مجموعة اﻻكتور

مدونة اﻷخﻼقيات

تم يد
مرحبا بك مدونة اﻷخﻼقيات ﻟدﻳﻨا مجموعة اﻻكتور ،ن ث ا ياة اﻷعمال ال سرع النمو اﳌستدام
وتحسن نوعية ا ياة ا تمعات جميع أنحاء العالم .ما نفعله وكيف نتصرف وما نقوله له تأث يحدد معاي
ال ا ة لدينا ،غض النظر عن اﳌ ان الذي ع ش أو عمل فيه .و تطلب اﻷمر ج دا جماعيا وفرديا لتحقيق ال دف
اﳌتمثل بناء ب ئة عمل أخﻼقية وآمنة ومستقبل أفضل ل ميع.
ذا اﻻمتداد العاﳌي و ش ادة ع جودة العمل الذي يتوقعه عمﻼؤنا منا والثقة ال منحونا إيا ا .ذا امتياز
عظيم ،ولكنه أيضا مسئولية كب ة .يجب أن نضمن من خﻼل إجراءاتنا أن يظل موظفونا وشر اؤنا العمل أ اء
وآمن ن ،وأن نتعامل مع عضنا البعض باح ام ،وأن نتصرف ش ل جما كنموذج يحتذى به الشر ات.
و ما أن عاﳌنا أصبح أك عقيدا وتطلبا ،مع ظ ور تحديات جديدة طر قنا ،فمن الضروري أن نل م بمبادئنا وأن
نظل يقظ ن بأن نتصرف شفافية و الطر قة ال يحة .ترسم قيمنا اﻷساسية اﳌسار ،وتضع مدونة اﻷخﻼقيات
ذا الطر ق ب ا ة وشفافية وصدق ل يوم.
لدينا اﳌبادئ اﳌتعلقة بكيفية الس
عد ذه اﳌدونة مصدرا رئ سيا للعثور ع إجابات عند مواج ة أسئلة وقرارات صعبة يتع ن اتخاذ ا .إ ا تدل ع
مسئولية ا موعة ،اﳌب ية ع تفا ي موظفينا إدارة اﻷعمال ش ل أخﻼ ومتوافق تماما مع قيمنا اﻷساسية
بال سبة؛ لبعضنا البعض وﻷ اب اﳌص ة لدينا وللمجتمعات ال عمل ف ا .و التا  ،حالة الشك ،غض
النظر عن م اﻷمر أو صغره ،أحثك ع قراءة قواعدنا ل صول ع توج ات .و ذا لم تكن متأكدا من أفضل
مسار للعمل ،ف استخدام أي من اﳌوارد اﳌدرجة ذه اﳌدونة ل صول ع اﳌشورة .لن تواجه أبدا ثأرا لطرح
أسئلة و ثارة مخاوف "بحسن نية".
شكرا لكم جميعا ع تفانيكم اﳌستمر معاي ال ا ة العالية لدينا.
افثيميوس بولوتاس
الرئ س التنفيذي موعة اﻻكتور

قيمﻨا
ا دارة وت افؤ اﻟفرص :نحن عزز اﻷخﻼق وا دارة وت افؤ الفرص م ان العمل ،ونح م التنوع.
اﻟتعاون واﻟتم :

عا

د ا ما والتعاون والتم ع اﳌستوى الفردي وا ما .

اﻹنجاز واﻟكفاءة :نل م با ودة العالية لعملنا والشفافية واﳌرونة
اﳌستمر لقدرتنا التنافسية.
اﻻبت ار و أفضل اﳌمارسات :س ثمر
للطر قة ال عمل ا.

اﻻبت ار والتقنيات اﳌتطورة وأفضل اﳌمارسات دف التحس ن اﳌستمر

اﻟ ا ة واﻻح ام :عمل شفافية وو بي واجتما ،
اﻟ
اﻟ

عملياتنا التجارة ،و س

إ التحس ن

ع اﳌعاملة ا

مة والكرامة ميع الناس.

يع واﻟتقدم :س ثمر معرفة وخ ات موظفينا ،ندعم عملية التعلم اﳌستمر من أجل تطو ر م ش ل أك .
ة واﻟسﻼمة :نجعل

ة وسﻼمة موظفينا ع رأس أولو اتنا.
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مقدمة
مجموعة اﻻك )اﳌشار إل ا فيما عد باسم "اﻻكتور"( ،نحن نل م بالسلوك اﻷخﻼ والقانو ي جميع عامﻼتنا
ومتطلبات اﻻمتثال وأ شطة أعمالنا .لﻼل ام ذا اﻻل ام ،ن شارك جميعا مسئولية ف م اﳌعاي اﳌعمول ا
والسلوك اﳌتوقع .يجب علينا جميعا اح ام القانون واﻻمتثال له عند أداء واجباتنا .ا ل بالقانون ل س عذرا ،ومن
الضروري ش ل خاص أن ن ون ع دراية بالقضايا اﳌتعلقة ب نفيذ عملنا.
سمعتنا ن يجة مباشرة لكيفية :التواصل ،التفاعل مع عضنا البعض ومع اﻵخر ن ،اتخاذ القرارات والتصرف بناء
عل ا .ذه الطرقة ال نب ا الثقة ونحافظ عل ا مع عضنا البعض ومع جميع أ اب اﳌص ة لدينا .سواء
كنا عمل مجال البناء ،اﻻمتيازات ،الب ئة ،مصادر الطاقة اﳌتجددة ،أو التطو ر وا دمات العقار ة ،فإننا
ن شارك جميعا نفس القيم ال تحرك سلوكنا وأفعالنا.
ب نما تحدد قيمنا اﳌسار ،تحدد مدونة اﻷخﻼقيات ا اصة بنا )اﳌشار إل ا فيما عد باسم "اﳌدونة"( ما نتوقعه من
عضنا البعض.
مدونة اﻷخﻼقيات
ما اﳌدونة؟
اﳌدونة مجموعة من اﳌبادئ والقواعد اﻷساسية ال ش ل إطار عمل كيفية سلوكنا وكيف نتصرف ل ما
نقوم به .إ ا تحدد اﳌعاي واﳌسئوليات واﻻل امات اﻷخﻼقية حول كيفية عملنا ،كيفية التفاعل مع عضنا البعض،
الشركة وكيف نب الثقة ونحافظ عل ا .عت اﳌدونة جزءا ﻻ يتجزأ
كيف نتصرف ش ل جما كمواطن صا
من برنامج اﻻمتثال لل ا ة.
ﳌاذا نحتاج إ مدونة؟
نحن ع ش عالم معقد به العديد من القوان ن ،اللوائح ،اﳌعاي والسلوكيات اﳌتوقعة ال نتحمل جميعا
مسئولية اﻻل ام ا .اﳌدونة دليلنا حول كيفية التعامل مع ذا التعقيد والتأكد من قيامنا بال ء ال يح
ل مرة .عندما نواجه موقفا صعبا ،أو لدينا شك ما و يح ،فإن اﳌدونة موجودة ﳌساعدتنا اتخاذ قرارنا.

