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نطاق التطبيق واألطراف المعنية
تمت صياغة دليل أخالقيات األعمال التجارية لمجموعة عذيب ("الدليل") ليعكس التوقعات من أصحاب المصلحة الرئيسية التابعين
لمجموعة عذيب ("المجموعة" أو "عذيب") فيما يتعلق بأخالقيات األعمال التجارية .و هوموجه أساسا إلى أعضاء مجلس اإلدارة
وموظفي مجموعة عذيب والكيانات التابعة لها ،والشركات التابعة ،واالستشاريين ،والجهات المتعاونة ،والمحامين ،والموردين ،والعمالء،
والشركاء التجاريين ،والمساهمين ،والمؤسسات المالية ،والممثلين ،أو أي جهة أو فرد مخول بالتصرف بالنيابة عن مجموعة عذيب
("أصحاب المصلحة").
هذا الدليل هو بمثابة الضمانة والموثوقية لحماية االزدهار التجاري والسمعة المشرفة التي تحظى بها مجموعة عذيب .وتلتزم المجموعة
بالحرص على التقيد بهذا الدليل ومراعاة االمتثال للقوانين المعمول بها.
إن الجهات التي تتعامل معها عذيب في اعمالها (مثل الشركاء ،والموردين ،والمقاولين من الباطن ،واالستشاريين ،وجميع الكيانات أو
األفراد المخولين بالتصرف بالنيابة عن عذيب) مطالبة باالمتثال بهذه القواعد .و ال يتم اعتماد أي استثناء إال بعد موافقة مجلس اإلدارة
في عذيب .وعالوة على ذلك ،تحرص شرك ات عذيب عند دخولها في أي شراكة أو مشروع تجاري مشترك  ، ،بقدر مستطاع ،على
تماشي تلك الشراكات مع هذا الدليل.
ويعتبرأعضاء مجلس اإلدارة ،واإلدارة ،والرقابة الداخلية لمجموعة عذيب وشركائها التجاريين هم الجهات المسئولة عن مراقبة وضمان
االمتثال ألخالقيات األعمال التجارية المنصوص عليها في هذا الدليل.
تمثل القواعد األخالقية المنصوص عليها في هذا الدليل مجموعة من المبادئ التوجيهية األساسية للسلوك األخالقي وليست على سبيل
الحصر.وإنما الغرض منها تحديد الحد األدنى من المتطلبات الرئيسية للسلوك األخالقي الذي تتوقع عذيب من جميع أصحاب المصلحة
العمل بموجبه .و يعد هذا الدليل مكمالً لدليل اخالقيات و سلوك العمل في مجموعة عذيب الذي يملي القواعد الداخلية للسلوك األخالقي
الذي تلزم عذيب موظفيها بالمحافظة عليه.
القواعد األخالقية في هذا الدليل قابلة للتطبيق في كل من المملكة العربية السعودية وخارجها ،حيث أنها منسجمة مع مجمل االختالفات
الثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والتجارية في مختلف البلدان التي تعمل فيها مجموعة عذيب ،دون المساس بقوانين وأنظمة
كل بلد.
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الرؤية والقيم األساسية في مجموعة عذيب
تأسست مجموعة عذيب منذ عام 1985م كمجموعة سعودية من الشركات المملوكة بالكامل لرأس مال سعودي و المتخصصة في األعمال
التجارية المتنوعة بما في ذلك الشحن والتفريغ ،والصيانة وخدمات التشغيل ،والمقاوالت ،واالستثمارات المالية ،وتوفير المعدات والخدمات
للقطاع العسكري ،كما تقدم حلول المعلومات الجغرافية المكانية ،والتموين الغذائي ،كما تستثمر في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت،
وتقديم خدمات االنترنت ،وفي األنشطة العقارية.
رؤية مجموعة عذيب هي أن تكون معروفة كمجموعة احترافية متميزة في تقديم خدمات استثنائية بكفاءة عالية ،متخذة من مبادئ األمانة
والنزاهة و الجودة العالية في تقديم الخدمات شعاراً لها من أجل تحقيق رضا العمالء واالحتفاظ بهم.
في ضوء هذه الرؤية ،نمت المجموعة في فترة قصيرة .وقد حققت المجموعة هذا النمو من خالل االستفادة مما تزخر به من القدرات الداخلية
المتمثلة بالثروة البشرية والمهنية لتقديم خدمات مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة  ،وعن طريق استحواذها على الشركات التي تحتاج إلى قيادة
في ظل إدارة حكيمة وتوفير للموارد المالية ،األمر الذي يزيد من استكمال األعمال التجارية األساسية للمجموعة.
تؤمن مجموعة عذيب بقوة بأهمية التنمية اإلنسانية والمساهمة في النمو االجتماعي واالقتصادي الوطني .وقد أطلقت عذيب العديد من
المبادرات الناجحة في مجاالت العمل الخيري والنوايا الحسنة منذ إنشائها باذلة الجهود الحثيثة من أجل دعم التعليم وتمكين الشباب ومكافحة
العمى واإلعاقة بمختلف صورها.
ويسترشد السلوك األخالقي في أداء األعمال التجارية فيعذيب بالقيم األساسية الثالث:
التميز في األداء ،واحترام اآلخرين ،والقيام بما هو صحيح.
وعلى وجه الخصوص ،تسعى مجموعة عذيب للحفاظ على الحد األدنى من المعايير التالية:








النزاهة :الصدق والشفافية واالجتهاد والكفاءة المهنية في جميع العالقات والتعامالت التجارية.
الموضوعية :اتخاذ القرارات المحايدة والغير منحازة ،وتجنب تضارب المصالح أو أي تأثير غير مشروع.
السرية :احترام قيمة وملكية المعلومات وإدانة إفشاء المعلومات السرية الغير مصرح به.
الكفاءة والجودة العالية :تحقيق أفضل مستوى من جودة الخدمات للحفاظ على رضا العمالء ،واالمتثال لمعايير الصناعة واتباع أفضل
الممارسات والحرص على المنافسة العادلة المبنية على القدرات والخبرات.
االحترام ،وحماية كرامة اإلنسان وتثمين اإلختالف و التنوع.
المسؤولية االجتماعية وحماية البيئة.
االلتزام بالقوانين واألنظمة.

تفخر مجموعة عذيب بسمعتها في الحفاظ على أعلى المعايير في أداء األعمال التجارية ،والتي تقوم على مبادئ أخالقية سليمة.
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القواعد األخالقية:
فيما يلي القواعد األخالقية الرئيسية لألعمال التجارية ،والتي يتم سردها بنا ًء على النطاقات التجارية الرئيسية وأصحاب المصلحة
الرئيسيين.

