اتخاذ القرار األخالقي
هل ميكنك اإلجابة بـ "نعم" عىل هذه األسئلة؟

✔ هل هو قانوين؟

✔ هل يتسق مع املدونة؟

✔ هل يعكس قيم PPG؟

يل وعىل  PPGباإليجاب؟
✔ هل سينعكس ع ّ
✔ إذا ما ظهر يف عناوين األخبار لن تكون هناك مشكلة يف ذلك؟

إذا أجبت بـ "ال" عن أي من هذه األسئلة ،فاتصل بـ:

•مرشفك أو مستوى اإلدارة األعىل
•مدير املوارد البرشية
•املستشار القانوين يف الوحدة اإلقليمية أو وحدة األعامل الخاصة بك
•مكتب األخالقيات واالمتثال الخاص بنا:
•	خط املساعدة الخاص مبكتب أخالقيات  – PPGلتقديم استفسار أو تقرير رسي دون
الكشف عن هويتك وبلغتك ،استخدم خط املساعدة الخاص مبكتب األخالقيات عىل
 ppgethics.comلتحديد رقم الهاتف الخاص بدولتك أو لتقديم تقرير عىل اإلنرتنت.
اتصل بـ + 1.720.514.4400إلجراء مكاملة عىل حساب مستقبل املكاملة.
اتصل بـ + 1.800.461.9330يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا (لغة إنجليزية).
•	 أرسل بريدًا إلكرتون ًيا إىل chiefcomplianceofficer@ppg.com

اإلبالغ عن أحد املخاوف األخالقية أو القانونية بحسن نية هو األمر الصائب
الواجب عليك القيام به.
موقع ويب األخالقيات واالمتثال العاملي

na.web.ppg.com/sites/ethics/en/Pages/default.aspx

خدمة خط املساعدة الخاص مبكتب أخالقيات  PPGمقدمة بواسطة

شعار  PPGهو عالمة تجارية مسجلة و  We protect and beautify the worldهي عالمة
تجارية مسجلة لـ  .PPG Industries, Inc 2016© .PPG Industries Ohio, Incجميع
الحقوق محفوظة16/12 .
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مدونة األخالق العامة
نظرة عامة

نظرة عامة عىل مدونة األخالق العامة
يف  ،PPGنلزم أنفسنا مبستوى عايل للغاية فيام يخص العمل والسلوك املهني.

معايرينا اآلخالقية

سمعتنا كرشكة تراعي الجوانب األخالقية وتحظى باالحرتام ميكنك العمل معها هي إحدى
ميزاتنا التنافسية الهامة .نحن نتحمل املسؤولية ونأخذ عىل عاتقنا ضامن نجاح رشكتنا عىل
املدى الطويل  -مام يعود بالفائدة عىل عمالئنا ،ومساهمينا ،وموظفينا ،وموردينا ،وجرياننا.
يعتمد نجاحنا عىل قدرتنا عىل اتخاذ القرارات التي تتسق مع قيمنا.
تجسد مدونة األخالق العامة قيمنا األساسية واملنتظر منا كرشكة تراعي الجوانب األخالقية.
استخدمها كأداة تساعدك عىل اتخاذ القرارات الصائبة وحل املشكالت األخالقية التي قد
تصادفك.

ما املنتظر منك القيام به
عليك التحيل باملعرفة الواسعة

اقرأ ،وافهم ،واحرص عىل االمتثال ملدونتنا وللقانون.

كن مسؤوالً

احرص عىل أن يكون حكمك عىل األمور صائ ًبا.
ال تخرق املعايري التي نلتزم بها.
ال تلجأ لالنتقام.

كن رشيفًا

كن قدوة حسنة بترصفاتك.
راعي أقىص درجات النزاهة يف كل ما تفعل.

كن محرت ًما

احرص عىل أن تكون بيئة العمل منفتحة.
تواصل مع اآلخرين بصدق وبصدر رحب.

كن شجا ًعا

أبلغ عام لديك من مخاوف رسي ًعا.
ّصعد ما لديك من مخاوف بطريقة مناسبة.
اتخذ اإلجراء التصحيحي املناسب.

امتثل للقانون

غري مسموح
بالرشاوى أو
اإلكراميات

احتفظ بسجالت
دقيقة

اكشف عن وجود
تضاربات يف املصالح

اتبع سياسات
التصدير

تنافس بنزاهة
ووضوح

تحىل بالقدرة عىل
االحتواء وكن محرت ًما

احرص عىل السالمة
عند العمل

حافظ عىل أصول
الرشكة
احم البيئة

ملزيد من املعلومات عن هذه املعايري كافة ،اطلع عىل املدونة بأكملها عىل
corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx

