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تشمل مدونتنا لقواعد السلوك  8مجاالت رئيسية هي:

 01الصحة ،والسالمة ،والبيئة

01
الصحة والسالمة
والبيئة

 02التجارة ،والعمالء ،واملنتجات ،والخدمات

تعترب مسائل الصحة والسالمة والبيئة هي مسؤوليات اإلدارة العامة .وسوف نحمي صحة
وسالمة موظفينا وعمالئنا وموردينا ومقاولينا وزوارنا وجمهورنا العام وغريهم من املتأثرين
بعملياتنا .ويجب أن ت ُعالَج املخاوف العامة بشأن الصحة والسالمة والجوانب البيئية
لعملياتنا معالجة بناءة.
وسوف نقوم مبا ييل:
• توفري ظروف عمل صحية وآمنة ومضمونة لجميع املوظفني
•توفري املوارد املادية والبرشية الكافية والتدريب لتلبية التزاماتنا وواجباتنا تجاه الصحة
والسالمة والبيئة

 03مكافحة الرشوة والفساد

• دراسة األثر البيئي املحتمل للمنتجات والعمليات الجديدة مبك ًرا يف مرحلة التطوير
•الحد من ترسب املواد التي ميكن أن تؤثر سلبًا عىل صحة اإلنسان أو البيئة ،أو جعله آم ًنا
أو منعه ،إذا أمكن ذلك.

 04املوظفني وحقوق اإلنسان

•تقليل النفايات عن طريق االستخدام الحذر للمواد والطاقة وغريها من املوارد وتعظيم
فرص إعادة تدويرها
 05اإلفصاح واملستثمرين

• توفري بيئة عمل خالية من املخاطر املرتبطة بتعاطي الكحول واملخدرات

 06الحكومة ،واملجتمع ،واملجتمعات املحلية

+املزيد من املعلومات

 07تعارض املصالح

ويدعم هذه املبادئ سياسات الصحة
والسالمة والبيئة الخاصة برشكة
فيزوفيوس ،والتي يجب أن ميتثل لها كل
من يعمل لدى رشكة فيزوفيوس.

 08املنافسني
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02
التجارة ،والعمالء،
واملنتجات ،والخدمات

03
تعترب عالقات العمالء اإليجابية رضورية عىل املدى الطويل لتحقيق أهدافنا .ويف التعامل مع
العمالء الحاليني واملحتملني ،ومع الوكالء ،واملوزعني ،واملوردين ،وغريهم من رشكاء العمل ،يجب
علينا التحيل بسمعة ال جدال يف نزاهتها ،ومعاملتهم جمي ًعا عىل حد سواء ،وعىل نحو ثابت،
وعىل أساس من االحرتام والثقة املتبادلني.

مكافحة الرشوة والفساد

نحن لن تتسامح مع املامرسات الفاسدة من أي نوع يف تسيري أعاملنا.
ولتحقيق ذلك:
•يحظر عىل أي موظف أو أي شخص يترصف نيابة عن أو ميثل بطريقة أخرى ،رشكة
فيزوفيوس ،مبا يف ذلك الوكالء ،أو املوردين ،أو الرشكاء يف مرشوع مشرتك أو غريهم ،سواء
بشكل مبارش أو غري مبارش ،تقديم مبالغ مالية أو أي يشء ذي قيمة إىل أي شخص ،مبا
يف ذلك املوردين أو ممثيل الحكومة ،عىل سبيل الرشوة أو التحريض عىل تأمني أي ميزة
تجارية غري الئقة

وسوف نقوم مبا ييل:
•توفري منتجات عالية الجودة بحيث تكون موثوقة وآمنة وتلبي احتياجات العمالء
•توفري جودة عالية ،وخدمة ما بعد البيع موثوق بها

•لن نقدم مبالغ مالية للتيسري ،ما مل تكن سالمتنا الشخصية ،أو سالمة غرينا ،يف خطر

•توفري معلومات واضحة ،وموجزة ،ومفيدة حول رشكة فيزوفيوس واالمتناع عن اإلدالء
بترصيحات كاذبة أو مضللة عن منتجاتنا وخدماتنا

