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 التزامنا	بالنزاهة	
Cigna قواعد السلوك المهني ومبادئ السلوك الخاصة بـ

نطلب	من	عمالئنا	كل	يوم	منحنا	ثقتهم	في	قدرتنا	على	تلبية	احتياجاتهم	وتقديم	خدمة	ممتازة	والحفاظ	على	معلوماتهم	آمنة.	وبالنسبة	لي،	
يعني	اكتساب	ثقتهم	أنه	يجب	علينا	التصرف	بشكٍل	أخالقي	في	كل	ما	نقوم	به.	

ال	ُيعد	تقديم	خدمة	عمالء	عالية	الجودة	على	صعيد	عالمي	مهمة	هينة.	فالعالم	يتغير،	وكذلك	احتياجات	العمالء	تتغير،	وصناعتنا	تزداد	
تنافسية	عن	أي	وقت	مضى،	غير	أن Cigna قادرة	على	مواجهة	التحدي.	لدينا	اإلمكانيات	والمهارات	والشغف،	واألهم	من	ذلك	األفراد	

لمساعدة	عمالئنا	على	عيش	حياة	أفضل.	

تمثل	قواعد	السلوك	المهني	ومبادئ	السلوك	الخاصة	بـ Cigna األساس	اللتزامنا	الراسخ	بالنزاهة	واالمتثال	القانوني	والسلوك	األخالقي.	
فهي	"دليل	واقعي"	للسلوكيات	ومبادئ	السلوك	التي	نجسدها	كفريق	يلتزم	بتحسين	الصحة	والرفاهة	واإلحساس	باألمن	لماليين	األشخاص	

حول	العالم.	وهذه	القواعد	والمبادئ	تنطبق	عليك	بصفتك	عضو	في	فريق Cigna،	بغض	النظر	عن	دورك	أو	موقعك.	

في	نهاية	المطاف،	يجب	علينا	أن	نخدم	عمالئنا	وأصحاب	المصالح	لدينا	ومجتمعاتنا،	وأن	نخدم	بعضنا	بأمانة	وإنصاف	وبشفافية	مطلقة.	
إنني	أشعر	بالفخر	بالعمل	بجوار	أشخاص	مهنيين	مكرسين	يلتزمون	بتأدية	العمل	بشكل	أخالقي،	وهو	المعيار	رفيع	المستوى	الذي	وضعناه	ألنفسنا.	

ما	أطلبه	منكم	هو	االستمرار	في	التحلي	بالنزاهة	في	جميع	تعامالتكم	على	مدار	حياتكم	اليومية.	وتذكروا	أننا	عندما	نفعل	ذلك،	فإننا	نربح،	وكذلك	عمالؤنا.	

نشكركم	على	التزامكم	الراسخ	بفعل	الشيء	المناسب	لكم،	ولـ	Cigna ولماليين	العمالء	والشركاء	لدينا.

David M. Cordani 
Cigna لشركة	التنفيذي	والمدير	الرئيس

يمثل	التحلي	باألخالق	والتصرف	بنزاهة	وفعل	الشيء	المناسب	جوهر	أن	تكون	المنظمة	متمركزة	على	العميل.	وتمثل	رسالتنا	ووعد	
العالمة	التجارية	الخاص	بنا	التزامين	تجاه	عمالئنا	ومنظمينا	وهذه	العالقات	الحاسمة	مبنية	على	الثقة.

يتحمل	كٌل	منا	مسؤولية	المساعدة	في	تشكيل	ثقافة Cigna من	خالل	التصرف	وفًقا	لرسالتنا،	وكذلك	قواعد	السلوك	المهني	ومبادئ	السلوك	
الخاصة	بنا،	بما	يضمن	تأدية Cigna رسالتها	بطريقة	متوافقة	وأخالقية.	وهذه	مسؤولية	نفخر	بها	جميًعا،	إذ	أنها	جانب	شديد	األهمية	من	

جهودنا	المبذولة	للحفاظ	على	احتياجات	عمالئنا	في	صميم	ما	نقوم	به.

تعتمد	قواعد	السلوك	المهني	على	رسالتنا	وقيمنا	األساسية،	وتؤكد	هذه	القواعد	على	المبادئ	والمعايير	المهنية	الموجودة	بالفعل	داخل	
منظمتنا.	فعلى	الرغم	من	انخراطنا	يومًيا	في	مواجهة	التحديات	التنافسية	واغتنام	الفرص	لدفع	شركتنا	نحو	التقدم،	إال	أنه	ال	يمكن	أبًدا	اعتبار	
الضغط	لتحقيق	النجاح	مسوًغا	للتنازل	عن	قيمنا.	إن	أصحاب	المصلحة	لدينا	وأولئك	الذين	نقدم	لهم	الخدمة	يتوقعون	بينما	ال	يستحقون	شيًئا	

أقل	من	أعلى	مستويات	الخدمة	والسلوك	األخالقي.

إنني	ملتزم،	كما	هو	الحال	بالنسبة	لكافة	أعضاء	فريق	القيادة	بـ	Cigna،	بضمان	بقاء Cigna راسخة	في	القيم	الواردة	في	قواعد	السلوك	
المهني	الخاصة	بنا.

االلتزام	يصنع	الفارق	بالنسبة	لنا	في	كل	قرار	نتخذه،	كل	يوم.

Tom O’Neil 
Cigna Corporation ،العالمي	االلتزام	مسؤول 

Thomas.O’Neil@Cigna.com
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قواعد	السلوك	المهني	ومبادئ	السلوك	الخاصة	بنا

نحن نتعهد بمراعاة:
النزاهة	في	حماية	أصول	الشركة	وسمعتها	 	› 

وصيتها	الذائع. 	

النزاهة	داخل	السوق.  ›
النزاهة	في	القطاع	العام.  ›

النزاهة	كشركة	مواطنة	مسؤولة	اجتماعًيا.  ›
النزاهة	في	مكان	العمل.  ›

سياسة Cigna لمنع	االنتقام
عندما	تقوم	-بحسن	نية-	باإلبالغ	عن	شكاوى	تخص	قواعد	السلوك	المهني	ومبادئ	السلوك	أو	أخرى	تخص	االلتزام،	أو	عند	المشاركة	في	التحقيق	في	هذه	األمور،	فلن	تكون	

عرضة	لالنتقام.	ويخضع	أي	موظف	في Cigna	يشارك	في	االنتقام	لإلجراءات	التأديبية	التي	تصل	إلى،	على	سبيل	المثال،	إنهاء	العمل.
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قواعد الشركة ومبادئها

 Cigna	بـ	الخاصة	السلوك	ومبادئ	المهني	السلوك	قواعد	تزودنا 
)"القواعد	والمبادئ"(	باإلرشادات	والمبادئ	التي	يجب	االلتزام	بها	لتحقيق	أعلى	

معايير	النزاهة	واالمتثال	القانوني	والسلوك	األخالقي. 

لقد	تبنى	مجلس	اإلدارة	قواعدنا	ومبادئنا	واعتمدها.	وتعمل	Cigna	على	وضع	
 Cigna	استخدمتها	التي	بالقواعد	مسترشدة	جديدة	ومبادئ	قواعد 

وExpress Scripts لعدة	سنوات.	وسيراجع	مجلس	إدارة	المنظمة	الجديدة	
الموحدة	القواعد	في	اجتماعه	الربع	سنوي	األول.	وبمجرد	اعتمادها،	سيبلغ	جميع	
الموظفين	بالقواعد	والمبادئ	الجديدة.	وعلى	الرغم	من	ذلك،	ُتطبق	قواعد	السلوك	
المهني	ومبادئ	السلوك	الخاصة	بـ	Cigna في	الوقت	نفسه	على	جميع	الموظفين	

في	المنظمة	الموحدة،	بغض	النظر	عن	دورهم	أو	موقعهم.	باإلضافة	إلى	ذلك،	
سيستمر	تطبيق	قواعد	السلوك	المهني	لـ	Express Script وeviCore على	
موظفيهما	وموظفي	شركاتهما	الفرعية	والشركات	التابعة	لهما.	وتتسم	القيم	األساسية	
التي	تعكسها	هذه	القواعد	بأنها	متسقة،	وهي	تمثل	األساس	اللتزامنا	الراسخ	بالنزاهة	

واالمتثال	القانوني	والسلوك	األخالقي.

ال	يمكن	ألي	وثيقة	التنبؤ	بجميع	المواقف	التي	قد	تواجهك	أو	التصدي	لها،	فكثير	
من	األحيان	تكون	الفطرة	السليمة	والحكم	الجيد	هما	أفضل	األدلة.	ثمة	سياسات	

تتعلق	بقواعدنا	ومبادئنا	توضحها	الصفحات	التالية	التي	تقدم	أيًضا	معلومات	مهمة	
لمساعدتك.	

إذا	ساورك	الشك	حيال	موقف	ما؛	استشر	اآلخرين،	بمن	فيهم	مديرك	أو	ممثل	
الموارد	البشرية	أو	مسئول	االلتزام	أو	أحد	زمالء	اإلدارة	القانونية.	

باإلضافة	إلى	ذلك،	يمكنك	دائًما	االتصال	بخط	المساعدات	األخالقية	لإلبالغ	عن	
شكواك.

التزامنا بالنزاهة

إن	كلماتنا	وأفعالنا	تعكس	التزامات Cigna Corporation وقيمها	وكذلك	
التزامات	وقيم	شركاتها	الفرعية	التي	تمتلكها	أو	تسيطر	عليها	بشكٍل	كامل	)ُيشار	
إليها	مجتمعة	باسم	"Cigna"	أو	"الشركة"(.	وعلى	الرغم	من	تغير	ممارسات	

العمل	بمرور	الوقت،	إال	أن	التزامنا	يبقى	ثابًتا	تجاه	عمالئنا	وبأعلى	معايير	النزاهة.	

ُيمثل	أداء	العمل	بشكٍل	أخالقي	أمًرا	بالغ	األهمية	لنجاحنا.	ويجب	علينا	-كشركة	
رائدة	في	مجال	الخدمات	الصحية	العالمية-	أن	نركز	على	عمالئنا	وأن	نقدم	منتجات	

وخدمات	مبتكرة	لمساعدتهم	على	تحسين	صحتهم	ورفاهتهم	وإحساسهم	باألمان.	

