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رساةل من الرئيس
الزمالء ا ألعزاء العاملني مبجموعة الزبري للس يارات ،
ابلنس بة ألي معل آأو آأي خشص فاإن السمعة يه آأحد ا ألصول اليت ل تقدر بمثن  .وحنن مكوظفني يف مجموعة الزبري
للس يارات ميكننا آأن نفتخر دوم اا ابملساهامت اليت نتخذها من آأجل حتقيق رفاهية الإنسان ىف اكفة املناس بات  ،وحبمك
ممتنا هذه فيجب آأن نكون " رشاكء ىف التفاين والصدق والزناهة و اخلدمة " ،و نتيجة ذلكل  ،قد كسبت مجموعتنا
السمعة القوية و القيادة ا ألخالقية 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 ألعىل معايري
الزناهة والكفاءة املهنية دون اس تثناء و يف مجيع ا ألوقات .يف حني آأن حتقيق آأهداف الرشكة دلينا آأمر ابلغ ا ألمهية
لنجاحنا  ،وحىت يتس ىن لنا بلوغ ذكل الهدف فاإنه يتعني علينا تقيمي لك قرار آأومعل من ا ألعامل نيابة عن مجموعة الزبري
للس يارات يف ضوء ما اإذا اكن هذا العمل هو مبثابة احلق والصواب مع اإعطاء تكل ا ألمور ا ألمهية والقمية القصوى.
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
العليا  ،ومن هذا املنطلق فاإهنا اإلزامية ملنتس ىب مجموعة الزبري للس يارات .
وىف هذا الإطار فاإنه يتعني عىل مجيع منتس ىب مجموعة الزبري للس يارات ( املوظفني واملدراء) آأن يبذلوا اجلهد ملراجعهتا
س نو ااي لضامن فهم تكل املدونة والإمتثال ألحاكما .ومن جانبنا فاإننا نشجعمك عىل قراءة املدونة بعناية و الاسرتشاد هبا
آأثناء معلمك اليوىم .وبناء عليه فاإنه يتعني عليك الإبالغ عن آأى فعل ميثل اإنهتااكا ملا ورد ىف تكل املدونة من آأحاكم وذكل
عىل منوذج البالغات اذلى مت اإعداده لهذا الغرض مث رفعه اإىل جلنة السلوك وا ألخالق حيث سيتعني علهيا مراجعة تكل
املعلومات مع اإلزتاما ابحلفاظ عىل رسية البياانت اخلاصة هبوية املوظف اذلى قدم التقرير آأو البالغ.
ىف حال آأن دليك آأى تساؤل حول آأى من بنود وآأحاكم تكل املدونة  ،يرىج وبصورة عاجةل استشارة مديرك آأو قسم
املوارد البرشية آأو آأحد آأعضاء جلنة السلوك وا ألخالق.
ابلنيابة عن مجموعة الزبري للس يارات فأأنىن آأتقدم لمك ابلشكر عىل ما ستبذلونه من هجد وإالزتام للحفاظ عىل مسعتنا كرشكة
وطنية تضطلع بدوراا آأجامتعي اا ملموس اا.
مع آأطيب التحيات
هاين حمد الزبري
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مدونة قواعد السلوك لمجموعة الزبير للسيارات
 . 1اإطار العمل التشغييل ملدونة قواعد السلوك
 1.1املصلحة الوطنية
تلزتم مجموعة الزبري للس يارات يف مجيع آأعاملها بدمع التمنية الاقتصادية للوطن ومن هذا املنطلق فاإن اجملموعة
لن متارس آأى نشاط من شأأنه آأن يؤثر سلبا عىل هذا الهدف .ل جيب عليه القيام بأأي مرشوع آأو النشاط ،واليت
سوف تكون ضارة ابملصلحة الوطنية آأو تكل اليت س يكون لها آأي تأأثري سليب عىل آأمناط احلياة الاجامتعية والثقافية
ملواطنهيا .ومن هذا املنطلق فاإنه يتعني عىل مجموعة الزبري للس يارات آأن تتناسق آأعاملها مع آأهداف التمنية الاقتصادية
والس ياسات اخلارجية وآأولوايت ا ألمة وجيب آأن نسعى جاهدين جلعل املسامهة اإجيابية يف حتقيق هذه ا ألهداف عىل
املس توى ادلويل والوطين وا إلقلميي حسب الاقتضاء

 . 1.2التقارير والسجالت املالية
يتعني عىل مجيع رشاكت مجموعة الزبري للس يارات اإعداد حساابهتا بدقة و احلفاظ علهياوفقا ملعايري احملاس بة املالية
املقبوةل واملبادئ والقوانني و ا ألنظمة املعمول هبا يف البالد .احملاس بات ادلاخلية وإاجراءات التدقيق جيب آأن
تعكس بدقة الإجراءات احملاسبية للك املعامالت التجارية للرشكة والترصف يف ا ألصول .جيب آأن تكون مجيع
املعلومات املطلوبة متاحة ويتيرس الوصول اإلهيا من قبل مدققي حساابت الرشكة و ا ألطراف ا ألخرى املرصح
هلم وكذكل املسامهني .جيب آأل يكون هناك آأي اإغفال متعمد يف آأاي من معامالت الرشكة من دفاتر وجسالت
 .كام يعد اى حتريف متعمد يف احلساابت املالية والتقارير انهتااك للقانون .

 1.3املنافسة
ستسعي مجموعة الزبري للس يارات جاهدة لتسويق منتجاهتا و خدماهتا وفقا للمزااي املتوافرة فهيا  ،وجيب عدم
الإدلء ببياانت غري عادةل آأومضلةل حول منتجات املنافسني وخدماهتم .لن يمت مجع املعلومات التنافس ية اإل يف
س ياق ا ألعامل الاعتيادية  ،ولن يمت احلصول علهيا اإل من خالل املصادر والوسائل املسموح به قانوان .
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 1.4تاكفؤ فرص العمل
تلزتم اجملموعة ابلس ياسة الوطنية بشأأن التعمني حيث جيب عىل الرشكة توفري فرص متاكفئة مجليع موظفهيا
ومجيع مقديم طلبات التوظيف املؤهلني للعمل دون النظر إاىل جنسهم آأو الطبقة الاجامتعية آأو ادلين آأو اللون
آأو النسب آأو احلاةل الاجامتعية آأواجلنس آأوالعمر آأو اجلنس ية آأوالعجز آأو ا ألقدمية  .وجيب معامةل موظفي
مجموعة الزبري بكرامة وفقا لس ياسة اجملموعة للحفاظ عىل بيئة معل خالية من التحرش اجلنيس  ،سواء اكن
جسداي آأو لفظيا آأو نفس يا  .وجيب آأن تدار س ياسات وممارسات التوظيف بطريقة من شأأهنا آأن تكفل تاكفؤ
الفرص يف مجيع املسائل وآأن تتخذ القرارات للمؤهلني عىل أآساس اجلدارة .

 1.5الهبات والتربعات
جيوز ملمثل مجموعة الزبري وموظفهيا قبول و تقدمي الهدااي ا ألمسية  ،واليت عادة ماتكون ذات طبيعة تذاكرية يف
املناس بات اخلاصة .

 . 1.6الصحة والسالمة والبيئة
ستسعى مجموعة الزبري للس يارات جاهدة لتوفري بيئة معل آمنة وحصية  ،والإمتثال يف تس يري شؤون آأعاملها مع
مجيع ا ألنظمة املتعلقة ابحلفاظ عىل البيئة يف املناطق اليت تعمل فهيا رشاكت ،وتلزتم مبنع ا إلرساف يف إاس تخدام
املوارد الطبيعية و التقليل من آأي من التأأثريات اخلطرة الناجتة عن التمنية ،وكذا اإنتاج آأو إاس تخدام آأو التخلص
من آأي من املنتجات آأو اخلدمات بطريقة ترض ابلبيئة الطبيعية .