ب نما غطي اﳌدونة ا وانب اﻷك شيوعا واﻷك أ مية سلوكنا اليومي ،ف ل ست شاملة وﻻ يمكن أن ت ون
شاملة .يقصد ا نقطة بداية لتقديم التوجيه ومساعدتك العثور ع اﳌوارد اﳌتاحة إذا كنت بحاجة إ مز د من
اﳌعلومات.
ﻻ تتضمن ذه اﳌدونة بالضرورة جميع اﻷح ام القانونية والتنظيمية ال قد تنطبق ع منطقة معينة ،و حاﻻت
اﻷح ام اﳌتناقضة أو اﳌتضار ة ،سود اﻹطار القانو ي والتنظي اﳌعمول به ل ل منطقة معينة.
ع من تﻨطبق اﳌدونة
تنطبق اﳌدونة ع جميع موظفي اﻻكتور ،غض النظر عن نوع عمل م )ع س يل اﳌثال ،بدوام جز ي ،بدوام ك ،
نوع العقد ،وما إ ذلك( ،وموظفي أي كيانات تدير ا اﻻكتور.
مسئوليات اﳌوظف
ل موظف مسئول عن اك ساب ف م أسا ﻟلمدونة وأح ام ا واﻻمتثال ﻟ ا.
بصفتك موظفا ،يجب أن تف م سياسات و جراءات اﻻكتور ذات الصلة عملك ،وأن ت ون ع دراية بموارد اﻻمتثال
اﳌتاحة لك بما ذلك إجراء التحدث إ اﻻكتور و ثارة أي مخاوف شأن ان اك محتمل دون تأخ .
مسئوليات اﳌدير
من اﳌتوقع أن ﻳتصرف ل ص
باﻹضافة إ اﳌسئوﻟيات كموظف.

اﻻكتور ﻟدﻳه مﻨصب إداري كﻨموذج ﻳحتذى به ﻟلمدونة وأح ام ا،

بصفتك مديرا ،فقد زادت ال اماتك فيما يتعلق باﻻمتثال ل ذه القواعد .يجب أن تتأكد من أنك ﻻ "تتحدث عن
الكﻼم" فحسب ،بل يجب عليك أيضا "الس ا ديث".
ع ع التحدث دون أي خوف من الثأر؛ دعم اﻵخر ن ف م م
يجب عليك يئة ب ئة من اﻻنفتاح والشفافية
للمدونة وأح ام ا؛ وتتصرف دائما سياق مبادئ اﳌدونة.

توقعات اﻻكتور من اﻷطراف اﻟثاﻟثة
ضع ذا مر ع :ﳌز د من اﳌعلومات ،ير الرجوع إ "مدونة أخﻼقيات شر اء اﻷعمال"
اﻷطراف الثالثة ال تتفاعل مع اﻻكتور ،مثل شر اء اﻷعمال ،اﳌوردين ،اﳌقاول ن ،مقاول ن الباطن ،الوسطاء،
العمﻼء وأي ص يقدم خدمات لشر ات ا موعة أو يتصرف نيابة عن ا موعة ،من اﳌتوقع أن يدعم و طبق
نفس اﳌتطلبات واﳌبادئ الواردة ذه اﳌدونة وتجنب ال س ب أو اﳌسا مة اﻷ شطة ال تن ك مبادئ اﳌدونة.
كيف تدﻳراﻻكتور اﻻمتثال
ضع ذا مر ع :ﳌز د من اﳌعلومات ،ير الرجوع إ "برنامج اﻻمتثال لل ا ة"
اﻻﻟ ام -اﻟتقييم -اﻟتصرف -اﳌر اقبة :اﻟتحس ن دائما
شمل برنامج اﻻكتور لﻼمتثال لل ا ة جميع اﻷدوات واﳌوارد اﳌتاحة لدعم ثقافة ال ا ة .ي بع ال نامج ن ا قائما
ع ا اطر ،وأفضل اﳌمارسات العاﳌية ،و و مكرس للتحس ن اﳌستمر و تم تحديثه بانتظام.
من خﻼل برنامج اﻻمتثال لل ا ة ،نقوم بما ي :
 اﻻنخراط
للمدونة،

اﻹجراءات اﳌصممة لضمان اﻻمتثال للمدونة ،أي منع واك شاف ومعا ة أي ان ا ات

 اتخاذ تداب معقولة للتخفيف من مخاطر ال ا ة ال قد تضر سمعتنا أو تؤثر ع عملياتنا )ع س يل
اﳌثال ،وسائل اﻹعﻼم اﳌعاكسة ،العقو ات اﳌفروضة ،وما إ ذلك( و
 تنفيذ ضوابط داخلية وقائية وكشفية لضمان اﻻمتثال ل نامج اﻻمتثال لل ا ة والسياسات واﻹجراءات
ذات الصلة.

