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 هياتمدونة أخالقيات  -1

 تجارةلل هياتالصحية ش.م.م، و للمنتجات ايجيبت هياتتحدد مدونة أخالقيات العمل التي يتبناها الموظفون وأصحاب المصلحة في 

كيميا"( معايير السلوك في عالقتنا التجارية  هيات" أو "هياتإليها فيما يلي باسم "والتوزيع ش.م.م، والشركات التابعة لهما )يُشار 

 بتبني هذه المبادئ، بحيث تظهر في سلوكياتهم.  هياتباعتبارها قيًما أساسية. وبالتالي، يلتزم جميع منتسبي 

قيمنا األخالقية األساسية، وإدارة تضارب المهني في إطار مجموعة من العناوين المتمثلة في  وكلسلوا قألخالا دعواق نةدومتدخل 

ظيم نالمصالح، ومسؤولياتنا، وحماية األسرار التجارية، والسرية، ويُعد قسم الحوكمة والتنفيذ هو المعني بإدارة مبادئ النظام األخالقي، وت

 .لجان األخالقيات، وضبط حاالت عدم المطابقة

 وك المهنيلسلق واألخالد اعوانة قدوم -2

 األخالقية األساسيةقيمنا  -أ

 وأصحاب المصلحة لديها بنزاهة في هياتتمثل األمانة والصدق قيمنا األساسية في جميع أنشطتنا التجارية، حيث يتصرف موظفو  -

 .جميع تعامالتهم مع بعضهم البعض

 .لتجاريةتمثل العدالة ورعاية حقوق الناس وخدمتهم واحدة من أهم مبادئنا األساسية المتبعة في أنشطتنا ا -

 .إلداريةا يعد احترام األفراد والمجتمع والتقاليد، واالمتثال لقوانين البلدان التي نعمل فيها واحدًا من أهم عناصر ثقافتنا التجارية وفلسفتنا -

 إدارة تضارب المصالح -ب

بها للحصول على مصلحة منص/ تضارب المصالح هو أي موقف يكون فيه لدى أي شخص أو منظمة إمكانية إساءة استخدام منصبه

 .شخصية أو تنظيمية

 .، فإننا نتجنب المواقف التي قد تؤدي إلى أو تولد انطباًعا بتضارب المصالح فيما يتعلق بأنشطتنا التجاريةهياتونظًرا النتمائنا إلى 

ك السلوكيات المتوقع صدورها ونوضح فيما يلي حاالت تضارب المصالح المحتملة، واإلجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحاالت، وكذل

 .هياتالمهني ل وكلسلوا قألخالا دعواقمن موظفينا وفقًا لمدونة 

 العالقات التجارية مع الموردين أو العمالء أو المنافسين -1

ق لإذا كانت هناك عالقة بين الزوجين أو األقارب أو أي عالقة وثيقة أخرى قد تؤدي إلى وجود تضارب محتمل في المصالح فيما يتع

كيميا، فإننا نقدم اإلخطارات ونأخذ االحتياطات الالزمة  هياتأو أي منافس ل( الموزع/التاجر)بمعامالتنا التجارية مع المورد أو العميل 

 .وفقًا لمبدأ الشفافية

ض بسلطة الشراء يرغب في شراء شيء ما من شركة يعمل فيها أحد أفراد  زم هذا األسرة، فيلتعلى سبيل المثال، إذا كان الموظف المفوَّ

 .الموظف بإبالغ رئيسه بهذه الحالة، والتأكد من اتخاذ التدابير الالزمة

، حيث نتشاور هياتأي شريك تجاري بحكم منصبنا في  من جانبنا، نتخذ التدابير الالزمة عند ظهور أي حالة تضارب في المصالح مع

 .تستوجب ذلكالتابعة لنا في الحاالت التي  مع مديرنا أو إدارة الموارد البشرية أو لجنة األخالقيات

 العالقات الزوجية أو القرابة بين الموظفين -2

 .نتجنب إنشاء آليات صنع القرار والتسلسل اإلداري مع أي عالقات وثيقة الصلة، مما قد يؤدي إلى تضارب في المصالح

 .الذي يُقدَّم سنويًا" ال لمدونة قواعد األخالق والسلوك المهنيإعالن االمتث"يلتزم موظفونا بإخطار اإلدارة العليا بهذه الحاالت في 

