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Introduction

،تلتزم �شركة �إيكويت للبرتوكيماويات بجميع القواعد الأخالقية والقانونية ذات العالقة ب�أعمالها يف جميع القطاعات
 حتى،حيث يجب على كل موظف التقيد ب�أعلى املعايري الأخالقية والتجارية يف العمل بغ�ض النظر عن املكان والظروف
 ويوجز ميثاق �أداء العمل )امليثاق( العديد من.ولو �أدى التقيد بهذه املعايري �إىل خ�سارة ال�شركة لبع�ض الفر�ص التجارية
القيم واملباديء الأخالقية وال�سيا�سات التي طورتها وتبنتها �شركة �إيكويت لت�ساهم يف �إجناز �أعمال ال�شركة يف كافة
 وتطالب �شركة �إيكويت �أن يتم التقيد بهذه ال�ضوابط من قبل املوردين واملقاولني العاملني مع ال�شركة يف،�أرجاء العامل
.خمتلف املجاالت

EQUATE Petrochemical Company is committed to conducting business ethically and
legally throughout its organization. EQUATE’s people are expected to uphold the highest ethical
and business standards no matter where in the world business takes them, even if maintaining
high ethical standards results in a loss of business. This Code of Business Conduct (COBC or
Code) summarizes our values and many of the ethical principles and policies that EQUATE has
developed to assist in conducting business around the world. We expect the suppliers and
contractors with whom we do business to embrace similar values and standards.

 �سوف ي�شار اىل �شركة �إيكويت للبرتوكيماويات وجميع اجلهات التابعة لها بلفظ «�شركة �إيكويت» او،ويف هذا اامليثاق
.»«ال�شركة

Throughout this document, “EQUATE” or the “Company” refers to EQUATE Petrochemical
Company and its affiliates that adopt the Code.

وتطالب ال�شركة جميع املوظفني ان يكونوا على �إحاطة و�إملام مبحتويات هذا امليثاق وان يتعاملوا معه كجزء ا�سا�سي من
 وينطبق هذا امليثاق �أي�ضا على جميع �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة وكذلك على املنتدبني من �شركة داو �أو.اعمالهم اليومية
. موظفي �شركة �إيكويت من العاملني يف اخلارج
ويخ�ضع كل موظف ينتهك هذا امليثاق �إىل �إجراءات ت�أديبية ت�صل �إىل وت�شمل الف�صل من العمل مع احتمال تعر�ض هذا
.املوظف للمالحقة الق�ضائية املدنية �أو اجلنائية �أو غريها
 ف�إن ذلك ي�ستلزم موافقة جمل�س �إدارة �شركة �إيكويت،ويف احلاالت النادرة التي تتطلب اال�ستثناء من تطبيق هذا امليثاق
.للبرتوكيماويات �أو جلنة منبثقة عنه

�سيا�سة �أخالقيات العمل
حتر�ص �شركة �إيكويت على االلتزام بكافة الت�شريعات القانونية واملبادئ ال�سامية جنبا اىل جنب مع العمل من منطلق
 وتطالب ال�شركة جميع املوظفني بالإحاطة وااللتزام بجميع �سيا�سات ال�شركة والقوانني الواجبة.امل�س�ؤولية املجتمعية
.التطبيق يف جمال �أعمالهم والتقيد بال�ضوابط املذكورة يف هذا امليثاق

مبادئ وقيم �شركة �إيكويت

تعترب مبادئ وقيم ال�شركة حجر �أ�سا�س هذا امليثاق حيث يتم التعامل مع كل مبد�أ كجزء ال يتجز�أ من معايري العمل
.الأخالقية التي ينبغي �أن يتم التقيد بها يف كل عمل نقوم به
النزاهة يف العمل
.ت�ؤمن �شركة �إيكويت ان اهم ما مييزها هو التزامها مبا تقطعه من وعود حيث نعترب كلمتنا تعهداً واجب التنفيذ
 وكمعيار حيوي.فاملحافظة على �أعلى املعايري الأخالقية وال�سلوكية يف كافة �أنحاء العامل �ضرورة لنجاح عالقات ال�شركة
. ف�إننا ن�ضمن �سالمة و�صحة جمتمعاتنا ومراعاة حماية البيئة يف جميع اعمالنا،للأمانة والنزاهة
�إحرتام االفراد
 ف�إن ما، و�إن موظفي �شركة �إيكويت هم م�صدر القيمة،ت�ؤمن �شركة �إيكويت ان االحرتام حق طبيعي جلميع االفراد
 �سوف نتعامل با�سلوب ينم عن الت�شجيع والتقدير.وتفان هي عوامل حيوية لتحقيق التقدم
ٍ
ميتلكونه من �إبداع وعزمية
 فاحرتام الآخرين �أمر ال ميكن تقييمه �إال من خالل،جتاه خمتلف الأفراد والآراء والقدرات واملواهب يف �شركة �إيكويت
تعاملنا مع بع�ضنا البع�ض مع تقدير اال�سهامات الناجتة عن اختالفاتنا ومدى قوة عالقاتنا واالداء الوظيفي املتميز مهما
.كان العمل الذي ن�ؤديه
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All employees are expected to be familiar with the Code and apply it in the daily performance
of their responsibilities. The Code is also applicable to EQUATE non-management directors in
their capacities as members of the Board, Dow secondees, or EQUATE employees working
abroad. Employees who violate this Code are subject to disciplinary action up to and including
discharge from employment and may be subject to civil and/or criminal action.
In the rare circumstance where a waiver of the Code would be appropriate, such waiver must
be approved by the Board of Directors of EQUATE Petrochemical Company or a committee
of the Board.

Ethics and Compliance Policy
EQUATE’s policy is to be lawful, highly principled and socially responsible in all of its
business practices. EQUATE expects each employee to learn and comply with all Company
policies and laws applicable to their job and to adhere to the guiding principles outlined in the
Code.

EQUATE Values
EQUATE values are the foundation of the Code. Each Value is an integral part of EQUATE‘s
standard of ethical practices, and should influence every action we take.

Integrity
We believe our promise is our most vital product - our word is our bond. The relationships
that are critical to our success depend entirely on maintaining the highest ethical and moral
standards around the world. As a vital measure of integrity, we will ensure the health and
safety of our communities, and protect the environment in all we do.

Respect for People
We believe in the inherent worth of all people. We, the employees of EQUATE, are
the engine of value creation; our imagination, determination, and dedication are essential to
growth. We will work to celebrate and reward the unique backgrounds, viewpoints, skills, and
talents of everyone at EQUATE. Respect for people is measured by how we treat each other,
by the contributions that come from our diversity, by the productivity of our relationships, and
by a job well done, no matter what the job.
1
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Diversity, Equal Opportunity and Respect in the Workplace
Diversity and Equal Opportunity
At EQUATE, we recognize value and leverage our differences for competitive advantage. It
is a key to our success.
We encourage a culture of mutual respect in which everyone understands and values
the similarities and differences among our employees, customers, communities and other
stakeholders. We work to provide an atmosphere that encourages positive interaction and
creativity among all employees.
EQUATE attracts and hires talented and motivated people who wish to excel. We provide
equal access to the best jobs for people who are willing to compete, and provide equal
employment in conformance with all applicable laws and regulations to individuals who are
qualified to perform a particular job. We administer our personnel policies, programs and
practices in a nondiscriminatory manner in all aspects of the employment relationship, including
recruitment, hiring, development, work assignment, promotion, transfer, termination, benefits
and salary administration.

Respect and Responsibility
It is EQUATE’s policy to provide all employees with a healthy positive environment of
mutual respect that is free from any form of harassment including sexual harassment and
discrimination. Harassment and discrimination of any form, including verbal, physical or visual,
is not acceptable and will not be tolerated.
It is never acceptable to make statements or engage in conduct that is degrading, offensive,
humiliating or intimidating. Even small, apparently innocent actions can create an environment
that may be offensive to others.
Actions or behaviors that violate EQUATE’s policies are not always overt or deliberate. In some
cases, harassment and discrimination can be subtle and difficult to identify. Be alert to your
own behavior. Understand that certain, apparently harmless, actions may still have a negative
impact on other individuals and on the overall atmosphere at EQUATE.
If you believe you are being harassed, treated in a discriminatory fashion or in any other way
that violates this code, we encourage you to follow the reporting methods as described at the
end of this Code.