 .1المبادئ األخالقية في أداء األعمال التجارية:
 .1-1حماية المعلومات السرية
تؤمن مجموعة عذيب بأن حماية المعلومات السرية هو مطلب جوهري ألداء األعمال التجارية في أي سوق.
المعلومات السرية:
المعلومات السرية هي أي معلومات تتعلق بالبيانات التجارية والمالية والمشاريع وعمليات االستحواذ والدمج واستراتيجيات التسويق المتعلقة
بأنشطة المجموعة .وتشمل األمثلة الشائعة على االختراعات واالبتكارات ،والمعرفة الفنية ،واألسرار التجارية ،والمعلومات المالية،
والتخطيط االستراتيجي للشركات ،وبرامج التسويق ،والتغييرات في موظفي الشركات الرئيسيين  ،والمعلومات حول العالقات مع العمالء
والموردين والشركاء التجاريين.
وتشمل أيضا المعلومات التي لم يتم اإلفصاح عنها للجمهور العام ،المعلومات التي قد تعطي شركة ميزة على منافسيها أو المعلومات التي
يمكن أن تضر الشركة إذا تم اإلدالء بها قبل أوانها  ،أو على نحو غير مالئم.
وتلتزم مجموعة عذيب بحماية المعلومات السرية لجميع أصحاب المصلحة  ،وكذلك التأكد من التعامل مع المعلومات السرية بصورة الئقة
وحمايتها بدقة ونزاهة وسالمة طرق تخزينها بما يتوافق مع اللوائح واألنظمة المعمول بها واإلجراءات ذات الصلة.
و يتعين على جميع أصحاب المصلحة بمجموعة عذيب التأكد من تطبيق مستوى مماثل من الحماية الصارمة للمعلومات السرية الخاصة
بمجموعة عذيب وفقأ ً لما ورد في هذا الدليل.
إفشاء المعلومات السرية:







ال يتم اإلفصاح عن المعلومات السريةإال بموجب األنظمة واللوائح وبواسطة السلطات المخولة و بطريقة تضمن على الدوام كون
المعلومات السرية المفصح عنها دقيقة ،وواضحة ،وكاملة  ،وفي الوقت المناسب.
جميع المعلومات التي يتم إفشاؤها خارج الشركة  -حتى وإن قدمت خالل المؤتمرات واالجتماعات العامة والمقابالت والمنشورات على
وجه العموم  -تخضع لترخيص مسبق ،وفقا إلجراءات الشركة.
إفشاء المعلومات السرية يجب أن يكون ضمن حدود األداء الوظيفي وأن يقتصر على القدر الالزم لمتابعة وتنفيذ المعامالت التجارية
بحيث ال يتم استخدام هذه المعلومات إال ألغراض مهنية عند الضرورة القصوى وفي الحدود الالزمة لمتابعة وتنفيذ المعامالت التجارية
المتفق عليها.
التوقيع على وثيقة عدم اإلفصاح عن المعلومات السرية (  - NDA:وثيقة عدم اإلفصاح) هو متطلب أساسي إلزامي قبل البدء بأي تعامل
تجاري قد يتطلب اإلفصاح عن معلومات سرية مع أي طرف.
المعلومات السرية التي يتم تبادلها أثناء الشراكات والتعامالت التجارية ال يجوز إفشاؤها ألي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من
الطرف المالك للمعلومات السرية باستثناء االضطرار إلى ذلك بموجب النظام أو بأمر قانوني ،شريطة أن يكون إفشاء المعلومات
السرية في هذه الحالة مقتصراً على الحد الذي يقتضيه القانون المطبق.
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الحماية ضد إساءة استغالل السوق
من أجل ضمان حماية المعلومات الداخلية من استغالل السوق والتداول من الداخل ،لذا تحظر مجموعة عذيب على جميع أصحاب المصلحة
ما يلي:







اإلفصاح عن مثل هذه المعلومات لطرف ثالث ما لم يستلزم ذلك سير العمل.
الشراء أو البيع أو إجراء عمليات أخرى ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،لحساب الشخص نفسه أو لصالح الغير ،والتي تنطوي على
استخدام المصادر المالية لمجموعة عذيب ،أو استخدام أي معلومات داخلية ألغراض أخرى غير الغرض األساسي الذي تم من أجله
الكشف عن مثل هذه المعلومات أثناء تنفيذ واجباتهم.
تقديم التوصية أو التشجيع لطرف ثالث لتنفيذ أي نوع من المعامالت ،استنادا إلى معلومات سرية غير مصرح باإلفصاح عنها.
التحرير المتعمد لبيانات كاذبة حول المجموعة والشركات التابعة لها والجهات المعنية ،سواء داخل أو خارج المجموعة.
إجراء المعامالت التي تهدف إلى التأثير على األسواق المالية ،مثل الدفع نحو ارتفاع أو انخفاض أسعار األوراق المالية أو األدوات
المالية.

 .2-1حماية المعلومات الشخصية
ويقصد بـ "المعلومات الشخصية" أي معلومات تتعلق بفرد أو هيئة قانونية أو كيان أو جمعية ،سواء تم تحديدها أو التعرف عليها ،ولو
بطريق غير مباشر ،من خالل اإلشارة إلى أي معلومات أخرى ،بما في ذلك رقم أو رمز التعريف الشخصي.
و لضمان حماية المعلومات الشخصية ،تلتزم مجموعة عذيب بالتعامل مع مثل هذه المعلومات وفقا للوائح المعتمدة والتي تضمن الشفافية
والشرعية ،و جودة ودقة البيانات.
كما تضمن مجموعة عذيب مالءمة البيانات التي يتم التعامل معها وفقا لألهداف المعلنة ،بمعنى أنه ال يجوز استخدام المعلومات
الشخصية ألغراض أخرى دون الحصول على إذن من الجهة المعنية.

