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 رساةل من الرئيس 

 الأعزاء العاملني مبجموعة الزبري للس يارات ، الزمالء  

ابلنس بة لأي معل آأو آأي خشص فاإن السمعة يه آأحد الأصول اليت ل تقدر بمثن . وحنن مكوظفني يف مجموعة الزبري  

للس يارات  ميكننا آأن نفتخر  دوماا ابملساهامت اليت نتخذها من آأجل حتقيق رفاهية الإنسان ىف اكفة املناس بات ، وحبمك  

متنا هذه فيجب آأن نكون " رشاكء ىف التفاين والصدق والزناهة و اخلدمة "، و نتيجة ذلكل ، قد كسبت مجموعتنا م 

 .السمعة القوية و القيادة الأخالقية و السلوك احلسن

وحيث تعمتد مسعتنا عىل الثقة والطمأأنينة للك من العمالء واملسامهني و احلكومة و املوردون و وسائل الإعالم و امجلهور  

لك عىل السواء ، فبوجه عام فاإن مجيع العاملني مبجموعة الزبري للس يارات س اميرسون آأعاملنا التجارية وفقا  لأعىل معايري  

تثناء و يف مجيع الأوقات. يف حني آأن حتقيق آأهداف الرشكة دلينا آأمر ابلغ الأمهية  الزناهة والكفاءة املهنية دون اس  

لنجاحنا ، وحىت يتس ىن لنا بلوغ ذكل الهدف فاإنه يتعني علينا تقيمي لك قرار آأومعل من الأعامل نيابة عن مجموعة الزبري  

عطاء ذا اكن هذا العمل هو مبثابة احلق والصواب مع اإ  تكل الأمور الأمهية والقمية القصوى.  للس يارات يف ضوء ما اإ

تكل املدونة  تفرس الالزتام والزناهة و الامتثال للقانون ومتنح بياان قواي حول كيفية الترصف يف مجموعة واسعة من مفردات 

 العمل. مع احلرص عىل حتقيق الس ياسات والتوجهيات الواحضة لنظم العمل ، وحيث متثل جحر الزاوية لخالقنا و مثلنا

لزامية ملنتس ىب مجموعة الزبري للس يارات .   العليا ، ومن هذا املنطلق فاإهنا  اإ

 

نه يتعني عىل مجيع منتس ىب مجموعة الزبري للس يارات ) املوظفني واملدراء(  آأن يبذلوا اجلهد ملراجعهتا   وىف هذا الإطار فاإ

ننا نش متثال لأحاكما. ومن جانبنا فاإ جعمك عىل قراءة املدونة بعناية و الاسرتشاد هبا  س نوايا لضامن فهم تكل املدونة والإ

نهتااكا ملا ورد ىف تكل املدونة من آأحاكم وذكل   نه يتعني عليك الإبالغ عن آأى فعل ميثل اإ آأثناء معلمك اليوىم. وبناء عليه فاإ

ىل جلنة السلوك والأخالق حيث سيتعني علهيا  عداده لهذا الغرض مث رفعه اإ مراجعة تكل   عىل منوذج البالغات اذلى مت اإ

لزتاما ابحلفاظ عىل رسية البياانت اخلاصة هبوية املوظف اذلى قدم التقرير آأو البالغ.   املعلومات مع اإ

 

ىف حال آأن دليك آأى تساؤل حول آأى من بنود وآأحاكم تكل املدونة ، يرىج وبصورة عاجةل استشارة مديرك آأو قسم  

 ق. املوارد البرشية آأو آأحد آأعضاء جلنة السلوك والأخال

 

لزتام للحفاظ عىل مسعتنا كرشكة   ابلنيابة عن مجموعة الزبري للس يارات فأأنىن آأتقدم لمك ابلشكر عىل ما ستبذلونه من هجد واإ

 وطنية تضطلع بدوراا آأجامتعياا ملموساا. 

 مع آأطيب التحيات 

 

 الزبري   د حم هاين  
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 مدونة قواعد السلوك لمجموعة الزبير للسيارات 

 

طار العمل التشغييل    1  السلوك  قواعد   دونة مل . اإ

 املصلحة الوطنية  1.1

تلزتم مجموعة الزبري للس يارات يف مجيع آأعاملها بدمع التمنية الاقتصادية للوطن ومن هذا املنطلق فاإن اجملموعة 

نشاط من شأأنه آأن يؤثر سلبا عىل هذا الهدف. ل جيب عليه القيام بأأي مرشوع آأو النشاط، واليت  لن متارس آأى

سوف تكون ضارة ابملصلحة الوطنية آأو تكل اليت س يكون لها آأي تأأثري سليب عىل آأمناط احلياة الاجامتعية والثقافية 

نه يتعني عىل مجموعة الزبري للس يارا ت آأن تتناسق آأعاملها مع آأهداف التمنية الاقتصادية ملواطنهيا. ومن هذا املنطلق فاإ

جيابية يف حتقيق هذه الأهداف عىل  والس ياسات اخلارجية وآأولوايت الأمة وجيب آأن نسعى جاهدين جلعل املسامهة اإ

 املس توى ادلويل والوطين والإقلميي حسب الاقتضاء

 

 . التقارير والسجالت املالية   1.2

عداد حساابهتا بدقة    للس يارات  الزبريمجموعة    تعني عىل مجيع رشاكتي  عايري احملاس بة املالية وفقا ملهياو احلفاظ علاإ

جراءات التدقيق جيب آأن والقوانني و الأنظمة املعمول هبا يف البالد.  املبادئو املقبوةل  احملاس بات ادلاخلية واإ

لأصول. جيب آأن تكون مجيع لك املعامالت التجارية للرشكة والترصف يف ال تعكس بدقة الإجراءات احملاسبية 

لهيا من قبلاملعلومات املطلوبة    مدققي حساابت الرشكة و الأطراف الأخرى املرصح  متاحة ويتيرس الوصول اإ

غفال متعمد    آأي  يكون هناك  لاملسامهني. جيب آأ كذكل  و   هلم معامالت الرشكة من دفاتر وجسالت   اي  منآأ   يفاإ

 احلساابت املالية والتقارير انهتااك للقانون .يف حتريف متعمد كام يعد اى . 

 املنافسة  1.3

  عدم ، وجيب  لمزااي املتوافرة فهيانتجاهتا و خدماهتا وفقا للتسويق م  ةجاهد للس يارات وعة الزبريمجم سعيست 

ل يف  لن يمت. اهتمدمخو  نياملنافس اتنتجم ومضلةل حول آأ الإدلء ببياانت غري عادةل  مجع املعلومات التنافس ية اإ

 .املسموح به قانوان  والوسائل صادرامليمت احلصول علهيا اإل من خالل لن س ياق الأعامل الاعتيادية ، و 
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 فرص العمل تاكفؤ    1.4

فئة مجليع موظفهيا رشكة توفري فرص متاكال جيب عىل  حيثوطنية بشأأن التعمني ال اسة ابلس يم اجملموعة لزت ت

طبقة الاجامتعية آأو ادلين آأو اللون ل ىل جنسهم آأو ااملؤهلني للعمل دون النظر اإ التوظيف  طلبات  ومجيع مقديم  

وظفي م عامةلوجيب م.  الأقدمية وآأ والعجز آأ اجلنس ية آأو  والعمرآأ واجلنس آأ آأو النسب آأو احلاةل الاجامتعية 

للحفاظ عىل بيئة معل خالية من التحرش اجلنيس ، سواء اكن  ةموعفقا لس ياسة اجملو الزبري بكرامة  مجموعة

تاكفؤ ف بطريقة من شأأهنا آأن تكفل يوظ تجيب آأن تدار س ياسات وممارسات ال و جسداي آأو لفظيا آأو نفس يا . 