إن	أداء	األعمال	بشكٍل	أخالقي	يتجاوز	مجرد	اتباع	القوانين	واللوائح،	بل	يعني	
أن	معايير	النزاهة	الثابتة	تشكل	أساس	كل	ما	نقوم	به	في Cigna.	تّذكر:	عندما	
تتصرف	بالنيابة	عن Cigna،	فإن	سمعة Cigna العريقة	والقيِّمة	من	حيث	

التزامها	بالنزاهة	تكون	بين	يديك. 

ُتطبق	القواعد	والمبادئ	على	أعضاء	فريق	عمل Cigna،	وهي	مجموعة	
تضم	الموظفين	)سواء	أكانوا	يعملون	بنظام	الدوام	الكامل	أو	الدوام	الجزئي(	

والمستشارين	والموردين	والمتطوعين	والمتدربين.	ومن	المتوقع	أن	يلتزم	بعض	
شركاء	العمل	للشركة،	مثل	الوكالء	والشركات	التابعة	والمستشارين،	بروح	قواعدنا	

ومبادئنا	وأية	نصوص	تعاقدية	حال	العمل	نيابة	عن	الشركة. 

نحن	نخضع	-كشركة	عالمية-	لقوانين	العديد	من	الدول	والواليات	القضائية	حول	
العالم.	وإذا	تعارض	أحد	نصوص	قواعدنا	ومبادئنا	مع	قانون	معمول	به،	تكون	
األسبقية	للنص	األقل	تقييًدا،	ما	لم	ُينتهك	القانون.	وبالنسبة	لك،	استشر	مسؤول	

االلتزام	الخاص	بك	أو	اإلدارة	القانونية	المحلية	التي	تتبعها	بشأن	القوانين	واللوائح	
التي	تنطبق	عليك.	

"نحن	شركة	خدمات	صحية	عالمية	ذات	مقرات	وموظفين	في	شتى	أرجاء	العالم.	وفي	هذه	البيئة	شديدة	التعقيد،	يجب	علينا	االمتثال	للقوانين	في	كل	دولة	نعمل	
بها،	إلى	جانب	االلتزام	بأعلى	المعايير	األخالقية".

Nicole Jones،	نائب	الرئيس	التنفيذي،	المستشار	العام

قواعد	السلوك	المهني	ومبادئ	السلوك	الخاصة	بنا	
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قواعد	السلوك	المهني	ومبادئ	السلوك	الخاصة	بنا	

حل المعضالت األخالقية

 ثمة	أوقات	لن	تتناول	فيها	"القواعد	والمبادئ"	
 تفاصيل	موقفك.	عند	حدوث	ذلك،	فكر	في	
 األسئلة	التالية	لمساعدتك	في	حل	المشكلة	

وتحديد	ما	يجب	فعله.

تحليل	الموقف

ما	النتائج	المحتملة؟  ›
من	الذي	يمكن	أن	يضره	أو	يساعده	قراري؟  ›

من	بين	الخيارات	المحددة،	أي	منها	أكثر	حًدا	من	  ›
الضرر،	وأي	منها	يقدم	الكثير	لتقديم	المساعدة	

التي	تتماشى	مع	قواعدنا	ومبادئنا؟

اسأل	نفسك

هل	سيكون	اإلجراء	الذي	سأتخذه	قانوني	  ›
وأخالقي	ومتسق	مع	قواعدنا	ومبادئنا؟

هل	سأكون	مرتاحا	للشهادة	بشأن	قراري	أمام	  ›
إحدى	المحاكم	القانونية؟

كيف	سأشعر	إذا	أُعلن	عن	قراري	في	الصحف	  ›
أو	التلفزيون	أو	اإلنترنت؟	

ما المتوقع: االلتزام بقواعدنا ومبادئنا وما يتعلق بها من سياسات وقوانين 
معمول بها

تعرف	على	قواعدنا	ومبادئنا	وأكمل	التدريب	المطلوب	في	الوقت	المناسب،	بما	 	›
في	ذلك	التدريب	على	األخالقيات	والخصوصية	وحماية	المعلومات	وااللتزام. 

استخدم	قواعدنا	ومبادئنا	وما	يتعلق	بها	من	سياسات	وإجراءات	تسري	على	 	›
عملك	-وكذلك	القانون-	كدليل	لك	حيثما	تؤدي	عملك.	

أصدر	أحكاًما	جيدة	على	األشياء	وتجنب	إبداء	سلوك	غير	الئق. 	›
اطلب	المشورة	عندما	يكون	لديك	أسئلة	بشأن	قواعدنا	ومبادئنا	أو	القانون	 	›

المعمول	به	أو	المواقف	المثيرة	للتساؤل.

تحدث	بصراحة	عن	االنتهاكات	المحتملة	لقواعدنا	ومبادئنا	أو	لسياسة	الشركة	 	›
أو	القانون،	فضاًل	عن	المشكالت	أو	الشكاوى	األخرى	التي	تتعلق	بااللتزام.

ما المتوقع من المديرين: تشجيع ثقافة األخالقيات وااللتزام

قدم	مثاالً	على	السلوك	المناسب. 	›
تأكد	أن	األشخاص	الذين	تشرف	عليهم	يفهمون	مسؤولياتهم	بموجب	قواعدنا	 	›

ومبادئنا	وسياسات	الشركة	األخرى.

ناقش	قواعدنا	ومبادئنا	وشدد	على	أهمية	األخالقيات	وااللتزام. 	›
أوجد	بيئة	يشعر	فيها	الموظفون	باالرتياح	في	رفع	الشكاوى. 	›

عند	تقييم	أداء	أحد	الموظفين،	يجب	مراعاة	مدى	التزامه	بقواعدنا	ومبادئنا. 	›
ال	تشجع	الموظفين	أو	توجههم	مطلًقا	إلى	تحقيق	نجاحات	في	العمل	على	 	›

حساب	السلوك	األخالقي.

تصرف	على	الفور	لمنع	حدوث	انتهاكات	لقواعدنا	ومبادئنا	أو	القانون. 	›
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إذا	شهدت	المضايقات.  ›
عندما	يوجهك	مديرك	لتدوين	بيان	غير	صحيح	في	سجل	العمل.  ›

سماع	زمالء	العمل	يناقشون	المعلومات	الخاصة	المضمنة	في	ملف	عضو	  ›
آخر	بفريق	العمل.

فشل	مديرك	في	التصرف	عندما	تعلن	عما	يثير	قلقك	بشأن	سوء	السلوك	  ›
المشتبه	به.

حصولك	على	تقرير	عن	انتهاك	محتمل	لقواعدنا	ومبادئنا	وسياسات  	›
Cigna األخرى	أو	القانون.

صناعة القرار – أمثلة	على	األنشطة	التي	يتعين	اإلبالغ	عنها

يتوجب على كل فرد اإلبالغ عن االنتهاكات المعروفة أو المشتبه بها لقواعدنا 
ومبادئنا

إذا	كنت	تعلم	أو	كان	لديك	شك	منطقي	في	حدوث	انتهاك	لقواعدنا	ومبادئنا،	فستتحمل	
مسؤولية	اإلبالغ	الفوري	عنه،	ألنك	تساعد	بذلك	على	حماية	عمل	الشركة	وعمالئها	
وشركائها،	فضاًل	عن	زمالئك	ونفسك.	ويجوز	لك	إبالغ	مديرك	أو	مسؤول	االلتزام	

أو	ممثل	الموارد	البشرية	أو	أعضاء	إدارة	الرقابة	بالشركة	أو	خط	المساعدات	
األخالقية	بانتهاكات	معروفة	أو	مشتبه	بها	لقواعدنا	ومبادئنا	وغيرها	من	مشكالت	

االلتزام	األخرى.	

يجب	على	المديرين	ومسؤولي	االلتزام	وممثلي	الموارد	البشرية	وأعضاء	إدارة	
الرقابة	بالشركة	رفع	تقارير	عن	االنتهاكات	المعروفة	أو	المشتبه	بها	إلى	خط	

المساعدات	األخالقية	على	الفور.

قد	تؤدي	انتهاكات	قواعدنا	ومبادئنا	-بما	في	ذلك؛	عدم	اإلبالغ	الفوري	عن	انتهاك	
معروف	لقواعدنا	ومبادئنا	أو	اإلبالغ	الخاطئ	عن	انتهاك	للقواعد-	إلى	اتخاذ	

إجراءات	تأديبية	تصل	إلى	إنهاء	العمل.

سرية اإلبالغ والتحقيقات

عند	اإلبالغ	عن	انتهاك	محتمل	لقواعدنا	ومبادئنا	أو	سياسة	الشركة	أو	القانون	
المعمول	به	من	خالل	خط	المساعدات	األخالقية،	ندعوك	إلى	تحديد	هويتك	لتيسير	
عملية	التواصل.	ويمكنك	طلب	إخفاء	هويتك.	ويتم	التعامل	مع	البالغات	بأكبر	قدر	
ممكن	من	السرية،	كما	يتم	مشاركة	المعلومات	على	أساس	الحاجة	إلى	المعرفة	بما	

يتماشى	مع	إجراء	تحقيق	دقيق	وعادل	ووفًقا	للمتطلبات	القانونية	المعمول	بها.

يتولى	المراقب	العام	والمستشار	العام	ومسؤول	االلتزام	العالمي	و/أو	من	ينوب	عنهم	
التحقيق	في	االنتهاكات	المزعومة	لقواعدنا	ومبادئنا.	كما	يجوز	لـ Cigna اإلبالغ	
عن	االنتهاكات	للمسؤولين	الحكوميين	من	أجل	التحقيق	فيها	و/أو	مالحقتها	قضائًيا.

قواعد	السلوك	المهني	ومبادئ	السلوك	الخاصة	بنا	
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النزاهة	حصن	للشركة	وألصولها	وسمعتها
وصيتها	الذائع

Cigna حماية أصول

من	أجل	تمثيل Cigna وأولئك	الذين	نخدمهم	على	أتم	وجه،	يجب	علينا	إظهار	العناية	الالزمة	
بأصول Cigna واالستخدام	المناسب	لها.

