
  

  التمییز عدم
نأمل في موردینا أن یوفروا فرص عمل عادلة للموظفین وطالبي 
العمل دون اعتبار العرق أو الدین أو اللون أو الجنس أو األصل 
القومي أو السن أو الحالة كمحارب قدیم في الجیش األمریكي أو 

أو الحالة تعبیر الة أو یالنسب أو التوجھ الجنسي أو الھو
االجتماعیة أو التركیب األسري أو المعلومات الوراثیة أو اإلعاقة 

العقلیة أو البدنیة طالما أن المھام األساسیة للوظیفة یمكن أن 
  . المالئمةالتجھیزاتتؤدى في ظل وجود أو انعدام 

  

  اتمعادن الصراع
 نتوقع من موردینا اتخاذ خطوات لتحدید ما إذا كانت منتجاتھم

القصدیر والتنتالوم والذھب  (اتتحتوي على معادن صراع
 فعلیھم تنفیذ عملیات سلسلة ،وإذا كان األمر كذلك) والتنغستن

التورید الالزمة لتحدید مصادر ھذه المعادن ودعم الجھود الرامیة 
إلى القضاء على استخدام معادن الصراع التي تمول بطریقة 

ھا الجماعات المسلحة في مباشرة أو غیر مباشرة أو تستفید من
  .جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة أو الدول المجاورة

  

  البیئة
 المخاطر بفاعلیة تتم فیھا إدارةنتوقع من موردینا العمل بطریقة 

  . البیئةةیا على الموارد الطبیعیة وحمةحافظوالم
كما نتوقع من موردینا تطبیق مبادئ نظام اإلدارة البیئیة لوضع 

األخطار والفرص المرتبطة بالبیئة بما /ارة المخاطرنھج منظم إلد
 االلتزام بالقوانینعدم المترتبة على في ذلك المخاطر المحتملة 

وفقدان السمعة وفرص نمو األعمال التجاریة من خالل التشغیل 
  .واإلدارة الجیدة للمنتجات

  

  وسالمة الموظفصحة 
ة واللوائح قوانین الصحة والسالمااللتزام بنتوقع من موردینا 

وعلى الموردین توفیر . والسیاسات واإلجراءات المعمول بھا
الصحة والسالمة والرفاھیة للعاملین لدیھم ولزوارھم ولآلخرین 

  . الذین قد یتأثرون بأنشطتھم
  

  التحرش
بیئة عمل في موظفین یتأكدوا من عمل النتوقع من موردینا أن 

 أو أي سلوك ةظی واللفة والنفسیة الجسدیالمضایقاتخالیة من 
  .آخر من السلوكیات المسیئة

  

  مكان عمل خالي من المخدرات
 العقاقیرعمل خالي من الإننا نتوقع من موردینا الحفاظ على مكان 

  .المحظورة

  

  اإلبالغ 
لى ینبغي أن تتاح للعاملین لدى موردینا إمكانیة الوصول إ

وسیلة مالئمة لرفع القضایا أو المخاوف دون خشیة 
  .االنتقام

  
  تنوع الموردین

 ألخرى، دولةًنظرا الختالف متطلبات سلسلة التورید من 
ًفإنھ ینبغي على موردینا أن یدركوا أننا غالبا ما یكون لدینا 

قد وھو ما العمالء حسب توجیھات  ینلموردلأھداف إدماج 
قنوات إمداد داخلیة سواء من ین باالستعانة بمزودتطلب ی

 اتشركبالیمكن تعریفھ وھو ما . قبلنا ومن قبل موردینا
 اتشركال أو المحرومةصغیرة ال اتشركالصغیرة، أو ال
من قبل معتمدة ال اتشركالمملوكة المرأة، أو الصغیرة ال

إدارة الشركات الصغیرة بالوالیات المتحدة 
)HUBZone( دامى المحاربین یملكھا قات التي شركال أو

 یملكھا قدامى المحاربین من  التيصغیرةال اتشركالأو 
 اتشركالذوي اإلعاقات الناتجة عن أداء الخدمة، أو 

  .صلیةاألشركة المتوسطة، أو ال/صغیرةال
  

  مدونة قواعد السلوك
  والموردین الفرعیین

إننا نتوقع من موردینا أن تكون لدیھم نظم إدارة، تتناسب 
لقوانین واللوائح االلتزام با أعمالھم، لتأكید مع حجم وطبیعة

والتوقعات المرتبطة أو المنصوص علیھا صراحة في 
نتوقع من . مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردین

موردینا تنفیذ مدونة قواعد السلوك الخاصة بھم، وتعمیم 
مبادئ مدونة قواعد السلوك على الجھات التي تقدم السلع 