 .ال يمكن لموظفينا المشاركة في إجراءات التوظيف الممكنة لألشخاص الذين تربطهم بهم عالقة وثيقة

 العمل الجانبي -3

مل أو خارجها مقابل رسوم أو أو منظمة أثناء ساعات الع/تحت أي مسمى لدى أي فرد و هيات ايجيبتمن الضروري أال يعمل موظفو 

 ".تجار"أو " بائعين"منفعة مماثلة، أو القيام بأنشطة تتطلب، بشكل مباشر أو غير مباشر، تصنيفهم على أنهم 

العمل كأعضاء مجلس إدارة أو مدققي حسابات لشركات أخرى ما لم يحصلوا على موافقة مجلس إدارة هيات ايجيبتال يجوز لموظفي 

 .ومنافسيهاهيات ايجيبتكيميا، كما ال يجوز توظفيهم من قِبل منافسي  هيات

ومع ذلك، يمكن لموظفينا العمل كمديرين أو معلمين في الجمعيات أو الهيئات أو المؤسسات المهنية أو التعليمية التي تؤدي خدمة عامة 

 .الموارد البشرية والمدير العامبشرط عدم وجود حاالت تضارب مصالح، واعتماد هذا النشاط من قِبل مدير 

 يُستثنى من القيد المذكور أعاله الموظفون الذين يؤدون واجبات التحكيم والتوفيق والشهود الخبراء المكلفين من قِبل الهيئات القضائية

ٍو تام في ا الحالية على نحنبذل قصارى جهدنا حتى ال تعيقنا استثماراتنا الشخصية وأنشطتنا في هذا الصدد من أداء واجباتن. واإلدارية

 .الوقت المحدد

 عالقة تجاريةهيات ايجيبتالسابقون الذين تربطهم ب هياتموظفو  -4

من )أو شركاتها الفرعية كبائعين ومقاولين واستشاريين ومفوضين وممثلين وتجار، إلخ  هيات ايجيبتالعمل لدى  هياتيجوز لموظفي 

 :ة، شريطة استيفاء الشروط التاليهياتبعد ترك ( هم أو بوصفهم مديرين أو صناع قرارخالل تأسيس شركات أو عبر وجود شراكة بين

 يجب أال يكون للموظف سجل إجراءات تأديبية في الشركة السابقة. 
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  هيات  والمهام التي قام بها فيهيات ايجيبتفي حالة وجود تضارب في المصالح فيما يتعلق بالعمل الذي يريد القيام به لدى

ي إدارة الذي عمل ف هياتعلى سبيل المثال، إذا كان أحد موظفي . ن قبل، فيجب الحصول على موافقة لجنة األخالقياتمايجيبت

زم موافقة يستلهيات ايجيبتشراء المواد الخام من قبل قد أصبح ممثاًل لشركة توريد مواد خام في نفس المنطقة، فإن عمله لدى 

 .لجنة األخالقيات

عند إجراء تقييمها، تُقي ِم لجنة األخالقيات الملف الشخصي السابق للموظف، ومدى وجود تضارب مصالح محتمل في الحالة القائمة، 

 .ال تقل عن سنتين عقب تاريخ مغادرة الموظف السابق ويجوز لها تطبيق فترة تعليق للعمل

 تلقي الهدايا وتقديمها -5

ا شخصية، أو مساعدات، أو خدمات ترفيهية، أو خصومات خاصة، أو عموالت، إلخ من شأنها أن أي هداي طلب هياتال ينبغي لموظفي 

، أو اإلجراءات التي سيتخذونها في نطاق األنشطة التجارية. أيضاً، يلتزم موظفي هياتالقرارات التي سيتخذونها نيابةً عن تؤثر سلبًا على 

 بعدم قبول أي نوع من العروض. هيات

هور، مثل اللوحات، والز)دايا التي لها قيمة رمزية واضحة، وليس لها أي عائد تجاري نيابًة عن الشركة عند تقديمها إليها الهيجوز تسلم 

ومع ذلك، تُخَطر إدارة الموارد البشرية في الدولة أو إدارة الموارد البشرية . مع مراعاة القيم الثقافية المحلية( والشوكوالتة، وما إلى ذلك

 .حسب االقتضاء، بهذه المواقفالمركزية، 

مثل الخدمات الترفيهية، )في األنشطة المتعلقة بوظائفهم التي ترعاها أو تدفع أجرها أطراف ثالثة  هياتقد تؤدي مشاركة موظفي 

