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 البيادر انترناشيونال 

 المهني ميثاق الشرف

 

 اإلدارة التنفيذيةرسالة 

 ستثمار في موظفينا وبناء عالقات طيبة مع، آمنا بأن اإل1991عام الفي  منذ أن بدأنا حلم البيادر انترناشيونال

ا رئيسي امالا يشكل عمالكي األسهم والشركات التابعة   زدهار.في رحلتنا على طريق النجاح واإل ا

على معايير عالية من آداب المهنة، القيم، الوقار، الصدق واألمانة، والنزاهة المهنية  تعتمد البيادر انترناشيونال

 (...إلخالسلطات الرسمية، موردين، العمالءمع الجميع، سواء داخل المجموعة أو خارجها )ال

صناعات طرق التعبئة والتغليف التي تلبي طلبات قطاعات الخدمات الغذائية والبيع بالتجزئة كوننا رياديين في عالم 

في أساسية  سؤوليةلنا مم  على مستوى العالم، ذلك يح في العديد من األسواق المختصة وأساليب تغليف األغذية

. لذلك، نحن كإدارة تنفيذية نعتمد على الدور الهام عمل نوجد فيها واللوائح في كل منطقةقوانين لمتثال واحترام ااإل

 .()ميثاق الشرف المهني والخارجي في مراقبة تطبيق هذا الميثاق الداخليلذي تلعبه فرق التدقيق القانوني ا

دق، والمهنية. وللسبب ذاته، تزدهر على أساس األخالق، الصنعتبر أن األعمال ، في شركة البيادر انترناشيونال

ا لجميع موظفي الشركة ومال  ي، سهذا الميثاقفإن  من  كات التابعة حتى نتمكن جميعاا ك األسهم والشركون مرجعا

 كيف والحفاظ على مستوى المعايير المطلوبة لتحقيق أهدافنا.الت  

 

 تعريف

عية، والقواعد الجم واألساسيةإلى مجموعة القيم العالمية  "لميثاقا" المهني شرفلل البيادر انترناشيونال ميثاقشير ي

، ومبادئ السلوك األخالقي، والممارسات، فضالا عن المعايير المعتمدة والمت فق عليها، والتي تهدف إلى المبدئية

توجيهية لمعايير التقييم الذاتي، المبادئ ال وموفرةالسلوكيات المقبولة  محددةالعمليات اليومية  وتوجيه التحكمتعزيز 

 .والحرص على استدامة نضوجهافضالا عن توضيح وعكس الهوية المهنية والمؤسساتية 

" على سمعة موظفيها ومعاملة جميع أصحاب المصلحة، سواء المجموعة" انترناشيوناليعتمد نجاح شركة البيادر 

 .الرسمية وشبه الرسمية...إلخ سلطاتال ،مجتمعات محلية ،منافسين ،موردين ، عمالء، كانوا موظفين

موافقة مجلس بعد مهره ب بهدف اإللتزام الكامل بهانترناشيونال لبيادر التأديبية ل لجنةالمن قبل ا الميثاق هذ ردصأ  

 إدارة المجموعة.

 

 طراف المطبق عليها الميثاقاأل

 :مع مشتركة مرجعية وثيقة هوالميثاق 

 الموظفين -

 المدراء -

 العمالء -

 نالموردي -

 المتعاقدين والمتعاقدين الفرعيين -
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 العمل شركاء -

 نالمساهمي -

ا أي طرف آخر له عالقة بالمجموعة لم يتم ذكره  أو -  .آنفا

 

 مقدمة

عدم التمكن بة العمل والمجتمع ككل، مقتنعة ونجاح مجموعدور العامل البشري في تقدم وازدهار  المجموعةتدرك 

على درجة عالية من بوجود كادر كفؤ وموظفين مؤهلين  المؤسساتية والتغلب على التحديات إال من تحقيق أهدافنا

 الوعي والقدرة على العمل.

مرتكزة على سماتها األربعة التي تعكس طريقة تفكيرها وأداءها.  المجموعة على فلسفتهاترتكز ممارسات 

 .واالستمرارية: التفكيرالتصميمي، الشغف، الشفافية، األساسية 

لتزام وى العالمي هذا اإلعلى المست موظفوهابع متثال الكامل لجميع القوانين المعمول بها. ويت  باإل تلتزم المجموعة

أهم  مرتكزين على السمعة الحسنة للمجموعة التي هي خالل اضطالعهم بمسؤولياتهم اليومية.من عليه  محافظين

 أصولها منذ تأسيسها.

سهل التنفيذ المستدام للقيم والمبادئ األساسية للمجموعة من خالل وضع معايير واضحة وثابتة وي يحدد هذا الميثاق

ع الحاالت غطي جميال يمكن أن ي اسية. ومن الواضح أن هذا الميثاقودائمة للسلوك المهني في أكثر المجاالت حس

ا التيية األكثر شيوععالج القضايا القانونية واألخالقالممكن حدوثها، لكنه ي  تواجهها أي مجموعة عمل وبالتالي ا

 ي نشاط.أل قياسيكمرجع  فقد صمم

لتماس المشورة من الجهات المختصة في المجموعة إن وجدوا إالمجموعة بهذا الميثاق في ويكمن التزام موظفي 

 الموظفتقع على عاتق لكن . وشأن اإلجراء المناسب في أية ظرف معين محتملفي موضع شك ب أنفسهم 

 هذه المسؤولية غير قابلة للتفويض.حيث أن تخاذ القرار السليم واإلجراء المناسب، إمسؤولية 

 التالية: طار المبادئ الوظيفية واألخالقيةعطى للموظف تقع في إستشارات التي يمكن أن ت  إن اإل

 أو بسمعتها. لمجموعةمل من شأنه أن يلحق الضرر بامتناع عن أي عاإل -

 ن واللوائح التنفيذيةلتزام بالقوانياإل -

 العمل بصدق وشفافية -

 فوق أي مصالح شخصية أو مصالح أخرى إعطاء األولوية لمصلحة المجموعة -

وإتاحته وتوصيله وتحديثه بشكل واضح، والتأكد من ميثاق مسؤولية إكمال ال بالتوازي، تقع على عاتق المجموعة

