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 قواعد أ خالقيات وثقافة العمل
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o تعارض املصاحل 

o التعامل مع هجات ومنظامت ذات عالقة 

o قبول الهدااي 

o ال عامل ذات الطبيعة الرتفيه 

o امللكية الفكرية 

o ال نشطة اخلارجية 

o الفرص املتاحة يف الرشكة 

o التحرش واملضايقات 

o (احملسوبية )حماابة ال قارب 

o عالقات املوظفني 

o املبيعات 

o املشرتايت 

o جراءات السالمة  ا 

o املعلومات الرسية 

o حامية السجالت الشخصية الرسية 

o لتعامل العادل / التداول من ادلاخلا 

o الفساد والرشوة 

o والاس تخدام السلمي ل صول الرشكة امحلاية 

o ال عالن وال نشطة التسويقية 

o عداد التقارير  دقة حفظ السجالت وا 

o التأ ثريات عىل سلوك املراجعة ادلاخلية واخلارجية 
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o التعاقدات احلكومية 

o التبليغ عن السلوك الغري القانوين أ و الغري ال خاليق 

o حومكة الرشاكت واملساءةل 

o أ ليات تنفيذ وتطبيق قواعد السلوك. 
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 قواعد أ خالقيات وثقافة العمل( 1

 "... قمية أ ساسها القميامجلعيةالقمي وال خالقيات "

" أ و "الرشكة". مكجموعة استامثر تعمل يف قطاعي ال غذية وجتارة التجزئة ا ىل صنع القمية املس تدامة امجلعية" امجلعيةهتدف 

عطاهئا لاكفة املعنيني فهيا من رشاكء ومستمثرين وموظفني ومس هتلكني وا  جملمتع اذلي تعمل مضنه عىل أ ساس القمي.وا 

 القمي الفردية:

حتت ثالثة حماور رئيسة، يه الصفات الشخصية والعمل امجلاعي والثقافة التنظميية، حيث تمتزي برتابطها  امجلعيةتندرج قمي 

حداها لل خرى.  ودمع ا 

 الصفات الشخصية:

، همام اكنت معرفتنا كبرية يوجد دامئا يشء جديد لنتعلمه. التواضع أ وىل الصفات الشخصية اليت نصنع من خاللها القمية يه

ذ أ نه دلى لك من حولنا يشء ما نس تطيع تعلمه مفهام اكنت ويه الاقتداءامجلعية وخالل حبثنا عن املعرفة لنصل لثاين قمي  ، ا 

ة ابلنفس والعمل عىل النجاح يف حتقيق ، والعزمية يه الثقالعزمية التحدايت اليت تواهجنا اقتدائنا مبن جنح قبلنا س يودل دلينا

تقان أ فضل النتاجئ. أ ما السعي ل فضل النتاجئ يعين ىلال  ل أ نه من الرضوري جدا العودة ا  تقان بعد التواضع ، ا  يك نضمن  ال 

 اس مترار فاعلية هذه القمي.

 العمل من خالل الفريق:

الآخرين ال مر اذلي يربز عنده دور قمي العمل امجلاعي من الطبيعي أ ل يكون ابس تطاعة الفرد القيام مبهامه من دون 

حسان الظن وأ ولها كقمية تعين أ ن نس متع  القبولعندما نعمل أ ن زمالئنا ملزتمون ابلقمي ذاهتا نصبح أ كرث قبول جتاههم. و ا 

آراء الغري، وينتج عن ل أ نفس نا فيصبح معلنا مبعىن أ ننا نعمل معا عىل تقب ال قبال قمية أ خرى ويه القبول لبعضنا ونتقبل أ

أ ي أ ننا نظهر مودتنا ودمعنا لبعضنا البعض أ ثناء تعاوننا ومعلنا املشرتك، وهنا أ يضا تظهر رضورة العودة  مؤازرة هذا

ىل  يك نمتكن من ختطي اكفة العقبات اليت قد تواهجنا وقبول ال فراد اجلدد. ا حسان الظن ا 

 الثقافة التنظميية:

ىل الثقافة التنظميية اليت من خاللها تقوم انطالقا من قمي العمل امجل بتقدمي القمية عىل أ مكل وجه،  امجلعيةاعي نس تطيع الوصول ا 

أ ننا حنمل مسؤولية  التقوى . تعينوال مانة ،اجملاهدة ،الربر  ،التقوى ويه أ ربع قمي تس متر بتاكملها وتزامهنا مع بعضها البعض،

هو معلنا املسؤول جتاه أ ولئك اذلين يعمتدون علينا يف  لربر ااحلفاظ عىل ثقة لك من سامه بنجاح أ عاملنا، و

