مٌثاق السلوك المهنً
قٌم ومسئولٌات الشركة

ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
الصفحة

فهرس المحتوٌات

4
5
6
7
8
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
14
14
14

رسالة من المدٌر التنفٌذي والعضو المنتدب
أهداف مٌثاق السلوك المهنً
رسالة من نائب رئٌس الشركة للموارد البشرٌة
رؤٌة ورسالة موبٌنٌل
القٌم الخمس الرئٌسٌة لموبٌنٌل
مسئولٌة موبٌنٌل تجاه العمالء
إحترام العمالء وإرضاؤهم
األمانة والنزاهة
حماٌة معلومات العمالء
مسئولٌة موبٌنٌل تجاه الموظفٌن
تكافؤ الفرص
التنوع والتسامح
االحترام
الثقة
المسبولٌة
العمل بروح الفرٌق
دور المدٌرٌن
الشفافٌة
الصحة واألمان
مسئولٌة الشركة تجاه المساهمٌن
حماٌة أصول الشركة ومواردها
دقة القوابم المالٌة والسجالت والمستندات
مسئولٌة موبٌنٌل تجاه الموردٌن
اختٌار الموردٌن
سداد حقوق الموردٌن

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  9يٍ 99

خبص ببنشزكت انًصزيت نخذيبث انتهيفىٌ انًحًىل (يىبيُيم) – َشزث في َ 99ىفًبز 9005

ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
الصفحة

فهرس المحتوٌات
حماٌة البٌانات والمعلومات الخاصة بالموردٌن
مسئولٌة موبٌنٌل تجاه المجتمع
العالقات مع الجهات التنظٌمٌة
موبٌنٌل و دورها فً المجتمع
البٌبة
المنافسة العادلة
تعارض المصالح
المعامالت مع الموردٌن أو أي طرؾ ثالث
سرٌة المعلومات
العمل خارج الشركة
إرشادات تقدٌم و تلقى الهداٌا
سرٌة المعلومات
ماذا تفعل عندما تواجه مشكلة أو ٌكون لدٌك شكوى؟
اإلبالغ عن حاالت الخطأ
طرق اإلبالغ و التنبٌه عن حاالت الخطأ الجسٌم
مراعاة القوانٌن و الضوابط والمعاٌٌر األخالقٌة لمساهمٌنا
االلتزام بمٌثاق السلوك المهنً
كٌؾ تحصل على المساعدة

14
15
15
15
16
16
17
17
17
18
18
21
22
22
22
23
23
23

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  3يٍ 99

خبص ببنشزكت انًصزيت نخذيبث انتهيفىٌ انًحًىل (يىبيُيم) – َشزث في َ 99ىفًبز 9005

ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
رسالة من المدٌر التنفٌذي والعضو المنتدب
زمالبً األعزاء
مع استمرار شركة موبٌنٌل فً النمو ،أصبح من المهم المحافظة على رٌادتنا كأفضل وأكبر شركة تقدم خدمة التلٌفون المحمول فً مصر .فهدف نا هو تحقٌق التوازن بٌن احتٌاجات جمٌع شركابنا وهم العمالء والموظفٌن والمساهمٌن
والموردٌن ومجتمعنا ككل و ذلك من خالل تقدٌ م أرقى مستوى من الخدمة لعمالبنا ،وتوفٌر أفضل بٌبة عمل لموظفٌنا  ،وتحقٌق أعلى عابد لمساهمٌنا ،وإرساء عالقات تتسم باألمانة والشفافٌة مع موردٌنا ،مع المساهمة بفخر فً خدمة
وتنمٌة المجتمع.
وألن رسالتنا هً التً تشكل ثقافتنا فأنه ٌجب أن تعكس ثقافة موبٌنٌل انطباعا ً لدى الناس عن شركة تعمل بأمانة و نزاهة مع كل شركابها انطباع الناس عن شركتنا ٌعتبر من أهم مزاٌانا التنافسٌة .ومن أجل الحفاظ على هذه المٌزة التنافسٌة
نحن نلتزم بأن تبقى كافة معامالتنا على مستوى عال من الرقى مع جمٌع شركابنا.
ولتحقٌق رسالتنا فنحن ملتزمون بالقٌم بعملنا بطرٌقة مسبولة .وأٌضا ملتزمون باتباع كافة القوانٌن واللوابح المتعلقة بنشاط الشركة .وٌجب أن تتسم طرٌقة مزاولتنـا ألعمالنا الٌومٌة بالمسؤولٌة فً ممارسة العمل استرشاداً بما رسمناه من
التزامات وقٌم ومبادئ ومعاٌٌر تضمنها مٌثاق السلوك .علما ً بأن هذا المٌثاق ما هو إال أداة تساعدنا جمٌعا ً على مواصلة تشكٌل الثقافة المنشودة بالشركة.
وفى الختام ،لكً نحافظ على نجاحنا فأننا نحتاج إلى أن نسٌر دابما ً على الطرٌق الصحٌح وهو االلتزام بأرقً معاٌٌر السلوك فً جمٌع تعامالتنا .وبالتالً ٌجب علٌنا أن ننمً وندعم مناخ الثقة وروح الفرٌق بٌن جمٌع الموظفٌن .وكلما
حرصنا على ذلك تتولد لدٌنا القدرة على االستمرار فً بناء مستقبل شركتنا وضع األسس و المعاٌر لمجال االتصاالت المصرٌة و كذلك المساهمة فً حٌاة أفضل ألفراد مجتمعنا .فأنا أثق وأعتمد على كل فرد منكم أن ٌتمسك بهذه القٌم
وٌلتزم بها.

اٌؾ جوتٌة
عضو مجلس اإلدارة المنتدب

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  4يٍ 99

خبص ببنشزكت انًصزيت نخذيبث انتهيفىٌ انًحًىل (يىبيُيم) – َشزث في َ 99ىفًبز 9005

ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
أهداف مٌثاق السلوك المهنً
هذا المٌثاق ٌعرض قٌم موبٌنٌل والتً ٌتعٌن علٌنا جمٌعا ً تبنٌها فً عملنا و انشطتنا الٌومٌة بدءاً من اإلدارة العلٌا ورؤساء اإلدارات و المدٌرٌن و المدٌرٌن وانتها ًء بجمٌع الموظفٌن .وتستمد الشركة قٌمها من القٌم اإلنسانٌة كاإلخالص فً
العمل واألمانة و الثقة و التعاون والشفافٌة واالحترام والتسامح.
أهداؾ المٌثاق:


إرشاد موظفً موبٌنٌل إلى كٌفٌة تطبٌق قٌم والتزامات الشركة ومعاٌٌرها فً أعمالهم الٌومٌة وفى اتخاذ القرار على المستوى الفردي وعلى مستوى الشركة.



جعل سلوكٌتنا و أفعالنا تتماشى مع قٌم الشركة وثقافتها وتتماشى أٌضا مع سٌاساتها و معاٌٌر األداء بها.



خلق الوعً بمٌثاق السلوك المهنً من خالل اإلعالن الواضح والدقٌق عن قٌمنا التزاماتنا ومعاٌٌرنا ،ذلك ألن الوعً بهذه األمور من شأنه تحقٌق الفعالٌة لشركتنا وتحسٌن أداء موظفٌنا.

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  5يٍ 99

خبص ببنشزكت انًصزيت نخذيبث انتهيفىٌ انًحًىل (يىبيُيم) – َشزث في َ 99ىفًبز 9005

ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
رسالة من نائب رئٌس الشركة للموارد البشرٌة
هذا المٌثاق ٌوضح وٌبرز لنا قٌم ومعاٌٌر السلوك المهنً المتوقع أن نسلكه كموظفٌن نعمل فً شركة هدفها مواصلة النجاح المستمر والرٌادة .وٌسلط هذا المٌثاق الضوء على مجموعة من قواعد ومعاٌٌر السلوك المهنً التيً وضيعت لضيمان
وجود بٌبة عمل صحٌة وأخالقٌة تتسم بااللتزام وترفع اإلنتاجٌة.
ونحن بوسعنا إضافة قٌمة للشركة إذا التزمنا جمٌعا ً بمعاٌٌر السلوك المهنً وكذلك السٌاسات واإلجراءات التً تدعم التزاماتنا وقٌمنا ومبادبنا .وٌجب أن تتسم أعمالنا بالنزاهة وأال نكتفً بفعل الحد األدنى المقبول اخالقٌاً.
نحن فً حاجة إلى تعزٌز ثقافة الشركة التً تؤكد على االلتزام بالقٌم واألخالق عند اتخاذ القرار من أجل تحقٌق أفضل نتابج ممكنة الشركة وعمالبها وموظفٌها ومساهمٌها وموردٌها والمجتمع ككيل.نحن نسيعى جاهيدٌن إليى خليق ثقافية تشيجع
الموظفٌن على اإلٌجابٌة .وهذه الثقافة تشجع على طيرح القضياٌا وإبيداء اليرأي دون خيوؾ مين ذليك ألن هيذه الثقافية تشيجع عليى فعيل الصيواب وتكيافا األمانية والنزاهية .وعلٌنيا جمٌعيا ً أن نسيتقبل أراء االخيرٌن بصيدر رحيب .فعليى الميدٌرٌن
اإلستماع إلى أراء مرء وسٌهم وعلى الموظفٌن تقبل التوجٌه والتقٌٌم البناء.
وأخٌراً فإننً أعتقد أننا جمٌعا ً لدٌنا الرؼبة فً أن نحافظ على نجاح شركتنا ولذلك فيإن موظفٌنيا المجتهيدٌن اليذٌن ٌسيهمون كيل ٌيوم فيً نجياح شيركتنا ٌسيتحقون منيا أن نشيعرهم بميدى تقيدٌرنا لهيم وعملنيا بيروح الفرٌيق سيٌتٌح لنيا القيدرة عليى
راق من السلوك فً كافة معامالته وأفعاله وقراراته.
مواصلة هذا النجاح  ،وال ٌسعنً إال أن أشجع كل موظؾ على الحفاظ على مستوى عال من اإلنتاجٌة ،وأن ٌختار دابما ً فعل الصواب ،والمحافظة على مستوى ٍ