 والموافقة عليه. الميثاقإعالم جميع األطراف المعنية وتدريبهم على فهم أحكام 

لعمل وإدارة حترام بين زمالء اواإلسيكون له تأثير عميق على زيادة الثقة  إن التمسك بمضمون هذا الميثاق

ردين ،المجتمع المو،)العمالء  واألطراف الخارجية وأصحاب المصلحة اآلخرين من مالكي األسهم المجموعة

 (.،السلطات الرسمية وشبه الرسمية... إلخ

 

 متثال للقوانين واللوائحاإل

غير  االمعمول بها على وجه الدوام، وهذلتزام بجميع القوانين واللوائح موظفيها اإلجميع و المجموعةي توقع من 

قابل للمساومة أو الرفض، وعالوة على ذلك، يجب على الموظفين التقيد بقواعد ولوائح المجموعة عند التصرف 

 تتجاوز في حدودها ما ينص عليه القانون.أن  المجموعة هي قواعد داخلية وال يمكناعد حالة معينة. قو ةفي أي

 )ال سلطة فوق سلطة القانون(
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ير اإلرهاب أو غيرها من األنشطة غ بشدة بمنع استخدام عملياتها في غسيل األموال أو تمويل المجموعةتلتزم 

نين النافذة لمكافحة غسيل األموال. قد تقوم السلطات متثال للقواخذ اإلجراءات المناسبة ألغراض اإلمشروعة، وستت

القضائية بنشر لوائح باألشخاص أو المنظمات التي يحظر التعامل معها من قبل المجموعة أو قبول التمويل منها 

ا لقوانين مكافحة غس  الموظفين أن يتحروا المجموعة و ل األموال النافذة. يتوقع منيأو منح األموال لصالحها، وفقا

أو  يتصرفون بالنيابة عن /أو  تابعين ،الدقة بجدية عند التحقق من أن األطراف التي يتعاملون معها غير مملوكين

األطراف األخرى بتقديم  من تفرض عليهم عقوبات. هذه القواعد توجبممجموعات تابعة أو أشخاص أو غيرهم 

غيرها من الوثائق الموقعة مع المجموعة. وهذا يتيح  غسيل األموال مباشرة أو بالنيابة أولتزام بمكافحة وثائق اإل

 عند الطلب و أية عمل غير قانونيأ بمكافحة غسيل األموال تقديم هذه الوثائق الملزمة للمجموعةإلدارة التنفيذية ل

 للجهات الرسمية في المنطقة التي يمارس بها نشاط المجموعة.

لم، كل منها يخضع لسلسلة مختلفة من القواعد، األحكام، القوانين، تدير المجموعة أعمالها في أنحاء مختلفة من العا

 اللوائح التنفيذية، المعامالت التجارية والثقافات المختلفة.

وتنفيذها، ويتم إجراء  والقوانين لضمان احترام هذه القيم والقواعدهذا الميثاق مجموعة الباب، أسست لهذه األس

لقوانين، كذلك سيتغير ي، أخالقي، عادل وشفاف. وكما تتطور وتتغير هذه ااألعمال والمعامالت ضمن إطار قانون

والقوانين  بين المجموعة الفاتلتزام المستمرين. عند نشوء خمتثال الكامل واإلبالمواكبة لضمان اإل هذا الميثاق

 المحلية، على الموظفين التواصل مع اإلدارة القانونية للحصول على المشورة والتوجيه.

 

 تضارب المصالح

، ف ثالث مع مصالح المجموعة ينشأ تضارب المصالح عندما تتعارض المصالح الشخصية للموظفين أو لطر

 المصالح باستخدام قدراتهم ومعارفهم. ب الموظفين بتجنب تضاربلذلك، يطال

ا قد يؤدي إلى تضارب في ال مصالح، عندما يحدث تضارب في المصالح أو في حال كان الموظف يواجه وضعا

لحل  المدير القانوني أو اللجنة التأديبيةيقوم الموظف بإبالغ مسؤوله أو مديره المباشر أو مدير الموارد البشرية أو 

 كلة بطريقة شفافة ومقبولة ومرضية للجميع.المش

 

 األنشطة الخارجية

اه المجموعة، أو إذا ، ال يجوز القيام بأي أنشطة إذا كانت تتعارض مع مسؤوليات الموظف تجمجموعةالخارج 

 .المجموعةتتعارض مع مصالح  كانت تعرض سمعة المجموعة للخطر أو

 .المدير القانوني أو اللجنة التأديبيةالتشاور مع مدير الموارد البشرية أو  لموظفعند الشك في عمل ما، على ا

 

 تفاق العادلاإل

ا إلى التنافس بقوة فالتهدف  متثال الكامل لجميع قوانين المنافسة التجارية مع اإلي قطاعات األعمال مجموعة دوما

 النزيهة المطبقة.

 لتزام بالقواعد التالية:يجب على الموظفين اإل

يتم تحديد السياسة التسويقية واألسعار من قبل أعضاء مجلس اإلدارة المعنيين ولن يتم المفاوضة عليها  -

 مع المنافسين أو األطراف األخرى غير المعنية.