 .3-1الملكية الفكرية
تؤمن مجموعة عذيب بقيمة الملكية الفكرية ،والتي تتضمن حقوق النشر والعالمات التجارية ،األسرار التجارية والتصاميم واألسماء
والشعارات ،واالختراعات ،والتطوير والصور والفيديو واالكتشافات وأي شكل آخر مثل البروتوكوالت واإلجراءات والعمليات الفنية وطرق
البحث ،الخ .
الملكية الفكرية لمجموعة عذيب :تدعم مجموعة عذيب وبقوة االبتكار واإلبداع ،وتعتبر أي شكل من أشكال الملكية الفكرية التي يتم إنتاجها
أو تطويرها خالل أنشطة العمل واألعمال التجارية لمجموعة عذيب عبارة عن ملكية حصرية لمجموعة عذيب .وعالوة على ذلك ،تعد الملكية
الفكرية ملكا ً لمجموعة عذيب إذا كان تطويرها نتيجة الستخدام معلومات سرية تم الحصول عليها أثناء أنشطة العمل واألعمال الخاصة
بعذيب.
الملكية الفكرية للغير :تطبق مجموعة عذيب نفس الدرجة من االحترام والحماية للملكية الفكرية التابعة لآلخرين ،ويمنع منعا باتاً االستخدام
الغير مصرح به أو السرقة أو االختالس لحقوق الملكية الفكرية التي تنتمي إلى أي طرف ثالث.
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 .4-1إدار الشركات
يجب على كل من أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين والموظفين أن يتصرفوا بكل بشفافية وجدية عند القيام بواجباتهم ،وخاصة فيما يتعلق بأي
طلب مقدم من قبل المساهمين أو الشركاء ،او أي من الهيئات االعتبارية األخرى،أو المدققين الخارجيين أوأية سلطات للمراقبة في سياق
واجبات كل منهم.
و تقع على عاتق المدراء والرؤساء مسؤوليات إضافية في إطار هذا الدليل كونهم هم القدوة والمسؤولون عن الترويج لثقافة االمتثال بالنزاهة،
فضال عن ضمان بيئة عمل إيجابية يتعامل بها الناس بكرامة واحترام.

 .1-4-1الشفافية ودقة المعلومات
يجب على موظفي المجموعة ،أعضاء مجلس اإلدارة ،والمديرين في مجموعة عذيب بذل العناية الالزمة و المعقولة في الحرص على ضمان
دقة وصحة الوثائق والمعلومات المقدمة عند ممارسة األعمال التجارية.
تدين مجموعة عذيب أي تغيير في دقة أو صحة البيانات والمعلومات الواردة في الوثائق والبيانات المالية أو التقارير أو المراسالت مع
الشركات األخرى التي يتطلبها القانون والبيانات المعدة لالستخدام من قبل المساهمين ،والمدققين الخارجيين وعامة الجمهور  .كما يطلب من
جميع األطراف المعنية في إعداد هذه الوثائق التحقق بعناية بالغة من دقة تلك البيانات والمعلومات التي سيتم بعد ذلك استخدامها لصياغة هذه
الوثائق .يجب عليهم أيضا تجنب تعارض المصالح الفعلي أو المحتمل أثناء تأدية المهام الموكلة إليهم.
وعالوة على ذلك ،يلتزم األطراف المعنيون بالحفاظ على العالقة مع المدققين الخارجيين باإلفصاح عن أي معلومات خاطئة ،أو حذف
أوسهو قد يرد في مسودات التقارير التي يتم إعدادها من قبل المدققين الخارجيين أثناء قيامهم بواجباتهم.
 .2-4-1الوضوح والدقة في كل عملية
كل عملية ،بالمعنى الواسع للكلمة ،يجب أن تكون مشروعة ،ومعتمدة ،ومعقولة  ،وموثقة بالطرق الصحيحة ،ومسجلة مع قابلية التحقق منها
في جميع األوقات وفقا إلجراءات الشركة .عالوة على ذلك:
 يجب أن يكون من الممكن دائما رصد خصائص المعامالت ،واألسباب التي من أجلها شرع البدء بها ،والتراخيص وعملية ومرحلة
التنفيذ.
 كل طرف ينفذ عملية تنطوي على مبالغ من المال أو األصول أو أداة أخرى ذات قيمة تابعة إلى مجموعة عذيب يجب أن يؤذن له على
وجه التحديد ،و ان يقدم حين الطلب أدلة صالحة للتحقق من عمله في كل األوقات.
 .3-4-1مكافحة غسيل األموال
يحظر تماما على جميع أصحاب المصلحة لمجموعة عذيب استبدال أو تحويل األموال أو األصول أو غيرها من المزايا الناجمة عن أنشطة
غير مشروعة أو باألحرى القيام بعمليات أخرى في ما يتعلق بهذه األنشطة التي يمكن أن تعيق تحديد مصدرها .كما يحظر استخدام هذه
األصول في األنشطة االقتصادية أو المالية .كما يمنع منعا باتا تقديم أوراق نقدية كاذبة أو مزورة ،أونقود معدنية ،وبطاقات االئتمان العامة
وطوابع جباية أو أوراق ذات عالمة مائية.
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و من باب األسس الوقائية ،يجب توخي العناية الالزمة و المناسبة للتحقق من المعلومات المتاحة (بما في ذلك المعلومات المالية) المتعلقة
باألطراف المتعاملين مع مجموعة عذيب من الناحية التجارية والمالية والموردين قبل اقامة عالقات تجارية معهم .وعالوة على ذلك ،في جميع
مراحل المعامالت التجارية ،يجب على أصحاب المصلحة في عذيب ضمان ثقة ونزاهة ومهنية الطرف ااآلخر.
يتعين على جميع أصحاب المصلحة من المجموعة  ،عدم تلقي أو قبول الوعد بالدفع نقدا أو المخاطرة بالتورط في األحداث المتعلقة بغسيل
األموال الناتجة من أنشطة غير قانونية أو جنائية بأي شكل من األشكال وتحت أي ظرف من الظروف.

 .5-1تضارب المصالح
عند اتخاذ القرارات التجارية ،تحرص مجموعة عذيب وجميع أصحاب المصلحة بالعمل على أساس من الدراية و العلم ،و بيقين ثابت و إيمان
صادق أن اإلجراءات المتخذة تصب في مصلحة مجموعة عذيب.
و ألجل هذه الغاية ،فإن أي قرارات تجارية يجب أن تلبي كحد أدنى:
 احترام القانون والشرعية.
 عدم وجود منفعة أومصلحة شخصية أو تعامل ذاتي.
 أن يكون التفويض حسب مستويات السلطة الممنوحة من قبل شركة.
 بذل الجهد الواجب والمعقول لإلحاطة بالحقائق ذات الصلة والمتاحة.
 حسن النية واالعتقاد المعقول بأن يتم تقديم أفضل ما يمكن للحفاظ على مصالح مجموعة عذيب.
 عدم إساءة استخدام السلطة التقديرية.
ويجب على جميع أصحاب المصلحة وذوي الصلة ضمان اتخاذ كل قرار تجاري في مصلحة المجموعة ،كما يجب عليهم تجنب أي حالة
تنطوي على تضارب أو تعارض المصالح ،والتي قد تؤثر سلبا ً على مدى استقاللهم في الحكم واالختيار.

