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مقد مة
الثقة :ما أصعبها من كلمة؛ تُكت َسب في سنين ،وتضيع في طرفة عين .ولقد اكتسبنا ،بفضل قيمنا وكيفية التزامنا بها ،على مدى ما يقرب من سبعة عقود إلى اآلن،
وردين وحملة األسهم فينا .فلطالما كانت قيمنا هذه ،على سبيل الدوام ،دليالً نهتدي به وتجسيدًا لل ُمثُل التي نستمسك بها بوصفها أغلى ما لدينا.
ثقة عمالئنا وال ُم ِ ّ
وردين؛ إذ أن ذوي األمانة من ُمق ّدِمي الخدمات لدى مجموعة شركة Iron Mountain
وال شك أن شركة  Iron Mountainتُق ّدِر غاية التقدير عالقاتها مع ال ُم ِ ّ
لهم دورهم الذي ال غنى لنا عنه في تمكيننا من الوفاء بقيمنا ووعودنا التي نضطلع بأدائها؛ تجاه عمالئنا وموظفينا وحملة األسهم لدينا والمجتمعات التي نعيش
ونعمل فيها.
وردين لدى شركة ( Iron Mountainوهو الدستور الذي يُت َ ِ ّمم دستور األخالقيات والسلوكيات المهنية المعتمد لدينا) بيان
وفي دستور األخالقيات المهنية لل ُم ِ ّ
للمبادئ والمعايير والممارسات الالزمة لمزاولة األعمال التجارية معنا .ويُنت َ
صا ورو ًحا ،وأن تلتمسوا فيه ما يُعِينكم على
ظر منكم ،من ث َ َّم ،االلتزام بهذا الدستور ن ًّ
أداء الخدمات على نحو يتسم بِ ُحسْن األخالقيات والتقيد بالقانون أيضًا .وال يفوتكم أن أي انتهاك لهذا الدستور من شأنه أن يُعَ َّد انتها ًكا لالتفاق الذي أبرمتموه مع
شركة Iron Mountain؛ وهو ما قد يُؤ ّدِي إلى قطع عالقات العمل بيننا.
فإذا طرأ أي موقف في أثناء عملكم معنا ،وكان من شأنه أن يُؤثِّر في قدرتكم على أداء الخدمات إلينا بما يتوافق وقيمنا التي نستمسك بها أو بما يتواءم وهذا
الدستور ،فيُر َجى منكم التواصل مع ممثلكم الخاص لدى الشركة أو مع فريق العمل المعني بشؤون الخصوصية وااللتزام عن طريق البريد اإللكتروني:
.compliance@ironmountain.com
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ال ت َّقَ يُّد باألخالقيات وااللتزام
التزام النزاهة في العمل
فنحن نلتزم المصارحة واألمانة ونعيش وفق قيمنا يو ًما بعد يوم.

التزام السالمة واألمان
فنحن نحمي أنفسنا وغيرنا من الضرر ،ونتحامى بهم من الضرر أيضًا ،ونُؤ ِ ّمن أصول عمالئنا تما ًما كما لو كانت أصولنا.

تعزيز القيمة لدى عمالئنا
نحن في سعي دؤوب إلى إيجاد الطرق التي نستطيع بها أن نؤدي الخدمات إلى عمالئنا وأن نُ ِ ّ
عزز أعمالهم على نحو أفضل.

التحلي بروح المسؤولية
فنحن نتحمل المسؤولية الشخصية عن نجاح فريق العمل لدينا ،وعن نجاح عمالئنا وشركتنا.

تعزيز روح االحتواء والعمل الجماعي
فنحن نلتمس األفكار والرؤى ال ُمبتكَرة بعضنا من بعض ،ونُق ّدِرها غاية التقدير ،سعيًا إلى تحقيق األفضل من النتائج.

