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 مقدمة الرئيس التنفيذي 

 
 زمالئي األعزاء،

 
 فيرتيجلوبجميع موظفي  إن    .لنزاهة والسلوك األخالقيلا العالية  ممعاييرهب   انمعروفت   انجزء من منظمة فريدة من نوعها، شكلتها شركت   مأنت 
 . أصولنا األكثر قيمة كإحدىالمساعدة في بناء نفس سمعة مجموعتنا  يةَمْسُئول لوا أمانةُحم    قد
 

رو   َمْسُئولاألداء، ال التركيز على   :قيمنا األساسية هي ستساعدنا على تحقيق  هي التي  كمجموعة واحدة و   يمثلنا وتمثل هذه القيم ما  .  الُمَتآز 
نفسك بشكل لكي تسلك ب   تلهمكو   ،في عملية صنع القرار الخاصة بك  بإرشادكتقوم    تلك القيم  دعلذا  .  أن نفوقهاو بل  األهداف الطموحة  

 . موقفأخالقي في كل 
 
وهي أداة أساسية ستساعدك  . نظرة عامة على معايير السلوك التي نتوقعها من جميع موظفينا وممثلينا فيرتيجلوبميثاق قواعد السلوك لقدم ي 

وأصحاب المصلحة    ،الحكومةي  َمْسُئولو   عمل،مناسب في مكان العمل، والتفاعل مع شركاء العلى اتخاذ قرارات سليمة، والتصرف بشكل  
 .  اآلخرين بنزاهة

 
 (فيرتيجلوب)بسمعتك أو سمعة    اال تخاطر أبد  .  وتطبيق المعايير التي تضعها في سياق عملك  ،وفهم محتوياتها  ،رجى قراءة هذه الوثيقة بعنايةيُ 

 .  بذلكوتجهر ية َمْسُئول تتصرف ب  عليك أن، فهنتهاكُ ا   من المزمعأو  ،هكنتُ قواعد السلوك قد ا   ميثاقإذا كنت تعتقد أن 
 
حمي سمعة ن و   ، ا سوف نبنيمع  . فحذو حذوهي وتشجع اآلخرين على أن    ،قواعد السلوك  ميثاقا  نحن على ثقة من أنك سوف تحترم دائم  ف

 .  في مجتمعاتنا َمْسُئولوعضو  ،جدير بالثقة عملوشريك  ،الصناعة اتأخالقي  رائدة باعتبارها بفخر فيرتيجلوب
 

 م شكر ا لك
 

 أحمد الحوشي 
   الرئيس التنفيذي
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 مقدمة 

جميع األنشطة التجارية بشكل َمْسُئول، وفعال، وبشفافية، وبنزاهة واحترام تجاه جميع أصحاب المصلحة.    إلجراءتسعى جاهدة    فيرتيجلوب
 :(. في هذا المنظور، فيرتيجلوب قد حددت القيم التالية"الميثاق"قيمنا تدعم كل ما نقوم به، وتشكل جوهر ميثاق قواعد السلوك لدينا )

 
 األداء نركز على  نحن

 
التكلفة وتقديم  ا لخدمة أصحاب المصلحة لدينا بشكل موثوق وفعال من حيث  نحن نسعى دائم  .  لدينا سجل حافل من التميز التشغيلي -

 . نوعية متميزة
 

 ون َمْسُئول نحن 
 
 . والبيئة ،والمجتمعات المحلية ،بصحة وسالمة موظفينا اثابت   اونلتزم التزام   ،نتمسك بأعلى معايير األخالقو . نحن نؤمن بالمساءلة -
 

 نحن متعاونون  
 
 بتطويرهم، ونلتزم موظفينا، نقدر نحن شيء، كل وقبل. المتبادل النجاح لتحقيق ومواردنا ،الجماعية خبرتنا بين الجمع فوائد نقدر نحن -

 خاللها.  من يمكنهم االزدهار وشاملة محترمة ثقافة ونعزز
 

 الغرض 
 
 والربح، والكوكب الناس من الثالثي األدنى الحد حماية مع المصلحة أصحاب  لجميع القيمة لقلخَ  االستراتيجية وأهدافنا رؤيتنا ميثاقال دعمي 

 نجاحللو  لسمعتنا أساسي هو الذي ،ميثاقنا لقواعد السلوك على كبيرة قيمة نضع نحن.  التجاري  السلوك معايير أعلى على موظف كل وتحمل
 . المستمر

 
 نطاق ال
 

 شركات وجميع القابضة  فيرتيجلوب شركة  في موظفُيتوقع من كل   كيف  تحكم التي والمبادئ السياسات ميثاق قواعد السلوك ويتضمن
 التوظيف شروط من شرط هول المبادئ هذهإن االلتزام ب .  فيرتيجلوب عن  نيابة ياتهَمْسُئولو  بواجباته قيامه يتصرف بنفسه أثناء أن مجموعتها

 . فيرتيجلوب مع المشاركة أو
 

 يجبف هذا، ميثاق قواعد السلوك  مع المجموعة شركة سياسة تعارضت إذا.  مع ميثاق قواعد السلوك فيرتيجلوب ستتماشى جميع سياسات
  جميع  على هذا ميثاق قواعد السلوك  وينطبق.  بالقانون  دائم ا االلتزام مع األعلى، األخالقي المعيار لتطبيق السعي فيرتيجلوب موظفي على

 . اتفاق خالل من والموظفين المتعاقدين، والمعارين وغيرهم من المشاركين  ،فيرتيجلوب في المديرين، و الموظفينالمستخدمين، و 
 

 جميع أن ضمان وبالتالي،  لدينا لتزاماال برنامج خالل من ميثاقال  اليةفع   اقبر وتُ .  ميثاقال تنفيذ عن َمْسُئول هو فيرتيجلوب إدارة فريق
 إلثارة وسرية آمنة إجراءات  ميثاقال وفر ي  المخالفات، عن بالغلإل فيرتيجلوب سياسة مع بالتزامن.  بها وملتزمين ناميثاقب  دراية على الموظفين

 . انتهاكات أو مخاوف أي
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 معيار السلوك 

 
 نرعىإذ  .  والعدالة والنزاهة األمانة معايير بأعلى عملياتنا ي ُنجر   نحن
 .  المصلحة أصحاب جميع ومصالح حقوق  تحمي عمل بيئة

 
 فإننا تنشأ، قد  حالة  كل تتوقع أن سياسة  أو ميثاق ألي يمكن ال ألنهو 

 احكم   يمارس وأن ونزاهة، بأمانة يتصرف أن موظف كل من  نتوقع
 الواجبات جميع أداء في المخالفات يردع وأن ،مستقال   امهني  

 .  لقيمنا اوفق   يتصرف وأن يات،َمْسُئولوال
 
 واللوائحلقوانين والقواعد با لتزامال 
 

بااال موظفيها وجميع فيرتيجلوبعلى    لوائحوال والقواعد،  لقوانينلتزام 
 .  فيها نعمل التي نطاقات السيادية القضائية في بها المعمول

 
 المنافسة العادلة 

 

.  العادلةوتسعى إلى المنافسة    ،بمبدأ حرية المشاريع  فيرتيجلوبتلتزم  
بالقوانين واللوائح التي تهدف إلى ضمان    هاوموظفو  فيرتيجلوبتلتزم  و 

على نحو غير    اوال ينبغي ألي شخص أن يستغل أحد  .  المنافسة الفعالة
خالل  من  أو    عادل  المعلومات    ،خفاءإ لتالعب  استخدام  إساءة  أو 

أو أي ممارسة أخرى للتعامل    ،الحقائق المادية  سوء عرضأو    ،المتميزة
العادل الموظفي ف.  غير  جميع  على  االيجب  المنافسة  ب   لتزامن  سياسة 

 . فيرتيجلوبل
 
 

 التداول من الداخل 
 
المساهمين في فيرتيجلوب ، واحدة من اثنين من  شركة عامة محدودةأو سي آي،  "

القابضة وهي شركة مدرجة في البورصة، واألسهم التي يتم تداولها علن ا في بورصة 
ا من شركات مجموعة أدنوك  يورونكست أمستردام. باإلضافة إلى ذلك، فإن عدد 