 .6-1مكافحة الرشو ومكافحة الفساد
تلتزم مجموعة عذيب عند ممارسة األعمال التجارية بالنزاهة وبالتالي،تحظر وبصرامة الفساد والرشوة بجميع أشكالها.
 .1-6-1دفعات التسهيالت:
دفعات التسهيالت عبارة عن مبالغ غير شرعية وغير رسمية يتم دفعها لفرد أو شخصية اعتبارية لضمان أو تسريع أداء الخدمة أو العمل
الحكومي الروتيني للحصول على ميزة غير عادلة.
في التعامل مع المسئولين الحكوميين ،وأي طرف ثالث أو أي موظف في القطاع الخاص ،يجب على جميع أصحاب المصلحة في عذيب
عدم عرض  ،أو الوعد بصرف أو إعطاء أي مبالغ مالية أو ميزات أخرى غير مستحقة ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،للحصول على
أعمال تجارية أو االحتفاظ بها أو أي ميزة غير مشروعة في تسيير األعمال التجارية.
 .2-6-1الهدايا والفوائد
تحظر مجموعة عذيب على جميع أصحاب المصلحة القيام بالطلب  /الوعد  /العرض  /االستقبال ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،للهدايا أو
المزايا (النقدية ،أوالعينية ،أوالخدمات ،أو المزايا األخرى) من /إلى العمالء والموردين ،وممثلي اإلدارة العامة والمسؤولين الحكوميين
أوأطراف أخرى مماثلة  ،التي قد تؤدي إلى سلوك غير مشروع أو قد يتم تفسيرها من قبل مراقب محايد،على أنها مخالفة لألعراف و التقاليد
ألنها تعطى بهدف الحصول على مزايا ليس من حق هذا الطرف أو ذاك  ،بغية التمتع بأفضلية او اجراءات معينة  ،أو ضمان التحصيل أو
االعتبارات في النشاط التجاري.
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قد يعتبر هذا السلوك عمال من أعمال الفساد سواء بدر من قبل الهيئات االعتبارية أو األفراد ،أو أي من أصحاب المصلحة أو أي شخص
يتصرف بالنيابة عن مجموعة عذيب
تسمح مجموعة عذيب بالحد المعقول من نفقات الترفيه العادية ،أوالهدايا ذات القيمة المتوسطة وفي حدود عالقات المجاملة العادية عندما
يتوافق ذلك مع إجراءات المجموعة المحددة والتي تتفق مع ما ورد في دليل اخالقيات و سلوك العمل و التي تراعي القوانين المحلية و
اللوائح.

 .7-1الرعايات السياسية والمساهمات
تلتزم مجموعة عذيب بعدم التحيز وبالحياد تجاه األحزاب والحركات السياسية واللجان والنقابات العمالية والمنظمات السياسية ،أو من ينوب
عنهم .كما يتعين على جميع منسوبي مجموعة عذيب وأصحاب المصلحة عدم االنخراط في أي مساهمات مباشرة أو غير مباشرة أو الرعاية
ألي من هذه األحزاب.

 .8-1الصحة والسالمة والبيئة
تهدف مجموعة عذيب إلى الحفاظ على مستويات عالية من حماية الصحة والسالمة وضمان التدابير الالزمة لمنع وقوع الحوادث واألمراض
في مكان العمل.
وتؤكد مجموعة عذيب على أهمية مراقبة إدارة مخاطر الصحة والسالمة المهنية على أساس الوقاية .كما يتعين على كل من يعمل بالمجموعة،
وفي موقع العمل المحدد له ،أن يساهم في الحفاظ على بيئة عمل صحية وآمنة للعمل فيها وضمان سالمة الموظفين وأصحاب المصلحة.
تضمن مجموعة عذيب أن يتم تطبيق تشريعات الصحة والسالمة المهنية كحد أدنى من مستوى السالمة في جميع مواقع العمل.
وعالوة على ذلك ،فإن مجموعة عذيب حريصة على المساهمة في االستدامة البيئية وتشجع موظفيها لمراقبة أفضل الممارسات البيئية.
وعلى وجه الخصوص ،تلتزم مجموعة عذيب بما يلي ،في حدود أنشطتها:






وضع المعايير وثقافة السالمة المهنية في مكان العمل ،وتطوير الوعي بالمخاطر واستخدام كل الموارد الالزمة لضمان السالمة والصحة
المهنية لجميع أصحاب المصلحة ،و كل األفراد الذين يعملون مع المجموعة بشكل عام،
ضمان االمتثال للتشريعات البيئية (الوطنية واإلقليمية والمحلية) ،واألنظمة الداخلية وكافة المتطلبات ذات الصلة والناشئة عن عقد
االتفاقيات مع أي طرف ثالث،
حماية البيئة ،وتشجيع جميع أصحاب المصلحة لتطبيق أفضل الممارسات لحماية البيئة والحفاظ عليها.
استخدام العمليات والتقنيات والمواد التي تسمح للحد من استهالك الموارد الطبيعية والتخفيف من اآلثار البيئية حيثما أمكن ذلك.
الحد من انتاج النفايات عن طريق إعادة التدوير ،حيثما أمكن ذلك.

 .9-1المسؤولية االجتماعية والمشاركة مع المجتمع
تولي مجوعة عذيب أهمية بالغة للمبادرة برد الجميل للمجتمع وإطالق المبادرات التي من شأنها تحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية.
وقد شاركت عذيب بفعالية في العديد من المبادرات للتنمية االجتماعية منذ تأسيسها .وتسعى المجموعة إلى تقديم الدعم المستمر للمجتمع من
خالل إطالق مشاريع محددة ،وتقديم التبرعات الخيرية ،والدعم العملي للمبادرات المجدية .وتتكرس معظم جهود التنمية االجتماعية
للمجموعة نحو دعم التعليم ،والوقاية من العمى ،ودعم األفراد ذوي اإلعاقة في المجتمع ،ودعم الشباب.
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 .2أصحاب المصلحة الخارجيون
 .1-2المالك /المساهمون
 .1-1-2تحقيق القيمة المضافة
توجه مجموعة عذيب جهودها نحو زيادة القيمة المضافة بهدف ضمان استمرارية تحقيق استثمار مربح للمالك /المساهمين .إن خلق القيمة
المضافة ،يكون بالعائد مقابل المخاطرة  ،ويعد هدفا ً أساسيا ً ينبثق من الرؤية والرسالة للمجموعة وذلك من خالل حماية الصحة المالية
للمجموعة مع تعزيز القدرة التنافسية والحفاظ على احترام البيئة.
 .2-1-2قواعد حوكمة الشركات
تبنت مجموعة عذيب السياسات واإلجراءات الالزمة لضمان تطبيق نظام سليم لحوكمة الشركات على مستوى المجموعة وشركاتها
والشركات التابعة لها .وتمكن األنظمة والسياسات واإلجراءات والضوابط التي تمت هيكلتها بصورة مدروسة لكل شركة من العمل بأقصى
درجات الكفاءة على جميع األصعدةالمالية واالجتماعية والتنظيمية والسوقية مع ضمان أعلى مستويات الشفافية ،وبالتالي تعزيز ثقة
المالك/المساهمين بالمجموعة .
ووفقا لمبادئ الحوكمة الجيدة للشركات ،يمنع ما يلي على سبيل المثال ال الحصر:
 أي تصرف أوسلوك طوعي لمدراء مجموعة عذيب وأصحاب المصالح ذوي العالقة قد يضر بسالمة ثروة او سمعة المجموعة.
 أي عمل احتيالي يهدف الى التأثير على أي من األعضاء في اجتماعات جمعية الشركاء/المساهمين من أجل الحصول وبشكل ملتوي
على صوت األغلبية و  /أواستصدار قرار.
 أي عملية في الشركة قد تضر الدائنين.
 .3-1-2الشفافية والولوج إلى المعلومات
تقوم مجموعة عذيب بإتاحة كافة المعلومات ذات الصلة والموثوقة للمالك/المساهمين مما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة،
وضمان العدالة والوضوح والمساواة في الحصول على مثل هذه المعلومات.
يتم توفير هذه المعلومات الدقيقة و الكاملة في الوقت المناسب من قبل عذيب من خالل وثائق المحاسبة الدورية والتقارير التي تعدها ،فضال
عن المعلومات والوثائق المتعلقة باجتماعات المالك/المساهمين .كما تنشر عذيب البيانات الصحفية ذات الصلة و المتاحة على موقعها على
االنترنت .www.atheeb.com