 1.7جودة املنتجات و اخلدمات
يتعني عىل مجموعة الزبري للس يارات آأن تلزتم بتوريد السلع واخلدمات بأأعىل معايري اجلودة املدعومة خبدمة
عاليةملا بعد البيع مبا يتفق مع متطلبات العمالء لضامن رضامه التام .كام يتعني آأن تكون معايري جودة خدمات
الرشكة يه املعايري املطلوبة واملقبوةل وينبغي أآن تسعى الرشكة جاهدة لتحقيق املعايري ادلوليةىف هذا الشأأن.

 1.8مواطنة اجملموعة
يتعني عيل مجموعة الزبري للس يارات آأن تلزتم مبعايري املواطنة ابإعتبار آأحدى الرشاكت الوطنية املمزية ،ليس فقط
يف الامتثال مجليع القوانني و اللواحئ ذات الصةل  ،ولكن آأيضا من خالل املساعدة بنشاطهتا يف حتسني حياة
الناس يف اجملمتعات اليت تعمل فهيا مع حهثم عيل الاعامتد عىل اذلات  .إان مثل هذه املسؤولية الاجامتعية يتعني
Page 6

2016

مدونة السلوك واألخالق

أآن تش متل عىل دمع املبادرات اجملمتعية يف جمالت الصحة اجملمتعية و رعاية ا ألرسة  ،والتدريب املهين  ،والتعلمي
 ،والرايضة ،وتشجيع تطبيق التقنيات العلمية والإدارية احلديثة واخلربات .هذا وسوف يمت مراجعة ذكل دوراي
مبا يتفق مع ا ألولوايت الوطنية .عيل الرشكة معامةل هذه ا ألنشطة بأأهنا ليست نشاط اا اختيار ااي ولكن جيب آأن
تسعى جاهدة دلجمها بأأعاملها ابعتبارها جزءا ل يتجز أآ من خطة آأعاملها.

 1.9تعاون رشاكت اجملموعة
عيل رشاكت مجموعة الزبري آأن تتعاون مع الرشاكت الشقيقة ا ألخرى من خالل تقامس املوارد املادية والبرشية
وا إلدارية ما دام هذا التعاون ل يؤثر سلبا عىل مصاحلها التجارية و قمي حقوق املسامهني  .ففي رشاء املنتجات
واخلدمات جيب عىل رشاكت اجملموعة اإعطاء ا ألفضلية للرشاكت الشقيقة ا ألخرى طاملا آأهنا ميكن آأن توفر هذا
برشوط تنافس ية ابملقارنة بأأى طرف اثلث.

 1.10المتثيل العام لرشاكت اجملموعة
حترتم مجموعة الزبري املعلومات اليت تعرض عيل امجلهور و املستمثرين .ففي لك ظهور علين لها يمت ا إلذن لبعض
املمثلني اذلين ميكن هلم وحدمه آأن يكونوا مه املسؤولني فامي يتعلق ابلكشف عن معلومات الرشكة وآأعاملها
لدلوائر العامة مثل وسائل الإعالم و ا ألوساط املالية واملوظفني واملسامهني .

 1.11المتثيل مبواهجة الطرف الثالث
ليُسمح ل ألطراف اليت لها تعامالت جتارية مع مجموعة الزبري وليست آأعضاء يف اجملموعة  ،مثل املستشارين
والوالكء و ممثيل املبيعات واملوزعني واملقاولني واملوردين  ،اخل ..بمتثيل رشكة الزبري اإذا اكن سلوك آأعامهلم
وا ألخالق املعروفة عهنم متعارضة مع هذةاملدونة لقواعد السلوك .

 1.12س ياسات اجملموعة
عيل رشاكت اجملموعة الإلزتام مبا يويص به جملس اإدارهتا وا إلعامتد عيل الس ياسات واملبادئ التوجهيية املوضوعة
بشلك دوري من قبل مؤسسة الزبري فامي يتعلق بأأعاملها مهنا كام وردت يف دليل الس ياسة .
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 1.13املسامهني
يتعني عيل الرشكة الإلزتام بتحسني القمية للمسامهني وا إلمتثال مجليع اللواحئ والقوانني اليت حتمك حقوق املسامهني.
ويقوم جملس اإدارة آأي رشكة ابجملموعة إاببالغ املسامهني بميع اجلوانب ذات الصةل عن آأعامل الرشكة والكشف
هلم عن املعلومات عىل النحو الواجب وفقا للواحئ والتفاقيات املعنية.

 1.14السلوك ا ألخالق
جيب عيل لك موظف مبجوعة الزبري مبا يف ذكل آأعضاء الإدارة العليا التعامل نيابة عن الرشكة إابحرتاف وصدق
ونزاهة  ،ابلإضافة اإيل الإلزتام ابملعايري ا ألخالقية واملعنوية العالية .وجيب آأن يكون مثل هذا السلوك نزهي اا
وشفاف اا وآأن يكون ذكل ملموس اا من قبل مجيع ا ألطراف املتعامةل مع رشاكت اجملموعة .جيب لك موظف آأن
يكون مسؤول عن تنفيذ املدونة والامتثال لها يف بيئتة املهنية .علاما بأأن عدم التقيد ابملدونة يُمكن آأن يُشلك
عواقب شديدة مبا يف ذكل الفصل من العمل .

 1.15ا إلمتثال التنظميي
يتعني عىل مجيع موظفى اجملموعة ا إلمتثال يف سلوكهم آأثناء العمل مجليع القوانني واللواحئ وذكل ىف مجيع مواقع
العمل .اإذا خيل آأمر ما من القوانني واللواحئ املنظمة هل فاإن مدونة السلوك هذه يه اليت س تكون واجبة
التطبيق لضبط املعايري ا ألخالقية واملهنية.
يتعني عىل لك موظف آأهتم ىف قضية آأو مت توقيفه من قبل السلطات اخملتصة آأن يبادر اإىل اإبالغ الإدارة مع
بيان الوقائع الىت آأدت اإىل ذكل.