ا. قد موظفي فيرتيجلوب معلومات    يمر على  هي شركات مدرجة في البورصة أيض 
ال ينبغي  و د، ولكن يمكن أن تكون ذات قيمة للمستثمرين.  ليست متاحة للجمهور بع

يعتبرها مستثمر    عقالنيألحد أن يفصح عن، أو يستخدم معلومات غير عامة 
مهمة عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتداول أم ال. باإلضافة إلى ذلك، يجب  

ن م  ADNOCأو  /، وOCI  كمتداولين لـعلى جميع الموظفين الذين تم تعيينهم  
وسياسة التعامل  ADNOCللمجموعة الخاصة بـالداخل معلومات التداول من  أو /و ،OCIالداخل االلتزام بميثاق التداول الداخلي الخاص بـ 

وهذا يعني، على سبيل المثال، أن أيا من موظفينا ال ُيجري المناقشات  
كما أن   .المنافسين التي يتم فيها التعامل مع األسعار أو القدراتمع 

وأطراف ثالثة، بشأن عدم المنافسة أو    عمل، االتفاقات مع شركاء ال
بشأن تقسيم العمالء، أو المناطق، أو برامج اإلنتاج غير مسموح بها  

ا.  كما أن محاباة أو استبعاد الشركاء المتعاقدين بشكل تعسفي   أيض 
اأمر غير   عدم  وينبغي للموظفين الذين يشكون في   .مسموح به أيض 

بذلك،   القانونية  السماح  الشؤون  إدارة  مسؤولي  أحد  مع  التواصل 
 .موااللتزا

معرفة   يمكن أي  بأنه  الداخلي  التداول  تعريف 
وبيانات سرية حساسة للسعر يمكن أن توفر ميزة  

وبيع أسهم شركة مساهمة    ،غير عادلة عند شراء
" مثل  عامة    آي،سي    أوعامة،  "،  محدودةشركة 

 .فيرتيجلوب القابضةالمساهم األكبر في 
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   .الداخلي، حسب االقتضاء
 

 المسؤولة والتسويق  والمبيعات اإلعالنات ممارسات 

 بطرق أخالقية مع  تسويقالو  مبيعاتالو  عالناتتجري شركة فيرتيجلوب أنشطة اإل
 .اإلعالنية الممارسات في بها المعمولوالمواثيق  القوانين لجميع متثالاال

 سالمتها و  اتالمنتج معالجة معلومات بنشر وتقوم شركة فيرتيجلوب
 اإللكتروني  موقعنا على  اتن منتجا جميعفي ما يتعلق ب 

 .وأمانةتها بكل صدق وجود اتن منتجابتوضيح أداء  نلتزم كما 
 
 سرية المعلومات ال
 

ا  أو عمالئها، إال إذا كان اإلفصاح   فيرتيجلوبا  تستأمنهم عليهيجب على الموظفين الحفاظ على سرية المعلومات التي   ا    أومسموح  مصرح 
أو عمالئها،  فيرتيجلوبضارة بـتتضمن المعلومات السرية جميع المعلومات غير العامة التي قد تكون ذات فائدة للمنافسين، أو  و .  به قانوني ا
 تضر قد أو التي األخالقية، غير  أو القانونية، غير األشكال من شكل بأي السرية المعلومات استخدام يجوز ال  .عنها  فصاحإذا تم اإل

 . فيرتيجلوب بسمعة
 
 

 الخصوصية وحماية البيانات 
 
 عندما إال شركاء العمل، أو،  العمالء أو،  للموظفين الشخصية المعلومات معالجة يمكن ال

 الشخصية البيانات لمعالجة.  ما  قد ع تنفيذ المثال سبيل على مشروع، تجاري  غرض هناك  يكون 
 الشخصية البيانات نقل عمليات تمتثل أن وينبغي .  إضافية لمتطلبات لتزاماال يجب الحساسة

 . الحماية من ف  كا مستوى  ضمان وينبغي بها، المعمول المتطلبات لجميع الدولي الصعيد على
 
 

