
مدونة قواعد السلوك



Vesuvius / مدونة قواعد السلوك2

جدول املحتويات

0309

0510

0611

0712

0814

قيمنا

 الصحة والسالمة والبيئة

التجارة، والعمالء، 

واملنتجات، والخدمات

 مكافحة الرشوة والفساد

 املوظفني وحقوق اإلنسان

 اإلفصاح واملستثمرين

الحكومة واملجتمع 

واملجتمعات املحلية

تعارض املصالح

 املنافسني

Speak up



Vesuvius / مدونة قواعد السلوك 3

قيمنا

تعد القيم األربعة لرشكة فيزوفيوس أساسية لسلوكنا اليومي يف العمل. إنهم يقودون السلوك 
الثابت ، ويعربون عن الثقافة املشرتكة للمجموعة ، ويعززون صورة املجموعة ألصحاب املصلحة 

الخارجيني لدينا ، ويدعمون الوعود التجارية التي نقدمه لعمالئنا.

قيمنا هي:

الشجاعة: ثقافة الشجاعة التي متكن املوظفني من التغلب عىل املخاوف أمر حيوي للنمو والتغيري 
والبقاء. تتجىل الشجاعة عندما نرفض الخسارة ، عندما يذهب الفرد إىل أبعد من ذلك ليس 

ألنفسهم ولكن لصالح الرشكة.

امللكية: نحن مسؤولون عن عملنا وعمل فريقنا - نحتفل بالنجاحات وعندما تنشأ املشاكل ، نتعامل 

معها عىل الفور. يستثمر كل واحد منا شخصيا يف إنجازات الرشكة - وبعضنا البعض.

االحرتام: االحرتام هو حجر الزاوية يف ثقافة العمل اإليجابية والناجحة. لقد احرتمنا بعضنا البعض 
، لألفكار حتى لو مل نتفق معهم ، وللرشكة. نحن وحدة وجهات نظرنا ووجهات النظر املختلفة 

لخلق واحدة أقوى الجامعية.

الطاقة: ونحن نسعى جاهدين لتحقيق النجاح - ملهمة باستمرار وتحفيز بعضهم البعض للقيام 
بعمل أفضل. تعد بيئة العمل اإليجابية والحيوية رضورية للعمل الجيد. نسعى إىل التميز كل يوم 

، ونشجع فرقنا عىل الدفع واالزدهار.
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8محاور رئيسية

.1 الصحة، والسالمة، والبيئة

.2 التجارة، والعمالء، واملنتجات، والخدمات

.3 مكافحة الرشوة والفساد

.4 املوظفني وحقوق اإلنسان

.5 اإلفصاح واملستثمرين

.6 الحكومة، واملجتمع، واملجتمعات املحلية

.7 تعارض املصالح

.8 املنافسني

تشمل مدونتنا لقواعد السلوك 8 مجاالت رئيسية هي:
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 الصحة والسالمة 

والبيئة

01
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 تُعالَج 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 

 دراسة األثر البيئي املحتمل للمنتجات والعمليات الجديدة مبكرًا يف مرحلة التطوير	 

الحد من ترسب املواد التي ميكن أن تؤثر سلبًا عىل صحة اإلنسان أو البيئة، أو جعله آمًنا 	 

أو منعه، إذا أمكن ذلك.

تقليل النفايات عن طريق االستخدام الحذر للمواد والطاقة وغريها من املوارد وتعظيم 	 
 فرص إعادة تدويرها

 توفري بيئة عمل خالية من املخاطر املرتبطة بتعاطي الكحول واملخدرات 	 

+املزيد من املعلومات

ويدعم هذه املبادئ سياسات الصحة 

والسالمة والبيئة الخاصة برشكة 

فيزوفيوس، والتي يجب أن ميتثل لها كل 

من يعمل لدى رشكة فيزوفيوس.
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التجارة، والعمالء، 

واملنتجات، والخدمات

02
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 جميًعا عىل حد سواء، وعىل نحو ثابت، 

وعىل أساس من االحرتام والثقة املتبادلني.

 وسوف نقوم مبا ييل:	 

 توفري منتجات عالية الجودة بحيث تكون موثوقة وآمنة وتلبي احتياجات العمالء	 

 توفري جودة عالية، وخدمة ما بعد البيع موثوق بها	 

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

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
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 مكافحة الرشوة والفساد

03
 نحن لن تتسامح مع املامرسات الفاسدة من أي نوع يف تسيري أعاملنا.

ولتحقيق ذلك:

لن يقوم أي موظف أو أي شخص بالترصف نيابة عن فيزوفيوس ، مبا يف ذلك الوكالء أو 	 
املوردين أو رشكاء املرشوع املشرتك أو غريهم ، إما بشكل مبارش أو غري مبارش ، بالعرض أو 
باملنح أو بطلب أو بقبول املدفوعات أو أي يشء ذي قيمة ألي شخص، مبا يف ذلك املوردين 

 أو ممثلو الحكومة ، كرشوة أو إغراء لتأمني أي ميزة تجارية غري الئقة.

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

سوف تكون مشاركتنا يف مجال الرتفيه وامتداد الضيافة دامئا جزًءا من النشاط التجاري 	 
العادي، كام ستكون مشاركة معقولة تراعي جميع الظروف ذات الصلة، وستكون متناسبة 

ومناسبة، ولن تؤدي إىل ظهور غرض فاسد

+املزيد من املعلومات

ويدعم هذه املبادئ سياساتنا ملكافحة 
الرشوة والفساد ومبادرات االمتثال ذات 

الصلة عىل مستوى املجموعة.
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 املوظفني وحقوق اإلنسان

04
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.