ليه وتطويران ادلامئ لعطائنا مبا خيدم نظرتنا املس تقبلية، اما واجملاهدة تطورمه، دراكنا ملا وصلنا ا  مكفهوم لكير فهيي  ال مانة يه ا 

 يع.توظيف املوارد املادية واملعنوية والبرشية يف استامثرات حصيحة تعود ابلنفع للجم 

ننا حنرص عىل أ ن نأ خذ بعني الاعتبار  عطاء القمية للجميع. عىل أ ساس القمي السابقة فا  ميان اجملموعة بوجوب ا  انطالقا من ا 

اختالف شلك القمية للك رشحية من الرشاحئ املعنية بعمل اجملموعة، ففي حني هندف أ ن تتلكل استامثرات املستمثرين معنا 

يصال القمية ملوظفي اجملموعة بنجاحات غري مس بوقة نلزتم يف ا لوقت ذاته أ ن تتاكفأ  الفائدة بيننا وبني رشاكئنا مع الرتكزي عىل ا 

جيابية ودامعة. أ ما جودة املنتجات واخلدمات وجتربة العمالء املمزية يه القمية اليت نعطهيا  من خالل تطويرمه وتأ مني بيئة معل ا 

نعمل مضهنا نصيهبا من القمية من خالل برامج املسؤولية الاجامتعية اليت  للمس هتلكني، ول ننىس ابلطبع أ ن للمجمتعات اليت

 تقدهما اجملموعة.
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 ( الهدف:1-1

تتضمن قواعد أ خالقيات وثقافة العمل "القواعد" الس ياسات املتعلقة ابملعايري القانونية والاخالقية للسلوك اذلي ينبغي أ ن 

لهيم معا ابمس "الاشخاص يلزتم به أ عضاء جملس الادارة، وأ عضاء اللجان ، والادارة التنفيذية/املسؤولني واملوظفني )يشار ا 

مياهنا  املعنيني" وذكل أ ثناء قياهمم بواجباهتم ومسؤولياهتم جتاه الرشكة ان طريقة تعامل الادارة العليا يف الرشكة ومدى ا 

هل دور حامس يف تشكيل ومراقبة الثقافة وحرصها عىل تطبيق هذه القواعد يؤثر يف مدى الزتام الاشخاص املعنيني هبا و

ومسامههيا مع حامية حقوق أ حصاب  مجلعيةا. وجيب عىل أ عضاء جملس الادارة السعي لتحقيق مصاحل امجلعيةالاخالقية يف 

 املصاحل عىل حد سواء.

 

ولء واحلرص جتاه وعالوة عىل ذكل، هتدف هذه القواعد ا ىل مساعدة ال شخاص املعنيني يف تعزيز واجباهتم املتعلقة ابل

، واختاذ التدابري اليت من شأ هنا حامية مصاحل الرشكة واملسامهة يف تطويرها من خالل زايدة قميهتا. وبنفس القدر من امجلعية

ال مهية، هتدف هذه القواعد كذكل ملساعدة ال شخاص املعنيني يف الرتكزي يف جمالت اخملاطر ال خالقية، توفري التوجيه 

بالغ عن السلوك غري ال خاليق، واملساعدة يف تعزيز ملساعدهتم عىل  التعرف والتعامل مع املسائل ال خالقية، توفري أ ليات لال 

 ثقافة الصدق والشفافية.

 

 ( الالزتام ابلقواعد، والقوانني، وال نظمة:1-2

بذل اجلهود املمكنة ملنع املامرسات من ال شخاص املعنيني تقدير ال مور واحلمك علهيا مبهنية واس تقاللية و  امجلعيةتتطلع مجموعة 

 .امجلعيةاخلاطئة اليت قد حتدث يف أ داء الواجبات واملسؤوليات وذكل نيابة عن 

ويتحمل اكفة ال شخاص املعنيني مسؤولية فهم هذه القواعد وال نظمة واتباعها، كام يتوقع من اكفة الاشخاص املعنيني القيام 

ن مل تتناولها هذه القواعد.بأ داء أ عامهلم بلك أ مانة ونزاهة يف مج  ىل اختاذ   يع اجملالت حىت وا  وقد يؤدي انهتاك هذه القواعد ا 

جراءات تأ ديبية مناس بة مبا يف ذكل ال هناء احملمتل خلدمات املوظف مع  نذار.  امجلعيةا  وحتدد هذه القواعد املبادئ  دون ا 

ل أ هنا ل  نه ليس هناكل ما مينع أ و العامة لتوجيه املوظفني يف اختاذ قرارات أ خالقية، ا  ميكن أ ن تعاجل مجيع احلالت. ذلكل فا 

طار القانون بشأ ن أ ي مسائل تتعلق بسلوك املوظف، سواء مت مناقش هتا  امجلعيةيقيد مجموعة  جراء تأ دييب يف ا  من اختاذ أ ي ا 

 رصاحة يف هذه الوثيقة أ م ل.

