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كلمة
الرئي�س
التنفيذي

هذا الدليل و�شركا�ؤنا يف العمل
يجب على املوظفني عدم ا�ستخدام �أحد املقاولني،
الوكالء �أو �أي طرف ثالث للقيام ب�أي عمل يتعار�ض مع
هذا الدليل.
يجب على املوظفني الذين يتعاملون مع �أطراف �أخرى
للعمل حل�ساب ال�شركة �ضمان �أن تكون هذه الأطراف
على علم مب�ضمون هذا الدليل ،ويجب العمل على التعاون
معهم يف مراعاة ما ن�ص عليه .ويجب املبادرة بالإبالغ
عن �أي خمالفات �أو �سلوك غري مقبول من الآخرين �أثناء
قيامهم بالعمل حل�ساب البا.

زمالئي الأعزاء،

نحن نفخر ونعتز جميع ًا مبا تتمتع به �شركة البا من �سمعة
طيبة حملي ًا ودولي ًا ك�أحد �أكرب م�صاهر الأملنيوم الرائدة
حول العامل وتعرف �شركتنا بت�صنيع �أف�ضل املنتجات جودة
يف بيئة �آمنة وم�س�ؤولة.

واجبات املوظفني الذين ي�شرفون على
الآخرين

�إن الطرق والو�سائل التي نتبعها لتحقيق هذه النتائج وبلوغ
هذه الغايات هي بنف�س �أهمية هذه النتائج.
من املعروف �أن ال�شركات الكربى تقوم على الثقة .وحتى
تتمكن البا من موا�صلة م�سريتها الناجحة ف�إننا بحاجة �إىل
نيل ثقة موظفينا ،عمالئنا� ،شركائنا ،م�ستثمرينا والهيئات
واجلهات واملجتمع الذي نعمل ونعي�ش فيه .لذلك ف�إن الثقة
ال تكت�سب �إال من خالل االلتزام الثابت ب�أعلى م�ستويات
ال�سلوك واالهتمام .ولذا ف�إن هذا الأمر ي�ستغرق كثري ًا
من الوقت واجلهد ،ولكن قد تتعر�ض هذه الثقة لل�ضرر
�أو يق�ضى عليها متام ًا يف حلظات من عدم االكرتاث �أو
التهاون يف مراعاة الأمانة والنزاهة.
ونحن يف البا ن�ؤمن ب�أهمية التحلي ب�أعلى م�ستويات ال�سلوك
الأخالقي واملهني يف كل ن�شاط نقوم به .يت�ضمن دليل
�سلوك العمل هذا ال�سلوك املتوقع من كل فرد منا فيما
يتعلق بعملنا .وجت�سد هذه املعايري ب�صدق �إمياننا امل�شرتك

«�إننا ن�ؤمن ب�أهمية التحلي
ب�أعلى م�ستويات ال�سلوك
الأخالقي واملهني يف كل
ن�شاط نقوم به».

باملبادئ الأ�سا�سية لل�صدق ،العدل ،النزاهة ،واالحرتام
جلميع النا�س من حولنا .ويف هذا اخل�صو�ص يتعني علينا
�أن ن�شجع احلر�ص واالهتمام بالثقة ،ال�صراحة ،العمل
اجلماعي ،الكفاءة املهنية واالعتزاز مبا نقوم به من عمل.
كما نلتزم ب�أن نقوم ب�أعمالنا بطريقة �آمنة و�أخالقية
ومبهنية عالية مع مراعاة املحافظة على البيئة والتحلي
بروح امل�س�ؤولية االجتماعية.
وحتى نحقق هذه الأهداف ف�إننا بحاجة �إىل دعم وم�ساندة
جميع موظفينا .يقدم هذا الدليل لكل موظف جمموعة
من القواعد الإر�شادية الرامية �إىل احليلولة دون القيام
بالت�صرفات التي قد تنعك�س �سلب ًا على املوظف �أو ال�شركة.
وملا كان من امل�ستحيل علينا ذكر وتناول جميع الأو�ضاع
املحتملة ف�إنه يتعني على املوظفني اتباع ح�سن تقديرهم
ل�ضمان توافق �سلوكهم مع روح وم�ضمون هذا الدليل.
�إذا �ساوركم �أدنى �شك ب�ش�أن �أي خمالفة لهذا الدليل يرجى
املبادرة بالإبالغ عنها ولن تتهاون البا مع �أي حماولة انتقام
من �أي �شخ�ص يبادر بالإبالغ عن �أي خمالفة �أو �أمر يدعو
�إىل القلق.
نحن نتوقع من جميع موظفي ال�شركة االطالع على هذا
الدليل ومراجعته ب�صفة دورية وتطبيق ما يت�ضمنه من
مبادئ يف �أعمالنا اليومية بفهم تام ومبراعاة كاملة
مل�ضمونه.

مقدمة
ُيطبق دليل �سلوك العمل هذا على املوظفني وغريهم
ممن يعملون حل�ساب �شركة �أملنيوم البحرين (البا) .كما
�أنك من خالل عملك يف البا توافق تلقائي ًا على ما جاء يف
هذا الدليل.
الغر�ض من هذا الدليل هو تقدمي جمموعة من التوقعات
والقواعد الإر�شادية لكافة العاملني يف البا ،ل�ضمان
التزامهم ومراعاتهم لأعلى م�ستويات النزاهة وال�سلوك
ال�شخ�صي القومي يف جميع �أن�شطتنا العملية واملهنية
وعند التعامل مع الزمالء ،املمولني ،العمالء ،املقاولني،
اجلهات احلكومية واجلمهور العام.

يجب على املوظفني امل�س�ؤولني عن الإ�شراف على الآخرين
مراعاة ما يلي:
• االهتمام وت�شجيع االلتزام بالأنظمة والأخالق ب�أن
يكونوا مثا ًال يحتذي به الآخرون.
• الت�أكد من ا�ستيعاب املوظفني الذين يعملون حتت
	�إ�شرافهم بالكامل ملا ن�ص عليه هذا الدليل.
• العمل على تنفيذ هذا الدليل با�ستمرار عن طريق
حما�سبة املوظفني على ت�صرفاتهم و�سلوكياتهم
والإبالغ عن �أي خمالفات لهذا الدليل.
• دعم وم�ساندة املوظفني الذين يقومون بنية ح�سنة
بطرح الأ�سئلة �أو بع�ض الق�ضايا عن طريق (		 )1
ت�شجيع املوظفني الذين يقومون بالإبالغ عما يقلقهم،
( )2مواجهة الأمور التي تدعو للقلق والتي يتم
طرحها يف هذا الإطار والتعامل معها (� )3ضمان �أال
يتعر�ض املوظفون لأعمال انتقامية يف حال قيامهم
بالإبالغ.

ولن تُقبل �أي خمالفات ملا ن�ص عليه هذا الدليل ،وقد
ي�ؤدي انتهاك هذه املخالفات للجوء �إىل الإجراءات
الت�أديبية التي ت�صل لعقوبة الف�صل من العمل ،وكل
من يت�سرت على ارتكاب �أي خمالفة �أو يبادر ب�إخفائها.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن كل من يثبت �إدانته ب�سوء
ال�سلوك قد يتعر�ض للمقا�ضاة يف حال ارتكاب �أي
خمالفة للقانون.
يعترب دليل �سلوك العمل هذا مكم ًال ل�سيا�سة �شئون
املوظفني املعمول بها حاليا يف البا ولي�س بدي ًال عنها.

ن�شكركم على دعمكم وم�ساندتكم الدائمة لنا يف هذا
ال�صدد.

تيم موري
			

الرئي�س التنفيذي
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«يجب �أن ي�شعر كل
موظف بالأمان التام
عندما ي�سعى للح�صول
على م�شورة �أو للتعبري
عما يقلقه».
خط النزاهة يف البا

بادر بطرح الأمور التي تقلقك

من الطبيعي جد ًا �أن يكون لدى املوظفني م�شاعر القلق
�إزاء ما يحدث يف العمل .وعادة ما يتم �شرح و�إي�ضاح هذه
الأمور ب�سهولة وميكن حل امل�سائل املتعلقة بها .ومع هذا،
قد تكون هناك �صعوبة يف معرفة ما يجب عمله .ويقع
على عاتقك واجب الإبالغ عن �أي خمالفات �أو انتهاكات
حمتملة لهذا الدليل �إذا علمت بوقوع هذه املخالفات –
�سواء كانت تتعلق بدائرتك �أو بجهات �أخرى بال�شركة.
�إذا �ساورك �شك ب�ش�أن ما يتعني عليك القيام به ،بادر
بطرح هذه الأ�سئلة الب�سيطة بينك وبني نف�سك:
)1
)2
)3
)4
)5

من اجلهة التي ميكنها تقدمي
امل�ساعدة؟

يف العادة يكون امل�س�ؤول �أو املدير املبا�شر هو اجلهة
املنا�سبة التي تبد�أ بها للتعبري عما يقلقك .كما ميكنك
طلب امل�ساعدة �أو امل�شورة من �أحد �أع�ضاء فريق العمل
املخت�ص بالنزاهة يف البا الذي ي�ضم رئي�س التدقيق
الداخلي ،الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية ،ومدير
ال�ش�ؤون القانونية .ولكن �إذا �شعرت بعدم االرتياح باللجوء
لإحدى هذه اجلهات ،فيمكنك االت�صال بخط النزاهة
املبني �أدناه يف �أي وقت من الأوقات.