المعلومات الحساسة للغاية والمقيدة:	يجب	علينا	التأكد	أن	المعلومات	الحساسة	للغاية	والمقيدة	التي	
تخص	عمل	الشركة	و/أو	موظفيها	و/أو	عمالئها	و/أو	شركاء	عملها	يتم	التعامل	معها	بحرص	وال	

ُيفصح	عنها	سوى	لألشخاص	المصرح	لهم	على	أساس	الحاجة	إلى	المعرفة.

الممتلكات المادية لـ Cigna:	يجب	حماية	ممتلكات Cigna	-بما	فيها	العقارات	والمعدات	
واللوازم-	من	سوء	االستخدام	أو	التلف	أو	السرقة	أو	أي	شكل	آخر	من	أشكال	التعامل	غير	السوي.	

 .Cigna أعمال	تنفيذ	منها	والغرض	Cigna تخص	الممتلكات	وهذه

أنظمة تكنولوجيا المعلومات: تضم	أنظمة	Cigna أجهزة	الكمبيوتر،	والموارد	الشبكية،	وأنظمة	
البريد	اإللكتروني،	واألنظمة	الصوتية،	باإلضافة	إلى	معلومات	أخرى	ُتعالج	بواسطة	الكمبيوتر.	وتقع	

على	عاتق	كل	منا	مسؤولية	حماية	هذه	األنظمة	والمعلومات	التي	تحتوي	عليها	من	الوصول	غير	
المشروع	إليها	أو	إتالفها	أو	سرقتها.

وبخضوعها	للقوانين	المحلية،	قد	تملك Cigna الحق	لمراجعة	جميع	رسائل	البريد	اإللكتروني	
والمعلومات	اإللكترونية	األخرى	لتحديد	االلتزام	بقواعدنا	ومبادئنا	وسياسة	شركتنا.

الملكية الفكرية:	تشتمل	الملكية	الفكرية	لـ Cigna	على	االبتكارات	والعالمات	التجارية	وحقوق	
	،Cigna	باستخدام	أو	Cigna عمل	فترة	خالل	تطورت	التي	التجارية	واألسرار	والنشر	الطبع
باإلضافة	إلى	أية	أفكار	أو	معلومات	تجارية	تمتلكها	الشركة،	مثل	المنتجات	المميزة	والمنهجيات	

التجارية.	ويتعين	على	كل	منا	حماية	الملكية	الفكرية	لـ Cigna والحفاظ	على	سريتها.	ويظل	أي	
منتج	عمل	أو	أية	ملكية	فكرية	تقوم	بتطويرها	أثناء	فترة	عملك	بـ Cigna ملًكا	لـ Cigna،	حتى	
إذا	أنهيت	عملك	مع Cigna،	يستمر	سريان	التزامك	بالسرية.	كما	يتعين	عليك	احترام	الملكية	

الفكرية	الخاصة	بالكيانات	األخرى.	فعلى	سبيل	المثال،	يجب	أال	تستخدم	الملكية	الفكرية	ألصحاب	
.Cigna مع	المعلومات	هذه	تشارك	أو Cigna	في	عملك	خالل	السابقين	العمل

األموال:	ُتستخدم	أموال	Cigna بمسؤولية	وألغراض	تجارية	للشركة	فقط.	ويتعين	على	كل	منا	
حماية	أموال	الشركة	من	سوء	االستخدام	أو	السرقة،	وضمان	تلقي Cigna قيمة	جيدة	عند	إنفاق	

أموال Cigna.	وكذلك	ال	ُيسمح	بالتعويض	إال	عن	النفقات	التجارية	المصرح	بها	والتي	تتسم	بأنها	
فعلية	ومعقولة.

"المعلومات	قوة	أعمالنا.	إذ	يعتمد	علينا	عمالؤنا	وزبائننا	وأصحاب	المصالح	اآلخرين	ويثقون	بنا	للحرص	على	معلوماتهم.	فهذا	ضروري	لحماية	العالمة	
التجارية	لـ Cigna	وسمعتها.	وبالمثل،	فنحن	جميًعا	مسؤولون	عن	استخدام	أصول Cigna وفًقا	لسياساتنا".

Mark Boxer،	نائب	الرئيس	التنفيذي	ومدير	المعلومات

السياسات واإلجراءات ذات الصلة

هدايا العمل والمجامالت  ›
 Cigna أصول  ›

تخطيط استمرارية األعمال – المعايير والمبادئ   ›
التوجيهية

تضارب المصالح   ›
الرقابة والمحاسبة وإعداد التقارير  ›

حماية المعلومات والمعايير  ›
الملكية الفكرية  ›

الشروط القانونية  ›
السرية  ›

إدارة السجالت  ›
استخدام أسماء Cigna وشعاراتها  ›

ُتطبق	السياسات	المحلية	األخرى	أيًضا.	لعرض	أي	
من	السياسات	المشار	إليها	هنا،	ُيرجى	زيارة	صفحة	

.Cigna في	العمل	موقع	سياسات

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
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النزاهة	حصن	للشركة	وألصولها	وسمعتها
وصيتها	الذائع

االلتزام بدقة السجالت المالية وسجالت العمل 

تلتزم Cigna	بتزويد	مستثمريها	ومنظميها	وأصحاب	المصلحة	اآلخرين	
بتقارير	دقيقة	وكاملة	وفي	الوقت	المناسب	بشأن	الحالة	المالية	لـ	Cigna ونتائج	
عملياتها.	وقد	يكون	للطريقة	التي	ُتستخدم	في	معالجة	المعلومات	وحفظها	وإعداد	
تقارير	عنها	تأثير	واضح	على	سمعة Cigna وقدرة	إدارتها	على	اتخاذ	قرارات	
سليمة.	ولذلك،	نحن	نلتزم	بالصفقات	التي	تم	تسجيلها	بشكل	تام	وبدقة	وفي	الوقت	

المناسب.	كما	يجب	أن	تكون	التقارير	وعمليات	التواصل	الداخلية	والخارجية	
كاملة	وعادلة	وفي	الوقت	المناسب	وتتسم	بالدقة	وسهولة	فهمها. 

ويتحمل	كل	منا	مسؤولية	إنشاء	سجالت	للشركة	واالحتفاظ	بها	والتخلص	منها	
وفًقا	للمتطلبات	التنظيمية	والتجارية	وسياسات	الشركة.	فيتوجب	عليك	االلتزام	

بمدة	االحتفاظ	المناسبة	بسجالت	الشركة،	على	النحو	الذي	تحدده	جداول	االحتفاظ	
بسجالت	الشركة،	وأية	قاعدة	قانونية،	إن	وجدت.	

وللحصول	على	المزيد	من	التوجيه،	ُيرجى	مراجعة	سياسة	إدارة	سجالت 
.Cigna

"إن	االلتزام	الثابت	باألخالق	المثالية	هو	محض	قرار	تجاري	ذكي،	إذ	يرغب	الزبائن	والعمالء	في	القيام	بأعمال	تجارية	مع	الشركات	التي	تتمتع	باألخالق.	فأساس	
عالقتنا	مع	جميع	أصحاب	المصلحة	-سواء	كان	العمالء	الذين	يعتمدون	علينا	في	أوقات	الحاجة	أو	المساهمين	الذين	يستثمرون	معنا	أو	الشركاء	الذين	يعملون	معنا-	

هو	الثقة.	ويسعى	موظفونا	للحفاظ	على	هذه	الثقة	كل	يوم	من	خالل	اتخاذ	القرارات	الصحيحة	وااللتزام	بأعلى	مستوى	من	المعايير	األخالقية".	
Eric Palmer،	نائب	الرئيس	التنفيذي	والمدير	المالي

صناعة القرار – االلتزام	بالدقة	في	السجالت	المالية	وسجالت	العمل

كان John يعمل	على	إتمام	صفقة	هامة	وتؤكد	له	العميلة	أنها	 س.		
ستوقع	العقد	قريًبا،	واليوم	هو	موعد	إغالق	الربع	المالي	ويريد 

John تسجيل	الصفقة	ضمن	تقريره	الربع	سنوي،	فهل	يمكنه	ذلك؟

ال،	إذ	يجب	تسجيل	الصفقات	بدقة	بعد	إتمامها	ووفق	التوقيت	الزمني	 ج.  
السليم،	وهذه	الصفقة	لم	تتم	فال	يمكن	تضمينها	في	تقرير	الشركة	حتى	

يتم	توقيع	العقد. 
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اجتناب تضارب المصالح

ال	تسمح	أبًدا	بأن	تتأثر	المعامالت	التجارية	التي	تجريها	نيابًة	عن Cigna سلًبا	
بمصالحك	الشخصية	-	أو	حتى	أن	تبدو	كذلك	-	فيجب	على	أعضاء	قوة	العمل	إلزام	

أنفسهم	دائًما	بالطرق	التي	تتجنب	تضارب	المصالح	الفعلي	أو	المحسوس.

مبدأ الحرص على استفادة الشركة من الفرص المتاحة: عليك	أال	تعطي	أو	توجه	
 Cigna ممتلكات	استخدام	عبر	ُتكتشف	عمل	فرصة	إلى	آخر	شخص	أي 

أو	معلوماتها	أو	من	خالل	استغالل	منصبك	داخل	الشركة.	باإلضافة	إلى	ذلك،	عليك	
أال	تستخدم	ممتلكات Cigna أو	معلوماتها	أو	منصبك	فيها	في	تحقيق	أي	نوع	آخر	
من	المكاسب	الشخصية	البحتة	أو	لمنافسة Cigna. وإذا	كنت	مديًرا	أو	مسؤواًل	

تابًعا	لـ Cigna،	ال	يمكنك	المشاركة	في	صفقات	شخصية	مع Cigna أو	مع	أي	
من	الشركات	الفرعية	لها	قبل	أن	تقوم	أواًل	بإخطار	المستشار	العام	والحصول	على	

موافقته.

أنشطة التوظيف في Cigna واألنشطة األخرى التي ُتقام خارجها: يمكن	
ألنشطة	التوظيف	الخارجية	أن	تتسبب	في	تضارب	المصالح	بشكل	فعلي	أو	محتمل.	