 1.16التوظيف املزتامن
ل جيوز ملوظفي مجموعة الزبري  ،دون احلصول عىل موافقة مس بقة من الإدارة ،قبول آأي معل آأو موقع مسؤولية
( مثل مستشار آأو مدير ) مع آأي رشكة آأخرى  ،ول تقدمي خدمات " غري متفرغ " ألي آأحد .وابلنس بة
لرؤساء ا ألقسام فيجب احلصول عىل هذه املوافقة املس بقة من جملس اإدارة الرشكة .
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 1.17تضارب املصاحل
يتعني عيل مجيع موظفي مجموعة الزبري عدم املشاركة يف آأي معل ،آأو آأن يكون هل عالقة بنشاط ،قد يتعارض
آأو يرض مبصاحل رشكته آأو اجملموعة.
اإن تضارب املصاحل  ،سواء بصورة فعلية آأو حممتةل  ،قد ينشأأ بصورة مبارشة آأو غري مبارشة يف آأاي من احلالت
التية :
( أآ ) آأى موظف يشارك آأو يرتبط بعمل آأو عالقة آأو آأى آأنشطة مع آأى خشص يعد طرف اا ىف معامةل آأو صفقة
مع الرشكة.
( ب ) آأن يس تخلص املوظف منفعة خشصية هل آأو ألي من آأقاربة من خالل اختاذ قرارات متعلقة بأأي معامةل
من معامالت الرشكة آأو التأأثري عيل هذة القرارات.
( ت ) عدم اإختاذ القرارات وا ألعامل الىت حتقق مصلحة الرشكة آأو اجملموعة وذكل مبعزل عن آأى مصاحل
آخرى.
واجملالت الرئيس ية لتضارب املصاحل بصورة فعلية أآو حممتةل يش متل ما ييل :
( آأ ) أآن يقوم آأحد موظفي يف اجملموعة إابجراء آأعامل نيابة عن رشكته آأو آأن يكون يف وضع ميكنه التأأثري عىل
قرار يتعلق هبذة ا ألعامل مع مورد آأو معيل يكون من أآقارب هذااملوظف ويؤدي ذكل اإىل فائدة هل آأو ألحد
من آأقاربه .
( ب ) تقدمي آأي موظف مبجموعة الزبري ملمزيات ألي من آأقرابئة مثل زايدة يف الراتب آأو ماكفأأة آأو ترقية آأو
تعيني آأو آأن يكون يف وضع ميكنه التأأثري عىل مثل هذا القرار فامي يتعلق مبثل هذه الفوائد .
( ج ) قبول الهدااي آأو الهبات آأوالتربعات آأوالضيافة آأو الرتفيه اليت تتجاوز املس توى املتعارف عليه من املوردين
احلاليني آأو احملمتلني آأوالعمالء آأو ا ألطراف ا ألخرى اليت لها تعامالت جتارية مع الرشكة.
وابلرمغ من وجود مثل حالت تضارب املصاحل هذه وإان اكنت انش ئة عن آأس باب سابقة ،فيجب الإفصاح
الاكيف والاكمل من قبل املوظفني املعنيني بذكل إلدارة الرشكة .
كام وآأنه يتعني عىل لك موظف آأن يفصح وبصورة اكمةل عن آأي مصلحة قد تعود عليه آأو عىل آأرسته القريبة
والىت تشمل الابء وا ألمات و ا ألزواج وا ألولد  ،اإذا اكن ذكل مع رشكة تُعامل مكورد آأو من العمالء آأو
موزع دلينا آأو دلهيا معامالت جتارية آأخرى مع الرشكة الىت يعمل دلهيا ىف اجملموعة.
يتعني عىل لك موظف معىن ابذلكر ىف احلالت السابقة آأن يكشف عن ذكل ابلكتابة اإىل رئيسه املبارش اذلي
يقوم ابإرسال هذه املعلومات جنبا اإىل جنب مع تعليقاته اإىل الشخص املعني لهذا الغرض من قبل العضو
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املنتدب واذلي بدوره سوف يعرضه عيل جملس الإدارة وسيمت اإختاذ قراراا يف هذا الشأأن،وسيتعني عىل املوظف
املعين إاختاذ الإجراءات الالزمة حلل  /جتنب هذا التضارب.
اإذا آأخفق املوظف ىف الكشف عىل النحو املطلوب يف هذه الوثيقة وتبني ل إالدارة من تلقاء نفسها وجود مثل
هذا التضارب ىف املصاحل املشار اإلهيا  ،فاإنه يتعني عىل الإدارة ىف هذه احلاةل آأخذ ا ألمر عيل حمل اجلد وإاختاذ
ا إلجراءات التأأديبية ضد املوظف.

 1.18معامالت ا ألوراق املالية واملعلومات الرسية
يتعني عيل موظفي مجموعة الزبري وآأرسمه آأليس متدوا آأي فائدة آأو يقوموا مبساعدة الخرين للحصول عيل أآي
فائدة بسبب حيازهتم ملعلومات عن الرشكة آأو اجملموعة  ،آأو بسبب اإماكنية وصوهلم لهذه املعلومات اليت ليست
متاحة للعامة واليت ل ميكن الوصول اإلهيا اإل من داخل الرشكة .
جيب عيل موظفي مجموعة الزبري عدم إاس تخدام املعلومات اليت ليست متاحة للجمهور  ،واليت تعترب معلومات
داخلية  ،لصنع آأو اإعطاء املشورة بشأأن قرارات ا إلستامثر يف ا ألوراق املالية للرشاكت املعنية مبجموعة الزبري.
وميكن آأن تش متل هذه املعلومات عىل ما ييل ( عىل سبيل املثال ل احلرص) - :
 إاقتناء وتصفية الرشاكت آأو الوحدات. املعلومات املالية مثل ا ألرابح آأو آأرابح ا ألسهم. الإعالن عن طرح املنتجات اجلديدة آأو التطويرات. اإعادة تقيمي ا ألصول . قرارات آأو خطط ا إلستامثر. خطط اإعادة الهيلكة. إاتفاقيات التوريد والتسلمي الكربى . -رفع مالية الإستامثر.

 1.19حامية أآصول الرشكة
ل ينبغي اإساءة اس تخدام آأصول الرشكة ولكن جيب ان يمت اإس تخداما هبدف تس يري ا ألعامل عىل النحو
الواجب واملأأذون به  .وتش متل هذه ا ألصول عىل املعدات والآلت والنظم و املرافق واملواد وكذكل ا ألصول
غري امللموسة مثل املعلومات الشخصية  ،والعالقات مع العمالء واملوردين اخل.
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 1.20سالمة وحصة البياانت
جيب لك موظفي مجموعة الزبري ضامن سالمة وحصة البياانت واملعلومات املقدمة من قبهل للرشكة يف مجيع
ا ألوقات.

 1.21الإبالغ عن اخملاوف
يتعني عىل مجيع موظفي مجموعة الزبري الإبالغ الفوري ل إالدارة عن آأي انهتاك فعيل آأو حممتل للمدونة يمنو اإيل
علمه وميكن آأن يُؤثر عىل ا ألعامل التجارية آأو عيل مسعة الرشكة آأو آأي رشكة آأخري ابجملموعة .

 1.22الزي واملظهر
جيب عيل مجيع املوظفني إارتداء الزي بشلك مناسب آأثناء وجودمه ابلعمل .ومبا آأن الزي قد يتلف من معل
اىل آخر  ،فاإنه ينبغي أآن نضع يف إاعتباران آأن الزي ينبغي آأن يكون مناس ب اا للعمل اذلي يش تغلون به داخل
الرشكة ويتعني عىل مجيع موظفى اجملموعة اإظهار أآنفسهم عيل مس توى مقبول من حيث نظافة و الرتتيب .
اإن مجيع املوظفني مه ممثلون للرشكة عندما يكونون يف ماكن معلهم آأو يف ا إلجامتعات آأو عند السفر للخارج
من آأجل آأعامل الرشكة.
املوظفني اذلين يعملون يف آأماكن حمددة ؛ عىل سبيل املثال الورشة آأو الصيانة فيجب علهيم ارتداء املالبس
احملددة هلم ومعدات امحلاية الشخصية كام هو مقرر.
عيل مجيع املوظفني القامئني بأأعامل مكتبية آأو ىف اإس تقبال امجلهور آأن يرتدوا الزى بشلك لئق وذكل لإعطاء
انطباع جيد مجليع العمالء والزوار .ويكون الزي ملوظفى اجملموعة القامئني بأأعامل مكتبية عىل النحو التايل :
-

للموظفني العامنيني (اذلكور) هو اللباس الوطين  -ادلشداشة البيضاء والمكه ( مرس  ،اإذا اكن ذكل
ممكنا )
للموظفات العامنيات (الإانث) هو الزي املناسب من ا ألزايء احمللية مع إاعتبار احلشمة وا إلحرتام
للعاملني املغرتبني( اذلكور) هو الزي الرمسي ( رابطة العنق ،اإذا اكن ذكل ممكنا )
للموظفات املغرتابت (الإانث) الزى املناسب مبا ل يتلف عن الزى احملىل ابإعتبار الإحرتام واحلشمة.