شرٌؾ حنا
نابب ربٌس الشركة للموارد البشرٌة

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  6يٍ 99

خبص ببنشزكت انًصزيت نخذيبث انتهيفىٌ انًحًىل (يىبيُيم) – َشزث في َ 99ىفًبز 9005

ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
رؤٌة و رسالة موبٌنٌل

رؤٌتنا
أن نصبح أفضل مقدمً خدمات اتصاالت فً مصر

هدفنا
تقدٌم أفضل نموذج خدمة للعمٌل  ,السعً لنكون الشركة الجاذبة ألفضل الكوادر  ,تحقٌق اعلى قٌمة لمساهمٌنا  ,والمساهمة فً تنمٌة بلدنا بكل فخر و اعتزاز

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  7يٍ 99

خبص ببنشزكت انًصزيت نخذيبث انتهيفىٌ انًحًىل (يىبيُيم) – َشزث في َ 99ىفًبز 9005

ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
القٌم الخمس األساسٌة لموبٌنٌل
موبٌنٌل تعكس رؼبتنا فً أن نكون جزءاً من الحٌاة الٌومٌة ألفراد مجتمعنا .وكٌفٌة أدابنا لعملنا داخل الشركة ٌؤثر على خدماتنا وعمالبنا .وقٌم موبٌنٌل ال تعكس فقط هوٌة موبٌنٌل بل اٌضا ً تشكل ثقافة الشركة.
 سعـٌنا للتمٌز هو ما ٌجعل عمالءنا محور إهتمامنا حٌث نحرص على تفهم احتٌاجاتهم ،و نضعها نصب أعٌننا ،لتقدٌم أفضل الخدمات و اعلى قٌمة لهم
التــــــمـٌــز
 نعمل بإحترافٌة  ،نهــتم بالجودة  ،نقدر الوالء و ال نقبل اقل من هذا المستوى فى األداء
 نتبنً معاٌٌر رفٌعة المستوى فً تقدٌم خدمة فابقة لجمٌع عمالبنا سواء من داخل الشركة أو خارجها
 نحرص دابما ً على تنمٌة معرفتنا و قدراتنا المهنٌة لكى نحافظ على الكفاءات المطلوبة لتقدٌم نتابج عالٌة الجودة
الودٌـــة

 نستمتع بالعمل و النجاح سوٌا ً من خالل توطٌد عالقات المهنٌة بطرٌقة ودٌة و إٌجابٌة
 نستمتع بخدمة عمالبنا و نسعد بإسعادهم من خالل تلبٌة رؼباتهم
 نعامل الجمٌع باإلحترام و التقدٌر الذى نحب ان ُنعامل به

الدٌــــنامٌــكٌة

 نحن متحمسٌن تجاه عملنا و ملتزمٌن بتلبٌة رؼبات عمالءنا المتؽٌرة
 نشكل إتجاهات العمل فى كل ما نفعله و نعمل بحماس كى نضع المستقبل بٌن اٌدى عمالبنا فى ظل مجال ٌمتاز بتكنولوجٌا العالٌة و سرعة تؽٌره

البساطة







نتعامل – نتواصل بوضوح و بساطة
نحن دابما ً واضحون ونتصؾ بسهولة الفهم
نسعى إلرضاء عمالءنا بأكثر طرق بسٌطة و مالبمة لهم
نلتزم بضمان اعلى مستوى من الفعالٌة فى كل طرقنا كى نتأكد اننا نعمل بسالسة و كفاءة
نتكلم ببساطة و وضوح عما نفعله و نحرص على فعل ما نقوله

األنسانٌة







نحن نؤمن بدورنا فى خلق واقع أفضل لمجتمعـنا
نفتخر بأننا شركة مسبولة حرٌصٌن على المنفعة العامة
هدؾ برنامج المسبولٌة اإلجتماعـٌة هو العطاء لمجتمعنا ،توفٌراإلحساس باالمل و إظهار الجانب األنسانى وراء رٌادتنا
تقع على عاتقنا مسبولٌة الموازنة بٌن تلبٌة إحتٌاجات شركابنا و التزاماتنا اإلجتماعٌة ،و األخالفٌة ،و البٌبٌة
المسبولٌة اإلجتماعـٌة هو عنصر متمم إلستراتٌجٌة التخطٌط و األنشطة الٌومٌة.

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  8يٍ 99
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ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
مسئولٌة موبٌنٌل تجاه العمالء
إن عملنا ٌتمثل فً المحافظة على الصدارة بتقدٌم أرقى جودة فً مستوى الخدمة و أفضل قٌمة ممكنة لعمالبنا .فنحن نلتزم برفع مستوى رضاء عمالبنا بالوفاء باحتٌاجاتهم و بتقدٌم شبكة اتصاالت ذات جودة فابقة على أوسع تؽطٌة ممكنة و
بتقدٌم أرقى مستوى من خدمة العمالء.
إحترام العمالء و إرضاؤهم
موبٌنٌل تعد بخدمة جمٌع عمالبها الذٌن ٌشرفونها بثقتهم دون اعتبار للسن أو الجنس أو الدٌانة أو العرق أو االنتماء السٌاسً .تماشًٌا مع رسالة الشركة (ٌ )Mission Statementنبؽً علٌنا السعى بكل اهتمام وجد نحو تقدٌم أفضل خدمة
ممكنة لعمالبنا و إرضابهم بالشكل األمثل .وٌنبؽً علٌنا عند تلبٌة هذه االحتٌاجات ،أن نعامل عمالبنا باحترام ونزاهة بما ٌتالءم مع سٌاسات الشركة و لوابها ومعاٌٌر السلوك التً تقرها.
التوجه نحو إرضاء العمٌل
ُ
هدفنا لٌس فقط زٌادة مبٌعاتنا و لكن بناء عالقات طوٌلة المدى مع عمالبنا و تقوٌة والبهم للشركة لمواصلة نجاحنا فً المستقبلٌ .جب أن نمد عمالبنا بالمعلومات الدقٌقة و الصادقة و الشاملة عن منتجاتنا و خدماتنا سعٌا لبناء عالقات طوٌلة
المدى معهم و لكسب والءهم للشركة.
حماٌة معلومات العمالء
ً
ً
معلومات العمالء تحظى بأعلى درجة من السرٌة .لذا نحن نلتزم التزاما تاما بحماٌة معلومات عمالبنا المحفوظة فً سجالتنا وعلً أنظمتنا وذلك ٌشمل بٌاناتهم الشخصٌة وكافة أشكال اتصاالتهم من مكالمات رسابل قصٌرة ،وذلك حسب ما
جاء فً قانون تنظٌم االتصاالت رقم ( )10لسنة  2003بما ال ٌمس األمن القومً والمصالح العلٌا للدولة .عدم حماٌة معلومات العمالء ٌعتبر دلٌالً على أننا ؼٌر قادرٌن على الحفاظ على الثقة التً أوالنا العمالء إٌاها باإلضافة إلى انه قد
ٌسًء إلى سمعتنا كشركة ملتزمة بتقدٌم أرقى مستوى من خدمة العمالء .كما إن إفشاء أي معلومات خاصة بالعمٌل ألي شخص آخر ؼٌره أو أي جهة لم ٌحددها القانون ٌعتبر انتهاكا ً لخصوصٌات العمٌل وهو عمل ؼٌر قانونً وؼٌر
أخالقً .ان أي انتهاك لسرٌة معلومات العمٌل سوؾ ٌعرض الموظؾ إلجراءات التأدٌب الرسمٌة والتً قد تصل إلى الفصل من العمل.

