سياسة السلوك المهني والقيم اﻷخﻼقية

مجموعة صافوﻻ

)شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية(

تم اﳌوافقة ع

ذه السياسة واﻹجراءات من قبل مجلس إدارة مجموعة صافوﻻ لتطبيق ا ع ا موعة
وشر ا ا الفرعية

 (١قواعد أخﻼقيات وثقافة العمل

القيم واﻷخﻼقيات "صافوﻻ ...قيمة أساس ا القيم"

دف صافوﻻ "صافوﻻ" أو "الشركة" .كمجموعة اس ثمار مجال اﻷغذية و بيع التجزئة إا صنع القيمة اﳌستدامة وإعطا ا
ل افة اﳌعني ن ف ا من شر اء ومس ثمر ن وموظف ن ومس لك ن وا تمع الذي عمل ضمنه ع أساس القيم.
القيم الفردية:
تندرج قيم صافوﻻ تحت ثﻼثة محاور رئ سة،
ب ابط ا ودعم إحدا ا لﻸخرى.

الصفات ال

صية والعمل ا ما والثقافة التنظيمية ،حيث تتم

الصفات ال صية :
أو الصفات ال صية ال نصنع من خﻼل ا القيمة التواضع ،م ما انت معرفتنا كب ة يوجد دائما ء جديد لنتعلمه.
وخﻼل بحثنا عن اﳌعرفة لنصل لثا ي قيم صافوﻻ و اﻻقتداء ,إذ أنه لدى ل من حولنا ء ما ستطيع علمه فم ما انت
التحديات ال تواج نا اقتدائنا بمن ن قبلنا سيولد لدينا العز مة ,والعز مة الثقة بالنفس والعمل ع النجاح تحقيق
أفضل النتائج .أما الس ﻷفضل النتائج ع اﻹتقان ,إﻻ أنه من الضروري جدا العودة إا التواضع عد اﻹتقان ي نضمن
استمرار فاعلية ذه القيم.
العمل من خﻼل الفر ق:
من الطبي أﻻ ي ون باستطاعة الفرد القيام بم امه من دون اﻵخر ن اﻷمر الذي ي ز عنده دور قيم العمل ا ما وأوﻻ ا
إحسان الظن عندما علم أن زمﻼئنا مل مون بالقيم ذا ا نصبح أك قبوﻻ تجا م .والقبول كقيمة ع أن ستمع لبعضنا
ونتقبل آراء الغ  ,و تج عن القبول قيمة أخرى و اﻷقبال بمع أننا عمل معا ع تقبل أنفسنا فيصبح عملنا ذا مؤازرة
أي أننا نظ ر مودتنا ودعمنا لبعضنا البعض أثناء عاوننا وعملنا اﳌش ك ,و نا أيضا تظ ر ضرورة العودة إا إحسان الظن
ي نتمكن من تخطي افة العقبات ال قد تواج نا وقبول اﻷفراد ا دد.
الثقافة التنظيمية:
انطﻼقا من قيم العمل ا ما ستطيع الوصول إ الثقافة التنظيمية ال من خﻼل ا تقوم صافوﻻ بتقديم القيمة ع
أكمل وجه ،و أر ع قيم ستمر بت امل ا وتزام ا مع عض ا البعض ،التقوى ،ال ّ  ،ا ا دة ،واﻷمانة .ع التقوى أننا
نحمل مسؤولية ا فاظ ع ثقة ل من سا م بنجاح أعمالنا ،وال ّ و عملنا اﳌسؤول تجاه أولئك الذين عتمدون علينا
تطور م ،وا ا دة إدراكنا ﳌا وصلنا إليه وتطو رنا الدائم لعطائنا بما يخدم نظرتنا اﳌستقبلية ،اما اﻷمانة كمف وم ك ّ
ف توظيف اﳌوارد اﳌادية واﳌعنو ة وال شر ة إس ثمارات يحة عود بالنفع ل ميع.
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انطﻼقا من إيمان ا موعة بوجوب إعطاء القيمة ل ميع .ع أساس القيم السابقة فإننا نحرص ع أن نأخذ ع ن اﻹعتبار
إختﻼف ش ل القيمة ل ل شر حة من الشرائح اﳌعنية عمل ا موعة ،ففي ح ن دف أن تت لل إس ثمارات اﳌس ثمر ن معنا
بنجاحات غ مسبوقة نل م الوقت ذاته أن تت افأ الفائدة بي نا و ن شر ائنا مع ال ك ع إيصال القيمة ﳌوظفي ا موعة
من خﻼل تطو ر م وتأم ن ب ئة عمل إيجابية وداعمة .أما جودة اﳌنتجات وا دمات وتجرة العمﻼء اﳌم ة القيمة ال
بالطبع أن للمجتمعات ال عمل ضم ا نصي ا من القيمة من خﻼل برامج اﳌسؤولية
عط ا للمس لك ن ,،وﻻ ن
اﻷجتماعية ال تقدم ا ا موعة.
 (١-١الهدف:

تتضمن قواعد أخﻼقيات وثقافة العمل "القواعد" السياسات اﳌتعلقة باﳌعاي القانونية واﻻخﻼقية للسلوك الذي ي ب أن
يل م به أعضاء مجلس اﻻدارة ،وأعضاء ال ان ،واﻻدارة التنفيذية/اﳌسؤول ن واﳌوظف ن ) شار إل م معا بأسم "اﻻ اص
اﳌعني ن" وذلك أثناء قيام م بواجبا م ومسؤوليا م تجاه الشركة ان طر قة عامل اﻻدارة العليا الشركة ومدى إيما ا
وحرص ا ع تطبيق ذه القواعد يؤثر مدى ال ام اﻻ اص اﳌعني ن ا وله دور حاسم شكيل ومراقبة الثقافة
اﻻخﻼقية صافوﻻ .و جب ع أعضاء مجلس اﻻدارة الس لتحقيق مصا صافوﻻ ومسا م ا مع حماية حقوق أ اب
اﳌصا ع حد سواء.
وعﻼوة ع ذلك ،دف ذه القواعد إ مساعدة اﻷ اص اﳌعني ن عز ز واجبا م اﳌتعلقة بالوﻻء وا رص تجاه
صافوﻻ ،واتخاذ التداب ال من شأ ا حماية مصا الشركة واﳌسا مة تطو ر ا من خﻼل زادة قيم ا .و نفس القدر من
مجاﻻت ا اطر اﻷخﻼقية ،توف التوجيه
اﻷ مية ،دف ذه القواعد كذلك ﳌساعدة اﻷ اص اﳌعني ن ال ك
ﳌساعد م ع التعرف والتعامل مع اﳌسائل اﻷخﻼقية ،توف آليات لﻺبﻼغ عن السلوك غ اﻷخﻼ  ،واﳌساعدة عز ز
ثقافة الصدق والشفافية.
 (٢-١اﻻلتزام بالقواعد ،والقوانين ،واﻷنظمة:

تتطلع مجموعة صافوﻻ من اﻷ اص اﳌعني ن تقدير اﻷمور وا كم عل ا بم نية واستقﻼلية و ذل ا
اﳌمارسات ا اطئة ال قد تحدث أداء الواجبات واﳌسؤوليات وذلك نيابة عن صافوﻻ.