 مجموعة والمنافسين اآلخرين.التفاق بين واق المستهدفة أو المستهلكين باإلترتيب أو تقسيم األس لن يتم -

 يتم التعامل مع العمالء والموردين بشكل عادل. -
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المعنيين والمشاركين بالتسويق، المبيعات والمشتريات، أو أولئك الذين على تواصل منتظم  -بالتحديد-الموظفين 

حاالت عدم التأكد، على ين، يحملون مسؤولية ضمان معرفتهم بقوانين المنافسة، وفي مع الموردين والمنافس

 ستشارة المطلوبة.نية ليتم تزويدهم بالتدريب أو اإلستشارة اإلدارة القانوإالموظفين 

 

 السرية

فة األسرار التجارية، اتفاقات األعمال، خطط التسويق، معلومات المستهلكين، األفكار اتشمل المعلومات السرية ك

بيانات مالية غير ال المعلومات والقوائم المالية،الهندسية والصناعية، تصاميم المنتجات، قواعد البيانات، السجالت، 

 بيانات أخرى. أي قابلة للنشر أو

فشاء معلوماتها السرية ألطراف خارجية. ما لم يطلب ذلك من قبل يعتمد استمرار نجاح المجموعة على عدم إ

أطراف قانونية أو اإلدارة، ال يجوز للموظفين اإلفصاح عن المعلومات السرية أو السماح بذلك، ومن المهم جداا 

 نتهاء الخدمة. عالوة على ذلك، يجب علىإلتزام يبقى على عاتقهم حتى بعد موظفون أن هذا اإلأن يتذكر ال

اهتمام خاص عند تخزين الموظفين أن يبذلوا قصارى جهدهم لتجنب اإلفشاء غير المقصود عن طريق إيالء 

 لسرية أو نقلها.المعلومات ا

تحترم خصوصية وسرية معلومات األطراف األخرى. عندما تشارك أطراف أخرى،  المجموعةوازي، فإن وبالت

مات سرية مع المجموعة، فإن هذه المعلومات تعامل بالحرص ، معلوأو الموظفين  كالشركاء، الموردين العمالء

المعلومات السرية التي  المجموعة المثل، يحمي موظفونفسه الذي تعامل به معلومات المجموعة السرية. وبا

 يملكونها من أعمالهم السابقة.

 

 حتيال وحماية األصولاإل

غير شريفة ترتبط بممتلكات أو أصول أو تقارير  نخراط في أي أعمال غير شرعية أويجب على الموظفين عدم اإل

األخرى. وقد ال يترتب على ذلك فرض عقوبات تأديبية  أو أي من األطرافمجموعة لة مملوكة لمالية ومحاسبي

ا إلى توجيه   .أو مدنية ضمن األطر القانونية المتاحة تهامات جنائيةإوحسب، بل قد تؤدي هذه األعمال أيضا

لتزاماتها للعديد من أصحاب األسهم. إهي أساس إدارة أعمالها والوفاء بإن السجالت المالية التابعة للمجموعة 

المحاسبية لذلك، يجب على أي سجل محاسبي أو مالي أن يكون على درجة عالية من الدقة وأن يتماشى مع المعايير 

 .وعةممجلل

حتيال اإل ،السرقة ،ستخدامسوء اإل ،التلف ،لمجموعة من الضياعماية ممتلكات اعلى جميع الموظفين السعي إلى ح

 .المقصود أو اإلتالف

الفنية والمعلومات  معرفةلتزامات األصول المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك العالمات التجارية أو التشمل هذه اإل

 السرية أو الحصرية ونظم المعلومات.

ول به، تحتفظ المجموعة بالحق في مراقبة وفحص كيفية استخدام الموظفين إلى الحد الذي يسمح به القانون المعم

لموجوداتها. ويشمل ذلك فحص جميع رسائل البريد اإللكتروني والبيانات والملفات المحفوظة على أطراف شبكة 

 المجموعة.

 

 الرشوة والفساد

ا أو تعهداا بأي منفعة أخرى لغرض  ةمنفعة شخصية أو مالية غير الئقة أو أي ةعلى الموظفين أال يقدموا أبداا عرضا

ا أال يقبلوا أي  الحصول أو المحافظة على صفقة ما أو أي منفعة مقدمة من طرف آخر )خارجي(. وعليهم أيضا
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منفعة من هذا النوع مقابل معاملة مميزة لطرف آخر. عالوة على ذلك، يجب على الموظفين التراجع عن أي 

 ر هذا النوع من التعامل أو يثير شكوكاا حول هذا النوع من التعامالت.سلوك قد يظه

يجب على الموظفين أن يكونوا على علم بأن تقديم أو منح أي منافع غير مسموح بها لغرض التأثير في قرار 

طر ومدنية ضمن األ حصول اتهامات جنائيةالمستلم قد ال يترتب عليه عقوبات تأديبية وحسب، بل قد يؤدي إلى 

المنافع الغير مسموح بها أي شيء ذو قيمة بالنسبة للمستلم، بما في ذلك عقود  القانونية المتاحة، وتتضمن هذه

 توظيف أو استشارات مرتبطة بشكل وثيق بأطراف خارجية.

مسموح به على المحاولة التأثير غير  ذلك، ال يجوز للموظفين التأثر بالهبات المستلمة، وال يجوز لهم إلىضف أ

معقولة وهدايا رمزية الئقة بحسب دعوات عن طريق تقديم الخدمات. يجوز للموظفين فقط قبول  اآلخرين

يؤثر  هذا السلوكنوع من أنواع الترفيه إذا كان أي ، أو الدعواتالظروف. وال يجوز لهم قبول أو تقديم الهدايا، 

ما سبق، يجب على الموظفين طلب اإلرشاد من مدير قسم في عالقة العمل المهنية. عند تقييم الموقف في ضوء 

 .لمدير القانوني، أو اللجنة التأديبيةالموارد البشرية، ا

ن مالي مهما كان شكله مال يجوز ألي موظف تقديم أو قبول الهدايا من قبل أي طرف خارجي والتي تأخذ طابع 

 اثلة ...إلخقروض،عموالت أو مزايا نقدية مم

 

 ووسائل اإلعالمتصاالت اإل

لكتروني أو المكتوب أن تكون مسيرة من باألعمال والتي تتضمن التواصل اإليجب على جميع األمور المتعلقة 

مزودة من قبل المجموعة، يجب  وني للمجموعة أو عن طريق نظم أخرىلكترقبل الموظفين على نظام البريد اإل