ال يجوز قبول ت�صرفات انتقامية

هل ما حدث يعترب قانوني ًا؟
هل يتما�شى مع هذا الدليل و�سيا�سات البا الأخرى؟
ما هو ر�أي زمالئي ،مديري �أو عائلتي فيما حدث؟
كيف �سيبدو الأمر عند ن�شره يف ال�صحف؟
هل يبدو الأمر �صحيح ًا؟
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يجب �أن ي�شعر كل موظف بالأمان التام عندما ي�سعى
للح�صول على م�شورة �أو للتعبري عما يقلقه .بالتايل ،ف�إن
البا ال ت�سمح �إطالق ًا باالنتقام من الأفراد الذين يبادرون
�إىل الإبالغ عن خمالفات بنية ح�سنة ،حتى و�إن مل يكن
هناك مربر لهذا القلق� .إال �أن هذا ال�ضمان ال يقدم ملن
يقوم ب�شكل مغر�ض بالإبالغ عن �أمر يعلم بعدم �صحته.
و�سوف يتم التحقيق يف �أي مزاعم حول �أعمال انتقامية،
و�سوف يكون املوظفون �أو املدراء الذين يقومون مب�ضايقة
�أو االنتقام من زمالئهم اللذين يبادرون للإبالغ عما
يقلقهم بنية ح�سنة معر�ضون للإجراءات اجلزائية
املعمول بها .ميكن للت�صرفات االنتقامية �أن تتخذ �أ�شكا ًال
عديدة مبا فيها تخفي�ض الأجر ،الإ�ضرار بفر�ص الرتقي
الوظيفي� ،إ�صدار قرارات جزائية ،التهديد �أو الإزعاج
وغريها من الت�صرفات من �أجل معاقبة �شخ�ص يبادر
بالإبالغ عما يقلقه �أو حماولة منعه من املبادرة بالإبالغ
عن مثل هذه الأمور.

�إذا �شعرت بعدم االرتياح بالتحدث �إىل م�س�ؤولني �أو
�أ�شخا�ص �آخرين مبا�شرة ،فقد قامت البا بتوفري
خط للم�ساعدة ميكن من خالله للموظفني ،املقاولني
وال�شركاء التجاريني الإبالغ وبثقة تامة عن �أي خمالفات
لدليل �سلوك العمل يف البا ،مثل املخالفات املالية� ،أعمال
االحتيال ،والأمور الأخرى التي ميكن �أن تلحق ال�ضرر
بال�شركة .وي�سمى هذا بخط النزاهة وتقوم ب�إدارته
�شركة م�ستقلة ت�ساعد امل�ؤ�س�سات على الرد والتعامل مع
امل�شاكل واملخالفات ب�ش�أن االلتزام بالأنظمة ومبادئ
ال�سلوك.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه يجب عدم ا�ستخدام هذه الو�سيلة
للإبالغ عن حوادث ال�سالمة �أو احلوادث البيئية �أو
الأمنية� ،أو الوقائع �أو حاالت الطوارئ – بل يجب الإبالغ
فور ًا عن هذه الوقائع واحلاالت بح�سب الإجراءات
الأخرى املعمول بها يف البا .كما ميكن التعامل مع
تظلمات املوظفني ب�شكل �أف�ضل من خالل نظام التظلم
املعمول به يف دائرة املوارد الب�شرية.
يهدف خط النزاهة �إىل العمل بطريقة �سرية .ولذا ميكن
�أن ت�شعر باحلرية التامة للإبالغ عن امل�شاكل واملخالفات
بح�سن نية ودون خوف من �إمكانية فقدان وظيفتك �أو
التعر�ض لأي نوع من �أنواع العقاب من جراء ذلك .كما
ميكن لك تقدمي بالغك دون ذكر اال�سم� .إال �أننا نف�ضل
�إعطاء ا�سمك ومعلومات االت�صال بك ،ون�ؤكد لك �أن هذه
البيانات �سوف يتم التعامل معها ب�سرية تامة .وميكن
تعزيز بالغك بتقدمي الأدلة امل�ستندية واملراجع الالزمة
التي ميكن �أن ترفق مع بالغك على املوقع الإلكرتوين.

االت�صال بخط النزاهة عن طريق
الهاتف

لالت�صال من البحرين على خط خارجي ،يرجى
االت�صال بالرقم � 800- 00-001أو،800-000-00
وعند الرد عليك ميكنك طلب الرقم 888-265-3470
(مكاملة جمانية)
لالت�صال من خارج البحرين ،ميكن طلب الرقم
+1 888-265-3470

االت�صال عن طريق الإنرتنت

لتقدمي بالغ عن طريق الإنرتنت ،ميكنك زيارة املوقع
الإلكرتوين
www.alba.ethicspoint.com

ويوجد هذا الرابط �أي�ض ًا على ال�شبكة الداخلية لل�شركة،
وعلى موقعها اخلارجي .www.albasmelter.com
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 -1احرتام
وتقدير اجلميع

 2-1املعاملة العادلة وتكاف�ؤ
الفر�ص

تقوم �سيا�سة البا على توفري فر�ص عمل متكافئة مبراعاة
جميع القوانني والأنظمة املعمول بها للأفراد امل�ؤهلني
للقيام مبهام وظيفة معينة .ونحن نحر�ص على �إدارة
�سيا�ساتنا وبراجمنا وممار�ساتنا املتعلقة ب�ش�ؤون املوظفني
بطريقة غري متحيزة يف جميع جوانب وعالقات العمل،
مبا فيها التوظيف ،الت�أجري ،مهام العمل ،الرتقية ،النقل،
�إنهاء اخلدمة� ،إدارة املزايا والرواتب واالختيار من �أجل
التدريب.

 1-1االحرتام
وعدم التحر�ش
االحرتام

تقوم �سيا�سة البا على احرتام املعتقدات واملمار�سات
الدينية للنا�س من جميع الأديان .ولهذا ف�إن م�س�ؤولية
كل موظف من موظفيها احرتام وتقدير حق الآخرين يف
ممار�سة معتقداتهم الدينية بكل حرية .ويعترب التدخل
يف هذه احلقوق واحلريات مبثابة انتهاك وخمالفة
للقانون البحريني ولهذا الدليل .ي�سمح للموظفني ارتداء
املالب�س �أو احللي التي تدل على الأديان التي ي�ؤمن بها كل
منهم� ،إال �أنه يجب على املوظفني عدم توزيع �أو ن�شر �أي
مواد �أو رموز دينية يف �أماكن بارزة يف موقع العمل �أو يف
مقر ال�شركة ،وذلك مراعاة واحرتام ًا ملعتقدات الآخرين.
وت�ؤكد �شركة البا املبادئ التي ين�ص عليها ميثاق الأمم
املتحدة والإعالن العاملي حلقوق الإن�سان.

التحر�ش وامل�ضايقة

تهدف البا دوم ًا �إىل توفري بيئة عمل مثالية مريحة،
�صحية ،مالئمة وخالية من �أي نوع من الرتهيب ،العداء
�أو ال�سلوكيات امل�سيئة للموظفني ،املقاولني ،املوردين
�أو العمالء .وبالتايل يحظر متام ًا القيام ب�أي نوع من
�أنواع التحر�ش ،مبا يف ذلك التحر�ش اجلن�سي ،اللفظي،
اجل�سدي �أو املرئي .كما يحظر �أي�ض ًا �إلقاء التهم جزاف ًا
و�إطالق العبارات الت�شهريية �أو امل�سيئة ،وخ�صو�ص ًا فيما
يتعلق بلون الفرد ،دينه ،جن�سه ،عمره ،من�ش�أه الوطني،
توجهه اجلن�سي ،هويته �أو �إعاقته� ،سواء عن طريق القول
�أو الكتابة ،ويف هذا اخل�صو�ص يحظر متام ًا تعليق �أو
توزيع املواد امل�سيئة �أو املهينة� .إذا كنت تعتقد ب�أنك قد
تعر�ضت لأي م�ضايقة �أو حتر�ش فعليك الإبالغ عن ذلك
فور ًا �إىل مدير املوارد الب�شرية �أو �إىل مديرك املبا�شر �إذا
كنت مرتاح ًا �أكرث لذلك .و�سوف تعامل جميع ال�شكاوى
ب�سرية تامة و�سيتم التحقيق فيها فوراً.
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يعترب موظفونا هم الرثوة احلقيقة ل�شركة البا .ومن
هذا املنطلق ،ف�إن جميع القرارات التي ت�ؤثر على الو�ضع
الوظيفي للموظف �سوف تكون عادلة ومن�صفة ،ويتجلى
هذا بثالث طرق خمتلفة:
� )1سوف تكون الرتقية على �أ�سا�س اال�ستحقاق وح�سن
الأداء .و�سوف تطبق معايري وا�ضحة ومنطقية على
املر�شحني ل�شغل الوظائف ال�شاغرة مع منح الرتقية
لأ�صحاب �أف�ضل القدرات.
 )2يعترب التطوير الوظيفي من الأمور ال�ضرورية بالن�سبة
جلميع موظفي البا .تهدف البا �إىل توفري بيئة منا�سبة
لتح�سني م�ؤهالتك وقدراتك مبا يتنا�سب مع و�ضعك
الوظيفي وم�سئولياتك الوظيفية وكذلك �سيا�سات وبرامج
البا.
� )3سوف تكون الإجراءات الت�أديبية عادلة ونزيهة دائماً.
ف�إذا كنت طرف ًا يف �إجراء ت�أديبي معني �سوف تتاح لك
الفر�صة لعر�ض ق�ضيتك �أو �شكواك على دائرة املوارد
الب�شرية .و�سوف تعترب بريئ ًا من �أي خمالفة مزعومة
ما مل يثبت عك�س ذلك .و�سوف تكون دائم ًا على علم
تام بكافة حقوقك واخليارات املتاحة لك ،و�سوف متنح
الفر�صة لإجراءات الطعن واال�ستئناف �إذا ثبتت التهمة
�ضدك .و�سوف يتم تطبيق الإجراءات الت�أديبية بح�سب
الإجراءات ودليل النظام الت�أديبي املعمول به يف البا.
ملزيد من املعلومات ،يرجى االطالع على هذه الإجراءات
�أو االت�صال بدائرة املوارد الب�شرية.

