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 "حيــاة أخالقيات " - 1

 Sarl Hayat DHCدي.إتش.سي الجزائر) حيــاة ش.ذ.م.م  تحدد مدونة أخالقيات العمل التي تبناها الموظفون وأصحاب المصلحة في

Algerie) " ( باعتبارها قيمهم األساسية، معايير السلوك فيحيــاة كـيـمـيــا" أو "حيــاة والطركات التابعة لها )المطار إليها فيما يلي بـ" 

 عالقاتنا التجارية. 

 أن يتبنى هذه المبادئ وأن يعكسها في سلوكياته. "حيــاة "يجب على كل من هو جزء من 

ياتنا، األساسية، وإدارة تضارب المصالح، ومسؤول قيمنا األخالقية الرئيسية: عناوينالمدونة األخالقيات والسلوك التجاري تحت  يتم تناول

متثال، العدم احاالت  تسويةيتم تناول مبادئ إدارة النظام األخالقي وتنظيم لجنة األخالقيات ووة. خصوصيوحماية األسرار التجارية، وال

 في قسم الحوكمة والتنفيذ.

 

 مدونة األخالقيات والسلوك التجاري - 2

 

 قيمنا األخالقية األساسية .أ

وأصحاب المصلحة بنزاهة في جميع تعامالتهم  "حيــاة "األمانة والصدق هما قيمنا األساسية في جميع أنطةة أعمالنا. يتصرف موظفو 

 .فيما بينهم

 إن العدالة ورعاية وخدمة حقوق الناس من أهم مبادئنا األساسية في أنطةتنا التجارية.

 واالمتثال لقوانين البلدان التي نعمل فيها من أهم عناصر ثقافة أعمالنا وفلسفتنا اإلدارية.يعد احترام األفراد والمجتمع والتقاليد 

 إدارة تضارب المصالح .ب

 تضارب المصالح هو أي موقف يكون فيه لطخص أو لمنظمة إمكانية إساءة استخدام مركزه للحصول على مصلحة شخصية أو تنظيمية.

 الحاالت التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح في أنطةتنا التجارية أو تخلق انةباعا بذلك. ، فإننا نتجنبحيــاة وما دمنا جزءا من 

وفيما يلي شرح لحاالت تضارب المصالح المحتملة، واإلجراءات التي يتعين اتخاذها في هذه الحاالت، والسلوكيات المتوقعة من موظفينا 

 :"حيــاة أخالقيات "في سياق مدونة 

 الموردين أو العمالء أو المنافسين عالقات العمل مع .1

إذا كانت هناك عالقة زواج أو قرابة أو أي عالقة وثيقة أخرى قد تؤدي إلى تضارب محتمل في المصالح في تعامالتنا التجارية مع مورد 

 في إطار مبدأ الطفافية. "، فإننا نرسل اإلخةارات الالزمة ونتخذ االحتياطاتحيــاة كـيـمـيــاأو عميل )تاجر / موزع( أو منافس لـ "
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فعلى سبيل المثال، إذا كان للموظف المخول سلةة الطراء أن يطتري شيئا من شركة يعمل فيها أحد أفراد أسرته، فعليه/عليها أن يخةر 

 وأن يضمن اتخاذ التدابير الالزمة.رئيسه بهذا الموقف 

إدارة الموارد  مصلحة نتطاور مع مديرنا أوو. حيــاة في  موقفناتضارب في المصالح مع شريك تجاري بسبب  نطوء حالةنتخذ تدابير عند 

 البطرية أو لجنة األخالقيات في الحاالت التي نتردد فيها.

 

 عالقات الزواج أو القرابة بين الموظفين .2

 وثيقة، مما قد يؤدي إلى تضارب في المصالح.عالقات لإداري مع تكوين  تسلسلوصنع القرار لنتجنب إنطاء آليات 

 نويًا." الذي يتم تقديمه ساألخالقيات والسلوك التجاري مدونةيجب على موظفينا إخةار اإلدارة العليا بهذه المواقف في "إعالن االمتثال ل

 .وثيقةال يمكن لموظفينا المطاركة في إجراءات التوظيف الممكنة لألشخاص الذين تربةهم بهم عالقة 

 

 الوظيفة الجانبية .3

منظمة أثناء أو خارج ساعات العمل مقابل رسوم أو للفرد و / أو  كان تحت أي اسم "حيــاة كـيـمـيــا"من الضروري أال يعمل موظفو 