   حظر الرشوة
 

 ، وتتوقع نفس الشيء من موظفيها  ،ا عن الرشوة والفسادتجري أعمالها التجارية بعيد    فيرتيجلوب
مباشرة   ،أو موظفيها أو يعرضون  فيرتيجلوبال تتلقى  .  معهم األعمال التجارية  ى جر وأولئك الذين تُ 
  ،قيمة يمكن تفسيره على أنه رشوة  يأو أي شيء ذ  ،معنويةأو    مادية  رشاوي أي    ،أو غير مباشرة

 . بأي شكل من األشكال
 

يمكن  . والسفر والسكن الهدايا والترفيهك عديدة، من بين أمور أخرى الرشوة يمكن أن تتخذ أشكاال  
لمكافحة الرشوة ومكافحة    فيرتيجلوبلجميع الموظفين العثور على مزيد من التوجيه في سياسة  

 . الفساد
 
 
 

المعلومات الشخصية أي شيء يمكن  يمكن أن تكون 

تقتصر   الفرد، ال  لتحديد هوية  ولكن  استخدامه  على، 

والحالة    ، وتاريخ الميالد  ، والعنوان  ، بما في ذلك االسم

االتصال   ، االجتماعية  الهوية  ، ومعلومات    ،ورقم 

وتاريخ انتهاء الصالحية، والسجالت    ، الهوية  وإصدار

  أينما المالية، والمعلومات االئتمانية، والتاريخ الطبي،  

والشخصال  يسافر السلع    نوايا،  على  للحصول 

 .والخدمات

هناك خط رفيع بين هدية مقبولة أو نشاط ترفيهي  
وهدية و/أو نشاط ترفيهي يجري أو ينظر إليه على  

الظروف، وال سيما   .أنه رشوة ويتوقف ذلك على 
  .االختالفات الثقافية
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 تضارب المصالح 
وبين   بينهم  المصالح  تضارب  تجنب  للموظفين  تضارب .  فيرتيجلوبينبغي  إن 

  بأي شكل من   للموظف الخاصةيمكن أن يحدث عندما تتدخل المصلحة  المصالح  
 ضاربتنشأ حالة ت قد  .  فيرتيجلوبمصالح    مع- تتداخل  احتى يبدو أنه  أو-األشكال  

لديه مصالح تجعل من الصعب أداء    إذا كان أو  ،عندما يتخذ الموظف إجراءات
وفع   بموضوعية  الشركة  في  يتلقى  .  اليةعمله  المصالح عندما  تضارب  ينشأ  كما 

نتيجة لمنصبه في  َغيُر ُماَلئ مة موظف أو أحد أفراد أسرته المباشرة مزايا شخصية 
 . فيرتيجلوب

 
  :يحظر على الموظفين

 ؛ألنفسهم شخصي ا وضعأو معلومات أو  فيرتيجلوبمتلكات ستخدام ماأخذ الفرص التي يتم اكتشافها من خالل  •
 و  لتحقيق مكاسب شخصية؛ فيرتيجلوب وضعاستخدام ممتلكات أو معلومات أو  •
 . فيرتيجلوبمنافسة  •

 
  فصح عنها يينبغي أن  ؛  فيرتيجلوبمصالح مع  في المعقول أن تنطوي على تضارب  بشكل  ، أو قد يكون من المتوقع  على  أي حالة تنطوي 

عن  فيرتيجلوب  سياسة مبلغيا لوفق   ختارتُ إلبالغ  لذلك من خالل أي قناة   غيرأو   ،من يعلوه في المستوى أو   ،لرئيسه المباشر  افور  الموظف 
 . المخالفات

 
 السياسية  التبرعات

 تشير المساهمات السياسية إلى مساهمات بأي شيء ذي قيمة لدعم هدف سياسي. 

السياسية، وهذا ال يمنع شركة فيرتيجلوب من دعم ال تدعم شركة فيرتيجلوب األحزاب 
اآلراء السياسية بما يصب في مصلحة الشركة، وذلك بشرط أن يتم أي دعم من هذا  

القبيل وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها وبموافقة مسبقة من إدارة الشؤون القانونية االلتزام 
عات سياسية أو آراء سياسية صوتية  لدى شركة فيرتيجلوب. وال يجوز للموظفين إجراء تبر 

 باسم شركة فيرتيجلوب إال بعد الحصول على الموافقات الداخلية. 