ال ت َّق يُّد باألخالقيات
وااللتزام
تلتزم شركة  ،Iron Mountainفي عملها ،التزا ًما صار ًما بالقوانين والقواعد والضوابط النافذة ،بصرف النظر عن نوع الخدمة التي تُؤديها أو المكان الذي
تُؤدَّى فيه هذه الخدمة .ولكي نتم َّكن من تحقيق هذا االلتزام ،فإننا نستمسك ببرنامج فعَّال لألخالقيات وااللتزام؛ وركنه الركين دستور األخالقيات والسلوكيات
المهنية المعتمد لدينا .ففي هذا الدستور دليل نهتدي به بشأن السلوكيات التي تتسم بروح األخالقيات وااللتزام؛ وفيه كذلك عون لنا على تحصيل المزيد من
ُشترط في توظيف أي موظف لدينا أن يُق ُِّر بتمام التزامه بهذا الدستور وغيره من السياسات التي تعتمدها الشركة.
المساعدة أو اإلبالغ عن المخالفات .وي َ
كذلك ،نُ ِلزم ذوي األمانة من ُمق ّدِمي الخدمات لدينا بوجوب العمل مع االلتزام الصارم بالقانون ،وعلى النحو الذي يتوافق والقيم األساسية ودستور األخالقيات
والسلوكيات المهنية المعتمدة لدينا .وسعيًا إلى تحقيق هذه الغاية ،فإنه يجوز لنا أن نُ ْل ِزم ُمق ّدِمي الخدمات – وفق طبيعة الخدمات التي يُؤدونها (والشروط التعاقدية
جرى لتحقيق االلتزام ،أو اإلقرار بتمام االلتزام ببعض السياسات المعتمدة لدى شركة  ،Iron Mountainأو
المبرمة معهم) – أن يشاركوا في التدريبات التي ت ُ َ
التقيد بمختلف النُ ُ
ظم األساسية والضوابط النافذة بشأن التعاقد مع الجهات الحكومية.
ويُر َجى منكم ،من ث َ َّم ،قبل أن تبدأوا أداء خدماتكم إلى شركة  ،Iron Mountainاالطالع على دستور األخالقيات والسلوكيات المهنية المعتمد لدينا ،وأن
تستوعبوه تمام االستيعاب؛ وتجدونه متا ًحا على هذا الرابط.www.ironmountain.com/code :
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الخصوصية وحماية البيانات
كانت شركة  ،Iron Mountainعلى مدار سبعين عا ًما ،تكتسب ثقة عمالئها ،وما زالت تكتسبها (وتحافظ عليها) ،بفضل التزامها بحماية المعلومات وغيرها
من األصول وتأمينها .ذلك أن شركة  Iron Mountainتتبع الضوابط بشأن حفظ الخصوصية وحماية البيانات؛ وهي الضوابط التي ال تفي بااللتزامات
القانونية والتعاقدية وغيرها من االشتراطات ال ُم ْل ِزمة (ومنها الشهادات أو المعايير المستحسنة في القطاعات التي تعمل فيها الشركة) فحسب؛ بل تزيد عليها.
فإذا كنتم ،بصفتكم من ُمق ّدِمي الخدمات لدينا ،ستتعاملون مع المعلومات أو األصول بالنيابة عنا ،سواء كانت هذه المعلومات أو األصول تخص موظفينا أو
عمالئنا ،فإننا نستلزم منكم أن تُحافِظوا على سالمتها وسريتها َّ
صرح بها .ومعنى ذلك أن االلتزام بتحقيق مستويات
وأل تستخدموها إال لتلك األغراض ال ُم َّ
ْ
الحماية ،التي تستوفي في حدها األدنى تلك االلتزامات القانونية والتعاقدية وغيرها من االشتراطات ال ُمل ِزمة لكم ،أمر واجب عليكم.
وسعيًا إلى تحقيق هذا االلتزام ،فإنه يجوز إلزامكم باتباع الضوابط الملموسة والفنية واإلدارية الجادة بشأن حفظ خصوصية البيانات ،أو غيرها من األصول التي
تتعاملون معها ،والمحافظة على أمانها (وإثبات جدية التزامكم باتباعها ،أيضًا) .ويجوز لنا كذلك ،وفق نوع الخدمات التي تُؤدونها وطبيعة المعلومات أو األصول
التي تتعاملون معها بالنيابة عنا ،إلزامكم بالخضوع لتقييم أخطار الجهات الخارجية ( )Third-Party Risk Assessmentأو تقييم الخصوصية لدى
وردين ()Vendor Privacy Assessment؛ وهما من أعمال التقييم التي تعتمدها شركة Iron Mountain؛ وهو ما من شأنه أن يساعد على تحديد إذا
ال ُم ِ ّ
كانت هناك حاجة إلى تقديم المزيد من الضمانات.