 .2-2الشركاء
 .1-2-2األمانة
تطور مجموعة عذيب شراكات مع شركاء يشاطرونها الفكر في المشاريع المشتركة أو غيرها من أشكال التحالفات التجارية ،حيث تبني مثل
هذه العالقات بما يتفق مع القانون الواجب التطبيق ومبادئ هذا الدليل .إن مسألة بناء عالقات طويلة األجل مع الشركاء على أساس االلتزام
بالمبادئ األخالقية هو عامل آخر للنجاح المستمر والقوة المتنامية لمجموعة عذيب.
قبل الدخول في أي اتفاق مع الشركاء التجاريين المحتملين ،يتم تنفيذ التقصي الالزم والموافقة عليها حسب األصول لكل من الشركاء
التجاريين الذين تتعامل مجموعة عذيب معهم لضمان االختيار األمثل من الشركاء الذين يتقاسمون نفس القيم والمبادئ التجارية.
بعد توقيع االتفاقيات المتعلقة بالنزاهة والواجبات األخرى ،تتخذ عملية التقصي الالزم شكل المراقبة والمتابعة لضمان استمرارية االمتثال
للقواعد المنصوص عليها في تلك االتفاقيات.
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 .2-2-2الشفافية في االتفاقيات

تلتزم مجموعة عذيب بمستويات عالية من األداء واالستدامة في جميع األنشطة والتعامالت التي يتم تنفيذها على أساس الجودة العالية ،ومعايير
الصناعة ،وأفضل الممارسات ،والوفرة ،و األسعار التنافسية ،والنزاهة.
لذا  ،تشجع مجموعة عذيب على الشفافية والنزاهة والعدالة في اتفاقياتها مع شركائها ،مع إعطاء أكبر فرصة ومساحة ممكنة للمؤازرة
والتعاون  .كما تلتزم بعدم استغالل أي حالة من التبعية أو الضعف التي ربما يتعرض لها الطرف اآلخر ،والذي تتوقع منه نفس المعاملة.

 .3-2المؤسسات المالية
تؤكد مجموعة عذيب لموفري الخدمات المالية بأنها ستفي بالتزاماتها تجاههم وأن سرية المعرفة المهنية سيتم المحافظة عليها .كما تتوقع عذيب
نفس اإلنصاف من األطراف المقابلة في التعامالت التجارية.

 .4-2العمالء
 .1-4-2الجود والموثوقية واألمانة
يعتمد نجاح مجموعة عذيب قبل كل شيء على قدرتها على تلبية توقعات العمالء من خالل تقديم خدمات استثنائية بكفاءة ،مع الحفاظ على
مستويات عالية من الجودة واألداء والموثوقية .ومن أولويات مجموعة عذيب تحديد احتياجات العمالء ،وتنمية الموارد ألقصى حد وتنمية
التآزر في المجموعة ،والحفاظ على حوار صريح ومفتوح.
يتم بناء الثقة من خالل الشفافية والنزاهة .وقد تمكنت مجموعة عذيب من الحصول على ثقة العمالء من خالل االلتزام بتقديم خدماتها وفقا
ألعلى المعايير مع الحفاظ على سمعتها في الصدق واألمانة والنزاهة.
 .2-4-2االستقامة في المفاوضات واإلنصاف في العقود
تتم صياغة عقود مجموعة عذيب مع عمالئها بطريقة كاملة وشفافة ،في محاولة لتوقع كل الظروف الممكنة التي قد تنشأ في المستقبل اثناء
التعامالت التجارية .وتحترم المجموعة تطلعات وتوقعات عمالئها وتسعى جاهدة لتنفيذ العقود بإنصاف مضاف إليها الجودة دون االستفادة من
أي مواقف ضعف أو قلة معرفة لدى عمالئها.
 .3-4-2المفاوضات التجارية
تلتزم مجموعة عذيب وجميع أصحاب المصلحة فيها وممثليها بعدم محاولة التأثير بشكل غير صحيح على قرارات العمالء المحتملين بهدف
حثهم على متابعة المفاوضات التجارية ،أو تقديم عطاء أو طلب.
وتؤمن مجموعة عذيب بقوة بضرورة أن تكون المفاوضات نزيهة عادلة وأن تكون المنافسة على أساس القدرات المميزة والخبرات التي
تمتلكها المجموعة وشركائها.
عليه ،يحظر القيام بما يلي بشكل مباشر او غير مباشر خالل المفاوضات أو الطلبات التجارية:
 استخراج أو الحصول على معلومات سرية قد تؤثر سلبا على سالمة أو سمعة الطرفين أو استخدام هذه المعلومات لممارسة نفوذ في
صالحها خالل أي معاملة تجارية.
 القيام بأي إجراءات أخرى تهدف الى اقناع ممثلي العميل اإلقدام على فعل ما ،أو اإلحجام عن فعل ما مما قد يؤدي إلى انتهاك القوانين،
الذي يشمل األفعال التي قد تؤدي إلى التفضيل أو اإلضراربمصالح أحد األطراف في محاكمة.
 الموافقة على أي طلبات ال مبرر لها و  /أو إجراءات من قبل ممثلي العميل.
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 .5-2موردو السلع والخدمات
 .1-5-2األمانة
تخضع تعامالت مجموعة عذيب مع مورديها وفقا للقانون المعمول به وبموجب المبادئ في هذا الدليل.
تطبق مجموعة عذيب المعايير الدقيقة الختيار الموردين كما تتوقع من جميع مورديها التصرف بعدالة ،و مهنية ،واالمتثال للقانون المعمول به
مراعية أفضل الممارسات في الصناعة ومولية اهتماما ً خاصا ً للوائح المتعلقة باألخالق والصحة والسالمة المهنية ،وحماية البيئة وحماية
الملكية الفكرية.
وبهدف تشجيع  /تعزيز االمتثال لهذه الجوانب في جميع مراحل سلسلة التوريد ،تهيب مجموعة عذيب بمورديها أن يطبقوا معاييرمماثلة
الختيار المقاولين من الباطن.
 .2-5-2التقييم الموضوعي
يلعب الموردون دورا أساسيا في تحسين القدرة التنافسية لمجموعة عذيب في خطوط متنوعة من األعمال التجارية .لذا ،ترتكز عملية االختيار
على التقييم الموضوعي والعدالة ،والسعر والجودة ،والتسليم ،واالبتكار واالستمرارية واألخالقيات المهنية .ويستند قرار اختيار الموردين
على المصلحة التي تقتضيها األعمال لمجموعة عذيب وعمالئها .ينطبق هذا الشرط على جميع أصحاب المصلحة الذين لهم دور أو تأثير في
عملية اختيار الموردين.
 .3-5-2االستقامة في المفاوضات واإلنصاف في العقود
تصيغ مجموعة عذيب اتفاقيــاتها مع مورديها بطريقة سليمة وكاملة وشفافة ،في محاولة لتوقع كل الظروف الممكنة التي قد تنشأ في المستقبل
أثناء التعامالت التجارية .وتلتزم مجموعة عذيب بتنفيذ العقود بإنصاف وجودة عالية وفقا لمعايير الصناعة دون االستفادة من أي مواقف تبعية
أو ضعف قد يتعرض لها الطرف اآلخر ،و تتوقع عذيب من مورديها أن يتعاملوا معها بنفس الطريقة.
يجب أن تكون أي عملية دفع للموردين متناسبة مع الخدمة المذكورة في العقد ،وال يجوز أن تصرف المدفوعات لطرف ثالث أو في بلد
آخرمن غيربلدان األطراف المتعاقدة ما لم يتفق على خالف ذلك بين الطرفين/األطراف كتابةً.