Business Attire and Appearance
It is important for all employees to present a professional image while at work. Employees
are expected to maintain acceptable standards of personal grooming and present a neat and
professional appearance at all times.
Direct leaders are responsible for monitoring and maintaining the appropriate business
appearance in their department. Violations of appropriate business attire are to be reported to
HR Labor Relations.
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التنوع وتكاف�ؤ الفر�ص والإحرتام يف موقع العمل
التنوع وتكاف�ؤ الفر�ص

 تويل �شركة �إيكويت الكثري من العناية للتميز وم�شاركة الآراء املختلفة كعوامل ا�سا�سية،لتحقيق ميزة تناف�سية
.للنجاح
 فاننا ن�شجع ثقافة الإحرتام املتبادل والتي مبقت�ضاها يتفهم كل فرد ويقدر �أوجه الت�شابه والإختالف،وبناء على ذلك
 �إننا نعمل ل�ضمان ا�ستمرار بيئة ت�شجع.بني املوظفني والعمالء واملجتمعات وغريهم من الفئات ذات العالقة بال�شركة
. على التوا�صل الإيجابي والإبداع بني كافة املوظفني
.وتقوم �شركة �إيكويت با�ستقطاب وتعيني الأفراد ذوي الكفاءة الذين يتمتعون بالعزمية والإ�صرار والرغبة يف التميز
وتقوم ال�شركة كذلك بتطبيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص جلميع ذوي الكفاءة الراغبني يف ابراز قدراتهم املهنية عند التقدم
للعمل يف ال�شركة مع مراعاة امل�ساواة بني كافة املتقدمني امل�ؤهلني بعيدا عن التمييز طبقا جلميع القوانني واللوائح ذات
.العالقة بالوظيفة املن�شودة

وتقوم �شركة �إيكويت بتطبيق �سيا�سات �ش�ؤون املوظفني والربامج واملمار�سات املهنية ب�أ�سلوب بعيد عن التمييز يف جميع
 مبا يف ذلك التوظيف والتعيني والتطوير ومهام العمل والرتقية والنقل والف�صل من العمل،نواحي العالقة الوظيفية
.واملزايا و�إدارة الرواتب

الإحرتام وامل�س�ؤولية

تطبق �شركة �إيكويت �سيا�سة توفري بيئة �صحية و�إيجابية تتمتع باحرتام متبادل بني كافة املوظفني بعيدا عن جميع
 حيث ال تقبل وال تت�سامح ال�شركة مع �أي نوع من �أنواع التحر�ش،�أ�شكال امل�ضايقة مبا يف ذلك التحر�ش اجلن�سي والتمييز
.�أو التمييز
 ترف�ض ال�شركة قيام �أي �شخ�ص بالتلفظ بعبارات �أو ممار�سة �سلوكيات تنم عن العدوانية �أو الإهانة �أو التحقري،وكذلك
. مع مالحظة �أن بع�ض الأفعال العابرة التي قد تبدو بريئة ميكن �أن تخلق بيئة عدائية جتاه الآخرين،�أو االزدراء
،وال ي�شرتط دائما �أن تكون الت�صرفات وال�سلوكيات التي تخالف لوائح �شركة �إيكويت للبرتوكيماويات علنية �أو متعمدة
 ولذلك يجب على كل موظف �أن يراعي،ففي بع�ض احلاالت يكون التحر�ش والتمييز مبطنني ومن ال�صعب حتديدهما
ت�صرفاته مع مالحظة �أن بع�ض االفعال العابرة التي تبدو غري م�ؤذية قد يكون لها ت�أثري �سلبي على الآخرين وعلى اجلو
.العام يف �شركة �إيكويت للبرتوكيماويات
و حتث �شركة �إيكويت كل موظف يعتقد بوجود حتر�ش �أو متييز �أو �أي �سلوك ينتهك هذا امليثاق �أن يتبع احدى و�سائل
.التبليغ املذكورة يف نهاية هذا امليثاق

الزي واملظهر �أثناء العمل

على كافة املوظفني الظهور باملظهر املهني الالئق يف وقت العمل من خالل احلفاظ على املعايري املقبولة للإعتناء
.باملظهر ال�شخ�صي والظهور بال�شكل املهني املنا�سب يف جميع الأوقات
 ويجب �إبالغ.وعلى جميع املدراء م�س�ؤولية الرقابة واملحافظة على املظهر الالئق واملنا�سب للعمل يف الإدارات التابعة لهم
.ق�سم العالقات العمالية ب�إدارة املوارد الب�شرية عن جميع املخالفات املتعلقة باملظهر املنا�سب يف العمل
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حقوق الإن�سان والعمال

 وهذه.ت�ؤمن �شركة �إيكويت ب�أن احرتام وتقدير كرامة وحقوق وطموحات كافة املوظفني �أ�س�س ال غنى عنها يف العمل
 وتطالب.ال�سيا�سة ت�شمل كل موظف يف �شركة �إيكويت وجميع الذين يعملون يف جهات تابعة لل�شركة يف كافة �أرجاء العامل
.�شركة �إيكويت جميع املوردين واملقاولني العاملني معها �إىل التقيد بهذه ال�ضوابط

Labor/Human Rights
EQUATE believes that respect for the dignity, rights and ambitions of all people
is a cornerstone of the business. This policy extends to every EQUATE employee and to all
people who work at any of EQUATE’s facilities around the world. We expect the suppliers and
contractors with whom we do business to embrace similar values and standards.

وت�ؤكد �شركة �إيكويت على احرتامها وتقيدها بكافة قوانني العمل والتوظيف مبا يف ذلك الت�شريعات التي تراعي احلرية
.يف ت�شكيل اجلمعيات واحلق يف اخل�صو�صية وتكاف�ؤ الفر�ص الوظيفية تبعا للقوانني �أينما تعمل ال�شركة

EQUATE recognizes and respects all labor and employment laws - including those respecting
freedom of association, privacy and equal employment opportunity subject to the laws wherever it operates.

ال�صحة وال�سالمة والبيئة

Environment, Health and Safety

حماية البيئة

 فالبيئة لها اعتبارها يف جميع اخلطوات،�إن حماية الأفراد والبيئة جزء ال يتجز�أ من مبادئ واهداف �شركة �إيكويت
 يجب على كل موظف وم�س�ؤول يف ال�شركة ان ي�ضمن تق ّيد جميع املنتجات، لذلك.والقرارات التي تتخذها ال�شركة
.والعمليات باعلى املعايري البيئية التي حتددها القوانني احلكومية ولوائح ال�شركة �أيهما �أ�شد �صرامة
�إن هدف �شركة �إيكويت لتحقيق «�أعلى معدالت ال�سالمة والبيئة النظيفة» حمور لكافة �أن�شطة ال�صحة وال�سالمة والبيئة
يف ال�شركة التي تهدف اىل جتنب جميع الإ�صابات والأمرا�ض ومنع الآثار البيئية ال�سلبية وتقليل النفايات والإنبعاثات
 وتقوم ال�شركة ب�إعداد تقارير دورية عن.وتطوير املحافظة على خمتلف املوارد يف كل مرحلة من دورة حياة منتجاتنا
.عملياتها البيئية مع مراعاة متطلبات املجتمع والتفاعل معها ب�إيجابية
 االطالع على لوائح ال�شركة �إ�ضافة �إىل القوانني ذات-وعلى جميع موظفي �شركة �إيكويت –ح�سب جماالتهم املهنية
 وميكن للموظفني طلب الإ�ست�شارة من حمامي �شركة �إيكويت �أو ادارة ال�صحة،العالقة بال�صحة وال�سالمة والبيئة
.وال�سالمة والبيئة لتو�ضيح مدى انطباق هذه القوانني واللوائح على �أدوارهم الوظيفية

ال�صحة وال�سالمة يف موقع العمل

قامت �شركة �إيكويت بو�ضع لوائح و�إجراءات تخ�ص ال�صحة وال�سالمة لتوفري بيئة عمل �آمنة و�صحية تراعي ما
 فاملحافظة على بيئة عمل �صحية و�آمنة تعتمد ب�صورة �أ�سا�سية على ت�صرفات و�سلوك،يتعلق بها من قوانني و�ضوابط
 يجب علينا جميعا �أن ندرك اللوائح والإجراءات التي تنطبق على موقع العمل مع اتباع اللوائح بدقة وان، لذلك.الأفراد
نحث الآخرين على ذلك و�أن نقوم بالإبالغ فورا عن �أية حاالت �أو ت�صرفات غري �آمنة للموظف املخت�ص ب�ش�ؤون ال�صحة
.وال�سالمة والبيئة

تعاطي املواد املحظورة يف موقع العمل

تلتزم �شركة �إيكويت بتوفري بيئة عمل خالية من املواد املحظورة ل�ضمان حماية �صحة و�سالمة و�أمن موظفينا وكذلك
 �إن تعاطي املواد املحظورة ي�ؤثر �سلبا.�أداء مهامنا الوظيفية وحماية كافة الذين يتعاملون مع مواقع ال�شركة وممتلكاتها
.على الإنتاجية وااللتزام ب�ساعات العمل وال�سالمة املهنية
يحظر ا�ستخدام �أو متلك �أو بيع �أو توزيع �أو �إخفاء �أو نقل �أو ت�صنيع املخدرات �أو امل�شروبات الكحولية �أو العقاقري املخدرة
 �سواء،التي تقت�ضي و�صفة طبية �أو و�سائل تعاطي املخدرات يف مرافق تابعة ل�شركة �إيكويت �أو يف مركبات تابعة لل�شركة
.يف مقر العمل �أو عند �أداء عمل يخ�ص ال�شركة خارج املواقع التابعة لها
و�سوف يتعر�ض املوظف الذي يثبت عليه ب�أنه يعمل حتت ت�أثري الكحول �أو املخدرات �أو �أنه غري الئق للعمل ب�سبب تعاطي
.املواد املحظورة لإجراءات ت�أديبية ت�صل �إىل وت�شمل الف�صل من العمل مبا يتما�شى مع متطلبات القوانني املحلية
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Protection of the Environment
Protecting people and the environment is key to our commitment to EQUATE ’s Vision and
Values. It is part of everything we do and every decision we make. Each employee and officer
is responsible to ensure that our products and operations meet applicable government and
EQUATE standards, whichever is more stringent.
EQUATE ’s aim for the “highest level of Safety & Clean environment” Vision drives all of our
Environment, Health and Safety (EH&S) activities. EQUATE’s goal is to eliminate all injuries and
illnesses, prevent adverse environmental impacts, reduce waste and emissions, and promote
resource conservation at every stage of the life cycle of our products. EQUATE reports its
progress and is responsive to the public.
EQUATE expects all employees to be familiar with environmental, health and safety laws, and
EQUATE policies applicable to their area of business. Seek advice from your EH&S subject
matter expert or EQUATE’s lawyer to clarify how these laws apply to your job.