 عىل آأساس اجلدارة . مؤهلنيللالقرارات وآأن تتخذ   يف مجيع املسائلالفرص 

 الهبات والتربعات  1.5

يف تذاكرية ذات طبيعة  تكونمسية ، واليت عادة ماموظفهيا قبول و تقدمي الهدااي الأ و الزبري  مجموعةجيوز ملمثل 

 ملناس بات اخلاصة .ا

 . الصحة والسالمة والبيئة   1.6

شؤون آأعاملها مع  يف تس يريوالإمتثال لتوفري بيئة معل آ منة وحصية ،  ةجاهد للس يارات الزبري مجموعةستسعى 

س تخدام يف اإ نع الإرساف  مب لزتم  ،وت  رشاكتاليت تعمل فهيا    املناطق  يفالأنظمة املتعلقة ابحلفاظ عىل البيئة  مجيع  

نتاج  كذا  و التمنية،    الناجتة عناخلطرة    اتتأأثري من ال آأي  من  تقليل  ال املوارد الطبيعية و   التخلص آأو  س تخدام  اإ   وآأ اإ

 . الطبيعيةلبيئة اب بطريقة ترض دماتاخل وآأ  املنتجاتمن آأي من 

 جودة املنتجات و اخلدمات   1.7

 دمةخب ةتوريد السلع واخلدمات بأأعىل معايري اجلودة املدعومب للس يارات آأن تلزتم  الزبري مجموعةيتعني عىل 

 دماتخمعايري جودة آأن تكون  كام يتعنيمبا يتفق مع متطلبات العمالء لضامن رضامه التام. ا بعد البيع عاليةمل

 ىف هذا الشأأن.ة جاهدة لتحقيق املعايري ادلوليةالرشكتسعى ينبغي آأن و  قبوةلواملاملعايري املطلوبة  يهلرشكة ا

 

 اجملموعة مواطنة   1.8

عتبار آأحدىآأن تلزتم    عيل مجموعة الزبري للس ياراتيتعني   ليس فقط ،  املمزيةوطنية  ال   الرشاكت  مبعايري املواطنة ابإ

ة يف حتسني حيا هتاولكن آأيضا من خالل املساعدة بنشاط، يف الامتثال مجليع القوانني و اللواحئ ذات الصةل 

يتعني لية الاجامتعية  املسؤون مثل هذه  اإ الاعامتد عىل اذلات .    حهثم عيل   تعمل فهيا معيف اجملمتعات اليت  الناس
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الصحة اجملمتعية و رعاية الأرسة ، والتدريب املهين ، والتعلمي   تدمع املبادرات اجملمتعية يف جمالعىل  لمتتش  آأن 

دوراي   ة ذكلواخلربات. هذا وسوف يمت مراجع  ، والرايضة، وتشجيع تطبيق التقنيات العلمية والإدارية احلديثة

 آأن  جيب  ولكن  اختيارايا   بأأهنا ليست نشاطاا هذه الأنشطة    معامةل الرشكة    عيلة.  مبا يتفق مع الأولوايت الوطني

 .آأعاملها ابعتبارها جزءا ل يتجزآأ من خطةأأعاملها بدلجمها  ةسعى جاهدت 

 

 تعاون رشاكت اجملموعة  1.9

املادية والبرشية تتعاون مع الرشاكت الشقيقة الأخرى من خالل تقامس املوارد آأن الزبري  ت مجموعةرشاكعيل 

ء املنتجات في رشافل يؤثر سلبا عىل مصاحلها التجارية و قمي حقوق املسامهني .  التعاون ة ما دام هذايدار الإ و 

عطاء الأفضلية ل   ت اجملموعةواخلدمات جيب عىل رشاك  اخرى طاملا آأهنا ميكن آأن توفر هذالأ شقيقة  ال   ترشاكل اإ

 .طرف اثلثبأأى ملقارنة برشوط تنافس ية اب

 

 اجملموعة لرشاكت  المتثيل العام   1.10

بعض ل ذن يمت الإ في لك ظهور علين لها ف. املستمثرينامجلهور و  اليت تعرض عيلمجموعة الزبري املعلومات حترتم 

 هاالرشكة وآأعامل معلومات فامي يتعلق ابلكشف عن  نياملسؤول  وا مهكونهلم وحدمه آأن ياملمثلني اذلين ميكن 

 املالية واملوظفني واملسامهني . العامة مثل وسائل الإعالم و الأوساطدلوائر ل

 

 ثالث ال طرف مبواهجة الالمتثيل   1.11

مثل املستشارين   ، لأطراف اليت لها تعامالت جتارية مع مجموعة الزبري وليست آأعضاء يف اجملموعةل  ليُسمح

ذا .. ب والوالكء و ممثيل املبيعات واملوزعني واملقاولني واملوردين ، اخل سلوك آأعامهلم اكن متثيل رشكة الزبري اإ

 . هذةاملدونة لقواعد السلوك مع ةمتعارضعهنم عروفة املوالأخالق 

 س ياسات اجملموعة  1.12

دارهتا   به  يويصعيل رشاكت اجملموعة الإلزتام مبا    املوضوعةالس ياسات واملبادئ التوجهيية  عيل  عامتد  والإ جملس اإ

 س ياسة .ال أأعاملها مهنا كام وردت يف دليل ببشلك دوري من قبل مؤسسة الزبري فامي يتعلق 
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 املسامهني  1.13

لزتام بتحسنييتعني   مجليع اللواحئ والقوانني اليت حتمك حقوق املسامهني.   متثالالقمية للمسامهني والإ   عيل الرشكة الإ

دارة آأي رشكة  و  آأعامل الرشكة والكشف عن  ميع اجلوانب ذات الصةل  ب   نيسامهمل ابالغ  ابإ   ابجملموعةيقوم جملس اإ

 .واحئ والتفاقيات املعنيةا للوفقعىل النحو الواجب املعلومات  عنهلم 

 السلوك الأخالق  1.14

حرتاف وصدق ابإ الزبري مبا يف ذكل آأعضاء الإدارة العليا التعامل نيابة عن الرشكة  مبجوعة  لك موظف  عيل  جيب  

يل الإلزتامونزاهة ،   اا لوك نزهيجيب آأن يكون مثل هذا السو ملعايري الأخالقية واملعنوية العالية. اب ابلإضافة اإ

آأن . جيب لك موظف اجملموعةكون ذكل ملموساا من قبل مجيع الأطراف املتعامةل مع رشاكت آأن يو  اا وشفاف

 يُمكن آأن يُشلك دونةابملعدم التقيد  علاما بأأن .هنيةامل ة تيف بيئ لهاوالامتثال  املدونةيكون مسؤول عن تنفيذ 

 مبا يف ذكل الفصل من العمل . شديدةعواقب 

 متثال التنظميي الإ  1.15

وذكل ىف مجيع مواقع لقوانني واللواحئ مجليع ا العملهم آأثناء سلوك  يفمتثال الإ يتعني عىل مجيع موظفى اجملموعة  

ذا العمل يه اليت س تكون واجبة  هفاإن مدونة السلوك هذ املنظمة هل القوانني واللواحئما من خيل آأمر . اإ

 ضبط املعايري الأخالقية واملهنية.التطبيق ل 

بالغ الإدارة مع  يتعني عىل لك موظف آأهتم ىف قضية آأو مت توقيفه من قبل السلطات اخملتصة آأن يبادر اإىل اإ

 بيان الوقائع الىت آأدت اإىل ذكل.

 املزتامن  التوظيف  1.16

سؤولية م معل آأو موقع  آأي  الزبري ، دون احلصول عىل موافقة مس بقة من الإدارة، قبول    وعةي مجموظفملل جيوز  

 وابلنس بةآأحد. لأي  خدمات " غري متفرغ " ميرشكة آأخرى ، ول تقد) مثل مستشار آأو مدير ( مع آأي 

دارة الرشكة .فرؤساء الأقسام ل   يجب احلصول عىل هذه املوافقة املس بقة من جملس اإ
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 تضارب املصاحل  1.17

تعارض  ي قد نشاط، ب عالقة آأن يكون هل يف آأي معل، آأو عدم املشاركة الزبري  مجموعة يموظف مجيع عيل يتعني

 آأو يرض مبصاحل رشكته آأو اجملموعة.