 .امجلعيةوال نظمة املطبقة يف  وجيب عىل مجيع ال شخاص املعنيني الالزتام ابلقوانني والقواعد

 

 ( تعارض املصاحل:1-3

، والالزتام التام امجلعيةجيب عىل مجيع الاشخاص املعنيني جتنب حالت تعارض املصاحل اليت قد حتدث بيهنم وبني مجموعة 

 بس ياسة تعارض املصاحل واملعرفة يف هذا ادلليل.

 

 ( التعامل مع هجات ومنظامت ذات عالقة:1-4

مصلحة فهيا )مثل منشأ ة مملوكة ل حد  امجلعيةالتعامل مع أ ي منشأ ة أ و أ ي طرف خاريج يكون للشخص املعين يف عند 

ال قارب(، يتوقع من هذا املوظف الامتناع عن املشاركة يف معلية اختاذ القرارات وحتديد اخليارات اخلاصة هبذه املنشأ ة، ويف 

ديره املبارش عن طبيعة العالقة واملصلحة وذكل قبل ادلعوة/معلية مثل هذه احلالت جيب أ ن يفصح الشخص املعين مل

الاختيار. وعىل أ عضاء جملس الادارة والادارة التنفيذية وكبار التنفيذيني الافصاح عن هذه احلاةل لرئيس جملس الادارة 

 والالزتام التام بس ياس ية تعارض املصاحل املعرفة يف هذه الالحئة.
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متل يف املصاحل بني ال شخاص املعنيني أ و أ زواهجم /زوجاهتم أ و أ ي أ شخاص أآخرين من أ فراد وقد يكون هناك تضارب حم 

لهيم مجيعا ابمس "أ فراد ال رسة" )واذلي قد يكون هلم مصلحة مالية بطريقة مبارشة أ و غري مبارشة(  ال رسة املبارشين، ويشار ا 

دارة أ و هل عال قة مع منافس، أ و معيل أ و مورد يتعامل معه الشخص ك ن يكون أ حدمه مستمثر أ و مقرض أ و عضو جملس ا 

. وبناء عىل ذكل، جيب عىل املوظفني الكشف فورا عن أ ي من هذه املصاحل امجلعيةاملعين أ و مرؤوس يه أ ثناء فرتة معهل مع 

ىل املرشف علهيم. ابل ضافة ا ىل ذكل، جيب عىل املوظف أ ن يفصح ا ىل مرشفه عن أ ي معل أ و عالقة استشارة دلى  أ حد ا 

 أ فراد ال رسة مع منافس، أ و مع معيل أ و مورد يتعامل معه املوظف.

 

 

 ( قبول الهدااي:1-5

ىل أ طراف خارجية تتعامل مع مجموعة  حيظر عىل مجيع ال شخاص املعنيني قبول/ أ و منح/ أ و عرض أ ي هدااي قمية من/ أ و ا 

ىل تنازهلم أ و تؤثر عىل قراراهتم مما سواء اكنت هذه الهدية )مالية أ و خدمية( أ و ترتتب علهيا منف امجلعية عة خشصية قد تؤدي ا 

نه جيب عدم قبول/ أ و منح/ أ و عرض أ ية هدية من مورد أ و ابئع أ و متعهد أ و  يرض مبصاحل الرشكة. ابل ضافة ا ىل ذكل، فا 

ذا اكنت الهدية غري قمية حبيث ل تزيد عن  ل ا  دية من شأ نه )أ لف( رايل سعودي، وأ ن يكون رفض قبول اله 1000معيل ا 

 .امجلعيةال رضار مبصلحة 

 

 

 ( ال عامل ذات الطبيعة الرتفيه:1-6

يسمح بقبول بعض ال عامل ذات الطبيعة الرتفهيية، مثل قبول دعوات الغداء والعشاء، وحضور بعض املناس بات أ و 

ء فرتة الاجامتعات أ و أ ي احتفالت العمل العادية وما يف حمكها. عىل أ ن تكون هذه املناس بات ذات طبيعة معقوةل وأ ثنا

مناس بة معل أ خرى، ول س امي أ ذا اكن الغرض مهنا هو عقد مناقشات أ و لقاءات تتعلق ابلعمل أ و لتعزيز العالقات التجارية 

 للرشكة مع بعض اجلهات ال خرى.