Workplace Health and Safety
EQUATE ’s health and safety rules and procedures are designed to provide a safe and
healthy work environment and meet applicable health and safety laws. Maintaining a safe and
healthy work environment relies heavily on the choices and behavior of individuals. Each of us
must be aware of the rules and procedures that apply to our workplace, diligently follow the
rules, and encourage others to do the same. Immediately report any unsafe situations or acts
to the designated EH&S coordinator.

Substance Abuse in the Workplace
EQUATE is committed to a working environment free of substance abuse. Such an
environment safeguards the health, safety and security of our employees, our operations
and all people who come into contact with our workplaces and property. Substance abuse
negatively affects productivity, attendance and on-the-job safety.
The unlawful use, possession, sale, conveyance, distribution, concealment, transportation
or manufacture of illegal drugs, intoxicants, controlled substances or drug paraphernalia on
EQUATE premises, in EQUATE owned and contracted vehicles, whether at work or while
conducting EQUATE business off Company premises, is prohibited.
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An employee who reports to work under the inﬂuence of, or is not fit to work because of, the
effects of alcohol or drugs is subject to disciplinary action, up to and including discharge from
employment consistent with the requirements of local law. EQUATE reserves the right to search
items on Company property, including but not limited to offices, desks, computers, cars, and
lockers at any time, to the fullest extent permitted by local law.

Violence in the Workplace
To preserve employee safety and security, weapons, ﬁrearms, ammunition, explosives and
incendiary devices are forbidden on Company premises or in Company vehicles. In addition,
EQUATE will not tolerate acts or threats of violence, including extreme or inappropriate verbal
or physical threats, intimidation or coercion. We encourage you to report the behaviors that
threaten the safety of people or property or have the potential to become violent to the designated
EH&S coordinator, Emergency Safety & Security (ES&S) personnel or EH&S Leader.

Financial Integrity
The Company relies on accounting records to produce reports for the Board of Directors,
management, shareholders, creditors, governmental agencies and others. The records must
accurately and fairly reflect the Company’s assets, liabilities, revenues and expenses. All actions
and commitments must be taken according to the Authorization Policy and written delegations
of authority.

Books and Records
Each EQUATE employee must ensure that no false or intentionally misleading entries
are made in the Company’s accounting records. Intentional misclassiﬁcation of transactions
regarding accounts, departments, or accounting periods violate the law and the Code. All
transactions must be supported by accurate documentation in reasonable detail, recorded in
the proper account and in the proper accounting period.
If any employee of EQUATE has concerns or complaints regarding questionable accounting,
auditing or other ﬁnancial records, he/she is expected to promptly report through the reporting
methods as described at the end of this Code.
All employees are expected to demonstrate ﬁnancial integrity in processing Business Expense
Forms, Requisitions for Payment, using company credit cards and other ﬁnancial transactions.
Cash or other assets must not be maintained in any unrecorded or “off-the-books” fund for any
purpose.
Compliance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and Generally Accepted
Accounting Principles (GAAP) and the Company’s system of internal control is required at all
times. Proper justiﬁcation is required when alternative accounting treatment is possible under
IFRS or GAAP.

Questionable Payments
It is against EQUATE policy to make unlawful, improper or other kinds of questionable
payments to customers, government employees or officials, or other parties. We do business
and sell our products on the merits of price, quality and service.
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، يف تفتي�ش كافة املتعلقات ال�شخ�صية يف �أي وقت من الأوقات داخل مقر العمل، وفق القانون،وحتتفظ ال�شركة باحلق
.بحيث ت�شمل ودون �أن تقت�صر على املكاتب والطاوالت و�أجهزة الكمبيوتر وال�سيارات واخلزانات وغريها

العنف يف موقع العمل

 ف�إنه يحظر حمل الأ�سلحة مبا فيها الأ�سلحة النارية والذخرية واملتفجرات،للحفاظ على �سالمة و�أمن املوظفني
 وكذلك لن تتهاون ال�شركة جتاه الت�صرفات،و�أدوات �إ�شعال احلرائق �إىل املرافق التابعة لل�شركة �أو يف املركبات التابعة لها
العدائية �أو التهديد بالعنف وي�شمل ذلك التهديدات املتطرفة �أو غري الالئقة �سواء كانت تهديدات لفظية �أو بدنية �أو
.التخويف �أو الإكراه
وحتث ال�شركة جميع املوظفني على الإبالغ عن الت�صرفات التي تهدد �سالمة الأفراد �أو املمتلكات �أو الت�صرفات التي
.ميكن �أن تتطور �إىل عنف باللجوء �إىل املوظفني املعنيني يف �إدارة ال�صحة وال�سالمة والبيئة

الأمانة املالية
تعتمد ال�شركة على ال�سجالت املحا�سبية لإعداد التقارير ملجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وامل�ساهمني والدائنني
 ويجب �أن تعك�س ال�سجالت �أ�صول ال�شركة و�إلتزاماتها وايراداتها وم�صاريفها بدقة وو�ضوح.واجلهات احلكومية وغريهم
.مع مراعاة اتخاذ كافة القرارات والإلتزامات املالية مبوجب �سيا�سة التفوي�ض والتوكيالت اخلطية بالتفوي�ض

الدفاتر وال�سجالت

،يجب على كل موظف يف �شركة �إيكويت الت�أكد من عدم وجود بيانات مزورة �أو م�ضللة عمدا يف �سجالت ال�شركة
فالت�صنيف اخلاطيء املتعمد للمعامالت اخلا�صة باحل�سابات والأق�سام �أو الفرتات املحا�سبية تعترب خمالفات للقانون
 لذلك يجب تدعيم كافة املعامالت مب�ستندات دقيقة مع ما ينا�سبها من تفا�صيل وت�سجيلها يف احل�سابات،وهذا امليثاق
 ويجب على كل موظف اتباع �إحدى و�سائل التبليغ املذكورة يف نهاية هذا.ال�صحيحة خالل الفرتة املحا�سبية املنا�سبة
.امليثاق حال وجود �أي ا�ستف�سارات �أو �شكاوى تتعلق باحل�سابات �أو التدقيق �أو �أي �سجالت مالية �أخرى
وال بد لكافة املوظفني من التقيد بجميع ال�ضوابط املتعلقة مبطالبات �صرف نفقات العمل ومطالبات الدفع وا�ستخدام
. البطاقات الإئتمانية التابعة لل�شركة والتعامالت املالية الأخرى
. ومينع تدوين املبالغ النقدية �أو غريها من الأ�صول يف �سجالت غري معتمدة �أو خارج ال�سجالت لأي غر�ض كان
)GAAP( ) واملباديء املحا�سبية املتعارف عليهاIFRS( ويجب دائماً الإلتزام مبعايري �إعداد التقارير املالية العاملية
 وال بد من وجود �سبب مقبول ال�ستخدام �ضوابط حما�سبية تختلف عن معايري �إعداد.ونظام املراقبة الداخلية لل�شركة
.)GAAP( ) واملباديء املحا�سبية املتعارف عليهاIFRS( التقارير املالية العاملية

التعامالت املالية امل�شبوهة

يحظر ميوجب �سيا�سة ال�شركة القيام بدفع مبالغ مالية ب�شكل غري قانوين �أو غري �صحيح �أو م�شبوه للعمالء �أو
 وذلك بح�سبان �أن ال�شركة ت�ؤدي �أعمالها وبيع منتجاتها على،املوظفني احلكوميني �أو امل�س�ؤولني �أو �أي �أطراف �أخرى
.�أ�سا�س مزايا ال�سعر واجلودة واخلدمة
وترف�ض �شركة �إيكويت تقدمي الر�شاوى �أو دفع مبالغ مالية �أو مكاف�آت من �أي نوع كانت ملمثلي العمالء �أو املوردين �أو
املناف�سني �أو �أجهزة الدولة �أو اجلهات احلكومية وهذا ينطبق على كل فرد �أو م�ؤ�س�سة على جميع امل�ستويات �سواء داخل
. وي�شمل ذلك منع ال�شركة موظفيها من القيام بدفع مبالغ م�شبوهة،�أو خارج دولة الكويت
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 ف�إنه يجب،ويف احلاالت التي ال يت�ضح فيها مدى مالءمة دفع مبلغ ما �أو كان البديل لذلك �ضارا لل�شركة �أو املوظف
 �إن �سيا�ستنا فيما يتعلق.احل�صول على موافقة م�سبقة من الإدارة العليا ل�شركة �إيكويت بالت�شاور مع حمامي ال�شركة
 بل ت�شمل �أي�ضا الت�صرفات غري،باملبالغ املدفوعة امل�شكوك فيها ال ت�شمل فقط الأفعال املبا�شرة ملوظفي �شركة �إيكويت
املبا�شرة بوا�سطة الوكالء واملوزعني واملمثلني و�أطراف م�شاريع ال�شراكة �أو �أي �أطراف ثالثة تت�صرف بالنيابة عن �شركة
. �إيكويت