 . 2ا إلعامتد وا إلمتثال للمدونة
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2.1روح مدونة قواعد السلوك
 2.1.1أآمهية ودلةل املدونة
اإن مدونة قواعد السلوك جملموعة الزبري يه اإعالن عن مجموعة القمي اليت حتمك سلوك و آأنشطة رشاكت مجموعة
الزبري وموظفهيا.
اإضفاء الطابع الرمسي عىل مدونة قواعد السلوك هو شهادة عىل تصممينا عيل القمي اليت نمتسك هبا ونتوقع من
موظفينا الفهم التام لها ملعرفة مامم يف لك حاةل .وابلتايل فاإن اعامتد مدونة السلوك يؤكد جمددا إالزتامنا ابلقمي
واملبادئ املشرتكة و تصممينا عىل العمل معا لزايدة تأأثرياتنا مكجموعة.
القمي املنصوص علهيا يف املدونة يه لإيضاح الشفافية واحرتام الخرين ولإيضاح طريق الهنج ا ألخالق آأثناء
اإدارة آأعاملنا  ،ولكها توحض كيفية بناء روح الفريق  ،والزناهة يف مشاركتنا مع آأحصاب املصلحة دلينا.

 2.1.2دور قيادات الرشكة
• جعل ا إلمتثال لتكل املدونة جزءا حيواي من آأنشطة الرشكة التجارية.
• احلفاظ عىل سلوك الرشكة ليبدو متوافقا مع املدونة .
• ا إلرشاف ادلامئ عىل ا إلمتثال للمدونة.
• اإنشاء ثقافة لتعزيز ا إلمتثال للمدونة وتشجيع املوظفني عىل مشاركة اإهامتماهتم وتقدمي املشورة وحظر الإنتقام.
• اإعداد آآلية رمسية خالية من العقاب ملعاجلة مواضع القلق دلى املوظفني وإاختاذ اإجراءات عالجية عاجةل عند
ا إلقتضاء.
• مساعدة العاملني بنشاط لفهم و ا إلمتثال للمدونة يف مجيع اجلوانب ذات الصةل.
• التواصل عىل نطاق واسع مع مجيع املوظفني يف مجيع جوانب املدونة وإادارهتا.

 2.1.3دور مجيع املوظفني
• ضامن ا إلمتثال الشخيص والتنظميي مع املدونة .
• اإلامتس املساعدة من املديرين وموارد الرشكة ا ألخرى فامي يتعلق بتطبيق املدونة.
• تقدمي تقارير عىل الفور يف حال :
 آأي خماوف بشأأن آأاي من ا إلنهتااكت احملمتةل للمدونة. آأي خماوف بشأأن آأاي من ا إلنهتااكت الىت من املرحج وقوعها ضد للمدونة. آأي خماوف بشأأن طلبات حممتةل إلنهتاك املدونة.Page 12
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• التأأكد من آأنه لن يمت عقاب آأي خشص بسبب الإبالغ آأو تقدمي معلومات حول آأية خماوف.

 . 3معلية ا إلمتثال والهيلكه
 3.1الإجراءات
 3.1.1الهدف
• يتعني توفري آآلية للعقاب وكذكل التقارير احلرة ألى اإنهتااكت حممتةل وذكل من آأجل ضامن ا إلمتثال للمدونة.
• القرارات الفورية ل إالنهتااكت احملمتةل  ،وتوفري مورد للحصول عىل املساعدة يف حال وجود آأى تساؤلت
خبصوص تعلاميت املدونة.

 3.1.2املزااي
• إارشاك املوظفني يف اإجراءات ا إلمتثال .
• الكشف املبكر عن ا إلنهتااكت احملمتةل .
• ا ألمان من خالل عدم الكشف عن هويته .
• املوضوعية يف التعامل مع ا إلنهتااكت احملمتةل .

 3.1.3مبادئ هامة
• وضوح وسائل الإتصال.
• ا إلجراءات الرسية ملعاجلة املواضيع املطروحة.
• ل حدود لنطاق املدونة من حيث اخلاضعني لها.
• بناء السلوك غري ادلفاعي.
• ل ل إالنتقام آأو املضايقات .
• تقدمي املشورة املناس بة .

 3.1.4املكوانت الرئيس ية
• الإلزتام ابلقيادة ا إلستباقية .
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• التعريف الواحض ملسؤوليات املوظفني.
• التصال والتدريب املس متر .
• املصادر املرتبطة.

 3.2الهيلكه
 3.2.1جلنة ا ألخالقيات املركزية.
• توفري التوجيه والإرشاد مجليع الرشاكت.
• صياغة وتعديل الس ياسات واملبادئ التوجهيية والإجراءات.
• رصد ا إلمتثال داخل الرشاكت .
• التصدى ل إالنهتااكت احملمتةل الىت مل يمت حسمها .
• التصدى للمخاوف املشرتكة ىف الرشكة.
• تعد مبثابة امللجأأ ا ألخري للموظفني .
الهيلك التنظميى ملدونة قواعد السلوك
مدراء املوارد البرشية مدير عام املالية ابجملموعة مدير عام املوارد البرشية مدير الإدارة القانونية
ضباط السلوك

مرشد السلوك

مدرب السلوك

مراقب السلوك

رئيس جلنة ش ئون املوظفني
مستشار السلوك

 3.2.2التحدايت
• متطلبات الرسية.
• حامية مقديم التقارير من العاملني والشهود من ال إالنتقام.
• مزامع الإنتقام.
• اللغة احمللية واحلواجز الثقافية.
• ا إلس تئناف لقرارات التوظيف ذات الصةل.
• إاس تئناف املوظف لقرارات اإجراءات التظمل .
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• التعامل مع شاكوى ا ألطرف اخلارجية.
• آأسلوب القيادة يف مواهجة خماوف السلوك غري الالئق .
• الإساءات يف مواهجة سوء إاس تخدام النظام.

 . 4دور ومسؤوليات رئيس جلنة ا ألخالق وضباط ا ألخالق.
 4.1دور رئيس جلنة ا ألخالقيات املركزية
• مسؤول عن الامتثال العام مع مدونة مجموعه الزبري السلوك مبساعدة لك من رؤساء ا ألقسام  /واملديرين
العموم.
• اإختيار لك من مستشار السلوك ومدرب ومرشدى السلوك .

 4.2دور مستشار  ،مراقب  ،مرشد  ،مدرب ،ضباط السلوك
 4.2.1املسؤوليات
• تلقي التقارير عن ا إلنهتااكت احملمتةل .
• تقدمي املساعدة بشأأن املسائل املتعلقة املدونة.
• اإحاةل ا إلنهتااكت احملمتةل عىل اجلهات املناس بة.
• تقدمي طلب عدم ذكر الإمس .
• املساعدة وتيسري اإجراء التحقيقات.
• تأأكيد الإنهتاء من البالغات وإاطالع الشخص مقدم البالغ ابلنتيجة .
• تعزيز ودمع معلية حتسني ا إلمتثال وبناء الثقة.
• يعدو مبثابة الواهجة للجنة ا ألخالقيات املركزية.
• تعزيز معلية اإعداد التقارير دون خوف من العقاب وضامن نرش الإعالانت والتقارير ذات الصةل يف الوقت
املناسب.