الممارسات األخالقية في مواقع
العمل ومكافحة االسترقاق
تلتزم شركة  Iron Mountainبإنفاذ المبادئ الواردة في دستور األخالقيات والسلوكيات المهنية المعتمد لديها في مواقع العمل .ومن ث َ َّم ،فإننا نسعى دائ ًما إلى
االرتقاء بظروف عمل موظفينا واستيفاء جميع االشتراطات القانونية النافذة بشأن حقوق العمل والتنظيم ،واألجور واالقتطاعات ،وساعات العمل (ومنها العمل
طواعيةً لساعات إضافية) .ويُنت َ
وردين لدى شركة  ،Iron Mountainأن تتقاسموا معنا هذا االلتزام وأن تحترموا تلك الحقوق جميعها.
ظر منكم ،بصفتكم من ال ُم ِ ّ
وردين لدى شركة  ،Iron Mountainالتقيد الصارم بجميع االلتزامات القانونية وغيرها من االشتراطات ال ُم ْل ِزمة النافذة بشأن
ويجب ،من ث َ َّم ،على جميع ال ُم ِ ّ
وردين اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لضمان
الممارسات المتبعة في التوظيف وظروف العمل ،بصرف النظر عن نوع الخدمة ال ُمؤدَّاة أو مكان أدائها .وعلى ال ُم ِ ّ
استيفاء العُ َّمال لديهم السن القانونية للتوظيف ،وضمان استيفاء شرط الطوعية في تقديمهم الخدمات التي يُؤدونها؛ أي بما يضمن اجتناب أي فعل من أفعال
نصف ،وأن يكون أداؤها في
االسترقاق أو الس ُّْخ َرة ،أو العمل الجبري أو القسري ،أو االتجار بالبشر ،في أدائها .ويجب كذلك أن تُؤدَّى تلك الخدمات مقابل أجر ُم ِ
ظل ظروف ت ُ َراعى فيها السالمة والصحة.
ونُ ْل ِزمكم ،كذلك ،أنتم وجميع من يُمِ دُّونكم بالبضائع أو الخدمات ،بالتقيد بجميع االشتراطات القانونية النافذة بشأن مكافحة االسترقاق واالتجار بالبشر (ومنها ،على
سبيل المثال ،قانون مكافحة االسترقاق الحديث النافذ في المملكة المتحدة ( .))U.K. Modern Slavery Actونُ ْل ِزمكم ،أيضًا ،بأن تنفذوا داخل شركاتكم وعلى
طول سلسلة التوريد لديكم اإلجراءات والضوابط المناسبة لمنع االسترقاق بصوره المستحدثة؛ َّ
وأل ت ُ ْقدِموا على أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى حيود شركة Iron
 Mountainعن التزامها باالشتراطات المعتمدة لديها في هذا الصدد.
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الصحة والسالمة واألمن
تلتزم  Iron Mountainبشدة بالحفاظ على صحة موظفيها وسالمتهم وأمانهم .بل إن التزام السالمة واألمان قيمة راسخة من القيم التي تعتمدها شركتنا .ول َّما
وردون يتعاملون ،في غالب األحيان ،على نحو مباشر مع موظفي شركة ( Iron Mountainأو مع عمالئها) ،فإنه من ال ُمنت َ
ظر منكم – بصفتكم هذه –
كان ال ُم ِ ّ
أن تتخذوا جميع التدابير المناسبة للتحقق من مرجعيات موظفيكم ومؤهالتهم .ويجوز أن يدخل ضمن هذه التدابير إجراءات التأكد من مؤهالت الموظف ،أو
مراجعة سجالته الجنائية ،أو النظر في سجالته من ناحية ُحسْن القيادة ،أو إجراء الفحوص الصحية ،أو التأكد من أهليته للعمل.
ويجوز ،عند أدائكم الخدمات في أي منشأة من منشآت شركة  ،Iron Mountainإنفاذ المزيد من القواعد ،ومنها – على سبيل المثال – إجراء تحليل لألخطار
قبل أداء األعمال أو تنفيذ المهمات ،أو وجوب ارتداء شارات التعريف ،أو الخضوع لفحوص الحرارة ،أو وجوب ارتداء معدات الوقاية الشخصية .ويجوز،
كذلك ،إلزامكم بتسجيل الدخول والخروج عند دخولكم إحدى تلك المنشآت وعند الخروج منها ،أو بالبقاء داخل تلك المنشآت التابعة لشركة .Iron Mountain
وردين ،في جميع األحوال ،االمتناع عن ارتكاب أي سلوك من السلوكيات التي قد تنطوي على أي خطورة أو تهديد أو
على أنه من الواجب على جميع ال ُم ِ ّ
وردين
مضايقة؛ وعليهم – كذلك – أن يؤدوا خدماتهم بما يتوافق والقوانين واللوائح النافذة بشأن الصحة والسالمة .كذلك ،تحث شركة  Iron Mountainال ُم ِ ّ
على وضع اإلجراءات التأديبية الواضحة التي يُمكِن اتخاذها بحق جميع العاملين لديهم سواسية دونما تمييز بينهم.