ا استعمال البريد اإللكتروني  نترنت الخاصة بها، هواتفها وأي المجموعة، شبكة اإلب الخاصعلى الموظفين دوما

وسائل بشكل محدود ألغراض ستعمال هذه القة ومهنية. وبينما نقدر الحاجة إلوسيلة تواصل خاصة بها بلبا

نتباه عن عمل الموظف. ال يجوز للموظفين اإلت كهذه ال يجوز أن تجري بكثرة لعدم تشتيت ستعماالإ شخصية،

حتفاظ بنسخ من معلومات تخص الشخصي، أو اإل ات تتعلق بالعمل لعنوان بريدهم اإللكترونيإرسال معلوم

زودة مالشركة على حواسيبهم الشخصية أو أي أجهزة أخرى ال تنتمي للشركة. عند استخدام تقنيات تخص الشركة 

المعلومات  ذ العلم أن، يجب على الموظفين أخمن قبلها، مثل الحواسيب، الهواتف المحمولة، والبريد الصوتي

المستلمة أو المرسلة ال تتمتع بالخصوصية. نشاطات الموظفين قد تكون مراقبة للتأكد من أن هذه األصول قد 

 استعملت بشكل الئق.

حظر جتماعي على أنه، ما لم يتم التصريح بشكل رسمي، ي  جموعة بالنسبة لوسائل التواصل اإلتنص سياسة الم

زبائنها، سريتها، استثماراتها،  ،و نقاش يخص المجموعةـ أو عمالءهاتعليق أو منشور أعلى الموظفين كتابة أي 

مدخالت الويكيبيديا، العوالم  جتماعي، غرف المحادثة،خص أعمالها على شبكات التواصل اإلومواضيع أخرى ت

 جتماعي(ميع وسائل التواصل اإلفتراضية والمدونات )جاإل

 الرسميةتصال بالموظفين من قبل السلطات ، قد يتم اإلمجموعةالالمدير في نتهاء دوام الموظف أو إإما أثناء أو بعد 

إلخ( في حال كانوا يسعون للحصول على معلومات بشأن المسائل  ..)مثالا: قوات تطبيق القانون، منظمي الحراسة.

مجموعة توصي بشدة، لمصلحة الال، فإن  المتعلقة بالعمل، سواء كان الموظف قادراا على اإلجابة على األسئلة أم

ستشارة قانونية بناء على إإلى السلطات دون أن يحصلوا على  حمايتهم الشخصية، أن على الموظفين أال يتحدثوا

حقوقهم وواجباتهم الدستورية، في هذه األحوال، على الموظفين التواصل مع اإلدارة التنفيذية التي تستطيع خدمتهم 

 زود بالمساعدة القانونية.في طلب محام للت

 

 التمييز العنصري والتحرش

نحن ملتزمون بإبقاء مكان العمل  خصوصية والحقوق الشخصية لكل موظف.كرامة الفرد، ال مجموعةالتحترم 

لذلك، يجب على  حترام حيث يتم تعزيز العدالة واإلنصاف وحفظ الكرامة.بيئة آمنة وعلى درجة عالية من اإل

العمر أو س العرق أو األصل أو الجنسية أو الديانة أو الجنس أو التزام بعدم التمييز على أسجميع الموظفين اإل
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ن األسس التحرش اللفظي أو الجسدي بناءا على أي م أنواع نخراط في أي نوع منالتوجه الجنسي، وعدم اإل

 أو ألي سبب آخر. واألسباب المذكورة آنفاا 

ملزم باإلبالغ عنه. وسيجري أخذ الشكوى المتعلقة  و الحظ ذلك، فإنهز أو التحرش أإذا تعرض الموظف للتميي

بالتمييز أو التحرش على محمل الجدية وسيتم التحقيق بهذا األمر. أي موظف يثبت أنه قام بمضايقة شخص آخر 

أو التحرش به، أو أي موظف يتغاضى عن فعل تمييز أو تحرش ضد فرد آخر وهو على علم بذلك، سيخضع 

 .أو إحالة الموضوع للجهات القانونية المختصة السبب بعينهت تأديبية قد تصل إلى إنهاء الخدمة لهذا إلجراءا

ا  عةمجموالتحتفظ  ، رغم عون عمداا على شخص أو طرف  بريءأو يد   بحق تأديب الموظفين الذين يتهمون كذبا

ا إذا قام بتقديم التقرير عن حسن نية  أو بغرض المساعدة في التحقيق بأمر ذلك، فإن الموظف لن يواجه عقابا

 الشكوى.

ا للتصريح عن آرائهم لقسم  ع الموظفون الذين يشعرون أن مكان العمل ال يتوافق مع المبادئ المذكورة آنفا يشجَّ

 إدارة الموارد البشرية.

 توضيح:

 

كان التمييز مقصودا أم  ال يهم ما إذا. ود أو المجموعةهو الحرمان من الفرص من خالل المعاملة التفضيلية للفر" التمييز"

ويحظر التمييز على أساس السن أو اللون أو العرق أو الدين أو نوع الجنس أو الحالة  .تأثير السلوك هو الذي يهم ال؛ بل

 .القانوناالجتماعية أو النسب أو الميول الجنسية أو األصل القومي أو اإلعاقة أو أي سمة أخرى يحميها 

  

 .تعني عموما السلوك اللفظي أو الجسدي الهجومي الذي يعزل الشخص سواء أراد هذا الشخص أو اعترض" التحرش"

ويغطي التحرش مجموعة واسعة من السلوكيات، بدءا من الطلبات المباشرة ذات الطابع الجنسي إلى اإلهانة، أو اإلساءة 

وقد تحدث المضايقات بطرق متنوعة وقد تكون في بعض الحاالت غير . تائمإلى المالحظات، أو النكات المسيئة، أو الش

مقصودة، وبغض النظر عن النوايا، تؤثر جميع المضايقات سلبا على أداء العمل الفردي وعلى مكان عملنا ككل، وال يمكن 