آأاي من احلالت   يف  ةآأو غري مبارش   ةمبارش   بصورةشأأ  ين قد  ،  سواء بصورة فعلية آأو حممتةل  تضارب املصاحل ،  اإن  

 : ةال تي

معامةل آأو صفقة   آأو عالقة آأو آأى آأنشطة مع آأى خشص يعد طرفاا ىفعمل  آأو يرتبط ب  يشارك  آأى موظف(    آأ )  

 ة.رشكال مع 

معامةل تعلقة بأأي مقرارات من خالل اختاذ منفعة خشصية هل آأو لأي من آأقاربة  وظفآأن يس تخلص امل) ب ( 

 .عيل هذة القرارات آأو التأأثري من معامالت الرشكة

ختاذ القرارات والأعامل الىت حتقق مصلحة الرشكة آأو اجملموعة وذكل مبعزل عن آأى م  عدم(  ت)  صاحل اإ

 آ خرى.

 ما ييل :   لمتيش   متةل حم آأو   ية فعل بصورة   لتضارب املصاحل اجملالت الرئيس ية  و 

التأأثري عىل  كون يف وضع ميكنهين رشكته آأو آأن عامل نيابة عآأ جراء اجملموعة ابإ يف  يموظفآأن يقوم آأحد (  آأ ) 

ىل فائدة هل آأو  ذكلويؤدي وظف يكون من آأقارب هذااملمعيل ورد آأو ممع الأعامل هبذة قرار يتعلق   حدلأ اإ

 آأقاربه .من 

آأو  ترقيةمثل زايدة يف الراتب آأو ماكفأأة آأو  ئةآأقراب لأي من ملمزياتموظف مبجموعة الزبري آأي تقدمي ) ب ( 

 ثل هذه الفوائد .مب القرار فامي يتعلق مثل هذا التأأثري عىل  وضع ميكنه آأو آأن يكون يفتعيني 

من املوردين    تعارف عليهس توى امل امل تتجاوز  اليت  والضيافة آأو الرتفيه  آأ والتربعات  آأ الهبات  الهدااي آأو  ) ج ( قبول  

 والعمالء آأو الأطراف الأخرى اليت لها تعامالت جتارية مع الرشكة.آأ احلاليني آأو احملمتلني 

ن اكنت انش ئة عن آأس باب سابقة هذه حالت تضارب املصاحل لرمغ من وجود مثل واب الإفصاح فيجب ،واإ

 دارة الرشكة .لإ بذكل  عنينيالاكمل من قبل املوظفني امل و الاكيف  

قد تعود عليه آأو عىل آأرسته القريبة  عن آأي مصلحةكام وآأنه يتعني عىل لك موظف آأن يفصح وبصورة اكمةل  

ذا اكن ،  والأولدج ازوال ابء والأمات و الأ  والىت تشمل آأو  العمالء من  وآأ ورد تُعامل مكرشكة  معذكل اإ

 .الرشكة الىت يعمل دلهيا ىف اجملموعةمعامالت جتارية آأخرى مع  اآأو دلهي دلينا موزع

اإىل رئيسه املبارش اذلي يتعني عىل لك موظف معىن ابذلكر ىف احلالت السابقة آأن يكشف عن ذكل ابلكتابة 

رسال ىل الشخص املعني هذه يقوم ابإ ىل جنب مع تعليقاته اإ العضو  لهذا الغرض من قبل املعلومات جنبا اإ
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ختاذ قراراا  جملس الإدارة  عيل    يعرضهواذلي بدوره سوف    املنتدب املوظف وسيتعني عىل  يف هذا الشأأن،وسيمت اإ

 .هذا التضاربختاذ الإجراءات الالزمة حلل / جتنب اإ  املعين

ذا  دارة من تلقاء نفسها تبني ل الكشف عىل النحو املطلوب يف هذه الوثيقة و ىف املوظف  آأخفقاإ مثل وجود الإ

لهي املصاحل ىف تضاربهذا ال  نه يتعني عىل الإدارة ىف هذه احلاةل ، ا املشار اإ ختاذ آأخذ الأمر عيل حمل اجلدفاإ  واإ

 تأأديبية ضد املوظف.ال جراءات الإ 

 واملعلومات الرسية معامالت الأوراق املالية   1.18

آأي   يقوموا مبساعدة ال خرين للحصول عيلآأي فائدة آأو  واس متدآألي  مهآأرسالزبري و مجموعة  يموظف عيل يتعني

اليت ليست   املعلوماتة ، آأو بسبب اإماكنية وصوهلم لهذه  علومات عن الرشكة آأو اجملموعمل  هتمحياز بسبب  فائدة  

ل متاحة للعامة لهيا اإ  . الرشكة داخلمن  واليت ل ميكن الوصول اإ

معلومات  واليت تعتربخدام املعلومات اليت ليست متاحة للجمهور ، س تاإ الزبري عدم  مجموعة يموظف عيل جيب

عطاء املشورة بشأأن قرارات الإ لصنع  داخلية ،  الزبري.مبجموعة املعنية  تستامثر يف الأوراق املالية للرشاكآأو اإ

 -:  ) عىل سبيل املثال ل احلرص( ما ييل عىلل هذه املعلومات متوميكن آأن تش  

 ت.وحداال قتناء وتصفية الرشاكت آأو اإ  -

 آأرابح الأسهم.آأو املعلومات املالية مثل الأرابح  -

 رات.يالإعالن عن طرح املنتجات اجلديدة آأو التطو  -

عادة تقيمي الأصول . -  اإ

 .ستامثرالإ  آأو خطط قرارات -

عادة خطط  -  هيلكة.ال اإ

 التوريد والتسلمي الكربى . تفاقياتاإ  -

 .مالية الإستامثررفع  -

 لرشكة ا  آأصول حامية   1.19

ساءةل ينبغي  س تخداما هبدفولكن جي الرشكةآأصول  اس تخدام اإ الأعامل عىل النحو  تس يري ب ان يمت اإ

وكذكل الأصول املعدات والآلت والنظم و املرافق واملواد عىل ل هذه الأصول مت. وتش   واملأأذون به الواجب

 .غري امللموسة مثل املعلومات الشخصية ، والعالقات مع العمالء واملوردين اخل
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 البياانت    سالمة وحصة  1.20

يف مجيع املعلومات املقدمة من قبهل للرشكة و البياانت  وحصة سالمةالزبري ضامن  مجموعة يجيب لك موظف

 .الأوقات

 الإبالغ عن اخملاوف  1.21

دارة الزبري  مجموعة يموظفيتعني عىل مجيع  يللل حممتلآأو  فعيلآأي انهتاك عن الإبالغ الفوري لالإ  مدونة يمنو اإ

 . الرشكة آأو آأي رشكة آأخري ابجملموعةمسعة  عيل ؤثر عىل الأعامل التجارية آأويُ ميكن آأن و علمه 

 الزي واملظهر  1.22

رتداءاملوظفني  جيب عيل مجيع من معل  تلفومبا آأن الزي قد ي . ابلعملمناسب آأثناء وجودمه الزي بشلك  اإ

نه اىل آ خر ،  داخل  به غلونتاذلي يش   للعمل اا مناس ب آأن يكونينبغي  الزي عتباران آأناإ ينبغي آأن نضع يف فاإ

 . الرتتيب مس توى مقبول من حيث نظافة وعيل آأنفسهم  اإظهاريتعني عىل مجيع موظفى اجملموعة الرشكة و 

خارج للالسفر عند جامتعات آأو الإ يف ندما يكونون يف ماكن معلهم آأو مجيع املوظفني مه ممثلون للرشكة ع اإن 

 آأعامل الرشكة. من آأجل

ارتداء املالبس  علهيم يجبفالصيانة آأو  رشةالو حمددة ؛ عىل سبيل املثال  آأماكنوظفني اذلين يعملون يف امل

 .مقررومعدات امحلاية الشخصية كام هو هلم احملددة 

س تقبال امجلهور القامئني بأأعامل مكتبيةمجيع املوظفني  عيل لئق وذكل لإعطاء  بشلك يرتدوا الزىآأن  آأو ىف اإ

 عىل النحو التايل : القامئني بأأعامل مكتبية وظفى اجملموعةالزي ملويكون انطباع جيد مجليع العمالء والزوار. 