كيف ندﻳر أعماﻟﻨا
عمل العديد من البلدان حول العالم ،ونركز ع اﳌشار ع ال تؤثر ش ل مباشر أو غ مباشر ع مستو ات
مع شة الناس .تقع ع عاتقنا مسئولية ف م واتباع القوان ن واللوائح ا اصة ب ل بلد عمل فيه ،و جراء أعمالنا
ش ل أخﻼ  .ذا ما نتوقعه من أنفسنا ومن اﻷطراف ا ارجية ل يوم و ل شاط .نحن نزرع ثقافة مؤسسية
شمل ما ي :
عز ز ب ئة عمل

ية وآمﻨة

ضع ذا مر ع :ﳌز د من اﳌعلومات حول برنامج ال
والسﻼمة" ا اصة بنا

ة والسﻼمة ا اص بنا ،ير الرجوع إ "سياسة ال

ة

أعظم ثروتنا وأولو نا الك ى م موظفونا .ل ذا الغرض ،عمل ل يوم ل فاظ ع ب ئة عمل آمنة و
ل ميع.
قواعد ال ة والسﻼمة اﳌ نية للموظف ن العمل مطلب ماية حياة اﻹ سان.

ية

نحن ن بع أفضل اﳌمارسات العاﳌية واﳌعاي العاﳌية ال وضع ا منظمة العمل الدولية )اﳌشار إل ا فيما عد باسم
"منظمة العمل الدولية"( ﻹ شاء وصيانة وتحس ن برنامج قوي لل ة والسﻼمة التنظيمية موعة اﻻكتور .نجري
تقييمات متكررة اطر ال ة والسﻼمة جميع كيانات ومشار ع مجموعة اﻻكتور والقطاعات ال شغيلية
)اﻹ شاءات ،مصادر الطقاة اﳌتجددة ،العقارات البي ية ،خدمات التطو ر ،اﻻمتيازات( ،لتحديد ال ديدات ا ديدة
وتحس ن ج ودنا تقليل حوادث ال ة والسﻼمة.
يتعزز ال امان بب ئة عمل ية وآمنة من خﻼل عدم ال سامح مطلقا مع أي انحرافات ع ا .نتخذ جميع اﻹجراءات
الوقائية الﻼزمة ضد ا وادث واﻷمراض اﳌ نية أماكن العمل ومواقع البناء .نحن نطبق أنظمة إدارة ال ة
والسﻼمة اﳌعتمدة ع جميع شر ات ا موعة بناء ع معيار  ،OHSAS 18001دف اتباع ن موحد ومت امل
للقضايا اﳌتعلقة بال ة والسﻼمة العمل.
عز زممارسات اﻟعمل اﻷخﻼقية

نتحمل مسئولية تجاه أنفسنا وأ اب اﳌص ة لدينا )اﳌوظفون ،اﳌس ثمرون ،اﻷطراف الثالثة ،ا تمعات،
ا ومة والعمﻼء( للمشاركة ممارسات العمل اﻷخﻼقية والقانونية.
تل م اﻻكتور بممارسات العمل اﻷخﻼقية كجزء من اس اتيجي نا لﻼستدامة اﳌتوافقة مع أ داف التنمية
اﻻس اتيجية لﻸمم اﳌتحدة لعام  .2030تطبق ثقافة ال ا ة لدينا سياسة عدم ال سامح مطلقا مع أي ش ل من
أش ال ا رائم اﳌالية )اﻻحتيال ،الفساد ،إساءة استخدام السوق وما إ ذلك( وأي ش ل آخر من أش ال السلوك
غ اﻷخﻼ من خﻼل برنامج اﻻمتثال القوي لل ا ة.
ل ذا الغرض ،نحن ﻻ س ل أو شارك أي عمل من شأنه أن يمنح أو يدرك أنه يمنح م ة غ عادلة .نحن ن نافس
ش ل عادل السوق وﻻ نتغا عن أي سلوك أو ممارسة تمنع اﳌنافسة العادلة ،مثل :رشوة اﳌوظف ن العمومي ن
أو أي ص آخر؛ استغﻼل اﳌركز اﳌ يمن لتحديد أسعار البيع السوق؛ تزو ر اﳌعلومات للتأث ع القرارات؛
التﻼعب عملية تقديم العطاءات؛ وممارسات التواطؤ مع أي من اﻷطراف اﳌتنافسة.

اﻻحتيال

اﳌمارسة اﻻحتيالية أي فعل أو إغفال ،بما ذلك التحر ف ،يضلل ،عن قصد أو ب ور ،أو يحاول تضليل طرف
ما ل صول ع منفعة مالية أو منفعة أخرى أو لتجنب ال ام .قد يرتكب اﻻحتيال ص واحد أو أك وقد شمل
إما موظف ن و/أو أطراف ثالثة )عمﻼء ،موردون ،مقاولون الباطن ،وما إ ذلك(.
نحن ﻻ ن سامح مع أي ش ل من أش ال اﻻحتيال وأي إجراءات أو س و قد عرضنا لﻼحتيال .يجب علينا اﻹبﻼغ ع
الفور عن جميع حوادث اﻻحتيال أو اﳌواقف ا تملة ال قد عرض اﻻكتور اطر اﻻحتيال.

اﻟرشوة واﻟفساد

ضع ذا مر ع :ﳌز د من اﳌعلومات ،ير الرجوع إ "سياسة م افحة الرشوة".
اﻟفساد و إساءة استخدا السلطة اﳌو لة لتحقيق م اسب صية .اﳌمارسة الفاسدة عرض ،إعطاء ،تلقي أو
التماس أي ء ذي قيمة ش ل مباشر أو غ مباشر للتأث ش ل غ ﻻئق ع تصرفات طرف آخر .اﻟرشوة
ش ل من أش ال اﻟفساد ،وتتعلق عرض أي ء ذي قيمة أو منحه أو تلقيه بقصد حث ص ع التصرف أو
م افأة ص ع تصرفه بما يتعارض مع واجبه القانو ي.