 ".بائعينر" أو "اجتتصنيفهم على أنهم " قتضيقد تبأنطةة بطكل مباشر أو غير مباشر، ، فائدة مماثلة أو القيام

 

العمل كأعضاء مجلس إدارة أو مدققي حسابات لطركات أخرى ما لم يحصلوا على موافقة مجلس  "حيــاة كـيـمـيــا"ال يجوز لموظفي 

 " اشراكهم كموظفين.حيــاة كـيـمـيــاوال يجوز للمنافسين وأصحاب المصلحة في ". "حيــاة كـيـمـيــا"إدارة 

 

 امة،عتؤدي خدمة  التي تعليميةال مهنية أوال نطآتمال أو مؤسساتال أو جمعياتالأو معلمين في  كمدراءومع ذلك، يمكن لموظفينا العمل 

 هذا النطاط من قبل مدير الموارد البطرية والمدير العام. الموافقة علىتم وتف تضارب المصالح، ما لم تنطأ ظرو

 

ائية والطهود الخبراء المكلفين من قبل الهيئات القض لمصالحة،ا التحكيم ومهام  يزاولونالموظفون الذين  ،يُستثنى من القيد المذكور أعاله

حتى ال تمنعنا استثماراتنا الطخصية وأنطةتنا ضمن هذا اإلطار من أداء واجباتنا الحالية بطكل  قصارى الجهدنحن نبذل وواإلدارية. 

 كامل وفي الوقت المناسب.

  

 "حيــاة كـيـمـيــا" السابقين مع "حيــاة تعامل موظفي " .4

 

ـ " " أو الطركات التابعة لها كبائعين ومقاولين ومستطارين ومفوضين حيــاة كـيـمـيــاالعمل مع "لهم  يجوز"، حيــاة بعد مغادرة الموظفين لـ

 ينة.م لطروط معبطرط استيفائهوممثلين وتجار، وما إلى ذلك )من خالل إنطاء شركات أو من خالل الطراكة أو كمديرين أو صناع قرار( 

 

 

 يجب أال يكون للموظف سجل إجراءات تأديبية في الطركة السابقة.   •
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تي كان " والواجبات الحيــاة كـيـمـيــافي حالة وجود تضارب في المصالح فيما يتعلق باألعمال التي يرغب في القيام بها مع "و• 

موافقة لجنة األخالقيات. فعلى سبيل المثال، إذا أصبح أحد موظفي  " من قبل، يجب عليه الحصول علىحيــاة كـيـمـيــايؤديها في "

يــاة ح" الذي عمل في قسم شراء المواد الخام من قبل ممثالً لطركة توريد للمواد الخام في نفس المنةقة، فإن عمله مع "حيــاة "

 " يتةلب موافقة لجنة األخالقيات.كـيـمـيــا

 

يجوز لها أن وخالقيات بتقييم الملف الطخصي السابق للموظف، وتضارب المصالح المحتمل للوضع  عند إجراء تقييمها، تقوم لجنة األ

 سنتين بعد تاريخ مغادرة الموظف السابق.( 02)ال تقل عن تةبق فترة تجميد 

 

 استالم وتقديم الهدايا .5

 

خاصة أو عموالت وما إلى ذلك مما قد يعرض  " أي هدايا شخصية أو مساعدات أو  ترفيه أو خصوماتحيــاة يجب أال يةلب موظفو "

"، واإلجراءات التي سيقدمونها في نةاق األنطةة التجارية. ويجب أال يقبلوا أي حيــاة للخةر القرارات التي سيتخذونها بالنيابة عن "

 نوع من العروض.

 

والتي يتم تقديمها إلى الطركة )مثل اللوحات، والزهور، يمكن استالم الهدايا التي لها قيمة رمزية واضحة، والتي ليس لها أي عائد تجاري، 

والطكوالطة ، وما إلى ذلك( نيابة عن الطركة من خالل مراعاة القيم الثقافية المحلية. ومع ذلك، يجب إخةار إدارة الموارد البطرية في 

 الدولة بهذه المواقف، أو المديرية العالمية للموارد البطرية عند االقتضاء.

 

" في األنطةة المتعلقة بوظائفهم التي ترعاها أو تدفع ثمنها أطراف ثالثة )مثل الترفيه، والدورات التدريبية حيــاة مطاركة موظفي "تعتبر 

المجانية، والندوات، واإلقامة، والرحالت، والعطاء وما إلى ذلك( مهمة ألنها قد تؤدي إلى تضارب محتمل في المصالح. ال يجوز قبول 

اركة في األنطةة المجانية والمؤتمرات واالجتماعات الترويجية والدورات التدريبية التي تنظمها أطراف ثالثة إال من خالل الدعوات للمط

 الحصول على موافقة خةية من المدير العام للبلد.

 

 وتنةبق هذه المبادئ أيًضا على تقديم الهدايا.

 

 األنشطة السياسية .6

 

 األمور التالية عند قيامهم طوعا بأنطةة سياسية في إطار حقوقهم الدستورية. " مراعاةحيــاة يجب على موظفي "

 

يجب على الموظفين، في األنطةة السياسية التي يطاركون فيها، تجنب المواقف التي قد تؤدي إلى تضارب المصالح مع واجباتهم  •

 لكيتهم فيها ومواردها في أنطةتهم السياسية الطخصية.ومسؤولياتهم الحالية. وفي هذا الصدد، ال يمكن استخدام اسم الطركة وحق م

 

ب أعضاء في أي حزال يمكن أن يُةلب من الموظفين أن يصبحوا وسياسية خالل ساعات العمل. ال دعايةبالال يسمح للموظفين  •

 هذه األنطةة.لساعات عمل الموظفين اآلخرين استغالل  ال يمكن سياسي، و 
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 اإلعالم وتمثيل الشركةالعالقات مع وسائل  .7

 

يجب اتباع سياسات وإجراءات الطركة في العالقات مع وسائل اإلعالم. يخضع اإلدالء ببيان لمؤسسة إذاعية نيابة عن الطركة أو حول 

 مؤتمر وما إلى ذلك كمتحدث، لموافقة نائب الرئيس المعني. -أي قضايا تتعلق بها أو إجراء مقابلة أو المطاركة في ندوة 

 

 نحن ال نعبر عن آرائنا ولكن فقط آراء الطركة أمام الجمهور أو في المواقف التي يعتقد المستمعون فيها أننا نتحدث نيابة عن الطركة.

 

 يكون حيثلن يتم قبول أي أجر مقابل الواجبات أو األنطةة التي يتم إجراؤها في الجمعيات المهنية والمنظمات غير الحكومية المماثلة 

 ".حيــاة كـيـمـيــاتمثيل شركات "حضورها ل

 

 موارد الاستخدام  .8

 

". يجب عدم استخدام أصول الطركة وموظفيها لصالح اآلخرين حيــاة يجب مراعاة مصالح الطركة عند استخدام الموارد نيابة عن "

 ومصالحهم.

 

االقتصاد. يجب أن يتصرف الموظفون ضمن اإلطار الذي " استخدام موارد الطركة بمسؤولية ووفقًا لمبدأ حيــاة يجب على موظفي "

" عند استخدام الموارد المخصصة لهم فيما حيــاة تحدده اإلجراءات التنظيمية، ووفقًا لواجب العناية والمعقولية المتوقع من موظفي "

 يتعلق بعملهم ووظائفهم.

 

وبذل قصارى الجهد إلدارة أعمالهم الخاصة خارج ساعات العمل. " استخدام الوقت بأقصى قدر من الكفاءة حيــاة يتعين على موظفي "

 ال يجوز للمديرين استخدام موظفيهم لتنفيذ أعمالهم الطخصية.

 

ل، بةريقة ال تعيق تدفق العم أن تتم  إذا كانت هذه الزيارات ضرورية، فيجب وساعات العمل.  أثناء الزوار الخاصينينبغي عدم قبول 

 زمنية معقولة.ويجب إكمالها في فترة 

 

 األصول التكنولوجية واالتصاالت

 

زنة فيها " وجميع البيانات المخحيــاة نحن مسؤولون عن حماية األصول التكنولوجية وأنظمة الكمبيوتر والتةبيقات التي نستخدمها في "

إجراءات أمنية خاصة، ونهدف إلى من الوصول غير المصرح به والتلف والتعديل والسرقة. وتحقيقا لهذه الغاية، نحن نقوم بتةوير 

 اعتماد ضوابط بأعلى المعايير.

 

استخدام أصول التكنولوجيا وموارد البيانات بأمان وأخالقية وقانونية وكفاءة. "، فإننا مسؤولون أيًضا عن حيــاة بصفتنا موظفين في "

نا )األجهزة اإللكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة هذا يعني أننا لن نستخدم األصول التكنولوجية أو األنظمة اإللكترونية لطركتو

د وحسابات المستخدمين وعناوين البري، الكمبيوتر الطخصية المخصصة لالستخدام الطخصي والتي يمكنها الوصول إلى اإلنترنت
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 ئمة أو عنصرية أو جنسيةو سياسية أو غير مالأ( لتنزيل أو إرسال محتويات غير مصرح بها وما إلى ذلك اإللكتروني وأرقام الهواتف

 أو مسيئة.

 

 وكــوء السلـس .9

 

" استخدام صالحياتهم الناشئة عن مناصبهم لمصالحهم أو لمصالح أقاربهم. وال يجوز حيــاة ال يجوز بأي حال من األحوال لموظفي "

واجباتهم. يجب أال يخالفوا القوانين الحصول على أي مصلحة شخصية من المعامالت التجارية التي يطك لون جزءا منها بسبب لهم 

 وأخالقيات العمل وسياسات الطركة وإجراءاتها.

 

 لن يتم التسامح مع قبول أو منح أو تقديم الرشاوى و/ أو العموالت بطكل مباشر أو غير مباشر تحت أي ظرف من الظروف.

 

افسين أو من الموردين أو المن -فيما بينهم-البعض أموااًل  ن الذين هم رؤساء ومرؤوسون لبعضهملموظفوا أن يقترض ال يعتبر من المناسب

 أو العمالء، ألن ذلك يعني انتهاًكا لمبدأ تجنب تضارب المصالح.

 

 مسؤولياتنا ج.

 

نية، باإلضافة إلى مسؤولياتنا القانوو. أنطةتنا التجارية، فإننا نتصرف بمسؤولية في "حيــاة كـيـمـيــا"طركات ك

 مع واإلنسانية.والموظفين، والمجت بمسؤولياتنا المذكورة أدناه تجاه شركائنا التجاريين والمنافسيننتصرف بحذر للوفاء 

 

 مسؤولياتنا القانونية .1

 

 نحن نعمل وفقًا للقوانين الوطنية والدولية في جميع البلدان التي نعمل فيها، ونوفر معلومات دقيقة وكاملة ومفهومة للهيئات والمنظمات

 في الوقت المناسب.التنظيمية 

 

جميع المؤسسات والمنظمات العامة والهيئات اإلدارية والمنظمات غير الحكومية واألحزاب  نساوي بينفإننا عند أداء أنطةتنا التجارية، 

 منها، ونفي بالتزاماتنا بحس من المسؤولية. امتيازالسياسية دون توقع أي 

 

 من موظفينا وشركائنا في األعمال : شيا مع التزاماتنا القانونية، فإننا نتوقعاتم

 

 " في مواقف صعبة وتطويه سمعتهاحيــاة تجنب كل أنواع النطاطات التي من شأنها مخالفة القوانين ووضع "• 

 

 .والعمل وفق شروط العمل المنصوص عليها في قانون العمل واألنظمة األخرى •

 

 المسؤوليات تجاه شركائنا في األعمال .2
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 العمالء هو أولويتنا القصوى. نحن نقدم سلعنا وخدماتنا في الوقت المحدد وكما وعدنا.إن  رضا 

 

 نحن نبذل قصارى الجهد للوفاء بمسؤولياتنا تجاه موردينا في الوقت المحدد.

 

 نتعامل مع شركائنا في األعمال باحترام وإنصاف ومجاملة ونحن ملتزمون بحماية معلوماتهم السرية.

 

 سة والمسؤوليات تجاه القطاعنهج المناف .3

 

نحن نرى أن المنافسة العادلة والمفتوحة أمر بالغ األهمية لنجاح شركاتنا ومصلحة عمالئنا وتةوير السوق الذي نعمل فيه. ونتصرف 

 وفقًا لقواعد المنافسة العادلة والقوانين واألنظمة الداعمة األخرى، في المناطق الجغرافية التي نعمل بها.

 

طرفًا بطكل مباشر أو غير مباشر في اتفاقيات، أو نطارك في أي إجراء مع منافسينا أو غيرهم من األشخاص والمنظمات التي  لن نكون

 تهدف إلى منع المنافسة أو تطويهها أو تقييدها، أو التي قد يكون لها مثل هذا التأثير.

 

 المسؤوليات تجاه موظفينا .4

 

سون حقوقهم نا يمارموظفوصحية وعادلة. و آمنةغير تمييزية، ، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة عمل وإنصافنحن نتعامل مع موظفينا بأمانة 

 لهم.نبذل الجهود الالزمة لضمان التةوير المهني والطخصي ونحن  ،الطخصية بطكل كامل وفي الوقت المحدد

 

 بيئة عمل عادلة وآمنة•      

 

رك فيها جميع موظفينا الطعور بالعدالة واألمن، والحفاظ عليها. ونقوم بتقييم موظفينا نحن نولي أهمية كبيرة لخلق بيئة عمل يتطا

والمرشحين وفقًا لمبادئ المساواة واإلنصاف. نتخذ قرارات التدريب والوظيفة والتوظيف والترقية في إطار السياسات واإلجراءات 

 ات الطخص وخبراته وسلوكه وأداءه وإمكانياته.التنظيمية، ومن خالل النظر في الصفات مثل متةلبات العمل وقدر

 

الخاصة بموظفينا ومساحاتهم الطخصية. لن يتم التسامح مع أي نوع من التمييز على أساس اللغة، والعنصرية واللون  حيــاة نحن نحترم ال

 " مسؤول عن حمايةحيــاة والجنس واألفكار السياسية والدين والمذهب والعمر، واإلعاقات وما إلى ذلك بين الموظفين. كل موظف في "

 الحترام.وتعزيز بيئة العمل التي يسودها ا

 

 .انسجام بالعمل في المختلفة األديان واألفكار واآلراء ذوينهدف إلى خلق بيئة عمل إيجابية ومتماسكة تدعم التعاون، وتسمح لألشخاص 

 

 التحرش والمضايقات•   
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القة ذين تربةنا بهم علن يتم التسامح مع أي إساءة جسدية أو جنسية و/ أو عاطفية لموظفينا أو من قبل موظفينا ألصحاب المصلحة ال

 صيةخصو . كما أننا ال نتسامح مع السلوكيات العدوانية التي قد تنتهك حقلذلك عمل، في مكان العمل أو في أي مكان يتواجدون فيه

 وأي نوع من القتال الذي يتضمن العنف اللفظي أيًضا. وأنفسهم،األشخاص، وتضر بسالمة وصحة أجسادهم 

 

اعتبارها مضايقات، وهي إجراءات منهجية ومخةط لها لجعل شخص ما  ينبغيمن ناحية أخرى، لن يتم التسامح مع اإلجراءات التي و

 .عنهويبتعد  هيستقيل أو يقلل من أداء عمل

 

 تُعتبر السلوكيات التالية كمضايقات، إذا:

 

 العمل،ظهرت في مكان العمل أو في مكان آخر يكون فيه الموظف بسبب •  

 تم عرضها من قبل شخص أو أكثر بطكل منهجي وبةريقة مخةةة،   •

كانت تهدف بطكل علني إلى ترهيب أو تهدئة أو تعليق شخص ما عن العمل أو اإلضرار بالوضع المهني والعالقات االجتماعية  •

 للفرد، 

 ظهرت كمجموعة من المواقف والسلوكيات الخبيثة والمقصودة والسلبية  •

 

 مع مثل هذه السلوكيات في بيئات العمل. "حيــاة "تتسامح ال  والقوانين. ياتذه السلوكيات تنتهك كالً من مدونة األخالقمثل ه

 

 الصحة والسالمة المهنية •

 

)ظروف عمل مناسبة، معدات حماية، تدريب، إلخ(  ضرورية لصحة  تدابير نتبعفي إطار سياسة الصحة والسالمة المهنية الخاصة بنا، 

 موظفينا ولتوفير بيئة عمل آمنة.

 

 في هذا النةاق، نتوقع من جميع موظفينا:و

 

 معرفة سياسات وإجراءات الصحة والسالمة المهنية المعمول بها،• 

انين والمعايير والقو "حيــاة "التجارية وفقًا لقيم ومبادئ  حيــاة لتحسين العرضها ي تم الذاعتماد وتةبيق حلول الصحة والسالمة • 

 الدولية،

 أنطةتهم، عند تأديةن بطكل شخصي عن السلوكيات اآلمنة مسؤوليعلم بأنهم  أن يكونوا على• 

 ،إخةار المديرين فور علمهم بأي حالة تطكل تهديدًا لصحة اإلنسان والسالمة المهنية• 

 حة والسالمة المهنية، والذي يتم تعيينه إلزاميًا لكل موظف لدينا بانتظام.المطاركة في أي تدريب للص• 

 

 المسؤوليات تجاه المجتمع واإلنسانية .5
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. نحن نعتبر "حيــاة " لـ أهمية كبيرة بالنسبة ،والسالم ةاالجتماعي يةلحفاظ على الرفاهولحماية حقوق اإلنسان والديمقراطية والبيئة؛ إن  ل

يتنا مسؤول"، حيــاة "المطاركة في مطاريع المسؤولية االجتماعية التي تهدف إلى تحقيق هذه األهداف والتي تتوافق مع قيم ومبادئ 

 المجتمعية. المواضيعفي  مواطًن صالحك "حيــاة "االجتماعية. يتصرف كل موظف في 

 

 لقيم وتقاليد وثقافة كل بلد نعمل فيه. مراعوننحن 

 

( التي تعد جمهورية الجزائر الديمقراطية طرفًا فيها ILOمنظمة العمل الدولية ) قوانين ا لقانون العمل الجزائري ونحن نمتثل ونعمل وفقً 

 كذلك. يالتطريعاإلطار لهذا ممتثلين نا وعمالؤنا أن يكون موردوفيما يتعلق بعدم استغالل عمالة األطفال، ونةلب 

 

آثار سلبية على البيئة.  أينا أنطةت لكي نتفادى أن تحدثل التقنيات الصديقة للبيئة في قراراتنا االستثمارية البيئية، نفض  في إطار سياستنا و

 .األساس مننحن نستخدم مواردنا الةبيعية بفعالية وكفاءة، ونتخذ تدابير على أعلى مستوى ضد المخاطر البيئية 

 

 "حيــاة ية "المسؤوليات نيابة عن العالمة التجار .6

 

 يعتمد شركاؤنا في العمل علينا بسبب نزاهتنا وكفاءتنا المهنية. من واجبنا الحفاظ على سمعتنا على أعلى مستوى.

 

نقدم ونحن نقوم بتقديم منتجاتنا وخدماتنا لعمالئنا، وفقًا للقوانين ولسياسات الطركة والمعايير الدولية والتزاماتنا ومبادئنا األخالقية، 

 التضحيات والجهود الالزمة للوفاء بالتزاماتنا.

 

 4إن  الصدق واألمانة والموثوقية مبادئنا األساسية ونهدف إلى العمل مع الطركاء التجاريين والزمالء الذين يتبنونها.

 

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي•       

 

 ""كـيـمـيــا حيــاةـ "الخاصة بوسائل التواصل االجتماعي ل سلوكال قواعد "، فإننا نتصرف وفقًا لـ "مدونةحيــاة بصفتنا موظفين في "

. إنستغرامو أ لينكد إنأو  فايسبوكأو  تويترمثل المدونات أو على منصات التواصل االجتماعي من خالل حساباتنا الطخصية صل تعندما ن

 ".حيــاة كـيـمـيــا"تجنب نطر عبارات في وسائل التواصل االجتماعي قد تبدو وكأنها تمثل حن ن

 

 اتباع القواعد والتصرف بمسؤولية     • 

 

لوك والس ياتد مدونة األخالق. تحد  "حيــاة "االحترام المتبادل وقيمنا في مةلب من متةلبات اتباع القواعد والتصرف بمسؤولية إن  

 القواعد التي تقودنا إلى كيفية التصرف في أنطةة أعمالنا وأداء واجباتنا. ،والسياسات واإلجراءات األخرى تجاري،ال

 

 ، نحن مسؤولون عن؛"حيــاة "وظفين في بصفتنا م

 

 ة،يمسؤولتتسم بالشفافة وبةريقة أداء واجباتنا   •
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 تجنب السلوكيات واألفعال التي قد تضر بسمعة الطركة،  •

 تجنب المطاركة بطكل مباشر أو غير مباشر في أنطةة غير قانونية، وإخةار رؤسائنا ومديري الموارد البطرية فور علمنا   •

 بمثل هذه األنطةة،

 تنفيذها،التي ال يمكننا  وااللتزاماتعدم تحمل الديون  إزاءللغاية  ذرينأن نكون ح • 

ة بها كة في التدريباتوالمطاروتةبيقها سياسات وإجراءات شركتنا  تعل م  •  .الخاص 

 حماية األسرار التجارية و الخصوصية د.

 حماية المعلومات السرية والمسؤوليات .1

 استخدام معلومات فإن   في هذا الصدد،ووجعل نجاحها مستداًما.  "حيــاة "في تحقيق رؤية  تستخدمتعد المعلومات من أهم األصول التي 

، وضمان سريتها واكتمالها وإمكانية الوصول إليها في هذه العملية من المسؤوليات الواجب طكلالومطاركتها ب، بفعالية "حيــاة كـيـمـيــا"

 وفيما يلي تعريف لنةاق "المعلومات السرية": . التي تقع على عاتق جميع شركاتنا وموظفينا المطتركة 

 اح عنها،اإلفص إذا تم  أو شركائنا في العمل  "ـاة كـيـمـيــاحيـ" بــ المعلومات التي قد تكون مفيدة لمنافسينا، والتي قد تضر •

 بموارد "حيــاة "، والتةبيقات واإلجراءات التي طورها موظفو "حيــاة كـيـمـيــاـ "حقوق الملكية الفكرية واالبتكارات الخاصة ب •

 ." في إطار عقود العملحيــاة كـيـمـيــا"

 وعمالئها وشركائها التجاريين ومقدمي الخدمات، "كـيـمـيــاحيــاة "األسرار التجارية بين  •

البيانات المالية والتجارية والتطغيلية التي لم يتم اإلعالن عنها، والمعلومات الطخصية للموظفين، واألسعار، وتصميمات  •

 حول الموردين،نية، والمواصفات، وهويات العمالء المحتملين والفعليين، ومعلومات التقالمنتجات ، والدراية 

 ومقدمي الخدمات. ئنا التجاريينوشركاموظفينا وعمالئنا  سر جميع كلمات •

 ال يجوز لموظفينا استخدام مثل هذه المعلومات السرية التي يتم توفيرها لهم بسبب مناصبهم أو التي يمكنهم الوصول إليها أو معرفتها في

راف ثالثة. يجب أن تستمر مسؤوليات موظفينا اتجاه مثل هذه المعلومات إلى أجل مكان العمل، لتحقيق منفعة شخصية أو توفير ميزة ألط

 غير مسمى حتى بعد االنتهاء من وظيفتهم.
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 حماية البيانات الشخصية .2

ة أو مسؤوليتنا القانونية. يتم تنظيم نقل وتخزين وإتالف البيانات الطخصيمن صحاب المصلحة ألموظفينا والطخصية لبيانات الحماية تعد  

فينا فيما تستمر مسؤولية موظيجب أن يجب على موظفينا معرفة وتةبيق هذه السياسات. وانتهاك أمن البيانات في إطار سياسات الطركة. 

 .يتعلق بحماية البيانات الطخصية إلى أجل غير مسمى بعد مغادرتهم الطركة

 الحـوكــمـــــة والتـنـفـيــــــذ .3

 الواجبات والمسؤوليات  أ.

 واجبات ومسؤوليات الموظفين .1

 االمتثال للقوانين تحت أي ظرف من الظروف •

 

دد أو فرق الموارد البطرية عند التر المدراء، والعمل وفقًا لهذه القواعد، واستطارة والسلوك التجاريقراءة واستيعاب مدونة األخالقيات • 

 وطلب اآلراء والتوجيه،

 

)خط إخةار األخالقيات(  http://ethics.hayat.com.tr الموقع التالي عن االنتهاكات األخالقية التي تطهدها علىكتابيا اإلبالغ • 

 ودعم تقريرك بالمعلومات واألدلة دون الكطف عن هويتك أو تسمية نفسك.

 

لجنة األخالقيات إذا ُطلب منا تقديم معلومات أو دعم في عمليات التفتيش والتحقيقات األخالقية، والحفاظ على سرية  التعاون مع •

 المعلومات المتعلقة بالتحقيق.

 

 " سنويًا.التجاريوالسلوك  األخالقياتتقديم "إقرار التوافق مع مدونة  •

 

 واجبات ومسؤوليات المدراء .2

 التي تدعم مدونة األخالقيات.و ثقافة للطركة واستدامتهاإنطاء بيئة عمل ضرورية لخلق   •

 .ويماتنفيذ القوتالموظفين حول مدونة األخالقيات،  وتدريبودعم القدوة فيما يتعلق بتنفيذ مدونة األخالقيات، واسةة القيادة ب  •

 إرشاد الموظفين حول ما يجب القيام به عند استطارتهم،  •

تةبيق للتقليل المخاطر المتعلقة باألخالقيات، ووذلك العمليات التجارية وبيئات العمل التي تخضع إلشرافهم منظمة  كونالتأكد من  • 

 المحتملة. المتثالواألساليب الالزمة للقضاء على حاالت عدم ا لمناهجا
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 االمتثال عدم حاالت وتسوية األخالقيات لجنة تنظيم .ب

. "ـمـيــاحيــاة كـي" لــ العالمية األخالقيات لجنة قبل من تجاريال والسلوك األخالقيات بمدونة يتعلق فيما متثالاال عدم حاالت حل   يتم

 عدم يهاف يحدث التي الدولة أساس علىو الوظيفة أساس على انتخابهم يتم مؤقتين وأعضاء دائمين أعضاء من األخالقيات لجنة تتكون

 وما القرارات نوتدوي التفتيش، تقرير وتقديم لالجتماع، األخالقيات لجنة دعوة) األخالقيات للجنة أمينك التدقيق رئيس يعمل. االمتثال

 (.ذلك إلى

تتم   صواتاأل تساوي حالة وفي ،حسب تصويت األغلبية قراراتها تتخذو األقل على أعضاء وثالثة الرئيس مع األخالقيات لجنة تجتمع

 .الفور علىيتم   األخالقيات لجنة قراراتإن  تةبيق . اللجنة إلى لالنضمام آخر عضو دعوة

 وكوالسل األخالقيات لمدونة االمتثال عدم حاالت حل أجل من الدولة أساس على فرعية لجان تعيين العالمية األخالقيات للجنة يجوز

 .الداخلية نظمةاأل فيالمقد مة  الةلبات تفاصيل تحديد يتمو. التجاري

 

 "حيــاة كـيـمـيــالـ " العالمية األخالق لجنة

 

  الرئيس

  دائم عضو

  دائم عضو

  مؤقت عضو

  مؤقت عضو

  مؤقت عضو

 األمين

 المستهلك لمجموعة التنفيذي الرئيس

 البطرية  لمواردا رئيس نائب

 القانوني القسم رئيس

 الصلة ذات لوظيفةا رئيس نائب

 الصلة ذات المنةقة رئيس نائب

 الصلة ذات التابعة الطركة عام مدير

 تدقيقال رئيس

 

 

 األخالقيات خط خالل من عنها غالمبل   االنتهاك إخةارات في والتحقيق فحصالب األخرى قساماأل أو التدقيق إدارة األخالقيات لجنة تكلف قد

 .األخرى القنوات أو

 

 تجاه ملةالمحت االنتقامية والسلوكيات المواقف مع التسامح يتم لنو. والمخبرين المطتكين وهويات اإلخةارات بسرية االحتفاظ يتم

 .السرية لقواعد وفقًا سرعةب والتحقيق التفتيش عمليات إجراء يجب. األخالقية االنتهاكات عن الُمبل غين األشخاص

 

 

 عم يتماشى بما سنويًا واحدة مرة مراجعتها وتتم اإلدارة مجلس من بموافقةوالسلوك التجاري  لألخالقيات "حيــاة" مدونة نطر يتم

 .الفعلية والممارسات المتغيرة والظروف االحتياجات
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         ethics.hayat.com-ar الموقع  علىاالنتهاكات األخالقية ب أن يقوموا باإلخةار العمل شركاء وجميع ـاة"ــ"حيـ لموظفي يمكن

 hics.hayat.comet-fr و comethics.hayat.-en   لجنة قبل من المعين األخالقيات لجنة أمين قبل من اإلخةارات على االطالع يتم 

 .األخالقيات لجنة إلى تقديمها ويتم العالمية، األخالقيات

 

http://ar-ethics.hayat.com/
http://fr-ethics.hayat.com/
http://en-ethics.hayat.com/