 

ذا اكن ذكل  مرس)  المكهادلشداشة البيضاء و  -اللباس الوطين هو  ( اذلكور)  نيالعامنيلموظفني ل - ، اإ

 ممكنا (

 حرتاموالإ  احلشمة عتبارمع اإ الأزايء احمللية  منالزي املناسب هو  ( الإانث)  اتالعامني اتموظفلل -

ذا اكن االزي الرمسي ) ر هو  ( اذلكور ) لعاملني املغرتبنيل -  ذكل ممكنا (بطة العنق، اإ

عتبار الإحرتام واحلشمة.   - انث( الزى املناسب مبا ل يتلف عن الزى احملىل ابإ  للموظفات املغرتابت )الإ

 

 

 للمدونة   متثال لإ عامتد وا الإ .   2
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 روح مدونة قواعد السلوك 2.1

 املدونة  آأمهية ودلةل  2.1.1

عالن عنالزبري جملموعة مدونة قواعد السلوك اإن  مجموعة رشاكت سلوك و آأنشطة  مك حتالقمي اليت مجموعة  يه اإ

 موظفهيا.و الزبري 

من ونتوقع  نمتسك هبااليت  القميتصممينا عيل سلوك هو شهادة عىل قواعد ال اإضفاء الطابع الرمسي عىل مدونة 

ن اعامتد مدونة  لكمامم يف  ملعرفةلها  التام لفهماموظفينا  لزتامنا ابلقمي اإ ؤكد جمددا يسلوك ال حاةل. وابلتايل فاإ

 .نا مكجموعةات واملبادئ املشرتكة و تصممينا عىل العمل معا لزايدة تأأثري 

آأثناء  الهنج الأخالق ولإيضاح طريق واحرتام ال خرين الشفافية لإيضاحاملنصوص علهيا يف املدونة يه القمي 

دارة  بناء روح الفريق ، والزناهة يف مشاركتنا مع آأحصاب املصلحة دلينا. توحض كيفيةآأعاملنا ، ولكها  اإ

 الرشكة   ات قياددور    2.1.2

 .التجارية الرشكة آأنشطةجزءا حيواي من  لتكل املدونةمتثال الإ  جعل• 

 . دونةملمع افقا او متليبدو حلفاظ عىل سلوك الرشكة ا• 

 .لمدونةمتثال لعىل الإ  ادلامئ • الإرشاف

نشاء ثقافة    .الإنتقامتقدمي املشورة وحظر  و   اإهامتماهتمع املوظفني عىل مشاركة  يوتشج   للمدونة  متثالز الإ يعز لت• اإ

آلية •  عداد آ جراءات عالجية عاجةل عند اإ و  نياملوظف مواضع القلق دلىعاجلة خالية من العقاب ملرمسية اإ  ختاذ اإ

 قتضاء.الإ 

 يف مجيع اجلوانب ذات الصةل.مدونة متثال لللفهم و الإ • مساعدة العاملني بنشاط 

دارهتا.مج  يف يع املوظفنيمع مج لتواصل عىل نطاق واسع ا•   يع جوانب املدونة واإ

 دور مجيع املوظفني   2.1.3

 . املدونةمع  متثال الشخيص والتنظميي• ضامن الإ 

ل •   .املدونةموارد الرشكة الأخرى فامي يتعلق بتطبيق ديرين و املساعدة من امل امتساإ

 : يف حال • تقدمي تقارير عىل الفور

 .مدونةمتةل للاحمل نهتااكت آأاي من الإ  آأي خماوف بشأأن -

 للمدونة. الىت من املرحج وقوعها ضدنهتااكت الإ  آأاي منآأي خماوف بشأأن  -

 .املدونةنهتاك لإ  حممتةلات بشأأن طلب آأي خماوف -
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 .خماوف آأيةلإبالغ آأو تقدمي معلومات حول بسبب اآأي خشص  عقابيمت  نل  هتأأكد من آأنال • 

 

 ه هيلكال متثال و . معلية الإ   3

 الإجراءات  3.1

 الهدف  3.1.1

نهتااكت حممتةل وذكل من آأجل ضامن •  آلية للعقاب وكذكل التقارير احلرة لأى اإ  .مدونةمتثال للالإ يتعني توفري آ

 ى تساؤلت آأ حال وجود  يفساعدة امل للحصول عىل  موردمتةل ، وتوفري احمل نهتااكت لالإ  ةقرارات الفوريال • 

 .املدونةخبصوص تعلاميت 

 زااي امل  3.1.2

رشاك املوظف جراءاتيف  ني• اإ  متثال .الإ  اإ

 نهتااكت احملمتةل .الإ • الكشف املبكر عن 

 من خالل عدم الكشف عن هويته . الأمان• 

 نهتااكت احملمتةل .الإ • املوضوعية يف التعامل مع 

 

 مبادئ هامة   3.1.3

 .وسائل الإتصال وضوح• 

 جراءات الرسية ملعاجلة املواضيع املطروحة.لإ • ا

 لنطاق املدونة من حيث اخلاضعني لها. • ل حدود

 .فاعيادلسلوك غري ال  بناء• 

 . املضايقات  وآأ نتقام لالإ • ل 

 • تقدمي املشورة املناس بة .

 

 املكوانت الرئيس ية  3.1.4

ل • ا  ستباقية .لإ لقيادة اابزتام لإ
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 .نيسؤوليات املوظفواحض مل التعريف ال • 

 • التصال والتدريب املس متر .

 .املصادر املرتبطة• 

 

 ه هيلك ال  3.2

 . املركزية نة الأخالقيات  جل   3.2.1

 مجليع الرشاكت. والإرشاد • توفري التوجيه

 تعديل الس ياسات واملبادئ التوجهيية والإجراءات.و • صياغة 

 متثال داخل الرشاكت .لإ • رصد ا

نهتااكتالتصدى ل •   . الىت مل يمت حسمها احملمتةل الإ

 الرشكة. للمخاوف املشرتكة ىف التصدى• 

 . نيللموظف امللجأأ الأخري عد مبثابةت• 

 

 كدونة قواعد السلو الهيلك التنظميى مل

 

 رئيس جلنة ش ئون املوظفني        مدير الإدارة القانونية    برشية   املوارد ال  عام مدير عام املالية ابجملموعة   مدير   مدراء املوارد البرشية

 ضباط السلوك           مرشد السلوك        مدرب السلوك               مراقب السلوك                مستشار السلوك    

 

 التحدايت    3.2.2

 الرسية. متطلبات• 

ن والشهود من ال العاملني  مقديم التقارير من • حامية  تقام.الإ

 .تقاملإن ا• مزامع 

 الثقافية.• اللغة احمللية واحلواجز 

 قرارات التوظيف ذات الصةل.س تئناف ل • الإ 

جراءاتقرارات ل وظف املس تئناف اإ •   التظمل . اإ
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 .ارجيةاخلطرف الأ شاكوى ل مع • التعام

 الئق .ال سلوك غري ال خماوف  يف مواهجة• آأسلوب القيادة 

 س تخدام النظام.اإ سوء  يف مواهجة• الإساءات 

 

 . الأخالق   ضباط و الأخالق    رئيس جلنة مسؤوليات  و دور  .    4

 املركزية دور رئيس جلنة الأخالقيات    4.1

واملديرين  رؤساء الأقسام / لك من الزبري السلوك مبساعدة  مدونة مجموعه مععن الامتثال العام  سؤولم • 

 العموم.

 . السلوك ىاإختيار لك من مستشار السلوك ومدرب ومرشد• 

 

 سلوك  ضباط ال مدرب ، مستشار ، مراقب ، مرشد ،  دور    4.2

 املسؤوليات  4.2.1

 متةل .احمل نهتااكت الإ تقارير عن ال • تلقي 

 • تقدمي املساعدة بشأأن املسائل املتعلقة املدونة.