 اإعالانت مدراء العموم  /رؤساء ا ألقسام ( أآنظر رمق ) 1( سوف تنجز عىل أآساس س نوى)
 شهادات مدراء العموم ل إالمتثال للمتطلبات القانونية ( أآنظر امللحق رمق  1أآ)Page 15
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( سوف تنجز عىل أآساس ربع س نوى)
 اإعالانت املدراء  /مساعدى املدير  /املرشفون ( أآنظر امللحق رمق) 2( سوف تنجز عىل أآساس س نوى)

 . 5بيان تضارب املصاحل
 5.1أآمه عنارص التشغيل
• املوارد مس تقةل وموارد بديةل .
• احرتام الرسية.
• سهوةل الوصول اإىل الإدارة العليا واملوارد البرشية ذات اخلربة.
• العدل واملوضوعيةوالإس امتع اجليد.

 5.2اخلصائص
• الزناهة الشخصية العالية .
• ودود وحمرتم ومعروف عىل نطاق واسع.
• ميكن الوصول اإليه .
• عادل وموضوعي وحصيف و يمتع ابحلساس ية ومارات ا إلس امتع ويمتتع ابلثقة.
• معروف ابلعمل اجليد وابإماكنية الوصول اإىل املوارد الرئيس ية .
• يعمل املدونة وس ياساهتا ذات الصةل.
• القدرة عيل حل املشاالكت ودليه مارات التيسري.
• مس تقل ودلية ثقة ابلنفس .
• دلية املهارات التنظميية  ،وممت ابلتفاصيل.
• اإجادة اللغة احمللية .
 -اإعالن تضارب املصاحل انظر امللحق الثالث

 5.3اإماكنية الوصول
• جيب آأن تكون اإماكنية الوصول للمستشار ا ألخالق متاحة عىل نطاق واسع مجليع املوظفني.
• جيب آأن يعني ضباط ا ألخالق يف املوقع الرئييس للرشاكت ذات املواقع املتعددة.
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• ينبغي آأن حيافظ عيل الرسية مع كفاهل اإماكنية الوصول يف ذات الوقت.
• مجيع التفاصيل بشأأن اإماكنية الوصول جيب آأن تنرش عىل نطاق واسع يف مجيع آأحناء الرشكة من خالل
امللصقات ولوحات الإعالانت والنرشات الإخبارية واخلطاابت الفردية للموظفني وكذا دليل الرشكة.
 -منوذج الإعالن  ،انظر امللحق الرابع

 5.4ينبغي توفري اإماكنية الوصول عرب:
• خط هاتف خمصص ذلكل مزودابلربيد الصويت .
• آآةل رد مزودة برساةل بريد صويت منوذجية.
( انظر امللحق اخلامس للصوت رساةل بريد)
• خط فاكس مبارش .
• بريد اإلكرتوين خشيص .
• نظام تسلمي بريد جيد لتلقي اخملاوف اليت آُرسلت ابلربيد .
• خط هاتفي دامئ خمصص ذلكل مزودبنظام الربيد الصويت .
• صندوق بريد موجود يف املواقع الرئيس ية .

 . 6اإدارة اخملاوف
 6.1تصنيف اخملاوف
حتتاج مجيع اخملاوف من ا إلنهتااكت احملمتةل اإيل التصنيف عىل آأساس طبيعة اخملاوف .فالتصنيف يساعد يف اختاذ
مزيد من الإجراءات وكذكل يف حتليل وإاعداد التقارير .

 6.1.1النوع ا ألول  :خماوف تتعلق ابنهتاك الرشكة للقانون
مثال  :حظر احلكومة التصدير اإىل البدل (آأ) ومع ذكل  ،فاإن الرشكة توجه الصادرات اإىل البدل (آأ) عرب البدل
(ب).
انهتاك حممتل  :تعريض املصلحة الوطنية ل إالضطراب
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 6.1.2النوع الثاين  :خماوف تتعلق ابنهتاك املوظفني للقانون
مثال  :إاس مترار مدير معني يف ماكف أأة املوظفني اذلين ينمتون اإىل طائفته .
انهتاك حممتل  :املساواة – انهتاك رشوط فرص العمل يف القانون من قبل آأفراد

 6.1.3النوع الثالث  :خماوف تتعلق ابنهتااكت من قبل رشكة شقيقة من رشاكت الزبري
مثال :متد رشكة الزبري (آأ) لوازم املعدات لرشكة شقيقة آأخرى (ب)  ،مدير مبيعات رشكة ( أآ) يقدم رشوة
ملدير املشرتايت ابلرشكة (ب).
انهتاك حممتل  :السلوك ا ألخالق

 6.1.4النوع الرابع  :طلبات احلصول عىل مساعدة/آأس ئةل خبصوص تفسريات املدونة
طلب احلصول عيل املبادئ التوجهيية للمدونة آأو مواد تدريبية .
آأس ئةل خبصوص معلية ا إلمتثال.
طلب املشورة بشأأن كيفية امليض قدما يف حاةل معينة من آأجل منع حدوث مشالك حممتةل مع القانون.

 6.2اخلطوات الإجرائية
تلقي اخملاوف.
التصال ا ألويل  :ينبغي اتباع املبادئ التوجهيية وتسجيل اخملاوف يف شلك معني انظر امللحق السادس.

 6.2.1التصنيف و التوجيه
نوع ا ألول  :معل مذكرة خماوف–ل إالدارة اخملتصة  /رؤساء ا ألقسام و مدير عام اجملموعة.
النوع الثاين  :طلب التحقيق مع القسم املعنيأأو الإدارة املعنية.
النوع الثالث  :طلب حتقيق  -ضابط ا ألخالق .
النوع الرابع  :تقدمي املساعدة  /الإحاةل اإىل السلطة اخملتصة .

 6.2.2الإجراءات التصحيحية
• التوضيح والتثقيف والتدريب .
• تصحيح ا ألنظمة  ،وا إلجراءات .
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• الإجراءات التأأديبية .
• تقدم املالحظات للموظف مقدم البالغ.
 -منوذج النتائ انظر امللحق السابع

 6.2.3الإختتام
• ملف التحقيق وتقرير ا إلغالق انظر امللحق الثامن ،شلك التحقيق و تقرير ا إلغالق.
• وصف اخملاوف.
• نتائ طرق التحقيق .
• حتليل ا ألس باب اجلذرية والإجراءات التصحيحية وا ألعامل ا ألنضباطية.
• ا إلغلق مع املوظف مقدم البالغ.

 6.3املبادئ التوجهيية للمخاوف
 6.3.1ا إلتصال ا ألويل
• قد يمت الإبالغ كتابة آأو شفاهة ( الهاتف آأو خشصيا ) .
• قد تكون التقارير جمهوةل.
• ينبغي الرد خشصي اا ( الربيد الصويت و/آأو خشصي اا ) .
• الرتكزي عىل اخملاوف بشأأن املوظف .الإشارة للقضااي آأخرى.
• املساعدة يف حتديد مصادر اخلربة ،ولكن ل تثبط اس تخدام آآلية املستشار ا ألخالق.

