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 الزمالء األعزاء، 
 

تُشّكل األمانة، PAR Technology Corporationفي شركة   أساسیة.  تُمثّل األمانة والنزاھة واألخالق واالمتثال قیماً   ،
والنزاھة، واألخالق، والعمل الجاد األساس الذي نبني علیھ التمیّز التنافسي ونجاح األعمال. نحن نؤمن بأن ممارسة األعمال 

 بشكل أخالقي أمر ضروري لنجاحنا على المدى الطویل. ال نتسامح مطلقاً إزاء أي سلوك غیر أخالقي أو غیر الئق. 

. تُحّدد قیمنا الشیم التي نتحلّى بھا وتوّجھ سلوكنا. نحن نتخذ الخیار PARوظفین في شركة  تُظِھر قیمنا ِسماتنا كأفراد وِسماتنا كم
عن وعي لنحّدد من نحن، وندافع عن الحق، ونحتضن األصالة. ال نعّزز االلتزام بقواعد االمتثال فحسب، بل أیضاً إنشاء ثقافة 

 االمتثال وترویجھا.

في بیئة عمل معقدة بشكل متزاید، وفي مجموعة كبیرة من المواقف التنافسیة. ولكي نحقّق النجاح في ھذه   PARتعمل شركة  
البیئة، یجب أن نكون حازمین في التزامنا بالقیام بما ھو صحیح، بطریقة قانونیة أو أخالقیة على حّد سواء. یجب أن نسترشد  

النا. نُدین لعمالئنا وشركائنا وحاملي األسھم، ومجتمعاتنا وبعضنا البعض دائماً بااللتزام في كل جانب من جوانب مساعي أعم
بتحقیق النجاح من دون المساس بالنزاھة أو بقیمنا األساسیة. یترتّب عن السلوك غیر األخالقي وغیر القانوني تكالیف باھظة  

حتمل فحسب، بل أیضاً من جھة تعطیل األعمال لیس في ما یتعلّق بالغرامات المحتملة أو السجن الم  PARمحتملة تتكبّدھا شركة  
التجاریة واألثر السلبي الكبیر على سمعتنا بسبب إجراءات التحقیق. تتدنّى الربحیة بسبب السلوك غیر األخالقي الذي یُعتبر بكل 

 بساطة، سلوكاً سیئاً بالنسبة إلى األعمال التجاریة.

لوك ھذه ودلیل االمتثال ذي الصلة، الذي یجب على كل موّظف في شركة  مدونة قواعد الس  PARولھذه األسباب، اعتمدت شركة  
PAR  بغض النظر عن األقدمیة، االلتزام بھما. ونتوقع بشكٍل كامل من كل مسؤول ومدیر وموظف في شركة ،PAR    والشركات

، ومع عمالئنا وشركائنا PARالتابعة لھا ممارسة أعلى معاییر السلوك المھني في كل عالقة عمل: مع بعضھم البعض، مع شركة  
 في األعمال ومنافسینا.

تُعتبر المبادئ والتوجیھات المنصوص علیھا في ھذه المدونة ودلیل االمتثال، إلزامیة. ومع ذلك، ال یمكنھا تقدیم التوجیھ لكل 
عملیات شركة  موقف من المواقف. ونتوقع أن یسترشد كل شخص بالمبادئ األخالقیة وأن یتصّرف بنزاھة في جمیع جوانب  

PAR في حال وجود أي أسئلة تتعلق بمدونة قواعد السلوك أو السیاسات الواردة في دلیل االمتثال، أو أي مسائل أخالقیة أو .
 قانونیة أو تنظیمیة أخرى، یرجى استشارة قسم االمتثال للحصول على التوجیھ في أقرب فرصة.

  
 الرئیس التنفیذي    
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 المبادئ األساسیة .1
" أو باسم  PAR، باالشتراك مع شركاتھا التابعة (المشار إلیھا في ما یلي باسم "شركة  PAR Technology Corporationإّن شركة  

آخرین. سنتصّرف دائماً    PAR"الشركة")، ھي مؤسسة عالمیة أسھمھا خاضعة للتداول العام. نمثّل شركة   أینما وحیثما نقابل أشخاصاً 
، وبما  یةبأمانة وأخالقیة، بما یتوافق مع قوانین األماكن التي نعمل فیھا ولوائحھا وقواعدھا، وكذلك بما یتّفق مع سیاساتنا وإجراءاتنا الداخل

 یتفق مع قیمنا األساسیة. یعتمد نجاح الشركة وسمعتھا على ذلك.