مكافحة التمييز
وتعزيز التنوع
وتكافؤ فرص
ا لعمل
مباشرا
تُؤمِ ن شركة  Iron Mountainبأن التقيد الصارم بقيم االحتواء والتنوع هو السبيل إلى االرتقاء بالشركة وتعزيز مكانتها .إذ يُ ْس ِهم هذا االلتزام إسها ًما
ً
في تعزيز قدرتنا على الوفاء بمختلف احتياجات عمالئنا وتحقيق النجاح في األسواق أيضًا .وسعيًا إلى تحقيق هذه الغاية ،فإن نلتزم في قرارات التوظيف التي
نتخذها التزا ًما صار ًما بالنظر في قدرة الفرد على أداء واجبات عمله فحسب ،غير ملتفتين في ذلك إلى ع ِْرقه ،أو دينه ،أو أصله اإلثني ،أو سنه ،أو نوعه
االجتماعي ،أو توجهه الجنسي ،أو حالته من ناحية االحتياجات الخاصة ،أو غيرها من السمات التي ال صلة لها بمهاراته أو مؤهالته.
وردين لديها بأن يحذوا حذوها في التقيد بمثل تلك االلتزامات؛ أي بالعمل – في جميع األحوال – بما يتوافق مع قوانين
وت ُ ْل ِزم شركة  Iron Mountainال ُم ِ ّ
مكافحة التمييز ،واتخاذ اإلجراءات الجادَّة بشأن تعزيز المقاصد من ترسيخ قيم االحتواء والتنوع في مواقع العمل ونبذ التمييز منها .وتجسيدًا لتفانينا في سبيل
وردين.
تحقيق هذه المبادئ ،فإن شركة  Iron Mountainستأخذ بالتنوع في مواقع العمل بوصفه واحدًا من العوامل البَنَّاءة في اختيار ال ُم ِ ّ
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ا لبيئة
واالستدامة
تلتزم شركة  Iron Mountainبمزاولة أعمالها على نحو يتسم باالستدامة وتسوده روح المسؤولية تجاه البيئة .ول َّما كانت شركتنا تقوم على إدارة أسطول كبير
من المركبات ،ول َّما كانت لديها ممتلكاتها العقارية المتسعة ،ومنها مراكز البيانات ،فإننا نُد ِْرك ما قد يكون لقرارات العمل التي نتخذها والممارسات التي نتبعها
داخل الشركة من أثر مباشر في مجتمعاتنا والبيئة .ومن ث َ َّم ،فإننا نلتزم في مزاولتنا أعمالنا التزا ًما صار ًما بالقوانين النافذة بشأن البيئة ،ونسعى سعيًا دؤوبًا إلى
وردين الذين يؤدون أعمالهم وفق القوانين النافذة بشأن البيئة .بل
تعزيز االستدامة في األعمال التي نؤديها .وال تعمل شركة  Iron Mountainإال مع أولئك ال ُم ِ ّ
صدِره كل عام.
إننا نُف ِ ّ
وردين الذين يتقاسمون معنا التزامنا باتباع ممارسات األعمال ال ُمبيَّنة في تقرير المسؤولية االجتماعية للشركات الذي نُ ْ
ضل اختيار ال ُم ِ ّ