  .التسامح معه

 مؤنث ومثليي الجنستم صياغة هذا النص بصفة المذكر ولكن هذا ال يمنع بأن المقصود المذكر،ال*

 

 الصحة والسالمة

 لكل شخص الحق في العمل ضمن بيئة آمنة وصحية. في هذا الصدد، يجب على الموظفين:

 التقيد الصارم بجميع قواعد الصحة والسالمة المهنية واإلجراءات الداخلية -

 نخراط في سلوك غير قانوني أو خطير، بما في ذلك أي أعمال أو تهديدات بالعنفعدم اإل -

 مجموعةفي مقر ال معقاقير غير المشروعة أثناء وجودهعدم حيازة أو ترويج أو الوقوع تحت تأثير ال -

 مجموعةأو عند القيام بأعمال ال

حتراق في منشآت أو أي نوع من المواد القابلة لإل تخدام األسلحة على اختالف أنواعهاعدم حيازة أو اس  -

 عاها.المجموعة أو في المنشآت التي تر

إذا كان موظف أو أحد معارف الموظف في خطر مباشر ممثالا باألذى الجسدي الخطير، يجب على الموظف 

أوالا استدعاء سلطات تطبيق القانون المحلية ومن ثم اإلبالغ عن الحادث وفقا لقسم "التقارير والشكاوى" من 

 .المثياق
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 اللباس المطلوب وفقاً للميثاق

أما موظفي ، عندما ال يكونون على اتصال مباشر مع العمالء محترم لباس عادييطالب الموظفون بارتداء 

أو قمصان بياقات كجزء من لباس العمل \رتداء قمصان الشركة ذو العالمة التجارية وإطالبون بالمبيعات في  

طلب يتوقع أن يحافظ الموظفون على الزي الرسمي المناسب في جميع األوقات في حال . ادي الخاص بهمالع

على اتصال  يكونونطلب من أي موظف، بخالف موظفي المبيعات، الذين ي   .منهم حضور اجتماع مع العمالء

 .ألعمالرتداء المالبس الرسمية المناسبة لبإ، شخصيا مع العمالء منتظم

 

 لتزاماإلالفشل في 

 مشورةعلى ال والسعي للحصول هذا الميثاق أحكام لتزام التام بجميعان اإلتقع على عاتق كل موظف مسؤولية ضم

وضمان " القيام بالشيء الصحيح"إن . ة أو المدراء القانونيين أو اللجنة التأديبيةعند الضرورة من الموارد البشري

 .أعلى معايير النزاهة يشكل المسؤولية الشخصية لكل موظف، وال يمكن تفويض هذه المسؤولية

وأي . الواردة في مقدمة هذا الميثاق الموظفون دائما بالمبادئ األساسيةوفي حال عدم التأكد، يجب أن يسترشد 

، الفصل من الخدمة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية، بما في ذلك احتمال لهذا الميثاق متثالاإلإخفاق في 

 .إجراءات قانونية أو عقوبات جنائية

 

 الميثاقتطبيق 

ا  القرارات المتعلقة باألعمال ببساطة األسود واألبيض، وفي معظم الحاالت، تقع المواقف التي تواجهها  ليست غالبا

تصال ركهم من خالل توفير قنوات اإلموظفيها وتشا مجموعةالوتدعم ". المنطقة الرمادية"األعمال في 

 .في مثل هذه الحاالت الحرجة الميثاقتطبيق لالالزمة ستشارات واإل

متثال، يمكن أن يطرح الموظف األسئلة التالية لتقييم الوضع إعدم  أو حالةوبوجه عام، عند مواجهة قضية أخالقية 

 ":ال"و أ" نعم"واإلجابة عليها بـ 

 هل هنا أي تعارض بين أفعالي والقيم القائمة عليها المجموعة أو محتوى ميثاق الشرف المهني؟  -1

 هل هذا عمل غير قانوني؟ -2

 المجموعة؟هل يمكن أن يكون ألفعالي آثار سلبية على  -3

 هل أشعر بأن هناك خطب ما في فعلي هذا؟ -4

 لمجموعة أو عني؟اقدرة على خلق صورة سلبية عن  هل سيكون ألفعالي -5

 تتعارض مع مصلحة المجموعة؟ هل لدي مصلحة شخصية -6

 هل أشعر بالثقة في شرح أفعالي لزمالئي أو إدارتي؟ -7

 هل أشعر بالثقة في شرح أفعالي للسلطات القانونية؟ -8

  

ويجب على  ميثاقالسلوك المقترح قد ينتهك ال ، فإن"6إلى  1من " لبعض هذه األسئلة" نعم"إذا كان الجواب 

 .اللجنة التأديبيةالقانونيين، أو راءشر، والموارد البشرية أو المدالموظف التشاور مع مديره المبا

 

 لتزامات مجموعة البيادر انترناشيونالإ

بنزاهة وإنصاف، وتؤدي إلى حماية حقوق  ميثاقابير الالزمة لضمان تطبيق الالتدتخاذ جميع إب المجموعةتلتزم 

 .الموظفين وأصحاب المصلحة المعنيين

ا ميع الموظفين وأصحاب المصلحة وفقبتهيئة بيئة عمل آمنة وغير متحيزة لجالمجموعة تلتزم   :للمبادئ التالية ا
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ومن الضروري أن يفهم . الحالي وتحديثاتهالميثاق جعل جميع الموظفين وأصحاب المصلحة على بينة من  -1

 .لتزاماتهمإجزء من واجباتهم وهو  للميثاق متثالاإلجميع الموظفين وأصحاب المصلحة أن 

 .معاملة جميع الموظفين وأصحاب المصلحة بإنصاف ومساواة -2

 .لطات القانونيةوتتجاوز المتطلبات األساسية للس تطابقتتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة وصحية،  -3