جمیع   تحّدد مدونة قواعد السلوك ھذه (والمشار إلیھا في ما یلي باسم "المدونة") المبادئ والقواعد األكثر األھمیة، والتي یجب أن یمتثل لھا
وشركائھا في األعمال. تتّسق مبادئنا التوجیھیة الخاصة بممارسة ، والمسؤولین فیھا ومدرائھا، فضالً عن وكالئھا  PARموظفي شركة  

أعمال الشركة، والمنصوص علیھا في المدونة، مع أعلى معاییر الصدق والنزاھة والشفافیة. یُحظر على أي فرد أو كیان یعمل نیابةً عن 
 ذه المدونة.، بمن فیھم الوكالء والبائعون بالتجزئة، اتباع أي سلوك محظور بموجب ھPARشركة 

(المشار   المدونة لیست شاملة وال تغطي جمیع المسائل األخالقیة أو المسائل المتعلقة باالمتثال التي قد تنشأ. وتكتمل المدّونة بدلیل االمتثال
بسلوك كل عضو  المتعلّقة    PARإلیھ في ما یلي باسم "الدلیل") والسیاسات واإلجراءات الداخلیة األخرى، والتي تحدد معاً توقعات شركة  

. یجب على كل فرد أن یستعلم بشكل منتظم عن جمیع السیاسات واإلجراءات المتعلقة في مجال عملھ. إذا لم تكن  PARفي فریق شركة  
  قادراً على العثور في المدّونة أو في الدلیل عن توجیھات بشأن ظرف معیّن، یجب علیك استشارة قسم االمتثال. عندما یستحیل طلب التوجیھ 

 ي الوقت المناسب، یُتوقّع منك التصرف وفقاً لمبادئ األخالقیات والنزاھة واإلدراك السلیم.ف

ستشارة یمكن أن یكون تحدید القوانین واللوائح المعمول بھا من أكثر المھام المطلوبة عند العمل في بیئة دولیة. نطلب منك أن تأخذ المبادرة ال
 ساورك شك أو كانت لدیك أسئلة. قسم االمتثال أو الشؤون القانونیة كلما

والحفاظ علیھا، وتجنّب مجّرد الشبھة بسلوك غیر   PARیتحّمل كل مدیر ومسؤول وموظف مسؤولیة تعزیز ثقافة االمتثال لدى شركة  
باالمتثال في مجاالت مسؤولیتھ یُحتذى بھ في السلوك األخالقي، مما یفرض التزاماً  م. یجب على الئق. یجب أن یشّكل المدراء نموذجاً 

باالمتثال، وتعزیز الحوار المنتظم حول تحدیات االمتثال، وتحفیز السلوك األخالقي. یجب أن ینتبھ    PARالمدراء إظھار التزام شركة  
المدراء أیضاً ألي ظروف قد تشّكل خطراً كبیراً في اتباع سلوك غیر أخالقي أو غیر الئق، ویجب علیھم اتخاذ إجراء فوري لمعالجة مثل  

 ذه المواقف، بما في ذلك طلب قسم االمتثال للمساعدة.ھ
 

ــاح   المالیة  الضوابط .2 ــدقیق واإلفصـــــ ــي  الـــــ ــت  فـــــ الوقـــــ
 المناسب

  بصفتنا شركة أسھمھا خاضعة للتداول العام، من المھم أن یلتزم جمیع موظفینا بالكامل بالضوابط المالیة الداخلیة واإلجراءات ذات الصلة
ضد مجموعة متنوعة  PAR. وھذا ال یحمي مساھمینا فحسب، بل إّن االلتزام بالضوابط المالیة یحمي أیضاً شركة PARالخاصة بشركة 

. یجب أن تكون PARبما في ذلك االحتیال، واالختالس والرشوة وغیر ذلك من أشكال إساءة استخدام أموال شركة    من سوء السلوك، 
وسجالتھا كاملة ودقیقة في جمیع األوقات. تُحظر حظراً باتاً القیود الخادعة أو المعامالت غیر المسّجلة في الدفاتر.   PARدفاتر شركة  

، والقیود الزائفة PARت "غیر المسجلة في الدفاتر"، والمعامالت خارج نظام المحاسبة الخاص بشركة  یُحظر حظراً باتاً كل من الحسابا
 وسجّالتھا.  PARأو المضلّلة في دفاتر شركة 

 
اإلفصاح الكامل والنزیھ والدقیق وفي الوقت المناسب، في تقاریر ومستندات تملؤھا مع لجنة األوراق المالیة   PARتقتضي سیاسة شركة  

وقیعھ والبورصة، أو تقّدمھا لھا، وفي االتصاالت العامة األخرى التي تقوم بھا. ولھذه الغایة، یجب علیك مراجعة أي مستند تقوم بإعداده أو ت
وصادق. وتقع على عاتقك مسؤولیة اإلفصاح بشكل كامل وصریح، وفي الوقت المناسب، إلى فریق الشؤون    للتأكد من أنھ دقیق وكامل

 المالیة في الشركة، والمحاسبین الخارجیین، وقسم التدقیق الداخلي، وقسم االمتثال، وقسم الشؤون القانونیة
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المالیة الخاصة بشركة   للبیانات  التدقیق، والتعاون معھم بشكل كامل في ما یتعلق بأي تدقیق أو مراجعة  تقدیم  PARولجنة  . یجوز لك 

المخاوف بشكل سري ومن دون الكشف عن ھویتك فیما یتعلق بأمور المحاسبة أو التدقیق المشكوك فیھا إلى قسم االمتثال أو الشؤون المالیة 
ومات االتصال المرفقة بالمدونة والدلیل، أو مباشرةً إلى لجنة التدقیق بموجب خطاب موجھ إلى رئیس لجنة التدقیق، لعنایة من خالل معل

 ,PAR Technology Corporation, 8383 Seneca Turnpike, New Hartford, NY كبیر مسؤولي االمتثال، شركة
13413. 

