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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

نا توبصف. ندعم حقوق اإلنسان ونحميها بما هو ضمن قدرتنا
بلد ومقاطعة،  011شركة مسؤولة تدير أعمالها في حوالي 

نؤمن بترابط األخالقيات القوية مع األعمال الحسنة، ومن ثم 
نلتزم باالمتثال بالقوانين واللوائح المعمول بها في البلدان 

 . والدوائر القضائية التي نجري فيها أعمالنا

  
To demonstrate our commitment in this area we: لتوضيح التزامنا في هذا المجال نقوم بما يلي: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

  دعم حماية حقوق اإلنسان، والسيما لموظفينا واألطراف
معها األعمال والمجتمعات التي ندير أعمالنا  التي نجري

 .فيها

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

  احترام حقوق الموظفين في حرية تكوين جمعيات بشكل
 طوعي بموجب القانون

 provide a safe and healthy working environment 
  عمل آمنة وصحيةتقديم بيئة 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

  اإلجبارية أو استغالل  وأعدم دعم العمالة القسرية
 األطفال

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

  التمييز بين الموظفين وتعزيز روح دعم القضاء على
 التنوع في مكان العمل

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

  تقديم األجور واألدوات لموظفينا لتنمية مسارهم الوظيفي
 ومراعاة رفاهيتهم

 promote fair competition and do not support corruption 
 تعزيز المنافسة الشريفة وعدم دعم الفساد 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

  إجراء أعمالنا بأمانة ونزاهة مع االمتثال للقوانين
 المعمول بها

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

  تطوير إجراءات وعمليات الشركة وتنفيذها للتأكد من
 ثالنا لهذه السياسةامت

 