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  9يٍ 99

خبص ببنشزكت انًصزيت نخذيبث انتهيفىٌ انًحًىل (يىبيُيم) – َشزث في َ 99ىفًبز 9005

ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
مسئولٌة موبٌنٌل تجاه الموظفٌن
موظفونا هم أهم مواردنا .وقدرتنا على النجاح تعتمد على أمانة موظفٌنا وعلمهم ومهارتهم وتنوعهم وعملهم بروح الفرٌق .ولتحقٌق ذلك ،ن سعى جاهدٌن لخلق محٌط للعمل ٌتسم بالتحدي والعدالة والحزم واإلنتاجٌة .محٌط العمل فً شركتنا
ٌؤكد على وجود االحترام المتبادل والعمل برو ح الفرٌق .ونحن نبذل قصارى جهدنا لمكافأة أصحاب األداء المرتفع ،كما نعد باالستجابة الحتٌاجات موظفٌنا .والشركة تلتزم بتقدٌم األجر العادل وظروؾ العمل الممتازة ومحٌط للعمل ٌتسم
بالمساواة ،مع منح الموظفٌن فرصا ً جٌدة لرفع مستواهم المهنً.
تكافؤ الفرص
شركة موبٌن ٌل جهة عمل تتبنى مفهوم توفٌر فرص عمل متكافبة ونحن ملتزمون التزاما كامال بتطبٌق قانون منع التمٌٌز و إتباع سٌاسة "تكافؤ الفرص ف ً التوظٌؾ"  ،حٌث ٌتم النظر فً جمٌع طلبات التوظٌؾ دون اعتبار للسن أو الجنس
أو الدٌانة أو العجز أو الحالة االجتماعٌة أو التوجهات السٌاسٌة.
التنوع و التسامح
نحن نحترم األخرٌن و نتقبل االختالؾ و نؤمن بقوة التنوع .نحن نعمل جاهدٌن من أجل خلق مناخ ٌتسم بالتسامح واالحترام بٌن الموظفٌن  ،ومن شأن تنوع موظفٌنا دعم وتقوٌة فرٌق العمل فً شركة موبٌنٌل ،فبؽض النظر عن اختالؾ
الخلفٌات أو األدوار أو العمر أو الجنس أو الدٌانة أو القدرة البدنٌة فإننا جمٌعا ً نضٌؾ قٌمة إلى شركتنا من خالل عملنا .فسوؾ نتقبل ونحترم تنوعنا واختالفاتنا و نتعامل مع بعضنا البعض بصورة عادلة.
االحترام
ٌجب أن ٌكون تعاملنا مبنً علً أساس االحترام المتبادل مع كل شخص نتعامل معه فً إطار عالقات العمل و هذا ٌشمل جمٌع عمالبنا و موظفٌنا و موردٌنا و كل الجهات و الهٌبات التً تتعامل مع الشركة .علٌنا دوما ً أن نعامل اآلخرٌن
باحترام كٌفما نرؼب أن ٌعاملوناٌ .نبؽً أن ٌعمل موظفو موبٌنٌل فً مناخ عمل ٌتسم باالحترام المتبادل والمشاركة والثقة بما ٌضمن لهم سرٌة المعلومات الخاصة بهمٌ .جب أن نكون عادلٌن فً تعاملنا مع زمالبنا وأن نتجنب أي تعارض
فً المصالح ٌكون من شأنه تحقٌق منفعة لنا وإلحاق الضرر بزمالبنا .نحن نشجع المناقشات المفتوحة مع رؤسابنا على أن تتم باسلوب البق .ومع ذلك ٌجب علً الموظؾ أال ٌجبر علً إتباع أي تعلٌمات تتنافى مع أخالقٌات المهنة وٌعنً
ذلك كل ما هو ؼٌر قانونً أو ؼٌر أخالقً أو ضد مصالح الشركة .نحن ملتزمون بحماٌة موظفٌنا الذٌن ٌتعاملون مع العمالء بطرٌقة مباشرة من أي سلوك ؼٌر مقبول من جانب العمالء والذي ٌحدث فً حاالت نادرة للؽاٌة .فالتؽاضً عن
أي إساءة ؼٌر مبررة تجاه موظفٌنا من قبل العمالء لٌس فقط من شأنه إٌذاء مشاعرهم وثقتهم بنفسهم بل أٌضا ً ٌهدد صحة العالقة ما بٌن الموظفٌن والشركة.
الثقة
الثقة هً الرابط بٌننا .النزاهة والكفاءة و اإلحترام و ثبات األداء و السلوك والوالء واإلتصال المفتوح تنمً الثقة فً العمل.

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  00يٍ 99
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ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
المسئولٌة
نحن نؤدي مسبولٌاتنا باجتهاد وتفانً وجمٌع الموظفٌن على كافة المستوٌات مسبولون عن النتابج التً ٌحققونها وعن أدابهم وأعمالهم وقراراتهم .المسبولٌة تستلزم اتباع كافية قواعيد السيلوك المهنيى والليوابح وتعلٌميات الرؤسياء مين أجيل تنفٌيذ
عملنا على أكمل وجه و المسبولٌة تتطلب أٌضا ّ إدراك حدود مسبولٌات اآلخرٌن وذلك عن طرٌق اإللمام بالمهام و الواجبات الوظٌفٌة لمختلؾ األدوار بالشركة سواء فً نفس اإلدارة أو عبر اإلدارات األخرى.
العمل بروح الفرٌق
ٌتحقق النجاح بالتعاون .فنحن نفكر معا ً ونعمل معا ً ونجنً ثمار النجاح معاً .العمل بروح الفرٌق هو عامل أساسً لفعالٌة العمل بالشركة ،فهو ٌعزز الجهود الفردٌة و التعاون بٌن الموظفٌن ،و ٌقوي العالقات .إن جهود فرٌق العميل مين شيأنها
رفع مستوى اإلنتاجٌة وإنجاز أهداؾ العمل .نحن نعمل جاهدٌن لدعم التعاون من خالل طلب وجهات النظر المختلفة و دراستها بشكل موضوعً بهدؾ الوصول التفاق متبادل ٌعود بالفابدة علً الشركة بأكملها.
دور المدٌرٌن
ٌنبؽً على المدٌرٌن ومدٌري األفراد أن ٌكونوا قدوة وٌقودوا فرقهم طبقا لمعاٌٌر السلوك بالشركة والمنصوص علٌهيا فيً هيذا المٌثياقٌ .جيب عليً الميدٌرٌن أن ٌشيجعوا مرءوسيٌهم عليً التواصيل اليدابم والمصيارحة دون حساسيٌات ذليك مين
خالل االستماع بعناٌة إلى أعضاء فرٌقهم .علً المدٌرٌن توجٌه وتنمٌة مهيارات أعضياء فيرٌقهم وإعطيابهم الصيالحٌات .وٌجيب عليى الميدٌرٌن أن ٌجعليوا الميوظفٌن عليى دراٌية دابمية بأهيداؾ وأؼيراض الشيركة وبأوضياعها بصيورة شياملة.
وعلى كل المدٌرٌن فً كافة المستوٌات أن ٌقوموا بإجراء تقٌٌم األداء بصورة عادلة وموضوعٌة .كل ذلك من شانه خليق بٌبية عميل جٌيدة سيوؾ تينعكس اٌجابٌيا ً عليى أداء أفيراد فرٌيق العميل وعليى سيلوكٌاته ميع اآلخيرٌن وسيٌنعكس هيذا عليى
الرضا الوظٌفً و على رضا العمالء.
الشفافٌة
نحن نلتزم الصراحة و الموضوعٌة فً كافة تعامالتنا .لكً نحافظ علً وضيع تنافسيً متمٌيز فيً السيوق ٌجيب علٌنيا أن نتفاعيل ميع بعضينا اليبعض و نتبيادل األفكيار بشيكل فعيال فيً كافية المواقيؾ وأن نتواصيل بطرٌقية أمٌنية ودقٌقية وشياملة
ومنتظمة ضمانا ً لتدفق المعلومات على مستوى كافة اإلدارات .االتصال عبر المستوٌات اإلدارٌة المختلفة ٌساعد على خلق ثقافة اإلتصال المفتوح ما بٌن أفيراد الشيركة .فينحن نشيجع موظفٌنيا عليى التعبٌير عين مشياكلهم وأفكيارهم ومقترحياتهم
وتوصٌاتهم حتى ٌكون لهم دور فً صنع القرارات اإلدارٌة .تداول المعلومات عبر اإلدارات أو الزمالء ٌنبؽً أن ٌكون عند االحتٌاج إلٌها .وتدعٌما ً للشفافٌة بالشركة ،تلتزم اإلدارة بإخطيار جمٌيع الميوظفٌن عين أٌية تعيدٌالت هامية أو تحيدٌث
للوابح الشركة او سٌاساتها و ذلك من خالل قنوات االتصال المالبمة داخل الشركة.
الصحة و األمان
نحن ملتزمون بتوفٌر ظروؾ عمل صحٌة وآمنة تحمً صحة وسالمة موظفٌنا وٌجب علٌنا جمٌعا ً أن نبذل كل ما فً وسعنا لتنمٌة عادات عمل صحٌة لتصبح جزءاً من سلوكنا الٌومً.