فقد	ينجم	ذلك	التضارب	-	على	سبيل	المثال	-	حينما	تعمل	لدى	شركة	أخرى	أو	
تتصرف	كشريك	فيها	أو	كعضو	من	أعضاء	مجلس	اإلدارة،	أو	تعمل	كمسؤول	عام	
أو	تترشح	لمنصب	ما،	أو	تتقدم	للعمل	أو	تعمل	في	إحدى	هيئات	الصناعة.	ولكي	
تتجنب	ظهور	أي	صورة	من	صور	تضارب	المصالح،	استشر	مديرك	أو	مكتب	

األخالقيات.

العالقات األسرية: يجب	أال	يؤثر	أي	من	أفراد	عائلتك	األقربين،	أو	أشخاص	مهمين	
آخرين	لديك،	أو	أي	أفراد	داخل	أسرتك،	على	قرارات	العمل	الخاصة	بك	تأثيًرا	
سلبًيا	وذلك	على	اإلطالق؛	فتتطلب	هذه	العالقات	حساسية	زائدة	تجاه	تضارب	

المصالح	والسرية.	وبالقدر	الذي	يسمح	به	القانون	المعمول	به،	عليك	إبالغ	مديرك	
ومكتب	األخالقيات	بالعالقات	العائلية	في	أي	وقت	ينشأ	عن	تلك	العالقات	تضارًبا	

في	المصالح	سواء	أكان	فعلًيا	أو	ظاهرًيا. 

"إن	نجاحنا	المتواصل	في	السوق	مبتدأه	إلزام	أنفسنا	بالسلوكيات	األخالقية	والنزاهة،	وهذا	يعني	ما	هو	أكثر	من	مجرد	االنصياع	للقوانين	واللوائح،	
فاألمر	يتعلق	بفعل	ما	هو	صحيح	كل	يوم."

Brian Evanko،	رئيس	قطاع	المعامالت	الحكومية

صناعة القرار

تجنب تضارب المصالح
.Cigna مصلحة	في	تصب	التي	القرارات	اتخذ 	›

تجنب	المواقف	التي	تؤثر	سلباً	أو	تبدو	أنها	تؤثر	سلًبا	على	قرارات	عملك. 	›
اطلب	المساعدة	إذا	ساورتك	الشكوك. 	›

اسأل نفسك: 
هل	مصالحي	الشخصية	أو	مصالح	عائلتي	تعوق	قدرتي	على	اتخاذ	قرارات	 	›
عمل	موضوعية،	أو	تعرقل	أدائي	لوظيفتي	بكفاءة،	أو	تقودني	إلى	إساءة	

استغالل	أصول Cigna؟	أو

هل	قد	يراها	اآلخرون	من	هذا	المنظور؟	 	›

النزاهة	حصن	للشركة	وألصولها	وسمعتها
وصيتها	الذائع
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النزاهة	حصن	للشركة	وألصولها	وسمعتها
وصيتها	الذائع

منح هدايا العمل وأشكال الترفيه وقبولها:	يمكن	أن	تساعد	الهدايا	البسيطة	وأشكال	
الترفيه	في	العمل	المعقولة	في	تعزيز	عالقات	العمل،	فسواء	أكانت	مقدمة	من	قبلك	
أو	معروضة	عليك،	يجب	أال	تؤثر	الهدايا	أو	أشكال	الترفيه	سلباً	-	أو	تبدو	أنها	تؤثر	
سلًبا	-	على	قرارات	العمل،	وذلك	على	اإلطالق.	وقد	تعتمد	مالئمة	إعطاء	أو	تلقي	

الهدايا	أو	أشكال	الترفيه	عادًة	على	ظروف	معينة.	

وعموًما،	عليك	أال	تعرض	هدية	أو	تقدمها	لكسب	أي	ميزة	غير	عادلة	لدى	أحد	
شركاء	العمل.	كما	يجب	أال	تسعى	لتلقي	هدايا	لها	قيمة	أكبر	من	قيمتها	االسمية	أو	

تقبلها	من	أي	شخص	ينشد	أو	ُيجرى	أعمااًل	تجارية	مع	الشركة	أو	من	أي	شخص	أو	
	.Cigna	ينافس	كيان

يمكنك	تقديم	الوجبات	أو	أشكال	أخري	بسيطة	من	الترفيه	وقبولها	عندما	يكون	األمر	
معقواًل	ومناسًبا	للموقف،	طالما	أنك	كنت	بصحبة	شريك	العمل،	وطالما	كان	الترفيه	
مناسًبا	وال	يؤثر	سلبًيا	على	قرارات	العمل	أو	يتتسب	في	-	أو	يبدو	أنه	يتسبب	في	-	

تضارب	المصالح.

أصدر	دائًما	أحكاًما	جيدة	قبل	قبول	أي	هدية	عمل	أو	شكل	من	أشكال	الترفيه	
أو	عرضه،	واستشر	اإلدارة	أو	مسؤول	االلتزام	أو	مكتب	األخالقيات	في	أية	

استفسارات	لديك.	

يجب	اتخاذ	الحرص	الخاص	عند	التفكير	في	عرض	هدية	أو	شكل	من	أشكال	الترفيه	
على	مسؤولي	الحكومات	أو	المؤسسات	التي	تمتلكها	الحكومة	أو	موظفيها،	كما	

يتعين	عليك	استشارة	مسؤول	االلتزام	الخاص	بك	قبل	أن	تعرض	الهدايا	أو	أشكال	
الترفيه	على	مسؤولي	الحكومات	أو	المؤسسات	التي	تمتلكها	الحكومة	أو	موظفيها.	
استشر	سياسة	هدايا	العمل	وأشكال	الترفيه	للحصول	على	مزيد	من	التوجيه	حول	

منح	الهدايا	وأشكال	الترفيه	وقبولها.

صناعة القرار

المجامالت الترفيهية المرتبطة باألعمال
س.  يعرض	أحد	شركاء	األعمال	على	Jill	بطاقات	للعب	الجولف،	فهل	يجدر	بها	

قبولها؟

األمر	مرهون	ببعض	التفاصيل،	إذا	كان	هذا	الشريك	سيرافق	Jill في	لعب	 ج. 
الجولف،	فقد	يعد	هذا	من	المجامالت	الترفيهية	المرتبطة	باألعمال	وقد	يكون	
مقبوالً	إذا	توافق	مع	الدليل	التوجيهي	المتبع	في	حاالت	المجامالت	الترفيهية	
 المرتبطة	باألعمال،	أما	إذا	لم	يكن	هذا	الشريك	سيرافقها،	فالبطاقات	تعتبر	

هدية،	وال	يمكنها	قبول	الهدية	إال	إذا	استوفى	شروط	الدليل	التوجيهي	المتبع	في	
اإلهداء،	بما	يتضمن	حدود	سعر	البطاقات.	إذا	كنت	Jill	غير	متأكدة	مما	يجب	

عليها	القيام	به،	يجب	عليها	مراجعة	سياسة	هدايا	العمل	والمجامالت،	وأي	
سياسة	يقرها	العمل	لالسترشاد	في	مثل	هذا	الموقف.
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النزاهة	داخل	السوق
السياسات واإلجراءات ذات الصلة

االمتثال	لمكافحة	الفساد

مكافحة	االحتكار	والمنافسة	النزيهة

عمليات	التواصل	ووسائل	التواصل	االجتماعي

العقوبات	االقتصادية	والقيود	التجارية

حماية	المعلومات	ومعاييرها	

الخصوصية

معامالت	األوراق	المالية	والتداول	الداخلي	له

إدارة	سلسلة	اإلمداد

الممارسات	التجارية

.Cigna	سياسات موقع عمل	صفحة	زيارة	ُيرجى	هنا،	إليها	المشار	السياسات	من	أي	لمراجعة

احترام ممارسات العمل العادلة والمنافسة الشريفة

تبحث	Cigna عن	ميزات	تنافسية	من	خالل	ممارسات	العمل	القانونية	واألخالقية؛	
فيتعين	علينا	إجراء	األعمال	-	مثل	بيع	المنتجات	وتسويقها،	والتعاقد	مع	موفري	
الرعاية	الصحية	ومزوديها،	وسداد	المطالبات،	واإلجابة	على	استفسارات	العمالء	
أو	شكاويهم	-	بطريقة	عادلة.	فاستغالل	أي	شخص	-	على	سبيل	المثال	من	خالل	
التالعب	بالمعلومات	أو	تزييفها	-	هو	أمر	غير	مقبول	وال	يمكن	التغاضي	عنه.	

تدخل Cigna في	منافسات	قوية	وشريفة	ولذلك،	نحن	نسعى	إلى	الحفاظ	على	
نمو	عملنا	عبر	تقديم	منتجات	وخدمات	متفوقة،	وليس	من	خالل	اللجوء	إلى	أية	
ممارسات	عمل	غير	مشروعة	ومانعة	للمنافسة.	ومن	ثم	يتوجب	على	كل	منا	

السعي	باجتهاد	لفهم	القوانين	العالمية	للمنافسة	ومكافحة	االحتكار	واالمتثال	لها،	فهذه	
القوانين	معقدة	جًدا.	وإذا	ساورتك	الشكوك	حول	ممارسات	عمل	محددة،	استشر	

مسؤول	االلتزام	الخاص	بك	أو	المستشار	القانوني	المحلي.

صناعة القرار

ما يجب وما ال يجب القيام به من ممارسات عملية منصفة
يجب: االعتماد	على	العامة	كمصدر	للمعلومات.

ال يجب: الحصول	على	معلومات	عن	األسعار	أو	معلومات	أساسية	عن	التكلفة	
مباشرة	من	المنافسين.

يجب: استشارة	اإلدارة	القانونية	المحلية	أو	إدارة	االلتزام	قبل	الحصول	على	
المعلومات	من	مصادر	غير	عمومية	أو	قبل	التعامل	مع	مستشار	للحصول	على	

معلومات	عن	منافس.

ال يجب: طلب	معلومات	سرية	عن	المنافسين	من	موظفين	محتملين	أثناء	مقابالت	
التوظيف.

يجب: توثيق	موارد	جميع	المعلومات	التي	حصلت	عليها	عن	المنافسين.
ال يجب:	استخدام	ملكية	فكرية	تخص	شركة	أخرى.