ال  لذا،. حإلى وجود تضارب محتمل في المصال( والدورات التدريبية المجانية، والندوات، واإلقامة، والرحالت، والعشاء، وما إلى ذلك

يجوز قبول دعوات المشاركة في األنشطة المجانية والمؤتمرات واالجتماعات الترويجية والدورات التدريبية التي تنظمها أطراف ثالثة 

 .إال بعد الحصول على موافقة خطية من المدير العام للبلد

 .تسري هذه المبادئ أيًضا على تقديم الهدايا

 األنشطة السياسية -6

 .بمراعاة األمور التالية عند قيامهم طواعية بأنشطة سياسية في إطار حقوقهم الدستورية هياتظفو يلتزم مو

  فيما يتعلق باألنشطة السياسية التي يشاركون فيها، يلتزم الموظفون بتجنب المواقف التي قد تؤدي إلى وجود تضارب في

يمكن استخدام اسم الشركة وملكيتها ومواردها في أنشطتهم في هذا الصدد، ال . المصالح مع واجباتهم ومسؤولياتهم الحالية

 .السياسية الشخصية
 ال يمكن أن يُطلب من الموظفين االنضمام إلى عضوية أي . ال يُسمح للموظفين بعمل دعاية سياسية في ساعات ومكان العمل

 وال يجوز إهدار ساعات العمل في هذه األنشطة.حزب سياسي، 

 إلعالم وتمثيل الشركةالعالقات مع وسائل ا -7

يخضع اإلدالء بأي بيان ألي هيئة بث نيابة عن الشركة أو حول . يجب اتباع سياسات الشركة وإجراءاتها في العالقات مع وسائل اإلعالم

ب الرئيس ائمؤتمر وما إلى ذلك كمتحدث باسم الشركة لموافقة ن/أي قضايا تتعلق بالشركة، أو إجراء أي مقابلة، أو المشاركة في أي ندوة

 .المعني

 نوفي هذا السياق، فإننا ال نعبر عن آرائنا الشخصية وإنما ننقل وجهة نظر الشركة فقط أمام الجمهور أو في المواقف التي يعتقد المستمعو

 .فيها أننا نتحدث نيابة عن الشركة

لمهنية والمنظمات غير الحكومية المماثلة، إذا كان ال يُقبل الحصول على أي أجر مقابل الواجبات أو األنشطة التي تُجرى في الجمعيات ا

 .كيميا هياتالحضور فيها بغرض تمثيل شركات 

 استخدام الموارد -8

لذا، يجب عدم استخدام أصول الشركة وموظفيها من أجل اآلخرين . ، يجب مراعاة مصالح الشركةهياتعند استخدام الموارد نيابة عن 

 .ومصالحهم

عند استخدام الموارد المخصصة لهم فيما يتعلق بعملهم . موارد الشركة على نحٍو مسؤول ووفقًا لمبدأ االقتصاد هياتيستخدم موظفي 

 .في اإلطار الذي تحدده اإلجراءات التنظيمية، ووفقًا لواجب العناية والمعقولية المتوقع منهم هياتووظائفهم، يتصرف موظفو 

ال يجوز للمديرين . بذلوا قصارى جهدهم إلدارة أعمالهم الخاصة في غير ساعات العملالوقت على أكفأ وجه، وي هياتيستغل موظفو 

 .استغالل موظفيهم لتنفيذ أعمالهم الشخصية

إذا كانت هذه الزيارات ضرورية، فيجب إجراؤها بطريقة ال تعيق سير العمل، . ال يُقبَل استقبال الزوار الخاصين خالل ساعات العمل

 .نية معقولةوإنهاؤها في فترة زم

 األصول التكنولوجية واالتصاالت

لمخزنة فيها وجميع البيانات ا هياتنتحمل المسؤولية عن حماية األصول التكنولوجية، وأنظمة الكمبيوتر، والتطبيقات التي نستخدمها في 

 إجراءات أمنية خاصة، ونهدف إلى اعتمادوتحقيقًا لهذه الغاية، نقوم بتطوير . من الوصول غير المصرح به والتلف، والتعديل، والسرقة

 .ضوابط بأعلى المعايير

، فإننا مسؤولون أيًضا عن استخدام األصول التكنولوجية وموارد البيانات على نحٍو آمن وأخالقي وقانوني هياتبصفتنا موظفين في 