أو الرسوم لعضوية المنظمات التي تخدم اتحادات صناعية ال تعتبر المساهمات في 
  المصالح التجارية من المساهمات السياسية.

 

 حفظ السجالت واإلبالغ الدقيق 
 

وتقاريرها، وأن يحتفظوا بنظام مالئم من الضوابط    ،وحساباتها  ،وسجالتها  ،في دفاترها  فيرتيجلوبلموظفين أن يعكسوا بدقة معامالت  لينبغي  
، بما في ذلك المعايير المحاسبية الدولية المعمول بها، التي تنطبق على  للوائحلقوانين والقواعد وابا  لتزاموضوابط اإلفصاح لتعزيز اال  ،الداخلية

  ، عنها للجمهور كاملة  لإلفصاح ا  ي  بها أو التي ُأذن بها قانون   المصرحأو الرسائل    ،أو الوثائق  ،وينبغي أن تكون جميع التقارير.  فيرتيجلوب

يحدث تضارب في المصالح عندما تكون الشؤون  
الخاصة للموظف أو مصالحه المالية في نزاع، أو  
مع  تضارب،  وجود  تصور  إلى  يؤدي  أن  يمكن 
أن   يمكن  بطريقة  أو مسؤولياته  الموظف  واجبات 
تضعف قدرة الموظف على التصرف في مصلحة  

 .فيرتيجلوب

 

( الرسوم  1من األمثلة على التبرعات السياسية )
( المدفوعات أو التبرعات  2االستشارية، و)

( المنظمات السياسية أو  3لألحزاب السياسية، و)
( دفع أجر للموظفين 4السياسيين األفراد، و)

( 5إلجراء مهمة سياسية خالل ساعات العمل، و)
 دفع نفقات الحمالت االنتخابية.
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 .  ومفهومة ،وفي الوقت المناسب  ،وعادلة ودقيقة
 

نحن    ،المعامالت التجاريةوكذلك، عند إجراء  .  واإلبالغ عنهاعن التحايل على مبادئ حفظ السجالت  وكذلك  ُيحظر تزوير أي سجل للشركة،  
أي انحراف آخر عن أو  و/تقسيم المعامالت  أو  و/أو تعليمات الدفع،  و/  لن نقوم بإجراء تغييرات في المعلومات الواردة في بيانات العميل

 .  ة األطراف، أو تمويه المعلومات، أو تحريفهاوكذلك في كل حالة يكون لها تأثير إخفاء هوي ،  العادية والعامةإجراءات المعالجة 
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 وعدنا وتوقعاتنا لموظفينا 
 

 :يلي بما  ملتزمون  ونحن. أعمالنا لنجاح أساسيون  موظفينا إن
 
 سمعتنا تعزيز عن يةَمْسُئولبال مشترك  شعور مع  الموظفين، بين وفيما  تجاه واحترام متبادلة ثقة توجد حيث إيجابية عمل بيئة خلق •

 . ونجاحنا
  

 أو العرق  عن النظر بغض وخبراتهم مؤهالتهم أساس على ، وتعينهم واستبقائهم  الموظفين  عند استجالب  متساوية عمل فرص •
 . وأي سمة أخرى  الدين أو الجنس

 
 . الم َهنيي ن  واإلثراء النمو لتعزيز الموظفين لجميع والتطوير التدريب توفير •
 
 . الدولية السالمة معايير أعلى تطبيق خالل من الموظفين لجميع وصحي آمن عمل مكان توفير •
 
 .فيرتيجلوب عبر مفتوح اتصال خط على الحفاظ •
 
 .الدولية العمل لمنظمة  األساسية االتفاقياتااللتزام ب  •

 
 :أنويتوقع من الموظفين . عنايات نيابة َمْسُئولواجبات و ية سلوكه عند تنفيذه َمْسُئولل كل موظف حم   وبناء  على ذلك، فإننا نُ 