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  00يٍ 99
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ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
مسئولٌة موبٌنٌل تجاه المساهمٌن
إلتزامنا تجاه حاملً أسهمنا هو تعظٌم األرباح وبناء نجاح طوٌل المدى فالحفاظ على مركز مالً قوي ٌعتمد على تقدٌم أفضل خدمة ممكنة لعمالبنا .ونحن مسبولون عن تزوٌد ميالكً أسيهمنا بمعلوميات صيادقة ودقٌقية عين مركزنيا الميالً فيً
اإلطار العام الذي تحدده قوانٌن البورصة المصرٌة .وكافة أفراد شركتنا ملتزمون بالحفاظ على أصول الشركة و سرٌة كافة سجالت الشركة ومعلوماتها و مواردها.
حماٌة موارد و أصول الشركة
نحن جمٌعا ً فً موبٌنٌل ملتزمون بالحفاظ على أصول الشركة ,الملموسة و ؼٌر الملموسة ,و معلوماتها و مواردها .إننا نتعامل مع أصول و موارد الشيركة بعناٌية قصيوى كأنهيا ممتلكاتنيا الشخصيٌة.علٌنا بيذل قصيارى جهيدنا مين أجيل ضيمان
حماٌة ملكٌتنا الفكرٌة و كذلك حماٌة معرفتنا الفنٌة و مشروعاتنا فنحن مسبولون أمام حاملً أسهمنا عن حماٌة أصول شركتنا والحفاظ علٌها.
دقة القوائم المالٌة والسجالت والمستندات
تلتزم موبٌنٌل بتسجٌل المعلومات المالٌة وفقا ً للقواعد و المعاٌٌر المحاسبٌة السلٌمة والتً تقرها القوانٌن المصرٌة .ولهذا فعلى ميوظفً موبٌنٌيل رفيض اليدخول فيً أيّ ترتٌبيات ميع الميوردٌن أو الوسيطا ِء  ،كاسيتخراج فيواتٌر بمبيالػ أكبير مين
الواقع مثال  ،من شأنها إخفاء مبلػ تم دفعه إلى الطرؾ األخر .جمٌع سجالتنا المالٌة تتضمن توصٌفا دقٌقا ً لكافة أصول وخصوم وإٌرادات و نفقات الشيركة .وكيذلك تعكيس قوابمنيا المالٌية مركزنيا الميالً بدقية وأمانية.تلتزم موبٌنٌيل بإتبياع كافية
لوابح وقواعد هٌبة سوق المال والبورصة المصرٌة.
ولتعزٌز الشفافٌة فً اإلدارة ولحماٌة مواردنا المالٌة فإننا نشجع أي موظؾ تحقق من وجود بٌانات مالٌة تتضمن معلومات مزورة أو مضللة تظهر فً دفاترنيا المالٌية مثيل المبالؽية أو التقلٌيل فيً بعيض الحسيابات بطرٌقية ؼٌير قانونٌية ال تتفيق
مع المعاٌٌر المحاسبٌة أن ٌبلػ عن هيذه المخالفيات إلدارة المراجعية الداخلٌية و مكافحية االحتٌيال أو مين خيالل طيرق اإلبيالغ و التنبٌيه األخيرى )ٌ . (Whistle-blowing channelsجيب التأكيد مين وجيود دلٌيل كياؾ أو وقيابع موضيوعٌة
موثوق بها عند القٌام باإلبالغ.

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  09يٍ 99

خبص ببنشزكت انًصزيت نخذيبث انتهيفىٌ انًحًىل (يىبيُيم) – َشزث في َ 99ىفًبز 9005

ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
مسئولٌة موبٌنٌل تجاه الموردٌن
نحن ملتزمون بإتباع أفضل معاٌٌر ممارسات الشراء والتعاقد ،والتً تقوم على أساس الجودة والخدمة وااللتزام بدقة المواعٌد والتكلفة ع ند اختٌار الموردٌن والهٌبات والجهات االستشارٌة والمتعاقدٌن معنا .وشراء المستلزمات والمواد
ٌصاحبه الحفاظ علً نزاهة إجراءاتنا الشرابٌ ة و عدم المحاباة عند اختٌار الموردٌن أو أي طرؾ ثالث تربطنا معه عالقة عمل .كما أن علٌنا أن نتفادى شبهة ما قد ٌبدو على أنه تعارض فً المصالح ،وذلك برفض أي هدٌة أو كرم ضٌافة
أو نواحً ترفٌهٌة أو مٌزة أو خدمة أو مجاملة .فقبول أي شًء مما سبق قد ٌؤثر أو ٌظهر أنه ق د ٌؤثر على قرار االختٌار .وموظفو شركتنا محظور علٌهم االشتراك فً ممارسات تنطوي على تعارض للمصالح مثل تقاضى العموالت .فإن
هدفنا هو خلق عالقة طوٌلة األجل و شراكة ذات منافع متبادلة مع الموردٌن والجهات االستشارٌة والمتعاقدٌن معنا .هذه الشراكة ترتكز على أسس األمانة والعدالة فً كافة تعامالتنا معهم.
اختٌار الموردٌن
نحن نتبع أفضل المعاٌٌر فً إجراءات الشراء والتعاقد المحددة فً نظام العمل بالشركة وهذه المعاٌٌر تستند إلى أسس الجيودة والتوقٌيت والسيعر والثقية والقيدرة والتوافيق االسيتراتٌجً عنيد اختٌيار الميوردٌن والمتعاقيدٌن و الجهيات االستشيارٌة.
نحن نشجع المنافسة البناءة بٌن موردي السلع والخدمات والنتبع أي معاملة تفضٌلٌة.
سداد حقوق الموردٌن
ً
نحن ملتزمون باحترام كافة المستحقات المالٌة عن الخدمات التً نتلقاها من موردٌنا طبقا للمبالػ المذكورة والبنود المنصوص علٌها فً العقيود المبرمية معهيم .ونحين كيذلك نتوقيع مين موردٌنيا والمتعاقيدٌن معنيا أن ٌبادلونيا األسيلوب الالبيق فيً
المعاملة من خالل توفٌر الخدمات المطلوبة وفقا ً للسعر والتوقٌت ومعاٌٌر الجودة المتفق علٌها.
حماٌة البٌانات و المعلومات الخاصة بالموردون
موظفونا الذٌن ٌتعاملون مع الموردٌن والمتعاقدٌن تقع على عاتقهم مسبولٌة أخالقٌة وقانونٌة تتمثل فً حماٌة معلومات الموردٌن .ومن التصرفات التً تتنافى مع أخيالق المهنية نقيل معلوميات تنافسيٌة تتعليق بميورد معيٌن إليى منافسيٌه سيواء تيم
ذلك بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة من خالل طرؾ ثالث أو من خالل التلمٌح ؼٌر المباشر والمورد قد ٌعنً المحمول أو الوكالة أو المتعاقد أو مقدم الخدمة أو اإلستشاري .

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  03يٍ 99

خبص ببنشزكت انًصزيت نخذيبث انتهيفىٌ انًحًىل (يىبيُيم) – َشزث في َ 99ىفًبز 9005

ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
مسئولٌة موبٌنٌل تجاه المجتمع
موبٌنٌل شركة مسبولة فً المجتمع وذلك لٌس فقط عن طرٌق خلق الوظابؾ والمساهمة فً تنمٌة الدخل القومً ،وإنما أٌضا من خالل االلتزام بأفضل معاٌٌر ممارسات األعمال و الخضوع لكافة القوانٌن والليوابح المعميول بهيا فيً جمهورٌية
مصر العربٌة .ونحن نؤمن بأن شركتنا تلعب دورا قٌادٌا فً المجتمع عن طرٌق ظهورها كنموذج ٌحتذي به فً التزامها بتقدٌم خدمة ممتازة للعمالء وتوفٌر محٌط عمل مالبم وصحً .وذلك باإلضيافة إليى أننيا ملتزميون بكافية معياٌٌر األميان
وسالمة البٌبة فً مصر والموضوعة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة و ملتزمون كذلك بضمان صحة و سالمةة جمٌع أفراد المجتمع .وشيركتنا معتميدة مين قبيل المواصيفة الدولٌية أٌيزو 14001لتيوفٌر أقصيى حماٌية بٌبٌية ممكنية لجتمعنيا .نحين نعيد بيأن
نظل دوما ً نشطٌن فً دعم العدٌد من األنشطة االجتماعٌة والثقافٌة فً المجتمع المصري.
العالقات مع الجهات التنظٌمٌة
نحن ملتزمون بإتباع أفضل معاٌٌر ممارسات األعمال والخضوع لكافة القوانٌن واللوابح المعمول بها فً جمهورٌة مصر العربٌة فً تعامالتنا مع جمٌع موظفً الحكومة المصرٌة على كافة مستوٌاتهم .وٌجب أال ٌقدم أي موظؾ لدٌنا ألي
موظؾ حكومً أي هدٌة ما لم تكن فً صورة مطبوعات أو منتجات تستخدم للدعاٌة م ثل األجندات و ما شابه ذلك من هداٌا تذكارٌة كاألكواب أو األقالم التً تحمل أسم الشركة أو اسم منتجاتها مثل "ألو" على سبٌل المثال ولٌس الحصر.
تقدٌم نواحً ترفٌهٌة أو كرم ضٌافة أثناء مناقشات العمل ٌعتبر مقبوال مادام ال تتجاوز قٌمتها  400جنٌه( .رجاء مطالعة الجزء الخاص بإرشادات تقدٌم و تلقى الهداٌا) .وٌحظر على كل موظؾ لدى الشركة تقدٌم أي هدٌة فً أي صورة
دورهم الطبٌعً ،علما ً بأن كل ما ٌسري على موظفً موبٌنٌل بخصوص هذا الحظر ٌسري أٌضا على أي جهة
بقصد ال َتأثٌر على مسبولٌن فً سٌاق تنفٌذهم لواجباتهم الرسمٌة ،أو تحرٌضهم على استخدامهم لسلطتهم بما ٌتجاوز حدود ِ
وسٌطة متعاقدة مع موبٌنٌل .وفى جمٌع األحوالٌ ،تم تقدٌم الهداٌا الرمزٌة والوجبات و خدمات الترفٌه أو الهداٌا التذكارٌة باسم الشر كةٌ .جب أال تؤثر أفعالنا على قرار متلقً الهدٌة ،كما ٌجب أال ٌوحً ذلك التصرؾ بأن الؽرض من تقدٌم
الهدٌة هو طلب مجاملة أو معاملة خاصة .وفى حالة الشك فً كٌفٌة تصرفك أو اإلجراء الواجب اتخاذه ٌرجى االتصال بمدٌر عام إدارتك.
أنشطة و خدمات من أجل المجتمع
تلعب موبٌنٌل دوراً كبٌراً لخدمة المجتمع المصري باعتبارها جزءاً ال ٌتجزأ منه .فقد رعت موبٌنٌل العدٌد من المشروعات الخٌرٌة لمساعدة وتمكٌن ذوي االحتٌاجات فً مصر ،وهذا جزء من جهودنا المستمرة التً من خاللها نظهر هوٌتنا
المصرٌة الحقٌقٌة .فنحن نسعى دابما ً لتموٌل األنشطة االجتماعٌة من أجل تحقٌق تؽٌٌرات اٌجابٌة فً المجتمع .ونفخر بشراكتنا مع العدٌد من المنظمات المحلٌة ؼٌر الحكومٌة التً تسعً لتصدي التحدٌات الخطٌرة التً ٌواجهها مجتمعنا.
وٌمتد نطاق مسؤولٌتنا لٌشمل العدٌد من القضاٌا التً تهم المصرٌٌن فً حٌاتهم الٌومٌة .وال ٌنحصر حماسنا و جهودنا فقط علً مشاركتنا المادٌة للمشارٌع الخاصة بالتعلٌم والصحة والبٌبة  ،ولكن أٌضا نسعى جاهدٌن لنشر روح العمل
التطوعً .فمن خالل العمل التطوعً تمكنت موبٌنٌل من إعطاء موظفٌها فرصة لتنمٌة المجتمع  ،وبالتالً خلق روح االنتماء والشعور بالمسبولٌة.