 .6-2المنافسون
 .1-6-2المنافسة العادلة
الهدف األسمى لمجموعة عذيب هو سوق قائم على المنافسة الشريفة.
وتؤمن مجموعة عذيب في التنافس علنا وبشكل مستقل في كل سوق ،ومتابعة فرص األعمال من خالل التعاون المشترك مع الشركاء
والشركات التابعة المبني على أساس الشفافية الكاملة والنزاهة وكسب ثقة العمالء من خالل الخدمات المتميزة والنزاهة.
وتلتزم مجموعة عذيب وأصحاب المصلحة بمراعاة جميع ضوابط المنافسة المعمول بها وقانون منع االحتكار (في أي منطقة قضائية تعمل
فيها مجموعة عذيب) والتعاون مع الجهات المنظمة للسوق .وتهدف هذه القوانين واللوائح إلى حظرأي اتفاقيات أو تعهدات مع أي طرف ثالث
لتحديد األسعار ،أوتخصيص المنتجات واألقاليم أو العمالء ،أو تقسيم األسواق ،أوالحد من إنتاج أو إعاقة أو تدمير قوى السوق.
كمعيار أدنى ،تمتنع مجموعة عذيب وأصحاب المصلحة عن مشاركة المنافسين بأي معلومات حالية أو مستقبلية حول األسعار ،أوهوامش
الربح أو النفقات أو العروض ،أوحصص السوق ،أوممارسات التوزيع من حيث المبيعات ،أوعمالء محددين أو البائعين ،لصالح البعض
بشكل غير عادل أو إلفادة بعض العمالء على حساب عمالء آخرين متنافسين .وعالوة على ذلك ،يمنع منعا ً باتا ً القيام بدفع أي مبلغ لألفراد
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العاملين لدى أحد العمالء الحليين أو المحتملين لمجموعة عذيب أو الموردين أو الشركاء التجاريين اآلخرين بغرض الحصول على أو الحفاظ
على األعمال التجارية ،أو لغرض الحصول على أي مفاضلة أخرى في مجال األعمال التجارية .وعالوة على ذلك ،يحظر أيضا قبول أي
مبالغ أو هدايا أو خدمات ترفيهية يقصد بها التأثير ،أو التي من شأنها التأثير ،على القرارات التجارية لمجموعة عذيب( .يرجى الرجوع إلى
القسم  6-1مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد).
 .2-6-2المعلومات المتعلقة بالمنافسة
يحظر الحصول على معلومات متعلقة بالمنافسة (مثل األنشطة وأساليب اإلنتاج والتكنولوجيا) من خالل وسائل غير قانونية أو غير أخالقية
(مثل السرقة والفساد والبيانات الكاذبة ،والتنصت اإللكتروني).