 
 مع نتسامح لن.  واإليجابية المتبادل باالحترام تتسم عمل بيئة بتهيئة مساس ودون ،  وكرامة وتسامح باحترام األفراد جميع يعاملوا •

 . تنمرال أو التحرش أشكال من شكل أي
 

 والتالعب، الرشوة، مع امطلق   التسامح عدم سياسة لديناف .  والموظفين والمنافسين والموردين عمالئنا  مع عادل  تعامل إلى يسعوا •
 . العادل غير التعامل في أخرى  ممارسة أي أو المادية، الحقائقوسوء عرض  المتميزة، المعلومات استخدام وإساءة واإلخفاء،

 
 . المستمر والجماعي الفردي نجاحهم لتعزيز المهني وتطورهم عملهم، ومكان بعملهم، وافخر ي  •

 
 مباشر تأثير همل واإلهدار واإلهمال واالختالس  السرقة  إذ أن .بكفاءة استخدامها واضمن ي  ، وأنفيرتيجلوب أصوليحترموا ويحموا  •

 . فقط مشروعة تجارية أغراض في  فيرتيجلوب أصول جميع  ستخدمتُ  أن يجبلذا . ربحيتنا على
 

 والسعي المستدامة، الممارسات أفضل  تطبيق على الموظفين جميع ندرب نحنف.  والبيئية والجودة  السالمة يكونوا قائمين على •
 . التفوق عليها  أو والبيئة والجودة والسالمة للصحة الدولية للوفاء بالمعايير

 
 . الثقافية لالعتبارات لحساسيةبة لومناس محترمة بسمال ايرتدو  •
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 يةمشاركة المجتمعال 
 

سعي ا نسعى جاهدين لنكون شركة محلية في كل من المجتمعات المضيفة لها، ونسعى  فإننا  موثوق بها،    اتيةمؤسسة  مواطن أن لدينا    باعتبار
من المجتمع المحلي   الرئيسيين  المصلحة   أصحاب  مع  المجتمعية  المشاورة  نأخذ.  إلى تنمية الهوية المحلية وتوظيف المواهب المحلية  حثيث ا

 ethicspoint. )منتظم  بشكلوتسجيلها ومعالجتها    أو  الشكاوى تلقي  و   المجتمع  ممثلي  مع  للتشاور  إليها  الوصول  يمكنمتاحة    آلية  ولدينا  بجدية
www.fertiglobe.ethicspoint.com.)  

ع لعب دور ا أساسي ا في نجاحه. ولذلك، لدينا مصلحة راسخة في دعم الرفاهة االقتصادية واالجتماعية لجمي ن نؤمن بأن كل مجتمع نعمل فيه  
  وهذا أصحاب المصلحة، والمجتمعات من خالل وضع معايير عالمية جيدة للمواطنة المؤسساتية، مع االحترام الكامل للحساسيات المحلية.

  سياسة  خالل  من  للشكاوى  آلية  وتوفير  المحلية  المجتمعات  مع  والتشاور  األصلية،  والشعوب  األقليات  مجموعات  حقوق  لحماية  السعي  يشمل

 .والمستنيرة والمسبقة الحرة الموافقة في حقهم وضمان المخالفات، عن المبلغين
 
والمضيفة، ويتوقع من جميع الموظفين تعزيز   الوطنيةفي التنمية االقتصادية واالجتماعية في مجتمعاتنا المحلية بانتظام  فيرتيجلوبساهم ت س

  اإلنسان.ونحن نؤيد المبادئ المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق . بهااحترام حقوق اإلنسان في البلدان التي نعمل 
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   الحكومة

 
وقد  .  فيرتيجلوبوقد تفرض متطلبات مختلفة وخاصة على    ،المطبقة على التعاقد مع الجهات الحكومية معقدة  واللوائح  ،والقواعد  ،القوانين
.  ونتوقع من جميع الموظفين القيام بذلك  ،هذه المتطلباتب  لتزامنحن نسعى جاهدين لال.  هذه الشروط جريمة جنائيةب   لتزاماال  اإلخفاق فييكون  

إلى الموظفين   لتزامالمتعلقة باالوينبغي أن تحال المسائل  
أو   القانوني،  المستشار  أو  المحلي   الَمْسُئولالمناسبين، 