دقة �سجالت ال�شركة
 ف�إن تزوير �سجالت العمل جرمية، لذلك.تن�ص القوانني واللوائح �أن تعك�س �سجالت �شركة �إيكويت التفا�صيل املنا�سبة
.خطرية قد ت�ؤدي �إىل املالحقة الق�ضائية املدنية �أو اجلنائية �إ�ضافة �إىل �إجراءات ت�أديبية قد ت�صل �إىل الف�صل من العمل
ويجب دائما تقييد البيانات يف ال�سجالت بدقة وخالل املدة الزمنية املحددة ملا يف ذلك من حماية لأداء �شركة �إيكويت
.ويلبي احتياجات الذين يعتمدون على دقة �سجالتنا لإجناز �أعمالهم
 فيجب على هذا،�إذا كان لدى �أي موظف ا�ستف�سار �أو �شكوى تتعلق بدقة ح�سابات ال�شركة مبا يف ذلك امللكية الفكرية
.ال�شخ�ص اتباع احدى و�سائل التبليغ املذكورة يف نهاية هذا امليثاق

تعار�ض امل�صالح
 يجب على جميع املوظفني العمل على حتقيق،�إن تعار�ض امل�صالح من الأمور التي تنتهك نزاهة �شركة �إيكويت
 مما يعني �أنه.�أق�صى منفعة لل�شركة وحماية �سمعتها ويجب علينا التعامل ببالغ الدقة مع �أقل بوادر تعار�ض امل�صالح
على املوظفني جتنب �أي �إ�ستثمار �أو منفعة �أو عالقة �أو ن�شاط قد يجعل الآخرين ي�شككون يف متا�شي ذلك مع القوانني
وم�شروعيته و�سالمته �أو عدالة ونزاهة موقف ال�شركة مبا �إ�ضافة �إىل ما ي�ؤثر �سلبا على قدرة الآخرين لأداء مهامهم
.الوظيفية بال�شكل املنا�سب
 وال بد من.ومن خالل ال�شفافية والإف�صاح الكامل ف�إنه ميكن املنع �أو احلد من �آثار الكثري من مواقف تعار�ض امل�صالح
.الت�شديد على م�س�ؤولية كافة موظفي �شركة �إيكويت يف حماية ال�شركة من تعار�ض امل�صالح
:وت�شمل بع�ض �أمثلة تعار�ض امل�صالح
.• �إمتالك �أ�سهم �أو ملكية �أخرى �أو منفعة مالية يف �شركة تتعامل مع �شركة �إيكويت
.• العمل كع�ضو جمل�س �إدارة �أو مدير �أو م�س�ؤول �أو موظف لأي جهة �أوم�ؤ�س�سة جتارية م�ستقلة تتعامل مع �شركة �إيكويت
.• �إ�ستغالل فر�صة عمل جتارية من �شركة �إيكويت مل�صلحتك ال�شخ�صية
.• العمل يف وظيفة �أخرى ت�ؤثر على �أدائك الوظيفي يف �شركة �إيكويت
.• تعيني مورد �أو موزع �أو �أي وكيل �آخر ترجع ملكيته �أو �إدارته �إليك �أو �إىل �أحد الأقارب �أو �صديق مقرب
 �أو، �أو املبالغ النقدية،• القبول ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من �أي بائع �أو مورد خدمات �أي نوع من الرحالت املدفوعة
اخلدمات �أو القرو�ض )ما عدا ما كان من امل�ؤ�س�سات املالية( �أو اخل�صومات )با�ستثناء تلك التي تقدم ب�صورة عامة
.ملوظفي �شركة �إيكويت( �أو �أي �أمور �أخرى ميكن �أن متثل �إغراءات لك �أو لأقربائك من الدرجة الأوىل �أو الثانية
، والأدوات، واالجهزة، واملرافق، والأموال، والأوراق الر�سمية،• �إ�ستغالل موارد �شركة �إيكويت )مثل الأدوات املكتبية
.واملوظفني �أو معلومات تتعلق ب�أعمال �شركة �إيكويت �أو غريها( وذلك ملنفعة عمل �آخر �أو م�صالح �شخ�صية
• الإرتباط بن�شاطات خارج نطاق العمل قد ت�ؤثر �سلبا على احليادية �أو احلكم ال�سليم �أو ما يعد تدخال �أو ت�أثريا �سلبيا
.على �أداء املهام الوظيفية يف ال�شركة
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We will not offer bribes or any other kind of payment or beneﬁt to representatives of customers,
suppliers, competitors, government or governmental agencies. This applies to any individual
or organization at any level, within or outside of the State of Kuwait. We expect our employees
to refuse to make questionable payments. In cases where the propriety of a payment is not
clear, or the alternatives might be harmful to the Company or employee, the matter should
be approved in advance by EQUATE Management Team (EMT) in consultation with Company
lawyer. Our policy on questionable payments includes not only direct actions of EQUATE
employees, but also forbids indirect actions by agents, distributors, representatives, joint
venture partners, or third parties acting on EQUATE’s behalf.

Accurate Company Records
Laws and regulations require EQUATE’s records to accurately reﬂect the events they
represent. Falsifying business records is a serious offense that may result in criminal prosecution,
civil action and/or disciplinary action up to and including discharge from employment. Always
record data in a timely and accurate manner. This protects EQUATE’s resources and meets the
expectations of people who rely on the accuracy of our records to perform their jobs.
If any individual has concerns or complaints regarding the accuracy of Company records
including intellectual property, he or she can report these concerns by following any of the
reporting methods listed at the end this Code.

Conﬂicts of Interest
Conflicts of interest are in clear opposition to EQUATE’s integrity. Each employee is
expected to act in the best interests of the Company and to protect EQUATE’s reputation. We
should also be sensitive to even the appearance of a conﬂict. This means that employees
should avoid any investment, interest, association or activity that may cause others to doubt
their or the Company’s fairness or integrity, or that may interfere with their ability to perform job
duties dispassionately and effectively. Many potential conﬂicts of interest can be prevented or
remedied by making full disclosure of the situation. All EQUATE employees are responsible to
ensure that EQUATE’s interests are protected from conﬂicts of interest.
Some activities that could represent conﬂicts of interest:
•
•
•
•
•
•

Having stock or other ownership or ﬁnancial interest in a company doing business with
EQUATE;
Serving as a board member, or acting as a director, officer or employee of any non-affiliated
business or entity with which EQUATE does business;
Directing a business opportunity from EQUATE for your personal interest;
Holding a second job that interferes with your ability to perform your regular job;
Hiring a supplier, distributor or other agent managed or owned by yourself, or owned by a
relative or a close friend;
Accepting, directly or indirectly, from any vendor or supplier of services , any vacations,
cash payment, service, loan (except from financial institutions) or discount (except those
offered generally to EQUATE employees) or other items reasonably seen to be inducements
by you or any of your relatives of the first or second degree;
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• Using EQUATE’s assets (such as stationary, letterheads, funds, facilities, equipment, tools,
personnel, job-related know-how and others) for the benefit of other businesses or personal
interests; and
• Engaging in outside activities that may adversely affect impartiality or judgment or that may
interfere with or adversely affect ability to perform official duties.

Outside Interests
If an EQUATE employee, a member of his or her family of the first or second degree
(spouse, sibling, parent, child, uncle, aunt, grandparent or grandchild), or a close friend has a
ﬁnancial or other interest in a customer, competitor, or supplier’s ﬁrm, that interest can impact
the ability to make impartial decisions on behalf of EQUATE. Employees are prohibited from
personally taking an opportunity for business or proﬁt that belongs to EQUATE, or competing
with the Company in any way. Employees are expected to disclose any actual or potential
conflicting interests of this nature by using any of the reporting methods identified at the end of
this Code by providing names of the person being reported and his/her relatives.

Gifts and Entertainment

امل�صالح ال�شخ�صية

 والد-  �أخ – �أخت-  زوجة- �إذا كان لأحد موظفي �شركة �إيكويت �أو �أحد �أقربائه من الدرجة االوىل �أو الثانية )زوج
 حفيد( �أو �صديق مقرب م�صلحة مالية �أو غريها لدى عميل-  جد – جدة- خالة-  عمة-  خال-  عم-  ولد-  والدة فمن املمكن �أن ت�ؤثر هذه العالقة على اتخاذ املوظف لقرارات حيادية بالنيابة،�أو مناف�س �أو م ّورد يرتبط ب�شركة �إيكويت
 ف�إنه يحظر على املوظفني ا�ستغالل الفر�ص التجارية �أو املنافع ذات العالقة ب�شركة �إيكويت، لذلك.عن �شركة �إيكويت
.�أو الدخول يف �أي نوع من �أنواع املناف�سة �ضد ال�شركة
ويجب على كل موظف الإبالغ عن �أي نوع من �أنواع تعار�ض امل�صالح الفعلي �أو املحتمل با�ستخدام �إحدى الو�سائل املذكورة
.يف ختام هذا امليثاق وذلك بتقدمي ا�سم ال�شخ�ص املعني واملنتفعني من �أقربائه �أو �أ�صدقائه

الهدايا والرتفيه

 وباملقابل تتوقع ال�شركة من،تقوم �شركة �إيكويت باختيار املنتجات واخلدمات على �أ�سا�س ال�سعر واجلودة واملنفعة
جميع عمالئها اتباع نف�س املعايري عند �شراء منتجاتها وخدماتها مع مراعاة احليادية واملو�ضوعية بعيدا عن الت�أثريات
.اخلارجية يف جميع التعامالت التجارية

EQUATE selects products and services on the basis of price, quality and benefit. We
expect our customers to purchase our products and services on the same basis. All business
transactions should be impartial, objective and free of outside inﬂuence.