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
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النزاهة	داخل	السوق
المشاركة في عمليات تواصل مفتوحة وعادلة ودقيقة

تستند	عالقات Cigna مع	عمالئها	وشركاء	عملها	إلى	تبادل	المعلومات	الدقيقة	
-	عبر	قنوات	مناسبة.	فنحن	نشجع	وجود	أساليب	متنوعة	للتواصل	لدعم	أعمالنا	
وإدارة	عالقاتنا،	بما	يشمل	وسائل	التواصل	االجتماعي	)مثل	المدونات،	وغرف	

المحادثات،	ومواقع	ويكي(.	

ال	يمكننا	تزييف	الحقائق	حول	أعمالنا	أو	إخفاء	المعلومات	الضرورية	حتى	نتمكن	
من	إدارة	أعمالنا	على	نحو	الئق.	وقد	ال	تتحدث	إال	نيابة	عن Cigna إذا	كان	

لديك	تصريح	مسبق	أو	موافقة	من	إدارة	عمليات	التواصل	التابعة	للشركة	أو	إدارة	
عمليات	التواصل	الدولية،	كما	يتعين	عليك	االلتزام	بالنص	المعتمد.	ويجب	عليك	
توجيه	جميع	االستفسارات	اإلعالمية	إلى	إدارة	عمليات	التواصل	التابعة	للشركة.	

 Cigna عن	نيابًة	تتحدث	بأنك	انطباًعا	تعطي	أال	عليك	يتحتم	ذلك،	إلى	باإلضافة
في	أية	عمليات	تواصل	شخصية	أبًدا.	

حماية الخصوصية والسرية للعمالء والموظفين
يتوقع	عمالؤنا	وموظفونا	منا	أن	نحمي	معلوماتهم	الشخصية	ومعلوماتهم	الخاصة	
بالعمل،	فيجب	أال	تتنازل	أبًدا	على	ثقتهم	بجمع	المعلومات	الخاصة	أو	الحساسة	أو	
استخدامها	أو	اإلفصاح	عنها،	ألغراض	بخالف	ما	ُذكر	في	إشعارات	الخصوصية	

الخاصة	بـ Cigna وما	يتماشى	مع	سياسات Cigna لحماية	الخصوصية	
والمعلومات.	

يتعامل	الكثير	من	الموظفين	بصورة	اعتيادية	مع	المعلومات	الشخصية	للمرضى	و/
أو	المعلومات	الخاصة	بموظفي	الشركة	بانتظام.	وُوضعت	اللوائح	الفدرالية	-	التي	

 )HIPAA( األمريكي	المرضى	معلومات	حماية	قانون	باسم	مجتمعة	ُتعرف
-	لحماية	خصوصية	"المعلومات	الصحية	المحمية"	)PHI(.	ويجوز	اعتبار	
المعلومات	الشخصية	من	المعلومات	الصحية	المحمية	إذا	كانت	تتعلق	بالحالة	

الجسدية	أو	العقلية	للمريض	أو	بتقديم	الرعاية	الصحية	أو	الدفع	مقابل	تلك	الرعاية.	

من	المهم	أن	يكون	الموظفون	على	دراية	شاملة	بلوائح	قانون	حماية	معلومات	
المرضى	األمريكي	)HIPAA(	وسياسات	الخصوصية	وإجراءاتها	التي	تتعلق	
بشركتنا،	فإذا	كنت	تتمتع	بصالحية	الوصول	إلى	المعلومات	الصحية	المحمية	

)PHI(،	فأنت	مسؤول	عن	حماية	تلك	المعلومات	من	استخدامها	واإلفصاح	عنها	
بشكل	غير	مشروع.	كما	يتعين	عليك	أال	تصل	إلى	أي	من	المعلومات	الصحية	

المحمية	)PHI(	أو	تستخدمها	أو	تفصح	عنها	إال	ألغراض	خاصة	بعمٍل	قانوني	

أو	برعاية	المريض،	وذلك	كما	ورد	في	قانون	حماية	معلومات	المرضى	األمريكي	
)HIPAA(	وسياسة	الشركة،	وال	يجوز	لك	استخدام	لمعلومات	الصحية	المحمية	
لتحقيق	منفعة	شخصية	لك.	ويلعب	قانون	الوالية	دوًرا	مهًما	في	حماية	معلومات	
	،)HIPAA(	األمريكي	المرضى	معلومات	حماية	قانون	عن	ففضاًل	المريض.

توفر	قوانين	الوالية	مزيًدا	من	الحماية،	خاصًة	للمعلومات	الحساسة،	وتضع	
الكثير	من	الواليات	متطلباتها	الخاصة	بشأن	إخطار	األفراد	في	حال	حدوث	خرق	
لمعلوماتهم	الشخصية	و/أو	للمعلومات	الصحية	المحمية	)PHI(	الخاصة	بهم.	
وتتسم	القوانين	الفيدرالية	وقوانين	الواليات	في	هذا	المجال	بأنها	معقدة	ودائمة	

التغير،	ولذلك	يكون	التدريب	على	هذه	الموضوعات	ذا	أهمية	خاصة،	كما	تحمي	
القوانين	الفيدرالية	وقوانين	الواليات	واللوائح	المختلفة	معلومات	تحديد	الهوية	
الشخصية	)PII(	حتى	لو	لم	تتعلق	بالرعاية	الصحية،	فتشتمل	معلومات	تحديد	

الهوية	الشخصية	)PII(	على	أي	اسم	أو	رقم	يمكن	استخدامه	في	تحديد	شخص	ما،	
على	سبيل	المثال	اسم	الفرد	أو	رقم	الضمان	االجتماعي	الخاص	به	أو	تاريخ	ميالده	

أو	رقم	رخصة	القيادة	الخاصة	به.	وكلنا	مسؤولون	عن	حماية	معلومات	تحديد	
الهوية	الشخصية	)PII(	من	انتحال	الشخصية.

إننا	نحثك	على	التواصل	مع	المشرف	الخاص	بك	أو	مع	مسؤول	الخصوصية	
الخاص	بنا	إذا	كانت	لديك	أية	مشكالت	تتعلق	بقانون	حماية	معلومات	المرضى	

األمريكي	)HIPAA(	أو	بالخصوصية	.

تحافظ	الكثير	من	الدول	-	خارج	الواليات	المتحدة	-	على	قوانين	الخصوصية	
الخاصة	بها	وتنفذها.	وفي	أحيان	كثيرة،	تتفوق	قوانين	الخصوصية	الدولية	على	

تلك	القوانين	المعمول	بها	بالواليات	المتحدة	من	حيث	شدتها	واتساع	نطاق	تطبيقها.	
ولطرح	األسئلة	التي	تخص	القوانين	خارج	الواليات	المتحدة	-	بما	في	ذلك،	على	

سبيل	المثال	ال	الحصر،	الالئحة	التنظيمية	لحماية	البيانات	)GDPR(	السارية	في	
االتحاد	األوروبي	-	ُيرجى	التواصل	مع	مسؤول	الخصوصية	الدولي.	

قد	يختلف	تصنيف	المعلومات	الشخصية	أو	بيانات	العمل	طبًقا	للدولة	أو	الوالية	
أو	المقاطعة.	فأنت	مسؤول	عن	معرفة	جميع	قوانين	حماية	المعلومات	وقوانين	

الخصوصية	التي	تسري	على	دورك	في	Cigna	واالمتثال	لها.
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النزاهة	داخل	السوق

وسائط التواصل االجتماعي
س.	ما	الذي	يجب	وضعه	في	االعتبار	أثناء	استخدامي	ألحد	مواقع	التواصل	

االجتماعي؟	

ج.	يتوجب	عليك	عدم	اإلفصاح	عن	المعلومات	السرية	أو	المعلومات	
الحساسة.	ال	يجوز	استخدام	عبارات	مضايقة	أو	عنصرية	أو	بذيئة.	فكر	ملًيا	
فيما	قد	تشعر	به	أو	يشعر	به	أصدقاؤك	أو	عائلتك	إذا	نشرت	تعليقاتك	على	
الصفحة	الرئيسية	للجريدة	المحلية.	برجاء	الرجوع	إلى	سياسة	االتصاالت 

ووسائط	التواصل	االجتماعي	للحصول	على	مزيٍد	من	التوجيهات.

ما يجب وما ال يجب في شأن حماية المعلومات
يجب: فهم	التصنيفات	المختلفة	للمعلومات	-فائقة	الحساسية،	والمحظورة،	

والملكية،	والعامة-	والضمانات	الالزمة	لحمايتها.

.Cigna	من	معتمدة	غير	برمجيات	أو	أجهزة	أي	استخدام	أو	ال يجب: تثبيت

يجب: الحصول	على	الوثائق	السرية	من	الفاكس	والطابعة	على	الفور.

ال يجب: إرسال	معلومات	تخص	Cigna	إلى	بريدك	اإللكتروني	الشخصي	
 Cigna	لـ	تابعة	غير	أداة	على	Cigna	معلومات	حفظ	أو	)gmail	مثل(

مثل؛	حاسوبك	الشخصي	المنزلي	أو	جهاز	لوحي	أو	هاتف	ذكي.

 )PII( اإلبالغ عن تسريب معلومات تحديد الهوية الشخصية
س. من	الذي	يجب	علّي	إبالغه	باإلفصاح	غير	السليم	عن	معلومات	تحديد	

الهوية	الشخصية؟	

ج. 	في	حالة	اإلفصاح	غير	السليم	عن	معلومات	تحديد	الهوية	الشخصية	
)PII(	الخاصة	باألفراد،	توجه	بالبالغ	دون	تأخير	إلى	مكتب	الشركة	لشؤون	

السرية	)Enterprise Privacy Office(	.	تقدم	ببالغك	عن	أي	
مسائل	تتعلق	بالسرية	في	أي	دولة	إلى	المدير	المحلي	لقسم	الشؤون	القانونية	

وااللتزام.	