حاةل•   املناس بة. اجلهاتنهتااكت احملمتةل عىل لإ ا اإ

 . الإمس• تقدمي طلب عدم ذكر 

جراء التحقيقات•   .املساعدة وتيسري اإ

نهتاءد ي• تأأك  طالع الشخص مقدم البالغ ابلنتيجة الإ  . من البالغات واإ

 متثال وبناء الثقة.لإ معلية حتسني ا ودمع • تعزيز

 .املركزيةجنة الأخالقيات لل واهجة ال  مبثابة يعدو• 

عداد التقارير دون خوف من العقاب   يف الوقت نرش الإعالانت والتقارير ذات الصةلضامن و • تعزيز معلية اإ

 .املناسب

 

 

عالانت مدراء العموم /    -   (   1رمق  نظر  آأ )      رؤساء الأقسام اإ

 ) سوف تنجز عىل آأساس س نوى( 

متثال للمتطلبات القانونية ) آأنظر امللحق رمق     -   آأ(   1شهادات مدراء العموم لالإ
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 ) سوف تنجز عىل آأساس ربع س نوى( 

عالانت املدراء / مساعدى    -   (   2) آأنظر امللحق رمق   املدير / املرشفون    اإ

 ) سوف تنجز عىل آأساس س نوى( 

 

 تضارب املصاحل  بيان  .    5

 آأمه عنارص التشغيل  5.1

 بديةل .وموارد مس تقةل املوارد • 

 • احرتام الرسية.

ىل الإدارة العليا سهوةل •   .ذات اخلربة البرشية املواردو الوصول اإ

 .ةوالإس امتع اجليدوضوعياملدل و عال • 

 صائص اخل 5.2

 عالية .ال الشخصية  الزناهة• 

 روف عىل نطاق واسع.معو  حمرتم• ودود و 

ليه .  • ميكن الوصول اإ

 لثقة.اب ويمتتعس امتع لإ حلساس ية ومارات ايمتع اب و• عادل وموضوعي وحصيف 

ماكنية ل اجليد ولعماب معروف•   الوصول اإىل املوارد الرئيس ية .ابإ

 ذات الصةل. اس ياساهتو يعمل املدونة • 

 مارات التيسري. دليهو تحل املشاالكالقدرة عيل • 

 ابلنفس .دلية ثقة و س تقلم • 

 تفاصيل.ممت ابل املهارات التنظميية ، و دلية • 

جادة اللغة احمللية .  • اإ

عالن   -  تضارب املصاحل انظر امللحق الثالث اإ

 

ماكنية الوصول  5.3  اإ

 .حة عىل نطاق واسع مجليع املوظفنيمتاللمستشار الأخالق  اإماكنية الوصول ونتك• جيب آأن 

 .ةتعددامل قع او ذات املرشاكت ل يف املوقع الرئييس ل  ضباط الأخالق • جيب آأن يعني
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ماكنية الوصول حيافظ عيل الرسية مع كفاهل • ينبغي آأن   .يف ذات الوقتاإ

تفاصيل بشأأن اإماكنية الوصول جيب آأن تنرش عىل نطاق واسع يف مجيع آأحناء الرشكة من خالل مجيع ال • 

 دليل الرشكة. وكذاطاابت الفردية للموظفني اخللوحات الإعالانت والنرشات الإخبارية و و لصقات امل

 انظر امللحق الرابع  الإعالن ،   منوذج  -

 

ماكنية الوصول عرب    5.4  : ينبغي توفري اإ

 لربيد الصويت .ذلكل مزوداب خمصصهاتف خط • 

آةل   صويت منوذجية.رساةل بريد ب رد مزودة• آ

 ) انظر امللحق اخلامس للصوت رساةل بريد( 

 بارش .م• خط فاكس 

لكرتوين خشيص •   . بريد اإ

 . ابلربيدآُرسلت تلقي اخملاوف اليت نظام تسلمي بريد جيد ل • 

 الربيد الصويت .ذلكل مزودبنظام خمصص  دامئ • خط هاتفي

 يف املواقع الرئيس ية .موجود بريد صندوق • 

 

دارة    6  اخملاوف . اإ

 تصنيف اخملاوف  6.1

يل التصنيف  احملمتةل  نهتااكتالإ من    اخملاوفحتتاج مجيع   تصنيف يساعد يف اختاذ فال .  اخملاوفعىل آأساس طبيعة    اإ

عداد التقارير .مزيد من   الإجراءات وكذكل يف حتليل واإ

 

 

 الرشكة للقانون تتعلق ابنهتاك    خماوف :    الأول نوع  ال   6.1.1

ن الرشكة توجومع ذكل )آأ( تصدير اإىل البدل ال احلكومة  مثال : حظر عرب البدل  )آأ( الصادرات اإىل البدل  ه ، فاإ

 .)ب(

ضطرابصلحة الوطنية تعريض املانهتاك حممتل :   لالإ
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 للقانون   تتعلق ابنهتاك املوظفني   خماوف :    الثاين النوع    6.1.2

س مترار مثال :  ىل طائفته .ماكفأأة يف مدير معني اإ  املوظفني اذلين ينمتون اإ

 دافر آأ بل القانون من ق   يفط فرص العمل ورش  كاانهت –انهتاك حممتل : املساواة 

 

 الزبري   شقيقة من رشاكت تتعلق ابنهتااكت من قبل رشكة    خماوف :    الثالث نوع  ال   6.1.3

( يقدم رشوة آأ مدير مبيعات رشكة )  ، ( ب( لوازم املعدات لرشكة شقيقة آأخرى ) آأ رشكة الزبري ) متد مثال: 

 (.بلرشكة ) ابملدير املشرتايت 

 انهتاك حممتل : السلوك الأخالق

 

 املدونة  تفسريات  حلصول عىل مساعدة/آأس ئةل خبصوص  ا : طلبات    الرابع نوع  ال   6.1.4

 مواد تدريبية . وآأ  للمدونة توجهييةال بادئ امل  احلصول عيلطلب 

 متثال.لإ آأس ئةل خبصوص معلية ا

 .القانونحممتةل مع حدوث مشالك املشورة بشأأن كيفية امليض قدما يف حاةل معينة من آأجل منع طلب 

 الإجرائية طوات  اخل  6.2

 . اخملاوفتلقي  

 . يف شلك معني انظر امللحق السادس اخملاوف تسجيل  و املبادئ التوجهيية   ينبغي اتباعالتصال الأويل : 

 

 التصنيف و التوجيه   6.2.1

دارة اخملتصة–خماوفمذكرة معل :  الأولنوع   .رؤساء الأقسام و مدير عام اجملموعة/  لالإ

 .أأو الإدارة املعنيةاملعنيالقسم مع : طلب التحقيق  الثاينالنوع 

 ضابط الأخالق .  -: طلب حتقيق  الثالثوع الن

 اإىل السلطة اخملتصة . الإحاةل: تقدمي املساعدة /  الرابع النوع

 

جراءات التصحيحية  6.2.2  الإ

 تدريب .ال تثقيف و ال توضيح و ال • 

 . جراءات، والإ نظمة الأ صحيح ت • 
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 • الإجراءات التأأديبية .

 .لموظف مقدم البالغل الحظاتاملقدم ت• 

 انظر امللحق السابع   النتائ منوذج   -

 

 الإختتام   6.2.3  

 غالق. الإ تقرير التحقيق و    شلك   امللحق الثامن، غالق انظر تقرير الإ و  ملف التحقيق• 

 .اخملاوف• وصف 

 التحقيق .طرق • نتائ 

 .والأعامل الأنضباطيةالإجراءات التصحيحية و الأس باب اجلذرية حتليل • 

 .مقدم البالغ غلق مع املوظفالإ • 

 

 للمخاوف   املبادئ التوجهيية  6.3

 تصال الأويل الإ  6.3.1

 ) الهاتف آأو خشصيا ( . آأو شفاهة كتابة الإبالغ مت ي• قد 

 .• قد تكون التقارير جمهوةل

 ( . ) الربيد الصويت و/آأو خشصياا  الرد خشصياا • ينبغي 

 قضااي آأخرى.الإشارة لل • الرتكزي عىل اخملاوف بشأأن املوظف.

آلية  ولكن ل تثبط، ةخلرب مصادر اديد • املساعدة يف حت  .املستشار الأخالقاس تخدام آ

 

 

 

بدء عالقة مع املوظف مقدم البالغ  6.3.2  اإ

فعل   :   اإ

 املتصل .• التعامل مع لك من الرساةل و 

 عدم الكشف عن هويته . آأعمل املتصل حبقه يف• 

جاابت ( .حتصل عيل السلطات اخملتصة ) قد ل  عن املتصل بسؤاهل راجع•   اإ
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 املالحظات. آأعمل املتصل بأأنك تدون• 

 .وثق اخملاوف• 

 • كن صبورا .