املوظفني الذين لي�س لديهم م�س�ؤوليات ل�صياغة �أو اتخاذ ج ال ميكن لك افرتا�ض ذلك .ينبغي احلكم على مقدمي

قرار ب�ش�أن �سيا�سات ال�شركة لديهم احلق يف االن�ضمام
�إىل �إحدى النقابتني العماليتني بال�شركة.
جدير بالذكر �أن البا تلتزم بالق�ضاء على كافة �أ�شكال
ومظاهر ال�سخرية والعمل الق�سري والق�ضاء على مظاهر
عمالة الأطفال.
ً
بعدم
أ�شعر
�
جتعلني
بطريقة
ا
أحيان
�
رئي�سي
�س يت�صرف
�س قابلني مديري يوم �أم�س و�أخربين ب�أنني بحاجة �إىل
االرتياح – فيطلب اخلروج معي لتناول امل�شروبات �أو
حت�سني �أدائي وانتظامي يف احل�ضور للعمل ،و�إال ف�إنني لن
يوجه �إ ّ
يروي
يل �أ�سئلة حول �أمور ومعلومات خا�صة جد َا �أو
�أح�صل على زيادة جمزية كما ميكن �أن �أتعر�ض لتوقيع
كهذا؟
و�ضع
يف
أت�صرف
�
أن
�
يل
كيف
بذيئة.
نكات
�إجراء ت�أديبي� .إنني ال �أوافق على تقييمه لأدائي و�شعرت
باخلوف من �إمكانية تعري�ض �أمني الوظيفي للخطر .هل
ج �إذا كان �سلوك رئي�سك غري مقبول و�أنت ال ت�شعر بالراحة تعد هذه خمالفة لدليل ال�سلوك؟
يف التحدث معه عن ذلك ب�شكل مبا�شر ،فيمكنك طلب
مع
امل�ساعدة من دائرة املوارد الب�شرية التي �سوف تتعامل
اخلطوات ج يتوقع من املدراء القيام ب�إدارة �أداء املوظفني و�إعطاء
ال�شكوى ب�سرية تامة قدر الإمكان ،فيما �ستتخذ
املوظفني ر�أي ًا �أمين ًا ونزيها ل�ضمان �إعطاء �أف�ضل فر�صة
الكفيلة ب�إيقاف ال�سلوكيات امل�سيئة .وميكنك كذلك
للموظفني لإظهار قدراتهم الكاملة ،ب�شرط �أن تتم هذه
ا�ستخدام خط النزاهة.
املناق�شات ب�أ�سلوب حمرتم (تفادي ا�ستعمال الأ�سلوب
البذيء) ،فهذه املناق�شات ال تعترب خمالفة لدليل
�س توجد وظيفة �شاغرة يف دائرتي وتتطلب هذه الوظيفة
ال�سلوك كما ينبغي عليك بحث املو�ضوع مع مديرك ومع
ال�سفر كثري ًا �إىل اخلارج .وقد تلقيت طلب ًا من مر�شحة
ممثل املوارد الب�شرية حتى ميكن لك فهم وجهة نظرهم
�أعتقد �أن لديها م�ؤهالت جيدة لكنني �أفكر يف ا�ستبعادها وتوقعاتهم يف هذا اخل�صو�ص.
من الرت�شح للمقابلة ،ال�سيما و�أنني �أعلم �أنها �أم ولديها
�أطفال مازالوا يف عمر املدر�سة ،وبالتايل من ال�صعب
عليها ال�سفر يف مهام العمل.
الطلبات ح�سب كفاءتهم ومدى توافر �أف�ضل املهارات
وامل�ؤهالت واخلربة لديهم لأداء مهام عملهم .ال ميكن
لك حرمانها من فر�صة التقدم للعمل �أو االعرتا�ض على
طلبها ب�سبب �أي عامل �آخر.

ملزيد من املعلومات يف هذا اخل�صو�ص،
يرجى االطالع على �سيا�سات و�أنظمة
املوارد الب�شرية التي توجد على ال�شبكة
الداخلية لل�شركة� ،أو التحدث مع ممثلك
يف املوارد الب�شرية.

«تقوم �سيا�سة البا على
توفري فر�ص عمل متكافئة
م مبراعاة جميع القوانني والأنظمة
املعمول بها»
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 -2ال�سالمة،
ال�صحة
والبيئة
 1-2ال�سيا�سة
وااللتزام

�إن تطلعاتنا وطموحاتنا ب�سيطة للغاية ،فهي تتمثل يف
�ضرورة عدم حدوث �إ�صابات �أو �أمرا�ض متعلقة بالعمل
على الإطالق والت�أكد من حماية البيئة يف كل مكان نزاول
فيه �أعمالنا .فنحن نلتزم بتوفري بيئة عمل �آمنة� ،صحية
ومريحة جلميع موظفينا .وبالتايل عليك االلتزام ب�شكل
�صارم بجميع مبادئ و�إجراءات وممار�سات ال�سالمة
وال�صحة والبيئة املوثقة يف م�ستندات نظام �إدارة ال�سالمة
وال�صحة والبيئة يف ال�شركة وتنفيذها يف جميع الأوقات.
كما يعترب حت�سني �سلوك ال�سالمة على ر�أ�س قائمة �أولوياتنا.
فاجلميع م�س�ؤولون عن املحافظة على �سالمتهم ،وال ميكن
لأي �إن�سان �إعطاء �أوامر بالعمل بطريقة خمالفة ملبادئ
ال�سالمة .وال ي�سمح �إطالق ًا بال�سلوك غري الآمن من قبل �أي
�شخ�ص ،فتوخي ال�سالمة هو �شرط من �شروط العمل.
�إن جمرد مراعاة قواعد و�أ�صول ال�سالمة لي�س كافياً،
فالتزام البا بال�سالمة يعني �أن كل فرد منا بحاجة �إىل
الوعي واليقظة باملخاطر �أثناء القيام مبهامنا و�أعمالنا.
ويقع عليك واجب الإبالغ عن �أي حادث ،واقعة �أو ت�صرف
تراه يتعار�ض مع متطلبات ال�سالمة والتعاون يف �أي حتقيق
يتم لهذا الغر�ض.

 2-2ا�ستخدام العقاقري
واملخدرات

عليك �أن تكون يف حالة ذهنية وج�سدية منا�سبة �أثناء
العمل ،وذلك لتحقيق الأداء ال�سليم والفعال لواجباتك
وم�س�ؤولياتك.
�إن حيازة �أو ا�ستخدام �أو بيع �أي مواد خمدرة (مثل
امل�شروبات الكحولية �أو املخدرات �أو احلبوب دون و�صفة
طبية) �أو مواد ت�ؤثر على ال�سلوك واملزاج يف مواقع العمل
�أو املواقع التي متلكها ال�شركة �أو ت�ست�أجرها يعترب حمظور ًا
ب�شكل �صارم.
ولنا احلق مبوجب القانون بتفتي�ش جميع الأ�شخا�ص
ومقتنياتهم ال�شخ�صية يف �أي وقت �أثناء تواجدهم يف املواقع
التابعة لل�شركة �أو الطلب من املوظفني اخل�ضوع لفح�ص �أو
اختبار طبي عندما يكون هناك �شك بوجود �أو ا�ستخدام
هذه املواد.