مكافحة الرشوة
وا لفسا د
لَ َّما كانت شركة  Iron Mountainتعمل في كثير من مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم ،فإنها تلتزم بالتقيد بالقوانين النافذة بشأن مكافحة الرشوة والفساد،
صا ورو ًحا ،ومنها :قانون مكافحة الممارسات األجنبية الفاسدة ( )Foreign Corrupt Practices Actالنافذ في الواليات المتحدة ،وقانون مكافحة الرشوة
ن ًّ
( )Bribery Actالنافذ في المملكة المتحدة .وتحظر هذه القوانين ،بوجه عام ،تقديم أي شيء قَ ِيّم إلى أي مسؤول حكومي أو أي جهة خاصة ،أو اقتراح تقديمه
إليه ،أو تمكين أي أحد من فعل ذلك ،بقصد االستحواذ على أي عمل ،أو تحصيل أي منفعة ،أو التأثير في اتخاذ أي قرار بعينه ،على نحو غير مشروع.
وردين لدى شركة
وردين لدينا بالتقيد بهذا القدر من االلتزام ذاته .ويجب على ال ُم ِ ّ
ونحن نأخذ هذا االلتزام على محمل الجد دونما تهاون ،ونُ ْل ِزم ال ُم ِ ّ
 Iron Mountainااللتزام التزا ًما صار ًما بهذه القوانين (وغيرها من القوانين المرتبطة بها) بجميع جوانبها ،ومنها تلك الجوانب التي تتعلق بإعداد التقارير
المالية ،وحفظ الدفاتر ،واستبقاء السجالت ،وتقديم الفواتير وتقارير التكاليف الدقيقة.
فشركة  Iron Mountainال تكسب األعمال إال على أساس الجدارة التي تمتاز بها منتجاتها وخدماتها ،وليس عن طريق الرشاوى ،أو العموالت الخفية ،أو
أمرا صحي ًحا ونافذًا بوجه عام ،إال أنه يجوز فرض المزيد من االلتزامات عند
الهدايا ووسائل الترفيه غير المشروعة ،أو مدفوعات التسهيل .ولئن كان ذلك ً
التعامل مع المسؤولين الحكوميين ،أو الشركات التي تُدِيرها الحكومات ،أو األفراد المرتبطين بأولئك المسؤولين أو بتلك الجهات.
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الهدايا وعروض
ا لترفيه
وردين على أساس ما قد يعرضونه من هدايا أو وسائل
فاضل شركة  Iron Mountainفي تعامالتها مع ال ُم ِ ّ
لن ت ُ ِ
َ
ورد أن يعرض تلك الهدايا على شركة Iron Mountain
م
ألي
يجوز
فال
مة.
ي
ق
ال
األشياء
من
غيرها
أو
للترفيه
ّ
ُ ِّ
ِ
سعيًا إلى التأثير في القرارات التي نتخذها بشأن أعمالنا ،أو إلى اكتساب أي منفعة من المنافع على حساب غيره
ورد أن
أمرا يُ ِبيحه القانون والسياسات ،فإنه يبقى من الواجب على ال ُم ِ ّ
من ال ُم ِ ّ
وردين .فحتى إن كان عرض الهدايا ً
ُ
يتوخى الحرص وأن يلتزم الصواب في تقديره لمجريات األمور وما يَخلص إليه من رأي بشأنها؛ فحتى
المجامالت التجارية «المعتادة» نفسها قد تُوقِع أصحابها في الحرج ،أو قد تنطوي على أخطار تنال منهم.
وردين ،من ث َ َّم ،استيعاب االشتراطات الواردة في سياسة الهدايا والضيافة واإلسهامات الخيرية
ويجب على ال ُم ِ ّ
( )Gifts, Hospitality and Charitable Contributions Policyالنافذة لدى شركة
 ،)Iron Mountainوأن ينأوا بأنفسهم عن عرض الهدايا ،التي تُخالِف تلك االشتراطات ،أو قبولها.

أداء الخدمات إلى
الجهات الحكومية
تستأمن الحكومات ،من مختلف أنحاء العالم ،شركة  Iron Mountainعلى حماية معلوماتها الحيوية وأصولها
عوض .ورغم أننا ملتزمون باتباع أكبر قدر من النزاهة في تعامالتنا مع جميع عمالئنا ،إال أن الخدمات
التي ال ت ُ َّ
التي تُؤدَّى إلى الجهات الحكومية تستلزم ،في الغالب ،القيام بالمزيد من االلتزامات؛ وهي االلتزامات التي يجوز
مدها لتشمل ذوي األمانة من ُمق ّدِمي الخدمات لدينا.
ومن ث َ َّم ،فإنه يجوز إلزامكم – عند أدائكم الخدمات بالنيابة عن شركة  Iron Mountainإلى الجهات الحكومية
على الصعيد الفدرالي أو على صعيد الوالية أو على الصعيد المحلي – بالتقيد باشتراطات بعينها بشأن األجور،
أو ساعات العمل ،أو ظروف العمل ،أو األسعار ،أو الهدايا ،أو استمالة بعض الجهات ،أو تضارب المصالح ،أو
كيفية التعامل السليم مع المعلومات .ويجوز ،كذلك ،فرض متطلبات تشغيلية خاصة بعينها ،أو فرض قيود على
األفراد ال ُمؤ َّهلين ألداء الخدمات (أو الذين يُر َّخص لهم بأدائها).
ورد المسؤولية عن استيعاب التعهدات المتعلقة بتحقيق االلتزام مِ َّما ينطوي عليه أداء الخدمات إلى
ويتحمل ال ُم ِ ّ
ً
ورد نفسه مباشرة بمقتضى القانون أو تلك التي تنفذ
الجهات الحكومية ،والتقيد بها ،سواء كانت نافذة على ال ُم ِ ّ
بشأنه عن طريق تعاقده مع شركة .Iron Mountain
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تضارب المصالح
إذا كانت لديك أي عالقة صداقة ،أو عالقة عائلية ،أو مصلحة مالية ،أو أي أحوال أخرى مِ َّما يُماثِل ذلك ،متداخلة بالفعل (أو قد تتداخل على وجه االحتمال) مع
قدرتك على اتخاذ القرارات العملية النزيهة والمنصفة ،أو مع قدرتك على تقديم السلع أو أداء الخدمات إلى شركة  ،Iron Mountainفلعل في ذلك وج ًها من
ورد ُم ْلزَ ٌم بأن يُطلِع شركة  Iron Mountainعلى أي شواغل فعلية (أو محتملة) لديه من هذا القبيل قبل إنشائه عالقة العمل معها،
أوجه تضارب المصالح .وال ُم ِ ّ
أو في أي وقت كان بعد ذلك؛ إذا استجد في تلك العالقة أي وجه من أوجه تضارب المصالح.