ﻻ سامح اﻻكتور مطلقا مع مثل ذه ا وادث ،وتمتثل ميع قوان ن م افحة الفساد اﳌعمول ا وتدير اﻷعمال
شفافية .نقوم أيضا بتطبيق نظام إدارة م افحة الرشوة اﳌعتمد وفقا ﳌعيار .ISO 37001
يحظر صراحة عرض ،إعطاء وعد ،أو تقديم أي منفعة نقدية أو غ ا إ موظف عام أو أي كيان عام آخر و/أو
طرف ثالث وطلب أو تلقي ذه اﳌ ة لتأم ن وصيانة أو سر ع معاملة تجار ة ،ل صول ع م ة تجار ة أو معاملة
تفضيلية .يمتد ذا أيضا إ أي ص يتصرف نيابة عنا.
تقديم وتلقي ال دايا والضيافة
نحن نحتضن ثقافات وعادات مختلفة وندرك أن تقديم ال دايا والضيافة جزأ ﻻ يتجزأ من ذه الثقافات والعادات
ا تلفة .يجب أن ي سم تقديم ال دايا والضيافة بالشفافية والتواضع واﳌعقول .ﻻ يمكن أن تحدث أي دية أو
ضيافة ل صول ع م ة من أي نوع أو للتأث ع ن يجة قرار العمل .ال دايا با ظة الثمن وال دايا النقدية أو ما
عادل ا من النقد ممنوعة تماما.

م افحة غسيل اﻷموال

ضع ذا مر ع :ﳌز د من اﳌعلومات حول منع غسيل اﻷموال ،ير الرجوع إ "سياسة م افحة غسيل اﻷموال"
ا اصة بمجموعة اﻻكتور.

غسيل اﻷموال و عملية تمو ه اﻷموال ال تم ا صول عليه ش ل غ قانو ي من اﻷ شطة اﻹجرامية مثل
اﻻحتيال والفساد وما إ ذلك وجعل ا تبدو مشروعة .وضعت اﻻكتور ضوابط ﳌنع غسيل اﻷموال.
نتحقق دائما من أصل اﳌعامﻼت ﳌنع تدفق اﻷموال غ اﳌشروعة ونن به دائما ﻷي معاملة تبدو مشبو ة أو غ
مناسبة .نتعامل دائما مع أطراف ثالثة تتمتع سمعة طيبة وندير أعمال ا وفقا لقوان ن وأنظمة م افحة غسيل
اﻷموال.
عز زاﳌﻨافسة اﻟعادﻟة
ضع ذا مر ع :ﳌز د من اﳌعلومات حول عز ز اﳌنافسة العادلة ،ير الرجوع إ "سياسة اﳌنافسة ا رة"
موعة اﻻكتور

تل م اﻻكتور بقوان ن م افحة اﻻحت ار واﳌنافسة وﻻ تدخل ش ل مباشر أو غ مباشر أي اتفاقات غ قانونية
مع منافس ا وﻻ ت بادل اﳌعلومات ا ساسة ،ع س يل اﳌثال ،فيما يتعلق باﻷسواق والعمﻼء و اﻻس اتيجيات
واﻷسعار وما شابه .يتوقع من جميع شر اء اﻷعمال وجميع اﻷ اص الذين يتصرفون نيابة ع م اﳌشاركة
اﳌناقصات العامة و جراءات العطاءات ا اصة بالقطاع ا اص من خﻼل اتباع القوان ن واللوائح اﳌعمول ا بدقة.
حماﻳة اﳌعلومات واﻟبيانات اﻟ صية
ضع ذا مر ع :ﳌز د من اﳌعلومات حول الكشف عن تضارب اﳌصا  ،ير الرجوع إ "سياسة أمان اﳌعلومات"
موعة اﻻكتور.
نتخذ التداب اﳌناسبة ماية أنظمة اﳌعلومات ا اصة بنا من الوصول غ اﳌصرح به .نظرا ﻻعتمادنا اﳌ ايد ع
أنظمة اﳌعلومات ،فقد صممنا ونفذنا نظاما قو ا ﻹدارة أمن اﳌعلومات يطبق معيار  ،ISO 27001لتقليل مخاطر
خرق البيانات.
إدارة تضارب اﳌصا
ضع ذا مر ع :ﳌز د من اﳌعلومات حول "الكشف عن تضارب اﳌصا  ،ير الرجوع إ "سياسة تضارب اﳌصا "
موعة اﻻكتور.
ننخرط جميعا أ شطة اجتماعية أو م نية ﻻ تتعلق عملنا مع اﻻكتور .علينا أن نن به إ أن ذه اﻷ شطة ﻻ تولد
تضار ا اﳌصا .
يحدث تضارب اﳌصا عندما تتداخل اﳌصا ال صية مع اﳌصا التجار ة موعة اﻻكتور ،مثل عندما يطلب
ص )طبي أو قانو ي( مرتبطة ش ل مباشر
من اﳌوظف خدمة مصا ه ا اصة )ماليا و/أو غ ا( أو مصا
أو غ مباشر ظل عﻼقة سيطرة بطر قة ت نافس مع مصا اﻻكتور.
يمكن أن ت شأ ذه ال اعات من خﻼل أ شطتنا أو اﻷ شطة ال يقوم ا أفراد عائلتنا اﳌقرون .عند مواج ة مثل
ذه اﳌواقف ،ح لو ﳌن نكن متأكدين ،من اﳌ م جدا أن نكشف عن ذه اﳌواقف الوقت اﳌناسب.

نتجنب أي تضارب اﳌصا  ،ح لو ان يظ ر تضار ا اﳌصا  ،ونقوم بأ شطتنا ال
تتعارض أو عطي انطباعا بالتعارض مع مصا اﻻكتور.