اإلبالغ عن تسريب المعلومات المحظورة وفائقة الحساسية 
س. من	الذي	يجب	علّي	إبالغه	باإلفصاح	غير	السليم	عن	المعلومات	

المحظورة	وفائقة	الحساسية؟	

ج. تقدم	ببالغك	عن	كافة	اإلفصاحات	غير	السليمة	عن	المعلومات	المحظورة	
.Cigna Legal إلى	الحساسية	وفائقة

صناعة القرار
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النزاهة	داخل	السوق
تداول األوراق المالية بشكل قانوني

وردت	قوانين	ولوائح	صارمة	تحظر	التداول	الداخلي	الذي	يشير	إلى	الممارسة	غير	
القانونية	لتداول	األوراق	المالية	بينما	تكون	أنت	على	دراية	بالمعلومات	الخاصة	
المادية	)والتي	ُتعرف	أيًضا	باسم	"المعلومات	الداخلية"(	والتي	تتعلق	بشركة	ما،	

فيجب	أال	تشتري	األوراق	المالية	الخاصة	بـ Cigna	أو	تبيعها	أو	تقوم	بتداولها	-	
وكذلك	األوراق	المالية	للشركات	األخرى	-	حتى	تتاح	تلك	المعلومات	للعامة.	وتعتبر	
المعلومات	عامة	عندما	تنشرها	الشركة	للعامة)على	سبيل	المثال	عبر	بيان	صحفي(	
وعند	انقضاء	الوقت	الكافي	الذي	يسمح	لسوق	االستثمار	أن	يستوعب	تلك	المعلومات	

ويقيمها.	

يمكن	للمعلومات	الداخلية	أن	تأخذ	أشكااًل	عديدة،	لكنها	بوجه	عام	تعني	المعلومات	
التي	ُيرجح	أن	يعتبرها	المستثمر	العاقل	مهمة	التخاذ	قرار	استثماري،	لشراء	األوراق	
المالية	لشركة	ما	أو	بيعها	أو	امتالكها.	وقد	تحتوي	على	معلومات	تؤثر	على	شركة	

أخرى	غير Cigna قد	تعرف	عنها	باعتبارك	موظًفا	لدى	Cigna.	وتتمثل	األمثلة	
الشائعة	في	المعلومات	المالية	أو	العقود	الجديدة	أو	المنتجات	أو	خطط	نمو	العمل	

والتغييرات	التنظيمية	الكبرى.	

 تعامل	مع	المعلومات	الداخلية	مثلما	تتعامل	مع	المعلومات	السرية	األخرى	
لـ	Cigna،	فال	تناقشها	مع	أسرتك	أو	أصدقائك	أو	أي	شخص	آخر،	وال	تتحدث	عنها	
في	األماكن	العامة،	وال	ترسلها	عبر	آالت	الفاكس	اغير	المراقبة،	وال	تخبر	أحًدا	آخر	
من Cigna عنها	إال	إذا	كان	من	الضروري	أن	يعلمها	ألسباب	خاصة	بالعمل	ألداء	

مسؤولياته.
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النزاهة	داخل	السوق

احترام العقوبات االقتصادية والقيود التجارية 

من	أجل	االمتثال	لبرامج	العقوبات	بالواليات	المتحدة	وغيرها	من	برامج	العقوبات	
المعمول	بها،	ال	يمكننا	القيام	بأعمال	تجارية	في	دول	محددة	أو	مع	حكومات	وأفراد	
وكيانات	معينة؛	كالمشتبه	في	أنهم	إرهابيون	أو	حكومات	إرهابية	أو	يشتبه	في	أنهم	

تجار	مخدرات.	إذا	كان	لديك	أسئلة	أو	مخاوف	بشأن	ما	إذا	كانت	حكومة	ما	أو	فرد	أو	
جهة	يندرج	ضمن	من	يخضع	لهذه	القيود،	فاستشر	مسؤول	االلتزام	الخاص	بك.	

كما	يحظر	علينا	المشاركة	في	أي	مقاطعة	لدولة	معينة	ما	لم	تقر	حكومة	الواليات	
المتحدة	هذه	المقاطعة.	إذا	ُطلب	منك	المشاركة	أو	تقديم	معلومات	حول	دعم	مقاطعة	

ما،	فأبلغ	مسؤول	االلتزام	الخاص	بك	قبل	اتخاذ	أي	إجراء.	

نحن	نعمل	لصالح	شركة	عالمية.	وهذا	يعني	أن	قوانين	الدول	ولوائحها	قد	تتباين	أو	
حتى	تتعارض	مع	هذه	القيود.	وعلى	هذا	النحو،	من	المهم	استشارة	مسؤول	االلتزام	

الخاص	بك	إذا	كان	لديك	أي	أسئلة.

إدارة الموردين والمتعاقدين بجدية

نتوقع	أن	ُيجري	موردينا	والمتعاقدين	معنا	أنشطتهم	باسم	الشركة	بما	يتفق	مع	قواعدنا	
ومبادئنا	ووفًقا	لعقودهم	المبرمة	مع Cigna.	يجب	أن	نجتهد	في	التأكد	من	وفاء	

هؤالء	األطراف	بالتزاماتها.	ال	يجوز	لشركاء	األعمال	إقرار	حوافز	ألي	شخص	في 
Cigna بهدف	انتهاك	قواعدنا	ومبادئنا	أو	سياسات	الشركة	أو	القانون.	

اتخاذ موقف لمجابهة الرشوة والفساد

يجب	أال	نستخدم	أبًدا	وسائل	غير	مالئمة	للتأثير	في	حكم	على	عمل	طرف	آخر.	وهذا	
يعني	أنه	ال	يجوز	ألي	من	أعضاء	فريق	العمل	في	Cigna عرض	أو	دفع	رشاوى	
أو	مزايا	أخرى	غير	الئقة	لشخص	ما	من	أجل	الحصول	على	عمل	أو	االحتفاظ	به	أو	
الحصول	على	ميزة	تجارية	غير	عادلة	لها	عالقة	بـ	Cigna	أو	عمالئنا	أو	موظفينا.	

من	المهم	بشكٍل	خاص	أال	ندفع	أو	نقطع	وعدا	أو	نقدم	شيء	ذا	قيمة	لمسؤول	أو	
موظف	حكومي	للحصول	على	عمل	أو	االحتفاظ	به	أو	تأمين	ميزة	تجارية	غير	عادلة.	
وال	يقتصر	مفهوم	الشيء	ذا	القيمة	على	المدفوعات	النقدية	للمسؤول	الحكومي،	فمثال	
الموافقة	على	دفع	مبلغ	إلى	مؤسسة	خيرية	بناًء	على	طلب	مسؤول	حكومي	سوف	تمثل	

شيًئا	ذو	قيمة.	

 Cigna	تضع	العالم،	حول	الفساد	مكافحة	ولوائح	قوانين	لمختلف	االمتثال	أجل	من
ضوابط	قوية	على	أصول	الشركة	والممارسات	المحاسبية	لضمان	صدق	السجالت	

والدفاتر	ودقتها.	إذا	كنت	تعرف	أو	تشك	في	انتهاك	أي	من	هذه	القوانين،	يتعين	عليك	
إبالغ	مسؤول	االلتزام	على	الفور.

"بصفتنا	شركة	عالمية	رائدة	في	مجال	الخدمات	الصحية،	يحتم	علينا	االستجابة	إلى	التغيرات	السوقية	الدائمة	والنطاقات	التنظيمية	حول	العالم،	فمن	الضروري	أن	
نبقى	على	اطالع	بمدى	االختالف	والتعقيد	في	القوانين	التي	تؤثر	على	كيفية	إدارة	أعمالنا،	تتمتع	كل	من	الدول	والواليات	القضائية	التي	نزاول	فيها	أعمالنا	بقوانين	

وأطره	تنظيمية	خاصة،	ويجب	علينا	مواصلة	العمل	بنشاط	لضمان	التزامنا	بجميع	المتطلبات	القانونية	المحلية."
Jason Sadler،	رئيس	األسواق	الدولية

صناعة القرار 

من المسؤول الحكومي؟
تعريف	المسؤول	الحكومي	واسع	ويمكن	أن	يشمل	مديرين	أو	موظفين	في	أي	كيان	مملوك	كلًيا	أو	جزئًيا	للحكومة	أو	تديره	الدولة	مثل؛	
الخطة	الصحية	الفيدرالية،	أو	خطة	الوالية،	أو	وكيل	خطة	العقاقير	التي	تستلزم	وصفة	طبية	أو	المستشفى	العام،	أو	المرشحين	لمنصب	

سياسي	أو	مديري	أو	موظفي	المنظمات	الحكومية	الدولية.	
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النزاهة	في	القطاع	العام.

السياسات واإلجراءات ذات الصلة
االمتثال	لمكافحة	الفساد	

االدعاءات	الكاذبة
العقود	الحكومية	/	مكافحة	الرشاوى

المساهمات	السياسية	/	جهات	االتصال	الحكومية
.Cigna عمل	موقع	سياسات	صفحة	زيارة	ُيرجى	هنا،	إليها	المشار	السياسات	من	أي	لعرض

تقديم مطالبات صادقة وصحيحة للحكومة 

إذا	شاركنا	في	تقديم	مطالبات	بالدفع	إلى	حكومة	أو	وكالة	حكومية،	مثل 
Medicare	أو	Medicaid بالواليات	المتحدة،	يجب	أن	نتأكد	من	صحتها	
ودقتها؛	فإن	لم	يكن،	قد	تتحمل	كل	من	Cigna والموظفين	األفراد	المسؤولية.	
يجب	عليك	اإلبالغ	على	الفور	عن	أي	انتهاكات	من	هذا	النوع	إذا	كنت	تعرف	أو	

تشتبه	في	حدوث	احتيال	أو	إساءة	تصرف.	