«نحن نلتزم بتوفري
بيئة عمل �آمنة،
و�صحية ومريحة
جلميع موظفينا»

�س لقد تعر�ض حذائي للتلف وقيل يل �أنه ال ميكنني احل�صول
�س هل �س�أتعر�ض لأي عقوبة �إذا توقفت عن العمل ب�سبب
على �أكرث من زوج واحد من الأحذية يف كل عام .فهل ميكن
خماوف ب�ش�أن مدى �سالمة ما �أقوم به من عمل؟
يل ا�ستبدال حذائي مع �أنه مل مير �سوى � 6أ�شهر فقط منذ
ج نحن يف البا نلتزم بتوفري مكان عمل �آمن جلميع املوظفني – ح�صويل عليه؟
وي�شمل ذلك �إيقاف العمل �إذا �ساورتك بع�ض ال�شكوك ب�ش�أن
ج علينا يف البا االلتزام ب�ضرورة توفري م�ستلزمات احلماية
ال�سالمة .ولن تقبل البا �أي ت�صرفات انتقامية جتاه �أي
ال�شخ�صية املالئمة ملوظفينا ،لذلك �إذا تعر�ضت �أي من هذه
موظف يتوقف عن العمل بح�سن نية يف حالة االعتقاد ب�أنه
امل�ستلزمات للتلف ف�إنه يجب �إ�صالحها �أو ا�ستبدالها.
غري �آمن – ال�سالمة خري من الندم الحقاً.
�س تعر�ض �أحد زمالئي لإ�صابة يف يده �أثناء العمل يف املناوبة �س �أعمل كفني �صيانة ،وجاءين طلب عاجل ببدء مهمة عمل
علي
دون احل�صول على الت�صريح املطلوب .فهل يتعني ّ
وتبدو �إ�صابته خطرية جداً .وقد �سمعت رئي�سه وهو يقرتح
القيام بالعمل؟
بهدوء �أن يتوجه �إىل م�ست�شفى خا�ص وال يبادر بالإبالغ
عن الإ�صابة يف مركز البا للرعاية ال�صحية ،حيث �أننا مل
نتمكن حتى الآن من ت�سجيل �إجناز حقيقي يف �أداء ال�سالمة ج كال� .إن ت�صريح العمل هو �أحد املتطلبات ال�ضرورية لكافة
الأعمال الواجب القيام بها �سواء كانت مهام روتينية �أو غري
بالدائرة وهذه الواقعة من �ش�أنها «�إف�ساد ما متكن الفريق
روتينية �أو طارئة .ت�أكد دائم ًا من توافر بيئة عمل �آمنة قبل
علي عمله؟
من حتقيقه» .ما الذي ينبغي ّ
ال�شروع يف �أداء �أي مهمة.
ج يجب الإبالغ عن جميع الإ�صابات فور ًا ودون ت�أخري �إىل
املدير املبا�شر ،دائرة ال�سالمة وال�صحة والبيئة ومركز
البا للرعاية ال�صحية .وي�ؤمن هذا تلبية كافة متطلبات
ملزيد من املعلومات يف هذا اخل�صو�ص،
اتخاذها
الإبالغ ومعرفة الإجراءات الت�صحيحية
الواجببالتحدث �إىل يرجى التحدث مع من�سق دائرة ال�سالمة
واحلد من خماطر تكرار هذه احلوادث .بادر
مديرك املبا�شر .و�إذا مل يتم حينها الإبالغ عن احلادث وال�صحة والبيئة يف دائرتك �أو االطالع على
بعد ،ميكنك الإبالغ عن طريق خط النزاهة.
�سيا�سات ونظم ال�سالمة وال�صحة والبيئة

املوجودة على �شبكة البا الداخلية.
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 -3امل�س�ؤولية
االجتماعية
لل�شركات

 1-3احرتام القانون

�إن كل فرد منا م�س�ؤول عن فهم ومراعاة جميع القوانني
والأنظمة املطبقة يف جماالت عملنا و�إبالغ مدير ال�ش�ؤون
القانونية يف البا عن �أي وقائع �أو ظروف قد تكون لها
عواقب قانونية.
كما يجب عليك مراعاة قوانني الدول الأخرى عند ال�سفر
�إليها يف رحالت عمل �أو يف دورات تدريبية.

ملزيد من املعلومات يف هذا
اخل�صو�ص ،يرجى التحدث �إىل
مدير ال�ش�ؤون القانونية.

يجب على املوظفني الذين يعملون يف جمال الواردات
وال�صادرات الت�أكد من �أن ممار�ساتنا متوافقة مع
الأنظمة املعمول بها يف الدول املعنية ومراعاة ال�ضوابط
التجارية الدولية املعمول بها يف هذه الدول.
كما يجب على املوظفني ممن يتعاملون مع العمالء
مراعاة �أن ممار�ساتنا ال ت�سيء لو�ضع ال�شركة املهيمن يف
الأ�سواق ،و�أن تتما�شى هذه املمار�سات مع �أنظمة وقوانني
املناف�سة يف الدول املعنية .ويجب عدم التحدث �أو تبادل
املعلومات مع املناف�سني حول:
•

•
•
•

حتديد الأ�سعار التي حتت�سب على العمالء �أو الأ�سعار
املدفوعة �إىل املوردين و قد ي�شمل ذلك حتديد ال�سعر
الأدنى �أو الأق�صى ،قيمة �أو توقيت زيادة ال�سعر� ،أو �أي
مناق�شة �أو اتفاق ينتج عنه تن�سيق يف الأ�سعار.
حتديد ال�شروط املتعلقة بال�سعر ،ال�صيغ ال�سعرية		 ،
ال�شروط االئتمانية� ،أو غريها.
تق�سيم الأ�سواق ،العمالء �أو الأقاليم.
التالعب يف عملية تقدمي العطاءات التناف�سية.

ينبغي على جميع املوظفني ،وخا�صة موظفي دوائر
امل�شرتيات ،املالية والت�سويق �ضمان �أن تكون مزاولتهم
لأن�شطتهم وممار�ساتهم ال تنتهك �أنظمة ولوائح غ�سيل
الأموال ،وينبغي عليهم اال�ستف�سار وعمل الدرا�سة
الالزمة عن الأطراف التي يتعاملون معها والتي يتم
تبادل الأموال معها .ويجب مراعاة احلذر من ارتكاب
�أي خمالفات ب�ش�أن �سداد املدفوعات �أو طلبها ،مع تفادي
التعامل مع �أطراف ذات عالقات �إجرامية معروفة �أو
م�شتبه بها� ،أو يبدو �أنها تفتقر �إىل الأمانة
والنزاهة يف تعامالتها.
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علي تق�سيم
�س ات�صل بي ممثل مل�صهر �أملنيوم �آخر واقرتح ّ
و «تر�شيد» ال�سوق بالن�سبة للمنتجات التي يقوم كالنا
بتوريدها �إىل �أوروبا ،عن طريق عدم التناف�س مع بع�ضنا
البع�ض يف دول معينة بالن�سبة ملنتجات معينة .ويبدو �أن
هذا االقرتاح معقول ,ال�سيما و�أننا ل�سنا بحاجة للدخول
يف حرب �أ�سعار.

«كل فرد منا
م�س�ؤول عن فهم
ومراعاة القوانني
والأنظمة املطبقة
يف جماالت عملنا»

ج ي�صنف هذا الإجراء ب�أنه �سلوك م�ضاد للتناف�سية وقد
تكون له عواقب قانونية خطرية .ويجب عليك �إبالغ مدير
ال�ش�ؤون القانونية فور ًا مبا دار يف هذه املحادثة.

 2-3العالقات االجتماعية
وال�سيا�سية

الظهور مبظهر املتحدثني الر�سميني عن ال�شركة ،ما مل
يكن لديهم ت�صريح م�سبق من البا يف هذا ال�ش�أن.
وينبغي على املوظفني ب�صفتهم مواطنني املحافظة على
العالقات الطيبة والوثيقة باملجتمع ،مبا يف ذلك امل�شاركة
بفعالية يف اجلمعيات املهنية ،امل�ؤ�س�سات اخلريية املعتمدة
واملراكز االجتماعية.
وب�صفتك �أحد موظفي البا ،يحق لك امل�شاركة التطوعية
يف العملية ال�سيا�سية وح�ضور االجتماعات ال�سيا�سية
ب�صفة �شخ�صية يف وقتك اخلا�ص ويف نطاق القوانني
املعمول بها يف البحرين .ال يجوز لأي فرد يف البا �أن
يطلب منك امل�ساهمة يف �أو دعم �أو معار�ضة �أي جمموعة
�سيا�سية �أو مر�شح �سيا�سي .كما ال يجوز لك �أن تعمل يف �أو
تروج حلملة �سيا�سية معينة خالل مواعيد الدوام الر�سمي
يف مقر ال�شركة �أو املواقع التابعة لها� ،أو با�ستعمال
موجودات �أو �أ�صول �أو �أنظمة متلكها البا مثل �أجهزة
الكمبيوتر ،الطابعات� ،آالت ت�صوير الوثائق ،والربيد
الإلكرتوين .كما يتعني عليك عدم تعليق �أو توزيع مواد
�سيا�سية يف مكان العمل �أو يف ممتلكات ال�شركة.