 6.3.2اإبدء عالقة مع املوظف مقدم البالغ
اإفعل :
• التعامل مع لك من الرساةل و املتصل .
• آأعمل املتصل حبقه يف عدم الكشف عن هويته .
• راجع املتصل بسؤاهل عن السلطات اخملتصة ( قد ل حتصل عيل اإجاابت ) .
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• آأعمل املتصل بأأنك تدون املالحظات.
• وثق اخملاوف.
• كن صبورا .
• كن حساسا خملاوف املتصل.
• اإعطي املتصل رمق مرجعي للقضية.
• خذ موافقة املتصل ليمت التصال به.
• اإس تمل اخملاوف املكتوبة.
ل تفعل :
• تسجيل احملادثة .
• إاس تخدام الهواتف اذلكية.
• قيادة املتصل اإىل النتيجة .
• الوعد بنتيجة معينة .
• مترير ا ألحاكم.
 .7س ياسة الإبالغ والتقارير
 7.1الهدف
مبوجب آأحاكم تكل املدونة فاإنه يتعني عىل مجيع موظفى مجموعة الزبري للس يارات التحىل مبس توايت مرتفعة من
ا ألخالق امحليدة عند آأداء واجباهتم ومس ئولياهتم الوظيفية  ،حيث يتعني علهيم مكنتس بني وممثلني للمجموعة
اإعالء قمي الصدق والزناهة ىف الوفاء مبس ئولياهتم والإمتثال مجليع آأحاكم تكل املدونة والقوانني واللواحئ املتبعة ،
وابلتايل فاإن الرشكة لن تتسامح مع آأي سلوك ينهتك هذه القوانني واللواحئ .وقد اعامتد عدد من ا ألحاكم يف
اإطار هذه الس ياسة لتفصيل التعامل مع آأى اإنهتااكت وحامية املبلغني ومقدىم التقارير عن تكل الإنهتااكت.
امتدادا ل ألحاكم الواردة ىف مدونة السلوك وا ألخالق  ،فاإن هذه الس ياسة تؤسس للمعايري والإجراءات الىت
يتعني اإتباعها لتحقيق هيلكة واحضة للتقارير والبالغات ضد الإنهتااكت مبا يتفق من القوانني واللواحئ املتبعة ىف
هذا الشأأن.
 7.2مس ئولية الإبالغ
يعد لك موظف مس ئولا وبصورة فورية عن الإبالغ عن فعل يشتبه ىف آأن ميثل سوءاا للسلوك  ،وكذكل آأى
نشاطات قانونية آأو اإحتيال مبا ىف ذكل اإى اإنهتااكت لضوابط احملاس بة ادلاخلية آأو التدقيق آأو التساؤلت
حملاسبية والىت قد متثل اإنهتااكت حممتةل للقوانني واللواحئ مبا تتضمنه من آأحاكم واردة ىف تكل املدونة.
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آأى موظف يقوم ابلإبالغ عن آأى من ا ألفعال املشار اإلهيا ىف الفقرة السابقة س يعرف ىف اإطار هذه املدونة
بأأمس املبلغ.
 7.3التعامل مع الانهتااكت املبلغ عهنا
جلنة ا ألخالقيات يه املسؤوةل عن التحقيق وحل اكفة الشاكوى املبلغ عهنا والادعاءات املتعلقة ابنهتااكت
ألحاكم تكل املدونة آأو القوانني واللواحئ املتبعة .وسيمت اإخطار آأي مبلغ عن طريق الرد الآىل عرب الربيد
الإليكرتوىن آأو الرسائل الهاتفية مبا يفيد تأأكيد اإس تالم البالغ أآو التقرير.
ىف حال احلاجة اإىل اإجامتع ل إالبالغ لرشح او عرض آأى تفاصيل تتعلق ابإنهتااكت  ،خطاب موىص عليه بعمل
الوصول سوف يرسل (امللحق السابع) يف غضون  3آأايم من وصول الرساةل اإىل جلنة ا ألخالقيات.
س تعقد جلنة السلوك وا ألخالق اإجامتع اا يضم رئيس اللجنة ومستشار واملراقب واملدرب خالل س بعة آأايم
عىل اإس تالم اإى بالغ آأة تقرير ‘ن آأى انهتااكت للنظر فهيا .حيث سيمت توثيق اكفة البالغات واخملاوف املرفوعة
للجنة ،كام سيمت اإس تعراضها اإختاذ الإجراءات الالزمة بشأأهنا وفقا للامدة  6.2الواردة ىف هذ املدونة .قد يدعى
مرشد اللجنة وضباط ا ألخالق من قبل رئيس اللجنة لكام اكن ذكل رضور ااي.
تلزتم جلنة ا ألخالقيات لضامن التحقيق يف مجيع التقارير عىل الفور وسيمت اختاذ الإجراءات التصحيحية املناس بة
حس امب يقتضيه التحقيق لحق اا.
 7.4املسائل احملاسبية والتدقيق
جلنة آأخالقيات العمل سرتاجع وبشلك مس متر ىف آأى مزامع تتعلق مبسائل حماسبية حلل آأى مسائل مثارة
وإاختاذ التدابري الالزمة للحد من آأي انهتااكت حممتةل يف املس تقبل.
تش متل مسؤوليات جلنة السلوك وا ألخالق خبصوص الشاكوى عىل ما يىل:
 .1اس تقبال والاحتفاظ والتحقيق والترصف يف شاكوى وخماوف املوظفني بشأأن ممارسات قد متثل اإنهتااكت
ىف اجلوانب التشغيلية مبا تتضمنه من املسائل احملاسبية  ،الرقابة احملاسبية ادلاخلية آأو آأمور التدقيق ،مبا يف
ذكل تكل املتعلقة التحايل آأو حماوةل التحايل عىل الس ياسات ادلاخلية آأو الضوابط احملاسبية آأو لك ما من
شأأنه آأن يشلك انهتااكا لس ياسات الرشكة آأو آأحاكم تكل املدونة.
 .2بناء عىل تقدير جلنة السلوك وا ألخالق  ،ميكن تفويض بعض آأو لك مس ئوليات تكل اللجنة اإىل آأحد
آأعضاء اللجنة آأو اإىل آأى جلنة فرعية يمت حتديدها.
 .3يتعني عىل اللجنة مراجعة لك ادعاء متت اإحالته اإلهيا ،سواء متت تكل الإحاةل بصورة علنية آأو رسية آأو
جمهوةل ،وللجنة حسب تقديرها التشاور مع آأي عضو من اإدارة آأو موظف يعتقد آأن آأن دليه اخلربة آأو
املعلومات املناس بة ملساعدة اللجنة يف اس تعراضها .تقوم اللجنة بتحديد ما اإذا اكنت يتعني عىل اللجنة آأو اإدارة
التحقيق يف مزامع حمددة  ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار الاعتبارات املنصوص علهيا يف البند (ج) آأدانه.
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ا .اإذا ما قررت اللجنة أآن الإدارة ىه من سيتعني علهيا التحقيق يف الإدعاءات املثارة ،س تقوم اللجنة ابإخطار
املدير العام املعىن.وسيتعني عىل ا إلدارة ىف هذه احلاةل اإجراء التحقيق ىف تكل الإدعات وتقدمي تقريرا مكتو ااب
عن نتائ حتقيقاهتا اذلى سيمت رفعه اإىل اللجنة .ل إالدارة احلرية ىف إارشاك مراقبني خارجيني ،حمايم آأو غريمه من
اخلرباء ،وفقا للس ياسات املتبعة ومشورة رئيس جلنة السلوك وا ألخالق  ،للمساعدة يف التحقيق وحتليل النتائ.
ب .وإاذا ما قررت جلنة ا ألخالقيات آأهنا املنوطة ابإجراء هذا التحقيق ،جيب آأن حتدد عىل الفور اإحتاجاهتا من
املساعدات املهنية اإن اكنت هناك حاجة ذلكل .للجنة ووفق اا لتقديرها احلرية التامة ىف الإس تعانة مبراقبني
خارجيني ،حمايم آأو غريمه من اخلرباء للمساعدة يف التحقيق عىل النحو املطلوب.
ج .بغض النظر عىل آأن التحقيق سوف جيرى بواسطة اللجنة آأو الإدارة  ،فاإنه يتعني عىل اللجنة ا ألخذ بعني
الإعتبار ودراسة العديد من احلقائق ىف ضوء الظروف اخملتلفة عىل النحو التاىل:
آأولا :من هو الشخص املنسوب هل الإنهتاك ؟ اإذا اكن مس ئو ال تنفيذاي او آأحد مس ئوىل الإدارة املالية آأو الإدارة
العليا  ،فاإن ذكل من شأأنه آأن يفرض عىل اللجنة اإجراء التحقيق.
اثنيا .ما مدى خطورة اخملالفات املزعومة؟ لكام زادت خطورة اخملالفات املزعومة ،لكام اكن من املناسب آأن
تقوم اللجنة إابجراء التحقيق .اإذا اكنت اخملالفات مزعومة من شأأهنا آأن تشلك جرمية تنطوي عىل سالمة ا ألعامل
التجارية آأو البياانت املالية للرشكة ،هذا السبب وحده قد يشلك عام اال اكفي اا لقيام اللجنة ابإجراء التحقيق.
اثلثا .مدى مصداقية هذه املزامع ابرتاكب خمالفات؟ فلكاما بنيت الإدعاءات عىل آأسس تؤكد مصداقيهتا ،لكام
اكن من املناسب عىل اللجنة آأن تضطلع ابإجراء التحقيق .للبحث ىف مصداقية الإدعاءات ،فاإنه يتعني عىل
اللجنة النظر وحبث اكفة احلقاق والظروف احمليطة ابلإدعاء ،مبا يف ذكل ولكن ل تقترص عىل ما اإذا اكنت
ادعاءات مماثةل يف الصحافة آأو عن طريق حتليل مس بق.
 7.5حامية املبلغني
آأي خشص يقدم شكوى تتعلق ابنهتاك آأو يشتبه آأهنا متثل انهتااك ملدونة السلوك يفرتض آأنه يترصف حبسن نية
ودليه آأس باب معقوةل لالعتقاد بأأن املعلومات اليت يكشف عهنا تشري اإىل انهتاك القانون .ولكن ااي من املزامع
بأأن يثبت عدم حصهتا ومت الإدلء هبا من آأجل ا إلرضار ببعض ا ألشخاص آأو آأهنا اكذبة مع العمل بأأهنا كذكل
سيمت النظر اإلهيا عىل آأهنا خمالفة تأأديبية خطرية.
لك موظف قدم بالغ اا آأو تقريراا حبسن نية عن آأى فعل قد ميثل اإنهتااكا للقانون آأو املدونة لن يتعرض ألى
مضايقات آأو انتقام ىف العمل نتيجة ذلكل.
ىف حال قيام آأى موظف ابلإنتقام آأو مضايقة آأى خشص قدم بالغ اا آأو تقريراا كام هو مشاراا اإليه ىف الفقرة السابقة
 ،ستتخذ ضده الإجراءات التأأديبية املناس بة مبا ىف ذكل الفصل من العمل.
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وهتدف هذه الس ياسة اىل تشجيع ومتكني املوظفني وغريمه من اإاثرة آأية خماوف جدية لإختاذ الإجراءات
املناس بة داخل املنظمة مبا يتسق مع س ياسات الرشكة.
يتعني عىل اللجنة آأل تنتقم آأو تتسامح مع انتقام من قبل الإدارة آأو آأي خشص آخر آأو مجموعة ،بشلك مبارش
آأو غري مبارش ،ضد آأي خشص حسن النية يقدم اإدعاءاا  ،مساعدات اإىل اللجنة آأو آأولئك اذلين مت ترش يحهم
من قبل اللجنة آأو الإدارة آأو اجلهات احلكومية ل إالدلء مبعلومات ىف التحقيقات.
يتعني عىل اللجنة آأل تقوم ابلكشف عن هوية آأي خشص يقدم ادعاءاا حبسن نية واذلي يفضل اإخفاء هويته،
وآأل تتسامح مع آأي حماوةل من جانب آأي خشص آأو جامعة آأخرى ،للبحث عن هوية مثل هالء ا ألشخاص.
 7.6الرسية
جيوز تقدمي البالغات او التقارير عن الإنهتااكت بصورة رسية ،من خالل الربيد الالكرتوين جمهوةل املصدر من
خالل موقع الرشكة آأو لفظية عرب الربيد الصويت .سيمت الاحتفاظ بتكل التقارير آأو البالغات بصورة رسية اإىل
آأقص حد ممكن ،مبا يتفق مع احلاجة اإىل اإجراء حتقيق واف.
 7.7السجالت
تقوم جلنة ا ألخالق الاحتفاظ ملدة عرش س نوات بأأي جسالت تتعلق بأأي ادعاء وكذكل مستندات التحقيق
يف آأي من هذه املزامع.