صية وغ ا بطر قة ﻻ

نكشف ع الفور ﳌشرفنا اﳌباشر أو مسئول اﻻمتثال:
 حاﻻت تضارب اﳌصا ا الية،

 أي عﻼقة أو مص ة مالية كب ة قد ت ون لدينا مع أ
تؤدي إ تضارب اﳌصا .
 اﳌواقف اﻷخرى ال قد س ب تضارب اﳌصا .

اص أو شر ات تتعاون مع م ا موعة و مكن أن

حالة الشك ،يجب علينا إبﻼغ مشرفنا أو مسئول اﻻمتثال ع الفور ل صول ع توج ات.

مسئوﻟي ﻨا تجاه عضﻨا اﻟبعض
نحن مسئولون تجاه عضنا البعض ،أينما ع ش أو عمل جميع أنحاء العالم ،لنعامل عضنا البعض بكرامة
واح ام .ستحق ل واحد منا م ان عمل شامل وخال من التمي  .نحن نبذل قصارى ج دنا عندما ن ون أحرارا
التحدث ،و تم عو ضنا ش ل عادل ،ونل م عضنا البعض لن ون أفضل ما لدينا .تجعل اﻷف ار ،القدرات ،ا ات
وا صائص ال صية ا تلفة ب ئة عملنا أك ثراء وتوج نا لنصبح أفضل ونقرر ش ل أفضل ونحقق نتائج
أفضل.
ضع ذا مر ع :ﳌعرفة اﳌز د عن مسئولي نا تجاه عضنا البعض ،ير الرجوع إ "سياسة حقوق اﻹ سان"
موعة اﻻكتور.
اح ام حقوق اﻹ سان
إن أحد مبادئنا اﻷساسية و اح امنا غ القابل للتفاوض تجاه حقوق اﻹ سان ،كما و محدد الشرعية الدولية
قوق اﻹ سان الصادرة عن اﻷمم اﳌتحدة وال تم عز ز ا بواسطة إرشادات منظمة التعاون اﻻقتصادي والتنمية
ومعاي منظمة العمل الدولية .نحن نل م باح ام حقوق اﻹ سان ع سلسلة القيمة بأكمل ا ،تجاه جميع أ اب
اﳌص ة لدينا و جميع ا تمعات ال ع ش و عمل ا.
توف فرص مت افئة
أعظم ثروتنا وأولو نا الك ى م موظفونا .نحن عمل بجد ل فاظ ع ب ئة عمل حيث يمكن للناس أن يزد روا
و تطوروا ل شاط شار ون فيه .عتقد بقوة أننا نن عندما ين شعبنا .ذا يقود ج ودنا من أجل ب ئة
ت افؤ الفرص طوال رحلة العمل.
اﻟتعاون مع اﳌعاملة اﻟعادﻟة واﻻح ام اﳌتبادل
نظ ر اح امنا لبعضنا البعض عندما نتواصل ونتصرف بطر قة ﻻ تجعل ال ص شعر عدم اﻻرتياح أو أنه
منبوذ .نحن نضمن أن نتعامل مع عضنا البعض بإنصاف ل تفاعل و غض النظر عن عمر ال ص؛ ا س؛
واﳌعتقدات الدي ية أو السياسية .يحظر تمام أي ش ل من
السﻼلة؛ العرق؛ ا سية؛ ال ز؛ التوجه ا
 ،التنمر ،ال يب وما إ ذلك(.
أش ال التمي أو اﳌضايقة )مثل التحرش ا

مسئوﻟي ﻨا كمواطن اﻟشركة
تقع ع عاتقنا مسئولية أن ن ون مواطن ن جيدين تجاه الب ئة وا تمعات ال عمل ا .من خﻼل سلوكنا
وأعمالنا ،نظ ر اح امنا ل وكبنا ومسا متنا الصا العام .تقود قيمنا اﻷساسية اس اتيجي نا وعملياتنا نحو
دفنا اﳌتمثل اﳌواطنة الصا ة للشر ات ،من خﻼل دمج السلوكيات واﻷ شطة ا صصة لـ:
حماﻳة اﻟب ئة من أجل مستقبل مستدام
وكبنا و موطننا ،ونقر بأننا ستخدم موارده الطبيعية عملياتنا اليومية .عمل باستمرار ع تحس ن عملياتنا
وتقليل تأث بصمتنا البي ية ،من خﻼل تطبيق أفضل اﳌمارسات واﳌعاي العاﳌية مثل اﳌبادئ التوج ية للشبكة
اﻷورو ية للمواقع ا مية ناتورا  2000ومعاي  .ISO 14001س ثمر مصادر الطاقة اﳌتجددة ،نطبق ممارسات
اﻻقتصاد الدائري ع سلسلة التور د بأكمل ا وعمليات إدارة النفايات ،و شارك اﻷ شطة ا صصة ل فاظ
ع التنوع البيولو  .نحن نل م بالقوان ن البي ية ونحظر أي أعمال من ا رائم البي ية.
اﻟتصرف بمسئوﻟية واﳌسا مة ا تمعات اﻟ ندﻳر ا
نحن مل مون با تمعات ال ندير ا ،ش ل أسا من خﻼل أ شطتنا التجار ة اﳌنتظمة ال دف إ تحس ن
نوعية حياة الناس .نحن مسئولون تجاه ذه ا تمعات للعمل ب ا ة وأن ن ون أوفياء ﻻل اماتنا تجا م .تتعلق
ذه اﻻل امات باح ام الثقافات ،دفع الضرائب واﳌسا مات اﻻجتماعية ،اﻻل ام بالقوان ن واللوائح ا لية ،حظر
العمل القسري أو عمل اﻷطفال ،اﳌساءلة عن أفعالنا ،والتصرف شفافية.
إدرا ا للتحديا ا تلفة ال تواج ا عض ا تمعات ،شرك أنفسنا إما ش ل فردي أو من خﻼل برامجنا ا تلفة
للمسئولية اﻻجتماعية للشر ات أ شطة التطوع والت ع .بال سبة لﻸ شطة ال شارك ف ا ش ل فردي ،سواء
ان ذلك فيما يتعلق بالتطوع أو الت ع أو لعب دور شط مجتمع مح  ،فإننا نقوم بذلك وقتنا ا اص
وكمسا مة صية ﻻ عﻼقة ل ا باﻻكتور أو أي من كيانا ا .بال سبة لﻸ شطة ال شارك ف ا من خﻼل برامج
اﳌسئولية اﻻجتماعية للشر ات ا تلفة ،سواء ان ذلك فيما يتعلق بالتطوع أو الت ع ،فإننا نفعل ذلك من خﻼل
عملية اﳌسا مة ا صصة لدينا واﳌصممة لضمان تنفيذ ذا العمل بطر قة خ ية ودون توقع ء اﳌقابل.