نحن ندرك دورنا الهام يف ت�أمني رعاية املجتمع ،و�أنه
تقع على عاتقنا م�س�ؤولية التوا�صل وامل�شاركة والتعاون مع
اجلهات وال�سلطات املحلية ومع املنظمات غري احلكومية
التي تهدف خلدمة املجتمع .وبالتايل ف�إننا ن�شجع جميع
موظفينا على قبول وحتمل هذه امل�س�ؤولية وامل�شاركة يف
املناق�شات والأن�شطة التي تهدف �إىل حل م�شاكل املجتمع
مبا يحقق امل�صلحة ل�شركة البا واملجتمع يف �آن واحد.
و�أثناء القيام بذلك ،ف�إنه ينبغي على املوظفني عدم

للح�صول على املزيد من
املعلومات يف هذا اخل�صو�ص
يرجى االت�صال مبمثليك يف
دائرة العالقات العامة �أو
املوارد الب�شرية.
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� -4أخالقيات
العمل

 1-4تعار�ض امل�صالح

•

عندما تكون بع�ض الأن�شطة ال�شخ�صية ،االجتماعية،
املالية �أو ال�سيا�سية للموظف من املحتمل �أن ت�ؤدي �إىل �أو
�أن تبدو كتعار�ض مع والء املوظف ومو�ضوعيته جتاه البا،
فقد ين�ش�أ تعار�ض للم�صالح ويجب حله ب�شكل ٍ
مر�ض.
وتقع على عاتقنا جميع ًا م�س�ؤولية العمل دائم ًا مبا يحقق
م�صلحة ال�شركة ،وبالتايل يجب علينا تفادي الأو�ضاع
والإجراءات التي قد ت�شكل �أو تبدو ب�صورة تعار�ض
يف امل�صالح .ويجب الإبالغ عن جميع مظاهر تعار�ض
امل�صالح املحتملة كتابي ًا �إىل مديرك املبا�شر مبجرد
معرفتها� .إن الت�صرفات الب�سيطة التي يتم من خاللها
الإف�صاح عن احتمال وجود تعار�ض يف امل�صالح وااللتزام
ب�إر�شادات املدير املبا�شر يف هذا ال�صدد تعفيكم من
خطر فقدان الثقة املو�ضوعة فيك من �أجل خدمة م�صالح
البا .عدم الإف�صاح عن تعار�ض امل�صلحة ميكن �أن ي�ؤدي
�إىل تطبيق الإجراءات االن�ضباطية.

•

ا�ستخدام �أ�صول البا (مثل القرطا�سية ،الأوراق
الر�سمية ،الأموال ،املرافق ،املعدات ،الأدوات،
املوظفني) �أو بع�ض املعلومات �أو اخلربات التقنية
اخلا�صة بال�شركة مل�صلحة ن�شاط عمل �آخر �أو
مل�صاحلك ال�شخ�صية.
مزاولة �أن�شطة خارجية قد ت�ؤثر �سلب ًا على حيادك �أو
قراراتك �أو قد تتدخل يف قدرتك على �أداء واجباتك
الر�سمية �أو ت�ؤثر ب�شكل �سلبي عليها.

وحيث �أنه ال ميكننا حتديد جميع الظروف التي قد ت�ؤدي
�إىل تعار�ض امل�صالح ،فاملواقف التالية تعرب عن �أمثلة
للتعار�ض يف امل�صالح:
• االحتفاظ (ب�شكل �شخ�صي� ،أو عن طريق �أحد
الأقرباء مثل الزوج �أو االبن �أو االبنة �أو الوالد �أو
الوالدة �أو الطفل �أو العم �أو اخلال �أو ابن الأخ �أو ابن
الأخت �أو اجلد �أو احلفيد �أو ابن ال�صهر) مب�صلحة
مالية كبرية يف �أي م�شروع تتعامل معه �شركة البا
جتاري ًا �أو تبحث ال�شركة �إمكانية التعامل معه (مثل
املوردين ،املقاولني ،املناف�سني ،العمالء� ،أو اجلهات
املرخ�ص لها) .تعترب امل�صلحة ال�ضخمة هي تلك التي
قد ت�ؤثر �أو تبدو ذات ت�أثري على قرارك.
• القبول� ،سواء ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،من
�أي مورد �أو مقدم خدمات �أي هدايا �أو �ضيافة تو�صف
ب�أنها غري مالئمة �ضمن الق�سم اخلا�ص بالهدايا
وال�ضيافة املن�صو�ص عليه يف هذا الدليل.
• العمل كع�ضو جمل�س �إدارة �أو م�س�ؤول �أو موظف لأي
من امل�ؤ�س�سات غري ال�شقيقة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى يوجد
ل�شركة البا عالقات جتارية معها.
•	�إدارة فر�صة عمل من �شركة البا مل�صلحتك اخلا�صة.
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ملزيد من املعلومات يف هذا
اخل�صو�ص ،يرجى التحدث مع �أحد
�أع�ضاء فريق عمل النزاهة يف البا.

م

العمل لدى جهة خارجية

تقوم البا ب�صفة منتظمة بتوظيف �أقارب للموظفني
احلاليني بال�شركة.

حتظر عقود العمل اخلا�صة ب�شركة البا ب�شكل عام عمل
موظفيها لدى �أي م�ؤ�س�سة �أخرى ،ما عدا العمل التطوعي
لدى م�ؤ�س�سات �أهلية معتمدة ومرخ�صة .ولكن يف حال
رغب املوظف ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة خا�صة به ،فعليه القيام
فور ًا ب�إبالغ املدير املبا�شر واملوارد الب�شرية .و�سوف
ت�صدر املوارد الب�شرية خطابات عدم ممانعة �إذا تبني
عدم وجود تعار�ض وب�شرط �أال ت�ؤثر امل�ؤ�س�سة على قدرة
املوظف يف �أداء عمله.

مع هذا ينبغي �أال يكون له�ؤالء الأقارب �أي تعامالت
جتارية معك �أو مع �أي �شخ�ص يعمل حتت رئا�ستك.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي عليك �أال تكون يف و�ضع لديك
فيه القدرة على توظيف ،الإ�شراف على ،الت�أثري على
ال يجوز للموظفني واملقاولني ا�ستغالل �ساعات الدوام يف
�شروط و�أحكام التوظيف� ،أو الت�أثري على �إدارة �أحد
البا �أو مواردها ملزاولة �أن�شطة خا�صة.
الأقرباء .يجب احل�صول على موافقة من مديرك املبا�شر
للحاالت اال�ستثنائية.
�س �شقيقي يعمل مدير ًا لدى �أحد موردينا .ومن خالل
وظيفتي يف البا ،يوجد لدي ات�صال بتلك ال�شركة من
ال يجوز اال�ستثمار يف �إحدى �شركات املوردين احلاليني
وقت لآخر و�أنا �أفكر يف �أن �أطلب منهم قائمة �أ�سعار
�أو املحتملني �إذا كان لديك دور يف اختيار �أو تقييم �أو
بخ�صو�ص عملية معينة .هل تعترب هذه م�شكلة؟
التفاو�ض مع املورد� ،أو �إذا �أ�شرفت على �أي �شخ�ص تقع
عليه هذه امل�س�ؤولية.
ج يجب �إبالغ مديرك املبا�شر بهذا املو�ضوع .ومن املهم
الإف�صاح عن جميع �أوجه تعار�ض امل�صالح الفعلية
ال يجوز �أبد ًا اال�ستثمار يف �إحدى �شركات العمالء �إذا
واملحتملة بحيث ميكن توقع �أي م�شاكل وتفاديها.
كنت م�س�ؤو ًال عن تعامالت مع ذلك العميل �أو الإ�شراف
على �أي �شخ�ص لديه مثل هذه امل�س�ؤولية.
�س �أنا �أعمل موظف ًا يف البا كما �أ�شارك يف م�ؤ�س�سة عائلية
�أعتقد �أنها من املمكن �أن تقدم خدمات ل�شركة البا .ونود
ت�سجيل امل�ؤ�س�سة يف قائمة املوردين لل�شركة .هل يتعني
علي الإف�صاح عن عالقتي بال�شركة خالل الت�سجيل؟
ّ

«تقع على عاتقنا
جميع ًا م�س�ؤولية العمل دائم ًا
مبا يحقق امل�صلحة لـ�شركة
البا وبالتايل يجب علينا
تفادي الأو�ضاع والإجراءات
التي قد ت�شكل �أو ميكن �أن
ين�ش�أ عنها ما يبدو �أنه تعار�ض
يف امل�صالح»

ج نعم يجب عليك الإف�صاح عن عالقتك �إىل مديرك
املبا�شر ،املوارد الب�شرية ودائرة امل�شرتيات واملخازن.
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 2-4الر�شوة والف�ساد

ملزيد من املعلومات يف هذا اخل�صو�ص،
يرجى التحدث مع �أحد �أع�ضاء فريق
عمل النزاهة يف البا.