باال أو  لتزامالمعني  حسب بالمجموعة  لتزاماالَمْسُئول  ،   ،
 . االقتضاء

 
 حماية البيئة 

 
بيئية من خالل تطبيق   قوامة  لها  بأن تكون   فيرتيجلوبتلتزم  

البيئي وتعزيز أفضل    أثرهاأفضل التقنيات المتاحة لتقليل  
المستدامة األعمال  و) ممارسات    لجميع   االمتثال(  2، 

 تصاريحال  على  والحصول  البيئية  واللوائح  القوانين
والحفاظ    الحالية  والتسجيالت  التصاريح  جميع  حفظ  (3و)  ،فيه شركة فيرتيجلوب  عملت   التي  األعمال  قطاعالسارية على    بيئيةال  تسجيالتالو 

  .المحلي المجتمع على البيئية اآلثارالحد من ( 5)و البيئة، في الخطرة للمواد العرضيةاالنبعاثات  منع(  4)و ،عليها
 

 ممارسات اإلعالنات والمبيعات والتسويق المسؤولة 
االمتثال لجميع القوانين والمواثيق المعمول بها في الممارسات اإلعالنية. نجري أنشطة اإلعالنات والمبيعات والتسويق بطرق أخالقية مع 

ونقوم بنشر معلومات معالجة المنتجات وسالمتها في ما يتعلق بجميع منتجاتنا على موقعنا اإللكتروني كما نلتزم بتوضيح أداء منتجاتنا  
 وجودتها بكل صدق وأمانة. 

 مسؤولة توريد سلسلة
إلى إقامة عالقات متبادلة مفيدة للطرفين مع عمالئها، ومورديها، وشركائها في العمل. حيث إننا ملتزمون بتقديم منتجات  فيرتيجلوبتسعى 
 ت ذات عالمات تجارية على مستوى عال من الجودة لعمالئنا.   وخدما

 بالموردين  الخاص السلوكقواعد  ميثاق

شركاء العمل الملتزمين بالعمل بإنصاف ونزاهة تجاه أصحاب المصلحة الذين يعتمدون  و  نسعى إلى منح األعمال التجارية للموردين،
، والذين يلتزمون بالقوانين  من خالل االلتزام بميثاق قواعد السلوك الخاص بشركاء العمل ويعززون تنفيذ مبادئنا التجارية أو ما يعادلها

 المعمول بها في البلد الذي يعملون فيه.

 العناية الواجبة والفحص و النزاهة 

والعناية الواجبة، بما في ذلك فحص شريك األعمال ضد قوائم العقوبات  الالزمعند اختيار مورد أو شريك أعمال، نقوم بإجراء الفحص 
ما إذا كان  العمل، بما في ذلك بشريك ما يتعلق  أي تغطية إعالمية سلبية فيهناك ما إذا كانت ما أيض   ونتحققوقواعد بيانات االمتثال. 
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يجب على جميع الموظفين االمتثال لسياسة العناية الواجبة   سلوك غير أخالقي أو غير قانوني.قد تورط في  يالشريك التجاري المستقبل
 .تيجلوبلفير 

 استدامة شركاء العمل 

وموردينا لضمان  العمل لشركاء المعمول بها  مراجعات الا بإجراء لدينا، نقوم أيض   البيئيواإلشراف  اإلشراف على المنتجاتكجزء من برامج 
اآلثار البيئية لعملياتهم بشأن المجتمعات الحد من على نحث شركاء العمل امتثالهم لجميع القوانين واللوائح البيئية المعمول بها. كما 

 وإدارة النفايات الفعالة.العمليات المحلية، سواء من حيث سالمة 

 
 اإلبالغ عن المخاوف أو المشكالت 

 
يكون لديهم  وينبغي تشجيع الموظفين اآلخرين على التحدث إلى المشرفين أو المديرين عندما  ،ز السلوك األخالقييجب على الموظفين تعزي 