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  04يٍ 99

خبص ببنشزكت انًصزيت نخذيبث انتهيفىٌ انًحًىل (يىبيُيم) – َشزث في َ 99ىفًبز 9005

ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
البٌئة
نحن ملتزمٌن بتقدٌم خدمات آمنة و فابقة الجودة وفقا ً للقوانٌن المعمول بها فً جمهورٌة مصر العربٌة وطبقا ً لنظم تقنٌات االتصاالت ا لعالمٌة .و نعمل علً تفهم اهتمامات أفراد مجتمعنا و متطلباتهم فٌما ٌتعلق بشبون البٌبة و الصحة .نحن
ملتزمٌن و مسبولٌن عن تسوٌة و تقلٌل أي تأثٌر من شأنه اإلضرار ببٌبتنا إلى ادنً مستوى ممكن .فشركتنا حصلت على اعتماد من المواصفة الدولٌة أٌزو 14001عن طرٌق إنشاء و تنفٌذ نظام متكامل إلدارة و حماٌة البٌبة بما ٌتوافق مع
متطلبات هذه المواصفة .نحن بالفعل حرٌصٌن على توفٌر أقصى حماٌة ممكنة لبٌبة مجتمعنا و نعتبر هذا ضمن مسبولٌاتنا األساسٌة.
المنافسة العادلة
َ
َ
نحن ننافس و نتفوق بفضل القٌمة الحقٌقٌة التً تقدمها منتجاتنا و خدماتنا وبفضل جودة عمل موظفٌناٌ.جب علٌنا أال نكشؾ أبَداً عن أٌة معلوماتَ سرٌّ َة أو تنافسٌ َة أو مُناق َشتها فً اجتماعات تخص قطاع االتصاالت وفً حالة المشاركة
بمؤتمر ٌتواجد فٌه ممثلون عن الشركات المنافسة فعلى موظفٌنا عدم الخوض فً مناقشات أو موضوعات ذات مضامٌن تنافسٌة كالتسعٌر والخطط التجارٌة وإطالق منتجات جدٌدة والعمالء سواء الحالٌٌن أو المستقبلٌٌن .ال ٌسمح لموظفً
موبٌنٌل مطلقا ً استخدام وساب َل ؼٌر سلٌمة لجَ ْمع معلومات حول منافسٌها.
مبدأ عدم تدخل موبٌنٌل فى السٌاسة و قواعد مشاركة الموظفٌن فً العملٌة السٌاسٌة
موبٌنٌل شركة مساهمة مصرٌة ال تتبنً وال تدعم أي احزاب او منظمات سٌاسٌة ،وال تقدم أي تبرعات مالٌة او عٌنٌة الي قضاٌا او احزاب سٌاسٌة .ولكن موظفً موبٌنٌل لهم االختٌار كأي مواطن مصري فً االنتماء الً االحزاب او
المنظمات السٌاسٌة التً تعمل بصورة قانونٌة فً مصر علً ان ٌكون ذلك خارج مقرات العمل وخارج ساعات العمل.
اإلستخدام المسؤل للبرٌد اإللكترونً
البرٌد اإللكترونً للشركة ٌستخدم لتسهٌل التواصل الداخلً و الخارجً من أجل تحقٌق أهداؾ الشركة  ،و لذلك فمن ؼٌر المقبول استخدام البرٌد اإللكترونً للشركة إلرسال رسابل شخصٌة ؼٌر البقة ذات مضامٌن سٌاسٌة او دٌنٌة او
عنصرٌة او تتناول أي موضوعات اخري مثٌرة للجدل او تثٌر حساسٌات من شانها ان تؤذي االخرٌن او تسا الٌهم او ؼٌر ذلك من االعتبارات ؼٌر االخالقٌة.

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  05يٍ 99

خبص ببنشزكت انًصزيت نخذيبث انتهيفىٌ انًحًىل (يىبيُيم) – َشزث في َ 99ىفًبز 9005

ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت

تعارض المصالح
ٌنشا تعارض المصالح حٌنما تتعارض المنفعة الشخصٌة للموظؾ مع واجباته المهنٌة تجاه الشركة إلى الحد الذي ٌضعؾ من قدرته علً اداء مهام وظٌفته بصورة عادلة وحٌادٌة وموضوعٌة .فعلٌنا جمٌعا أن نتجنب تلك المواقؾ و أن نلتزم
بالقٌام بمسؤولٌتنا بنزاهة تامة وموضوعٌة .إذا واجه الموظؾ موقفا ً تظهر فٌه بوادر التعارض بٌن مصل حته الخاصة ومصلحة الشركة علٌه اللجوء إلى اإلدارة المعنٌة الستشارتها .مسبولٌتنا فً هذا الصدد تتمثل فً ضمان أال تهدد مصالحنا
الشخصٌة التزامنا بقٌم الشركة.
المعامالت مع الموردٌن أو أي طرف ثالث
ً
السعً وراء المصلحة الشخصٌة على حساب اتباعنا للسلوك المهنً واألخالقً ٌعد أمرا ؼٌر مقبول .وفً ضوء ذلكٌ ،تعٌن علٌنا تجنب المحاباة فً اختٌار الموردٌن أو اختٌار أي طرؾ ثالث ٌتعامل مع شركتنا .فاختٌارنا لألطراؾ
الخارجٌة وتعامالتنا معهم ٌنبؽً أن تعكس نزاهتنا وعدالتنا وٌنبؽً أن نلتزم بسٌاسات ومعاٌٌر الشراء لدى الشركة.
التعامل مع الموردٌن و المتعاقدٌن ٌجب أن ٌنبنً على مقاٌٌس موضوعٌة ولٌس المٌول الشخصٌة للموظؾ و ذلك من أجل الحد من أي انطباعات أو شبهات فٌما ٌتعلق بالمحابة أو التعارض فً المصالح .وعلى ؼرار ذلك ،علٌنا رفض أي
هدٌة أو مجاملة أو عمولة من شأنها التأثٌر أو اإلٌحاء بالتأثٌر على قراراتنا .فً حالة الشك ٌجب على الموظؾ مناقشة األمر مع مدٌره والحصول على الموافقات الالزمة قبل اتخاذ أي قرار.
سرٌة المعلومات
اإلفصاح المقصود أو ؼٌر المقصود عن معلومات سرٌة خاصة بالشركة بؽرض االنتفاع الشخصً علً حساب مصلحة الشركة ٌعد نوعا ً م ن أنواع التعارض فً المصالح .على سبٌل المثال ،لٌس من قبٌل السلوكٌات األخالقٌة بالنسبة ألي
موظؾ توجد فً حوزته معلومات حصرٌة أو سرٌة ان ٌستخدم تلك المعلومات فً أؼراض تداول األسهم (البٌع أو الشراء) أو تبلٌػ تلك المعلومات آلخرٌن الستخدامها فً مثل هذه األؼراض .أي معلومات خاصة بالشركة بما فٌها تلك
المتعلقة بعمالبنا أو موردٌنا ،تعد من الممتلكات الخاصة للشركة و هً فً األساس مخصصة لالستخدام فً نطاق العمل وٌندرج تحت تصنٌؾ معلومات ؼٌر معلنة للجمهور-وذلك على سبٌل المثال ولٌس الحصر -كل من الشبون المالٌة
لموبٌنٌل ،تؽٌرات فً اإلدارة أَو مجلس اإلدارة ،تؽٌر المساهمٌن و ُك ّل المعلومات الخاصة بتوقٌع أَو إنهاء العقود الربٌسٌة.لذلك أي تسرٌب لمعلومات داخلٌة لم ٌتم إعالنها رسمٌا ً للجمهور ٌعتبر محظوراً.
التسرٌب أو اإلدالء ؼٌر المصرح به بأي معلومات تخص الشركة فً إطار اشتراك الموظؾ فً أنشطة مختلفة مثل البحوث األكادٌمٌة،األحادٌث الصحفٌة ،أو فً أي نوع من الملتقٌات االجتماعٌة وباألخص مع األفراد العاملٌن لدي
المنافسٌن ٌعد انتهاكا لمعاٌٌر سرٌة المعلومات وٌعرض صاحبه إلجراء تأدٌبً مشدد .الرؼبة فً استخدام معلومات خاصة بالشركة ألي ؼرض خارج نط اق العمل تستلزم تصرٌح من مدٌر عام اإلدارة التً ٌتبعها الموظؾ .فكلنا نعتبر
سفراء للشركة ولذلك من المتوقع أن نتحدث بموضوعٌة و دقة و مصداقٌة عن شركتنا فً حدود المعاٌٌر المقبولة للسرٌة.