 
 التداول بناًء على معلومات داخلیة  .3

ص لقوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة المتعّلّ◌قة بالتداول بناًء على معلومات داخلیة، التداول باألوراق المالیة للشركة من قبل أي شختحظر ا
على درایة بمعلومات جوھریة غیر متاحة للعموم بشأن الشركة. إّن المعلومات الجوھریة غیر المتاحة للعموم ھي أي معلومات غیر معروفة 

  للعموم، والتي یعتبرھا مستثمر عادي مھمة في اتخاذ قرار التداول في األوراق المالیة للشركة.إجماالً 

أو أي   PARعلى درایة بمعلومات جوھریة غیر متاحة للعموم عن شركة    PARال یجوز ألي مدیر أو مسؤول أو موظف في شركة  
أو بخالف ذلك، التداول فیھا؛ وتمریر المعلومات الجوھریة غیر المتاحة   شركة أخرى، شراء األوراق المالیة الخاصة بتلك الشركة أو بیعھا

ق  للعموم إلى اآلخرین الذین قد یشترون األوراق المالیة للشركة أو یبیعونھا أو خالف ذلك، یتداول فیھا، أو توصیة اآلخرین بشراء األورا 
 المالیة للشركة أو بیعھا أو بخالف ذلك التداول فیھا.

سیاسة خاصة بالتداول بناًء على معلومات داخلیة، وھي مفصلة في الدلیل. من المتوقع أن یكون جمیع المدراء    PARلقد اعتمدت شركة  
وأن یتّبعوھا. یجب أیضاً على    PARوالمسؤولین والموظفین على درایة بسیاسة التداول بناًء على المعلومات الداخلیة الخاصة بشركة  

 المدراء وبعض المسؤولین والموظفین اآلخرین االمتثال لنوافذ التداول و/أو متطلبات الموافقة المسبقة.
 

 االحترام المتبادل .4
، وموردیھا  وعمالئھا، وشركائھا في األعمال  PARنعمل في سوق دولیة وفي بیئة متعددة الثقافات بشكل متزاید. یُشّكل تنوع عائلة شركة  

یة إثراًء قیّماً لمنظورنا ومجتمعنا. نتعامل مع جمیع زمالئنا، وعمالئنا، وشركائنا في األعمال، وموردینا باحترام وانفتاح. نحن على درا
 بمسؤولیاتنا وتأثیرنا كقدوة یُحتذى بھا. نحن ملتزمون بمعاملة بعضنا البعض بشفافیة ونزاھة. 

أساس العرق، أو األصل القومي، أو الجنسیة، أو وضع الخدمة العسكریة، أو اإلعاقة، أو الجنس، أو   نعارض التمییز أو االستخفاف على
 التوجھ الجنسي، أو الحالة االجتماعیة، أو الدین، أو السن. نُدین جمیع أشكال التحرش الجنسي.

 
 الرشوة والفساد .5

قیمة وال نقبلھ أو نقّدمھ أو نمنحھ للحصول على امتیاز في األعمال    ال نطلب، من جانبنا أو من خالل اآلخرین، أي امتیاز أو أي شيء ذي
بشكل غیر مالئم أو غیر الئق، بغض النظر عما إذا كان الطرف اآلخر في المعاملة فرداً أو شركة أو مسؤوالً حكومیاً أو ھیئة حكومیة. 

 وینطبق ذلك على األنشطة على الصعید الداخلي والخارجي. 

لى أي نوع من المعروف أو الھدایا أو الضیافة أو السفر أو الترفیھ أو الحوافز األخرى باستثناء ما ھو منصوص علیھ  ینطبق ھذا الحظر ع
 في فصل الھدایا والضیافة والترفیھ والسفر في دلیل االمتثال. تسري ھذه السیاسة حتى لو كانت المعاملة التجاریة مع الشریك قد حدثت من 

یجب حتى تجنّب مجّرد الشبھة بسلوك غیر الئق. في حال تقدیم عرض كھذا إلیك، أبلغ مدیرك أو قسم االمتثال  دون تقدیم شيء ذي قیمة.  
عل ذلك"  عن األمر على الفور. إّن اتباع اآلخرین ھذا السلوك ال یبرر أبداً انتھاك ھذه القواعد، وال یشّكل "السیاق الثقافي" ومفھوم "الكل یف

 ت أو السیاسة أو اإلجراءات أو القانون أو القواعد أو اللوائح. مبّرراً لمخالفة األخالقیا
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 غسل األموال .6
المشاركة فیھا.  تتعلق بجرم أو محاولة  نقدیة تنطوي على ممتلكات من صفقات  المشاركة عن علم، في معامالت  إن غسل األموال ھو 

مخالفات مثل التھرب الضریبي أو الرشوة أو االحتیال أو أي مخالفة خطیرة أخرى، بغض النظر عن مكان وقوع سوء السلوك ویشتمل على  
 األساسي.

نحن ال نشارك في غسل األموال، سواء بشكل مباشر مع اآلخرین أو من خاللھم، أو ال نمارس أعماالً مع أي شخص أو كیان متورط في  
 أو األنشطة اإلجرامیة من أي نوع. یجب تجنب المعامالت النقدیة كلما أمكن ذلك. غسل األموال أو اإلرھاب

نحن ال نشارك أو نتورط في أي ظرف من الظروف، مع أي شخص إرھابي أو نشاط إرھابي أو أي مؤسسة إرھابیة أو أي طرف یُعتبر  
الدعم، أو نمولھا، أو ندعمھا مالیاً، أو نرعاھا أو نسّھل أعمالھا أو    منظمة إرھابیة أجنبیة أو منظمة تساعد منظمة إرھابیة أجنبیة أو تقّدم لھا

 نساعدھا. 