 

 

 ( امللكية الفكرية:1-7

)سواء اليت قام املوظف بتطويرها بنفسه  امجلعيةتعترب ال نظمة والربجميات وأ ي ملكية فكرية أ خرى مت تطويرها لصاحل رشكة 

. ول جيوز للموظف الاحتفاظ هبذه املواد أ و امجلعيةأ ثناء قيامه بوظيفته أ و من قبل أ طراف اثلثة خارجية( يه مكل لرشكة 

 حىت بعد ترك الرشكة. امجلعيةنقلها خارج 

العامة واململوكة لرشاكت أ و أ فراد بدون أ خذ موافقة  تلزتم بعدم اس تخدام املمتلاكت الفكرية غري امجلعيةويف املقابل فا ن 

 .مس بقة من املاكل النظايم لتكل املمتلاكت
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 ( ال نشطة اخلارجية:1-8

ضايف" خارج ادلوام من شأ نه “حيظر عىل مجيع ال شخاص املعنيني ابلرشكة من الارتباط بأ ي نشاط أ و معل "مس تقل" أ و  ا 

أ و نشاط ينطوي عىل رعاية أ و دمع من  امجلعيةمل املنجز، أ و القيام بأ نشطة تنافس أ نشطة التأ ثري سلبًا عىل نوعية أ و مكية الع

. أ و يس تخدم أ و يتداخل مع وقت مجموعة امجلعيةل ي اس تخدام أ و تنظمي خاريج، أ و يؤثر سلبًا عىل مسعة مجموعة  امجلعية

مداداهتا. امجلعية  أ و مرافقها أ و مواردها أ و ا 

 

 

 لرشكة:( الفرص املتاحة يف ا1-9

نه حيظر علهيم القيام مبا ييل:امجلعيةجيب عىل ال شخاص املعنيني تقدمي أ ي مصاحل مرشوعة قد تنشأ  لفائدة   ، ذلا فا 

أ خذ أ ي من الفرص اليت يمت اكتشافها ملصلحهتم الشخصية أ و الاس تفادة مهنا ل نفسهم من خالل اس تخدام  .1

 رشكة أ و اس تغالل املنصب لتحقيق ماكسب خشصيةممتلاكت الرشكة أ و املعلومات املتوفرة دلهيم وختص ال 

 القيام بأ ي معل أ و نشاط ينافس به صافول .2

 

 

 ( التحرش واملضايقات:1-10

مجيع ال شخاص املعنيني ملزتمون بأ ن تكون بيئة العمل خالية من أ ي نوع من أ نواع التحرش أ و املضايقات أ و المتيزي 

تكون كرامة الفرد حمفوظة ومصانة. ذلا فا ن مجيع ال شخاص املعنيني  والاضطهاد أ و ال يذاء أ و التسلط، وغريها حبيث

 مسؤولون عن تقدمي املساعدة والعون لضامن أ ن مجيع ال فراد داخل الرشكة ل يعانون من أ ي شلك من أ شاكل املضايقات.

نه س يجد ادلمع الاكمل من ىل التحرش أ و املضايقات، فا  دارة  يف حاةل تعرض أ ي من ال شخاص املعنيني ا   امجلعيةجملس ا 

يقاف فورًا لهذه التحرشات واملضايقات.  واملسؤولني التنفيذيني يف وضع حد وال 

 

 

 ( احملسوبية )حماابة ال قارب(:1-11

ن  ذا مت بعيدًا عن احملسوبية، كام أ هنا ل ترغب يف الاخنراط يف العالقات التوافقية بني  امجلعيةا  ل متنع توظيف ال قارب ا 

نه جيب اختاذ الاحتياطات والتدابري الالزمة اليت تضمن عدم تأ ثر قرارات التوظيف والتعينات زمالء العمل،  وعليه فا 

اذلي تربطهم عالقة  -لل شخاص املعنيني   ابحملسوبية والعالقات الشخصية وعالقات ال قارب، وعىل وجه اخلصوص ل جيوز

يفهم أ و قرارات الاحتفاظ ابملوظفني اذلين مه عىل رأ س وثيقة ابل شخاص اذلين تقدموا للرشكة وترغب الرشكة يف توظ 

آهتم  ن  -العمل، أ و ترقيهتم، وماكفأ ال رشاف والتوجيه والتدخل بأ ي طريقة مبارشة أ و غري مبارشة يف القرارات املتعلقة هبم. ا 

زواج واخلطيبني وال طفال " تفرس "العالقات الشخصية الوثيقة" اكلعالقات بني أ فراد ال رسة املبارشين )ال  امجلعيةمجموعة "

وال حفاد وال شقاء والآابء وال جداد والعامت وال عامم والشقيقات وأ بناء الاخوة وبنات الاخوة وأ زواهجم( أ و أ ي عالقات 