 . 8توظيف املدونة
 8.1خطوات العمل الرئيس ية
• اإنشاء مكتب ا ألخالقيات .
• التعيني .
• طريقة الوصول هل .
• نظام الإبالغ .
• اإنشاء ش بكة ا إلتصال ادلاخلية.
• القيادات والقدوة ىف مجيع املس توايت.
• اإنشاء وتعديل الس ياسات و الإجراءات مبا يامتىش مع آأحاكم املدونة.
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• وضع الس ياسات والوظائف الرئيس ية .
• وضع ونرش خطة ا إلتصالت.

. 9توايل الإتصالت
جيب آأن تضمن الرشكة بأأن مجيع مديرهيا مدربني تدريبا اكفيا عىل مجيع اجلوانب اليت تتعلق ابملدونة.
جيب آأن تُعطى املدونة وآآلية الإبالغ عن اخملاوف دعاية واسعة النطاق  .ا إلنهتااكت املوهجة والإجراءات املتخذة
حيالها جيب آأن يمت الإعالن عهنا بشلك دوري مجليع املوظفني من خالل لوحات الإعالانت والنرشات الإخبارية
ووسائل التصال ا ألخرى ابلرشكة.
ول بد آأن تكون املدونة جزءا ل يتجز أآ من مجيع الربامج التعريفية وبرامج التدريب ا ألخرى حسب ا إلقتضاء.
جيب عىل مديري املوارد البرشية جنبا اإىل جنب مع املستشار ا ألخالق العمل عىل وضع خطة تدريبية شامةل
لتنفيذ املدونة داخل رشاكت اجملموعة.
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المالحق

الملحق األول
(اإعالن رؤساء ا ألقسام  /املديرين العموم )
س نواي ويف بداية الس نة املالية  ،آأي يف شهر يناير  ،س يكون مطلواب من رؤساء ا ألقسام  /واملديرين العموم
تقدمي بيان الإمتثال ملدير عام اجملموعة كام ييل:
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لقد قر أآت مدونة قواعد السلوك جملموعة الزبري للس يارات و اختذت اكفة ا إلجراءات يف ( الرشكة  /الإدارة )
لضامن إاعامتدها وا إلمتثال لها  .وتشمل عيل سبيل املثال ل احلرص ماييل :
 . 1إاختذت الإدارة اخلطوات اللزمة جلعل مجيع موظفهيا عىل عمل ابملدونةوذكل لضامن ا إللزتام التام هبا.
 . 2وقد عينت الرشكة (امس ووظيفة الشخص ) وامللكف ابإدارة آأخالقيات الرشكة واملس ئول عن ا إلمتثال
للمدونة .
 . 3وقد وضعت الإدارة ا ألنظمة وا ألماكن لإاتحة الفرص للتعبري عن اخملاوف احلقيقية املثارة حول السلوك آأو
الإجراءات اليت يمت النظر اإلهيا عىل آأهنا خمالفة للمدونة.
 . 4وقد وضعت الرشكة النظم والإجراءات ألي اإجراءات تصحيحية آأو اإجراءات تأأديبية تنشأأ عن آأي خمالفة
املدونة .
 . 5وقد مت تزويد لك مديرابملدونة و لقد مضنت آأن امجليع قد قرآأهاحصلت عىل اإقرار خطي من إابعامتدها
وا إلمتثال لها .
 . 6إان الإدارة تبذل لك اجلهود لتعزيز الإمتثال ملدونة قواعد السلوك داخل آأقساما .
ابلإضافة اإىل مدونة قواعد السلوك فاإن الرشكة دلهيا دليل الس ياسات والإجراءات لتس يطر به عيل العمليات
اليومية.
التوقيع __________________
التارخي ___________________