 .القيادة، والمشاركة بين موظفيها بتكار،تشجيع ودعم روح اإل  -4

عن أفكارهم ومخاوفهم وإشراكهم في المناقشات بهدف تشجيع الموظفين وأصحاب المصلحة على التعبير علنا ا -5

 .معالجة وحل القضايا المتعلقة بحقوقهم ومسؤولياتهم

بمنتجات وخدمات عالية الجودة  وتسعى المجموعة جاهدة لتزويد عمالئها. باحتياجات عمالئها المجموعةتهتم 

تقوم المجموعة باستمرار بمراقبة وتقييم وتحسين منتجاتها وخدماتها . الخاصة وبأسعار منافسة لمتطلباتهم

إن سياسة  .إلنتاج والتوزيعبتكار في كل مرحلة من مراحل التصميم واواإل والسالمةوإجراءاتها لتقديم الجودة 

 .عادل مسبق حترام مصالح كل طرف بشروط تعاقدية متفاوض عليها بشكلإالمجموعة فيما يتعلق بالموردين هي 

 كد من أن مورديها ومتعاقديها، والتأالميثاقئ مماثلة لتلك الواردة في من مورديها التقيد بمباد المجموعةتتوقع و

ا من   .يحترمون مبادئ مماثلة ضمنيا

سلطة الدول المضيفة المجموعة تحترم . يحترم الفريق، في تنفيذ عملياته، البيئة الطبيعية وثقافة البلدان المضيفة

وتحتفظ المجموعة بحقها في أن تعرب للحكومات . أو تمويلها والدينية وتمتنع عن التدخل في العمليات السياسية

 .حترام حقوق اإلنسانإا عند الضرورة، وإيمانها بأهمية اتها وموظفيها ومساهميهعن موقفها فيما يتعلق بعملي

وتساهم المجموعة من خالل عملياتها في . على المستوى المحلي للمجتمع والبيئة داعمة بعمليات المجموعةتقوم 

 .قتصادية للمجتمعات التي تعمل بهاجتماعية واإلاإلالتنمية 

نتظام إتقدم المجموعة ب. ستثمار مربح ومستدامإبهدف تزويدهم بتسعى المجموعة جاهدة لكسب ثقة مساهميها 

 .معلومات كاملة وشفافة لجميع المساهمين

 

 والمشرفين المدراء مسؤوليات

 :مسؤولية والمشرفين المدراء عاتق على تقع

 حول شك في الموظفون يكون عندما الالزمة المشورة تقديم أجل من بالميثاق المطلوبة المعرفة على الحصول -

 معينة حالة

 بالميثاقلتزام لإل مثالي تطبيق إظهار -

 المكافآت إظهار التقدير وتقديم خالل من بالقانون لتزاماإل على الموظفين تشجيع -

 ميثاقال إنفاذ في وملتزمين عادلين يكونوا أن -

 

 الموظفين واجبات

 جميع في نفسه والموظف والزمالء والزبائن العمل وصاحب الجمهور مع يتصف أن الموظف واجب من - 1

 :يلي بما األوقات

 والوالء اإلنصاف -

 العامة حتياجاتلإل اإلخالص -



 9 of 13 
 

 المهنية والنزاهة الشخصي للشرف العليا المثل في التفاني -

 .األهمية بالغ أمراا  العام الرفاه المساهمة في واجب الموظف يعتبر -2

ا  أو وكيالا  بصفته المجموعة عن بالنيابة يتصرف أن الموظف على يجب -3  يتم التي المعلومات يعتبر وأن ،أمينا

 الموظف على يجب. سرية العمل صاحب عمليات أو التقنية األساليب أو العمل فيما يتعلق بشؤون عليها الحصول

 .حكمه أو أفعاله على يؤثر قد المصالح في تعارض أي يتجنب أن

 

 :الموظف على -4

 نية بلباقة وحسن المصلحة وأصحاب اآلخرين الموظفين تجاه التصرف -

 المصلحة أصحاب من غيره أو آخر موظف بسمعة ضرر إلحاق عدم -

 :أساسيتين مسؤوليتين الموظفون يتحمل ذلك، على وعالوة

 في هذا الميثاق في الوارد متثالاإل بيان بتنفيذ لتزامهمإ على والتصديق الميثاق جوانب من جانب كل اتباع - 1

 "أ" الجدول

 لميثاقغير منسجمة مع محتوى ا انتهاكات أي عن اإلبالغ - 2

 

 التقارير والشكاوى

شجع الموظفون بشدة على تقديم تقارير وشكاوى حسنة النية. يجب على الموظفين اإلبالغ عن أي ممارسات أو ي  

إلى الموارد البشرية أو المدراء القانونيين  الميثاقإجراءات يعتقد أنها غير مالئمة أو حتى غير قانونية بموجب هذا 

 الموظف الذي يدلي بالتقرير. إذا كان من المناسب، نظراا . سيتم احترام عدم الكشف عن هوية اللجنة التأديبيةأو 

نتهاكات مباشرة إلى مستويات أعلى بما في ذلك اإلدارة اإلغ عنها، يمكن أن يتم اإلبالغ عن لطبيعة المسألة المبل  

 .مباشرة التنفيذية

الحاجة إلى إجراء مراجعة أقصى حد ممكن، بما يتفق مع غ عنها إلى نتهاكات المبل  اإلسيجري الحفاظ على سرية 

مالئم. وعلى الموظف الذي و دائم كافية ومرهونة بالقانون الواجب تطبيقه. يجب التحقيق في جميع الشكاوى بشكل

ا مع أي مراجعين ا تاما أو محققين ويساعدهم، خارجيين  وداخليين  ومدققين يقوم بإعداد التقرير أن يتعاون تعاونا

 ومات والبيانات والمواد الالزمة التخاذ قرار غير متحيز وعادل.وذلك من خالل تزويدهم بالمعل

 

، مع حماية وللمصلحة العامة نتقام من أي موظف نتيجة لمثل هذه التقارير المقدمة بحسن نيةاإل المجموعةتحظر 

اءا بن  نتقام ضد أي شخص قدم تقريراا اإل. حيث أنه لن يتم القصاص أو ضمن األطر القانونية حقوق المتهم أيضا

. ومع ذلك، فإن تقديم تقرير ال يعفي بالضرورة لي للميثاقبانتهاك مستق احتمالية حدوثانتهاك أو  العتقاده وجود

ا   في حصول الشتباهاأو ميثاق الخرق بأو أي شخص آخر،  الموظف الذي يقوم بإعداد التقرير إذا كان متورطا

  ذلك.