 أي األجهزة اإللكترونية مثل الهواتف الذكية)ا هذا يعني أننا لن نستخدم األصول التكنولوجية أو األنظمة اإللكترونية لشركتن. وفعال

وأجهزة الكمبيوتر الشخصية المخصصة لالستخدام الشخصي والتي يمكنها الوصول إلى اإلنترنت، وحسابات المستخدمين، وعناوين 
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 الئمة، أو عنصرية، أولتنزيل أو إرسال محتويات غير مصرح بها، أو سياسية، أو غير م. ( البريد اإللكتروني، وأرقام الهواتف، إلخ

 .جنسية، أو مسيئة

 سوء السلوك -9

لة لهم بحكم مناصبهم لمصالحهم الشخصية أو مصالح أقاربهم،  هياتال يجوز لموظفي  بأي حال من األحوال استخدام صالحياتهم المخوَّ

ع بواجبات وظيفتهم، أو مخالفة أو الحصول على مكاسب شخصية من المعامالت التجارية التي يكونون جزًءا منها في إطار االضطال

 .القوانين وأخالقيات العمل وسياسات الشركة وإجراءاتها

 .أو العموالت أو منحها أو تقديمها بشكل مباشر أو غير مباشر/مع قبول الرشاوى و -تحت أي ظرف من الظروف-ال يمكن التسامح 

عضهم البعض أو من الموردين أو المنافسين أو العمالء، حيث ليس من المناسب للموظفين الرؤساء والمرؤوسين اقتراض أموال من ب

 . يُعد ذلك إخالاًل بمبدأ تجنب تضارب المصالح

 مسؤولياتنا -ج

انونية، فإننا باإلضافة إلى مسؤولياتنا الق. كيميا، فإننا نتصرف على نحٍو مسؤول فيما يتعلق بأنشطتنا التجارية هياتبصفتنا شركات 

 .مسؤولياتنا المذكورة أدناه تجاه شركائنا التجاريين، والمنافسين، والموظفين، والمجتمع، واإلنسانيةنتوخى الحرص للوفاء ب

 مسؤولياتنا القانونية -1

ية منعمل وفقًا للقوانين الوطنية والدولية في جميع البلدان التي نوجد بها، ونقدم معلومات دقيقة وكاملة ومفهومة للجهات والهيئات التنظي

 .الموعد المحددفي 

عند أداء أنشطتنا التجارية، فإننا نقف على قدم المساواة مع جميع المؤسسات والمنظمات العامة، والهيئات اإلدارية، والمنظمات غير 

 .الحكومية، واألحزاب السياسية، دون توقع الحصول على أي منفعة منها، ونفي بالتزاماتنا بروح من المسؤولية

 :نا القانونية، نتوقع من موظفينا وشركائنا التجاريينتماشيًا مع التزامات

  في مواقف صعبة، وتشويه سمعتها هياتتجنب جميع أنواع األنشطة التي من شأنها مخالفة القوانين، ووضع. 
 العمل وفق شروط العمل المنصوص عليها في قانون العمل واألنظمة األخرى. 

 المسؤوليات تجاه شركائنا في العمل -2

 .مالء هو أولويتنا القصوى، حيث نقدم سلعنا وخدماتنا في الوقت المحدد على النحو الموعودرضا الع

 .نبذل قصارى جهدنا للوفاء بمسؤولياتنا تجاه موردينا في الوقت المحدد

 .نحن ملتزمون بحماية المعلومات السرية لشركائنا التجاريين. نتعامل مع شركائنا التجاريين باحترام وإنصاف ولطف

 نهج المنافسة لدينا والمسؤوليات تجاه صناعتنا -3

ا لقواعد نعمل وفقً . نؤمن بأن المنافسة العادلة والحرة أمر بالغ األهمية لنجاح شركاتنا، ومصلحة عمالئنا، وتطوير السوق الذي نعمل فيه

 .بها المنافسة العادلة، والقوانين واللوائح الداعمة األخرى في المناطق الجغرافية التي نعمل

لن نكون طرفًا بشكل مباشر أو غير مباشر في أي اتفاقيات أو نشارك في أي إجراء مع منافسينا أو األشخاص والمنظمات األخرى التي 