لتحقیٍق بشأن مخاطر غسل األموال، بما في ذلك التھرب الضریبي المحتمل،   PARویجب أن یخضع الوسطاء الذین یعملون نیابةً عن شركة  
خالل عملیة بذل العنایة الواجبة (الموضحة بالتفصیل في الدلیل). ویجب أن یخضع العمالء والزبائن لعملیة مراجعة "اعرف عمیلك" لتحدید  

 بل إشراك أي طرف ثالث، ما لم یمنح قسم االمتثال استثناًء بذلك. أي مخاطر محتملة لغسل األموال. یجب إتمام إجراء العنایة الواجبة ق
 

 الضوابط التجاریة .7
نحن ال نتصرف أو نمتنع عن التصرف، سواء بمفردنا أو مع اآلخرین أو من خاللھم، بأي طریقة یُقصد بھا خرق أو تجنّب القوانین أو 

 یتعلق باستیراد وتصدیر البضائع أو المعلومات، أو العقوبات االقتصادیة.القواعد أو اللوائح الخاصة بأي اختصاص قضائي نعمل فیھ، فیما  

نحن ال نشارك عن علٍم في أي ممارسة تھدف إلى التحایل على أي ضوابط تجاریة أو التھرب منھا، بما في ذلك رسوم االستیراد/التصدیر،  
آخر بالمشاركة في سلوك من شأنھ التحایل على الضوابط والعقوبات االقتصادیة، والتزامات منح التراخیص. نحن ال نسمح ألي شخص  

 التجاریة أو التھّرب منھا، أو نساعده بشأنھا أو نشّجعھ علیھا.

نحن ال نشارك عن علٍم في معامالت مع األطراف الخاضعة للعقوبات االقتصادیة أو الحظر، ما لم یكن لدینا ترخیص للقیام بذلك. نحن  
المشترین النھائیین ومن أي معلومات إضافیة مطلوبة في الدلیل لجمیع المبیعات، ونوثّقھا، سواء تم إجراؤھا مباشرةً أو من نتحقق من ھویة  

 خالل طرف ثالث كبائع بالتجزئة.

المنتجات   تُحظر أعمال التھریب من أي نوع حظراً باتاً، بما في ذلك وضع عالمات مضلّلة على المنتجات، أو إساءة تصنیفھا، أو تھریب
 "المحمولة بالید" عبر الجمارك من دون التصریح بھا.

 
 التعامل العادل والمنافسة العادلة  .8

بمبدأ المنافسة الحرة وبضمان إبرام العقود مع شركائھا في األعمال وفق شروط عادلة وشفافة. نتعامل بعدالة في أي   PARتلتزم شركة  
وموردیھا، وشركائھا في األعمال، ومنافسیھا، وموظفیھا، وغیرھم. ال نستغّل أي شخص ، مع أي من عمالئھا،  PARعمل نیابةً عن شركة  

على نحو غیر عادل من خالل التالعب أو اإلخفاء أو إساءة استخدام المعلومات السریة أو تزییف الحقائق الجوھریة أو أي ممارسة أخرى  
 غیر عادلة. 

ما یلي: تحدید األسعار وتثبیتھا على مستوى معیّن مع المنافسین (یُطلق على اإلجراء   تشمل الممارسات غیر القانونیة المناھضة للمنافسة
التحكم   اسم "تثبیت األسعار")، أو االتفاقیات المتعلقة بأسھم السوق أو قدرات اإلنتاج، واالتفاقات إلمالء أسعار إعادة البیع على العمیل، أو

قة أو المحادثات غیر الرسمیة أو "االتفاقیات الشرفیة" التي تھدف إلى تقیید المنافسة أو التي  فیھا. یُحظر أي نوع من أنواع اإلجراءات المنسّ 
 قد توحي بتقیید المنافسة. ال یتم تبادل المعلومات المتعلقة بعالقات العمالء أو األسعار أو التغیرات الوشیكة في األسعار
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 التكالیف، مع المنافسین. نتجنّب حتى مجّرد الشبھة في أنّنا طرف في أي ترتیب مصّمم لتثبیت األسعار.أو 
 

 تضارب المصالح .9
 نعالج بشكل مالئم وشفاف تضارب المصالح الفعلي أو الظاھري بین العالقات الشخصیة والمھنیة. یجب أال تتأثّر القرارات المتعلّقة بشؤون 

الموظفین أو القرارات التعاقدیة، بالمصالح الخاصة أو العالقات الشخصیة. یحدث "تضارب المصالح" عندما تتداخل المصالح الخاصة  
ككل. یجب اإلفصاح عن تضارب المصالح المحتمل على   PARل من األشكال، أو حتى یبدو أنھا تتداخل، مع مصالح شركة  للفرد بأي شك

  الفور، وبشكل كامل وشفاف. یتشاور المدراء على الفور مع قسم الشؤون القانونیة وقسم االمتثال في حال نشوء أي مشاكل، أو االشتباه بھا 
المدونة بعضاً من أكثر مجاالت التضارب في المصالح شیوعاً، یجب أن ینتبھ الجمیع للظروف التي قد أو خالف ذلك. في حین تتناول  