التواصل مع مسؤولين حكوميين من منطلق المسؤولية 

يجب	أن	تشتمل	عمليات	التواصل	مع	المسؤولين	الحكوميين	أو	الموظفين	دوًما	
على	معلومات	كاملة	وواقعية	ودقيقة.	ُيسمح	لنا	بالتواصل	مع	مسؤولين	أو	موظفين	
حكوميين	)مثل،	المنظمون(	بهدف	تنفيذ	األعمال	الروتينية	لـ	Cigna،	إذا	كانت	

جزًءا	من	مسؤولياتنا	الوظيفية.	أما	كافة	عمليات	التواصل	األخرى	مع	المسؤولين	أو	
الموظفين	الحكوميين	)مثل،	البحث	عن	أعمال	جديدة	من	وكالة	حكومية	أو	السعي	

للتأثير	على	سن	القوانين	أو	اللوائح	أو	السياسات(	فيجب	أن	تتم	من	خالل:	

إدارة	السياسة	العامة	والشؤون	الحكومية	بـ	Cigna	من	أجل	التواصل	مع	 	›
الكونغرس	األمريكي	أو	الوكاالت	الفيدرالية

إدارة	الشؤون	التنظيمية	وحكومة	الوالية	من	أجل	التواصل	مع	الدول	أو	 	›
الوكاالت	الحكومية

إدارة	الشؤون	القانونية	المحلية	من	أجل	التواصل	مع	الحكومات	أو	الوكاالت	 	›
خارج	الواليات	المتحدة	

االلتزام بقواعد التعاقد الحكومي
عندما	يتم	الدفع	مقابل	منتجات	Cigna	أو	خدماتها	)حتى	جزئًيا(	من	خالل	برنامج	

حكومي،	فقد	نكون	خاضعين	لمتطلبات	قانونية	إضافية	تتعلق	بالتعاقد	الحكومي.	
إذا	كنا	نعمل	لدى	شركة	تعمل	بموجب	عقد	حكومي،	فمن	المتوقع	منا	أن	نلتزم	

بجميع	القواعد	واللوائح	المعمول	بها.	ويشمل	ذلك،	على	سبيل	المثال،	قواعد	محددة	
تحظر	عمًدا	طلب	أو	تلقي	أي	تعويض	)بما	في	ذلك؛	خدمات	مجانية	أو	بسعٍر	أقل	
من	التكلفة(	في	مقابل	التوصية	أو	الترتيب	لشراء	سلع	أو	بنود	أو	خدمات	تسددها	

الحكومة.	

صناعة القرار 

ما يجب وما ال يجب القيام به بشأن االتصال بمسؤولين حكوميين من منطلق المسؤولية

يجب: االتصال	بإدارة	السياسة	العامة	والشؤون	الحكومية	أو	بإدارة	الشؤون	القانونية	المحلية	إذا	طلب	مسؤول	حكومي	أو	موظف	معلومات	ولم	تكن	مخواًل	باالستجابة	لمثل	
هذه	الطلبات.

ال يجب: االتصال	بمسؤول	حكومي	أو	موظف	للبحث	سعًيا	وراء	أعمال	جديدة	قبل	االتصال	بإدارة	السياسة	العامة	والشؤون	الحكومية	أو	إدارة	الشؤون	القانونية	المحلية،	
حسب	االقتضاء.

يجب: تقديم	ردود	كاملة	ودقيقة،	إذا	كنت	مخواًل	بالرد	على	استفسارات	الحكومة.
ال يجب: إخفاء	السجالت	أو	الوثائق	عن	المسؤولين	الحكوميين	أو	الموظفين.	

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
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النزاهة	كشركة	مواطنة	مسؤولة	اجتماعًيا

السياسات واإلجراءات ذات الصلة
المساهمات	الخيرية

المساهمات	السياسية	/	جهات	االتصال	الحكومية
.Cigna عمل	موقع	سياسات	صفحة	زيارة	ُيرجى	هنا،	إليها	المشار	السياسات	من	أي	لعرض

المشاركة في العملية السياسية بعناية

تشجع	Cigna	موظفيها	ومسؤوليها	ومديريها	على	المشاركة	في	العملية	السياسية	
كمواطنين	عاديين.	ومع	ذلك،	عندما	تقدم	مساهمات	سياسية	أو	تشارك	في	أنشطة	
سياسية	بشكٍل	شخصي،	يجب	توخي	الحذر	في	تمييز	وتوضيح	وجهات	النظر	

السياسية	الشخصية	ووجهات	نظر	الشركة.	إن	أي	استخدام	لمعدات	Cigna أو	
إمداداتها	أو	وقتها	أو	مرافقها	أو	هواتفها	أو	دعمها	اإلداري	فيما	يتعلق	بأي	نوع	من	
النشاط	السياسي	ُيمثل	إساءة	استخدام	ألصول	الشركة،	غير	أنه	يمكن	اعتباره	أيًضا	
"مساهمة	سياسية"	وهو	ما	يمثل	انتهاًكا	للقوانين	وسياسات	Cigna	التي	تنطبق	

على	مساهمات	الشركات.	وقد	ُيحظر	العطاء	الشخصي	في	بعض	الحاالت.	وقد	ُيمنع	
الموظفون	أو	حتى	األزواج	من	العطاء	في	حاالت	معينة.	

تقديم التبرعات بما يتفق مع منح الشركة 

تقدم Cigna	التبرعات	الخيرية	والرعايات	والمساهمات	إلى	المنظمات	غير	
الربحية	التي	يدعم	عملها	صحة	األفراد	والمجتمعات	وعافيتهم	وإحساسهم	باألمان	
في	أرجاء	العالم.	نحن	فخورون	بسجلنا	الحافل	بعطاء	المجتمعات	التي	نخدمها	
وكوننا	شركة	مسؤولة	اجتماعًيا.	ومع	ذلك،	يجب	أن	تكون	جميع	المساهمات	

الخيرية	تتمتع	بالشفافية	ومدفوعة	إلى	المنظمات	غير	الربحية	التي	تتوافق	أهدافها	
	.Cigna	سياسات	مع	الخيرية

قبل	استخدام	أموال	Cigna في	تقديم	مساهمة	خيرية	نقدية	أو	عينية،	أو	تقديم	دعم	
الرعاة	لصالح	منظمة	خيرية،	أو	التبرع	أو	السماح	باستخدام	أصول	Cigna من	
قبل	أو	لمثل	هذه	المؤسسة	من	أي	ميزانية	أعمال	خطية،	يجب	عليك	الحصول	على	
موافقة	كتابية	من	مدير	الشؤون	المدنية	أو	من	ينوب	عنه.	ولتلقي	موافقة	خطية	من	
مدير	الشؤون	المدنية،	يتعين	عليك	تقديم	الطلب	من	خالل	نموذج	طلب	المساهمات	
الخيرية	المعتمد	محلًيا.	إن	مؤسسة	Cigna	هي	كيان	منفصل،	تقدم	المنح	الخيرية	

في	المقام	األول	إلى	المشاريع	غير	الربحية	المتعلقة	بالصحة.	وينبغي	في	كافة	
طلبات	التمويل	من	أي	نوع	المقدمة	إلى	مؤسسة	Cigna	أن	يتم	تقديمها	من	خالل	

نموذج	الطلب	الخاص	بالمؤسسة	وأن	يصدق	عليه	المدير	التنفيذي	للمؤسسة.

صناعة القرار 
ِمنح الشركة

لقد	حصلت	على	موافقة	مديري	لمشاركة	Cigna	في	حدث	خيري	محلي	صغير،	فلماذا	أحتاج	أيضاً	إلى	موافقة	الشؤون	المدنية	في	Cigna؟ س.	
إن	كل	مشاركة	من	صناديق	Cigna	وأصولها	تدعم	سمعة	Cigna	كشركة	مواطنة	جيدة.	وكذلك	لكل	مساهمة	أهمية	قانونية،	تتحمل	إدارة	الشؤون	المدنية	مسؤولية	 ج. 

التأكد	من	أن	مساهماتنا	الخيرية	كشركة	تتوافق	مع	جميع	القوانين	المعمول	بها	ومعايير	اإلدراج	في	بورصة	نيويورك.	كما	تتعقب	الشؤون	المدنية	أيًضا	معلومات	
المساهمة	الستخدامها	في	التقرير	السنوي	لشركة	Cigna	وتقرير	المساهمات	السنوي،	والطلبات	المتعلقة	باالتصاالت	والمعلومات	من	الجهات	الحكومية	والمنظمات	

غير	الربحية	والعمالء	المحتملين.

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
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النزاهة	في	مكان	العمل.
"لقد	كان	لدينا	منذ	فترة	طويلة	التزاًما	شغوًفا	تجاه	التنوع	وتكافؤ	الفرص	في Cigna. كما	أننا	ملتزمون	بمعالجة	جميع	الموظفين	بشكل	عادل،	وتحظر	
سياسات	مواقع	العمل	لدينا	صراحًة	التمييز	العنصري	أو	المضايقة	في	جميع	صورهما.	واألهم	من	ذلك،	أننا	نتوقع	من	جميع	الموظفين	الحفاظ	على	قيم	

Cigna كل	يوم،	وفي	كل	تفاعل،	ومع	الجميع."

John Murabito،	نائب	الرئيس	التنفيذي	ومدير	الموارد	البشرية

صناعة القرار 
منع االنتقام

شهدت Jessica مؤخًرا	العديد	من	الموظفين	الذين	يشيرون	إلى	أحد	زمالءها	بأسلوب	فيه	من	االزدراء	والعنصرية.	فماذا	عليها	أن	تفعل؟ س. 
يجب	على Jessica أن	تبلغ	مديرها	أو	الموارد	البشرية	على	الفور	بما	أثار	قلقها.	إذا	لم	تكن	مرتاحة	للتحدث	مع	مديرها،	فعليها	االتصال	بممثل	عالقات	 ج. 

الموظفين،	أو	مسؤول	االلتزام،	أو	خط	المساعدات	األخالقية.	

السياسات واإلجراءات ذات الصلة
عمليات	التواصل	ووسائل	التواصل	االجتماعي

فرص	العمل	المتكافئة
منع	المضايقات

.Cigna عمل	موقع	سياسات	صفحة	زيارة	ُيرجى	هنا،	إليها	المشار	السياسات	من	أي	لعرض

تؤمن	Cigna بأن	التعامل	العادل	والمنصف	مع	الموظفين	والمرضى	وجميع	
األشخاص	أمر	بالغ	األهمية	للوفاء	بمهمتنا.	

عدم التمييز فيما يختص بالعمالء والمرضى

تتمثل	سياسة Cigna في	تسجيل	وخدمة	العمالء،	واألعضاء،	والمرضى،	
والمستهلكين	دون	النظر	إلى	العرق	أو	اللون	أو	الدين	أو	الجنس	أو	األصل	العرقي	

أو	السن	أو	اإلعاقة	أو	الحالة	فيما	يتعلق	بالمساعدة	العامة	أو	المعلومات	الجينية	أو	أي	
تصنيف	محمي	بموجب	القانون	المعمول	به.	