 ولكن ال يجوز تقدمي �أو قبول هدية،ويتم عادة ا�ستخدام الهدايا الرمزية واخلدمات والرتفيه لتقوية العالقات التجارية
�أو خدمة �أو و�سيلة ترفيه �إذا كانت لإلزام �أو تبدو لإلزام املتلقي بقبول �أمر ما �أو ميكن ت�صورها كمحاولة للت�أثري على
.احلكم ال�سليم

Modest gifts, favors and entertainment are often used to strengthen business relationships.
However, no gift, favor or entertainment should be accepted or given if it obligates, or appears
to obligate, the recipient, or if it might be perceived as an attempt to inﬂuence fair judgment.

.ويحظر على موظفي �شركة �إيكويت تقدمي �أو قبول �أي مبالغ نقدية �أو ما يعادلها عندما يتعلق الأمر مبعاملة جتارية
كما يحظر على املوظفني تقدمي وعود �أو قرو�ض �أو �إ�ستثمارات من �أي نوع كانت دون الإلتزام التام ب�سيا�سة التفوي�ض
.وما يرتبط بها من متطلبات حفظ ال�سجالت

Never give or accept cash or its equivalent in connection with a business transaction. Never
promise or make loans or investments of any kind without ﬁrst fully complying with the
Authorization Policy and applicable record keeping requirements.
No employee or family member, agent or agent’s family member should offer, accept or receive
a gift or entertainment from customers or suppliers if it:
•
•
•
•

Is in cash or in the form of a gift voucher exchangeable for cash;
Is not consistent with customary business practices;
Is extravagant in value (Valued at or exceeds 120 Kuwaiti Dinars or its equivalent);
Can be construed as a kickback, bribe or payoff in violation of any applicable laws; including
a bribe to a government official;
• Could cause embarrassment to or discredit the Company if disclosed.
When doing business with government agents, employees or officials, be sure you understand
applicable laws as well as local customs and norms.

ال يحق لأي موظف �أو �أي من �أقاربه �أو الي وكيل �أو �أي من اقاربه عر�ض �أو قبول �أو تلقي هدية �أو و�سيلة ترفيه من
: العمالء �أو املوردين �إذا كانت
.نقدية �أو كوبونات هدايا ميكن ا�ستبدالها بالنقد
. ال تتالءم مع الأعراف التجارية
.( دينار كويتي �أو ما يعادلها120 مبالغ يف قيمتها )تبلغ �أو تزيد عن
ميكن تف�سريها كمكاف�أة مقابل معاملة جتارية �أو ر�شوة �أو دفعة خمالفة للقوانني النافذة مبا يف ذلك ر�شوة موظفي
. احلكومة
.ميكن �أن ت�سبب �إحراجا لل�شركة �أو ت�ضعف الثقة بال�شركة يف حال مت الك�شف عنها

•
•
•
•
•

وعلى موظفي �شركة �إيكويت عند التعامل التجاري مع املمثلني �أو املوظفني �أو امل�س�ؤولني احلكوميني �أوال فهم القوانني
.ال�سارية وكذلك العادات والتقاليد املحلية
وت�شمل م�س�ؤولية قيام �شركة �إيكويت ب�أداء �أعمالها ب�صورة �أخالقية جميع العمالء وامل�ساهمني واملوردين واملناف�سني
.واملنظمني

EQUATE’s responsibility to conduct its business ethically extends to its customers, shareholders,
suppliers, competitors and regulators.
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الإلتزامات جتاه العمالء واملناف�سني واجلهات الرقابية
املناف�سة ومنع االحتكار والتجارة العادلة

 مما يعني االلتزام بالتناف�س �أخالقيا ومبا يتما�شى،تراعي �شركة �إيكويت املناف�سة احلرة والعادلة واملفتوحة يف العمل التجاري
.مع القوانني التي تدعم املناف�سة التجارية
.وتقوم �شركة �إيكويت بالإعالن والرتويج والت�سويق ملنتجاتها وخدماتها ب�أ�سلوب واقعي و�أمني يت�سم بال�شفافية
 وال يحق ملوظفي �شركة.ومتتلك دولة الكويت قوانني جتارية وت�شريعات ملكافحة االحتكار ل�ضمان املناف�سة احلرة وال�شريفة العادلة
 مع املناف�سني �أو غريهم والتي- مكتوبة �أو غري مكتوبة،ر�سمية �أو غري ر�سمية- �إيكويت القيام مبباحثات �أوالتو�صل �إىل اتفاقيات
، وهذا ي�شمل مناق�شة �أو عقد �إتفاقيات مع اجلهات املناف�سة حول الأ�سعار.تعيق �أو من املمكن ان تعيق املناف�سة احلرة واملفتوحة
 �أو تنفيذ، �أو و�ضع قيود على الإنتاج �أو التوزيع، �أو تقا�سم اال�سواق �أو العمالء، وتقدمي املناق�صات �أو العطاءات،و�شروط االئتمان
.مقاطعة �ضد املوردين �أو العمالء
 فمجرد وجود مظاهر اتفاق مع املناف�س يعد كافياً وقد ي�ؤدي،�إن اجلرائم املتعلقة باالحتكار ال ي�شرتط دوماً �أن تكون مقيدة كتابيا
.�إىل عقوبات م�شددة
 تعر�ض، �سواء ب�صورة متعمدة �أو ب�شكل عر�ضي،�إن انتهاك القوانني التجارية املتعلقة مبحاربة االحتكار والتجارة غري امل�شروعة
.�شركة �إيكويت واملوظفني وامل�س�ؤولني والإدارة العليا لعقوبات مدنية �أو جنائية خطرية �أو دعاوى ق�ضائية
. فعليه الإبالغ عنها باتباع �إحدى الو�سائل املذكورة يف ختام هذا امليثاق،يف حال مالحظة �أي موظف لتجاوزات تتعلق باالحتكار

احل�صول على معلومات تخ�ص اجلهات املناف�سة

 على موظفي �شركة �إيكويت �إ�ستخدام املعلومات والبيانات،عند جمع املعلومات التجارية حول املنتجات واخلدمات واال�سعار
. وي�شمل ذلك املواد املطبوعة وحتليالت الأ�سواق والتقارير وغري ذلك،ًاملتوفرة علنا

على املوظفني عدم البحث وال�سعي للح�صول �أو قبول املعلومات ال�سرية التي تخ�ص اجلهات املناف�سة دون احل�صول
الر�شوة او ال�سرقة �أو التدلي�س �أو-  وتتعهد �شركة �إيكويت بعدم ا�ستخدام و�سائل غري قانونية.على موافقة تلك اجلهات
. �أو و�سائل جتارية غري �أخالقية للح�صول على معلومات اجلهات املناف�سة-التج�س�س با�ستخدام االجهزة الإلكرتونية
 فعليه الإبالغ،يف حال مالحظة �أي موظف لتجاوزات تتعلق باحل�صول على معلومات جهات مناف�سة ب�أ�ساليب غري قانونية
.عنها باتباع �إحدى الو�سائل املذكورة يف ختام هذا امليثاق

�ضوابط حماية �أنظمة الكمبيوتر واالت�صاالت
تعتمد �شركة �إيكويت على �أنظمة الكمبيوتر والإت�صاالت ملواجهة املتطلبات الت�شغيلية واملالية واملعلوماتية مما يعني
 وهذه احلماية م�س�ؤولية م�شرتكة بني جميع مالك �أنظمة البيانات،�ضرورة حماية تلك االنظمة من �سوء الإ�ستخدام
. والربامج على اختالف �أنواعها
.ويجب على جميع موظفي وم�س�ؤويل �شركة �إيكويت الإملام واتباع �ضوابط نظم املعلومات يف ال�شركة
 فعليه الإبالغ عنها،يف حال مالحظة �أي موظف لتجاوزات تتعلق ب�سوء ا�ستخدام �أنظمة املعلومات واالت�صاالت يف ال�شركة
.باتباع �إحدى الو�سائل املذكورة يف ختام هذا امليثاق
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Obligations to customers, competitors and regulators
Competition, Antitrust and Fair Trade
EQUATE is committed to free, fair and open business competition, and is equally
committed to competing ethically and in compliance with laws that foster competition in the
marketplace.
EQUATE advertises and promotes its products and services in a factual, honest and informative
way.
Kuwait has antitrust and trade laws that demand free and fair competition. EQUATE employees,
will not have discussions or reach agreements, whether formal or informal, written or unwritten,
with competitors, or others, which restrict and can restrict free and open competition. This
includes discussing or making agreements with competitors about: prices or credit terms,
submission of bids or offers, allocation of markets or customers, restrictions on production or
distribution, or boycotts of suppliers or customers. Antitrust offenses do not have to involve
anything in writing; even the appearance of an understanding with a competitor is sufficient
and may bring serious penalties.
Violations of antitrust laws, either deliberate or accidental, expose EQUATE and individual
employees, officers and directors to serious civil or criminal penalties or lawsuits. For any
issues concerning antitrust compliance, we encourage you to use any of the reporting methods
listed at the end of this Code.