ا فاظ ع اﻻستقﻼل عن اﻷ شطة اﻟسياسية
ﻻ نزال ع دراية بالقضايا السياسية والتغي ات ال قد تؤثر ع أعمالنا ،لكننا ﻻ شارك أي مسا مات
سياسية ،غض النظر عن قيمة ذه اﳌسا مات أو ش ل ا .تتعلق اﳌسا مات السياسية ،ع س يل اﳌثال ﻻ
ا صر ،بأي سلع ،خدمات ،دايا ،قروض ،تمو ل ا مﻼت ،اﻷحداث ،استخدام مبا ي أو معدات الشركة تجاه
سيا أو حزي سيا أو منظمة سياسية.
نحن نح م اﳌشاركة ال شطة لزمﻼئنا العمليات السياسية ومشارك م قضايا اﳌص ة العامة .ومع ذلك ،يجب
و جب أن ش بوضوح إ أ ا مستقلة تماما وﻻ عﻼقة
إجراء ذه اﳌشار ات أو اﻻرتباطات ع اﳌستوى ال
ل ا بمجموعة اﻻكتور وكيانا ا.
را ذو نزا ة
نحن منظمة شطة ال و ج ﻷفضل اﳌمارسات مختلف جوانب أ شطتنا اﳌ نية ،مثل :إدارة النفايات؛ ال
والسﻼمة؛ تنوع م ان العمل؛ محارة الرشوة والفساد؛ تحس ن الضوابط الداخلية و دارة ا اطر؛ وأخرى.

ة

ننخرط عز ز أفضل اﳌمارسات ذه كجزء من أ شطة اﳌسئولية اﻻجتماعية لشركتنا .قد شمل ذه اﻷ شطة
رعاية اﳌنظمات لﻸحداث واﻷ شطة الر اضية والثقافية والتعليمية أو غ ا .ميع ذه الرعاية ،نضمن أ ا ذات
طبيعة خ ية أو اجتماعية وﻻ يتم تقديم ا إ للمنظمات ذات السمعة الطيبة واﳌع ف ا .نحن نقدم ذه الرعاية
من خﻼل عملية الرعاية ا صصة لدينا واﳌصممة لضمان عدم وجود توقع ل صول ع م ة تجار ة أو معاملة
مم ة أخرى اﳌقابل.

خلق اﻟثقة مع شر ائﻨا اﻟعمل وعمﻼئﻨا
ضع ذا مر ع :ﳌز د من اﳌعلومات ،ير الرجوع إ "مدونة أخﻼقيات شر ك العمل" موعة اﻻكتور.
عت شر اؤنا العمل وعمﻼئنا جزءا ﻻ يتجزأ من عملية خلق القيمة لدينا.
يمكن أن ي ون شر اؤنا العمل كيانات أخرى ن شارك مع ا مشروع؛ اﳌقاولون ومقاولون الباطن الذين نتعاون
مع م تحقيق اﳌشروع؛ والوسطاء الذين ساعدوننا تحديد الفرص ا ديدة.
يمكن أن ي ون عمﻼؤنا كيانات ذات مص ة عامة أو خاصة ،والذين يتلقون اﳌنتج أو ا دمة ال ائية من لتلبية
احتياجا م .من اﳌ م جدا بال سبة لنا أن يتم تنفيذ عملية إ شاء القيمة ذه وفقا ﻷع معاي ال ا ة والشفافية
و ب ئة من الثقة واﻻح ام اﳌتبادل ن.
نحن نقر بأن جوانب معينة من مشاركتنا مع شر ائنا العمل وعمﻼئنا تحتوي ع معلومات عت حساسة وسر ة.
ب نما عمل شفافية ،فإننا نضمن أن تظل ذه اﳌعلومات سر ة قبل وأثناء و عد ان اء عاملنا مع م.
اح ام عمﻼئﻨا
يخضع عمﻼؤنا لقوان ن ولوائح مختلفة .عندما نتعامل مع أي م م ،فإننا نضمن ال امنا بالقوان ن واللوائح اﳌعمول
ا باﻹضافة إ سياسات و جراءات الشراء ا اصة م.
ا فاظ ع عملية سلسلة اﻟتور د اﳌسئوﻟة
نحن نل م ب ناء الثقة مع اﻷطراف الثالثة لدينا وضمان ال ا ة جميع مراحل عملية سلسلة التور د ا اصة بنا.
نكسب ثق م من خﻼل تطبيق ممارسات عمل شفافة وعادلة أثناء عملية اﻻختبار وطوال عاوننا .إ م يك سبون
ثقتنا ،من خﻼل تلبية متطلبات عمليات اﻻختيار ا اصة بنا وتطبيق ممارسات عمل شفافة وعادلة وأخﻼقية من
خﻼل عاوننا بال امل.
شر اؤنا العمل م كيانات أو أفراد عملون إما اﻷسواق ا لية أو الدولية و خضعون أيضا لقوان ن ولوائح
مختلفة .عندما نتعامل مع م ،فإننا نضمن ال امنا بالقوان ن واللوائح اﳌعمول ا ،وال ام م بالقوان ن واللوائح
اﳌعمول ا لدينا.