العقوبات الدولية
والضوابط التجارية
كونات الصلبة في أجهزة
نزاول أعمالنا في بلدان كثيرة تضع الضوابط بشأن استيراد المعدات والبيانات الدقيقة وتصديرها (ومنها ،على سبيل المثال ،ال ُم ّ ِ
الحواسيب وتقنيات التشفير) .كذلك ،توجد قيود عالمية مفروضة على أداء األعمال مع جماعات أو أفراد أو بلدان ُمحدَّدة بعينها .ومن ث َ َّم ،فإن االلتزام بالصارم
بالعقوبات الدولية والضوابط التجارية أمر ال غنى لنا عنه لنتم َّكن من االحتفاظ بالقدرة على مزاولة األعمال على الصعيد الدولي؛ وله أيضًا أهميته البالغة كسبيل
وردين ال ُمد َْرجين على قوائم العقوبات الحكومية .فإذا كنتم على علم بأنكم
إلى تحقيق قيمة السالمة واألمن لدينا .وال نستطيع ،من ث َ َّم ،أن نعمل مع أولئك ال ُم ِ ّ
ُمد َْرجون على أي قائمة من تلك القوائم ،فيُر َجى منكم لفت انتباه ممثلكم الخاص لدى شركة  Iron Mountainإلى ذلك قبل إمدادنا بالبضائع أو الخدمات .وال
وردين ،من ث َ َّم ،باستيعاب التزاماتهم وتقيدهم
وردين الذين من دونهم .ونحن نُ ْل ِزم ال ُم ِ ّ
وردين فحسب ،بل تمتد لتشمل ال ُم ِ ّ
تنفذ هذه العقوبات القانونية ال ُم ِه َّمة بشأن ال ُم ِ ّ
بها تمريرها لتشمل جميع َم ْن يتبعونهم وفق مقتضى الحال.

التداول بنا ًء على معلومات داخلية
شركة  Iron Mountainشركة أسهمها مطروحة للتداول العام ،وعليها التزامات قانونية مختلفة تجاه حملة األسهم فيها وتجاه الهيئات الرقابية الحكومية .وقد
وردين لدينا ،بمعلومات لم يُكشَف عنها من قبل للجمهور (أو قد ال يُكشَف عنها أبدًا)؛ وهي المعلومات التي قد تُؤثِّر في سعر أسهم
يُ ْع َهد إليكم ،بصفتكم من ال ُم ِ ّ
َ
َ
حظرا باتًّا إجراء أي تصرف
القانون)،
(وبمقتضى
لدينا
المعتمدة
األخالقية
المعايير
بموجب
،
م
ث
من
د،
ور
م
ال
على
ر
ظ
ُح
ي
و
األخرى.
الشركة أو في تقييم الشركات
ُ ِّ
ً
َّ
ورد وموظفيه فحسب ،بل يمتد إلى أفراد عائلته وأصدقائه وغيرهم مِ َّمن قد يتمتعون بالقدرة على اتخاذ أي
بنا ًء على هذه المعلومات .وال ينفذ ذلك مباشرة ً على ال ُم ِ ّ
ورد حق االطالع على تلك المعلومات ،فمن ال ُمنت َ َ
ظر منه أن يحافظ على سريتها وأن يتعامل معها
قرارات استثمارية بنا ًء على تلك المعلومات .فإذا ُمنِح ال ُم ِ ّ
بأقصى قدر مستطاع من العناية والتقدير.
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مكافحة االحتكار
والمنافسة العادلة
تلتزم شركة  Iron Mountainبالمنافسة العادلة في األسواق ،وكذلك بالتقيد بجميع القوانين النافذة بشأن مكافحة االحتكار والمنافسة العادلة .ونحن نعمل ِب ِج ٍ ّد
على اجتناب الوقوع في تلك المواقف التي قد يشوبها أدنى قدر من شبهة المخالفة أو الغش.
ورد بصدد أداء الخدمات إلى شركة  ،Iron Mountainفإننا نُ ْل ِزمه كذلك بالتقيد بهذه المعايير األخالقية والقانونية ،ال سيما اجتناب جمع المعلومات
فإذا كان ال ُم ِ ّ
الدقيقة بشأن التنافس أو تشاركها ،ومنها تلك المعلومات التي تتعلق بقوائم العمالء أو األسعار أو المعلومات بشأن التخفيضات.