Gathering Competitive Information
EQUATE expects employees to use publicly available information including published
articles, market analyses and reports when obtaining competitive information about products,
services, and prices. Employees should not seek a competitor’s conﬁdential information or
accept anyone’s conﬁdential information without the owner’s consent. In no case will EQUATE
use illegal - theft, bribery, misrepresentation or espionage through electronic devices - or
unethical business means to obtain competitive information.
For any issues concerning competitive information, we encourage you to use any of the
reporting methods listed at the end of this Code.

Computer Systems and Telecommunication Security Policy
EQUATE relies on computer systems and telecommunications to meet our operational,
ﬁnancial, and informational requirements. It is essential that those systems be protected from
misuse. The application/data owner(s) and Information Systems share responsibility for such
protection.
All employees, officers, and directors are required to be familiar with and follow the EQUATE
IT Policies.
We encourage all employees to use any of the reporting methods listed at the end of this Code
for all issues concerning the use of computers and telecommunication systems.
7

All around you

Use of Company Resources
EQUATE’s resources are primarily intended for business use. Employees may occasionally
use Company resources, such as a copy machine, computers, Internet access, telephone, or
e-mail, for personal use. Personal use of Company resources on an occasional and limited
basis is acceptable as long as EQUATE ’s Information Systems and other policies are followed,
there are no measurable increased costs, and co-workers are not distracted by the use.

�إ�ستخدام موارد ال�شركة

 فرغم كونها �أدوات.يحق ملوظفي �شركة �إيكويت �إ�ستخدام بع�ض موارد وممتلكات ال�شركة لأغرا�ض �شخ�صية
 �إال �أنه يحق للموظفني ا�ستخدام �آالت ت�صوير امل�ستندات و�أجهزة الكمبيوتر،خم�ص�صة لأداء مهام العمل يف ال�شركة
وخدمة الإنرتنت والهاتف والربيد الإلكرتوين ب�صفة �شخ�صية و�ضمن نطاق حمدود مع مراعاة �إتباع �ضوابط ا�ستخدام
 �إ�ضافة �إىل عدم الت�سبب بتكاليف �إ�ضافية ودون �إزعاج،�أنظمة املعلومات واالت�صاالت يف �شركة �إيكويت وغريها من اللوائح
.لزمالء العمل

Information Systems and Data
Computers and all information on EQUATE computers, as well as any EQUATE information
on your home computer or other device, are Company property. Use licensed software or
documentation according to licensing agreements and do not duplicate it without expressed
permission. Protect any passwords that provide access to Company networks. You are
responsible for what you say in an e-mail message. Do not use your EQUATE title or contact
information for personal mail, e-mail or anything other than Company business unless you have
specific permissions to do so.

�أنظمة املعلومات والبيانات

تعترب �شركة �إيكويت هي املالك جلميع �أجهزة الكمبيوتر وكافة املعلومات التي حتملها الأجهزة التابعة لل�شركة وكذلك
.�أي معلومات �أو مواد تتعلق بال�شركة على جهاز الكمبيوتر ال�شخ�صي للموظف �أو �أي جهاز �آخر
على جميع املوظفني �إ�ستخدام الربامج والوثائق املرخ�صة وفقا التفاقيات الرتخي�ص مع مراعاة عدم ن�سخ �أي برنامج
 ويجب على كل موظف املحافظة على �سرية جميع كلمات ال�سر املرتبطة.دون موافقة �صريحة من اجلهة امل�صنعة
.ب�شبكات ال�شركة

Each employee, officer and director must ensure that their use of EQUATE information systems,
networks and tools meet EQUATE standards and policies, including IT policies, security and
data protection requirements, import/export regulations and local legal requirements.

 ال يحق، وما مل يكن هناك �إذن خا�ص و�صريح.كل موظف م�س�ؤول عن حمتوى ر�سائل الربيد الإلكرتوين ال�صادرة منه
لأي موظف ا�ستخدام م�س ّماه الوظيفي �أو معلومات االت�صال اخلا�صة بالعمل عند ا�ستخدام الربيد �أو الربيد الإلكرتوين
.�أو غريها لأغرا�ض �شخ�صية ال تتعلق بالعمل

Safeguarding Important Information

يجب على جميع املوظفني وامل�س�ؤولني يف �شركة �إيكويت التاكد من ا�ستخدام �أنظمة معلومات ال�شركة و�شبكاتها و�أدواتها
ب�صورة تتوافق مع القوانني املحلية ولوائح و�سيا�سات ال�شركة مبا يف ذلك لوائح �أنظمة املعلومات ومتطلبات حماية وت�أمني
.البيانات واال�ستالم والإر�سال وغريها من الأمور ذات العالقة

EQUATE ’s records, ﬁles, data, and technical information are critical to our success. We
must all work to ensure that Company information is appropriately protected at all times.

Conﬁdential Information
Conﬁdential information includes trade secrets, proprietary know-how, personnel records,
business plans and proposals, capacity and production information, marketing or sales forecasts
and strategies, client and customer lists, pricing lists or strategies, construction plans, supplier
data, business leads, research and development (R&D) information, as well as financial and
company performance data.
EQUATE employees are responsible for protecting all conﬁdential information. EQUATE
information is for Company business use only. Disclose it only to those people with a legitimate
business need when it serves EQUATE’s interests. Do not discuss such information with people
outside EQUATE, including family members. Do not leave conﬁdential records or documents in
places where others may read them. Do not discuss or work with EQUATE data in public areas
where the conversation may be overheard or the data compromised.
We respect the trade secrets, copyrights, trademarks, and patent rights of others. Unless
authorized by the owner, or if the use is an otherwise permitted use under the law, copying of
such material may violate the law and the Code.
Do not disclose any previous employer’s conﬁdential information without written consent of
that employer. Employees leaving EQUATE will also have a continuing obligation to protect
EQUATE’s conﬁdential information.
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حماية املعلومات الهامة
تعترب جميع �سجالت وملفات وبيانات ومعلومات �شركة �إيكويت ذات �أهمية يف جناح ال�شركة وعلينا جميعا الت�أكد
.من حمايتها التامة يف جميع الأوقات

�سرية املعلومات

، وخطط العمل واملقرتحات، و�سجالت املوظفني، واملعرفة الفنية، الأ�سرار التجارية:ت�شمل املعلومات ال�سرية
 وخمططات وا�سرتاتيجيات الت�سويق واملبيعات وقوائم العمالء والزبائن،ومعلومات ال�سعة الإنتاجية والإنتاج الفعلي
 وو�سائل الن�شاط التجاري ومعلومات البحث، �أو الإ�سرتاتيجيات وخطط الإن�شاء وبيانات املوردين،وقوائم اال�سعار
.والتطوير والبيانات املالية وبيانات �أداء ال�شركة
كل موظف يف �شركة �إيكويت م�س�ؤول عن حماية كافة املعلومات ال�سرية مع مالحظة �أن معلومات ال�شركة خم�ص�صة
 ال تناق�ش تلك املعلومات.فقط لأداء الأعمال وال ميكن الك�شف عنها �إال �إذا اقت�ضى ذلك م�صلحة العمل يف �شركة �إيكويت
 وال ترتك ال�سجالت �أو امل�ستندات ال�سرية يف �أماكن ميكن.مع ا�شخا�ص خارج �شركة �إيكويت مبا يف ذلك �أفراد �أ�سرتك
للآخرين الإطالع عليها وال تناق�ش �أو تتعامل مع بيانات ال�شركة يف الأماكن العامة بحيث ميكن �سماع املحادثة �أو ميكن
.�أن تتعر�ض خلطر الك�شف
حترتم �شركة �إيكويت جميع اال�سرار التجارية وحقوق الن�شر والت�أليف والعالمات التجارية وبراءات االخرتاع اململوكة
 ف�إن ن�سخ تلك، وما مل يتم احل�صول على �إذن املالك �أو �إذا كان الإ�ستخدام م�سموحا به �ضمن القانون،للجهات الأخرى
.املواد قد يعد �إنتهاكا للقانون وهذا امليثاق
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 وال يحق �أبداً للأ�شخا�ص.ال تك�شف املعلومات ال�سرية اخلا�صة بجهة عملك ال�سابقة دون موافقة خطية من تلك اجلهة
.الذين يرتكون العمل يف �شركة �إيكويت الك�شف عن املعلومات ال�سرية اخلا�صة بال�شركة
ويجب مالحظة �أن احل�صول غري القانوين على املعلومات ال�سرية اخلا�صة باجلهات الأخرى قد يعر�ض �شركة �إيكويت
 وقد ي�ؤدي الك�شف عن املعلومات ال�سرية اخلا�صة بال�شركة دون �إذن م�سبق �إىل فقدان حقوق ملكية.للم�ساءلة القانونية
 ال ت�س�أل وال تك�شف عن معلومات �سرية وهذا ينطبق على معلومات ال�شركة وكذلك املعلومات التي تخ�ص.فكرية قيمة
.جهة �أخرى مثل العمالء او املو ّردين �أو املناف�سني