 اوف املتصل.• كن حساسا خمل

عط  لقضية.ل  ياملتصل رمق مرجع ي• اإ

 .به موافقة املتصل ليمت التصال خذ• 

س تمل•   .ةكتوباملاخملاوف  اإ

 :  تفعل   ل

 . تسجيل احملادثة• 

 س تخدام الهواتف اذلكية.اإ • 

 نتيجة .ال املتصل اإىل  قيادة• 

 نتيجة معينة .ب وعد ال • 

 م. اكح• مترير الأ 

 

 . س ياسة الإبالغ والتقارير 7

 الهدف   7.1

نه يتعني عىل مجيع موظفى مجموعة الزبري للس يارات التحىل مبس توايت مرتفعة من  مبوجب آأحاكم تكل املدونة فاإ

الأخالق امحليدة عند آأداء واجباهتم ومس ئولياهتم الوظيفية ، حيث يتعني علهيم مكنتس بني وممثلني للمجموعة  

عالء قمي الصدق والزناهة ىف الوفاء مبس ئولياهتم والإمتثال مجل  يع آأحاكم تكل املدونة والقوانني واللواحئ املتبعة ،  اإ

ن وابلتايل  يف عدد من الأحاكم  اعامتد وقد. واللواحئ القوانني هذه ينهتك سلوك آأي مع تتسامح لن الرشكة فاإ

نهتااكتتفصيل ال  الس ياسة هذه اإطار  .الإنهتااكتوحامية املبلغني ومقدىم التقارير عن تكل  لتعامل مع آأى اإ

للأحاكم الواردة ىف مدونة السلوك والأخالق ، فاإن هذه الس ياسة تؤسس للمعايري والإجراءات الىت  امتدادا

نهتااكت مبا يتفق من القوانني واللواحئ املتبعة ىف  تباعها لتحقيق هيلكة واحضة للتقارير والبالغات ضد الإ يتعني اإ

 هذا الشأأن.

 مس ئولية الإبالغ   7.2

يعد لك موظف مس ئولا وبصورة فورية عن الإبالغ عن فعل يشتبه ىف آأن ميثل سوءاا للسلوك ، وكذكل آأى 

نهتااكت لضوابط احملاس بة ادلاخلية آأو التدقيق  ى اإ حتيال مبا ىف ذكل اإ آأو التساؤلت نشاطات قانونية آأو اإ

نهتااكت حممتةل للقوانني واللواحئ مبا تتضمنه  من آأحاكم واردة ىف تكل املدونة. حملاسبية والىت قد متثل اإ
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طار هذه املدونة  لهيا ىف الفقرة السابقة س يعرف ىف اإ آأى موظف يقوم ابلإبالغ عن آأى من الأفعال املشار اإ

 بأأمس املبلغ.

 عهنا   املبلغ   الانهتااكت  مع  التعامل   7.3

 ابنهتااكت املتعلقة  والادعاءات عهنا املبلغ الشاكوى اكفة وحل التحقيق عن  املسؤوةل يه الأخالقيات جلنة

الآىل عرب الربيد  الرد طريق عن مبلغ آأي اإخطار وسيمت. لأحاكم تكل املدونة آأو القوانني واللواحئ املتبعة

ليكرتوىن س تالم البالغ آأو التقرير آأو الإ  .الرسائل الهاتفية مبا يفيد تأأكيد اإ

بال جامتع لالإ نهتااكتىف حال احلاجة اإىل اإ خطاب موىص عليه بعمل  ، غ لرشح او عرض آأى تفاصيل تتعلق ابإ

ىل  من آأايم 3 غضون يف( السابع امللحق)  الوصول سوف يرسل  .الأخالقيات جلنة وصول الرساةل اإ

جامتعاا يضم رئيس اللجنة ومستشار واملراقب واملدرب    آأايم  س بعة خالل س تعقد جلنة السلوك والأخالق اإ

س تالم اإى ب  عىل حيث سيمت توثيق اكفة البالغات واخملاوف املرفوعة .  للنظر فهيا انهتااكت‘ن آأى  الغ آأة تقرير  اإ

ختاذ الإجراءات الالزمة بشأأهنا ،للجنة س تعراضها اإ قد يدعى . الواردة ىف هذ املدونة 6.2 للامدة وفقا كام سيمت اإ

 رضورايا.مرشد اللجنة وضباط الأخالق من قبل رئيس اللجنة لكام اكن ذكل 

 املناس بة   التصحيحية  الإجراءات  اختاذ  وسيمت   الفور  عىل  التقارير  مجيع  يف  التحقيق  لضامن  الأخالقيات  جلنة  تلزتم

 .يقتضيه التحقيق لحقاا  حس امب

 املسائل احملاسبية والتدقيق   7.4

آأى مسائل مثارة  لحل مزامع تتعلق مبسائل حماسبية  ىف آأى مس متر بشلكسرتاجع و  العمل آأخالقيات جلنة 

ختاذ التدابري الالزمة   .املس تقبل يف حممتةل انهتااكت آأي من للحدواإ

 :السلوك والأخالق خبصوص الشاكوى عىل ما يىل نةجل  مسؤوليات لمتتش  

نهتااكت  ممارسات بشأأن املوظفني وخماوف شاكوى يف والترصف والتحقيق والاحتفاظ اس تقبال. 1 قد متثل اإ

 يف مبا ،التدقيق آأمور آأو ادلاخلية احملاسبية الرقابة ، ىف اجلوانب التشغيلية مبا تتضمنه من املسائل احملاسبية

 آأو لك ما من  احملاسبية الضوابط آأو ادلاخلية الس ياسات عىل التحايل حماوةل آأو التحايل املتعلقة تكل ذكل

 .آأو آأحاكم تكل املدونة الرشكة س ياساتل  انهتااكا يشلك  آأن شأأنه

اإىل آأحد جلنة السلوك والأخالق ، ميكن تفويض بعض آأو لك مس ئوليات تكل اللجنة  تقدير عىل بناء. 2

 آأعضاء اللجنة آأو اإىل آأى جلنة فرعية يمت حتديدها.

حالته متت ادعاء لكيتعني عىل اللجنة مراجعة . 3 لهيا اإ  آأو متت تكل الإحاةل بصورة علنية آأو رسية  سواء ،اإ

دارة من عضو آأي مع التشاوروللجنة حسب تقديرها  جمهوةل،   آأو  ربةاخل دليه آأن يعتقد آأن  موظف آأو اإ

ذا  ما تحديدب اللجنة    تقوم.  اس تعراضها  يف  اللجنة  ملساعدة  املناس بة  املعلومات دارة  آأو  لجنةيتعني عىل ال   اكنت  اإ  اإ

 .آأدانه( ج) البند يف علهيا املنصوص الاعتبارات الاعتبار بعني الأخذ مع ، حمددة مزامع يف التحقيق
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ذا. ا خطار اللجنة س تقوم ،الإدعاءات املثارة يف التحقيق ىه من سيتعني علهيا الإدارة آأناللجنة  قررت ما اإ  ابإ

جراء  ىف هذه احلاةل دارةالإ  وسيتعني عىل.املدير العام املعىن مكتوابا  تقريرا تكل الإدعات وتقدمي ىف التحقيقاإ

رشاكاحلرية ىف  الإدارةل . قيقاهتا اذلى سيمت رفعه اإىل اللجنةحت  نتائ عن  من  غريمه آأو حمايم  خارجيني، مراقبني اإ

 . النتائ  وحتليل  التحقيق  يف  للمساعدة  ،  للس ياسات املتبعة ومشورة رئيس جلنة السلوك والأخالق  وفقا  اخلرباء،

ذا.  ب جراء هذا التحقيق  الأخالقيات  جلنة  قررت  ما  واإ حتاجاهتا من   الفور  عىل  حتدد  آأن  جيب  ،آأهنا املنوطة ابإ اإ

ن اكنت هناك حاجة ذلكل  راقبنياحلرية التامة ىف الإس تعانة مب للجنة ووفقاا لتقديرها. املساعدات املهنية اإ