 

 متثالاإلبيان 

ويطلب منه التوقيع على الميثاق ، يتم تزويد كل مدير وموظف وعامل بنسخة من المجموعةنضمام إلى اإلعند 

 .متثال للميثاقاإلتصديق إقرار. على أساس نصف سنوي، يطلب من كل مدير وموظف وعامل إعادة 
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 التنازالت

شرف ال ميثاقعفاء من اإلأن تتم الموافقة على  جوزيإال في ظروف استثنائية للغاية.  الميثاقلن يمنح اإلعفاء من 

أما فيما يخص إعفاء اإلدارة التنفيذية من  .حصراا  اإلدارة التنفيذية بموافقة خطية من  المجموعةلموظفي المهني 

 حصراا. رئيس مجلس اإلدارة خطية من موافقةب فيتم اإلمتثال للميثاق

 

 تعديالت

على أساس سنوي على األقل ويتحمل المسؤولية  الميثاقبمراجعة واعتماد  انترناشيوناليقوم مجلس إدارة البيادر 

 .ميثاقالنهائية عن مراقبة االمتثال لل

 

 اللجنة التأديبية

 .ميثاق الشرف المهنيمسؤولية اإلشراف العام على تنفيذ  اللجنة التأديبيةتتولى 

ا تعينه اإلدارة التنفيذية و اللجنة التأديبيةتتضمن  األنشطة الرئيسية للمجموعة.  العاملين في عضاءعدد من األرئيسا

أعضاء اللجنة هم موظفون يتمتعون بشكل جماعي بخبرة واسعة في أعمال المجموعة المختلفة. ويرفع رئيس 

 تقاريره مباشرة إلى اإلدارة التنفيذية. اللجنة التأديبية 

 ما يلي: اللجنة التأديبيةيتضمن نطاق عمل 

 م اإلبالغ به بشكل جيد واقتراح أية تعديالت تعتبرها ضروريةقد ت الميثاقالتأكد من أن  -

 ستماع إلى الموظفين وأصحاب المصلحة اآلخرين ودعمهم وتقديم المشورة لهماإل -

على أسس  مجموعةالنتباه إلى أية مخاطر يمكن أن تواجهها اإلتقديم توصيات لإلدارة بشأن جميع القضايا ولفت  -

 أخالقية

 الطلب، في إعداد أي ممارسات أو سياسات داخلية محددةالمساعدة، عند  -

ضطالع اإلبشكل وثيق مع المدير القانوني وقد تطلب المساعدة من أي من موارد المجموعة ألجل  اللجنةوتعمل 

 بمسؤولياتها.

 

 أسئلة مكررة

 ؟الميثاقلماذا لدينا  -

. إن انترناشيونالدليل على كيفية التعامل مع نفسك كأحد أصحاب المصلحة في شركة البيادر  الميثاقهذا  عتبري

 .يساعدنا على تحقيق ذلك الميثاقالحفاظ على ثقافتنا المؤسسية أمر حيوي للمجموعة، واتباع 

 ؟ميثاقالمن يجب أن يتبع  -

 .ميثاقالاتباع  المجموعةيتعين على جميع المدراء المسؤولين والموظفين في 

 ؟ميثاقالنتهاك إما هي عواقب  -

ا . في عواقبها ميثاقاليمكن أن تختلف انتهاكات  تخاذ إجراء تأديبي، بما في إ نتهاك إلىاإل ، قد يؤديإذا كنت موظفا

كما أن بعض . أو اللجوء للقضاء نتهاك قد يتطلب استقالتك، فإن اإلإذا كنت مديراا . ذلك إنهاء عملك في المجموعة

ذات  تتنافى مع القوانين السارية وبالتالي يمكن أن تترتب عليها عواقب وخيمة خارج المجموعة للميثاقالمخالفات 
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  . إلى مالحقة مدنية أو جنائية ميثاقمتثال للاإليؤدي عدم   قد واعتمادا على أفعالك. طابع مدني أو جزائي

 

 

 تصالمعلومات اإل

 
تصال ، يرجى اإل"ميثاق الشرف المهني"أو توضيحات مستقبلية تتعلق بهذه الوثيقة  \ من أجل أية استفسارات و 

 باإلدارة التنفيذية.على وجه الحصر 

 

 دارة التنفيذيةاإل
 فراس حداد

 مؤسس -نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 اإلمارات العربية المتحدة -، جي بي آر، دبي 8، صدف 904شقة 

 دبي - 4932: ص ب

 +971 4 305 7900: هاتف

 firas.h@albayader.com : البريد اإللكتروني

 

 نضال حداد

 مؤسس -الرئيس التنفيذي 

 اإلمارات العربية المتحدة -، الكتلة إن، جي إل تي، دبي 4جي بي سي ، 14الطابق 

 دبي - 4932: ص ب

 +971 4 305 7900: هاتف

  nidal.h@albayader.com: نيالبريد اإللكترو

 

 اللجنة التأديبية
 هدى حداد

 المدير القانوني 

 اإلمارات العربية المتحدة -، الكتلة إن، جي إل تي، دبي 4جي بي سي ، 14الطابق 

 دبي - 4932: ص ب

 +971 4 305 7900: هاتف

  houda.h@albayader.com: البريد اإللكتروني

 