 . PARتتضارب فیھا المصالح الشخصیة أو المالیة، أو بخالف ذلك، مع مصالح شركة 

بشكل مباشر أو غیر مباشر  یكمن في االرتقاء بمصالح عملھا المشروعة. ال یجوز لك التنافس    PARیقع على عاتقك واجب إزاء شركة  
أو استغالل الفرص التي تكتشفھا من خالل استخدام ممتلكات الشركة أو معلوماتھا أو مكانتھا، لتحقیق مكاسب شخصیة،    PARمع شركة  

ت إال إذا أفصحت عن الفرصة كتابیاً بشكل كامل إلى مجلس اإلدارة، ورفض مجلس اإلدارة السعي وراء الفرصة. للحصول على تعلیما
 حول كیفیة القیام بذلك، یرجى التواصل مع قسم االمتثال.

 ما لم تتم الموافقة علیھا على النحو المنصوص علیھ في دلیل االمتثال.   PARیُحظر الحصول على وظیفة خارج شركة 
 

 عالقات األعمال مع األطراف الثالثة  .10
ردین، والبائعین، والوكالء، والمستشارین، والشركاء، وأي طرف آخر  ال یتم اختیار األطراف الثالثة، بما في ذلك مزّودي الخدمات، والمو 

ألغراض العمل (باستثناء العمالء)، إال على أساس السعر والجودة والسمعة والموثوقیة، والمعاییر التكنولوجیة،   PARتتعامل معھ شركة  
 ایة الواجبة المناسبة. ومالءمة المنتج، والمصادقة، والتراخیص، وذلك فقط بعد إنھاء عملیة بذل العن

یجب أّال تشّكل العالقات الشخصیة أو المصالح الشخصیة، في أي ظرف من الظروف، عوامل اختیار طرف ثالث أو منح طرف ثالث 
، شروطاً أكثر مالءمة. یجب أال تكون المشورة أو التوصیات التي نقّدمھا إلى العمالء أو الموردین أو المسؤولین الحكومیین أو اآلخرین

 بدافع المنفعة الشخصیة أو العالقات الشخصیة.

عملیة بذل العنایة الواجبة، الموضحة في الدلیل.   PARنظراً ألھمیة بذل العنایة الواجبة المناسبة بشأن جمیع األطراف الثالثة، نفّذت شركة  
مستواھا. یجب اتباع ھذه اإلجراءات واستكمال بذل  سوف یحّدد قسم االمتثال، استناداً إلى ملف المخاطر، درجة العنایة الواجبة المطلوبة و

 إشراك أي طرف ثالث.قبل العنایة الواجبة 
 

 ممتلكات الشركة .11
ألغراض أعمال شركة    PARوالسعي لضمان استخدامھا بكفاءة. یجب استخدام أصول شركة    PARیجب علیك حمایة أصول شركة  

PAR    المشروعة. یتعین علیك التعاون في مساعدة شركةPAR    بالحمایة من الكشف غیر المالئم عن معلومات تتعلّق بممتلكاتھا الفكریة
 والمادیة، أو من سرقتھا، أو سوء استخدامھا.

، والخبرة الفنّیة، وحقوق  تشكل نتائج تطویر أعمالنا وجھود تطویر المنتجات، والتي تظھر على شكل قوائم العمالء، واألسرار التجاریة
قیّمة ذات أھمیة كبیرة بالنسبة إلى شركة   . تتطلب جمیع االتفاقیات PARالملكیة (مثل براءات االختراع والعالمات التجاریة)، أصوالً 

وضح في اتفاقیة  المبرمة مع األطراف الثالثة والتي تنطوي على نقل مثل ھذه المعلومات، المساعدة من قسم الشؤون القانونیة، كما ھو م
واألطراف    PAR. یجب أن نحترم دائماً حقوق الملكیة القانونیة لكل من شركة  PARعدم الكشف عن المعلومات التي وقّعھا موّظفو شركة  

 أو من بعدھا.  PARالثالثة، وأن نمتنع عن أي استخدام غیر مصرح بھ لھذه الحقوق، سواء خالل فترة عملنا مع 
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ت والملفات ووسائل تخزین  یجب أّال تُستخدم مواد العمل ومعدات الموقع األخرى (مثل: البضائع والمركبات ومستلزمات المكاتب والمستندا
 البیانات بما في ذلك أجھزة الكمبیوتر المحمول والھواتف الذكیة) إّال لألغراض المتعلقة بالعمل.

