الباب السادس :ميثاق أخالقيات املهنة
املادة األولى :قيم الشركة:
إن ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات املهنة في الشركة يكون من خالل تعزيز القيم
التالية:
يمكنهم من الفهم التام الواضح والصحيح ألطر قواعد السلوك
 .1التحفيز :تزويد العاملين بما ِّ
الوظيفي وأخالقيات املهنة وأدبياتها ،ومتطلبات األداء السليم التي يتوجب عليهم أن يلتزموا
بها وأن يعملوا من خاللها.
 .2املشاركة :إتاحة الفرص املناسبة أمام املوارد الششرية للشركة بما فيها من تنوع؛ باتخاذ كل
َّ
واملفضلة للعمل.
يمكن من العمل في بيئة تقوم على االحترام وتهيئة الظروف املواتية
ما ِّ
 .3اإلبداع :اال لتزام املستمر بالقوايين واأليظمة ومقتضيات األداء املثالي والسلوك املنهي
ً
والوظيفي الذي تنشده الشركة من موظفيها ،دعما للجهود الرامية إلى االبتكار في املنتجات
والعمليات التشغيلية ،وتقديم الحلول في عالم يتصف بدرجة عالية من االيضباط،
والحرص على االلتزام بالقوايين والضوابط التنظيمية.
 .4اإليجاز :تحقيق النمو من خالل كسب ثقة موظفي الشركة وزبائنها وشركائها في العمل،
ً
ايطالقا من الحرص الدائم على االلتزام التام بأفضل القيم األخالقية والثوابت واملبادئ،
ً
ً
التي تمثل أساسا للسلوك املنهي املطلوب من العاملين في الشركة ،ومعيارا تعتمد عليه
الشركة في تقويم أدائهم؛ دون أدنى مساومة أو تفريط في االلتزام بأعلى املعايير األخالقية
وموجبات النزاهة املهنية.
املادة الثايية :قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات املهنة:
يحتوي ميثاق أخالقيات املهنة على معايير السلوك التي يتعين على كل منسوبي الشركة إتباعها
ومراعاتها كل يوم ،وفي سائر املعامالت ،وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم .وتعمل الشركة في حال
وجود أية مخاوف أو شكوك بشأن عدم االمتثال مليثاق أخالقيات املهنة ،على التحفيز وخلق ثقافة
ً
اإلبالغ عن ذلك فورا إلى الجهة املختصة ،عبر عدة قنوات ،منها املدير املباشر ،واملوارد الششرية،
والشؤون القايويية ،والخط الهاتفي املخصص للمسايدة الفنية في مجال معالجة املخالفات
1

القايويية والنظامية .مع التأكيد على عدم اتخاذ أية إجراءات مسائلة أو تبعات يظامية من أي يوع
ضد أي شخص جراء إبالغه عن مخاوفه أو شكوكه حيال وقوع مخالفات قايويية أو يظامية.
ُ
ويتألف ميثاق أخالقيات املهنة من ثالث عشرة سياسة تعنى بالنزاهة ،وتغطي أبرز مجاالت املخاطر
واملهددات ،وقد تم تصنيف هذه السياسات ضمن ثالث فئات :بيئتنا العاملية ،ومكان العمل ،وحماية
أصول الشركة ،هذه السياسات تتضمن قواعد تحكم السلوك في عدة أوجه ،منها على سشيل املثال
القواعد التالية:
.1
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.3
.4
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.6
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.8
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التعامل وتسيير شؤون عمل الشركة بصدق وأماية ،ومراعاة أرقى األساليب واملبادئ
األخالقية في اإلدارة ،واالبتعاد عن كل ما يمس شرف وكرامة الشركة داخل وخارج
العمل.
تكريس الوقت والجهد ألداء العمل والحرص على عدم إضاعة وقت اآلخرين.
التعاون مع الزمالء في العمل على الوجه الذي يؤدي إلى حسن سير العمل بالشركة.
الوالء للشركة صفة مطلوب التحلي بها من قبل اإلدارة واملوظفين ،وعلى الجميع
ً
تأكيد الوالء والتصرف دائما من أجل مصلحة الشركة في كافة عالقات العمل ،بما
في ذلك العالقـات مع الزبائن ،والجهات الحكومية ،والرؤسـاء ،والزمـالء من العاملين،
ً
وإطالع اإلدارة العليا على أي تصرف قد ينعكس سلبا على الشركة.
اإلدراك والتصرف على أساس أن جميع املوظفين شركاء في مسؤولية دعم أهداف
الشركة؛ املتعلقة بالرقابة اإلدارية واملالية الداخلية وااللتزام بهذه األهداف.