ود اﳌمكنة ﳌنع

و تحمل افة اﻷ اص اﳌعني ن مسؤولية ف م ذه القواعد واﻷنظمة واتباع ا ،كما يتوقع من افة اﻻ اص اﳌعني ن القيام
بأداء أعمال م ب ل أمانة ونزا ة جميع ا اﻻت ح وإن لم ت ناول ا ذه القواعد .وقد يؤدي ان اك ذه القواعد إ اتخاذ
إجراءات تأدي ية مناسبة بما ذلك اﻹ اء ا تمل دمات اﳌوظف مع صافوﻻ دون إنذار .وتحدد ذه القواعد اﳌبادئ
العامة لتوجيه اﳌوظف ن اتخاذ قرارات أخﻼقية ،إﻻ أ ا ﻻ يمكن أن عا جميع ا اﻻت .لذلك فإنه ل س نالك ما يمنع أو
يقيد مجموعة صافوﻻ من اتخاذ أي إجراء تأدي إطار القانون شأن أي مسائل تتعلق سلوك اﳌوظف ،سواء تم مناقش ا
صراحة ذه الوثيقة أم ﻻ.
و جب ع جميع اﻷ اص اﳌعني ن اﻻل ام بالقوان ن والقواعد واﻷنظمة اﳌطبقة صافوﻻ.
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 (٣-١تعارض المصالح:

يجب ع جميع اﻻ اص اﳌعني ن تجنب حاﻻت عارض اﳌصا ال قد تحدث بي م و ن مجموعة صافوﻻ ،واﻻل ام التام
سياسة عارض اﳌصا واﳌعرفة ذا الدليل.
 (٤-١التعامل مع جهات ومنظمات ذات عﻼقة:

عند التعامل مع أي م شأة أو أي طرف خار ي ون لل ص اﳌع صافوﻻ مص
يتوقع من ذا اﳌوظف اﻻمتناع عن اﳌشاركة عملية اتخاذ القرارات وتحديد ا
ا اﻻت يجب أن يف ال ص اﳌع ﳌديره اﳌباشر عن طبيعة العﻼقة واﳌص
أعضاء مجلس اﻻدارة واﻻدارة التنفيذية وكبار التنفيذي ن اﻻفصاح عن ذه ا
سياسية عارض اﳌصا اﳌعرفة ذه الﻼئحة.

ة ف ا )مثل م شأة مملوكة ﻷحد اﻷقارب(،
يارات ا اصة ذه اﳌ شأة ،و مثل ذه
ة وذلك قبل الدعوة/عملية اﻻختيار .وع
الة لرئ س مجلس اﻻدارة واﻻل ام التام

وقد ي ون ناك تضارب محتمل اﳌصا ب ن اﻷ اص اﳌعني ن أو أزواج م /زوجا م أو أي أ اص آخر ن من أفراد
اﻷسرة اﳌباشر ن ،و شار إل م جميعا باسم "أفراد اﻷسرة" )والذي قد ي ون ل م مص ة مالية بطر قة مباشرة أو غ مباشرة(
أن ي ون أحد م مس ثمر أو مقرض أو عضو مجلس إدارة أو له عﻼقة مع منافس ،أو عميل أو مورد يتعامل معه ال ص
اﳌع أو مرؤوسيه أثناء ف ة عمله مع صافوﻻ .و ناء ع ذلك ،يجب ع اﳌوظف ن الكشف فورا عن أي من ذه اﳌصا إ
اﳌشرف عل م .باﻹضافة إ ذلك ،يجب ع اﳌوظف أن يف إ مشرفه عن أي عمل أو عﻼقة اس شارة لدى أحد أفراد
اﻷسرة مع منافس ،أو مع عميل أو مورد يتعامل معه اﳌوظف.
 (٥-١قبول الهدايا:

يحظر ع جميع اﻷ اص اﳌعني ن قبول /أو منح /أو عرض أي دايا قيمة من /أو إ أطراف خارجية تتعامل مع مجموعة
صافوﻻ سواء انت ذه ال دية )مالية أو خدمية( أو ت تب عل ا منفعة صية قد تؤدي إ تنازل م أو تؤثر ع قرارا م مما
يضر بمصا الشركة .باﻹضافة إ ذلك ،فإنه يجب عدم قبول /أو منح /أو عرض أية دية من مورد أو با ع أو متع د أو
عميل إﻻ إذا انت ال دية غ قيمة بحيث ﻻ تز د عن ) ١٠٠٠ألف( ر ال سعودي ،وأن ي ون رفض قبول ال دية من شأنه
اﻹضرار بمص ة صافوﻻ.
 (٦-١اﻷعمال ذات الطبيعة الترفيه:

سمح بقبول عض اﻷعمال ذات الطبيعة ال ف ية ،مثل قبول دعوات الغداء والعشاء ،وحضور عض اﳌناسبات أو احتفاﻻت
العمل العادية وما حكم ا .ع أن ت ون ذه اﳌناسبات ذات طبيعة معقولة وأثناء ف ة اﻻجتماعات أو أي مناسبة عمل
أخرى ،وﻻ سيما إذا ان الغرض م ا و عقد مناقشات أو لقاءات تتعلق بالعمل أو لتعز ز العﻼقات التجارة للشركة مع عض
ا ات اﻷخرى.
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 (٧-١الملكية الفكرية:

عت اﻷنظمة وال مجيات وأي ملكية فكر ة أخرى تم تطو ر ا لصا شركة صافوﻻ )سواء ال قام اﳌوظف بتطو ر ا بنفسه
أثناء قيامه بوظيفته أو من قبل أطراف ثالثة خارجية( ملك لشركة صافوﻻ .وﻻ يجوز للموظف اﻻحتفاظ ذه اﳌواد أو
نقل ا خارج صافوﻻ ح عد ترك الشركة.
و اﳌقابل فإن صافوﻻ تل م عدم استخدام اﳌمتل ات الفكرة غ العامة واﳌملوكة لشر ات أو أفراد بدون أخذ موافقة
مسبقة من اﳌالك النظامي لتلك اﳌمتل ات.
 (٨-١اﻷنشطة الخارجية:

يحظر ع جميع اﻷ اص اﳌعني ن بالشركة من اﻻرتباط بأي شاط أو عمل "مستقل" أو "إضا " خارج الدوام من شأنه
ً
التأث سلبا ع نوعية أو كمية العمل اﳌنجز ،أو القيام بأ شطة تنافس أ شطة صافوﻻ أو شاط ينطوي ع رعاية أو دعم
ً
من صافوﻻ ﻷي استخدام أو تنظيم خار  ،أو يؤثر سلبا ع سمعة مجموعة صافوﻻ .أو ستخدم أو يتداخل مع وقت
مجموعة صافوﻻ أو مرافق ا أو موارد ا أو إمدادا ا.
 (٩-١الفرص المتاحة في الشركة:

يجب ع اﻷ اص اﳌعني ن تقديم أي مصا مشروعة قد ت شأ لفائدة صافوﻻ ،لذا فإنه يحظر عل م القيام بما ي :
 (١أخذ أي من الفرص ال يتم اك شاف ا ﳌص م ال صية أو اﻻستفادة م ا ﻷنفس م من خﻼل استخدام ممتل ات
الشركة أو اﳌعلومات اﳌتوفرة لد م وتخص الشركة أو استغﻼل اﳌنصب لتحقيق م اسب صية.
 (٢القيام بأي عمل أو شاط ينافس به صافوﻻ.
 (١٠-١التحرش والمضايقات:

جميع اﻷ اص اﳌعني ن مل مون بأن ت ون ب ئة العمل خالية من أي نوع من أنواع التحرش أو اﳌضايقات أو التمي
واﻻضط اد أو اﻹيذاء أو ال سلط ،وغ ا بحيث ت ون كرامة الفرد محفوظة ومصانة .لذا فإن جميع اﻷ اص اﳌعني ن
مسؤولون عن تقديم اﳌساعدة والعون لضمان أن جميع اﻷفراد داخل الشركة ﻻ عانون من أي ش ل من أش ال اﳌضايقات.
حالة عرض أي من اﻷ اص اﳌعني ن إ التحرش أو اﳌضايقات ،فإنه سيجد الدعم ال امل من مجلس إدارة صافوﻻ
ً
واﳌسؤول ن التنفيذي ن وضع حد واﻹيقاف فورا ل ذه التحرشات واﳌضايقات.
 (١١-١المحسوبية )محاباة اﻷقارب(:

ً
إن صافوﻻ ﻻ تمنع توظيف اﻷقارب إذا تم عيدا عن ا سو ية ،كما أ ا ﻻ ترغب اﻻنخراط العﻼقات التوافقية ب ن زمﻼء
العمل ،وعليه فإنه يجب اتخاذ اﻻحتياطات والتداب الﻼزمة ال تضمن عدم تأثر قرارات التوظيف والتعينات با سو ية
والعﻼقات ال صية وعﻼقات اﻷقارب ،وع وجه ا صوص ﻻ يجوز لﻸ اص اﳌعني ن  -الذي ترط م عﻼقة وثيقة
باﻷ اص الذين تقدموا للشركة وترغب الشركة توظيف م أو قرارات اﻻحتفاظ باﳌوظف ن الذين م ع رأس العمل ،أو
ترقي م ،وم افآ م  -اﻹشراف والتوجيه والتدخل بأي طر قة مباشرة أو غ مباشرة القرارات اﳌتعلقة م .إن مجموعة
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"صافوﻻ" تفسر "العﻼقات ال صية الوثيقة " العﻼقات ب ن أفراد اﻷسرة اﳌباشر ن )اﻷزواج وا طيب ن واﻷطفال واﻷحفاد
واﻷشقاء واﻵباء واﻷجداد والعمات واﻷعمام والشقيقات وأبناء اﻻخوة و نات اﻻخوة وأزواج م( أو أي عﻼقات أخرى يمكن أن
ينظر إل ا ع أ ا يمكن أن تأثر ع قدرة اﳌوظف اتخاذ قرارات مستقلة وغ منحازة نيابة عن صافوﻻ.
 (١٢-١عﻼقات الموظفين:

جميع اﻷ

اص اﳌعني ن ،غض النظر عن اﳌستوى الوظيفي ،إ تحقيق اﻷ داف

تنص سياسة صافوﻻ ع أن س
التالية:
 (١اح ام ل موظف ،أو عامل أو ممثل للعمﻼء أو اﳌوردين أو اﳌتعاقدين ،وإظ ار نوع من اﳌودة واﻻ تمام به ومراعاة كرامته
ال صية.
 (٢اﻻل ام والتأكيد ع باﳌساواة التعامل مع جميع اﳌوظف ن والعمال والعمﻼء واﳌوردين واﳌقاول ن غض النظر عن العرق
أو اللون أو ا س أو الدين أو السن أو اﻷصل القومي أو ا سية أو نوع اﻹعاقة.
 (٣توف ب ئة عمل خالية من اﳌضايقات ع أساس العرق أو اللون أو ا س أو الدين أو السن أو اﻷصل القومي أو وضع
اﳌواطنة أو اﻹعاقة.
 (٤منح اﳌوظف ن فرصة معقولة ،للتدر ب وذلك بما يتفق مع احتياجات صافوﻻ ح يصبحوا أك م ارة وأداء لوظائف م.
 (٥يع ال قية من الداخل ،بما يتما مع احتياجات صافوﻻ ،لما ان نالك موظفون مؤ لون ﻻستحقاق تلك ال قية.
ً
ً
 (٦التأكد من أن ل مدير عرف صيا جميع اﳌوظف ن اﻷد ى منه وظيفيا )مباشرة بدرجت ن( وذلك دف توف آلية تمك م
من التعب عن آرا م بخﻼف مدير م اﳌباشر ن.
 (٧التعامل مع أي مق حات تقدم من قبل اﻻس شار ن ا ارجي ن و دف إ عز ز وتحس ن اﻹجراءات كفرصة لتحس ن
اﳌ ارات و التا قبول ا ودراس ا ش ل بناء بدﻻ من انتقاد ا ومحار ا.
 (٨توف م ان عمل آمن وص ومنظم وا افظة عليه.
 (٩توف برامج للم افآت واﳌزايا والبدﻻت مب ية ع سياسات وا ة وعادلة دف إ جذب وم افأة اﳌوظف ن اﳌم ين
واﻻحتفاظ م.
 (١٣-١المبيعات