م

الف�ساد هو �أي ا�ستغالل ملن�صب ر�سمي من �أجل حتقيق
مكا�سب �شخ�صية� ،أما الر�شوة فهي �شكل من �أ�شكال
الف�ساد وهي عبارة عن منح ،تقدمي ،ا�ستالم �أو طلب
�أي �شيء ذي قيمة من �أجل الت�أثري ب�شكل غري م�شروع �س نحن بحاجة �إىل تخلي�ص �إحدى املعدات الهامة من
على �إجراءات �أو قرارات �أحد امل�س�ؤولني �أو �شخ�ص �آخر
اجلمارك ب�سرعة .وقيل يل �أنه مبقدوري ا�ستخدام
ي�شغل من�صب ًا ر�سمياً .توجد يف الكثري من الدول قوانني
ا�ست�شاري يتمتع «بعالقات جيدة» لت�سريع احل�صول على
ت�ساعدها على مقا�ضاة من يتورطون جنائي ًا يف �أعمال
جميع الت�صاريح التي نحتاجها .وقد طلب مبلغ 5000
نقبل
الر�شوة ،حتى ولو ارتكبت خارج بالدهم .ونحن ال
دينار بحريني مقدم ـ ًا «للم�ساعدة يف ت�سهيل العملية».
الف�ساد
�أي �سلوكيات تنطوي على التورط يف الر�شوة �أو
نظرا لأننا ال نعرف حق ًا اجلهة التي �سوف حت�صل على
من �أي نوع.
املبلغ فهل يجب علينا اال�شتباه جتاه هذا الأمر؟
يجب عليك عدم تقدمي �أو طلب �أي �شئ ذي قيمة مبا
ج نعم يجب عليك �أن ت�شعر باال�شتباه بذلك .يجب عليك
يف ذلك �أي خدمة ،هبة ،عملية �أو �ضيافة .وال يجوز لك
معرفة اجلهة التي �سوف يذهب لها هذا املبلغ ومعرفة
قبول �أي هدايا ،ر�شوة� ،أو �شئ ذي قيمة ب�شكل مبا�شر
الغر�ض الذي �سوف ي�ستخدم املبلغ من �أجله ل�ضمان �أال
�أو غري مبا�شر من �أي �شخ�ص وذلك بغر�ض الت�أثري على
ي�ستعمل هذا املال كر�شوة .ولن تعترب حقيقة �أن العملية
الت�صرفات �أو القرارات الر�سمية �أو احل�صول �أو الإبقاء
�سيقوم بها �شخ�ص �آخر و�أنه ال يوجد لدينا ثمة دليل
على مميزات لأي �شركة �أو �شخ�ص.
بوجود ر�شوة على �أنها عذر يف هذه احلالة .اطلب امل�شورة
من مديرك املبا�شر �أو من التدقيق الداخلي �أو ال�ش�ؤون
ي�شمل احلظر املذكور �أعاله املدفوعات املقدمة
القانونية يف البا.
للم�س�ؤولني ل�ضمان �أو لت�سريع الإجراءات احلكومية
القانونية الروتينية مثل �إ�صدار الت�صاريح ،الت�أ�شريات �س �أعتزم التفاو�ض على �صفقة جيدة ل�شركة البا ،وقد قال
�أو الإفراج عن الب�ضائع املحجوزة لدى اجلمارك ما مل
الطرف الآخر �أنه �سيكون من املفيد لإمتام ال�صفقة
يتم �سداد هذه املدفوعات املقررة وفق ًا ملعدالت الأ�سعار
�أن نقدم تربع ًا خريي ًا لدعم �إحدى امل�ؤ�س�سات الثقافية
الر�سمية للجهة احلكومية املخت�صة.
كبادرة ح�سن نية .ولكني ال �أعرف �شيئ ًا عن اجلهة
اخلريية التي يقرتحها .فهل ميكن يل امل�ضي يف هذه
يجب الإبالغ عن جميع حاالت الر�شوة �أو حماولة الر�شوة
العملية؟
ملديرك املبا�شر ،ولرئي�س التدقيق الداخلي.
ج كال .ميكن �أن تكون هذه و�سيلة للر�شوة وينبغي عليك
ال يجوز لك ال�سماح لأي طرف ثالث يعمل حل�ساب البا
�إحالة الطلب �إىل مديرك املبا�شر .فدائرة العالقات
مبخالفة �أي مما �سبق� .إذا كان لديك �سبب يدعوك
العامة بال�شركة هي اجلهة الوحيدة التي ميكنها تقدمي
لل�شك يف خمالفة الوكالء لأي مما �سبق ،فينبغي
التربعات.
تذكريهم ب�أن �سيا�سة البا املبينة �أعاله تن�ص على
�ضرورة االلتزام بالأنظمة والإبالغ عن �أي خمالفات
م�شتبه بها.

«نحن ال نقبل �أي �سلوكيات
تنطوي على التورط يف
الر�شوة �أو الف�ساد من �أي نوع»
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 3-4الهدايا وال�ضيافة

ت�شمل «الهدايا» الأ�شياء ذات القيمة املقدمة ل�شخ�ص �أو �أفراد
العائلة مبا يف ذلك الأموال النقدية �أو املواد غري النقدية مثل
الأعمال الفنية ،اخل�صومات التف�ضيلية ،القرو�ض ،ال�شروط
التف�ضيلية لأي منتج �أو خدمة ،اخلدمات ،اجلوائز ،التربعات،
املوا�صالت ،ا�ستخدام املركبات �أو امتيازات الإجازات ،الأوراق
املالية ،امل�شاركة يف االكتتاب يف �أ�سهم ،جتديدات وحت�سينات
البيوت ،التذاكر للعرو�ض الرتفيهية ،الفعاليات الثقافية �أو
الريا�ضية و�شهادات الهدايا.
ت�شمل و�سائل ال�ضيافة املجانية تقدمي الوجبات ،الدعوات
حل�ضور فعاليات ترفيهية �أو ثقافية �أو ريا�ضية ،ورحالت
ال�سفر ،الإقامة ،الوجبات واملرطبات املرتبطة بها.
من ناحية املبد�أ ال توجد �أدنى م�شكلة يف تلقي الهدايا ومنحها
كتعبري عن التقدير �أو ح�سن النية .ولكن الهدايا �أو الفعاليات
الرتفيهية ذات القيمة ال�ضخمة ميكن يف �أحوال معينة �أن
تن�شئ تعار�ض ًا للم�صالح �أو تبدو كتعار�ض يف امل�صالح مما قد
ي�سيء ل�سمعة ال�شركة.
ميكن قبول الهدايا وعرو�ض ال�ضيافة التي تقل قيمتها عن 50
دينار بحريني والتي تكون ذات طبيعة ترويجية والتي يظهر
عليها �شعار ال�شركة مثل الروزنامات ،املفكرات� ،أطقم الأقالم
واحلا�سبات دون احلاجة �إىل الإقرار بها وب�شرط �أال تكون من
الأ�صناف امل�شمولة يف القيود املذكورة �أدناه.
�إذا ُقدمت لك �أي هدية �أو �ضيافة تزيد قيمتها عن  50دينار
بحريني �أو ما يعادلها بعملة �أخرى من �أي �شخ�ص له عالقة
مب�ؤ�س�سة خارجية فيما يتعلق بوظيفتك ،يجب عليك الإقرار
بقيمتها فور ًا �إىل مديرك املبا�شر واملدير املخت�ص كتابي ًا حتى
�إذا مت رف�ض الهدية �أو ال�ضيافة املقدمة� .إذا �ساورك �أي �شك
مبا �إذا كانت قيمة الهدية املقدمة تقل عن  50دينار بحريني،
فينبغي عليك الإف�صاح عنها.

يحظر عليك تقدمي �أو قبول �أي هدية �أو �ضيافة ب�أي قيمة
كانت �إىل �أو من �أي �شخ�ص يعمل لدى م�ؤ�س�سة خارجية،
جهة حكومية �أو �أي �شخ�ص �آخر تكون ل�شركة البا �أو من
املمكن �أن تكون لها عالقة عمل معه حيث:
•

•

•

•
•
•

يكون منح هذه الهدية �أو ال�ضيافة خمالف ًا ل�سيا�سات �أو
قوانني الدولة التي يخ�ضع لها �أي من الطرفني (يجب
توخي احلذر عند التعامل مع امل�س�ؤولني يف الدولة
حيث �أن بع�ض الدول ال ت�سمح للم�س�ؤولني بقبول حتى
الهدايا زهيدة القيمة �أو خمتلف و�سائل ال�ضيافة).
يكون الغر�ض (�أو يبدو �أنه) بهدف الت�أثري غري
املنا�سب �أو الت�أثري على مو�ضوعية امل�ستلم يف اتخاذ
قرار يف نطاق عمله.
ت�شمل الهدية �أو ال�ضيافة �أطراف ًا م�شرتكني يف
عملية مناق�صة �أو عطاء تناف�سي (قد تكون دعوات
وجبات العمل مقبولة ب�شرط مراعاة جميع
اال�شرتاطات الأخرى لهذا البند).
طلب الهدية �أو ال�ضيافة� ،أو تقدميها نظري مقابل
معني.
تكون الهدية عبارة عن مبلغ نقدي� ،أو ما يعادل النقد.
تكون الهدية �أو ال�ضيافة بعيدة عن �آداب اللياقة �أو
ذات طابع جن�سي �أو ٍ
مناف للأخالق �أو قد ت�سيء
ل�سمعة البا.

يجب املوافقة م�سبق ًا على �أي هدايا �أو �ضيافة تقدم من
قبل �أو �إىل طرف �آخر تكون يف جمموعها بقيمة تزيد
عن  500دينار بحريني يف ال�سنة الواحدة ،ومتنح هذه
املوافقة من الرئي�س التنفيذي بال�شركة .يكون من املقبول
تلقي هدية ذات قيمة تزيد عن هذا احلد �إذا كان رف�ضها
�سيعترب �إهانة ،وب�شرط �أال تكون م�شمولة يف املحظورات
املذكورة �أعاله� .إال �أنه يجب يف هذه احلالة الإبالغ عن
تقدمي الهدية �إىل الإدارة املبا�شرة التي �سوف تقرر
�إمكانية االحتفاظ بها ل�صالح البا ،بيعها ،والتربع بعائد
بيعها للجهات اخلريية �أو �إعادتها �إىل مقدم الهدية.

ملزيد من املعلومات يف هذا اخل�صو�ص،
يرجى التحدث مع �أحد �أع�ضاء فريق
عمل النزاهة يف البا.
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 4-4حماية الأ�صول من
االحتيال ،ال�سرقة و�سوء
اال�ستخدام

�سوف نحر�ص جميع ًا على العمل يف جميع الأوقات ب�أمانة
ونزاهة تامة واملحافظة على �أ�صول وموارد ال�شركة التي
تقع �ضمن م�س�ؤولياتنا

�إ�ساءة ا�ستخدام الأ�صول:

�أنتم م�س�ؤولون عن املحافظة على ممتلكات البا التي
ت�ستخدمونها �أو التي تتعاملون معها يف �إطار عملكم مع
احلر�ص على عدم الإ�ضرار بها �أو �إ�ساءة ا�ستخدامها �أو
هدرها .كما يتعني عليكم احلر�ص على الإبالغ عن �إ�ساءة
ا�ستخدام ممتلكات البا من قبل الغري.