االمتناع عن استخدام أية معلومات أو مواد جرى الكشف عنها للموظف بصورة
سرية ـ باعتباره أحد موظفي الشركة ـ ألغراض أو مصلحة شخصية ،وتجنب الكشف
عن املعرفة اململوكة أو الفنية أو اإلدارية السرية الخاصة بالشركة إلى أي جهة غير
مصرح لها بذلك.
االمتناع عن املساهمة ـ بمقابل أو دون مقابل ـ في أي نشاط إعالمي ،مثل اإلدالء
بتصريحات أو نشر مقاالت إال بإذن كتابي من املسئول املفوض في الشركة.
االمتناع عن قبـول هـدايا أو ميزات من جهات خارجية أو داخلية من شأنها التأثير على
قرار املوظف أو أدائه لواجباته لدى الشركة أو اإلخـالل بذلك من أجل تلك الجهات.
عدم القيام تحت أي ظرف بعرض أو محاولة عرض رشـوة أو أي إغـراء آخر على زبون
محتمل من أجل ترويج منتجات الشركة أو خدماتها ،أو بقصد التأثير على قراره.
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عدم قبول رشوة ،أو أي إغراء ـ مهما كان يوعه ـ لتحقيق أي غرض ،مثل :ترسية
عقد ،أو طلب شراء على بائع أو مورد محتمل ،أو إعطائه معلومات ،وإذا عرضت
ً
على املوظف رشوة أو أي إغراء آخر من أي يوع ،فعليه اإلبالغ عن ذلك فورا إلى
رئيسه.
عدم استغالل السلطة الوظيفية من أجل تحقيق مكاسب شخصية.
ً
التزام الدقة واإليصاف في تسجيل كافة العمليات املالية الخاصة بالشركة طبقا
ً
للمعايير املحاسشية املتعارف عليها ،وحماية ممتلكات الشركة طبقا للسياسات
واإلجراءات التي وضعتها الشركة ،والتأكد من استخدام تلك املوجودات على الوجه
الصحيح ،وأن السجالت والتقارير املالية والتشغيلية دقيقة وكاملة ويعتمد عليها.
محافظة املوظف على أسرار العمل وعلى املعلومات التي يطلع عليها أو تصل إليه
بحكم وظيفته ،وأال ينقل إلى أي طرف آخر خارج الشركة معلومات غير منشورة،
ً
إال إذا كان ذلك ً
جزءا من األداء العادي لواجبات الوظيفة أو كان مصرحا بذلك
من الشركة.
مراعـاة كافـة األيظمة املعمول بهـا فـي اململكة العربية السعودية.
تمنع الشركة استخدام أجهزة الحاسب اآللي ،وخطوط ومعدات الهاتف ،واإليتريت،
ويظام البريد اإللكتروني ،بأساليب عدوايية تجاه اآلخر ،أو بطرق تضر بمعنويات
املوظفين .وال يجوز استخدام ممتلكات الشركة لدعوة اآلخرين للمشاركة في مشاريع
تضامنية تجارية ،أو الخوض في قضايا دينية أو سياسية ،أو مسائل ال تتعلق
بالعمل.

املادة الثالثة :يتائج االلتزام بميثاق أخالقيات املهنة:
تعمل الشركة على ترسيخ ثقافة االلتزام بالقوايين واأليظمة مما سوف يعزز النمو ،وبالتالي خطط
التطوير في الشركة من خالل:
 .1إضافة قيمة للسمة التجارية للشركة ،وزيادة ثقة الزبائن واملوردين والشركاء واملجتمعات
والحكومات في الشركة.
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 .2إتاحة فرصة العمل الجماعي ،حيث تسعى الشركة بأكملها إلى تكريس جهودها يحو تحقيق
يفس األهداف املشتركة.
 .3التشجيع على الرقابة الذاتية ،وتوفير حماية تتجاوز ما توفره أساليب الرقابة الخارجية
بمفردها.
 .4زيادة ثقة املوظفين بأيفسهم ،حيث يمكنهم معرفة قيم العمل وتعريف اآلخرين بها.
 .5التحلي باملزيد من روح املسؤولية املهنية والحرفية العالية في األداء ،ذلك ألن املوظفين
يمكنهم استلهام التوقعات السلوكية التي من شأنها تحفيزهم للتصرف بطريقة مهنية
صحيحة.
 .6نشر مفهوم االلتزام بالقوايين واأليظمة ،مما يساعد املوظفين على العمل في بيئة تتميز
باألداء املنضبط وامللتزم بمقتضيات القواعد التنظيمية.
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