•سوف تكون مشاركتنا يف مجال الرتفيه وامتداد الضيافة دامئا جز ًءا من النشاط التجاري
العادي ،كام ستكون مشاركة معقولة تراعي جميع الظروف ذات الصلة ،وستكون متناسبة
ومناسبة ،ولن تؤدي إىل ظهور غرض فاسد

•إجراء كافة التعامالت التجارية بشكل مستقل ،مبا يف ذلك االلتزام بسياسات املجموعة
فيام يتعلق بتعارض املصالح والهدايا والرشاوى.
•حامية املعلومات الرسية لآلخرين واستخدام هذه املعلومات فقط للغرض املحدد ،وليس
ألي نشاط تجاري غري الئق أو لتحقيق مكاسب شخصية

+املزيد من املعلومات
ويدعم هذه املبادئ سياساتنا ملكافحة
الرشوة والفساد ومبادرات االمتثال ذات
الصلة عىل مستوى املجموعة.
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05

04
املوظفني وحقوق اإلنسان

يجب معاملة املوظفني بحسن نية وعىل أساس احرتام كرامة الفرد .وتقر فيزوفيوس املعايري
الدولية لحقوق اإلنسان حيثام تعمل ولن تتسامح مع استخدام عاملة األطفال أو العمل القهري
يف عملياتها.

اإلفصاح واملستثمرين

وسوف نقوم مبا ييل:

وسوف نقوم مبا ييل:

•االستامع بعناية ملوظفينا وإرشاكهم يف تحسني اإلنتاجية ،وجودة العمل ،وظروف العمل

•االحتفاظ بالدفاتر والسجالت التي تعكس املعامالت املنجزة واملركز املايل للرشكة بدقة
ونزاهة ،مع توفري الدعم من خالل نظام ضوابط قوي

•التأكد من أن التوظيف ،والتدريب ،والرتقية ،والتطوير الوظيفي ،وإنهاء الخدمة والقضايا
املشابهة املتعلقة بالتوظيف قضايا عادلة وشفافة وقامئة عىل قدرة الفرد ،وإنجازه ،وخربته
وسلوكه بغض النظر عن العرق ،أو اللون ،أو الجنسية ،أو الثقافة ،أو األصل العرقي ،أو
الدين ،أو الجنس ،أو التوجه الجنيس ،أو العمر ،أو اإلعاقة ،أو أي سبب آخر ال يرتبط بأداء
الوظيفة أو محظور مبوجب القانون املعمول به

•املشاركة يف املامرسات املثىل يف مجال حوكمة الرشكات

•رفض التسامح مع التمييز أو التحرش

•الرد بوضوح عىل أسئلة املستثمرين حول الحوكمة أو األعامل التجارية للمجموعة

•توفري بيئة العمل التي ال تؤثر سلبًا عىل الحالة البدنية أو الرفاه العقيل ملوظفينا

•معاملة جميع املستثمرين عىل نحو ثابت وعىل حد سواء ،واالمتناع عن متييز أحد
املستثمرين أو فئة من املستثمرين ،عىل حساب مستثمر آخر

•تزويد املستثمرين مبعلومات مالية دقيقة وتقييم متوازن ملوقف املجموعة ،بانتظام ويف
الوقت املناسب بحيث يكون سهل الفهم

•مكافأة املوظفني مبا يتناسب مع مهاراتهم وخرباتهم و ،بقدر اإلمكان ،نجاح
األعامل

•التحيل بالرصاحة ،والصدق ،واملهنية يف أداء واجباتنا؛ يف مجال التواصل مع املستشارين
واملراجعني؛ ويف التواصل مع املجتمع االستثامري

•إبقاء موظفينا عىل اطالع بالتطورات الهامة التي تؤثر عليهم ورؤية أهداف
وخطط املجموعة

+املزيد من املعلومات
ويدعم هذه املبادئ سياسات التوظيف
وسياسة حقوق اإلنسان الخاصة بنا.

تعود ملكية فيزوفيوس ملساهميها .وسوف نؤدي أعاملنا بطريقة مسؤولة ،تسعى لتحقيق منو
مستدام ومربح وتقديم قيمة للمساهمني .وسوف يتم إعطاء عناية خاصة للمحافظة عىل أصول
املجموعة وحاميتها من خالل استغالل املوارد بشكل مقتصد وفعال.