خلق اﻟثقة مع مس ثمرﻨا وا م ور
نحن جميعا سفراء وحماة لسمعة اﻻكتور وأصول ا .نتحمل جميعا مسئولية تجاه مس ثمر نا وا م ور لضمان أن
تظل اﻻكتور ذات سمعة طيبة ،و تم استخدام أصول ا ش ل مناسب وﻷغراض العمل اﳌقصودة .شمل أصول
اﻻكتور ،ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر:
 اﻷصول اﳌادية مثل سيارات الشر ات ،بطاقات اﻻئتمان ،أج زة الكمبيوتر ،اﳌعدات ،اﳌمتل ات وما إ
ذلك.
 أصول اﳌعلومات مثل اﳌلكية الفكر ة ،اﳌعلومات السر ة وما إ ذلك.
نتحمل مسئولي نا حماية سمعة اﻻكتور وأصول ا عند:
اﻻحتفاظ باﻟ ﻼت واﻟتقار راﻟدقيقة
ﳌزد من اﳌعلومات ،ير الرجوع إ "سياسة اﻻحتفاظ بال ﻼت" موعة اﻻكتور.
للوفاء بال اماتنا القانونية والتنظيمية ،نقوم بإ شاء ﻼت دقيقة و املة واﻻحتفاظ ا باستخدام محاس ية
وتداب أمنية مع ف ا .نحتاج إ التأكد من دقة ﻼتنا وتقار رنا ،غض النظر عما إذا انت تحتوي ع
معلومات مالية أو غ مالية ،مثل ا داول الزمنية ،تقار ر النفقات ،التقار ر اﳌالية ،اﳌلفات التنظيمية أو أي نوع
آخر من اﳌعلومات.
يجب اﻻحتفاظ بال ﻼت وفقا ﳌعاي اﻻكتور و طر قة سمح بالوصول إ ذه ال ﻼت ﻷي شاط تجاري،
تنظي  ،تدقيق أو أي غرض آخر .يحظر تمام أي تزو ر أو سوء تص يف أو سوء توصيف ﻷي معلومات.
استخدام اﻷصول اﳌادﻳة عﻨاﻳة و ش ل سليم
اعتمادا ع طبيعة عملنا ،نحن م لفون باستخدام واحد أو أك من اﻷصول اﳌادية موعة اﻻكتور .يتم وضع
ذه اﻷصول اﳌادية رعاي نا ،ﻻستخدام ا مشروع أو م مة أو شاط مع ن .ل واحد منا مسئول عن استخدام ا
أو غ قانو ي .نحن بحاجة إ ضمان ا فاظ ع
عناية لغرض العمل اﳌقصود فقط ول س ﻷي غرض
سﻼم م من الضياع ،التلف ،سوء اﻻستخدام ،السرق أو أي استخدام احتيا .

حماﻳة اﳌلكية اﻟفكر ة ) (IPواﳌعلومات اﻟسر ة
نحن مؤتمنون أيضا ع حقوق اﳌلكية الفكر ة و/أو اﳌعلومات السر ة ﻷداء عملنا مشروع أو م مة أو شاط
مع ن .تتعلق اﳌلكية الفكر ة بأي من براءات اﻻخ اع ،العﻼمات التجار ة ،حقوق ال شر ،اﻻخ اعات ،العمليات أو
التصميمات ا اصة بمجموعة اﻻكتور وال تم إ شاؤ ا برعاية اﻻكتور .تتعلق اﳌعلومات السر ة بأي نوع من
اﳌعلومات ا ساسة بطبيع ا أو ال ام ا و جب عدم شر ا أو اﻹفصاح ع ا ﻷي كيان أو ص ل س له حق
قانو ي ذلك .قد ترا ذه اﳌعلومات ،ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر ،خطط اﻷعمال واﳌعلومات اﳌالية ومعلومات
العميل والبيانات ال صية ا مية بموجب القوان ن الوطنية أو فوق الوطنية )ع س يل اﳌثال ،الﻼئحة العامة
ماية البيانات(.
ل واحد منا مسئول عن اتخاذ اﻻحتياطات الﻼزمة ضد اﻹفصاح غ اﳌصرح به عن ذه اﳌعلومات وعدم استخدام
ذه اﳌعلومات أبدا لتحقيق م اسب صية.
عدم اﻻنخراط تداول اﳌعلومات اﻟداخلية
عتقد أنه يحق ل ميع اتخاذ قرارات اﻻس ثمار ع أسس عادلة وع اﳌعلومات اﳌتاحة ل م ور .أثناء عملنا ،قد
نتمكن من الوصول إ اﳌعلومات غ العامة ال يمكن أن تؤثر ش ل كب ع أس م اﻻكتور أو اﻷوراق اﳌالية
اﻷخرى إذا تم اﻹفصاح ع ا .إن إمتﻼكنا ل ذه اﳌعرفة يجعلنا أ اص مطلع ن وعلينا مسئولية ا فاظ ع سر ة
ذه اﳌعلومات وعدم التصرف ف ا وفقا ل ا ،ح تقوم اﻻكتور باﻹفصاح ع ا علنا .إذا قررنا التصرف وفقا لذلك،
مثل شراء أو بيع أس م اﻻكتور أو اﻷوراق اﳌالية اﻷخرى أو اﻹفصاح عن ذه اﳌعلومات لﻶخرن لشراء أو بيع أس م
اﻻكتور أو غ ا من اﻷوراق اﳌالية ،فإننا ننخرط تداول اﳌعلومات الداخلية الذي ﻻ يتعارض فقط مع معتقداتنا،
ولكنه أيضا غ قانو ي.
استخدام وسائل اﻟتواصل اﻻجتما بمسئوﻟية
نحن ندرك أ مية استخدام وسائل التواصل اﻻجتما أداة لتبادل اﳌعلومات واﳌشاركة أ شطة الشب ات
اﳌرتبطة باﻻ تمامات اﳌ نية أو ال صية .ومع ذلك ،يجب علينا تو ا ذر شأن ا توى الذي شاركه ،خاصة
عندما يتعلق ذا ا توى بمجموعة اﻻكتور أو أ شط ا .يجب علينا جميعا استخدام وسائل التواصل اﻻجتما
بمسئولية وأن ن ون حساس ن لطبيعة وتأث عليقاتنا وم شوراتنا وأ شطتنا .يجب أﻻ نف أبدا عن معلومات

سر ة حول اﻻكتور وزمﻼئنا اﳌوظف ن وعمﻼءنا وشر ائنا
ديدا ،تر يبا ،مضايقة أو تنمرا.