�سرية البيانات

تتناول �سرية البيانات حماية البيانات ال�شخ�صية وهي �أي معلومات للتعريف عن �شخ�ص ما ب�شكل مبا�شر �أو غري
 وتقع على جميع املوظفني.مبا�شر مثل املعلومات ال�شخ�صية �أو الوظيفية �أو الطبية �أو املالية �أو التعليمية �أو التدريبية
م�س�ؤولية الت�أكد من الإلتزام مبتطلبات �سرية البيانات مبوجب قوانني وت�شريعات الدول ذات العالقة ومبوجب لوائح
. ويجب �أي�ضا على املوظفني الإحاطة بال�سيا�سات وال�ضوابط ذات ال�صلة. و�ضوابط ال�شركة

املعلومات الداخلية والتداول الداخلي

هناك حاالت ميتلك فيها املوظف معلومات غري متوفرة لعموم امل�ستثمرين حول �شركة �إيكويت �أو اجلهات التابعة لها
، وقد تكون هذه املعلومات الداخلية متعلقة بخطط.�أو �شركات زميلة �أو �شركات متار�س بع�ض الأعمال مع �شركة �إيكويت
 �أو ت�صرف يف الكيانات �أو امل�شاريع التجارية �أو، �أو ا�ستحواذات، �أو اندماجات، �أو �إجراءات حديثة،�أو منتجات جديدة
، �أو مفاو�ضات متعلقة بعقود هامة �أو عالقات جتارية مع جهات �أخرى، �أو �أرباح، �أو مبيعات، �أو م�شاكل،الأوراق املالية
 ويجب مالحظة �أن �أي موظف يف �شركة �إيكويت قد يطلع على. �أو غريها من املعلومات املالية،�أو خ�صومة ذات �ش�أن
.معلومات داخلية ويف هذه احلالة ت�سري عليه القيود التالية
، مبعنى �أن تكون معتربة وذات قيمة للم�ستثمر العادي عند اتخاذ قراره اال�ستثماري،�إذا كانت املعلومات الداخلية جوهرية
فيجب على ال�شخ�ص عدم بيع �أو �شراء �أ�سهم �شركة �إيكويت �أو �أ�سهم ال�شركات املرتبطة ب�شركة �إيكويت بناء على تلك
 ويجب كذلك على الأفراد عدم القيام.املعلومات �أو تقدمي تلك املعلومات للآخرين حتى ت�صبح تلك املعلومات عامة وعلنية
 مت احل�صول-غري متاحة للعامة- ب�شراء �أو بيع �أ�سهم �أي �شركة �أخرى تتوفر عندهم عنها معلومات داخلية جوهرية
 ويجب عليهم �أي�ضا عدم تقدمي تلك املعلومات الداخلية للآخرين حتى،عليها نتيجة لعملهم مع �شركة �إيكويت �أو غري ذلك
 و�إذا قام. توفري املعلومات الداخلية �أو �إخبار الآخرين عنها: وي�شمل التداول الداخلي.ت�صبح تلك املعلومات عامة وعلنية
 ف�إن ذلك املوظف،�أي �شخ�ص بعملية �شراء �أو بيع �أ�سهم ا�ستنادا على معلومات داخلية �أف�شاها موظف يف �شركة �إيكويت
.مذنب بالتداول الداخلي حتى مع عدم قيامه باال�ستثمار �أو االجتار

�إدارة ال�سجالت

تعترب ال�سجالت واملعلومات ممتلكات هامة ل�شركة �إيكويت ب�صفتها عنا�صر حيوية لإتخاذ القرارات وعمليات
 يقوم املوظف ب�إن�شاء �سجالت جديدة، ويف كل يوم. ويجب �إدارتها بطريقة �سليمة للمحافظة على قيمتها كاملة،الت�شغيل
 �إن �سوء �إ�ستخدام �أو �سوء �إدارة �أو حتى.�أو يتم ائتمانه على هذه املمتلكات ال�ضرورية لأداء الأعمال يف �شركة �إيكويت
الك�شف عن تلك املمتلكات عن عمد �أو ب�سبب الإهمال ميكن �أن يوفر للجهات الأخرى ميزة تناف�سية ت�ؤثر �سلبا على �شركة
.�إيكويت �أو مكانتها العامة �أو ت�ؤدي �إىل تكاليف �إدارية ال داعي لها
 فال بد،يجب على جميع املوظفني االطالع على �سيا�سة �إدارة ال�سجالت وما يتعلق بها من بيانات تنطبق على �أعمالهم
 لن، لذلك.لل�شركة من املحافظة على م�صداقية �إدارة ال�سجالت وتخفي�ض ما يتعلق بها من تكاليف �إىل احلد الأدنى
 ويجب على،تتهاون ال�شركة يف الت�صرف مع النواق�ص والثغرات يف ال�سجالت �أو االحتفاظ بها ملا بعد الفرتات املقررة
.كل موظف ب�صفة يومية مراعاة �إدارة ال�سجالت واملعلومات ب�صورة فعالة
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Improper receipt of others’ conﬁdential information may expose EQUATE to potential legal
liabilities. Improper disclosure of Company conﬁdential information may result in the loss of
valuable intellectual property rights. Do not ask for or disclose information that should remain
private. This applies to Company information as well as to information that belongs to another
entity, such as customers, suppliers or competitors.

Data Privacy
Data privacy addresses the protection of personal data, which is any information that
directly or indirectly identiﬁes a natural person. Examples of personal data include personal,
employment, medical, ﬁnancial and educational and training information. All employees are
responsible for ensuring compliance with the data privacy requirements under the laws and
regulations of the respective countries and under the Company guidelines/policies. Employees
are expected to be familiar with the relevant policies and procedures.

Inside Information and Trading
Sometimes employees have information about EQUATE, its subsidiaries or affiliates, or
about a company with which EQUATE does business that is not known to the investing public.
Such inside information may relate to plans, new products or processes, mergers, acquisitions
or dispositions of entities, businesses or securities, problems, sales, proﬁtability, negotiations
relating to signiﬁcant contracts or business relationships with others, signiﬁcant litigation, or
other ﬁnancial information. It is important to understand that any individual working at EQUATE
may acquire inside information and be subject to the following restrictions.
If the inside information is material - that is, if a reasonable investor would consider the fact
important in reaching an investment decision - then the individual should not buy or sell EQUATE
securities or securities of companies associated with EQUATE based on insider information
nor provide such information to others, until such information becomes public. Further,
individuals should not buy or sell securities in any other company about which they have
material non-public inside information gained as a result of their EQUATE work or otherwise,
nor provide such inside information to others, until such information becomes public. Insider
trading also includes “tipping” or telling others about insider information. If any person buys or
sells securities based on an EQUATE employee’s tip, such employee can be guilty of insider
trading even if he/ she himself/herself does not trade.

Records Management
Records and information are important assets of the Company. They are vital components
of our decision-making and operational processes and must be properly managed to obtain
and preserve their full value. Each day you generate or are entrusted with these assets - assets
required to conduct EQUATE business. Mismanaging or even deliberately or inadvertently
releasing these assets could provide others a business advantage, cause harm to EQUATE or
EQUATE ’s public image, or create unnecessary administrative costs.
All employees are required to be familiar with the Records Management policy and schedules
applicable to their work. The Company needs to maintain the credibility of the records
management program and minimize records-related costs. It cannot tolerate gaps or records
held beyond the established retention periods. Individual responsibility in day-to-day activities
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is key to effective information and records management. Refer to the Records Management
policy in ODMS 05.04.03 for more details.
Kindly use any of the reporting methods described in the last page of this document for reporting
any issues related to safeguarding of important Information.

Interactions with the Public
Communications with the Public
EQUATE strives to communicate with the public in an accurate and consistent manner. To
be sure that we comply with the law while still protecting our conﬁdentiality and interests, only
those who are speciﬁcally trained in particular areas and whose jobs and responsibilities include
communications with the public or the media should represent EQUATE to the public or the
media. All inquiries, either verbal or written, from an outside contact about a Company matter
should be directed to the Corporate Communication Group or EMT.
If you express a personal view in a public forum (such as a letter to the newspaper), do not use
Company letterhead or Company e-mail or provide reference to your business address or title.