  .وردوالخدمات إلى الم

تب األخالقیات وذكر مكبال تتردد في االتصال 
  .أسئلتك على المدونة/تعلیقاتك

    LM ETHIC (800-563-8442)-800  :اتصل
 اطلب كود الوالیات المتحدة ثم: لالتصال من الخارج

800-563-8442    
 :لمن یعانون من عیب في السمع أو الكالم

 800-441-7457    

 ریةمكتب األخالقیات وسلوك األعمال التجا: للمراسلة الكتابیة
  )Lockheed Martin Corporation( شركة لوكھید مارتنب

6801 Rockledge Drive  
Bethesda, MD 20817   

  الوالیات المتحدةكود : فاكس

  6442-897-301+) إذا لزم األمر(
  corporate.ethics@lmco.com :  برید الكتروني

  سلوكال قواعد مدونة
  للموردین

قیم أساسیة تشكل مبادئنا وترشدنا خالل عملیاتنا بثالث  في شركة لوكھید مارتننتمسك 
. نفعل ما ھو صواب ونحترم اآلخرین و نؤدي عملنا بتمیز: وعالقاتنا الیومیة، وھي

لنزاھة، وأن أن نسلك مع أنفسنا أعلى قدر من اوإن ھذه القیم األساسیة البسیطة تؤكد 
سلوك األعمال  نقدم منتجات ذات جودة عالیة مع اتباع جمیع القوانین واللوائح ومعاییر

وھذا ما یأملھ منا عمالؤنا . المعمول بھا، وتجنب مجرد الظھور بمظھر غیر الئق
أن كل موردینا في ملتزمون بتحقیق تلك اآلمال، ونحن على ثقة إننا . انوومساھم

  .لك القیمتسیقدرون وشركائنا 

تعبر مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموردین عن اآلمال التي نعقدھا على موردینا، 
. وتعكس المعاییر التي وضعناھا لموظفینا، ومجلس اإلدارة وغیرھم من شركاء العمل

  .ونود أن نتقدم لكم بجزیل الشكر على التزامكم المشترك بتحقیق ھذه المبادئ



  
  

  القوانین واللوائح والعقود
جمیع الواجبات والتوقعات تنفیذ یجب على موردینا، كحد أدنى، 

 جمیع القوانین واللوائح المعمول بھا في مجالااللتزام بمع 
تزام بجمیع شروط وأحكام كما یجب على الموردین االل. ھمأعمال

سیر العمل، واألحكام األخرى المنصوص علیھا في أمر شراء 
وعند أداء أعمال تجاریة دولیة، أو إذا كان المكان . لوكھید مارتن

الرئیسي للعمل خارج الوالیات المتحدة، یجب على الموردین أن 
  .لقوانین واللوائح المحلیةیلتزموا با

  

  مكافحة الفساد
 سیاسة الشركة مع الفساد، وتحظر على أي شخصال تتسامح 

یقوم بتنفیذ األعمال بالنیابة عن الشركة بما في ذلك الموردین، 
عرض أو تقدیم أي مدفوعات من األموال أو أي شيء ذو من 

قیمة للمسؤولین الحكومیین، أو األحزاب السیاسیة، أو المرشحین 
 عرض ك ذلویشمل. للمناصب العامة، أو غیرھم من األشخاص

أو من أي عمیل أو /أو تلقي أي رشوة أو عمولة لحساب و/و
وتحظر سیاستنا على وجھ التحدید تسھیل . مورد أو شخص آخر

التي تقدم لتسریع وتیرة األداء أو ضمان أداء إجراء (المدفوعات 
حكومي روتیني مثل الحصول على تأشیرة أو التخلیص 

سالمة الشخصیة إذا ، ولكنھا تسمح بتقدیم مدفوعات ال)الجمركي
  .كان ھناك خطر وشیك على الصحة أو السالمة

قوانین مكافحة الفساد التي تحكم یلتزموا بیجب على موردینا أن 
 التي یعملون فیھا، مثل قانون الممارسات الدولالعملیات في 

  .األجنبیة الفاسدة األمریكي وقانون الرشوة البریطاني
  

  مجامالت األعمال/الھدایا
منتجاتنا وخدماتنا ونتجنب استخدام جدارة على أسس نتنافس 

ونتوقع . تبادل مجامالت األعمال لكسب مزایا تنافسیة غیر عادلة
نفس الشيء من موردینا عند تقدیم أو تلقي أي ھدیة أو مجاملة 

ویرجى . واألشیاء ذات القیمة المماثلةأعمال، بما في ذلك النقد 
الذین یشاركون بأي على وجھ الخصوص مالحظة أن موظفینا 

 یخضعون لقیود أكثر المشتریاتشكل من األشكال في قرارات 
 مجامالت أعمال، باستثناء ةصرامة، ویحظر علیھم قبول أی