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  06يٍ 99

خبص ببنشزكت انًصزيت نخذيبث انتهيفىٌ انًحًىل (يىبيُيم) – َشزث في َ 99ىفًبز 9005

ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
العمل خارج الشركة
طبقا ً لنصوص عقد العمل مع الشركة االرتباط بأي عمل خارجً ٌعد تعارضا ً للمصالح ألن الموظؾ فً هذه الحالة ٌكرس جزءاً من وقته وجهوده و خبرته الفنٌية ومهارتيه وطاقتيه فيً أداء عميل آخير بجانيب عمليه ليدى شيركة موبٌنٌيل .نحين
نشجع موظفٌنا علً التطوع بقدر من وقتهم وجهدهم ألداء عمل ما لجهة خٌرٌة أو ؼٌر هادفة للربح أال ٌتعارض هذا العمل التطوعً مع تحقٌق مصلحة موبٌنٌل على خٌر وجه.
إرشادات تقدٌم و تلقى الهداٌا
الهدؾ األول من هذه اإلرشادات هو ضمان عدم مشاركة موظفٌنا فً اي افعال تتصؾ بالفساد من خالل تقدٌم الرشاوى بهدؾ التحاٌل على قوانٌننا المصرٌة وضوابطنا و معاٌٌرنا األخالقٌة .أما الهدؾ الثانً من هذه اإلرشادات فهو ضمان
عدم قبول موظفٌنا ألي هداٌا فً مقابل منح مجامالت ؼٌر قانونٌة أو ؼٌر مشروعة.
ال ٌمكن لهذه اإلرشادات أن تؽطى كافة المواقؾ التً ٌمكن مصادفتها عند تقدٌم أو تلقى الهداٌا .ولذلك ٌتعٌن علٌك إتباع روح هذه اإلرشادات وجوهرها .لو واجه تك أٌة مواقؾ صعبة أو ؼٌر واضحة فال تتردد فً طلب مشورة مدٌر عام
اإلدارة التً تتبعها.
تقدٌم الهداٌا وكرم الضٌافة والنواحً الترفٌهٌة


ٌعد من الممارسات المهنٌة المقبولة تقدٌم هدٌة رمزٌة فً إطار واجبات العمل الرسمٌة ال تتجاوز قٌمتها أربعمابة جنٌهٌ .فترض تقدٌم ا لهدٌة الرمزٌة كنوع من اللٌاقة المهنٌة وٌنبؽً أن تكون على هٌبة أدوات ومستلزمات الدعاٌة
والتً تشمل على سبٌل المثال ولٌس الحصر األجندات والنتابج و األكواب التً تحمل االسم التجاري لشركتنا أو منتجاتها مثل "ألو" .باإلضافة إلى منتجات موبٌنٌل الدعابٌة على النحو السالؾ ذكرهٌ ،سمح بتقدٌم الهداٌا الرمزٌة
بحسن نٌة فً شكل باقة ورد أو علبة من الحلوى أو الشوكوالتة.
تعد الضٌافة والترفٌه جزءاَ مشروعا ً ِمنْ تعزٌز عالقات العمل وتدعٌم الصورة العامة لشركتنا .ولذلك ٌعتبر من الممارسات المهنٌة المقبولة دعوة عمالء الشركات والموزعٌن والوكالء و اصحاب منافذ البٌع لحضور مؤتمرات و
رحالت عمل فً أماكن جذابة .هذه المؤتمرات والرحالت ال تقتصر على اجتماعات العمل وإنما تشمل أنشطة ترفٌهٌة وتوفر فرصا ً قٌمة لتبادل المعلومات المتعلقة باحتٌاجات وتوقعات جمٌع الحاضرٌن وكذلك فرصا ً لبناء
وتعزٌز العالقات.



تقدٌم نواحً ترفٌهٌة أو كرم ضٌافة أثناء مناقشات العمل ٌعتبر مقبوال مادام ال تتجاوز قٌمتها أربعمابة جنٌه للفرد.
ً
نٌابة عن الشركة ألي شخص ٌجب أال تتعدى أربعمابة جنٌه خالل السنة الشمسٌة ( .)Calendar Yearوفً حالة تقدٌم ؼذاء أو عشاء عمل بصفة متكررة لنفس الشخص ممثالً
القٌمة اإلجمالٌة ألي هدٌة أو كرم ضٌافة مقدمة
عن نفس الجهة فعلٌك الحصول على موافقة مدٌر عام اإلدارة التً تتبعها.



تقدٌم هدٌة أو كرم ضٌافة البد أن ٌكون باسم الشركة.



تقدٌم كرم ضٌافة أو هدٌة فً صورة إحدى منتجات موبٌنٌل تزٌد قٌمتها عن الحد األقصى المسموح به (أربعمابة جنٌه) ألي طرؾ خارجً ٌتعامل رسمٌا ً مع شركتنا فٌتعٌن على الموظؾ أن ٌحصل أوالً على موافقة مدٌر اإلدارة
المعنى.
ٌشترط الحصول مسبقا ً على موافقة الربٌس التنفٌذي للشركة فً حالة تقدٌم هداٌا لٌست على شكل إحدى منتجات موبٌنٌل وتزٌد قٌمتها عن الحد المسموح به (أربعمابة جنٌه).







ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  07يٍ 99

خبص ببنشزكت انًصزيت نخذيبث انتهيفىٌ انًحًىل (يىبيُيم) – َشزث في َ 99ىفًبز 9005

ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت


وفً كل الحاالت فعلى الموظؾ المقدم للهدٌة أن ٌقدم لمدٌر اإلدارة المعنى بٌانات دقٌقة عن تكلفة الهدٌة ومتلقً الهدٌة و الدواعً أو الظروؾ التً تم من خاللها تقدٌم الهدٌة من قبل الشركة .كافة النفقات المتعلقة بالهداٌا المقدمة
سوؾ تخضع للمراجعة و المصادقة علٌها من قبل اإلدارة المالٌة .وفً سٌاق دوراتها الرقابٌة المنتظمة سوؾ تقوم إدارة المراجعة الداخلٌة الحقا ً بمراجعة ن فقات جمٌع الهداٌا المقدمة من قبل الموظفٌن والتً قٌدت فً الدفاتر
المالٌة.



وٌحظر على كل موظؾ فً موبٌنٌل أن ٌقدم أي هدٌة فً أي صورة بهدؾ تشجٌع مسبولٌن أو ذوي سلطة اتخاذ القرار على تجاهل واجباتهم الرسمٌة ،أو تحرٌضُهم على استخدام سلطتهم فٌما ٌتجياوز نطياق مسيبولٌاتهم الرسيمٌة،
علما ً بأن كل ما ٌسري على موظفً موبٌنٌل بخصوص هذا الحظر ٌسري أٌضا على أي جهة وسٌطة متعاقدة مع موبٌنٌل.

تلقً الهداٌا و كرم الضٌافة و النواحً الترفٌهٌة
أوالً :هداٌا ذات قٌمة رمزٌة


ٌسمح بقبول هدٌة رمزٌة أو هدٌة تذكارٌة و التً تقدم من منطلق حسن النٌة فً المناسبات الخاصة كاألعٌاد الدٌنٌة والقومٌة والمناسبات المهنٌة بشرط أن تقدم على هٌبة مطبوعات أو منتجات تستخدم للدعاٌة مثل األجندات وما
شابه ذلك من هداٌا تذكارٌة كاألكواب والنتابج التً تحمل أسم الشركات أو الموردٌن أو الموزعٌن أو الهٌبات التً تتعامل رسمٌا ً مع الشركة.الهدٌة الرمزٌة ال تزٌد قٌمتها عن أربعمابة جنٌه.



