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تعزيز النزاهة

1. ما هي المبادرة التي أطلقتها المؤسسة؟

ــع  ــً لجمي ــاديً ومرجعي ــًا إرش ــل دلي ــث تمث ــلوك بحي ــد الس ــة قواع ــما مدون ــركة نس ــت ش وضع
الموظفيــن خــال معاماتهــم اليوميــة مــع العمــاء والمورديــن وشــركاء األعمــال والزمــاء 

ومختلــف الجهــات واألطــراف المعنيــة. نفــذت شــركة نســما مبــادرة بيئــة عمــل جيــدة ووضعــت 
ــة  ــد مكافح ــل، وقواع ــكان العم ــي م ــزاع ف ــاف والن ــاالت الخ ــع ح ــل م ــل للتعام ــبًا أفض س

الرشــوة/االحتيال، وسياســات اإلبــاغ عــن المخالفــات، األمــر الــذي ســيؤثر بــدوره فــي ســمعة 
الشــركة فيمــا يتعلــق بتبنــي قيــم النزاهــة واألمانــة واإلنصــاف. تخضــع المبــادرة لعمليــة 

ــركة. ــل الش ــل داخ ــات أفض ــق ممارس ــان تطبي ــنوية لضم ــث س ــة وتحدي مراجع

وراء  الدافــع  هــو  مــا   .2
المبــادرة؟ هــذه  إطــاق 

“أفعالــك تــدل علــى شــخصيتك”، وبالمثــل 
ــركة  ــات الش ــإن سياس ــركات ف ــبة للش بالنس

تؤمــن  التــي  والمبــادئ  قيمهــا  علــى  تــدل 
بهــا. إن االتســاق فــي صــدق األقــوال واألفعــال 

وخلــق بيئــة عمــل صحيــة ووضــع سياســات فــي 
مصلحــة الموظفيــن يعــود بالفائــدة علــى األعمــال 

ويرســخ حقيقــة أن الموظفيــن، بغــض النظــر 
ــم،  ــن أفعاله ــؤولون ع ــم، مس ــن منصبه ع

المؤسســة  ســمعة  يعــزز  الــذي  األمــر 
واحترامهــا.

4. مــا التأثيــر الــذي أحدثتــه 
المؤسســة؟ علــى  المبــادرة 

ــً  ــرًا إيجابي كان لتطبيــق مدونــة قواعــد الســلوك أث
لديهــم.  االنتمــاء  وحــس  الموظفيــن  وعــي  علــى 
ــن  ــركة بي ــمعة الش ــز س ــي تعزي ــا ف ــا أدى نجاحه كم

قاعــدة عمائهــا والمجتمــع علــى نطــاق أوســع.

التــي  الطــرق  هــي  مــا   .3
اتبعتهــا المؤسســة مــن أجــل 

المبــادرة؟ تنفيــذ 

ومــن هــذا المنطلــق، وضعــت الشــركة خطــة للتنفيــذ 
كمــا يلــي:

1. تعريف الثقافة: 
ــادئ  ــي المب ــا ه ــح وم ــارض المصال ــود بتع ــا المقص ــل وم ــة العم ــي لبيئ ــف كتاب ــع وص وض

ــة. ــات األخاقي ــن السياس ــا ضم ــب تبنيه ــي يج ــة الت األخاقي
2.نشر الثقافة: 

التأكد من معرفة جميع الموظفين بمدونة قواعد السلوك.
3.مراقبة التنفيذ: 

متابعــة البرامــج ومــدى نجاحهــا فــي ترســيخ البيئــة المائمــة وإجــراء التعديــات الازمــة ضمــن عمليــة 
ــتمرة. ــر المس ــين والتطوي التحس