االستعانة بالمتعاقدين من الباطن
وردين ،في أوساط األعمال في عالم اليوم ،قد يكون لديهم من األسباب ما يدفعهم إلى أن يعهدوا ببعض من
تضع شركة  Iron Mountainفي حسبانها أن ال ُم ِ ّ
وردين لدى شركة  ،Iron Mountainفإنه يجب عليكم أن تمروا
جوانب الخدمات ،التي يُؤدونها ،إلى جهات تتعاقد معهم من الباطن .ولكي تدخلوا ضمن ال ُم ِ ّ
بسلسلة من إجراءات المشتريات التنافسية ،والتي تتضمن بذل العناية الواجبة للتحري بشأن أعمالكم .ومن ث َ َّم ،فإنه يُنت َ َ
ظر منكم (بل قد يكون لزا ًما عليكم بموجب
قدرا مماثالً من العناية الواجبة للتحري بشأنه ،وأن تُح ِ ّملوه بجميع
القانون أو العقد) ،قبل أن تعهدوا إلى أي متعاقد من الباطن بأداء بعض من التزاماتكم ،أن تبذلوا ً
ورد
م
ال
ويتحمل
الحكومية).
الجهات
إلى
الخدمات
أداء
عند
إنفاذها
االلتزامات القانونية والتعاقدية المعنية (ومنها شروط السرية وعدم اإلفشاء ،أو األحكام الواجب
ُ ِّ
ُمررها إليهم ،وعن إنفاذ ذلك لديهم.
المسؤولية عن رصد التزام المتعاقدين معه من الباطن بتلك االلتزامات التي ي ِ ّ
ُراجع عقده ليرى إذا كان من الواجب عليه إخطار شركة  Iron Mountainقبل إبرام أي عقد من الباطن أو إذا كان من الالزم عليه
وعلى ال ُم ِ ّ
ورد ،كذلك ،أن ي ِ
صل من الشركة موافقتها على ذلك سلفًا.
أن يُح ِ ّ

العالمة التجارية والسمعة
وردين لدى شركة  Iron Mountainوممارساتهم التجارية أثرها المباشر في واحد من أثمن ما لدينا من األصول؛ أال وهي :سمعتنا
قد يكون ألفعال ال ُم ِ ّ
َ
ً
ورد ،من ث َّم ،أن يلتزم – في جميع
ورد مباشرة مع عمالئنا أو الجمهور .وعلى ال ُم ِ ّ
التجارية .ويصدق ذلك بوجه خاص على تلك المواقف التي يتعامل فيها ال ُم ِ ّ
األحوال – بحس المسؤولية واألخالقيات في تصرفاته ،على النحو الذي يتسق مع دستور األخالقيات والسلوكيات المهنية المعتمد لدينا.
ورد أن يُشير صراحةً إلى عالقته التجارية معنا ،أو أن يُصدِر أي بيان (بأي صيغة كانت) يُشار فيه إلى شركة Iron Mountain؛ ما لم يكن لديه
وال يجوز لل ُم ِ ّ
ورد أن يُحِ يل أي طلبات صحفية إلى ممثله الخاص لدى شركة .Iron Mountain
تفويض صريح بفعل ذلك .ويجب على ال ُم ِ ّ
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تقييم االلتزام واإلبالغ
عن االنتهاكات
وردين لدى شركة  ،Iron Mountainبصفته هذه ،بالتقيد باألحكام الواردة في هذا الدستور ،وبالخضوع لشروط التدقيق التي قد يشتمل
ورد من ال ُم ِ ّ
يلتزم أي ُم ِ ّ
برم معه؛ وتحتفظ شركة  Iron Mountainلنفسها بالحق في التأكد من التزامه بفعل ذلك .وسعيًا إلى االطمئنان في هذا الصدد ،فإنه يجوز لنا
م
ال
عليها االتفاق ُ َ
ورد اإلجابة على األسئلة التي نطرحها عليه بشأن األحكام الواردة في هذا الدستور وأن نُمِ دَّه بالمستندات أو الشهادات التي تؤيد صحة تحقيقه
أن نطلب من ال ُم ِ ّ
ذلك االلتزام.
ورد ،كذلك ،باإلبالغ عن االنتهاكات التي تقع بحق هذا الدستور أو القانون أو غير ذلك من جوانب عالقته التجارية مع شركة  Iron Mountainفور
ويلتزم ال ُم ِ ّ
ُجرى التعامل مع جميع
ُجرى التحقيق فيها بكل دقة .وسي َ
وقوعها أو فور اشتباهه في وقوعها .وتُؤخَذ جميع البالغات التي ترد في هذا الشأن على محمل الجد ،وي َ
ُجرى كذلك المحافظة على سريتها قدر المستطاع.
المعلومات ،التي يُق ّدِمها ال ُم ِ ّ
ورد ،بكل حرص ،وسي َ
وردين على اإلبالغ عن االنتهاكاتُ ،ك ٌّل إلى ممثله الخاص لدى شركة  .Iron Mountainفإن تعذر عليكم ذلك ،أو إذا لم يكن ذلك مناسبًا،
ونحث ال ُم ِ ّ
فيُر َجى منكم التواصل مع فريق شؤون الخصوصية وااللتزام عن طريق البريد اإللكتروني ، compliance@ironmountain.com :أو عن طريق خط
األخالقيات ( )Ethics Lineلدى شركة Iron Mountain؛ وهو الخط الذي تتولى إدارته شركة مستقلة ،ويجوز لكم عند االتصال به أن تختاروا حجب
هويتكم تما ًما (إذا كان القانون يُ ِبيح ذلك) .أما إن أردتم تقديم بالغ عن طريق شبكة اإلنترنت ،أو إذا رغبتم في االطالع على قائمة أرقام الهواتف العالمية ،فيُر َجى
منكم زيارة الموقع اإللكتروني .www.IMEthics.com :وال يفوتكم أن التقاعس عن اإلبالغ عن المخالفات قد يُؤدي إلى قطع العالقة التجارية فيما بيننا.