 .طلوبامل النحو عىل التحقيق يف للمساعدة اخلرباء من غريمه آأو حمايم  خارجيني،

نه يتعني عىل اللجنة. ج الأخذ بعني  بغض النظر عىل آأن التحقيق سوف جيرى بواسطة اللجنة آأو الإدارة ، فاإ

 ىف ضوء الظروف اخملتلفة عىل النحو التاىل: ودراسة العديد من احلقائق  الإعتبار

نهتاك ؟ ذا اكن مس ئولا تنفيذاي او آأحد مس ئوىل الإدارة املالية آأو الإدارة   آأولا: من هو الشخص املنسوب هل الإ اإ

جراء التحقيق ،العليا   .فاإن ذكل من شأأنه آأن يفرض عىل اللجنة اإ

لكام اكن من املناسب آأن  املزعومة، اخملالفات خطورة زادت لكام املزعومة؟ اخملالفات خطورة مدى ما. اثنيا

ذا.  التحقيق  جراءتقوم اللجنة ابإ    الأعامل   سالمة  عىل  تنطوي  جرمية  شلك ت   آأن  اشأأهن  من  مزعومة  الفاتاخمل  نتاك  اإ

جراء التحقيق هذا للرشكة،  املالية البياانت آأو التجارية  .السبب وحده قد يشلك عامالا اكفياا لقيام اللجنة ابإ

لكام  ،عىل آأسس تؤكد مصداقيهتا فلكاما بنيت الإدعاءات خمالفات؟ ابرتاكب املزامع هذه مصداقية مدى. اثلثا

جراء التحقيق نه يتعني عىل  ،للبحث ىف مصداقية الإدعاءات. اكن من املناسب عىل اللجنة آأن تضطلع ابإ فاإ

ذا ما عىل تقترص ل ولكن ذكل يف مبا ،اللجنة النظر وحبث اكفة احلقاق والظروف احمليطة ابلإدعاء  اكنت اإ

 .مس بق حتليل طريق عن آأو الصحافة يف مماثةل ادعاءات

 املبلغني   حامية   7.5

 نية حبسن يترصف يفرتض آأنه السلوك ملدونة انهتااك آأهنا متثل يشتبه آأو ابنهتاك تتعلق شكوى يقدم خشص آأي

 زامعااي من امل ولكن. القانون انهتاك اإىل تشري عهنا يكشف اليت املعلومات بأأن لالعتقاد معقوةل آأس باب ودليه

هبا من آأجل الإرضار ببعض الأشخاص آأو آأهنا اكذبة مع العمل بأأهنا كذكل  الإدلء متحصهتا و عدم يثبت بأأن

لهيا النظر سيمت  .خطرية تأأديبية خمالفة آأهنا عىل اإ

نهتااكا  نية حبسن قدم بالغاا آأو تقريراا  موظفلك  للقانون آأو املدونة لن يتعرض لأى   عن آأى فعل قد ميثل اإ

 .ىف العمل نتيجة ذلكل انتقام آأو مضايقات

ليه ىف الفقرة السابقة  نتقام آأو مضايقة آأى خشص قدم بالغاا آأو تقريراا كام هو مشاراا اإ ىف حال قيام آأى موظف ابلإ

 .، ستتخذ ضده الإجراءات التأأديبية املناس بة مبا ىف ذكل الفصل من العمل
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اثرة آأية خماوف جدية لإختاذ الإجراءات  وغريمه املوظفني ومتكني تشجيع ىلا الس ياسة هذه وهتدف من اإ

 .الرشكة س ياسات مع املناس بة داخل املنظمة مبا يتسق

دارة قبل من انتقاميتعني عىل اللجنة آأل تنتقم آأو تتسامح مع    مبارش بشلك  مجموعة، آأو آ خر خشص آأي آأو الإ

دعاءاا    آأي ضد  مبارش،  غري  آأو آأو آأولئك اذلين مت ترش يحهم   مساعدات اإىل اللجنة    ،خشص حسن النية يقدم اإ

دلء مبعلومات ىف التحقيقات.  من قبل اللجنة آأو الإدارة آأو اجلهات احلكومية لالإ

 هويته، اإخفاء يفضل واذلي نية حبسن اا ادعاء يقدم خشص آأي يتعني عىل اللجنة آأل تقوم ابلكشف عن هوية 

 مثل هالء الأشخاص. هوية للبحث عن  آأخرى، جامعة آأو خشص آأي جانب من حماوةل آأي مع تتسامح وآأل

 الرسية   7.6

نهتااكت بصورة رسية من   املصدر  جمهوةل  الالكرتوينمن خالل الربيد    ،جيوز تقدمي البالغات او التقارير عن الإ

 اإىل رسية التقارير آأو البالغات بصورةبتكل  الاحتفاظ سيمت. الصويت الربيدعرب  لفظية آأو الرشكة موقع خالل

ىل احلاجة مع يتفق مبا ممكن، حد آأقص  جراء اإ  .واف حتقيق اإ

 السجالت   7.7

 التحقيقكذكل مستندات و  ادعاء بأأي تتعلق جسالت يبأأ  س نوات عرش ملدة الاحتفاظ الأخالق جلنة تقوم

 .املزامع هذه من آأي يف

 

 

 

 توظيف املدونة .    8

 الرئيس ية خطوات العمل  8.1

نشاء مكتب الأخالقيات .  • اإ

 تعيني .ال • 

 . طريقة الوصول هل• 

 • نظام الإبالغ .

نشاء ش بكة ا  تصال ادلاخلية.لإ • اإ

 مجيع املس توايت. ىفقدوة ال و  اتاديقال • 

نشاء  .املدونةتعديل الس ياسات و الإجراءات مبا يامتىش مع آأحاكم و  • اإ
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 الس ياسات والوظائف الرئيس ية . وضع• 

 تصالت.لإ • وضع ونرش خطة ا

 

 توايل الإتصالت .   9

 ملدونة.ابتتعلق اليت وانب اجل تدريبا اكفيا عىل مجيعمدربني جيب آأن تضمن الرشكة بأأن مجيع مديرهيا 

آلية الإبالغ عن    املدونةعطى  تُ جيب آأن    املوهجة والإجراءات املتخذة  نهتااكتلإ دعاية واسعة النطاق . ا  اخملاوفوآ

يع املوظفني من خالل لوحات الإعالانت والنرشات الإخبارية بشلك دوري مجل   عهنا  جيب آأن يمت الإعالن  حيالها

 ابلرشكة. ووسائل التصال الأخرى

 قتضاء.تعريفية وبرامج التدريب الأخرى حسب الإ ال ربامج الجزءا ل يتجزآأ من مجيع  املدونة آأن تكونول بد 

العمل عىل وضع خطة تدريبية شامةل  خالقالأ جيب عىل مديري املوارد البرشية جنبا اإىل جنب مع املستشار 

 داخل رشاكت اجملموعة. املدونةتنفيذ ل 
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 المالحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول ملحق  ال
عالن    (   املديرين العموم /    رؤساء الأقسام )اإ

واملديرين العموم يف بداية الس نة املالية ، آأي يف شهر يناير ، س يكون مطلواب من رؤساء الأقسام / وس نواي 

 تقدمي بيان الإمتثال ملدير عام اجملموعة كام ييل:
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(  الإدارةرشكة / ال جراءات يف ) اكفة الإ و اختذت مدونة قواعد السلوك جملموعة الزبري للس يارات لقد قرآأت 

 : عيل سبيل املثال ل احلرص ماييل. وتشمل لها  متثالوالإ  اعامتدهلضامن اإ 

 هبا.التام لزتام لإ لضامن ا ابملدونةوذكل جلعل مجيع موظفهيا عىل عمل ت الل زمةطوااخلختذت الإدارة اإ .  1

دارة آأخالقيات الرشكة و  ووظيفة الشخصرشكة )امس ال . وقد عينت  2 متثال الإ املس ئول عن ( وامللكف ابإ

 . للمدونة

آأو السلوك  املثارة حولقيقية احل اوف اخملالفرص للتعبري عن الأماكن لإاتحة نظمة و الأ . وقد وضعت الإدارة  3

لهيا عىليمت ال  اليتالإجراءات   .لمدونةآأهنا خمالفة ل نظر اإ

جراءات تصحيحية  والإجراءاتلأي. وقد وضعت الرشكة النظم  4 جراءات تأأديبية آأ اإ عن آأي خمالفة  تنشأأ و اإ

 . املدونة

قرارعىل  تحصلقرآأهاملدونة و لقد مضنت آأن امجليع قد مديراب. وقد مت تزويد لك  5  هاعامتدابإ خطي من  اإ

 . لهامتثال لإ وا

متثالبذل لك اجلهود لتعزيز ت ن الإدارة اإ .  6  . آأقسامادونة قواعد السلوك داخل مل الإ

ىل مدونة دلهيا دليل الس ياسات والإجراءات لتس يطر به عيل العمليات الرشكة  فاإنالسلوك  قواعد ابلإضافة اإ

 اليومية.