 .7-2اإلدار العامة
وتشمل اإلدارة العامة تلك الهيئات ،العامة والخاصة ،التي تقوم بتنفيذ أعمال "وظيفة حكومية" أو "خدمة العامة".
يشار إلى "وظيفة حكومية" لتلك األنشطة ،التي تحكمها القوانين المعمول بها ،المتعلقة بالمهام التشريعية واإلدارية والقضائية.
تشير "الخدمة العامة" إلنتاج السلع والخدمات للمصلحة العامة ،تحت إشراف الهيئة العامة ،وتهدف هذه األنشطة إلى ضمان الحقوق الفردية،
مثل حقوق الحياة والصحة وحرية التعبير ،بجميع أشكاله.
 .1-7-2المشروعية واإلستقامة والشفافية في العالقات مع اإلدار العامة
تستند مجموعة عذيب في سلوكها على احترام الحياد و مراعاة الصالح العام الذي تلتزم به اإلدارة العامة .كما تدين مجموعة عذيب أي سلوك
من شأنه ان يغير بأي شكل من األشكال في عمل نظام تقنية المعلومات ،أو يهدف إلى استثمار غير قانوني بأي طريقة كانت لبيانات أو
معلومات أو برمجيات يمكن أن تسبب أي ضرر للدولة أو الكيان العام.
 .2-7-2المفاوضات التجارية
على األشخاص الذين تعينهم مجموعة عذيب لتنفيذ أي مفاوضات تجارية ،تقديم عطاء ،أو طلب أو القيام بعالقات مؤسسية مع اإلدارة العامة،
سواء السعودية أو األجنبية ،أن ال يقوموا مهما كانت األسباب بأي محاولة للتأثير بشكل غير مشروع على قرارات نائبي أو ممثلي اإلدارة
العامة.
وخالل أي مفاوضات تجارية أو طلب أو عالقات مؤسسية مع ممثلي اإلدارة العامة ،سواء السعودية أو األجنبية ،يحظر االضطالع بأي من
اإلجراءات التالية ال بشكل مباشر وال غير مباشر:
 منح أي شكل من أشكال فرص العمل أو التوظيف التي قد ينتج عنها منفعة مباشرة أو غير مباشرة ألحد ممثلي اإلدارة العامة بصورة
شخصية.
 االستجداء أو الحصول على معلومات سرية قد تهدد سالمة أو سمعة أي من الطرفين.
 القيام بأي عمل آخر يهدف إلى تشجيع ممثلي اإلدارة العامة ،سواء السعودية أو األجنبية ،على أن فعل (أو االمتناع عن فعل) إجراء معين
يؤدي إلى انتهاك القانون المعمول به ،أو يهدف إلى قلب الكفة لصالح أو ضد طرف في محاكمة.
 االمتثال لطلبات و  /أو تصرفات غير الئقة من قبل نواب اإلدارة العامة.
 قيام مسؤولين في مجموعة عذيب أو أي من أصحاب المصلحة باستغالل مناصبهم و نفوذهم من أجل الضغط على شخص أو إجباره على
تقديم وعود مالية أو فوائد أخرى لممثل اإلدارة العامة أو غيرها.
 تمثيل مجموعة عذيب في تعاملها مع اإلدارة العامة من قبل طرف ثالث عندما قد يكون هناك تضارب في المصالح ،حتى لو كان محتمالً
فقط.
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 .3-7-2العالقات التجارية
يمنع منعا ً باتا ً إبرام صفقات تجارية مع موظفي اإلدارة العامة أو توظيف موظفين سابقين في اإلدارة العامة أو أقربائهم و من لهم صلة ممن
قاموا بصفقات لصالح مجموعة عذيب بشكل فعلي أو شخصي أو قاموا بالموافقة على طلبات تقدمت بها مجموعة عذيب لإلدارة العامة إال إذا
كان هناك سبب وجيه للقيام بذلك بدافع الوظائف ذات الصلة.
 .4-7-2المنح واإلعانات
تدين مجموعة عذيب أي تصرف يهدف إلى الحصول من الحكومة أو من اإلدارة العامة على أي نوع من الدعم ،المساهمة ،القرض الميسر أو
أي نظام آخر مشابه عن طريق بيانات و  /أو وثائق مزورة أو مزيفة ،أو حذف للمعلومات أو استخدام وسائل احتيالية أو مضللة تهدف إلى
خداع سلطة اإلصدار.
يحظر إعادة توزيع أو استخدام أي تبرعات أو إعانات أو قروض تم الحصول عليها من اإلدارة العامة لفترات من الزمن و  /أو ألغراض
أخرى غير تلك التي منحت إلجلها.
و يتعين على أفراد إدارة األصول المالية واالستثمارات و /أو القروض الواردة من اإلدارة العامة التعامل بطريقة صحيحة وشفافة و بما
يتوافق مع األنظمة ومتطلبات اإلفصاح عن المعلومات التي وضعتها الجهات الحكومية المعنية أو كيان اإلدارة العامة.

 .8-2وسائل اإلعالم
يتم توزيع المعلومات المتعلقة بمجموعة عذيب والمقصود منها اإلفصاح العلني لوسائل اإلعالم عن طريق موظفي الشركة المصرح لهم
بذلك داخل المجموعة .كم ينبغي أن تتسم عملية اإلفصاح عن البيانات والمعلومات للعامة بالصدق والشفافية ،منسجمة مع سياسات
المجموعة .لذا ،يتعين على أصحاب المصلحة االمتناع عن أي سلوك أوإعالن قد يلحق الضرر بسمعة مجموعة عذيب بأي شكل من
األشكال.
إن أي طلب يرد من قبل وسائل اإلعالم ،حتى لو اتخذ طابع طلب الحصول على تعليق شخصي أو وجهة نظر ،يجب أن يحال إلى إدارة
مجموعة عذيب.

-3

أصحاب المصلحة الداخليون  -الموظفون

باإلضافة إلى المبادئ التوجيهية ومبادئ السلوك األخالقي المنصوص عليها في هذا الدليل  ،قامت مجموعة عذيب بتحديد السياسات والمبادئ
التوجيهية الداخلية ألخالقيات السلوك والعمل التي ينبغي لجميع موظفيها االلتزام بها .وفيما يلي المبادئ التوجيهية األخالقية الرئيسية لموظفي
مجموعة عذيب والتي تم سردها بمزيد من التفاصيل في "دليل اخالقيات و سلوك العمل" الداخلي لموظفي المجموعة.

 .1-3اختيار وتطوير الموظفين
تسعى مجموعة عذيب إلى تقديم فرص عمل متساوية دون أي تمييز /واستناداً إلى المؤهالت المهنية ،واألداء والكفاءة والجدارة.
وعالوة على ذلك ،تقر مجموعة عذيب بأن الموارد البشرية هي جزء أساسي من وجود وتطور ونجاح المجموعة .لذلك ،تسعى عذيب
جاهدة لتطوير تلك المهارات ،وتحفيز قدرات وإمكانات الموظفين وتمكينهم من تحقيق أهدافهم .ويتم تشجيع التدريب والتطوير داخل
المجموعة لتزويد الموظفين بالمعرفة العملية جنبا إلى جنب مع الخبرة في العمل التي من شأنها مساعدتهم على النمو واالزدهار.
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 .2-3التخطيط ألهداف الشركة وتقييم األداء
تسعى مجموعة عذيب إلى تحديد أهداف سنوية وفقا ً للموازنة الداخلية وبناء على األهداف التي يمكن الوصول اليها ،بحيث تكون هذه األهداف
محددة وملموسة وقابلة للقياس .ويمكن لهذه األهداف أن تكون ذات طابع عام وفردي للمديرين والموظفين.
وفضالً عن ذلك ،تؤمن مجموعة عذيب بأن تقييم األداء والتغذية العكسية المستمرة يلعبان دورا حيويا ً في دفع أداء الموظفين نحو األفضل  ،و
في تشجيع تحسن نتائجهم وزيادة حافزهم وتفانيهم .لذا ،يشارك جميع العاملين بمجموعة عذيب في برنامج تقييم األداء الدوري الذي يقوم على
أساس الحوار المفتوح واإلرشاد بين الموظفين ومديريهم المباشرين .و ال يقتصر قياس األداء على النتائج التي تحققت ،بل يشمل أيضاً الكيفية
التي تحققت بها هذه النتائج.