العمل .يجب أيضا أﻻ ن شر أبدا أي

ء قد ش ل

اﻟتواصل ش ل موثوق مع اﳌس ثمر ن وا م ور
نتواصل مع مس ثمرنا ومحللينا اﳌالي ن ووسائل اﻹعﻼم وا م ور بطرقة صادقة ووا ة .نحن نتف م أن ما نقوله
وكيف نقلوه م م ﳌس ثمر نا وا م ور ،ﻷن ذا و أساس ثق م واعتماد م علينا .يجب أن نتأكد من أن اللغة
اﳌستخدمة مناسبة ووا ة وﻻ ل س ف ا ،وأن التعليقات اﳌقدمة مف ومة وأن اﻷسئلة اﳌطروحة يتم تناول ا .ل ذا
الغرض ،نقوم بإدارة جميع اﻻتصاﻻت مع اﳌس ثمرن وا م ور من خﻼل قسم اﻻتصاﻻت اﳌؤسسية ا صص
لدينا.

إحياء اﳌدونة
إن قواعدنا مب ية ع القوان ن واللوائح ذات الصلة ا تمعات ال عمل ا ،وتب ينا للمعاي العاﳌية واعتمادنا
ﳌا عت ه أفضل اﳌمارسات .ع الرغم من أننا بذلنا ج دا كب ا مواج ة جميع تحديات ال ا ة ا تملة ال قد
نواج ا عملنا اليومي ،فإننا ندرك أن قواعدنا ﻻ يمكن أن غطي جميع التحديات ا تملة.
إثارة اﻟقلق أو اﻹبﻼغ عن حادث
ضع ذا مر ع :ﳌز د من اﳌعلومات ير الرجوع إ "سياسة كشف الفساد"
تقع ع عاتقنا مسئولية فردية وجماعية للتأكد من أن ل واحد منا يل م بالقواعد وأن ﻻ أحد فوق ا .ح ن أن
ذه مسئولية اﳌقام اﻷول تقع ع عاتق ل موظف اﻻكتور ،إﻻ أن إثارة القلق أو اﻹبﻼغ عن مش لة محتملة
لسوء السلوك يمكن أن يقوم ا أي ص.
نتوقع من ا ميع اﻹبﻼغ عن أي مخاوف ،مشكﻼت تتعلق سوء السلوك ،ان ا ات محتملة للقانون ،اﳌدونة ،أو
السياسات ذات الصلة ،و ش ل عام ،أي فعل أو تقص يمكن أن يضر بمجموعة اﻻكتور أو سمع ا.
ح إذا كنت موقف شعر فيه "

ء ل س ع ما يرام" ،يجب عليك دائما اﻹبﻼغ عن مخاوفك.

يمكن تقديم التقارر ش ل سري أو مج ول ال و ة تماما .يتم التعامل مع جميع البﻼغات سر ة تامة ودون أي خوق
من أي ش ل من أش ال الثأر تجاه أي ص "بحسن نية" يث القلق أو يبلغ عن مش لة محتملة تتعلق سوء
السلوك .عمل اﻻكتور بموجب مبدأ عدم ال سامح مطلقا مع الثأر.
نتخذ جميع ا طوات الﻼزمة ل فاظ ع سر ة ال ص واﳌعلومات ال قدم ا ،من خﻼل اﻹفصاح ع ا فقط
عند اﻻقتضاء بموجب القانون اﳌعمول به أو عندما ي ون ذا اﻹفصاح أمرا ﻻ مفر منه ﻹجراء تحقيق فعال واتخاذ
اﻹجراءات اﳌناسبة.
يقدم التحدث إ اﻻكتور قنوات متعددة ﻹثارة القلق و/أو اﻹبﻼغ عن ا وادث بطر قة آمنة وس لة اﻻستخدام:
 البوابةwww :

 ال اتف) +30 210 818 5005 :من اﻻثن ن إ ا معة (15.00 – 10.00
 ال يد اﻻلك و يcompliance@ellaktor.com :
 ال يد :مجموعة اﻻكتور
 55شارع ارمو GR 145 64 ،نيا كيف سا
أث نا -طر ق ﳌياء الوط  ،تقاطع القر ة اﻷوﳌبية
اليونان
موارد ﻟلدعم واﻟتوجيه
ناك العديد من اﳌوارد اﳌتاحة اﳌصممة لتقديم التوجيه ومساعدتك أي موقع قد تواج ه أثناء العمل لدى
اﻻكتور .سواء كنت تحتاج إ مز د من اﳌعلومات حول اﳌدونة ،أو تواجه مش لة تر د مناقش ا ،يمكنك اﻻتصال
بأي مما ي ل صول ع التوج ات:
 مشرفك اﳌباشر أو إدارتك
 م سق اﻻمتثال للكيان أو اﳌنطقة
 مسئول اﻻمتثال للقطاع
 مسئول اﻻمتثال موعة اﻻكتور
يمكنك أيضا العثور ع معلومات إضافية ع شبكة اﻻن نت ا اصة بمجموعة اﻻكتور أو موقع الو ب ع
اﻻن نت https://www.Ellaktor.com
دعونا عمل جميعا معا ﻹحياء مدون نا ل يوم.