 __________________التوقيع 

 تارخي ___________________ال 

 الثاني ملحق  ال
عالن مدراء (   )اإ

 . (اهبالتام قراءة مدونة السلوك و الالزتام ب يفيدتوقيع عىل خطاب ال لك مدير من  ) يتوقع 

 

 اإيل
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 ضابط آأخالق الرشكة/  املدير العام / رئيس القسم

س تالم مدونة قواعد سلوك مجموعة الزبري للس يارات  آأقر آأان ابإ

 ولقد قرآأت وفهمت املدونة وآألزتم بلك ماورد هبا من بنود نصياا وروحياا 

 

 .شكراا و 

 

 املوظف / التوقيع ( ) اإمس

 

 

 

 

 

 

 الثالث ملحق  ال
عالن    (   تضارب املصاحل )اإ

 

عن طريق املوظف اخملتص   يكون  الاكملقبول والكشف  من مدونة قواعد السلوك    1.17وفقاا لنص الفقرة رمق  

 الإعالن سيمت توجهيه اكلتايل:و لإدارة الرشكة. 
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ليكرتوىن/ هاتفياا(         املدير العام    املوظف املعىن         جلنة الأخالق  آأو /و   ) شفواي/ الربيد الإ

رشاد للموظف لكيفية حل / جتنب التعارض.         جملس الإدارة  نصح واإ

 

 الرابع ملحق  ال
 (   منوذج ملصق )

 ) لو آأن دليك خماوف تتعلق مبدونة قواعد السلوك( 

حدى وسائل التواصل التالية ميكنك   ختيار اإ  اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىل جلنة السلوك والأخالق  :    عرب الربيد الإليكرتوىن اإ

ethics@zubairautomotive.com 

 0096824500911آأترك رساةل صوتية عرب اخلط الساخن :  

ميكنك التواصل مع مدير املبارش / املدير العام / آأحد آأعضاء جلنة  

 والأخالق السلوك  
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 الخامس ملحق  ال
آلية ابلرد  منوذج رساةل الربيد الصويت )  ( & رساةل آ

 املرسل عزيزي

 للس يارات. الزبري جموعةبلجنة السلوك والأخالق مب اتصاكل عىل شكرا

 

 لس ياسات  وفقا  املناسب  الإجراء  اختاذ  سيمت  ذكل  وبعد  ،بأأننا س نقوم مبراجعة املعلومات القدمة منك  التأأكد  برجاء

مداخلتك واملعلومات املقدمة حمل اإهامتم ابلغ ابلنس بة لنا . والإجراءات القانونية املتبعة ىف هذا الشأأن الرشكة

ننا نؤكد بأأننا ملزتمون بعدم الكشف عن خشصيتك وفقاا لرغبتك ىف الوقت الراهن.  ذلا فاإ

 

ذا  ،وابملثل   بأأي من السلوك   التصال  يف  ترتدد  ل  ،آأى من تكل املعلومات ابلتفصيل  مناقشة  يف  ترغب  كنت  اإ

 .اتمة رسيةوالأخالق ، سوف يمت التعامل مع اكفة املناقشات ىف املس تقبل ب 

 

 شكراا جزيالا 

 ابلنيابة عن رئيس جلنة السلوك والأخالق مبجموعة الزبري للس يارات 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ترك يرىج ،تسمع النغمة عندما ، للجنة السلوك والأخالق مبجموعة الزبري للس يارات هذا هو اخلط الساخن

  السلوك والأخالق  جلنة قبل من هذا اس تعراض وسيمت. ترغب ىف توصيلها للجنة قد معلومات وآأية رساةل
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نه بك، اخلاصة اخلصوصية حامية آأجل ومن مالحظاتك نقدر حنن. بشأأهنا املناس بة الإجراءات ختاذاإ و   ليس فاإ

لزاميا ذا كنت ل ترغب ىف ذكل جيب الوقت هذا يف امسك لرتك اإ  .بنا التصال عىل آأشكرمك. اإ

 السادسملحق  ال
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 السابع ملحق  ال

مسلسل رقم كود رقم (في حالة الطلب) التاريخ

حالة اإلستالم

كتابیة شفاھیة التاريخ الوقت

اإلسم اإلدارة الموقع

الرقم

                                       نموذج إدخال شكوي

نموذج تسجیل شكوي

اإللتزام / اإلستجابة المعطاة للموظف

تفاصیل اإلتصال بالموظف

الشكوي تفاصیل 

بموافقة الموظف ) تفاصیل الموظف ( 



 مدونة السلوك واألخالق
 

2016 Page 32 
 

 (   منوذج رساةل النتائ )

س تلمت وقرآأت شكواك املؤرخة يف .................... واليت آأبلغت فهيا عن تاكليف اإضافية ومسائل  لقداإ

دارة القانونية ، حسب املناسب( للمراجعة.  ختص الأسعار. وقد آأرسلت هذة املستندات ) املدققني ، الإ

املناسب. وقد كن عيل ثقة بأأن الإدارة سوف تراجع مسائل الإلزتام اليت حددهتا وس تصحح الوضع حسب 

 ز س س للبالغ اخلاص بك. - 1234حددت للقضية رمق  

يتعلق ميكنك الإتصال يب حبرية يف املس تقبل خبصوص هذة القضية آأو بشأأن آأي آأمر آ خر من فضكل ، 

 ابلإلزتام مبدونة قواعد السلوك.

عراب عن شكري خبصوص اإبالغنا عن آأمر يتعلق ابلإلزتام مبدونة قواعد ، لأن  السلوك وآأنهتز الفرصة لالإ

مسعة الرشكة مبنية عيل نزاهة العاملني آأمثاكل يف مواهجة مايطفو عيل السطح من آأمور. اإن دمعك 

خالصك رضوراين وحمل تقدير.  واإ

 التوقيع ......................................

 التارخي ......................................
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رقم القضیة التاريخ

الملحق الثامن

       تحقیق وتقرير إغالق

التحقیق   تقرير 

الرئیسیة النتائج        

  مخالفة المدونة

      السبب الرئیسي

      اإلجراء المتخذ

       تقرير الرد علي الموظف
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 الملحق التاسع 
     نموذج تقرير                

 تفاصيل تقرير شهري

     

          

 النوع األول النوع الثاني النوع الثالث النوع الرابع 

 مادة المدونة تحديدا  

المخالفات المؤكدةسجل  سجل المخالفات المؤكدة  سجل المخالفات المؤكدة سجل المخالفات المؤكدة 

    

 المصالح الوطنية        

 التقارير المالية والسجالت        

   
 المنافسة     

 تكافؤ الفرص         

 الهدايا والتبرعات        

 الصحة واألمن والبيئة        

 والخدماتجودة المنتجات         

 مواطنة الشركة        

 التعاون مع الشركات الشقيقة        

 التمثيل العام        

 تمثيل األطراف األخري         

 سياسيات المجموعة        

 المساهمين        

 قانون األخالق        

 اإللتزام بالتنظيمات         

 تزامن التوظيف        

 تضارب المصالح        

 أمن الصفقات و        

 المعلومات السرية        

 حماية أصول الشركة        

 نزاهة المعلومات المقدمة        

 اإلبالغ    
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النوع السنة السجل منتهي مخالفة النسبة مفتوح

شهر 3

1

2

3

4

5

Total

الملحق العاشر
نموذج التقرير

ملخص التقرير الشهري

يوم / شهر / سنة حتي إنتهاء المدة