لهيا عىل أ هنا ميكن أ ن تأ ثر عىل قدرة املوظف يف اختاذ قرارات مس تقةل وغري منحازة نيابة عن   .امجلعيةأ خرى ميكن أ ن ينظر ا 
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 ( عالقات املوظفني:1-12

عىل أ ن يسعى مجيع ال شخاص املعنيني، بغض النظر عن املس توى الوظيفي، ا ىل حتقيق ال هداف  امجلعيةتنص س ياسة 

 التالية:

ظهار نوع من املودة والاهامتم به  .1 احرتام لك موظف، أ و عامل أ و ممثل للعمالء أ و املوردين أ و املتعاقدين، وا 

 ومراعاة كرامته الشخصية.

لزتام والتأ كيد عىل ابملساواة يف التعامل مع مجيع املوظفني والعامل والعمالء واملوردين واملقاولني بغض النظر عن الا .2

عاقة.  العرق أ و اللون أ و اجلنس أ و ادلين أ و السن أ و ال صل القويم أ و اجلنس ية أ و نوع ال 

نس أ و ادلين أ و السن أ و ال صل القويم أ و توفري بيئة معل خالية من املضايقات عىل أ ساس العرق أ و اللون أ و اجل  .3

 وضع املواطنة أ و ال عاقة

حىت يصبحوا أ كرث همارة وأ داء  امجلعيةمنح املوظفني فرصة معقوةل، للتدريب وذكل مبا يتفق مع احتياجات  .4

 لوظائفهم

حقاق تكل ، لكام اكن هناكل موظفون مؤهلون لس تامجلعيةتشجيع الرتقية من ادلاخل، مبا يامتىش مع احتياجات  .5

 الرتقية.

التأ كد من أ ن لك مدير يعرف خشصيًا مجيع املوظفني ال دىن منه وظيفيًا )مبارشة بدرجتني( وذكل هبدف توفري أ لية  .6

آراهئم خبالف مديرمه املبارشين  متكهنم من التعبري عن أ

ىل تعزيز وحتسني ال ج .7 راءات كفرصة التعامل مع أ ي مقرتحات تقدم من قبل الاستشاريني اخلارجيني وهتدف ا 

 لتحسني املهارات وابلتايل قبولها ودراس هتا بشلك بناء بدل من انتقادها وحماربهتا.

آمن وحصي ومنظم واحملافظة عليه .8  توفري ماكن معل أ

آت واملزااي والبدلت مبنية عىل س ياسات واحضة وعادةل هتدف ا ىل جذب وماكفأ ة املوظفني  .9 توفري برامج للماكفأ

 م.املمزيين والاحتفاظ هب
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 ( ا جراءات السالمة:1-15

ن  يني، عالوة عىل أ ن هناك قوانني وأ نظمة تفرض املسؤولية عىل ملزتمة بتوفري ماكن معل أآمن مجليع الاشخاص املعن  امجلعيةا 

 امجلعيةالرشكة للحامية من خماطر السالمة والصحة. ولهذه ال س باب، يُطلب من ال شخاص املعنيني املوجودين يف مرافق 

ذا اكن دلى ال شخاص املعنيني أ ي أ س ئ جراءات السالمة اليت تعمتدها الرشكة، وا  ةل أ و اس تفسارات اتباع مجيع تعلاميت وا 

ىل املرشف علهيم يف أ قرب وقت  آت الرشكة، جيب علهيم توجهيها ا  حول خماطر الصحة والسالمة احملمتةل يف أ ي من منشأ

 ممكن.

 

 

 ( املعلومات الرسية:1-16

جيب عىل مجيع ال شخاص املعنيني احلفاظ عىل رسية املعلومات اليت يطلعون علهيا حول العمالء وزمالء العمل واملوردين 

فصاح أ و تكون متطلبًا  وأ حصاب املصلحة والشؤون املالية والتجارية للرشكة وحاميهتا، ابس تثناء املعلومات اليت يسمح فهيا ابل 

ن " املعلومات الرسية" تشمل مجيع املعلومات غري العامة اليت قد تكون ذات فائدة للمنافسني، أ و نظاميًا أ و وفقًا للقانون. ا 

أ و معالهئا يف حال الكشف عهنا. حيظر عىل مجيع ال شخاص املعنيني ابلرشكة ال فصاح عن أ ي معلومات  مجلعيةترض اب

ة، ما عدا احلالت اليت يمت فهيا احلصول حساسة قد تقورض موقف الرشكة خارج ما هو مطلوب من قبل السلطات القانوني

 عىل موافقة مس بقة من رئيس القطاع و/ أ و الرئيس التنفيذي أ و العضو املنتدب )ان وجدت(.