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

 المسؤوليات تجاه موظفينا -4

قوقهم لدينا موظفينا يمارسون ح. ة ونزاهة، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وعادلة وغير عنصريةنتعامل مع موظفينا بأمان

 .الشخصية على نحٍو تام وفي الوقت المحدد، ونبذل الجهود الالزمة لضمان تطويرهم مهنيًا وشخصيًا
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 بيئة عمل عادلة وآمنة 

ة نقوم بتقييم موظفينا ومرشحينا وفقًا لمبادئ المساوا. بيئة عمل يشعر فيها جميع موظفينا بالعدالة واألمان إلنشاءنولي أهمية كبيرة 

نتخذ القرارات المتعلقة بالتدريب والوظيفة والتوظيف والترقية وفقًا للسياسات واإلجراءات التنظيمية، ومن خالل النظر في . واإلنصاف

 .وقدرات الشخص، وخبراته، وسلوكه، وأداءه، وإمكاناتهبعض الصفات مثل متطلبات العمل، 

، عنصريةوال، اللغة أساس على التمييز من من أنواع نوع أي مع التسامح ال يمكن. الشخصية ومساحاتهم لموظفينا الخاصة هياتال نحترم

 نع مسؤواًل  هيات في موظف يُعد كل. الموظفين بين إلخ، واإلعاقات، والعمر، والمذهب، والدين، السياسية واألفكار، والجنس، واللون

 .االحترام يسود حيث العمل بيئة وتعزيز حماية

 .نهدف إلى خلق بيئة عمل إيجابية ومتماسكة تدعم التعاون، وتسمح لألشخاص من مختلف األديان واألفكار واآلراء بالعمل في وئام

 التحرش والمضايقات 

أو عاطفية لموظفينا أو من قِبل الموظفين التابعين ألصحاب المصلحة لدينا الذين تربطنا بهم /جنسية ولن يُتسامح مع أي إساءة جسدية أو 

أيًضا، لن نتسامح مع السلوكيات العدوانية التي قد تنتهك حق . عالقة عمل، في مكان العمل أو في أي مكان يتواجدون فيه بسبب العمل

 .ادهم وروحهم، أو أي نوع من أنواع الشجار الذي ينطوي على عنف لفظياألشخاص في الخصوصية، وتضر بسالمة وصحة أجس

من ناحية أخرى، لن يُتسامح مع التصرفات التي تمثل أي نوع من أنواع المضايقات، باعتبارها تصرفات منهجية ومخطط لها لدفع 

 . شخص ما إلى االستقالة أو انخفاض أدائه للعمل أو إقصائه من العمل

 :إذا
 العمل، أو بسبب الموظف فيه يتواجد آخر مكانأي  في أو العمل مكان في سلوك ظهر 
 له، أو ومخطط منهجي بشكل أكثر أو واحد شخص من سلوك صدر 
 ترهيب شخص ما، أو تهدئته، أو إيقافه عن العمل، أو اإلضرار بوضعه المهني وعالقاته  إلى صراحةً  يهدف السلوك كان

 االجتماعية، أو
  مجموعة من المواقف والسلوكيات الكيدية والمتعمدة والسلبية،اتخذ السلوك شكل 

مع مثل هذه السلوكيات في بيئات العمل، حيث تمثل إخالاًل بكل من مدونة  هياتلذا، ال تتسامح . فإن ذلك يُعد نوًعا من أنواع المضايقات

 .األخالقيات والقوانين

 الصحة والسالمة المهنية 

الالزمة  (ظروف عمل مناسبة، معدات حماية، تدريب، إلخ)المهنية الخاصة بنا، نتبنى تنفيذ الممارسات  في إطار سياسة الصحة والسالمة

 .للحفاظ على صحة موظفينا وتوفير بيئة عمل آمنة

 :في هذا النطاق، نتوقع من جميع موظفينا

 معرفة سياسات وإجراءات الصحة والسالمة المهنية المعمول بها. 
 وانين ، والمعايير والقهياتالتجارية وفقًا لقيم ومبادئ  هياتصحة والسالمة المقدمة من أجل تحسين الاعتماد وتطبيق حلول ال

 .الدولية
 إدراك مسؤوليتهم الشخصية عن اتخاذ السلوكيات اآلمنة عند أداء أنشطتهم. 
 إخطار المديرين فور علمهم بأي حالة تشكل تهديدًا لصحة اإلنسان والسالمة المهنية. 
 المشاركة في أي تدريب للصحة والسالمة المهنية، يُلَزم كل موظف لدينا بحضوره بانتظام. 

 

 المسؤوليات تجاه المجتمع واإلنسانية -5

حظى ة ت قوق حماي سان ح ية اإلن قراط م دي ئة، وال ي ب فاظ وال ح لى وال اه ع رف تماعي ال سالم االج ية وال أهم يرة ب ب  ك

دى يات، ل يث ه تد ح ع ة ن شارك م ال ي ب ع ف شاري ية م سؤول م ية ال تماع تي االج هدف ال ى ت يق إل ق ح  األهداف هذه ت

تي ق وال تواف يم مع ت بادئ ق يات وم بارها ه ت اع دخل ب ي ت طاق ف نامس ن ت ي ية ؤول تماع صرف .االج ت ل ي  موظف ك

ي يات ف ع ه داف ه ب ون ا مواطنوا ك ي االحو ضوعات ف مو ية ال ع تم مج  .ال

 

راعي يم ن يد ق قال ة وت قاف ل وث لد ك عمل ب يه ن  .ف

 

حن تزم ن ل صرف ن ت ون وفقوا ون قان عمل ل صري ال م ير ال سات نظمة ود عمل م ية ال دول تي ال عد ال ة ت صر جمهوري  م

ية عرب يها طرفوا ال يم ف لق اف ع ت عدم ي غالل ب ت س ة ا فال عمال لب ، األط ط نا من ون نا موردي ثال وعمالئ ت ها االم  .ل

ار هذا عي اإلط شري ت ك ال ذل   .ك

 

ي نا إطار ف ت س يا س ية،  ئ ي ب ضل ال ف تخدام ن س يات ا وج نول ك ت قة ال صدي ئة ال ي ب ل ي ل نا ف رارات قة ق ل ع ت م  ال

ثمار ت س اال   ب

نع م نا ل ت شط ار إحداث من أن ية آث ب ل س لى  ئة، ع ي ب يث ال ست ح ا خدمن ية مواردن ع ي ب ط ية ال عال ف فاءة، ب  وك

تخذ ير ون داب لى ت لى ع توى أع س صال م ئ ت س مخاطر ال ية ال ئ ي ب  .جذورها من ال
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 هياتالمسؤوليات نيابة عن  -6

 .لذا، من واجبنا الحفاظ على سمعتنا على أعلى مستوى. ب نزاهتنا وكفاءتنا المهنيةيعتمد شركاؤنا التجاريون علينا بسب

ضحيات تنقدم منتجاتنا وخدماتنا لعمالئنا، وفقًا للقوانين، وسياسات الشركة، والمعايير الدولية، والتزاماتنا، ومبادئنا األخالقية، ونقدم ال

 .والجهود الالزمة للوفاء بالتزاماتنا

 .ة والصدق والموثوقية مبادئنا األساسية، ونهدف إلى العمل مع شركائنا التجاريين وزمالئنا الذين يتبنونهاتمثل األمان

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي 

عند  "فيما يتعلق بوسائل التواصل االجتماعيهيات ايجيبتمدونة قواعد السلوك الخاصة ب"، فإننا نعمل وفقًا لـ هياتباعتبارنا موظفي 

لذا،  .الولوج إلى حساباتنا الشخصية على منصات التواصل االجتماعي مثل المدونات، أو تويتر، أو فيسبوك، أو لينكد إن، أو إنستجرام

 .كيميا هياتفإننا نتجنب نشر أي عبارات في وسائل التواصل االجتماعي قد تبدو وكأنها تمثل 

 اتباع القواعد والتصرف بمسؤولية 

لمهني تحدد مدونة قواعد األخالق والسلوك ا. هياتوالتصرف بمسؤولية نابعًا من االحترام المتبادل والقيم التي تتبناها  يُعد اتباع القواعد

 .والسياسات واإلجراءات األخرى القواعد التي ترشدنا إلى كيفية التصرف فيما يتعلق بأنشطتنا التجارية وأداء واجباتنا

 :ن عن، فإننا مسؤولوهياتباعتبارنا موظفي 

 أداء واجباتنا بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة. 
 تجنب السلوكيات واألفعال التي قد تضر بسمعة الشركة. 
  تجنب المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أنشطة غير قانونية، وإخطار رؤسائنا ومديري الموارد البشرية فور علمنا

 .بوجود مثل هذه األنشطة
  ل الديون وااللتزامات التي ال يمكننا الوفاء بهاعدم تحممراعاة. 
 التعرف على سياسات وإجراءات شركتنا، والمشاركة في التدريبات حولها، وتطبيق هذه اإلجراءات. 

 حماية األسرار التجارية والسرية -د

 حماية المعلومات السرية والمسؤوليات -1

ام في هذا الصدد، يدخل استخد. وجعل نجاحها مستداًما هياتتعد المعلومات واحدة من أهم األصول التي ينبغي استخدامها في تحقيق رؤية 

استخداًما فعااًل، ومشاركتها على نحٍو صحيح، وضمان سريتها واكتمالها وإمكانية الوصول إليها في هذه العملية، هيات ايجيبتمعلومات 

 ": المعلومات السرية"ونورد فيما يلي نطاق . ليات المشتركة لجميع شركاتنا وموظفيناضمن المسؤو

  أو شركائنا التجاريين عند اإلفصاح عنهاهيات ايجيبتأي معلومات قد تكون مفيدة لمنافسينا، لكنها تضر. 
 خدام موارد باست هياتكيميا، والتطبيقات واإلجراءات التي يطورها موظفو  هياتحقوق الملكية الفكرية واالبتكارات الخاصة ب

 .وفقًا لعقود تجاريةهيات ايجيبت
  وعمالئها وشركائها التجاريين ومقدمي الخدماتهيات ايجيبتاألسرار التجارية بين. 
 ميمات صية للموظفين، واألسعار، وتصالبيانات المالية والتجارية والتشغيلية التي لم يُفَصح عنه للجمهور، والمعلومات الشخ

 .المنتجات، والمعرفة الفنية، والمواصفات، وهويات العمالء المحتملين والفعليين، وأي معلومات حول الموردين
 جميع كلمات المرور التي تتيح الوصول لموظفينا وعمالئنا وشركائنا التجاريين ومقدمي الخدمات. 

ومات السرية التي يحصلوا عليها بحكم مناصبهم أو التي يمكنهم الوصول إليها أو معرفتها في مكان ال يجوز لموظفينا استخدام هذه المعل

تستمر مسؤوليات موظفينا فيما يتعلق بهذه المعلومات إلى أجل غير . العمل للحصول على منفعة شخصية أو تقديم مزايا ألطراف ثالثة

 .مسمى حتى بعد إنهاء تعيينهم

 الشخصيةحماية البيانات  -2

ية وتخزينها يتم تنظيم نقل البيانات الشخص. تدخل حماية البيانات الشخصية لموظفينا وأصحاب المصلحة لدينا ضمن مسؤوليتنا القانونية

ا وظفينا فيمتستمر مسؤولية م. يلتزم موظفونا بمعرفة هذه السياسات وتطبيقها. وإتالفها، أو انتهاك أمن البيانات في إطار سياسات الشركة

 .يتعلق بحماية البيانات الشخصية إلى أجل غير مسمى حتى بعد مغادرتهم الشركة

 الحوكمة والتنفيذ -3

 الواجبات والمسؤوليات -أ

 واجبات الموظفين ومسؤولياتهم -1

 االمتثال للقوانين تحت أي ظرف من الظروف. 
  لهذه القواعد، واستشارة المديرين أو فريق الموارد المهني واستيعابها، والعمل وفقًا  وكلسلوا قألخالا دعواق نةدومقراءة

 .البشرية في حالة الحيرة، وطلب اآلراء والتوجيه
  تقديم تقرير كتابي عن االنتهاكات األخالقية التي تشهدها علىethics.hayat.com-ar او  ethics.hayat.com-en  ( خط

 .، ودعم تقريرك بالمعلومات واألدلة دون اإلفصاح عن هويتك أو ذكر اسمك(اإلبالغ عن األخالقيات

https://hayat-holding.results-eu.highbond.com/questionnaire_responses/ktvWUeoCBzs8wUPNyKNf/edit
https://hayat-holding.results-eu.highbond.com/questionnaire_responses/nde5MC3TfoVkFmUHLmKh/edit
https://hayat-holding.results-eu.highbond.com/questionnaire_responses/nde5MC3TfoVkFmUHLmKh/edit
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  التعاون مع لجنة األخالقيات في حالة طلب تقديم معلومات أو دعم في عمليات فحص حاالت االنتهاكات األخالقية والتحقيق

 .فيها، وكذلك الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالتحقيق
  سنويًا" قواعد األخالق والسلوك المهني مدونةلإقرار االمتثال "تقديم. 

 ومسؤولياتهمواجبات المديرين  -2

 إنشاء بيئة عمل تهدف إلى تكوين ثقافة للشركة واستدامتها، بحيث تدعم مدونة األخالقيات. 
 يكونوا قدوة فيما يتعلق بتنفيذ مدونة األخالقيات، وتدريب الموظفين ودعمهم بشأنها، وتطبيق وسائل معالجة. 
 إرشاد الموظفين حول ما يجب القيام به عند استشارتهم. 
 العمليات التجارية وبيئات العمل التي تخضع إلشرافهم بحيث تعمل على تقليل المخاطر المتعلقة باألخالقيات،  ضمان هيكلة

 .وتطبيق النهج واألساليب الالزمة للقضاء على حاالت عدم المطابقة المحتملة

 إدارة لجنة األخالقيات لحاالت عدم المطابقة والحلول الصادرة بشأنها -ب

 .على تسوية حاالت عدم المطابقة فيما يتعلق بمدونة قواعد األخالق والسلوك المهنيهيات ايجيبتقيات المركزية في تعمل لجنة األخال

 .تتألف لجنة األخالقيات من أعضاء دائمين وأعضاء مؤقتين يتم انتخابهم على أساس البلد الذي توجد فيه حالة عدم االمتثال، والوظيفة

دعوة لجنة األخالقيات لالجتماع، وتقديم تقرير الفحص، وتدوين )ن سر لجنة األخالقيات، بحيث يقوم بـ يعمل رئيس إدارة التدقيق كأمي

 (.القرارات، وما إلى ذلك

ضو وفي حالة تساوي األصوات، يُدعى ع. تجتمع لجنة األخالقيات مع الرئيس وثالثة أعضاء على األقل، بحيث تتخذ قراراتها باألغلبية

 .وتُطبق قرارات لجنة األخالقيات فوًرا. للجنةآخر لالنضمام إلى ا

مدونة قواعد األخالق مع يجوز للجنة األخالقيات المركزية تعيين لجان فرعية على أساس البلد من أجل تسوية حاالت عدم المطابقة 

 .تُحدَّد تفاصيل الطلبات في اللوائح الداخلية. والسلوك المهني

 كيميا هياتلجنة األخالقيات المركزية ب
 المنتجات االستهالكيةالرئيس التنفيذي لمجموعة  الرئيس

 الموارد البشرية دارةإلرئيس النائب  العضو الدائم 

 رئيس اإلدارة القانونية العضو الدائم 

 ذات الصلة لوظيفةلرئيس النائب  العضو المؤقت

 ذات الصلة لمنطقةلرئيس النائب  العضو المؤقت 

 عام الشركة التابعة ذات الصلةمدير  العضو المؤقت 

 رئيس إدارة التدقيق أمين السر 

يجوز للجنة األخالقيات تكليف إدارة التدقيق أو اإلدارات األخرى بفحص اإلخطارات المقدمة بشأن حاالت االنتهاكات المبلغ عنها من 

 . خالل خط األخالقيات أو القنوات األخرى، والتحقيق فيها

لن يُتسامح مع المواقف والسلوكيات االنتقامية المحتملة تجاه . سرية اإلخطارات وهويات مقدمي الشكوى والمخطرينيتعين الحفاظ على 

 .تُجرى عمليات الفحص والتحقيق على وجه السرعة وفقًا لقواعد السرية. األشخاص الذين يبلغون عن االنتهاكات األخالقية

بموافقة مجلس اإلدارة، ويجري مراجعتها مرة واحدة سنويًا بما يتماشى مع  هياتلتُنَشر مدونة قواعد األخالق والسلوك المهني 

 .االحتياجات، والظروف المتغيرة، والممارسات الفعلية

 en-  او ethics.hayat.com-arوجميع الشركاء التجاريين إرسال إخطارات باالنتهاكات األخالقية على  هياتيمكن لموظفي 
ethics.hayat.com يَط لع أمين سر لجنة األخالقيات الذي تعي نه لجنة األخالقيات المركزية على اإلخطارات قبل تقديمها إلى اللجنة. 

 

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