 
 السریة وأمن البیانات .12

أو عمالئھا، وموردیھا، وشركائھا في األعمال، ویجب أال   PARیجب أن تحافظ على سریة المعلومات التي یعھدھا إلیك كّل من شركة  
صح عن ھذه المعلومات أو تستخدمھا من دون تصریح واضح بذلك. تتضمن المعلومات السریة جمیع المعلومات غیر المتاحة للعموم  تف

أو بعمالئھا، وموردیھا، وشركائھا في األعمال.   PARوالتي إذا تم اإلفصاح عنھا، قد تكون مفیدة للمنافسین، أو قد تُلحق الضرر بشركة  
 ت السریة بشكل خاص ورصدھا بشكل مناسب، بما یتفق مع جمیع القوانین والقواعد واللوائح المعمول بھا.یجب مراقبة المعلوما

یجب االحتفاظ بالملفات بطریقة منّظمة ومفھومة بسھولة وعلى نحو یحمي المعلومات التي تحتویھا. یُحظر حظراً باتاً إجراء المعامالت  
أنظمة شركة   العمل من دون  PARخارج  الشخصي ألغراض  اإللكتروني  البرید  الدفاتر، واستخدام  المسجلة في  الحسابات غیر  ، مثل 

 قة، أو عدم تسجیل البضائع في أنظمة مراقبة المخزون. الحصول على موافقة مسب

 ً  تُعتبر المستندات من أي نوع، بما في ذلك رسائل البرید اإللكتروني، سجالت عمل تخضع للقواعد المفصلة في الدلیل، وسیتم تخزینھا وفقا
ات الكمبیوتر إّال ألغراض متعلقة بعملھ في لسیاسة الشركة، وقد یّطلع علیھا اآلخرون. ال یجوز ألي موظف نسخ أوراق العمل، أو ملف

بمعالجة البیانات الشخصیة أو باستخدامھا من دون حصولھا على    PAR. تماشیاً مع اللوائح المعمول بھا، ال تقوم شركة  PARشركة  
لعمل تسترعي اھتمامنا. یستمر موافقة، ما لم یكن ذلك مطلوباً بموجب قانون أو قاعدة أو الئحة. یجب الحفاظ على سریة أي مسائل متعلقة با

 بعد مغادرة الشركة.  PARااللتزام بالحفاظ على سریة معلومات شركة 

لالطالع على مناقشة أكثر تفصیالً بشأن السریة وقائمة متطلبات االحتفاظ بأنواع معینة من المستندات، یرجى مراجعة قسم سجالت األعمال  
 في الدلیل. 

 
 واالنضباط والتعاوناإلبالغ عن سوء السلوك  .13

أحد یجب علیك اإلبالغ فوراً عن أي انتھاكات لھذه المدونة أو الدلیل أو أي قانون أو قاعدة أو الئحة، ما لم یكن القیام بذلك یھدد سالمة  
تتوفّر معلومات   األشخاص. یجب علیك أیضاً اإلبالغ عن أي سلوك غیر أخالقي، حتى وإن لم یتم تناولھ صراحةً بموجب المدونة أو الدلیل.

أكداً االتصال لإلبالغ عن انتھاكات محتملة، بما في ذلك اإلبالغ مجھول الھویة، في المستند المرفق بھذه المدونة وفي الدلیل. إذا لم تكن مت
 ، یجب أن تسعى إلى طلب المشورة الفوریة من قسم االمتثال. PARمن احتمال حدوث انتھاك لسیاسات االمتثال الخاصة بشركة 

ال یُسمح بأي انتقام ضد أي شخص بسبب اإلبالغ عن سوء سلوك محتمل بحسن نیة، كما یجب إبالغ قسم االمتثال عن أي إجراءات یتم  
 اتخاذھا ضد موظف أعرب عن مخاوفھ.

ذ إجراء تأدیبي یصل  . قد تؤدي االنتھاكات إلى اتخاPARلن یتم التسامح مع انتھاك أي قانون أو الئحة أو سیاسة أو إجراءات تابعة لشركة  
بالحق في إبالغ الھیئات المعنیة بإنفاذ  PARإلى فرض عقوبات مالیة (مثل رفض مكافأة أو فرض غرامات) وإنھاء العمل. تحتفظ شركة 

 القانون أو السلطات التنظیمیة المختّصة، عن حدوث أي انتھاكات.

تسعى شركة   مع جم  PARسوف  تعامالتھا  في  متعاونة  تكون  أن  إطار  جاھدة  خارج  في  ذلك،  ومع  الحكومیة.  والھیئات  السلطات  یع 
بعد التشاور مع    PARالتعامالت الروتینیة، یجب عدم توفیر معلومات أو تقدیم مستندات إّال إلى السلطات الحكومیة بالنیابة عن شركة  

بالغ عن أي انتھاك أو سوء سلوك داخلیاً بما  . في حین أنك ُمطالب باإلالمستشار العام وأي مستشار خارجي یطلب المستشار العام مساعدتھ
یتفق مع ھذه السیاسة، ال یُطلب منك تقدیم تقریر داخلي قبل اإلبالغ عن سوء سلوك خارجیاً إذا كنت تعتقد بشكل معقول: (أ) بوجود خطر  

ى تدمیر أدلة أو إخفاء نشاط غیر  محدق وخطیر على الصحة أو السالمة العامة؛ أو (ب) أّن اإلبالغ عن سوء السلوك داخلیاً سیؤدي إل
مشروع آخر، أو سیاسة أو ممارسة؛ أو (ج) أّن مثل ھذا النشاط، أو السیاسة أو الممارسة من المتوقّع بشكل معقول أن یؤدوا إلى تعریض  

أّن الشركة على  رفاھیة شخص قاصر للخطر؛ أو (د) أّن اإلبالغ داخلیاً سیؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي بك أو بأي شخص آخر؛ أو (ھـ)  
علم بالفعل بالنشاط، أو السیاسة أو الممارسة ولن تصححھم حتى إذا تم اإلبالغ عنھم. إضافة إلى أنھ بغض النظر عن أي نّص في المدونة  