دارة ال فصاح عن املعلومات الرسية للرشكة اليت يطلعون  فامي عدا اجامتعات امجلعية العامة العادية، ل جيوز ل عضاء جملس ال 

هلم اس تخدام أ ي معلومات يقفوا علهيا حبمك عضويهتم من أ جل حتقيق أ ي منفعة ل نفسهم أ و ل قارهبم أ و  علهيا، كام ل جيوز

ىل العزل من املنصب، كام جيب مطالبة العضو ابلتعويض عهنا.  للغري، ويؤدي القيام بذكل ا 

 

 

 ( حامية السجالت الشخصية الرسية:1-17

ىل السجالت الشخصية حيث أ ن الشخص املعين اذلي يكون من خالل طبيع ة معهل، مطلع أ و دليه وس يةل للوصول ا 

 اخلاصة ابملوظفني الآخرين، ينبغي عليه احلفاظ عىل رسية هذه السجالت واس تخداهما فقط ل غراض العمل اخلاصة ابلرشكة.

عداد التقارير:1-22  ( دقة حفظ السجالت وا 

يف دفاترها وجسالهتا وحساابهتا وتقاريرها ابدلقة املطلوبة، كام  امجلعيةينبغي عىل مجيع الاشخاص املعنيني عكس معامالت 

لعملية ال فصاح وذكل لتعزيز توافق الرشكة مع نبغي الاحتفاظ عىل نظام واٍف للرقابة ادلاخلية وضوابط واحضة ودقيقة 

القوانني وال نظمة املطبقة، عىل أ ن يعمل مجيع ال شخاص املعنيني، بأ قىص ما دلهيم من قدرات وبذل أ عىل هجد للتأ كد من 

التقارير  ، مبا يف ذكل التقارير املالية، كام حيظر تزوير أ ي جسل للرشكة. وينبغي أ ن تكون مجيعامجلعيةحصة جسالت وواثئق 

أ و الواثئق أ و التصالت املرصح هبا أ و املطلوب ال فصاح عهنا للجمهور غري مضلةل وواحضة وعادةل، ودقيقة، ويف الوقت 

 املناسب، ومفهومة وحسب القانون.
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 ( التأ ثريات عىل سلوك املراجعة ادلاخلية واخلارجية:1-23

جراء من شأ   نه التأ ثري أ و الاحتيال أ و التالعب أ و التضليل عىل مراجع جيب عىل ال شخاص املعنيني عدم اختاذ أ ي ا 

. ويشمل أ نواع السلوك اذلي قد مجلعيةاحلساابت ادلاخيل أ و اخلاريج اذلين يقومن بتدقيق أ و مراجعة البياانت املالية ل

 يشلك تأ ثريًا غري مقبول أ و ليق ما ييل:

وفري فرص العمل أ و العقود املس تقبلية خلدمات أ خرى تقدمي أ و دفع رشاوي أ و حوافز مالية أ خرى، مبا يف ذكل ت .1

 غري أ عامل املراجعة

 تزويد املراجع مبعلومات أ و نصاحئ غري دقيقة أ و مضلةل، مبا يف ذكل التحليل القانوين. .2

ذا اعرتض مراجع  .3 لغاء التعاقدات احلالية غري املرتبطة بأ عامل املراجعة أ و عقود املراجعة ا  لغاء أ و ا  الهتديد اب 

 مجلعيةاابت عىل قسم احملاس بة اباحلس

دارة أ عامل املراجعة اب .4 ىل ابعاد رشيك من تقدمي أ عامل املراجعة بسبب اعرتاضه عىل حساابت وا   مجلعيةالسعي ا 

 الابزتاز والهتديدات اجلسدية واحلس ية .5

 

 

 ( البيئة:1-24

بضامن ختفيض هذا التأ ثري بقدر املس تطاع،  امجلعيةأ ن أ نشطهتا وأ عاملها لها تأ ثري عىل البيئة واجملمتع، ذلا تلزتم  امجلعيةتدرك 

ىل ضامن أ ن تكون املصادر واملواد املس تخدمة يف أ نشطهتا الصناعية مس تدامة وقابةل  امجلعيةوحتقيقًا لهذا الالزتام، تسعى  ا 

نولوجيا واملواد ل عادة التدوير ومن مث اس تخداهما بشلك فعرال للحد من النفاايت ل قىص درجة ممكنة، وكذكل اس تخدام التك 

والطرق اليت ل يكون لها أ ثر سليب عىل البيئة بقدر املس تطاع ومىت ما اكن ذكل ممكنًا معليَا، وبقدر ما اكن أ مرًا حمتيًا، 

 وكذكل العمل عىل ضامن أ ن يكون ملوردهيا واملتعاقدين معها نفس هذه ال هداف.