الملحق الثاني
(اإعالن مدراء )
( يتوقع من لك مدير التوقيع عىل خطاب يفيد بقراءة مدونة السلوك و الالزتام التام هبا) .
اإيل
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املدير العام  /رئيس القسم  /ضابط آأخالق الرشكة
آأقر آأان ابإس تالم مدونة قواعد سلوك مجموعة الزبري للس يارات
ولقد قرآأت وفهمت املدونة وآألزتم بلك ماورد هبا من بنود نصي اا وروحي اا

وشكراا.

( اإمس املوظف  /التوقيع )

الملحق الثالث
(اإعالن تضارب املصاحل )
وفق اا لنص الفقرة رمق  1.17من مدونة قواعد السلوك قبول والكشف الاكمل يكون عن طريق املوظف اخملتص
لإدارة الرشكة .والإعالن سيمت توجهيه اكلتايل:
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املوظف املعىن
جملس الإدارة

جلنة ا ألخالق ( شفواي /الربيد الإليكرتوىن /هاتفي اا)
نصح وإارشاد للموظف لكيفية حل  /جتنب التعارض.

املدير العام

و/آأو

الملحق الرابع
(منوذج ملصق )
( لو أآن دليك خماوف تتعلق مبدونة قواعد السلوك)
ميكنك اإختيار اإحدى وسائل التواصل التالية
عرب الربيد الإليكرتوىن اإىل جلنة السلوك وا ألخالق :
ethics@zubairautomotive.com

أآترك رساةل صوتية عرب اخلط الساخن 0096824500911 :

ميكنك التواصل مع مدير املبارش  /املدير العام  /أآحد أآعضاء جلنة
السلوك وا ألخالق
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الملحق الخامس
(منوذج رساةل الربيد الصويت & رساةل آآلية ابلرد)
عزيزي املرسل
شكرا عىل اتصاكل بلجنة السلوك وا ألخالق مبجموعة الزبري للس يارات.
برجاء التأأكد بأأننا س نقوم مبراجعة املعلومات القدمة منك ،وبعد ذكل سيمت اختاذ الإجراء املناسب وفقا لس ياسات
الرشكة والإجراءات القانونية املتبعة ىف هذا الشأأن .مداخلتك واملعلومات املقدمة حمل اإهامتم ابلغ ابلنس بة لنا
ذلا فاإننا نؤكد بأأننا ملزتمون بعدم الكشف عن خشصيتك وفق اا لرغبتك ىف الوقت الراهن.

وابملثل  ،اإذا كنت ترغب يف مناقشة آأى من تكل املعلومات ابلتفصيل ،ل ترتدد يف التصال بأأي من السلوك
وا ألخالق  ،سوف يمت التعامل مع اكفة املناقشات ىف املس تقبل برسية اتمة.

شكراا جزي اال
ابلنيابة عن رئيس جلنة السلوك وا ألخالق مبجموعة الزبري للس يارات
---------------------------------------------------------------------------------------

هذا هو اخلط الساخن للجنة السلوك وا ألخالق مبجموعة الزبري للس يارات ،عندما تسمع النغمة ،يرىج ترك
رساةل وآأية معلومات قد ترغب ىف توصيلها للجنة .وسيمت اس تعراض هذا من قبل جلنة السلوك وا ألخالق
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وإاختاذ الإجراءات املناس بة بشأأهنا .حنن نقدر مالحظاتك ومن آأجل حامية اخلصوصية اخلاصة بك ،فاإنه ليس
اإلزاميا لرتك امسك يف هذا الوقت جيب اإذا كنت ل ترغب ىف ذكل .آأشكرمك عىل التصال بنا.

الملحق السادس
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ﻧﻤﻮذج إدﺧﺎل ﺷﻜﻮي
ﻧﻤﻮذج ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺷﻜﻮي
ﻛﻮد رﻗﻢ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ(

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻣﺴﻠﺴﻞ رﻗﻢ

ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺘﻼم
اﻟﻮﻗﺖ

ﺷﻔﺎھﯿﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ

ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻤﻮظﻒ ) ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﻮظﻒ (
اﻟﻤﻮﻗﻊ

اﻹدارة

اﻹﺳﻢ
اﻟﺮﻗﻢ

ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻹﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﻮظﻒ

ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺸﻜﻮي

اﻹﻟﺘﺰام  /اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﻄﺎة ﻟﻠﻤﻮظﻒ

الملحق السابع
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(منوذج رساةل النتائ )
لقداإس تلمت وقرآأت شكواك املؤرخة يف  ....................واليت آأبلغت فهيا عن تاكليف اإضافية ومسائل
ختص ا ألسعار .وقد آأرسلت هذة املستندات ( املدققني  ،الإدارة القانونية  ،حسب املناسب) للمراجعة.
كن عيل ثقة بأأن الإدارة سوف تراجع مسائل الإلزتام اليت حددهتا وس تصحح الوضع حسب املناسب .وقد
حددت للقضية رمق  - 1234ز س س للبالغ اخلاص بك.
من فضكل  ،ميكنك الإتصال يب حبرية يف املس تقبل خبصوص هذة القضية آأو بشأأن آأي آأمر آخر يتعلق
ابلإلزتام مبدونة قواعد السلوك.
وآأنهتز الفرصة ل إالعراب عن شكري خبصوص اإبالغنا عن آأمر يتعلق ابلإلزتام مبدونة قواعد السلوك  ،ألن
مسعة الرشكة مبنية عيل نزاهة العاملني أآمثاكل يف مواهجة مايطفو عيل السطح من آأمور .اإن دمعك
وإاخالصك رضوراين وحمل تقدير.
التوقيع ......................................
التارخي ......................................
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اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ وﺗﻘﺮﻳﺮ إﻏﻼق
اﻟﺘﺎرﻳﺦ

رﻗﻢ اﻟﻘﻀﯿﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ

اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ

اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮد ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻮظﻒ
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الملحق التاسع
نموذج تقرير
تفاصيل تقرير شهري

النوع األول

النوع الثاني

سجل المخالفات المؤكدة سجل المخالفات المؤكدة

النوع الثالث
سجل المخالفات المؤكدة

النوع الرابع
سجل المخالفات المؤكدة

مادة المدونة تحديدا
المصالح الوطنية
التقارير المالية والسجالت
المنافسة
تكافؤ الفرص
الهدايا والتبرعات
الصحة واألمن والبيئة
جودة المنتجات والخدمات
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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الملحق العاشر
نموذج التقرير
ملخص التقرير الشهري
يوم  /شهر  /سنة حتي إنتهاء المدة

مفتوح

النسبة

مخالفة

منتهي

السجل

السنة

النوع

شهر 3
1
2
3
4
5
Total
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