ٌسمح بقبول الهداٌا الرمزٌة المقدمة بحسن نٌة لموظؾ موبٌنٌل فً شكل باقة ورد أو علبة من الحلوى أو الشوكوالتة بشرط أال تزٌد قٌمتها عن أربعمابة جنٌها.



القٌمة اإلجمالٌة ألي هداٌا ٌتلقاها اي موظؾ من جهة واحدة ٌجب أال تتعدى أربعمابة جنٌه خالل السنة الشمسٌة (.)Calendar Year



تلقً الهداٌا ذات القٌمة الرمزٌة ٌنبؽً أال ٌؤثر أو ٌوحً بالتأثٌر بأي شكل من األشكال على قراراتنا أو ممارساتنا عند التعامل مع ع مٌل أو مورد أو موزع أو مسبول فً جهة حكومٌة أو أي طرؾ خارجً تربطه صلة عمل
بموبٌنٌل .ال ٌنبؽً أن تقبل الهداٌا مهما كانت قٌمتها التً م ن الممكن تفسٌرها على أنها معروضة على سبٌل الرشوة أو مقدمة كطلب ؼٌر مباشر لمجاملة أو معاملة تفضٌلٌة أو خدمة ؼٌر مشروعة لمقدم الهدٌة .ولذلك ٌتعٌن علٌنا
أن نستخدم بداهدتنا فً تحدٌد الؽرض من تقدٌم الهداٌا إلٌنا.



قبول الدعوات إلى الضٌافة المقترنة باجتماع عمل ٌسمح به فقط على مستوى اإلدارة العلٌا والتً تشمل كبار مسبولً اإلدارة العلٌا و مدٌري عام اإلدارات والمدٌرون األوابل داخل اإلدارات ( Vice Presidents,
.)Directors and Heads of departments

ثانٌاً :الهداٌا الثمٌنة
قبول أي هدٌة تزٌد قٌمتها عن أربعمابة جنٌه محظور كلٌاًٌ .جب على الموظؾ أن ٌعتذر بطرٌقة البقة عن قبول أي هدٌة معروضة علٌه تزٌد قٌمتها المالٌة عن أربعمابة جنٌه بؽض النظر عن طبٌعة أو شكل الهدٌة وذلك لتفادي انطباعات
الؽٌر عن وقوع موظفٌنا فً شبهة التعارض فً المصالحٌ .ندرج تحت تصنٌؾ الهداٌا الثمٌنة  -على سبٌل المثال و لٌس الحصر -أي أجهزة كهربابٌة  ،أجهزة التلٌفون المحمول ،خصومات على أسعار المنتجات والخدمات  ،كرم ضٌافة
باهظ أو أي مٌزة خاصة ذات قٌمة مالٌة تزٌد عن أربعمابة جنٌه.

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  08يٍ 99

خبص ببنشزكت انًصزيت نخذيبث انتهيفىٌ انًحًىل (يىبيُيم) – َشزث في َ 99ىفًبز 9005

ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
تلقً الدعوات لحضور مناسبات مهنٌة
قبول الضٌافة المقدمة فً شكل دعوة للمشاركة فً رحلة أو حلقة دراسٌة أو ورشة عمل أو مؤتمر أو ندوة أو دورة تدرٌبٌة ٌتطلب الحصول مسبقا ً على موافقة مدٌر عام األدارة المعنٌة حٌث أن قٌمة هذه الضٌافة عاد ًة تتعدى الحد األقصى
المسموح به و هو أربعمابة جنٌه .ولذلك إذا تلقى أي موظؾ  -سواء كان مدٌرا أو موظفا ً ؼٌر مضطلع بمهام إدارٌة  -دعوة لحضور مثل هذه المناسبات من أي مورد أو موزع أو وكالة أو متعاقد أو مقدم خدمة ،فعلى الموظؾ تحرٌر
إخطاراً كتابٌا ً موجها ً إلى نابب مدٌر عام إدارة الموارد البشرٌة لشبون التدرٌب والتنمٌة وإرسال نسخة من هذا اإلخطار إلى مدٌر عام اإلدارة التً ٌتبعهاٌ .نبؽً أن ٌوضح هذا اإلخطار الدواعً والمنافع المهنٌة التً تعود على الشركة من
جراء المشاركة فً هذه المناسبات.
ٌجب على الموظؾ أن ٌبلػ عن أن أي دعوة تلقاها لحضور مناسبات مهنٌة (على ؼرار المناسبات السابق ذكرها) سواء مقامة فً مصر أو خارجها و سواء كانت مجانٌة أومخفضة .وكذلك ٌنبؽً على الموظؾ اإلخطار عن كافة التكالٌؾ
المرتبطة بالدعوة المقدمة شاملة نفقات اإلقامة و السفر/االنتقال.
سٌقوم نابب مدٌر عام إدارة الموارد البشرٌة لشبون التدرٌب والتنمٌة بالتشاور مع مدٌ ر عام إدارة الموارد البشرٌة والمدٌر العام لإلدارة المعنٌة (التابع لها الموظؾ) التخاذ قرار قبول أو رفض الدعوة وتحدٌد األفراد المسموح لهم بحضور
المناسبة و ذلك من أجل التأكد من المنفعة العابدة على الشركة من حضور المناسبة و أٌضا ً لضمان عدم تعطٌل سٌر العمل .جم ٌع المناسبات التً ٌتلقى الموظفون دعوات لحضورها من قبل الجهات الخارجٌة التً تربطها صلة عمل مع
الشركة -سواء كانت مقامة فً مصر أو خارجها -سوؾ تخضع لسٌاسة التدرٌب بالشركة.

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  09يٍ 99

خبص ببنشزكت انًصزيت نخذيبث انتهيفىٌ انًحًىل (يىبيُيم) – َشزث في َ 99ىفًبز 9005

ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
سرٌة المعلومات
نحن نعمل فً سوق ٌتسم بشدة المنافسة ،لذلك ٌتعٌن علٌنا جمٌعا ً أن نلتزم بتطبٌق لوابح أمن المعلومات لكً نحمً مصالح شركتنا .تسرٌب المعلومات من جانب أي موظؾ من شأنه خلق جو من عدم الثقة.
وموظفونا بدورهم علٌهم إستخدام فطنتهم إزاء حماٌة المعلومات السرٌة ومنها األهداؾ واالستراتٌجٌات اإلدارٌة والعلٌا و كافة المعلومات التقنٌة والمهنٌة والخبرة التقنٌة والعملٌات والمعلومات المتعلقة بعمالبنيا الحيالٌٌن أو المحتمليٌن والهٌكيل
التنظٌميً للشيركة وخطابييات التوظٌيؾ والمرتبيات وكييل البٌانيات المتعلقية بموظفٌنييا كعياملٌن بشيركتنا والمعلومييات المالٌية التيً لييم تعلين رسيمٌا ً للجمهييور وكيذلك البٌانيات المتعلقيية بيالعروض والمشيروعات وخطييط التسيوٌق والبٌانيات التجارٌيية
وعروض المبٌعات والتروٌج بما فٌها األسعار والخصومات.
ٌجب علٌنا جمٌعا ً أن نتداول المعلومات و لكن على أساس مدى اإلحتٌاج لهذه المعلومات فقط .و ٌجب أال ٌتداول أي موظؾ معلومات سرٌة مع زمٌل آخر له ما لم ٌكن لهذا األخٌر الحق فً الحصول على تلك المعلومات فإفشاء ؼٌير مقصيود
ألي معلومات او اإلهمال فً الحفاظ علٌها قد ٌضر بمصالح الشركة.
إفشاء معلومات خاصة بعمالبنا هو عمل ؼٌر قانونً ٌعرض صاحبه للمسابلة القانونٌة و كذا ٌؤدي إلى تشوٌه صورتنا كشركة ملتزمة بالحفاظ عليى الثقية التيً أوالنيا العميالء إٌاهيا .وإنيه مين قبٌيل المسيبولٌة المهنٌية و األخالقٌية لشيركتنا تجياه
عمالبنا أن نحافظ على بٌاناتهم الشخصٌة وبٌانات مكالماتهم.
اإلدارة القانونٌة هً اإلدارة الوحٌدة التً ٌحق لها تقدٌم معلومات خاصة بالعمالء للجهات الرسمٌة عقب استالم إذن نٌابً موثق وصادر بختم رسمً أو بموجب قرار محكمة.
التعامل مع الموردٌن والمتعاقدٌن البد أن ٌتم وفقا لمعٌار أخالقً مهم أال وهً حماٌة المعلومات الحٌوٌة والحساسة شامال تلك المتعلقة بموردٌنا .نقل معلومات تنافسٌة تتعلق بمورد معٌن إلى منافسٌه ٌعد تصرفا ً ؼٌر أخالقٌا ً سواء تم ذلك
بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة من خالل طرؾ ثالث أو من خالل التلمٌح ؼٌر المباشر.