 

 

 ( التعاقدات احلكومية:1-25

ن القوانني والقواعد وال   نظمة املطبقة عىل التعاقد مع الهيئات واجلهات احلكومية معقدة وقد تفرض متطلبات خمتلفة وخمصصة ا 

، وقد ميثل عدم الالزتام هبذه املتطلبات جرمية جنائية، وابلتايل جيب أ ن ميتثل مجيع الاشخاص املعنيني ابجملموعة امجلعيةعىل 

ىل املوظفني اخملتصني أ و هبذه الرشوط، كام جيب أ ن حتال مجيع ال س ئةل والاس ت  فسارات املتعلقة هبذه الالزتامات ا 

 املستشارين اخلارجيني حبسب مقتضيات لك حاةل.
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 ( التبليغ عن السلوك الغري القانوين أ و الغري ال خاليق:1-26

املديرين أ و  جيب عىل مجيع الاشخاص املعنيني يف الرشكة تعزيز السلوك ال خاليق وتشجيع املوظفني بتبليغ املرشفني أ و

املوظفني الآخرين اخملتصني عند شكهم بدرجة معينة )خالية من الكيد( يف أ مور قد تقود ا ىل الاحنراف يف مسار العمل 

وهتدد مصلحة الرشكة وال رضار هبا. وابلتايل يتعني عىل الاشخاص املعنيني ال بالغ عن أ ي سلوك غري قانوين أ و غري 

ىل علمهم هبذا ا خلصوص، وعىل هذا ال ساس، جيب عىل ال دارة التنفيذية واملديرين واملوظفني ال بالغ عن أ خاليق قد يصل ا 

((. Hotline.savola.com أ ي سلوك غري قانوين أ و غري أ خاليق ملرشفهم املبارش )مدير( أ و من خالل خط الزناهة

بالغ رئيس جملس ال دارة وأ مني رس اجمللس بأ ي سلوك وابملثل، عىل أ ي عضو  دارة واللجان التابعة اب  من أ عضاء جملس ال 

غري قانوين أ و غري أ خاليق، وسيمت التحقيق يف الانهتأاكت املبلغ عهنا واختاذ ال جراءات الالزمة من قبل املوظفني اخملتصني أ و 

ذا اكنت مقدمة حبسن حبدو  امجلعيةاجمللس حسب اقتضاء احلاةل، كام لن تسمح  ث حالت انتقام من مقديم هذه البالغات ا 

 نية، وملزيد من التفاصيل يف هذا اخلصوص ميكن الرجوع ا ىل س ياسة التبليغ عن املامرسات اخملالفة.

 

 

 ( حومكة الرشاكت واملساءةل:1-27

ن  دارهت امجلعيةا  وغريمه عن  املس تفيدينا مسؤول أ مام تلزتم بتطبيق معايري عالية يف احلومكة املؤسس ية، كام أ ن جملس ا 

وأ داهئا، كام أ نه مسؤوًل عن تفعيل وتطبيق قواعد وضوابط احلومكة داخل الرشكة، كام يعمل أ عضاء اجمللس  امجلعيةأ نشطة 

 مع مجيع ال حاكم الواردة يف مجيع ال نظمة املعمول هبا. امجلعيةعىل ضامن أ ن تتوافق 

لغاء هذه1-28  القواعد: ( مراجعة وتعديالت وا 

لغاء أ و التنازل عن بعض أ و  جيب مراجعة هذه القواعد بصورة دورية وتقيميها للتأ كد من فعاليهتا وكفاءهتا، وأ ي تعديالت أ و ا 

لغاء أ و التنازل عن هذه القواعد، فسوف يمت  جراء تعديل أ و ا  لك هذه القواعد يمت فقط من قبل جملس ال دارة، ويف حال مت ا 

 ما تقتضيه احلاجة.ال فصاح عن ذكل حسب 

 ( أ ليات تنفيذ وتطبيق قواعد السلوك:2

ملام هبذه القواعد، واليت ل تقترص عىل:  فامي ييل أ ليات التنفيذ اليت ميكن اس تخداهما للمساعدة يف التأ كيد عىل ال 

 جيب أ ن يكون املوظفني اجلدد واحلاليني عىل عمل اتم هبذه القواعد. .1

( مع معل اختبارات online training courseأ و حقيبة تدريبية عرب ال نرتنت )تضمني هذه القواعد يف دورة  .2

عادة تدريب  تقيمي يف ضوء ذكل. وميكن أ ن يكون ذكل وس يةل تفاعلية للموظفني اجلدد واحلاليني للتدريب و/أ و ا 