 وسوف نقوم مبا ييل:

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

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

 رفض التسامح مع التمييز أو التحرش	 

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

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

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

 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

+املزيد من املعلومات

ويدعم هذه املبادئ سياسات التوظيف 
وسياسة حقوق اإلنسان الخاصة بنا.
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 اإلفصاح واملستثمرين

05
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.

وسوف نقوم مبا ييل:

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

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

 املشاركة يف املامرسات املثىل يف مجال حوكمة الرشكات	 

 الرد بوضوح عىل أسئلة املستثمرين حول الحوكمة أو األعامل التجارية للمجموعة	 

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

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

 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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الحكومة واملجتمع واملجتمعات 

املحلية

06
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

+املزيد من املعلومات

ويدعم هذه املبادئ سياستنا الخاصة 
بحقوق اإلنسان.
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تعارض املصالح

07
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

 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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 املنافسني

08
نحن سوف ننافس بقوة، ولكن بأمانة، ولن نسعى إىل الحصول عىل ميزة تنافسية من خالل 

وسائل غري مرشوعة.

 وسوف نقوم مبا ييل:

عدم تبادل املعلومات الحساسة تجاريا مطلًقا )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

+املزيد من املعلومات

ويدعم هذه املبادئ سياساتنا الخاصة 
باملنافسة ومنع االحتكار.
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التأكد من فعاليتها

الخصوصية وحامية البيانات

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. وأيًضا، سوف نراقب طريقة تطبيقها. يجب إحالة أي 
تعليقات عىل هذه املدونة إىل املستشار العام للمجموعة.

تلتزم فيزوفيوس بحامية واحرتام خصوصية األفراد.
لكل شخص الحقوق فيام يتعلق بكيفية التعامل مع بياناته الشخصية. خالل أنشطتها ، قد تقوم 

فيزوفيوس بجمع وتخزين ومعالجة جميع البيانات الشخصية عن موظفيها وعمالئها ومورديها 
والجهات الخارجية األخرى. تدرك فيسوفيوس جيدا التعامل مع هذه البيانات بالطريقة مناسبة 

وقانونية.

تنعكس سياسة حامية البيانات ىف فيزوفيوس باملبادئ الواردة يف الترشيعات العاملية لحامية 
البيانات وتحدد كيفية تعاملنا مع مشكالت حامية البيانات. إذا كانت سياستنا أو إجراءاتنا أكرث 
رصامة من القوانني املحلية ، فسوف نلتزم مبعايرينا الخاصة. إذا كان القانون املحيل أكرث رصامة 

من مبادئنا ، فسوف نلتزم وفًقا لذلك ، باستخدام سياستنا كدليل.



شخصيًا:
ميكن تقديم بالغات إىل مدير خط املساعدة، أو أي عضو باإلدارة العليا تشعر بالراحة عند التحدث إليه )مبا يف ذلك الفريق القانوين أو املدير اإلقليمي(. وسوف يتم 

التعامل مع جميع البالغات املقدمة بصفة شخصية يف إطار من الرسية.

عن طريق الهاتف أو عرب اإلنرتنت:
ميكنك التواصل معنا عىل هاتفنا املجاين *  Speak Up خدمة رسية للمساعدة عىل مدار 24 ساعة عىل الرقم أدناه  

عدم  للمتصلني  وميكن  ورسية  بحساسية  التقارير  مع  التعامل  وسيتم   www.expolink.co.uk/vesuvius عىل  اإلنرتنت  عىل  تقرير  بإعداد  قم  أو 

الكشف عن هويتهم.

كيف؟

Speak Up

سوف يتم التعامل مع جميع البالغات بجدية وثقة، كام ستتم معالجتها داخليًا عىل املستوى املناسب. وسوف نُطْلِّع أولئك الذين تقدموا بالبالغ عىل كيفية التحقيق 

يف البالغ ونتيجة التحقيق.

ومهام كانت طبيعة القناة املستخدمة لإلبالغ عن املخاوف، فلن يتعرض أي موظف للعقاب أو الحرمان من أي مزايا نتيجة اإلبالغ عن أي مخاوف بحسن نية. كام 

سيتم التعامل مع املعلومات الواردة برسية وحساسية، ولن نتهاون مع أعامل القمع التي متارس ضد أولئك الذي يفصحون عن مخاوفهم.

يلتزم جميع العاملني يف رشكة فيزوفيوس، وممثليها ومندوبيها باالمتثال إىل القانون، ومدونة قواعد السلوك، والسياسات مبا يف ذلك الكشف عن املخاوف والشكوك 

التي تنتابهم فيام يتعلق بخرق مدونة بقواعد السلوك أو السياسات أو القانون أينام وجدوا يف أي مكان بالعامل.

تتمسك رشكة فيزوفيوس باملعايري األخالقية العالية عامليًا من خالل االمتثال 

لجميع القوانني املعمول بها، ومدونة قواعد السلوك الخاصة بها، والسياسات 

واإلجراءات الخاصة بها.

إذا كان لديك أي مخاوف أو شكوك، ميكنك اإلبالغ عنها بأرسع وقت ممكن عرب 

إحدى قنوات اإلبالغ.

ماذا يحدث بعد ذلك؟
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