حظر االنتقام
تعتمد شركة  Iron Mountainسياسة صارمة بشأن حظر االنتقام؛ وذلك فيما يتعلق بتلك البالغات التي تُقدَّم بِ ُحسْن نية بشأن المخالفات األخالقية أو القانونية.
ورد ،أو يسعى إلى فعل ذلك ،أو يحض غيره على فعل ذلك ،من شأنه أن يواجه إجراءات تأديبية
وأي موظف أو مدير ينتقم من أي موظف آخر أو من أي ُم ِ ّ
ْ
ورد يَثبُت تورطه في ارتكاب أي فعل من أفعال
صارمة قد تصل إلى إنهاء عمله .ولن تتوانى شركة  Iron Mountainعن قطع عالقتها التجارية مع أي ُم ِ ّ
االنتقام من أي أحد من موظفيه نتيجة إبالغه عن وقوع أي انتهاك من االنتهاكات.

عدم ترتب أي
حقوق للغير
ال يترتب على دستور السلوكيات المهنية المعتمد لدى شركة  Iron Mountainهذا أي حقوق جديدة أو إضافية لصالح أي جهة من الجهات الخارجية (أو أي
ورد في الدفع بشركة  Iron Mountainإلى إنفاذ أي حكم من األحكام الواردة في هذا الدستور.
جهة من المستفيدين منها)؛ ومن ذلك حق موظفي أي ُم ِ ّ
ورد وشركة Iron Mountain؛ ولكنه ال يحل محلها بأي حال.
برم بين ال ُم ِ ّ
ويُت ِ ّمم هذا الدستور الحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في العقد ال ُم َ
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عن شركة Iron Mountain

درجة في بوصة باسم  )IRMعام 1951؛ وتحتل مكانتها بصفتها الشركة الرائدة عالميًّا في تقديم خدمات التخزين وإدارة المعلومات .وتحظى شركة Iron Mountain
أُ ّ
سِست شركة ( Iron Mountain Incorporatedال ُم َ
بثقة أكثر من  220ألف مؤسسة في جميع أنحاء العالم ،وتمتلك شبكةً من العقارات التي يزيد إجمالي مساحتها عن  85مليون قدم مربعة في أكثر من  1400منشأة تنتشر في أكثر من  50بلدًا ،وتزاول الشركة في تخزين المليارات
من األصول المعلوماتية وحمايتها ،ومنها المعلومات التجارية ال ُم ِه َّمة ،والبيانات الدقيقة للغاية ،واألعمال الفنية الثقافية والتاريخية .وتساعد شركة  Iron Mountainالمؤسسات التي تتعامل معها على خفض التكاليف والحد من
األخطار وتحقيق االلتزام باللوائح والتعافي من األزمات والكوارث وزيادة التمكين الرقمي؛ وذلك بفضل ما تُق ّدِمه من الحلول التي تشمل التخزين اآلمن ،وإدارة المعلومات ،والتحول الرقمي ،واإلتالف اآلمن ،باإلضافة إلى إتاحة
مراكز البيانات ،وتخزين األعمال الفنية ،والخدمات اللوجستية ،والخدمات السحابية .ولالطالع على المزيد من المعلومات ،يُر َجى زيارة الموقع اإللكتروني.www.ironmountain.com :
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األخرى والعالمات التجارية المسجلة ملك ألصحابها المعنيين.
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