•التواصل مع املوظفني بطريقة منفتحة وصادقة ومحرتمة
•التمسك باإلجراءات الفعالة لتسوية النزاعات ذات الصلة بالعمل
•املحافظة عىل رسية سجالت املوظفني وجمع املعلومات الشخصية واستخدامها والكشف
عنها ألغراض تجارية مرشوعة فقط

• املحافظة عىل رسية جميع املعلومات حتى يتم اإلعالن عنها وال تستخدم للتداول يف
أسهم فيزوفيوس أو متكني الغري من استخدامها لهذه األغراض

+املزيد من املعلومات
ويدعم هذه املبادئ سياسات الحوكمة،
وسياسات التقارير املالية وسياسة
التعامل يف األوراق املالية واملعلومات
الداخلية للرشكة.
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07

06
الحكومة واملجتمع واملجتمعات
املحلية

نحن نسعى إىل أن نصبح مؤسسة جيدة تتحىل بروح املواطنة أينام نقوم بأعامل تجارية .وسوف
نراعي جميع القوانني واملراسيم واللوائح الوطنية واملحلية ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة باألنشطة
السياسية ودفع الرضائب.
وسوف نقوم مبا ييل:
•الحرص عىل اإلملام بالثقافة املحلية ،وتشجيع تبادل الخربات بني املجموعة ،والتحيل
بالقدرة عىل التكيف واالبتكار والدقة يف تعاملنا مع املجتمعات املحلية
•احرتام ومراعاة االهتاممات والعادات والتقاليد اإلقليمية واملحلية
•الترصف بشكل أخالقي يف جميع أنشطة الشؤون العامة ،مبا يتامىش مع القوانني واللوائح
املحلية ،مبا يف ذلك مبادئ مكافحة الرشوة والفساد املنصوص عليها يف هذا القانون

تعارض املصالح

يقع عىل عاتق املوظفني واملسؤولني واملدراء واجب الترصف عىل أكمل وجه مبا يحقق مصلحة
املجموعة ،وال يجوز استغالل مناصبهم لتحقيق الكسب الشخيص ألنفسهم أو لآلخرين ،أو
الترصف ضد مصلحة املجموعة .ويجب تجنب املصالح الشخصية التي تتعارض ،أو قد يبدو أنها
تتعارض مع مصالح املجموعة ،أو تؤثر بشكل غري سليم عىل أداء واجباتنا .وليس من املمكن دامئا
تجنب تعارض املصالح وكذلك حيثام تتعارض مصالح املوظفني ،أو أرسهم وأصحاب الصلة الوثيقة
بهم ،مع مصالح املجموعة أو عندما يكون هناك مخاطرة كبرية من تعارضها ،يجب عىل املوظفني
أن يعلنوا التعارض القائم أو املحتمل عىل الفور ملديرهم التنفيذي املبارش.
ويحظر عىل املوظفني القيام مبا ييل:
•الدخول يف عالقات تجارية أو مالية أو غريها من العالقات املبارشة أو غري املبارشة ،ال بالنيابة
عن املجموعة ذات االهتاممات الخارجية التي تؤدي أو قد تؤدي أعامال تجارية ،أو تكون يف
منافسة مع ،املجموعة دون الحصول عىل موافقة مسبقة بهذه العالقة من اإلدارة
•متثيل املجموعة يف أي صفقة يكونوا هم أو طرف ذو صلة أصحاب مصلحة شخصية فيها دون
الحصول عىل موافقة مسبقة من اإلدارة
•الكشف غري الصحيح عن املعلومات الرسية الخاصة أو املتعلقة باملجموعة أو برشكائها
التجاريني ،أو استخدامها بطريقة أخرى
•التنافس ،أو مساعدة اآلخرين عىل املنافسة ،مع املجموعة
•العمل يف أي مجلس إدارة خارجي ألي مؤسسة تجارية ما مل تكن عضوية ذلك املجلس مقبولة
من قبل إدارة املجموعة وغري متعارضة مع مصالح املجموعة

+املزيد من املعلومات
ويدعم هذه املبادئ سياستنا الخاصة
بحقوق اإلنسان.