 منى حداد

 مدير الموارد البشرية واإلدارية

 اإلمارات العربية المتحدة -، الكتلة إن، جي إل تي، دبي 4جي بي سي ، 14الطابق 

 دبي - 4932: ص ب

 +971 4 305 7900: هاتف

  mouna.h@albayader.com: البريد اإللكتروني

 

 

 

mailto:firas.h@albayader.com
mailto:firas.h@albayader.com
mailto:nidal.h@albayader.com
mailto:houda.h@albayader.com
mailto:mouna.h@albayader.com
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 فالساال جونسون

  مدير الموارد البشرية 

 اإلمارات العربية المتحدة -، الكتلة إن، جي إل تي، دبي 4جي بي سي ، 14الطابق 

 دبي - 4932: ص ب

 +971 4 305 7900: هاتف

  valsala.j@albayader.com: البريد اإللكتروني

 

 ياسر جنبالط

  مدير التدقيق الداخلي

 اإلمارات العربية المتحدة -، الكتلة إن، جي إل تي، دبي 4جي بي سي ، 14الطابق 

 دبي - 4932: ص ب

 +971 4 305 7900: هاتف

  yasser.j@albayader.com: البريد اإللكتروني

 

 إشعار قانوني

وأية سياسات أو إجراءات أو برامج ذات صلة به في أي  ميثاقبحق تعديل أو تعليق أو إلغاء الالمجموعة تحتفظ 

ا لتقديرها الخاص. وسيتم  ميثاقالوقت. كما تحتفظ المجموعة بالحق في تفسير وتعديل  وهذه السياسات وفقا

ا  ميثاقالاإلفصاح عن أي تعديالت على   لما يقتضيه القانون المعمول به. واإلبالغ عنها وفقا

وال أي من السياسات المشار إليها في هذه الوثيقة على أية حقوق أو مزايا أو فوائد ألي موظف  ميثاقالال ينص 

ا عمل في المجموعة أو يضع شروط عمل للموظف أو ي  ستمرار الإأو يخلق الحق في  ا أو ضمنيا نشئ عقداا صريحا

بتعديل عالقة العمل بين الموظفين  ميثاقال يقوم المن أي نوع بين الموظفين والمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، 

 والمجموعة.

 توضيح:

 

كان التمييز مقصودا أم  ال يهم ما إذا. ود أو المجموعةهو الحرمان من الفرص من خالل المعاملة التفضيلية للفر" التمييز"

ويحظر التمييز على أساس السن أو اللون أو العرق أو الدين أو نوع الجنس أو الحالة  .تأثير السلوك هو الذي يهم ال؛ بل

 .القانوناالجتماعية أو النسب أو الميول الجنسية أو األصل القومي أو اإلعاقة أو أي سمة أخرى يحميها 

  

 .تعني عموما السلوك اللفظي أو الجسدي الهجومي الذي يعزل الشخص سواء أراد هذا الشخص أو اعترض" التحرش"

ويغطي التحرش مجموعة واسعة من السلوكيات، بدءا من الطلبات المباشرة ذات الطابع الجنسي إلى اإلهانة، أو اإلساءة 

وقد تحدث المضايقات بطرق متنوعة وقد تكون في بعض الحاالت غير . تائمإلى المالحظات، أو النكات المسيئة، أو الش

مقصودة، وبغض النظر عن النوايا، تؤثر جميع المضايقات سلبا على أداء العمل الفردي وعلى مكان عملنا ككل، وال يمكن 

  .التسامح معه

 مؤنث ومثليي الجنستم صياغة هذا النص بصفة المذكر ولكن هذا ال يمنع بأن المقصود المذكر،ال*

 

 

 

 

 

mailto:valsala.j@albayader.com
mailto:yasser.j@albayader.com
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 متثالاإلبيان  -الجدول أ 

 

 متثالاإلالمهني وبيان أخالق  شرفال ميثاق

متثال اإلمتثال أو اإلقرار ببيان اإليجب على جميع أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين والموظفين إكمال بيان 

 لكتروني للمجموعة.اإل

"المجموعة". انترناشيونال " لشركة البيادر لميثاقاالمهني " الشرف ميثاقلقد تلقيت وقمت بمراجعة وفهمت  

لتزام بمحتواه وبأعلى وإظهار المعرفة الكاملة والفهم والوعي واإل ميثاقالوأنا أفهم أنه مطلوب من ي قراءة وفهم 

 المعايير األخالقية والمعنوية لألعمال والسلوك الشخصي.

، بما في ذلك أحكامه بعدم الكشف عن المعلومات أثناء وبعد التعيين أو العمل. ميثاقالمتثال لهذا اإلأوافق على 

 إلى مديري المباشر أو مدير الموارد البشرية أو المدير القانوني. ميثاقبالأي أسئلة تتعلق  وأنني سأوجه

مع أنا شخصيا مسؤول وعرضة للمحاسبة عن أفعالي، ويجب علي  تجنب أية أنشطة أو سلوك قد تتعارض 

 المهني. لشرفل المجموعة ميثاقواجباتي بموجب 

ا  . أنا ملزم باإلبالغ عن ميثاقالفي أي حالة تتعارض أو قد تبدو متعارضة مع  على حد علمي، أنا لست متورطا

من  اللجنة التأديبيةإلى مدير الموارد البشرية أو المدير القانوني أو  ميثاقللأي مخالفات أو مخالفات مشبوهة 

 .ميثاقالليات المناسبة الموضحة في اآلخالل 

إلى  ميثاقالنتهاك لهذا إالخاص بي، وقد يؤدي أي  الموظفحتفاظ بنسخة من هذه الصفحة في ملف اإلسيتم 

 .مدنية أو جنائية قانونية إجراءاتتخاذ إجراءات تأديبية، مما قد يصل إلى إنهاء الخدمة أو إ

....................................                      ............................................ 

 اسم الموظف       توقيع الموظف 

............................................ 

 التاريخ

........................................... 

 لموارد البشرية تم استالمه من قبل إدارة ا

 