ع الموظفين    .بعينها حول أفضل مسار للعمل في حالة    شك   ، بحسن نية  ،على الفور  على اإلبالغ فيرتيجلوبداخل  جميع المستويات    منُيَشج 
بما في   ،بكالمحلي الخاص    لتزاماال  َمْسُئولأو    ،من يعلوه في المستوى لرئيسهم المباشر أو  أو سوء تصرف    ،عن أي سوء سلوك مشتبه به

سياسة اإلبالغ   عالوة على ذلك، اعتمدت شركة فيرتيجلوب.  هذا  ميثاق قواعد السلوكو   ،ذلك االنتهاكات المحتملة للقوانين والقواعد واللوائح
فع  عن المخالفات التي توفر إجراء شامال لإلبالغ عن المخاوف، بما في ذلك إمكانية اإلبالغ دون تحديد هوية المبلغ واإلبالغ خارج قنوات ر 

 . EthicsPoint (www.fertiglobe.ethicspoint.com)التقارير العادية، وذلك من خالل الموقع اإللكتروني المستقل الذي يسمى 
 

 لإلبالغ عن المخاوف، بما في ذلك إمكانية  شامال    سياسة المبلغين عن المخالفات التي توفر إجراء    فيرتيجلوباعتمدت  فلقد  وعالوة على ذلك،  
 .  ) www.fertiglobe.ethicspoint.comEthicsPoint(: وخارج قنوات اإلبالغ العادية، عبر موقع مستقل يسمى ،اإلبالغ عن مجهول

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fertiglobe.ethicspoint.com/
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 اإلجراءات التأديبية 
فيما يتعلق بالمسائل التي تخضع   ميثاقل با  لتزاموُيساءل كل موظف عن اال

والقواعد واللوائح  االلتزام بالقوانين   فيرتيجلوبيجب على موظفي  و .  لسيطرته
اليومية الداخلية    ، التي تنطبق على أنشطتهم  السياسات واإلجراءات  وكذلك 

 . فيرتيجلوبل
 
أو غيره من القوانين واللوائح    ،الميثاقانتهاك  ب   ماديفي حالة وجود شك  و 
 ،أو الموظف المشتبه فيه/المشتبه بهم و  معالتحقيق    فيرتيجلوبلف  (،المحلية)

التناسب  مبادئ  االعتبار  في  األخذ  المعقولة    يةمع  التحقيق  مثل ) وتدابير 
 (.  تحقيقات البريد اإللكتروني

 
مخالفة جسيمة وقد يؤدي إلى اتخاذ السلطات العامة   لتزاماال  اإلخفاق فييعد  

  :تدابير تأديبية أو إجراءات، بما في ذلك
 

  تحذيرات خطية؛  •
 تخفيض من أخرى  أشكال أو أخرى  إدارة إلى نقل •

 ؛ درجة الوظيفيةال
 األخرى؛ العمل شروط أو المكافأة تعليق •
 وقفه؛  أو العمل إنهاء •
 العامة؛ السلطات عن الصادرة االتهام لوائح •
 و  والجنائية؛ المدنية العقوبات •
 . المخالفة عن ينَمْسُئولال الموظفين األفراد حبس •

 
 . األخرى التي يحددها المجلس فيرتيجلوبوسياسات  ميثاقال انتهاكعلى المترتبة ويحدد المجلس أو الموظف المختص العقوبات 
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 ة المنتظم جعةاوالمر  التوثيق

 
بأنك  و  الميثاق  وفهمت قرأت قد أنك  من التأكد الطلب عند دوري  بشكل منك يطلب سوفو .  اسنوي  ع  راجَ يُ و .  آلخر وقت من ميثاقال ثد  حَ يُ 

 . سوف تلتزم به
 

 
 فيرتيجلوب  نطاق المؤسسة 
 برنامج االلتزام العملية األصل 

 فولكرت فان بروغل مالك الوثيقة 
 فيرتيجلوب  إدارة مجلس عتمد من قبل مُ 

 2020يونيو  30 تاريخ النشر األولي
 2020يونيو  30 تاريخ سريان المستند 

 2021أكتوبر  28 تم تحديث المستند حسب 
 مسؤول االلتزام  شخص جهة االتصال 

 2,0 اإلصدار 
 