االحتيال وال�سرقة:

يعترب االحتيال وال�سرقة من اجلرائم التي ت�شكل انتهاك ًا
للقانون وملحتوى هذا الدليل.
تعترب البا االحتيال من الأمور البالغة اخلطورة بالن�سبة
لل�شركة وتلتزم بت�شجيع ال�سلوك الذي يقوم على رف�ض
ومكافحة �أعمال االحتيال يف جميع �أق�سام ال�شركة.
ويجب عليك حماية �أموال البا كما لو كانت ملك ًا لك
واملحافظة عليها من �إ�ساءة اال�ستخدام ،اخل�سارة،
االحتيال �أو ال�سرقة.
يجب عليك �ضمان �أن تكون جميع املعامالت م�صرح ًا بها
ويتم ت�سجيلها بدقة وبالكامل.
ت�شمل �أنواع االحتيال وال�سرقة ولكن ال تقت�صر على
ما يلي:
• توقيع� ،إلغاء� ،إن�شاء ،التخل�ص من امل�ستندات �أو
تعديلها بو�سائل احتيالية وغري نزيهة.
• انتحال ا�سم مزيف �أو �صفة مزيفة.
• الت�صرف يف املمتلكات دون تفوي�ض
من مالكها بذلك.
• تقدمي ادعاءات مزيفة ب�ش�أن امل�ؤهالت واخلربة.
• اختال�س الأموال �أو الأ�صول مثل �أموال املوازنة �أو
امل�صروفات مبا يف ذلك امل�صروفات النرثية وغريها.
• اال�ستخدام غري امل�صرح به لعمال وموظفي البا �أو
العاملني التابعني للمقاولني ،ال�سيارات واملعدات
اململوكة لل�شركة.
• ال�شروع يف �إخفاء �أي من املذكور �أعاله.
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الإبالغ عن االحتيال �أو ال�سرقة:

يجب عليك الإبالغ فور ًا عن التفا�صيل اخلا�صة ب�أي
ا�شتباه لديك ب�ش�أن ارتكاب �أي عملية احتيال �أو �إذا علمت
بوقائع �أو �أحداث تدعو �إىل ال�شك �أو الريبة.
ويجب عليك الإبالغ عن هذه الأمور �إىل مديرك املبا�شر
(�إال �إذا �شعرت بعدم االرتياح من القيام بذلك) و�إىل
�أحد �أفراد فريق عمل النزاهة.
يت�ألف فريق عمل النزاهة من رئي�س التدقيق الداخلي،
الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية ،ومدير ال�ش�ؤون
القانونية ،وهذا الفريق م�س�ؤول عن الإ�شراف على
ومتابعة �أي حاالت يبلغ عنها �أو ي�شتبه فيها ارتكاب �أعمال
احتيال .يف حالة الإبالغ عن �أو اال�شتباه يف �أي حالة
احتيال �سوف يت�أكد فريق عمل النزاهة من مدى احلاجة
�إىل �إجراء حتقيق و�سوف يعني ال�شخ�ص الذي يتوىل
امل�سئولية عن التحقيق.
يجب التعاون ب�شكل تام مع ال�شخ�ص الذي يتوىل مراجعة
وتويل مهام التحقيق الداخلي يف عمليات االحتيال.
لن تتهاون البا على الإطالق جتاه �أي �أعمال انتقامية
ترتكب �ضد من يقومون بالإبالغ بنية ح�سنة ،حتى �إذا مل
يكن لديهم مربر للقلق.
�إذا �شعرت بعدم االرتياح من االت�صال بامل�س�ؤولني
املذكورين ،ميكنك ا�ستعمال نظام الإبالغ عن طريق
خط النزاهة املبني يف هذا الدليل .و�سوف يتم االحتفاظ
بهويتك يف �سرية تامة ولن يتم الك�شف عنها دون
موافقتك.

«�سوف نحر�ص جميع ًا على
العمل يف جميع الأوقات ب�أمانة
ونزاهة تامة واملحافظة على
�أ�صول وموارد ال�شركة التي تقع
�ضمن م�س�ؤولياتنا»

�إذا طلب منك تقدمي معلومات تتعلق با�ستف�سار �أو
حتقيق تقوم به جهة حكومية �أو جهة تنظيمية ،فيجب
عليك الت�أكد من �صحة ودقة املعلومات املقدمة و�ضمان
املحافظة على م�صالح البا .يف هذا ال�سياق يجب
احل�صول على امل�شورة من مدير ال�ش�ؤون القانونية يف
البا �إذا مل تكن واثق ًا متام ًا من �أي طلب يقدم ب�شكل غري
روتيني.

 5-4الإبالغ الدقيق:

يجب على جميع املعلومات التي يعدها �أو يجمعها موظفو
البا� ،سواء من املعلومات املالية �أو غري املالية و�سواء كانت
ورقية �أو �إلكرتونية� ،أن تو�ضح ب�شكل دقيق كافة املعامالت
والفعاليات التي تقوم بها ال�شركة.

�س لقد جاء الأ�سبوع الأخري من الفرتة الربع �سنوية لإ�صدار
كما يجب �أن تلتزم البيانات املالية (مثل الدفاتر
التقارير .ويرغب رئي�سي يف الت�أكد من تلبية �أهدافنا
املالية
للتقارير
وال�سجالت واحل�سابات) باملعايري الدولية
الإنتاجية لهذه الفرتة ،ولذا فقد طلب مني ت�سجيل عملية
واملعايري املحا�سبية املعرتف واملعمول بها بوجه عام.
بيع غري م�ؤكدة الآن مع �أنها لن ت�ستكمل �إال خالل الأ�سبوع
علي
ينبغي
هل
ذلك
يف
�ضرر
هناك
أن
�
أظن
�
وال
القادم.
ّ
ال يجوز �إدخال قيد مزور �أو م�ضلل يف �أي تقرير ،م�ستند،
عمل ما يطلبه مني؟
�سجل �أو �سند ا�ستعادة م�صروفات .يف حالة احلاجة
ج ال يجوز تقييد �أي تكاليف و�إيرادات �إال يف الفرتة الزمنية
لإدراج عملية تقديرية �ضمن املعامالت التي يجري
املنا�سبة ح�سب املطلوب وفق ًا ملبادئ املعايري الدولية
تقييدها ،فيجب اتباع ح�سن التقدير بالإ�ضافة �إىل
للتقارير الدولية� .إذا مل ت�ستكمل عملية البيع بعد �سيكون
مراعاة القواعد الإر�شادية للمعايري الدولية للتقارير
هذا الت�صرف م�ضل ًال وقد ي�صل �إىل درجة الغ�ش
املالية.
واالحتيال بتدوينه يف فرتة �سابقة.
من ال�ضروري كذلك الت�أكد من دقة املعلومات املقدمة
الأخرى (مثل جوانب ال�سالمة ،ال�صحة �أو الأداء البيئي،
�سجالت املوارد الب�شرية ،بيانات اجلودة ،البيانات
والإقرارات املقدمة للجهات التنظيمية).
هذا ويجب التعاون بالكامل مع التدقيق الداخلي
وتزويدهم مبعلومات دقيقة وال�سماح لهم عند الطلب
باحلديث مع املوظفني واالطالع على امل�ستندات .يف نف�س
الوقت يجب تطبيق متطلبات الق�سم اخلا�ص بال�سرية يف
هذا الدليل عن طريق عدم �إطالع �أي طرف ثالث على
املعلومات ال�سرية ما مل يكن لديه تخويل بذلك.
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 -5املعلومات
وال�سرية
 1-5املعلومات
ال�سرية

يعمل الكثريون من موظفينا يف منا�صب تقوم على الثقة،
حيث يطلعون فيها على معلومات �سرية مثل بيانات �أجور
املوظفني� ،سجالت املوظفني ،عقود املوردين واخلدمات،
البيانات الت�شغيلية ،اتفاقيات الرتاخي�ص ،املعلومات
املالية وغريها من املعلومات احل�سا�سة التي تعترب �سرية
�أو �شخ�صية بطبيعتها.

حماية املعلومات

من املهم جد ًا مراقبة تدفق البيانات واملعلومات يف
البا وحماية املعلومات التي منلكها واملحافظة عليها.
�إن �إ�ساءة ا�ستخدام معلومات البا ب�شكل متعمد لتحقيق
مكا�سب �شخ�صية �أو ل�صالح �أحد املناف�سني يعترب خمالفة
خطرية لهذا الدليل .و�سواء كنت �أحد املوظفني احلاليني
�أو ال�سابقني ف�إننا نذكرك بتعهدات ال�سرية املن�صو�ص
عليها يف عقد عملك و�أن الك�شف عن �أي نوع من
املعلومات ال�سرية �أو احل�سا�سة يعد خمالفة لتلك الثقة.
�إذا كانت لديك �أي �أ�سئلة �أو �شكوك جتاه الأمور التي تعد
من املعلومات ال�سرية �أو قد ت�شكل انتهاك ًا للثقة ،يرجى
املبادرة باحل�صول على م�شورة من مديرك املبا�شر.
ال يجوز للموظفني احلاليني وال�سابقني �إ�صدار �أي
مرا�سالت ،م�ستندات �أو معلومات ميكن �أن تكون ح�سا�سة
ب�أي طريقة دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة
من البا.