•طلب أو قبول أي أموال لتحقيق مكاسب شخصية من أي رشيك تجاري أو منافس
•قبول أي هدية غري نقدية أو خدمة أو يشء آخر من أي رشيك تجاري أو منافس إذا كانت
تؤثر ،أو قد يبدو أنها ،تؤثر بشكل غري صحيح عىل استقاللهم أو عىل قرارهم املهني
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08
املنافسني

اإلفصاح

نحن نشجع موظفينا عىل مناقشة اإلدارة حول أي مخاوف خاصة بالسلوك أو القرارات التي
تتعارض مع نص أو روح هذه املدونة ،أو القانون ،أو أي من السياسات .ويرجى رفع أي مخاوف
لديك إىل مديرك املبارش ،أو أحد كبار املديرين يف بلدك ،أو أحد أعضاء اإلدارة القانونية .وسوف
يتم التعامل مع جميع املخاوف املبلغ عنها بصفة شخصية رسية.

نحن سوف ننافس بقوة ،ولكن بأمانة ،ولن نسعى إىل الحصول عىل ميزة تنافسية من خالل
وسائل غري مرشوعة.

كام توفر الرشكة خط مساعدة رسي مستقل خاص مبخاوف املوظفني عىل مدار  24ساعة ،وخدمة
عرب شبكة اإلنرتنت حيث ميكن للموظفني تسجيل أي مخاوف من خاللها.

وسوف نقوم مبا ييل:

لن يتعرض أبدا أي موظف للعقاب أو الرضر نتيجة اإلبالغ عن مخاوفه بحسن نية .ولن نتهاون مع أي أعامل
قمعضدأولئكالذينيفصحونعنمخاوفهم.

•عدم تبادل املعلومات الحساسة تجاريا مطلقًا (مبا يف ذلك األسعار ،أو القدرة ،أو اإلنتاج أو
حجم املبيعات ،أو الحصص السوقية ،أو اإلسرتاتيجية التجارية أو التكاليف) مع منافسينا
•االمتناع عن الحصول عىل املعلومات املتعلقة بأحد املنافسني بوسيلة غري مرشوعة
•عدم املشاركة مطلقا يف املامرسات التجارية التقييدية أو املتواطئة أو إساءة استعامل
وضع السوق
•االمتناع عن الدخول يف منافسة غري عادلة ،مبا يف ذلك القيام بتعليقات أو ادعاءات كاذبة
أو مضللة حول منافسينا أو منتجاتهم

التأكد من فعاليتها

يجب أن نؤدي دامئا شؤون أعاملنا بطريقة تتفق مع مبادئ املدونة .يف كثري من الحاالت ،سوف
يتطلب هذا اتخاذ القرار املدروس .لذا يتعني عليك استشارة مرشفك أو سلطة أخرى باملجموعة
إذا كنت غري متأكد من معنى املدونة أو نطاقها.
قد تكون عواقب عدم االمتثال لهذه املدونة وخيمة ،بالنسبة لرشكة فيزوفيوس وموظفيها من
حيث الغرامات والعقوبات واألرضار التي تلحق بالسمعة واملسؤولية الجنائية .وحيثام يشتبه
يف أو يثبت خرق هذه املدونة ،سيتم إجراء تحقيق مناسب .وحيثام ينطبق ذلك ،سيتم اتخاذ
إجراءات تصحيحية ،مبا يف ذلك العواقب التأديبية ،التي قد تصل إىل وتشمل الفصل من الخدمة.
ستتم مراجعة هذه املدونة بشكل منتظم .وأيضً ا ،سوف نراقب طريقة تطبيقها .يجب إحالة أي
تعليقات عىل هذه املدونة إىل املستشار العام للمجموعة.

+املزيد من املعلومات
ويدعم هذه املبادئ سياساتنا الخاصة
باملنافسة ومنع االحتكار.

أين ميكنني الحصول عىل مزيد
من املعلومات؟

ملزيد من املعلومات ،مبا يف ذلك نسخ من السياسات الداعمة ،يرجى زيارة شبكة اإلنرتانت
الخاصة برشكة فيزوف ،أو استشارة أحد أفراد الدائرة القانونية املحلية .كام تتوفر نسخة إلكرتونية
من املدونة عىل املوقع اإللكرتوينwww.vesuvius.com
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