ييثبق انسهىن انًهُي تًهكه شزكت يىبيُيم  -ونذي انشزكت يطهك انحك في تغييز انًعهىيبث انًتضًُت في هذا انًيثبق سىاء ببنتعذيم أو انحذف أو اإلضبفت ويحظز استخذاو او َسخ أو تصىيز يحتىي
انًيثبق بذوٌ يىافمت يسبمت يٍ إدارة شزكت يىبيُيم
ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
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ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
ماذا تفعل عندما تواجه مشكلة أو ٌكون لدٌك شكوى؟
نشجع موظفٌنا أن ٌتقدموا بشكواهم إلى مشرفٌهم  /مدٌرٌهم المباشرٌن ومناقشة الشكوى معهم دون الخوؾ من العقاب .إذا استمر الن زاع ولم ٌتم تسوٌته ٌجب علٌك رفع تظلم كتابً إلى مشرفك أو مدٌرك المباشر أو إلى ربٌس مشرفك إذا
كان الخالؾ قابما ً بٌنك وبٌن مشرفك  /مدٌرك المباشرٌ .تم إرسال صورة من التظلم إلى إدارة الموارد البشرٌة بؽرض المتابعة .فً حالة فشل جمٌع المحاوالت فً هذه المرحلةٌ ،رفع التظلم إلى المستوى اإلداري األعلى حتى المسؤل
المعنً باإلدارة العلٌا ) (Vice Presidentأو مدٌر عام اإلدارة التابع لها الموظؾ ) . (Directorفً حالة ما لم ترض بقرار المسبول المعنً باإلدارة العلٌا  /مدٌر عام اإلدارة فٌمكنك االتصال بإدارة الموارد البشرٌة والتً بدورها سوؾ
تحقق فً األمر من أجل جمع المعلومات والحقابق .نتٌجة التحقٌق سوؾ تناقش معك و مع جمٌع األطراؾ المعنٌة بالتظلم .إذا ظلت المشكلة ق ابمة دون تسوٌة ٌرفع األمر إلى ربٌس الشركة (المدٌر التنفٌذي) .وٌقوم ربٌس الشركة باإلطالع
على الموضوع حٌث ٌكون قراره نهابٌا.
اإلبالغ عن حاالت الخطأ
إننا نشجع أي موظؾ ٌنمو إلى علمه أي خطأ أو تصرؾ ؼٌر أخالقً لم ٌتم اإلبالغ عنه بإبالغ االمر إلى مدٌر عام إدارته أو إلى المسبول المعنً باإلدارة العلٌا ) .(Vice Presidentكذلك ٌمكن للموظؾ استخدام أٌا ً من طرق اإلبالغ و
التنبٌه ) (whistle-blowing channelsلإلبالغ عن خطأ جسٌم تم التستر علٌه .فى هذه الحالة ٌمكن للموظؾ األتصال بالمدٌر التنفٌذي والعضو المنتدب ) (CEOأو نابب ربٌس الشركة للموارد البشرٌة أو إدارة المراجعة الداخلٌة
ومكافحة االحتٌال أو إدارة عالقات الموظفٌن و اخالقٌات العمل  .نحن نشجع أي موظؾ على االتصال باألدارة العلٌا ومشاركتهم المشكالت المتعلقة بالعمل و المساهمة فً بناء منظومة قابمة على العدل والنزاهة واألمانة .وقبل اإلبالغ عن
أي موضوع ٌجب أن ٌكون الموظؾ واثقا ً من دقة وأمانة وأهمٌة وقٌمة المعلومات المؤٌدة بدلٌل ماديٌ .عد التستر على الخطأ شكل من أشكال التعارض فً المصالح .وإذا وجد أن أي موظؾ قد أخطأ فسٌتم تأدٌبه وفقا ً لسٌاسة التأدٌب التً
وضعتها الشركة.
طرق اإلبالغ و التنبٌه عن حاالت الخطأ الجسٌم
إننا نشجع أي موظؾ على استخدام أٌا ً من طرق اإلبالغ و التنبٌه ) (whistle-blowing channelsاإلبالغ دون الخوؾ من العقاب عن أي خرقا ً إلجراءات الرقابة الداخلٌة أو مخالفات محاسبٌة جسٌمة ٌمكن أن تؤثر تأثٌرا جوهرٌا ً
على القوابم المالٌة للشركة أو أى فعل خاطا ٌتعارض مع قٌم الشركة و مصالحها أو تجاوزات تمثل احتٌاالً مثل على سبٌل المثال و لٌس الحصر تقدٌم تقارٌر مالٌة ؼٌر سلٌمة أو اختالس موارد مالٌة أو تضخٌم مصروفات.
اإلبالغ بطرٌقة مستقلة عن أي خطأ نمى إلى علم الموظؾ ٌضمن تجنب تعارض المصالح فضالً عن مواصلة االلتزام بالموضوعٌة والعدالة وعدم التحٌزٌ .مكن للموظؾ اإلبالغ عن مخالفات محاسبٌة و تجاوزات تتضمن احتٌاالً إلى إدارة
المراجعة الداخلٌة ومكافحة االحتٌال .أما نموذج ال  People Shareالذي ستجده علً الـ  Intranetهو عبارة عن أداة تمنحها إدارة الموارد البشرٌة لك للتعبٌر بحرٌة عن مشكالتك وأفكارك ومقترحاتك لإلدارة ولك حق االختٌار فً
اإلفصاح عن شخصك من عدمه.
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ييثبق انسهىن انًهُي  -إدارة انًىارد انبشزيت
صفحت  90يٍ 99

خبص ببنشزكت انًصزيت نخذيبث انتهيفىٌ انًحًىل (يىبيُيم) – َشزث في َ 99ىفًبز 9005

ييثبق انسهىن انًهُي
ليى ويسئىنيبث انشزكت
مراعاة القوانٌن و الضوابط والمعاٌٌر األخالقٌة لمساهمٌنا
موبٌنٌل تلتزم بإتباع أرقى معاٌٌر ممارسات األعمال و بالخضوع لكافة القوانٌن واللوابح الالزمة .موبٌنٌل أٌضا تلتزم باإلذعان لكافة القواعد المتعلقة بحوكمة الشركة ونظم الضبط الداخلً بها وكذلك تذعن لكافة الواجبات القانونٌة
المفروضة علٌها من قبل المساهمٌن وٌشملون شركتً فرانس تٌلٌكوم أورانج جروب وشركة أوراسكوم تٌلٌكوم .موبٌنٌل ملتزمة باحترام حقوق اإلنسان األساسٌة والمبادئ التً وضعتها منظمة العمل الدولٌة ال سٌما فً ما ٌخص الحظر
المفروض على عمل األطفال والعمل القسري أو اإلجباري .باإلضافة إلى ذلك ،مٌثاق السلوك الخاص بموبٌنٌل ٌستوفى المعاٌٌر المنصوص علٌها فً مٌثاق السلوك الخاص بمجموعة فرانس تٌلٌكوم وكذلك ٌتسق مع إرشادات شركتً
فرانس تٌلٌكوم أورنج و أوراسكوم تٌلٌكوم ألخالقٌات المهنة.
االلتزام بمٌثاق السلوك المهنً
ً
ً
مٌثاق السلوك ٌمثل مستنداً رسمٌا لشرح وإعالن اإلطار العام ألخالقٌات العمل بموبٌنٌل ومعاٌٌر السلوك المهنً بها .ولذلك على جمٌع الموظفٌن االلتزام التام بما جاء فً هذا المبثاق نصا و مضمونا وكذلك السٌاسات واإلجراءات واللوابح
المعمول بها فً الشركة .أي انتهاكات مثبتة للتوجٌهات التً وردت بهذا المٌثاق ستعرض الموظؾ المعنى للمساءلة طبقا للسٌاسة التأدٌبٌة المعمول بها فً الشركة وإجراءات التحقٌق الملحقة بها .الهدؾ هو اإلبقاء على مستوى البق من أداء
و سلوك وتوجهات الموظفٌن.
لٌس من المعقول من الناحٌة العملٌة أن ٌؽطى مٌثاق السلوك كافة الموضوعات والمواقؾ والمشاكل التً ٌمكن مصادفتها .هناك حاالت ؼٌر واضحة تحتاج إلى تفكٌرا أخالقٌا وبعض البداهة والفطنة من أجل التوصل إلى القرار السلٌم .فكل
ما نحتاج إلٌه هو إتباع روح وجوهر هذا المٌثاق .فٌتعٌن على كل فرد أن ٌطرح هذا السؤال على نفسه :هل نزاهتً ستكون محالً للتساؤل أو هل ستتأثر صورة الشركة بالسلب من جراء افعالً او سلوكً؟
كٌف تحصل علً المساعدة؟
إذا كان لدٌك استفسار بخصوص فهم أو تطبٌق محتوي هذا المٌثاق أرجو أال تتردد فً أن تسأل عن ذلك مدٌرك أو االتصال بأي فرد من أفراد قسم "عالقات الموظفٌن و أخالقٌات العمل" بإدارة الموارد البشرٌة.
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