Corporate Social Responsibility
Charitable Activities
EQUATE is a vital part of the communities that host our facilities. Through the office of the
CEO and through our Corporate Social Responsibility (CSR) activities, EQUATE participates
in many sustainability, humanitarian and charitable endeavors in Kuwait. That participation
ranges from cash contributions to donations of EQUATE products and other resources.
When the Company elects to participate in a community project and utilize limited employee
time and Company resources, site management communicates to employees in advance that
the effort is a Company sponsored project.
Be sure to separate your personal community activities from your work. Pursue community
activities on your own time, with your own resources and as an individual private citizen, but
not as a representative of EQUATE. Do not claim to represent, or imply representation of, the
Company to the public or in any public process or forum unless speciﬁcally requested to do so
by management.
The continuing development of international codes of conduct and principles governing CSR
are positive indicators for redeﬁning business accountability. EQUATE respects and supports the
efforts of others in such endeavors and also recognizes that every global code of conduct and/
or CSR initiative may have a signiﬁcant impact on our Company’s operations and businesses
worldwide. EQUATE will continue to review and understand the implications of the initiatives in
order to remain consistent, wherever possible, with those external codes.
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.ODMS 05.04.03  يرجى مراجعة �سيا�سة �إدارة ال�سجالت يف البند،ملزيد من املعلومات
 يرجى ا�ستخدام �إحدى و�سائل التبليغ املذكورة يف ختام،وللإبالغ عن �أي جتاوزات تتعلق ب�إدارة وحماية املعلومات الهامة
.هذا امليثاق

التفاعل مع املجتمع
التوا�صل مع املجتمع

 ول�ضمان االلتزام بالقانون جنبا.تبذل �شركة �إيكويت ق�صارى اجلهد للتوا�صل مع املجتمع ب�صورة فعالة ومن�سجمة
 ف�إن متثيل �شركة �إيكويت يف التوا�صل والتعامل مع خمتلف و�سائل الإعالم،�إىل جنب مع حماية م�صالح و�أ�سرار ال�شركة
و�شرائح املجتمع حم�صور وحمدد بفئة معينة من املوظفني الذين تلقوا التدريب الالزم لأداء هذه املهام ويقع ذلك �ضمن
.م�س�ؤولياتهم الوظيفية
 حول �أمر يخ�ص ال�شركة-�سواء كانت �شفهية �أو خطية- ويجب توجيه كافة الإ�ستف�سارات الواردة من خارج ال�شركة
.ملجموعة العالقات العامة والإعالم �أو الإدارة العليا ل�شركة �إيكويت
 فعليه عدم،-مثل امل�شاركة يف ال�صحف- �إذا كان املوظف يف ال�شركة يعرب عن وجهة نظر �شخ�صية �ضمن نطاق عام
�إ�ستخدام �أوراق ال�شركة الر�سمية �أو الربيد الإلكرتوين لل�شركة �أو الإ�شارة �إىل عنوان العمل �أو امل�سمى الوظيفي يف
.ال�شركة

امل�س�ؤولية املجتمعية لل�شركة
الفعاليات التنموية

 وت�ساهم ال�شركة يف العديد من الفعاليات والأن�شطة.�إن �شركة �إيكويت عن�صر فعال يف املجتمعات التي تعمل فيها
التنموية واخلريية والإن�سانية يف دولة الكويت وذلك من خالل مكتب الرئي�س التنفيذي و�أن�شطة برنامج امل�س�ؤولية
.املجتمعية للم�ؤ�س�سات عن طريق التربعات النقدية والعينية واملبادرات التوعوية
 ف�إن عليها،وعندما تقوم ال�شركة ب�إطالق مبادرة جمتمعية ت�ستفيد خاللها من �أوقات املوظفني املحدودة وموارد ال�شركة
.�إبالغ املوظفني مقدما ب�أن هذه الفعالية حتت رعاية ال�شركة
 فيحق للموظف متابعة.ويجب على كل موظف الت�أكد من ف�صل ن�شاطاته الإجتماعية ال�شخ�صية عن عمله يف ال�شركة
�أن�شطته الإجتماعية يف وقته اخلا�ص وبا�ستخدام موارده اخلا�صة كفرد ومواطن يقوم بن�شاط �شخ�صي ولي�س كممثل
 وال يحق لأي موظف ادعاء متثيل �شركة �إيكويت �أو الإيحاء بتمثيل ال�شركة �أمام املجتمع �أو يف �أي منا�سبة.ل�شركة �إيكويت
.ما مل يح�صل على �إذن حمدد ووا�ضح للقيام بذلك من الإدارة العليا لل�شركة
�إن التطوير امل�ستمر يف املواثيق الدولية لأداء الأعمال واملباديء التي حتكم امل�س�ؤولية املجتمعية امل�شرتكة م�ؤ�شر �إيجابي
 و�شركة �إيكويت حترتم وتدعم جهود الآخرين املتعلقة بذلك التطوير وترى �أي�ضا.لإعادة تعريف مبد�أ امل�س�ؤولية يف العمل
�أن �أي ميثاق عاملي لأداء العمل �أو مبادرة ترتبط بامل�س�ؤولية املجتمعية قد يكون لها ت�أثري هام على عمليات �شركة �إيكويت
 �سوف ت�ستمر �شركة �إيكويت يف االطالع على، وح�سب الإمكانيات املتاحة.والن�شاطات التجارية يف كافة �أرجاء العامل
.ومتابعة ت�أثري خمتلف املبادرات ل�ضمان املواءمة مع تلك املواثيق اخلارجية
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و�سائل التبليغ عن التجاوزات

Reporting Methods

وبا�ستطاعة جميع املوظفني والعمالء واملوردين وامل�ساهمني التف�ضل مبالحظاتهم �أو التبليغ عن التجاوزات دون �أدنى
 وميكنهم يف نف�س الوقت طلب امل�شورة من جلنة ميثاق �أداء العمل حال،خ�شية من التعر�ض لالنتقام �أو امل�ضايقة �أو الث�أر
.وجود �أي م�شاكل حالية �أو حمتملة

Employees, customers, suppliers and stakeholders can always report a concern or
breach without fear of reprisal, harassment or retaliation. At the same time, they can also seek
advice from the Ethical Committee whenever they have a question regarding the recognition
of actual or potential problems.

مت توفري الو�سائل التالية للتبليغ واال�ستف�سار عن �أي جتاوزات تتعلق بهذا امليثاق و�أي�ضا �إبداء املقرتحات لتطوير هذا
.امليثاق
 وميكن احل�صول على، تتوفر هذه ال�صناديق يف م�صانع ال�شركة ومقرها الرئي�سي:• �صناديق ال�شكاوى واالقرتاحات
.خمتلف ا�ستمارات التبليغ واالقرتاحات واال�ستف�سارات عرب �صفحة االنرتانت الداخلية لل�شركة
 �ساعة24 ) املزود بجهاز الرد الآيل بحيث يتم ا�ستقبال املكاملات على مدار+965( 2576 - 5858 • رقم الهاتف
.طوال �أيام الأ�سبوع
. ال�ستالم خمتلف االقرتاحات واال�ستف�سارات والبالغاتcobc@equate.com :• الربيد الإلكرتوين
 �سوف تقوم جلنة ميثاق �أداء العمل بالتحقيق عن �أي �سلوك ي�ؤثر على،ومع مراعاة خ�صو�صية وم�صالح جميع الأفراد
 وعلى جميع املوظفني التعاون مع �أع�ضاء اللجنة املذكورة عند �إجراء،�سمعة ال�شركة �أو يخالف �سلوك العمل الأخالقي
.�أي حتقيق

�سيا�سة عدم الإنتقام

The following reporting methods have been set in place at EQUATE to receive any query,
suggestion or concern regarding this code or to report a violation or non-compliance to this
code.
• Drop boxes distributed across the plant site and offices including HQ building. The Query/
Suggestion/Concern Form is available on the main page of EQUATE Intranet.
• Telephone: (+965) 2576 - 5858, with an answering machine that would receive calls 247/.
• Email address: cobc@equate.com for inquiries, suggestions and reports about violations.
While the privacy and interests of individuals are respected, the COBC Committee will
appropriately investigate any behavior that may damage the reputation of EQUATE or impact
ethical business conduct. All employees must fully cooperate with any such investigation.

Non-Retaliation Policy

على موظفي �شركة �إيكويت عدم ال�شعور ب�أي قلق جتاه �إمكانية تعر�ضهم لالنتقام عند قيامهم بالتبليغ عن جتاوزات
�سواء باللفظ �أو-  وكذلك يجب مالحظة �أن توجيه اتهامات زائفة وعبارات م�شينة.�أخالقية �أو قانونية قام بها الآخرون
. حول تلك املخالفات �أمر حمظور ب�شكل قاطع-الكتابة

Employees need not be concerned about retaliation from others if and when they report what
they suspect to be unethical or illegal activities. At the same time, making false accusations
and giving defamatory statements, whether verbal or written, of such violation is also strictly
prohibited.

– ولن تتهاون �شركة �إيكويت يف التعامل مع �أي �سلوك ي�شري �إىل الرغبة يف االنتقام �أو احلاق الأذى ب�أي �شخ�ص قام
 و�سوف تقوم ال�شركة باتخاذ �إجراءات ت�أديبية قد. بالتبليغ عن جتاوزات ثابتة �أو م�شكوك فيها لهذا امليثاق- بح�سن نية
.ت�صل �إىل حد الف�صل من العمل �ضد �أي موظف له دور يف عمل انتقامي

EQUATE will not tolerate any reprisal or retaliation against a person who, in good faith, reports
a known or suspected violation of this Code. EQUATE will take disciplinary action, up to and
including discharge from employment, against any employee involved in retaliation.
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