حتملة لقانون یقترح خالف ذلك، ما من بند في المدونة أو الدلیل یحظر علیك التواصل مع لجنة األوراق المالیة والتداول بشأن االنتھاكات الم
 ، أو موافقتھما. PARأو الئحة، من دون إشعار من المستشار العام أو من شركة 

 
یجب على جمیع الموظفین المسؤولین عن جمع معلومات الشركة وتقدیمھا إلى السلطات التنظیمیة أو نشرھا في شكل إعالنات عامة، أن  

 الوقت المناسب.یبلّغوا عن ھذه المعلومات بشكل كامل، وصحیح، وواضح وفي 
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 التزامات اإلدارة .14
ثال ال یكفي مجّرد أن تُحاط علماً بسیاسات االمتثال وإجراءاتھ. یُطلب منّا جمیعاً مراجعة سلوكنا في ضوء ھذه المعاییر ولیس مجّرد االمت

جمیع جوانب االمتثال. یجب على كل لھا فحسب، بل یجب مواصلة التحسین حیثما أمكن. من المتوقع أن یكون المدراء قدوة یُحتذى بھا في  
عنھا   مدیر أن ینّظم مجال مسؤولیتھ بطریقة یمكن لإلبالغ عن االنتھاكات األخالقیة والقانونیة والسیاسیة أن یصلھ دائماً، وأن یتّم اإلبالغ

 تابعة حتى یتم حلّھا بالكامل.في الوقت المناسب. یجب التعامل مع المشاكل بشكل فعّال مع قسم االمتثال، والموظفین المعنیین، والم

. یُتوقّع من  PARسیوفر قسم االمتثال تدریباً منتظماً حول ھذه المدونة والدلیل والقواعد واللوائح األخرى التي لھا تأثیرھا على شركة  
المدراء أن یأخذوا المبادرة إلنشاء ثقافة المدراء أن یجعلوا من االمتثال جزءاً من العقلیة واألنشطة الیومیة لكل موظف. من المتوقع من  

 امتثال، وأن یراقبوا بانتظام أنشطة المرؤوسین، وأن یتواصلوا بفعالیة مع الموظفین وقسم االمتثال بشأن أولویات االمتثال والمخاوف. 
 
 
 
 

م مقترحات التعدیالت أو طلبات اإلعفاء ال یجوز إّال لمجلس اإلدارة فحسب تعدیل أي حكم من أحكام المدونة أو منح إعفاء منھ. یجب تقدی
كتابةً إلى قسم االمتثال الذي سیرسل ھذه المقترحات والطلبات، حسب االقتضاء، إلى لجنة الترشیحات والحوكمة المؤسسیة لإلحالة إلى  

شركة   ستُفصح  عفاءات ممنوحة سریعاً عن أي تعدیالت جوھریة جرت على المدونة أو عن إ  PARمجلس اإلدارة وللموافقة علیھا. 
أو المدیر التنفیذي أو المدیر المالي أو مسؤول الحسابات الرئیسي أو المراقب المالي (أو األشخاص الذین یؤدون    PARلمدیري شركة  

على بھا  الخاص  اإللكتروني  الموقع  على  نشرھا  طریق  عن  آخرین،  تنفیذیین  مسؤولین  أو  مماثلة)   وظائف 
 Investor Relations  | (عالقات المستثمرین)PAR (partech.com). 

https://www.partech.com/investor-relations/#investor-news
https://www.partech.com/investor-relations/#investor-news


 

 2022/03/30تاریخ المراجعة 
 

 
 الخط الساخن التابع للشركة 

لإلبالغ عن انتھاك من دون الكشف عن ھویتك، یمكنك استخدام الخط الساخن التابع للشركة لطرح سؤال في أي وقت، أو 
 على مدار الساعة، وطوال أیام األسبوع، إما عبر اإلنترنت أو عبر الھاتف. 

 
 https://integritycounts.ca/org/par عنوان موقع الخط الساخن:

 par@integritycounts.caالبرید اإللكتروني للخط الساخن: 
 
 

 0033-2002-800-0011     أسترالیا: 
 

 4925-8000     البحرین:
 

 8514-120-400      الصین:
 

 *مكالمات یتحّمل رسومھا المتلقي       جیبوتي: 
 

 0033-2002-800-00      إیطالیا: 
 

 7980-100-800-000      الھند:
 

 6714-921-866-1     أمریكا الشمالیة:
 

 *مكالمات یتحّمل رسومھا المتلقي     جزر ماریانا الشمالیة: 
 

   3642-435-877-1      بورتوریكو:
 

 0491-814-800   المملكة العربیة السعودیة: 
 

 503559-800     أوكرانیا:  
 

 3557-3570-0-800   اإلمارات العربیة المتحدة:
 

   3586-092-800-0     المملكة المتحدة
  
 

 *تعلیمات عن المكالمات التي تجري على حساب المتلقي*
 الخطوة األولى: اتصل بالمشغل الدولي في بلدك  •
 5953-922-604-001 الخطوة الثانیة: اطلب من المشغل إجراء مكالمة على حساب المتلقي على الرقم  •
 عند یُطلب منك ذلك أو انتظر للتحّدث مع أحد الوكالء. 1الخطوة الثالثة: عندما تحظى المكالمة بموافقة الُمبلّغ عن المخالفات، اضغط على الرقم  •
 الوكیل عن الحادثةالخطوة الرابعة: أبلغ  •