ویجب على موردینا . ًالمواد الترویجیة ذات القیمة الضئیلة جدا
في أي عالقة تجاریة، أن یتأكدوا من أن القوانین واللوائح تسمح 

 ھدیة أو مجاملة أعمال؛ وأنھا ال تشكل انتھاكا ة أیبتقدیم أو تلقي
لقواعد ومعاییر منظمة المستلم؛ وأنھا تتسق مع عادات سوق 
  .ًالعمل المقبولة؛ و أنھا لن تؤثر سلبا على سمعة لوكھید مارتن

  الواردات/الرقابة على الصادرات
نتوقع من موردینا ضمان سیر ممارساتھم التجاریة 

ًوفقا لجمیع القوانین واللوائح المعمول بھا والتي 
تحكم تصدیر واستیراد قطع الغیار والمكونات 

لیة واألجنبیة والبیانات التقنیة ذات األصلیة المح
  .الصلة

  

  قطع الغیار المقلدة
إننا نتوقع من موردینا تطویر وتنفیذ والحفاظ على 
األسالیب والعملیات المناسبة لمنتجاتھم وخدماتھم 

للحد من مخاطر إدخال قطع الغیار والمواد المقلدة 
وینبغي أن تكون ھناك . في المنتجات المعدة للتسلیم

ات فعالة لكشف قطع الغیار والمواد المقلدة، عملی
  .وتحدید قطع الغیار البالیة عند االقتضاء

  مكافحة االحتكار /المنافسة العادلة
 لجمیع قوانین ًنتوقع من موردینا إجراء األعمال وفقا

ولوائح مكافحة االحتكار أو مكافحة المنافسة، 
ویشمل ذلك تجنب الممارسات التجاریة مثل الدخول 

في ترتیبات قد تسفر عن تقیید المنافسة بشكل غیر 
قانوني أو تتیح تبادل المعلومات التنافسیة بشكل غیر 
مالئم أو تثبیت األسعار، أو التواطؤ في المزادات أو 

ت أو تحدید الحصص في السوق بصورة المناقصا
 .غیر الئقة

  

  تضارب المصالح
إننا نتوقع من موردینا تجنب كل صور تضارب 

المصالح أو األنشطة التي تؤدي إلى احتمال ظھور 
تضارب في المصالح عند تعاملھم مع شركة لوكھید 

كما نتوقع من موردینا إبالغ شركة لوكھید . مارتن
 أو یحتمل أن تؤدي إلى مارتن، عن أي أنشطة تؤدي

وجود تعارض بین مصالحھم الشخصیة ومصالح 
  .شركة لوكھید مارتن

  ذات الملكیة الخاصة/المعلومات السریة
على موردینا أن یتوخوا العنایة الالزمة لحمایة جمیع 

ا في ذلك المعلومات السریة، المعلومات الحساسة، بم
وال ینبغي أن تستخدم . وذات الملكیة الخاصة والشخصیة

المعلومات في أیة أغراض خارج نطاق ترتیب األعمال 
  .مع شركتنا، دون إذن مسبق

  
  دقة السجالت/المسؤولیة المالیة

نتوقع من موردینا أن یتولوا تسجیل وحفظ وإبالغ وثائق 
ا في ذلك على سبیل المثال األعمال مع توخي الدقة، بم

ال الحصر، الحسابات المالیة، وتقاریر الجودة، وسجالت 
الوقت، وتقاریر المصاریف، وسیر العمل، والطلبات 

سلطات الالمقدمة إلى شركة لوكھید مارتن، أو العمیل أو 
  .یةالتنظیم

  حقوق اإلنسان
إننا نتوقع من موردینا أن یتعاملوا مع اآلخرین باحترام و كرامة وأن 

ن تكافؤ الفرص للجمیع یشجعوا التنوع واختالف اآلراء ویعززوا م
 .وأن یساعدوا في تكوین ثقافة شاملة وأخالقیة

 
  االتجار بالبشر

نتوقع من موردینا أال یشاركوا في االستخدام القسري أو االستعباد 
أو العمل بالسخرة أو العمل اإلجباري ) ما في ذلك عبودیة الدینب(

ویشمل ذلك حمل أو . للمسجونین أو الرق أو االتجار باألشخاص
إیواء أو تجنید أو نقل أو استقبال األشخاص المستضعفین عن طریق 

التھدید أو القوة أو القسر أو االختطاف أو االحتیال بغرض 
 .االستغالل

 
 عمالة األطفال

. نتوقع من موردینا ضمان عدم استغالل األطفال في أداء العمل
على أي شخص أصغر من السن القانونیة " الطفل"ویطلق مصطلح 

  .للعمل في الموضع الذي یجري فیھ العمل