املعلومات ال�شخ�صية:

تطبق الكثري من الدول قواعد و�أنظمة �صارمة لتقييد
االطالع على املعلومات �أو نقل البيانات ال�شخ�صية
املتعلقة باملوظفني ،العمالء والأفراد الآخرين .لذلك،
يجب عليك احل�صول على ت�صريح م�سبق من م�س�ؤولك �أو
من �إدارة ال�شركة عند �إطالع �أ�شخا�ص من خارج ال�شركة
على املعلومات ال�شخ�صية.
من �أجل �ضمان دقة ومو�ضوعية املعلومات ب�ش�أن املوظفني
احلاليني �أو ال�سابقني ،يطلب منك �إحالة �أي مكاملات
�أو طلبات كتابية ب�إ�صدار معلومات مثل �سجالت �ش�ؤون
املوظفني ،ال�سجالت الطبية وال�سجالت الأخرى �إىل
دائرة املوارد الب�شرية .و�سوف يخ�ضع �أي موظف يف�صح
�أو ي�صدر معلومات ب�ش�أن موظف حايل �أو �سابق دون
تخويل حمدد بذلك �إىل الإجراء الت�أديبي.
يجب االحتفاظ بامل�ستندات �أو التخل�ص منها وفق ًا
ل�سيا�سة البا اخلا�صة باالحتفاظ بامل�ستندات.

ملزيد من املعلومات يف هذا اخل�صو�ص،
يرجى االطالع على �سيا�سات
و�إر�شادات تقنية املعلومات واملوارد
الب�شرية املوجودة على �شبكة البا
الداخلية �أو التحدث مع �أحد ممثليك
يف هاتني الدائرتني.
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حقوق الن�شر �أو معلومات الآخرين
ال�سرية

يجب عليك عدم �إح�ضار �أي م�ستندات �سرية خا�صة
ب�أرباب العمل ال�سابقني �إىل البا ،مبا فيها �سجالت
الكمبيوتر� ،أو الإف�صاح عن معلومات �سرية متعلقة
ب�أرباب العمل ال�سابقني وتكون من املعلومات ال�سرية.
يجب عليك عدم انتهاك احلقوق امل�شروعة اخلا�صة
بامللكية الفكرية للغري ب�شكل متعمد.

التداول باالعتماد على معلومات
داخلية

يعترب تداول الأ�سهم على �أ�سا�س االعتماد على معلومات
داخلية (معلومات جوهرية ال تتوفر عادة للجمهور العام،
مثل القرارات اال�ستثمارية الرئي�سية ،العقود ،معامالت
ال�شركة ،الوقائع� ،أو النتائج املالية) ن�شاط ًا غري م�شروع.
يجب عدم تداول �أ�سهم البا �أو �أي �شركة �أخرى باالعتماد
على معلومات داخلية ،وال تقم بالإف�صاح عن املعلومات
الداخلية لأي �شخ�ص �آخر من خارج ال�شركة دون موافقة
م�سبقة� .إذا كنت تعتقد �أن لديك معلومات داخلية،
حتدث �إىل مدير ال�ش�ؤون القانونية ب�ش�أن اال�شرتاطات
التي تنطبق عليك قبل تداول الأ�سهم.
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 3-5ا�ستعمال تقنية املعلومات:

 2-5متثيل البا واالت�صال
بو�سائل الإعالم
ت�سعى البا لإقامة عالقة �إيجابية مع العاملني يف قطاع
و�سائل الإعالم وامل�س�ؤولني يف الدولة وقياديي املجتمع
و�شركاء الأعمال .ول�ضمان االت�صاالت الفعالة وامل�ستمرة
مع جميع اجلهات اخلارجية ف�إنه من املهم �إدارة هذه
االت�صاالت بطريقة من�سقة .لذلك ،ف�إن جميع �أن�شطة
العالقات العامة واالت�صاالت مع و�سائل الإعالم وكبار
امل�س�ؤولني يف الدولة يجب �أن تكون من قبل الرئي�س
التنفيذي لل�شركة �أو بعد احل�صول على موافقته بذلك.
يجب التفريق بني التحدث ب�صفة �شخ�صية والتحدث
ب�صفة ر�سمية نيابة عن البا� .إذا مل تكن لديك �سلطة
�صريحة ووا�ضحة بتقدمي البيانات والت�صريحات لو�سائل
الإعالم ،و�إذا تلقيت ا�ستف�سارات من ممثل لإحدى
و�سائل الإعالم ،فيجب عليك عدم التعليق ،با�ستثناء
�إحالة ممثل و�سائل الإعالم �إىل دائرة العالقات العامة.
ويجب احل�صول على املوافقة من الرئي�س التنفيذي
بالت�شاور مع دائرة العالقات العامة بالتحدث ر�سمي ًا
نيابة عن ال�شركة.

ملزيد من املعلومات يف هذا i

يعترب نظام تقنية املعلومات ملك ًا لل�شركة وينبغي �أن
ي�ستخدم ح�صري ًا للأغرا�ض اخلا�صة ب�شركة البا.
عند ال�سماح للموظفني واملقاولني املخولني بالدخول
�إىل الأنظمة والتقنية ،ف�إننا نتوقع من ه�ؤالء املوظفني
ا�ستعمالها ب�شكل م�س�ؤول .ويجب عليك توخي احلذر
يف ا�ستعمال �أجهزة الكمبيوتر واتباع �سيا�سات تقنية
املعلومات بدقة ،كما يجب احلذر بعدم التورط يف
�إجراءات غري م�صرح بها مثل:
• 		الو�صول �أو حماولة الو�صول �إىل البيانات �أو امللفات �أو
الأدلة الإر�شادية اخلا�صة ب�آخرين يف حوا�سبهم الآلية
�أو ب�أدلتهم الإر�شادية.
• العبث بربامج �أو معدات الكمبيوتر.
• الن�سخ غري امل�شروع لربامج الكمبيوتر املحمية بحقوق
الن�شر والت�أليف.
•	�إف�شاء بيانات �سرية �أو م�شاركة معلومات �سرية مع
الآخرين.
• حماولة دخول �أجهزة الكمبيوتر �أو احلوا�سب الآلية
ل�شركة البا �أو قر�صنتها.
• اال�ستخدام غري امل�صرح به �أو الإف�صاح عن عناوين
امل�ستخدمني �أو كلمات ال�سر اخلا�صة بهم.
ويجب العلم ب�أنه يجوز ل�شركة البا القيام مراقبة
ور�صد ا�ستخدام �أجهزة الكمبيوتر ،مبا يف ذلك الربيد
الإلكرتوين للت�أكد من االلتزام بال�سيا�سات املنظمة
مل�ستخدمي �أجهزة الكمبيوتر اخلا�صة ،و�أي خمالفة لذلك
تعر�ضك التخاذ الإجراءات الت�أديبية.

اخل�صو�ص ،يرجى التحدث مع
�أحد م�س�ؤويل دائرة العالقات
العامة.

ملزيد من املعلومات يف هذا اخل�صو�صi ،
يرجى االطالع على �سيا�سات و�أنظمة
تقنية املعلومات التي توجد على �شبكة
البا الداخلية �أو التحدث مع �أحد
�أع�ضاء دائرة تقنية املعلومات
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بادر بال�س�ؤال قبل الت�صرف:

 )1هل ما حدث يعترب قانونياً؟
 )2هل يتما�شى مع هذا الدليل و�سيا�سات البا الأخرى؟
 )3ما هو ر�أي زمالئي ،مديري �أو عائلتي فيما حدث؟
 )4كيف �سيبدو الأمر عند ن�شره يف ال�صحف؟
 )5هل يبدو الأمر �صحيحاً؟

من اجلهة التي ميكنها تقدمي امل�ساعدة؟
التحدث �إىل مديرك املبا�شر هو �أمر مرحب بالبدء به دائم ًا ،كما ميكنك �أي�ض ًا
التحدث �إىل �أحد �أع�ضاء فريق عمل النزاهة الذي ي�ضم:
• رئي�س التدقيق الداخلي
• الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الإدارية
• مدير ال�ش�ؤون القانونية
كما ميكنك اال�ستفادة من خط النزاهة الذي ي�سمح لك بتقدمي �إبالغك
ب�سرية تامة.

االت�صال بخط النزاهة عن طريق الهاتف

لالت�صال من البحرين على خط خارجي ،يرجى االت�صال بالرقم
� 800-00-001أو ،800-000-00
وعند الرد عليك ميكنك طلب الرقم ( 888-265-3470مكاملة جمانية)
لالت�صال من خارج البحرين ،ميكن طلب الرقم +1 888-265-3470

االت�صال عن طريق الإنرتنت

لتقدمي بالغ عن طريق الإنرتنت ،ميكنك زيارة املوقع الإلكرتوين
www.alba.ethicspoint.com

ويوجد هذا الرابط �أي�ض ًا على ال�شبكة الداخلية لل�شركة ،وعلى موقعها على
�شبكة الإنرتنت
www.albasmelter.com