تشجيع فرص العمل المتكافئة

تعزز	Cigna التنوع	وتكافؤ	الفرص	في	التوظيف.	فكل	منا	مسؤول	عن	الحفاظ	على	
بيئة	عمل	إيجابية	وضمان	معاملة	جميع	األفراد	باحترام	وكرامة.	كما	يجب	أن	تستند	
قراراتنا	المتعلقة	بالتوظيف	إلى	مهارات	الفرد	ومؤهالته	وأدائه	الوظيفي.	ال	نسمح	أن	
تستند	القرارات	إلى	أي	عوامل	تمييز	عنصري	ومحظورة	بموجب	القانون	-	بما	في	
ذلك،	في	الواليات	المتحدة	على	سبيل	المثال،	العرق	أو	اللون	أو	الجنس	)بما	في	ذلك	

الحمل(	أو	السن	أو	اإلعاقة	أو	الموقف	من	الجندية	أو	الدين	أو	األصل	القومي	أو	النسب	
أو	الميول	الجنسية	أو	الهوية	الجنسية	أو	الحالة	االجتماعية	أو	حالة	الشريك	المحلي	أو	

المعلومات	الجينية	أو	الجنسية.	

منع المضايقات 

ال	تتسامح	Cigna مع	أي	من	أشكال	المضايقات،	والتي	تشمل	أي	نوع	من	السلوك	
اللفظي	أو	الجسدي	الذي	من	شأنه	إحداث	الرعب	أو	التهديد	أو	اإلهانة	)على	سبيل	

المثال،	التعليقات	أو	النكات	العنصرية	أو	الجنسية	أو	العرقية(.	ال	ُتعد	المضايقات	أمًرا	
غير	مقبول	في	مكاتب	Cigna فحسب،	بل	أيًضا	في	أي	مكان	عمل	آخر	تابع	لـ	

 Cigna	أو	أي	حدث	ترعاه	Cigna أو	عند	استخدام	األصول	اإللكترونية	
لـ	Cigna )مثل،	البريد	اإللكتروني	والبريد	الصوتي	ووسائط	االتصال	باإلنترنت(.	
ويجب	على	كل	منا	تجنب	االنخراط	في	أي	من	هذه	السلوكيات،	وإذا	رأيناها،	يتعين	

اإلبالغ	عنها	لدى	اإلدارة	أو	الموارد	البشرية.

التواصل المنفتح باحترام وأمانة

التواصل	المنفتح	يعني	أننا	نتبادل	معلومات	دقيقة	وفي	الوقت	المناسب	حول	قضايا	
األعمال.	نرحب	باالختالف	في	اآلراء	والتعبير	عما	يثير	القلق؛	ورغم	أننا	قد	نختلف	
مع	بعضنا	البعض،	إال	أن	النقاش	الصحي	مهم.	تواصلنا	مع	بعضنا	دائًما	ما	ينم	عن	
المهنية	والتهذيب.	أن	تكون	فًظا	أو	مسيًئا	لن	يكون	مقبول	أبًدا،	فالتواصل	المنفتح	هو	

تعبير	عن	االحترام	لبعضنا	البعض.

https://iris.cigna.com/our_company/business_unit/legal_department/ethics_compliance/compliance_wiki
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جهات	االتصال	الرئيسية

 مديرك
الغرض: أفضل	جهة	اتصال	لديك	فيما	يختص	بموقع	العمل

مسؤول الموارد البشرية
:Cigna Life خدمات	مركز

الرقم المجاني: 1.800.551.3539+* 
الممثل	المحلي	لعالقات	الموظفين:

1.215.761.1900+	)دولي/محلي(
الغرض: مخاوف	الموظفين

 Cigna حماية معلومات
CignaInformationProtection@Cigna.com :البريد اإللكتروني

الغرض: المساعدة	في	حاالت	حماية	المعلومات

الحماية الدولية والطيران
أرقام	طوارئ	على	مدار 24	ساعة

الرقم المجاني: 1.800.222.0852+*	أو
 1.215.761.6279+)دولي/محلي(

Cigna	لـ	مادية	ملكيات	سرقات	عن	اإلبالغ	الغرض:

التزام المؤسسة
لألعضاء	من	فريق	العمل:	من	الموقع	اإللكتروني	Iris،	فيما	يندرج	تحت	

Enterprise )المؤسسة(	< Our Business Units )وحدات	أعمالنا(	< 
 > )Cigna	في	القانونية	الشؤون( Cigna Legal 

Ethics and Compliance )األخالقيات	وااللتزام(
الغرض:	المشورة	وتفسير	القواعد	والمبادئ	والسياسات	الداعمة	لدينا

 مكتب الشركة لشؤون السرية
البريد اإللكتروني: PrivacyOffice@Cigna.com	أو	

CignaHealthCarePrivacyOffice@Cigna.com 
الغرض:	المشورة	وتفسير	السياسة	بشأن	قضايا	الخصوصية	المحلية	أو	الحوادث

خط المساعدات األخالقية**
 الرقم المجاني: 1.800.472.8348+* 

 المكالمات	مجانية،	من	خارج	الواليات	المتحدة،	يمكن	إجراءها	باستخدام	
أكواد	االتصاالت	الدولية

Ethics@Cigna.com :البريد اإللكتروني

 المواقع اإللكترونية:
 لألفراد	وأعضاء	فريق	العمل	من	أمريكا	وغير	األوروبيين:	

CignaEthicsHelpline.Alertline.com

 أعضاء	فريق	العمل	من	األوروبيين:	
CignaeuEthicsHelpline.Alertline.com

الغرض:	المشورة	وتفسير	القواعد	والمبادئ	واإلبالغ	عما	يثير	القلق

إدارة الشؤون القانونية
لألعضاء	من	فريق	العمل:	من	الموقع	اإللكتروني	Iris،	فيما	يندرج	تحت	

Enterprise )المؤسسة(	< Our Business Units )وحدات	أعمالنا(	< 
)Cigna	في	القانونية	الشؤون( Cigna Legal

الغرض:	المشورة	وتفسير	القوانين	واللوائح

إدارة الرقابة بالشركة
 GeneralAuditor@Cigna.com :البريد اإللكتروني
الغرض:	اإلبالغ	عن	االنتهاكات	المؤكدة	أو	المشتبه	بها	لقواعدنا

مكتب شؤون السرية الدولي
InternationalPrivacyMailbox@Cigna.com :البريد اإللكتروني

الغرض: المشورة	وتفسير	السياسة	بشأن	قضايا	السرية	الدولية

في	ظل	ظروف	محدودة،	قد	يصدر	رئيس	إدارة	االلتزام	التنازل	عن	جزء	من	قواعدنا	ومبادئنا	إلى	المديرين	أو	من	ينوب	عنهم.	يجب	أن	تكون	كافة	الطلبات	
المقدمة	للحصول	على	إعفاء	من	أي	نص	متضمن	داخل	هذه	القواعد	والمبادئ	مقدمة	كتابًيا.	يجب	أن	يصدق	مجلس	إدارة Cigna على	أي	إعفاءات	للرؤساء	التنفيذيين	

والمديرين.	سيتم	اإلفصاح	عن	اإلعفاءات	على	الفور	عند	المطالبة	بها	بموجب	القانون	المعمول	به.
يحق	لـ	Cigna تحديث	القواعد	والمبادئ	الخاصة	بنا	من	وقت	آلخر،	وستقوم	إدارة	التزام	المؤسسة	باإلعالن	عن	أي	تغييرات	مهمة.

ال	تمثل	قواعد	ومبادئ Cigna عقد	عمل	وال	تنشأ	عنها	أي	حقوق	تعاقدية	بين Cigna واألشخاص	المشمولين	بقواعدنا	ومبادئنا. 
ملحوظة:	إذا	كنت	تتصل	من	خارج	الواليات	المتحدة،	وتريد	أن	تكون	المكالمة	مجانية،	اتصل	على:	كود	االتصاالت	الدولية 800.472.8348 +. إذا	لم	تكن	على	علم	  *  

بكود	االتصاالت	الدولية،	فيمكن	تحديد	الموقع بالنقر هنا.
يدير	خط	المساعدات	األخالقية	إدارة	االلتزام،	وهي	مهمة	مستقلة	تقدم	تقاريرها	إلى	مجلس	إدارة Cigna. يعمل	الرقم	1.800+ على	مدار 24 ساعة	في	اليوم	/	سبعة	أيام	  **

في	األسبوع،	ويمكن	الرد	على	المكالمات	بعدة	لغات.
تهدف	هذا	القواعد	إلى	االلتزام	بجميع	القوانين	واللوائح	السارية.	ليس	الغرض	من	هذه	القواعد	تقييد	أو	إعاقة	الموظفين	عن	المشاركة	في	نشاط	منسق	محمي	من	أجل	

المساعدة	المتبادلة	أو	الحماية	كما	هو	موضح	في	المادة 7 من	قانون	عالقات	العمل	الوطنية.
ذلك	 في	 بما	 	،Cigna Corporation لـ  التابعة	 العاملة	 الشركات	 خالل	 من	 حصرًيا	  Cigna وخدمات  منتجات	 جميع	 توفير	  يتم	
أو	  HMOو 	،Cigna Behavioral Health, Incو 	،Connecticut General Life Insurance Companyو 	،Cigna Health and Life Insurance Company
شركات	الخدمات	التابعة	لـ Cigna Health Corporation. وتمتلك	شركة .Cigna Intellectual Property, Inc كالً	من	اسم Cigna وشعارها	وغيره	

من	عالمات	شركة Cigna. وتستخدم	جميع	الصور	ألغراض	توضيحية	فقط.
841044AR i 12/18     حقوق	الطبع	والنشر © لعام 2018 محفوظة	لشركة Cigna. ُيقدم	بعض	المحتوى	بموجب	رخصة.

تمتلك Cigna العديد من الخيارات لمساعدتك بشأن استفساراتك واإلبالغ عما يثير قلقك.

سياسة	Cigna لمنع	االنتقام
عندما	تقوم	-بحسن	نية-	باإلبالغ	عن	حوادث	تخص	قواعد	السلوك	المهني	ومبادئ	السلوك	وغيرها	مما	يتعلق	بااللتزام،	أو	عندما	تشارك	في	تحقيق	حول	هذه	األمور،	فلن	تكون	

عرضة	لالنتقام.	ويخضع	أي	موظف	في	Cigna يشارك	في	االنتقام	لإلجراءات	التأديبية	التي	تصل	إلى	على	سبيل	المثال	إنهاء	العمل.
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