية عن طريق الحصول على المعلومات ب
نبغي عليك أن تطلب من  وسيلة، وال من خالل الرشوة أو التجسس أو االدعاءات الكاذبة أو أي سلوك آخر غير قانوني أو غير أخالقي. وهذا يعني، جزئيًا، أنه ال ي

أي معلومات من شأنها أن تنتهك اتفاقية السرية مع أية شرکة أخرى. إذا أرسل إليك شخص ما معلومات سرية لم تطلبها، يجب  اآلخرين أو تشجعهم علی مشارکة 
 على الفور.  Teradataعليك إبالغ إدارة الشؤون القانونية في  

، فال تكشف أو تستخدم أيًا من المعلومات السرية Teradataبشكل عادل وفاعل، ولكن بشكل قانوني. إذا كنت موظفًا سابقًا لدى أحد منافسي  Teradataتتنافس 
. حتى إذا طلب منك أحد زمالئك أو مديريك مشاركة مثل هذه Teradataالخاصة بصاحب العمل السابق أو أسراره التجارية في ما يتعلق بعملك لدى 

 المعلومات، يجب عليك عدم فعل ذلك. 

 

 جهات اتصال وموارد األخالق واالمتثال 

 Teradataخط مساعدة األخالق في 

)خارج الواليات المتحدة، ويمكن للمتصلين االتصال بالرقم المجاني من خالل  0993-455-866عبر الهاتف المجاني المتوفر على مدار اليوم على الرقم  
AT&T Direct أو عبر اإلنترنت على )www.integrity-helpline.com/tdhelp.jsp .  ،يمكنك تقديم بالغات حسنة النية عن االنتهاكات المشتبه فيها

، والقيام بذلك بلغات متعددة، دون الكشف عن هويتك وبشكل سري إذا اخترت ذلك، وإذا لم تكن هناك أو إثارة المخاوف المتعلقة باألخالق واالمتثال والتساؤالت 
 قيود قانونية في هذا الصدد، ودون خوف من االنتقام.

 Teradataصندوق البريد اإللكتروني الوارد لألخالق في 

يمكنك تقديم بالغات حسنة النية عن االنتهاكات المشتبه فيها، أو إثارة المخاوف المتعلقة باألخالق واالمتثال  E&C@teradata.comعبر البريد اإللكتروني 
 والتساؤالت، وبشكل سري إذا اخترت ذلك، ودون خوف من االنتقام.

 Teradataإدارة الشؤون القانونية في  

القانوني.   Teradata، أو يمكنك التواصل مع أي عضو آخر في فريق molly.treese@teradata.comعن طريق البريد اإللكتروني إلى مولي تريز على 
على  Law Hubعرض قائمة جهات اتصال الفريق القانوني على  Teradataيمكن للموظفين في  

https://teradata.sharepoint.com/sites/LawHub/SitePages/The-Law-Team.aspx. 

mailto:E&C@teradata.com
https://teradata.sharepoint.com/sites/LawHub/SitePages/The-Law-Team.aspx
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 Teradataالبرنامج المهني المعتمد في  

لطرح األسئلة حول مواد الدراسة غير    TCPP.Security@teradata.comعلى   Teradataعبر البريد اإللكتروني إلى البرنامج المهني المعتمد في 
 القانونية أو المشكوك فيها، وسلوكيات االختبار المشبوهة، والتصديق على شهادة التمثيل، واستخدام الشعار. 

 Teradataالتدقيق الداخلي في 

، أو عبر البريد اإللكتروني على 5856-577-678مؤسسية وضمانها، على الرقم  عبر الهاتف إلى مايك ديلوريتي، نائب رئيس خدمات المخاطر ال 
michael.diloreti@teradata.com 11659، أو عبر البريد على العنوان Johns Creek Parkway, 4th Floor, Johns Creek, 

Georgia (USA) 30097 ،.بالنسبة للمشكالت المتعلقة بالمخالفات المالية 

 وأمن تكنولوجيا المعلومات  Teradata Corporateشركة  

على   Global Teradata Corporate Securityبالنسبة للمشكالت المتعلقة باألمن الشخصي أو السرقة، اتصل بـ 
Teradata.SAFE@teradata.com. 

 العالمية Teradataسياسات  

الوصول إلى الموقع اإللكتروني للسياسات العالمية الخاص بنا على   Teradataيمكن لموظفي  

https://teradata.sharepoint.com/teams/policy.حيث يمكن أن تجد كل سياسة من السياسات المشار إليها في مدونة القواعد ، 

 وموارد أخرى على اإلنترنت Teradata.comموقع 

)يرجى االطالع على   Teradataمعلومات حول سياسات وممارسات حوكمة الشركات الخاصة بـ   Teradata.comيقدم موقع 
Teradata.com/About-Us/Corporate-Governance  وحول المسؤولية االجتماعية وسياسات وممارسات ومبادرات االستدامة األخرى ،)

يمكن لموظفي  (. Teradata.com/About-Us/Corporate-Social-Responsibility  )يرجى االطالع على Teradataللشركات الخاصة بـ 
Teradata  موقع أيًضا الوصول إلىSharepoint على الموقع الخاص باألخالق واالمتثال  

https://teradata.sharepoint.com/teams/EthicsandCompliance    الذي يحتوي على أدلة مرجعية ومقاطع فيديو تدريبية ومعلومات
 أخرى حول كل موضوع من الموضوعات التي تتناولها مدونة القواعد.

17095 Via Del Campo, San Diego, CA 92127    Teradata.com 

باستمرار بتحسين المنتجات   Teradataو/أو الشركات التابعة لها في الواليات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. تقوم    Teradata Corporationهما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة  Teradataوشعار   Teradataإن  
  Teradataواصفات دون إشعار مسبق. قد ال يتم تسويق جميع الميزات والوظائف والعمليات المذكورة هنا في جميع أنحاء العالم. استشر ممثل  بالحق في تغيير الم Teradataعندما تتاح التقنيات والمكونات الجديدة. ولذلك تحتفظ  

 لمزيد من المعلومات.  Teradata.comأو  
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