إن سياسة مجموعة صافوﻻ تفرض ع جميع اﻷ اص اﳌعني ن العامل ن مجال اﳌبيعات اﻻل ام باﳌبادئ التالية:
 .١يجب أن ت ون عروض البيع وا ة ،بحيث تمكن اﳌس لك ن من معرفة ما تم عرضه ومدى اﻻل ام الذي يمكن مراعاته.
 .٢يجب أن يتم ذكر وصف اﳌنتجات والبضاعة وجودة السلع وأسعار ا وطر قة الدفع بوضوح نموذج الطلب مع أي رسوم
إضافية.
 .٣يجب أن تتوافق عقود البيع واﻹيصاﻻت اﳌستخدمة ﻹتمام عملية البيع مع القوان ن واﻷنظمة اﳌعمول ا.
ً
 .٤أي ضمان منصوص عليه من قبل ممثل اﳌبيعات يجب أن ي ون متوافقا ع اﻷقل مع الضمانات اﳌمنوحة من الشركة
اﳌصنعة للسلعة اﳌباعة أو اﳌورد و تمتع بنفس درجة ا ماية.
ً
ً
 .٥أي وصف دمات ما عد البيع يجب أن ي ون دقيقا ووا ا.
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اﻹيصاﻻت وعقود البيع اسم ممثل اﳌبيعات وصفته باﻹضافة إ عنوان ورقم شركة اﳌنتج اﳌباع.
 .٦يجب أن تتضمن
ً
 .٧يجب ع جميع مندو ي اﳌبيعات أن يقوموا فورا بالتعر ف عن أنفس م للمس لك ن ا تمل ن ،كما يجب عل م التحدث
بصدق عن أسباب اختيار م دون غ م من اﳌس لك ن ،والتعرف بالشركة أو العﻼمة التجارة للمنتج اﳌقدم.
 .٨يجب ع ممث اﳌبيعات عدم خلق أي إراك ذ ن اﳌس لك أو إساءة استخدام ثقته ،أو استغﻼل نقص خ ته أو
معرفته.
ً
 .٩يجب أﻻ ش ممث اﳌبيعات ضمنيا للمس لك بأنه قد تم اختياره لتم ه أو أن ذا العرض قد قدم له ش ل خاص دون
غ ه من اﳌس لك ن بخﻼف الواقع وذلك ل صول ع منافع صية.
 .١٠يجب ع ممث اﳌبيعات اح ام خصوصية اﳌس لك ن من خﻼل بذل ل ج د ممكن ﻹجراء اﳌ اﳌات وقت يناسب
احتياجا م ورغبا م .وﻻ ي ب أن ت ون م اﳌات البيع بأسلوب ﻻ يح م ا صوصية )تطف ( ،وأن يح م بدقة حق
اﳌس لك إ اء اﳌقابلة اﳌتعلقة باﳌبيعات.
 .١١يجب أن ت ون ل وثائق ومراجع البيع معتمدة وحقيقية وقابلة لﻺثبات و س ل مطابق ا واﳌصادقة عل ا من الطرف أو
اﳌ شأة أو الشركة ال قامت بمنح ا.
 .١٢يجب حالة إجراء مقارنات للمنتج أن ت ون ذه اﳌقارنات عادلة ومب ية ع حقائق.
 .١٣يجب أن يمتنع و تجنب ممثل اﳌبيعات بخس منتجات الشر ات اﳌنافسة اﻷخرى أو أي أطراف آخرن السوق.
.١٤يجب أﻻ يحاول ممثل اﳌبيعات حث اﳌس لك ﻹلغاء عقد تم توقيعه مع ممثل مبيعات لشركة منافسة أخرى.
 (١٤-١المشتريات:

تنص سياسة مجموعة صافوﻻ ع أن س جميع اﻷ اص اﳌعني ن بإدارة اﳌش يات إ الس لﻼل ام باﳌبادئ التالية:
 .١تنفيذ عمليات الشراء دون إ اف أو إ اق ضرر ،والس لتحقيق أق استفادة ممكنة من ل ر ال يتم إنفاقه ،مع
اﻻل ام بإدارة أعمال الشركة بطر قة أخﻼقية عالية ،والصدق ،واﻻدب ،واﻻح افية جميع شؤون الشركة.
 .٢الوفاء بال اماتنا ودفع اﻵخر ن للوفاء بال اما م تجاه صافوﻻ ،كما يجب أن تخضع متطلبات اﳌش يات للتقييم التناف
ش ل دوري.
 .٣التعامل ش ل م ذب و اح ام مع ممث اﳌوردين ،مع اﻷخذ اﻻعتبار أ م مصادر امة للمعلومات وعون للشركة
حل احتياجات الشركة الشرائية.
 .٤ا فاظ ع السر ة التامة فيما يتعلق بالعروض واﻷسعار وغ ذلك من اﳌعلومات السر ة ا اصة بالشركة واﳌوردين
و تعامﻼت اﳌنافس ن.
 .٥سو ة اﳌنازعات واﳌطالبات ع أساس عادل س ند ع ا قائق.
 .٦رفض أي ش ل من أش ال الرشوة العمل ،وا يلولة دون حدوث ذلك ،وعدم تقديم أو قبول أي دايا ذات قيمة سواء
من موردي أو عمﻼء الشركة ،وحظر تقديم أو قبول أي دايا م ما انت من اﳌوردين أو العمﻼء التعاقدات ا ومية
ً
سواء انت عاقدات رئ سة أو من الباطن ،و حالة اﻻضطرار إ قبول دايا رمز ة ي ب أن ت ون وفقا للضوابط ال
حدد ا سياسة صافوﻻ ا اصة بذلك.
 .٧تجنب حدوث عارض اﳌصا مع اﻷعمال التجار ة للشركة.
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 .٨ا رص ع اك ساب أك قدر من اﳌعرفة وا ة عن أساليب الشراء واﳌواد اﳌش اة.
 .٩تقبل اﳌشورة من الزمﻼء ،والتعاون مع م لتعز ز روح الفر ق ووحدة العمل.
 .١٠اﻻل ام بال ا ة واﻻع از بالنفس ،وا رص ع اﻷمانة والصدق عملية الشراء.
 .١١التعاون مع اﳌؤسسات واﻷفراد العامل ن ا اﻻت ال س دف تطو ر عملية الشراء من الناحية اﳌ نية ،مع عدم
سيان أن فعل واحد ينعكس ع ذه العملية.
 (١٥-١إجراءات السﻼمة:

إن صافوﻻ مل مة بتوف م ان عمل آمن ميع اﻻ اص اﳌعني ن ،عﻼوة ع أن ناك قوان ن وأنظمة تفرض اﳌسؤولية
ع الشركة ل ماية من مخاطر السﻼمة وال ة .ول ذه اﻷسبابُ ،يطلب من اﻷ اص اﳌعني ن اﳌوجودين مرافق صافوﻻ
اتباع جميع عليمات وإجراءات السﻼمة ال عتمد ا الشركة ،وإذا ان لدى اﻷ اص اﳌعني ن أي أسئلة أو استفسارات
حول مخاطر ال ة والسﻼمة ا تملة أي من م شآت الشركة ،يجب عل م توج ا إ اﳌشرف عل م أقرب وقت ممكن.
 (١٦-١المعلومات السرية:

يجب ع جميع اﻷ اص اﳌعني ن ا فاظ ع سر ة اﳌعلومات ال يطلعون عل ا حول العمﻼء وزمﻼء العمل واﳌوردين
ً
وأ اب اﳌص ة والشؤون اﳌالية والتجار ة للشركة وحماي ا ،باست ناء اﳌعلومات ال سمح ف ا باﻹفصاح أو ت ون متطلبا
ً
ً
نظاميا أو وفقا للقانون .إن "اﳌعلومات السر ة" شمل جميع اﳌعلومات غ العامة ال قد ت ون ذات فائدة للمنافس ن ،أو
تضر بصافوﻻ أو عمﻼ ا حال الكشف ع ا .يحظر ع جميع اﻷ اص اﳌعني ن بالشركة اﻹفصاح عن أي معلومات
حساسة قد ّ
تقوض موقف الشركة خارج ما و مطلوب من قبل السلطات القانونية ،ما عدا ا اﻻت ال يتم ف ا ا صول
ع موافقة مسبقة من رئ س القطاع و /أو الرئ س التنفيذي أو العضو اﳌنتدب )ان وجدت(.
فيما عدا اجتماعات ا معية العامة العادية ،ﻻ يجوز ﻷعضاء مجلس اﻹدارة اﻹفصاح عن اﳌعلومات السر ة للشركة ال
يطلعون عل ا ،كما ﻻ يجوز ل م استخدام أي معلومات يقفوا عل ا بحكم عضو م من أجل تحقيق أي منفعة ﻷنفس م أو
ﻷقار م أو للغ  ،و ؤدي القيام بذلك إ العزل من اﳌنصب ،كما يجب مطالبة العضو بالتعو ض ع ا.
 (١٧-١حماية السجﻼت الشخصية السرية:

حيث أن ال ص اﳌع الذي ي ون من خﻼل طبيعة عمله ،مطلع أو لديه وسيلة للوصول إ ال ﻼت ال صية ا اصة
باﳌوظف ن اﻵخر ن ،ي ب عليه ا فاظ ع سر ة ذه ال ﻼت واستخدام ا فقط ﻷغراض العمل ا اصة بالشركة.
 (١٨-١التعامل العادل  /التداول من الداخل:

يجب أن س جميع اﻻ اص اﳌعني ن إ التعامل ب ا ة مع ز ائن صافوﻻ ومورد ا ومنافس ا وموظف ا .وﻻ يجوز ﻷي
موظف استخدام معلومات امة عن صافوﻻ )مثل اﻷداء ا ا أو القرارات وشيكة اﻹصدار أو ا طط اﳌستقبلية( ﳌنفعته
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ال صية مباشرة أو غ مباشرة ،باﻹضافة إ ذلك ،ﻻ يجوز له اﻻستفادة من أي ص من خﻼل التﻼعب ،أو إخفاء ،أو
إساءة استخدام اﳌعلومات ،أو تحر ف ا قائق ا و ر ة ،أو أي ممارسات أخرى غ عادلة يقوم بالتعامل ا.
ﻻ يجوز ﻷعضاء مجلس اﻹدارة أو كبار التنفيذي ن أو أي ص له عﻼقة بأي م م التعامل أي أوراق مالية للشركة خﻼل
ف ات ا ظر ال حدد ا أنظمة يئة السوق اﳌالية كما ي :
ً
 (١خﻼل ف ة الـ ) (١٥يوما التقو مية السابقة ل اية الر ع اﳌا وح تار خ اﻹعﻼن عن القوائم اﳌالية اﳌرحلية اﳌراجعة
موعة صافوﻻ.
ً
 (٢خﻼل الـ ) (٣٠يوما التقو مية السابقة ل اية السنة اﳌالية وح تار خ اﻹعﻼن عن النتائج اﳌالية اﳌرحلية اﳌراجعة أو
القوائم اﳌالية السنو ة اﳌراجعة موعة صافوﻻ.
 (١٩-١الفساد والرشوة:

تقع جر مة الرشوة عندما يقدم أي ص أو غري أو عطي أو ستلم أو يتقبل أي ء ذو قيمة مقابل القيام بمعاملة ما من
قبل شركة أو ج ة ح ومية أو مسؤول .كما تقع عندما تتحصل الشركة ع م ة غ عادلة عن منافس ا من خﻼل عامل
صافوﻻ يتلقى
سري و نطوي ع فساد مع العمﻼء ا تمل ن .وحيث إن الرشوة عمل غ قانو ي ،فإن أي ص مع
رشاوي أو يقوم عمليات اب از أو دفع مبالغ بطر قة غ مشروعة أو يحاول اﳌشاركة أي شاط من ذا القبيل ،سيخضع
ﻹجراءات تأدي ية صارمة قد تصل إ إ اء خدماته ،كما تحتفظ صافوﻻ أيضا با ق إحالة مثل ذه اﳌسائل إ السلطات
ً
العامة ﻻحتمال مﻼحق ا قضائيا والتعامل مع ا كجر مة جنائية.
 (٢٠-١الحماية واﻻستخدام السليم ﻷصول الشركة:

يجب ع جميع اﻷ اص اﳌعني ن حماية أصول صافوﻻ وضمان استخدام ا بكفاءة ،وحيث إن السرقة واﻹ مال وال در
ل ذه اﻷصول ل ا تأث مباشر ع ر حية الشركة ،فع ذا اﻷساس ،ﻻ يجوز استخدام أصول وموارد صافوﻻ إﻻ ﻷغراض
وأ داف أعمال صافوﻻ وشر ا ا الفرعية التا عة ،ومن قبل اﳌوظف ن اﳌصرح ل م بذلك فقط أو من ينوب ع م ،و شمل ذلك
اﻷصول اﳌلموسة وغ اﳌلموسة مثل مركبات الشركة وأدوات اﳌ اتب مثل ال واتف وآﻻت ال وا واس ب واﻷثاث واللوازم.
يجب أن يقتصر استخدام نظام ال يد اﻹلك و ي لصافوﻻ ش ل رئ س ع أعمال الشركة الرسمية ،كما يجب التعامل مع
اﳌعلومات السر ة بحذر وحماية اﳌلفات ال تحتوي ع بيانات عمل حساسة من خﻼل ا شاء لمة مرور ).(Password
تحتفظ صافوﻻ با ق مراقبة جميع بيانات اﻻتصاﻻت اﻹلك ونية واﳌعلومات ال يتم إرسال ا من خﻼل الشبكة واﳌلفات
اﻹلك ونية اﳌوجودة ع أج زة الكمبيوتر ال صية اﳌملوكة للشركة أو أج زة الكمبيوتر اﳌتواجدة اﳌبا ي واﳌستخدمة
ً
أعمال الشركة والقيام عملية تفت ش أي وقت تراه مناسبا بحسب اﻵلية ال ترا ا مناسبة ونظامية.
وحيث تقوم الشركة بتوف برامج وأنظمة ﻷج زة الكمبيوتر من ج ات أخرى بطرق قانونية أداة ل شغيل أج زة اﳌوظف ن ﻷداء
م ام عمل م بفاعلية ،لذا فإن اﳌوظف ن سي ونون مسؤول ن مسئولية فردية عند استخدام أي برامج غ قانونية أو غ
8
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مرخص ا .عت أي اخ اع أو أعمال تأليف أو تركيبات أو أي ش ل آخر من أش ال اﳌلكية الفكر ة يقوم ا اﳌوظفون
واﳌتعاقدون مع صافوﻻ واﳌوظفون اﳌؤقتون لد ا أثناء ف ة عمل م وتوظيف م بصافوﻻ ملك للشركة ومحمية بالقانون.
 (٢١-١اﻹعﻼن واﻷنشطة التسويقية:

يحظر اﻹعﻼن ال اذب أو اﳌضلل أو ا ادع واﻷ شطة ذات الصلة ترو ج و يع اﳌنتجات ال سوق ا أو تقدم ا صافوﻻ .و
اﳌقابل ،فإن ممارسات الدعاية الصادقة والوضوح والدقة ممارسات البيع تحظى بأ مية كب ة ا فاظ ع سمعة
الشركة وصور ا أمام عمﻼ ا وعامة الناس .لذلك ،يجب أن ت ون جميع اﻹعﻼنات اﳌوج ة للعمﻼء ا الي ن أو العمﻼء
ا تمل ن صادقة ووا ة وأن تب ع أسس معقولة .كما يجب إثبات ة مضمون جميع اﻹعﻼنات قبل شر ا ،سواء
انت مقدمة كتالوجات أو كت بات أو م شورات أو ملصقات أو ف أو مجﻼت أو وسائط دعائية أخرى سواء مطبوعة
أو غ مطبوعة.
وتنص سياسة صافوﻻ ع أنه يجب ع جميع اﻷ اص اﳌعني ن اﳌشارك ن عملية الدعاية وال سو ق الس للوفاء
باﳌبادئ التالية:
 .١الصدق :يجب أن يتحرى اﻹعﻼن الصدق وإظ ار ا قائق ال امة ال قد يؤدى إغفال ا إ تضليل ا م ور.
 .٢تقديم ال ان :يجب أن ت ون مضام ن اﻹعﻼن مث تة بأدلة بحوزة اﳌعلن والو الة اﻹعﻼنية قبل تقديم ا.
يحة ،أو مضللة أو تتضمن ادعاءات عن أحد اﳌنافس ن أو
 .٣اﳌقارنات :يجب أﻻ يتضمن اﻹعﻼن بيانات خاطئة ،أو غ
منتجاته أو خدماته .
 .٤اﻹعﻼنات اﳌتح ة :يجب أﻻ يقوم اﻹعﻼن عرض منتجات أو خدمات للبيع ما لم تتوفر النية اﻷكيدة لبيع ذه اﳌنتجات أو
ا دمات اﳌعلن ع ا ول س مجرد وسيلة لتحو ل أنظار اﳌس لك ن إ سلع أو خدمات أخرى ت ون عادة أع سعرا .
 .٥الضمانات والكفاﻻت :يجب أن ي ون اﻹعﻼن عن الضمانات والكفاﻻت صر حا مع وجود معلومات افية ﻹحاطة اﳌس لك ن
بالشروط اﻷساسية وحدود ا ،أو البيان الوا لكيفية التحقق من النص ال امل للضمان أو الكفالة قبل الشراء حالة
وجود ف ة زمنية أو شروط تحول دون ذلك.
 .٦السعر :يجب أن يتجنب اﻹعﻼن ادعاء أسعار غ حقيقية أو مضللة أو ادعاء خصومات غ حقيقية.
ً
 .٧الش ادات :يجب أن ي ون اﻹعﻼن الذي يتضمن ش ادات لش ود قاصرا ع ش ود العيان اﻷكفاء الذين يدلون برأ م
ا قيقي واﻷم ن أو عكسون تجر ة فعلية.
ً
 .٨إح ام الذوق واﳌشاعر العامة :يجب أن ي ون اﻹعﻼن خاليا من التصر حات أو الصور أو اﻹيماءات ال تخدش اﻷخﻼق
ً
أو الذوق العام ،و التحديد ،يجب أن ي ون اﻹعﻼن متوافقا مع القيم اﻹسﻼمية السائدة ا تمع.
 (٢٢-١دقة حفظ السجﻼت وإعداد التقارير:

ي ب ع جميع اﻻ اص اﳌعني ن عكس معامﻼت صافوﻻ دفاتر ا و ﻼ ا وحسابا ا وتقار ر ا بالدقة اﳌطلو ة ،كما
واف للرقابة الداخلية وضوابط وا ة ودقيقة لعملية اﻹفصاح وذلك لتعز ز توافق الشركة مع
نب اﻻحتفاظ ع نظام ٍ
القوان ن واﻷنظمة اﳌطبقة ،ع أن عمل جميع اﻷ اص اﳌعني ن ،بأق ما لد م من قدرات و ذل أع ج د للتأكد من
ة ﻼت ووثائق صافوﻻ ،بما ذلك التقار ر اﳌالية ،كما يحظر تزو ر أي ل للشركة .و ب أن ت ون جميع التقارر
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أو الوثائق أو اﻻتصاﻻت اﳌصرح ا أو اﳌطلوب اﻹفصاح ع ا ل م ور غ مضللة ووا
اﳌناسب ،ومف ومة وحسب القانون.

ة وعادلة ،ودقيقة ،و الوقت

 (٢٣-١التأثيرات على سلوك المراجعة الداخلية والخارجية:

يجب ع اﻷ اص اﳌعني ن عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه التأث أو اﻻحتيال أو التﻼعب أو التضليل ع مراجع ا سابات
ً
الداخ أو ا ار الذين يقومن بتدقيق أو مراجعة البيانات اﳌالية لصافوﻻ .و شمل أنواع السلوك الذي قد ش ل تأث ا غ
مقبول أو ﻻيق ما ي :
 (١تقديم أو دفع رشاوي أو حوافز مالية أخرى ،بما ذلك توف فرص العمل أو العقود اﳌستقبلية دمات أخرى غ
أعمال اﳌراجعة.
 (٢تزو د اﳌراجع بمعلومات أو نصائح غ دقيقة أو مضللة ،بما ذلك التحليل القانو ي.
 (٣ال ديد بإلغاء أو إلغاء التعاقدات ا الية غ اﳌرتبطة بأعمال اﳌراجعة أو عقود اﳌراجعة إذا اع ض مراجع ا سابات
ع قسم ا اسبة بصافوﻻ.
 (٤الس إ ا عاد شر ك من تقديم أعمال اﳌراجعة س ب اع اضه ع حسابات وإدارة أعمال اﳌراجعة بصافوﻻ .
 (٥اﻻب از وال ديدات ا سدية وا سية.
 (٢٤-١البيئة:

تدرك صافوﻻ أن أ شط ا أعمال ا ل ا تأث ع الب ئة وا تمع ،لذا تل م صافوﻻ بضمان تخفيض ذا التأث بقدر اﳌستطاع،
ً
وتحقيقا ل ذا اﻻل ام ،س صافوﻻ إ ضمان أن ت ون اﳌصادر واﳌواد اﳌستخدمة أ شط ا الصناعية مستدامة وقابلة
ﻹعادة التدو ر ومن ثم استخدام ا ش ل ّ
فعال ل د من النفايات ﻷق درجة ممكنة ،وكذلك استخدام التكنولوجيا واﳌواد
َ
ً
ً
ً
والطرق ال ﻻ ي ون ل ا أثر سل ع الب ئة بقدر اﳌستطاع وم ما ان ذلك ممكنا عمليا ،و قدر ما ان أمرا حتميا ،وكذلك
العمل ع ضمان أن ي ون ﳌورد ا واﳌتعاقدين مع ا نفس ذه اﻷ داف.
 (٢٥-١التعاقدات الحكومية:

إن القوان ن والقواعد واﻷنظمة اﳌطبقة ع التعاقد مع ال يئات وا ات ا ومية معقدة وقد تفرض متطلبات مختلفة
ومخصصة ع صافوﻻ ،وقد يمثل عدم اﻻل ام ذه اﳌتطلبات جر مة جنائية ،و التا يجب أن يمتثل جميع اﻻ اص
اﳌعني ن با موعة ذه الشروط ،كما يجب أن تحال جميع اﻷسئلة واﻻستفسارات اﳌتعلقة ذه اﻻل امات إ اﳌوظف ن
ا تص ن أو اﳌس شار ن ا ارجي ن بحسب مقتضيات ل حالة.
 ( ٢٦-١التبليغ عن السلوك الغير القانوني أو الغير اﻷخﻼقي:

يجب ع جميع اﻻ اص اﳌعني ن الشركة عز ز السلوك اﻷخﻼ و يع اﳌوظف ن ب بليغ اﳌشرف ن أو اﳌدير ن أو
اﳌوظف ن اﻵخر ن ا تص ن عند شك م بدرجة معينة )خالية من الكيد( أمور قد تقود إ اﻻنحراف مسار العمل و دد
مص ة الشركة واﻹضرار ا .و التا يتع ن ع اﻻ اص اﳌعني ن اﻹبﻼغ عن أي سلوك غ قانو ي أو غ أخﻼ قد يصل
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إ علم م ذا ا صوص ،وع ذا اﻷساس ،يجب ع اﻹدارة التنفيذية واﳌديرن واﳌوظف ن اﻹبﻼغ عن أي سلوك غ قانو ي
أو غ أخﻼ ﳌشرف م اﳌباشر )مدير( أو من خﻼل خط ال ا ة ) .(hotline.savola.comو اﳌثل ،ع أي عضو من أعضاء
مجلس اﻹدارة وال ان التا عة بإبﻼغ رئ س مجلس اﻹدارة وأم ن سر ا لس بأي سلوك غ قانو ي أو غ أخﻼ  ،وس تم
التحقيق اﻻن ا ات اﳌبلغ ع ا واتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة من قبل اﳌوظف ن ا تص ن أو ا لس حسب اقتضاء ا الة ،كما
لن سمح صافوﻻ بحدوث حاﻻت انتقام من مقدمي ذه البﻼغات إذا انت مقدمة بحسن نية ،وﳌز د من التفاصيل ذا
ا صوص يمكن الرجوع إ سياسة التبليغ عن اﳌمارسات ا الفة.
 (٢٧-١حوكمة الشركات والمساءلة:

إن صافوﻻ تل م بتطبيق معاي عالية ا وكمة اﳌؤسسية ،كما أن مجلس إدار ا مسؤول أمام اﳌسا م ن وغ م عن
ً
أ شطة صافوﻻ وأدا ا ،كما أنه مسؤوﻻ عن تفعيل وتطبيق قواعد وضوابط ا وكمة داخل الشركة ،كما عمل أعضاء
ا لس ع ضمان أن تتوافق صافوﻻ مع جميع اﻷح ام الواردة جميع اﻷنظمة اﳌعمول ا.
 (٢٨-١مراجعة وتعديﻼت وإلغاء هذه القواعد:

يجب مراجعة ذه القواعد بصورة دور ة وتقييم ا للتأكد من فعالي ا وكفاء ا ،وأي عديﻼت أو إلغاء أو التنازل عن عض أو
ل ذه القواعد يتم فقط من قبل مجلس اﻹدارة ،و حال تم إجراء عديل أو إلغاء أو التنازل عن ذه القواعد ،فسوف يتم
اﻹفصاح عن ذلك حسب ما تقتضيه ا اجة.

 (٢آليات تنفيذ وتطبيق قواعد السلوك:

فيما ي آليات التنفيذ ال يمكن استخدام ا للمساعدة التأكيد ع اﻹﳌام ذه القواعد ،وال ﻻ تقتصر ع :
 (١يجب أن ي ون اﳌوظف ن ا دد وا الي ن ع علم تام ذه القواعد.
 (٢تضم ن ذه القواعد دورة أو حقيبة تدر ية ع اﻹن نت ) (online training courseمع عمل اختبارات تقييم ضوء
ذلك .و مكن أن ي ون ذلك وسيلة تفاعلية للموظف ن ا دد وا الي ن للتدر ب و/أو إعادة تدر ب أنفس م ع القواعد
السلوكية وأنظمة صافوﻻ.
 (٣أن تتضمن ا قيبة التدر ية مقدمة عن أ مية ذه القواعد اﻷخﻼقية والسلوكية من رئ س ا لس للتأكيد ع أ مية
متا ع ا من قبل جميع أعضاء مجلس اﻹدارة وكبار التنفيذي ن واﳌوظف ن صافوﻻ وشر ا ا الفرعية التا عة.
 (٤إرسال رسائل دور ة من رئ س مجلس اﻹدارة أو الرئ س التنفيذي إ موظفي صافوﻻ وموظفي الشر ات الفرعية التا عة
لتذك م بوجود ذه القواعد اﻷخﻼقية واﻵثار اﳌ تبة عل ا وأية عديﻼت تطرأ ع ذه القواعد ،وال يمكن أن ت ون
ش ل شرات إخبار ة ورسائل بر د إلك و ي و شرات اﳌناطق ال يتجمع ف ا اﳌوظف ن والعامل ن ،ومن خﻼل توف
ً
رابط الكرتو ي ع اﻹن نت م ما ان ذلك عمليا.
ة إلك ونية من ذه القواعد ع موقع صافوﻻ اﻹلك و ي ) (www.savola.comلت ون متاحة ميع
 (٥توف
اﳌوظف ن وا م ور.
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 (٦التحديث الدوري ل ذه القواعد ضروري ﳌواكبة آخر التطورات والتعديﻼت ال تصدر من ا
القوان ن اﳌنظمة للدولة و  /أو عديﻼت وتوج ات مجلس اﻹدارة.
 (٧يجب أن ت ون ذه القواعد وا ة وموجزة وأن ت ون اللغة اﳌستخدمة صياغ ا س ل ف م ا من قبل جميع اﳌوظف ن
وع جميع اﳌستو ات وع نطاق واسع ،وأن ت ون باللغت ن العر ية واﻹنجل ية.
 (٨يجب أن ت ون العواقب اﳌ تبة ع مخالفة وان اك ذه القواعد وا ة وموجزة ،وتتجنب اﳌفا يم واﳌعتقدات ا اطئة.
 (٩اتخاذ التداب ال املة عندما ي ون ناك خرق للقواعد و جب أن ت ون العواقب اﳌ تبة ع ذلك محددة سياسات
اﳌوارد ال شر ة ،وأن ﻻ ت ون ناك أي است ناءات ،كما يجب أن ي ون اﳌوظفون ع علم و نة لف م جدية و خطورة ذه
العواقب.
ً
 (١٠اﻻستعانة بموظف ن للتعر ف بقواعد السلوك اﳌ وفقا ل ذه السياسة "قادة السلوك" داخل الشركة اﻷم والشر ات
الفرعية التا عة ل ا ،و م اﳌوظفون الذين تم تدر م ولد م معرفة واسعة حول ذه اﳌسألة ،باﻹضافة إ أن ؤﻻء
"القادة" يمكن أن يقوموا عقد ورش عمل وندوات ميع اﳌوظف ن صافوﻻ.
 (١١إقامة ورش عمل دور ة حول قواعد السلوك اﳌ  ،بحيث ينضم اﳌوظفون إ نقاش جما وتقدم ل م عض ا اﻻت
لدراس ا.
 (١٢توضع ة من ذه القواعد مناطق عامة مش كة اﳌ اتب بحيث س ل الوصول إل ا واﻻطﻼع عل ا.
م جمة من القواعد باللغات اﳌنطوقة واﳌستخدمة مقار صافوﻻ وشر ا ا التا عة والبلدان ال تقع ف ا
 (١٣توف
ذه الشر ات ،كما يمكن طباع ا كت ب صغ وا ومرتب ،بحيث يمكن حمله وتصفحه س ولة.
 (١٤تب ذه القواعد واﻷخﻼقيات والتأكيد ع العمل بموج ا مع جميع من تتعامل مع م صافوﻻ وتر ط ا مص ة مع م
أو الدو .
من مسا م ن وشر اء وعمﻼء وأ اب مصا مختلف ن ،سواء ع الصعيدين ا
 (١٥و مكن الرجوع إ سياسة اﻹبﻼغ ع البوابة اﻹلك ونية ع خط ال ا ة ).(hotline.savola.com
ً
قد ستخدم مجموعة صافوﻻ اﳌز د من اﻵليات لضمان اﻻل ام ذه القواعد واﻷخﻼقيات حسب ما تراه مناسبا.
ات ذات العﻼقة ومواكبة
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