 .امجلعيةأ نفسهم عىل القواعد السلوكية وأ نظمة 

هذه القواعد ال خالقية والسلوكية من رئيس اجمللس للتأ كيد عىل أ مهية أ ن تتضمن احلقيبة التدريبية مقدمة عن أ مهية  .3

 ورشاكهتا الفرعية التابعة. امجلعيةمتابعهتا من قبل مجيع أ عضاء جملس ال دارة وكبار التنفيذيني واملوظفني يف 

ىل موظفي  .4 دارة أ و الرئيس التنفيذي ا  رسال رسائل دورية من رئيس جملس ال  ت الفرعية وموظفي الرشاك امجلعيةا 

التابعة لتذكريمه بوجود هذه القواعد ال خالقية والآاثر املرتتبة علهيا وأ ية تعديالت تطرأ  عىل هذه القواعد، واليت 

لكرتوين ونرشات يف املناطق اليت يتجمع فهيا املوظفني  خبارية ورسائل بريد ا  ميكن أ ن تكون يف شلك نرشات ا 

 عرب ال نرتنت مىت ما اكن ذكل معليًا. والعاملني، ومن خالل توفري رابط الكرتوين

http://hotline.savola.com/
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لكرتونية من هذه القواعد عىل موقع  .5 ( لتكون متاحة مجليع املوظفني savola.comال لكرتوين ) امجلعيةتوفري نسخة ا 

 وامجلهور.

آخر التطورات والتعديالت اليت تصدر من اجلهات ذات العالقة  .6 التحديث ادلوري لهذه القواعد رضوري ملواكبة أ

دارة.ومواكبة   القوانني املنظمة لدلوةل و / أ و تعديالت وتوجهيات جملس ال 

جيب أ ن تكون هذه القواعد واحضة وموجزة وأ ن تكون اللغة املس تخدمة يف صياغهتا يسهل فهمها من قبل مجيع  .7

 املوظفني وعىل مجيع املس توايت وعىل نطاق واسع، وأ ن تكون ابللغتني العربية وال جنلزيية.

عواقب املرتتبة عىل خمالفة وانهتاك هذه القواعد واحضة وموجزة، وتتجنب املفاهمي واملعتقدات جيب أ ن تكون ال .8

 اخلاطئة.

اختاذ التدابري الاكمةل عندما يكون هناك خرق للقواعد وجيب أ ن تكون العواقب املرتتبة عىل ذكل حمددة يف  .9

ن يكون املوظفون عىل عمل وبينة لفهم س ياسات املوارد البرشية، وأ ل تكون هناك أ ي اس تثناءات، كام جيب أ  

 جدية وخطورة هذه العواقب.

الاس تعانة مبوظفني للتعريف بقواعد السلوك املهين وفقًا لهذه الس ياسة "قادة السلوك" داخل الرشكة ال م  .10

ىل والرشاكت الفرعية التابعة لها، ومه املوظفون اذلين مت تدريهبم ودلهيم معرفة واسعة حول هذه املسأ ةل، ابل   ضافة ا 

 .امجلعيةأ ن هؤلء "القادة" ميكن أ ن يقوموا بعقد ورش معل وندوات مجليع املوظفني يف 

ىل نقاش جامعي وتقدم هلم بعض  .11 قامة ورش معل دورية حول قواعد السلوك املهين، حبيث ينضم املوظفون ا  ا 

 احلالت دلراس هتا.

لهيا والاطالع علهيا. توضع نسخة من هذه القواعد يف مناطق عامة مشرتكة يف املاكتب .12  حبيث يسهل الوصول ا 

ورشاكهتا التابعة والبدلان اليت تقع  امجلعيةتوفري نسخ مرتمجة من القواعد ابللغات املنطوقة واملس تخدمة يف مقار  .13

 فهيا هذه الرشاكت، كام ميكن طباعهتا يف كتيب صغري واحض ومرتب، حبيث ميكن محهل وتصفحه بسهوةل.

وتربطها مصلحة معهم  امجلعيةخالقيات والتأ كيد عىل العمل مبوجهبا مع مجيع من تتعامل معهم تبين هذه القواعد وال   .14

 من مسامهني ورشاكء ومعالء وأ حصاب مصاحل خمتلفني، سواء عىل الصعيدين احمليل أ و ادلويل.

 (.Hotline.savola.comوميكن الرجوع ا ىل س ياسة ال بالغ عىل البوابة ال لكرتونية عىل خط الزناهة ) .15

 املزيد من ال ليات لضامن الالزتام هبذه القواعد وال خالقيات حسب ما تراه مناس بًا. امجلعيةقد تس تخدم مجموعة 
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