 
 

https://integritycounts.ca/org/par
https://integritycounts.ca/org/par
https://integritycounts.ca/org/par
mailto:par@integritycounts.ca
mailto:par@integritycounts.ca
mailto:par@integritycounts.ca
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 موارد إضافیة 

                                                 باالمتثال أو لإلبالغ عن انتھاك: لالستفسارات العامة المتعلقة 
compliance@partech.com 

 
 
 

 )0600-738-315الرئیسي (المقر  -فریق االمتثال 

 مجاالت المسؤولیة البرید اإللكتروني  الرقم الداخلي  االسم

باتریك راو مساعد  

 المستشار 
 العام ومسؤول االمتثال 

X217193 Patrick_Rao@partech.com  التداول بناًء على معلومات داخلیة 
 والمضایقة ومكافحة الفساد التمییز 

ضوابط تبادل الھدایا والضیافة  
 والسفر 

المنافسة العادلة  
تضارب المصالح بذل 
العنایة الواجبة الملكیة  
الفكریة التوجیھ بشأن 

 السجالت التجاریة 

الشؤون   -مایكل ستینبیرغ 
 المالیة 

X217980 Michael_Steenberge@partech.com   الضوابط المالیة الداخلیة التداول
 بناًء على معلومات داخلیة 

 مكافحة الفساد 
مراقبة سجالت األعمال والھدایا 

 والضیافة والسفر 

الموارد   -كورتني ویلوك 
 البشریة 

X216210 Courtney_Wheelock@partech.com   التمییز/المضایقة تضارب المصالح
 سجالت األعمال

 -ھاریس ل. ویزمان 
 تكنولوجیا المعلومات

X216213 Harris_Weisman@partech.com  سجالت أعمال أمن
 الخصوصیة والبیانات

 جھات اتصال قسم االمتثال اإلقلیمي/الوظیفي 

 المنطقة/الوظیفة البرید اإللكتروني  الھاتف  االسم

 PAR Governmentشركة  James_Hadfield@partech.com 2255-356-315 جیم ھادفیلد

 العملیات  Scott_Riedman@partech.com 8185-743-315 سكوت ریدمان 

   +1333 29748 61 موریس معوض 
 115الرقم الداخلي 

Mourice_Mouawad@partech.com أسترالیا/آسیا/الصین 

 المملكة المتحدة/أوروبا/الشرق األوسط  Balvinder_Sehmi@partech.com + 410037 1784(0)44 بلفیندر سیھمي 

    

mailto:Patrick_Rao@partech.com
mailto:Courtney_Wheelock@partech.com
mailto:Harris_Weisman@partech.com
mailto:James_Hadfield@partech.com
mailto:Balvinder_Sehmi@partech.com
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 ملحق

 اإلقرار السنوي

شركة  موظفي  جمیع  سیقّر  شركتنا.  ثقافة  من  نشطاً  جزءاً  دائماً  السلوك  قواعد  مدونة  في  الواردة  المبادئ  تشكل  أن   یجب 
 PAR Technology Corporation مدونة قواعد  ، عند استالم مدونة قواعد السلوك ھذه وبشكل سنوّي بعد ذلك، بأنھم حصلوا على

 السلوك ودلیل االمتثال وقاموا بمراجعتھما، وأنھم تلقّوا تدریباً، وأنھم امتثلوا لمدونة قواعد السلوك ودلیل االمتثال، كما یلي:
 

    االسم/اللقب:  
 

    الموقع: 
 

 أصادق بموجبھ وأؤكد على ما یلي:
 واطلعت علیھما.  PARلقد حصلت على مدّونة قواعد السلوك ودلیل االمتثال الخاصین بشركة  •
 لقد أكملت التدریب السنوي على االمتثال.  •
سوف ألتزم بمدونة قواعد السلوك ودلیل االمتثال وجمیع القوانین والقواعد واللوائح المعمول بھا، وسوف أشجع على االمتثال لھذه   •

 ات وعلى تنفیذھا في مجال مسؤولیتي. السیاسات واإلجراء
 لم أشارك في أي إجراء ینتھك مدونة قواعد السلوك أو دلیل االمتثال أو القوانین أو القواعد أو اللوائح المعمول بھا المتعلقة بوظیفتي •

 . PARفي شركة 
اعد أو اللوائح المعمول بھا أو انتھاك محتمل أنا لست على علم بأي انتھاك لمدونة قواعد السلوك أو دلیل االمتثال أو القوانین أو القو  •

، ما لم یتم اإلبالغ  PAR، أو أي طرف ثالث یعمل لصالح شركة  PARلھا من جانب أي مسؤول، أو مدیر، أو موظف في شركة  
 عن ھذا االنتھاك أو االنتھاك المحتمل في وقت سابق إلى قسم االمتثال وھو مذكور أدناه.*

 
 
 

 (التاریخ)  (التوقیع) 
 
 

 (الموقع)          تم التوقیع في:  
 
 

 االمتثال: *المسألة (المسائل) التي تم اإلبالغ عنھا إلى قسم 
 
 

 

 
 

    تاریخ (تواریخ) اإلبالغ: 
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