 .3-3النزاهة األخالقية للموظفين
تتعهد مجموعة عذيب بحماية النزاهة األخالقية للموظفين من خالل ضمان الحق في بيئة عمل تحترم كرامة اإلنسان ،وحماية جميع
منسوبيها من أعمال العنف النفسي والنهي عن أي موقف أو سلوك تمييزي من أي نوع ،سواء على أساس العرق أو األصل أو الدين أو
اللون أو الجنس أو السن أو اإلعاقة .و تحتفي مجموعة عذيب بالتنوع باعتباره مصدرا لإلبداع.
 .1-3-3ببيئة عمل خالية من التحرش
تحدد مجموعة عذيب معاييراً تقضي بعدم التسامح مع التمييز والمضايقات ،وتطبق على جميع موظفيها أينما كانوا يعملون.
كما تدين مجموعة عذيب جميع أشكال المضايقة في عالقات العمل الداخلية والخارجية ،والتي تشمل على سبيل المثال.
 خلق بيئة عمل تنطوي على التخويف ،المعاداة أو العزل ألفراد أو مجموعات معينة من الموظفين.
 التدخل أو إعاقة األداء الوظيفي لآلخرين على أساس من التمييز أو المنافسة الشخصية.
 التحرش الجنسي والسلوك أو المناقشات التي يمكن أن تتعدى على المستوى المقبول من الحساسية واللياقة الشخصية.
 .2-3-3بيئة عمل خالية من إساء استخدام المواد المخدر
تحظر مجموعة عذيب العمل تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المواد ذات األثر المماثل .كما تحظر أيضا أثناء العمل وأثناء الوجود في
أماكن العمل ،استهالك أو نقل المخدرات بأي شكل من األشكال .إضافة إلى ذلك ،تلتزم مجموعة عذيب بتوفير بيئة عمل صحية خالية من
المخدرات والكحول والتبغ.

 .4-3االستخدام ألصول الشركة
يتعين على كل موظف التعامل بجدية و حرص تجاه حماية أصول الشركة وفقا إلجراءات التشغيل الحالية التي تحكم استخدامها .وفي هذا
الصدد ،كل موظف هو المسؤول عن الحفاظ على أصول الشركة والموارد الموكلة إليه في سير العمل ويلتزم باستخدامها بالشكل الصحيح،
بما يخدم الصالح العام للمجموعة .على سبيل المثال ،يحظر العبث بنظام تقنية المعلومات عن طريق تغيير البيانات أو المعلومات أو البرامج.
وباإلضافة إلى ذلك ،يتعهد الموظفون باحترام القوانين وحقوق الطبع والتأليف والنشر التي تحمي الملكية الفكرية لجميع أصحاب المصلحة
واألطراف الخارجية .على سبيل المثال ،ال يجوز للموظفين استنساخ البرمجيات وقواعد البيانات المحمية بموجب حقوق التأليف والطبع
والنشر والملكية الفكرية ،باستثناء ما تم نسخه كنسخ احتياطية أو ألغراض مهنية مشروعة .كما يحظر استخدام برامج أو قواعد بيانات غير
مصرح بها على أجهزة كمبيوتر الشركة.
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التطبيق واالمتثال
يلتزم جميع أصحاب المصلحة في مجموعة عذيب ،في المملكة العربية السعودية وخارجها ،ودون استثناء باحترام مبادئ هذا الدليل.
وعلى وجه الخصوص،يتعين على جميع أصحاب المصلحة ضمان أن هذه المبادئ التوجيهية األخالقية يتم تطبيقها بشكل مناسب داخل
المجموعة ومن جميع األطراف اآلخرين بشكل عام .وينبغي أن يؤدي كوادر الشركة مهاهم اإلدارية طبقاً لقواعد هذا الدليل ليكونوا قدوة
ومثاالً لثقافة االمتثال.
االمتثال لقواعد الدليل هو جزء أساسي من االلتزامات التعاقدية بمجموعة عذيب وفقا للوائح ذات الصلة ،سواء كانت عقود العمل أو اتفاقيات
شراكة تجارية .تتولى إدارة مجموعة عذيب اإلشراف على تطبيق الدليل ،والتي تعمل بالتنسيق مع الهيئات والوظائف المناسبة في كل شركة.
ويجب اإلبالغ عن أي مخالفة أو انتهاك يشتبه به عن طريق الكتابة إلى إدارة مجموعة عذيب على العنوان اإللكتروني التالي:
info@atheeb.com.
تبقى هوية المبلغ عن المخالفات محل السرية حتى ال يكون المبلغ عرضة ألعمال انتقامية بموجب هذا الدليل .يؤدي عدم االمتثال لهذا الدليل
أو سياساته األساسية وإجراءات التشغيل القياسية إلى اإلجراءات التأديبية ،التي قد تصل إلى الفصل من العمل ،وإنهاء العقد أو عدم تجديده ،و
 /أو اتخاذ الخطوات التي تؤدي إلى عزل مدير من المجلس .في حال كانت الخروقات متضمنة مخالفة للقانون ،تحال المسألة إلى السلطات
المختصة إلنفاذ القانون  ،والتي قد تعرض األفراد المعنيين لغرامات وعقوبات مدنية و  /أو عقوبات جنائية .وباإلضافة إلى ذلك ،تحتفظ
مجموعة عذيب بالحق في اتخاذ أي إجراءات إضافية ،بما في ذلك رفع الدعوى أو اإلجراءات القضائية ،ضد األفراد أو الكيانات التي شاركت
في و  /أو استفادت من أنشطة غير قانونية و  /أو مخالفة للقانون من أجل استعادة أية أضرار تكبدتها مجموعة عذيب.
ينص هذا الدليل على مبادئ توجيهية للسلوك األخالقي التي ال يقصد بها أن تكون شاملة لجميع الحاالت الممكنة اثناء إدارة وتنفيذ األعمال
التجارية ،كما أنها ال تهدف إلى استبدال القوانين واألنظمة النافذة في أي بلد من البلدان التي تعمل بها المجموعة .و في حال نشوء أي حالة أو
معضلة أخالقية وتعذر تفسيرها بموجب هذا الدليل أو قد ال تكون مشمولة تحت هذا الدليل ،توجب على صاحب الشأن إفادة إدارة مجموعة
عذيب بها لتحديد قابلية التطبيق واالمتثال.
يتم مراجعة هذا الدليل بشكل دوري ومراقبته من قبل إدارة مجموعة عذيب للتأكد من أن السياسات المعلنة فيه هي محل االمتثال مع التغيرات
في األنظمة واألحكام القضائية باإلضافة إلى النمو المستمر والتوسع في مجموعة عذيب .أي تغييرات أو تعديالت على هذا الدليل إللغاء أو
توسيع من السياسات المنصوص عليها في هذا الدليل يجب أن تتم الموافقة عليه رسميا من قبل مجلس المديرين.
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