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The purpose of this document is to implement an Information Classification and 
labelling Procedure for DETASAD and ensure its execution. 

DISCLAIMER
The information contained in this document has been prepared by Detecon Al Saudia DETASAD Co. Ltd. and/or its affiliate 
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No part of this document may be copied or otherwise shown or disclosed to third parties without the prior consent of DETASAD.

Unauthorized use of this document by any third Party, including DETASAD contractors and subcontractors, shall be at such Party’s 
own risk, and DETASAD assumes no liability in connection with information contained herein. DETASAD disclaims any liability 
for any   damage suffered by any company or person as a result of or in connection with the use, application or implementation 
of the information contained herein or any part thereof. The benefit of this disclaimer shall insure to DETASAD and its affiliates.
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requirements or national safety codes.
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1.  المقدمة
الوظيفــي  الســلوك  المســتند مدونــة قواعــد  هــذا  يصــف 
لشــركة ديتكــون الســعودية ديتاســاد المحــدودة . تماشــيا 

مــع قيــم الشــركة، 

تنطبق مدونة قواعد السلوك الوظيفي هذه على:
جميــع الموظفيــن فــي جميــع أقســام ووحــدات العمــل 	 

بمــا فــي ذلــك اإلدارة العليــا ومجلــس إدارة ديتاســاد 
دون إســتثناء.

ــن 	  ــن والمقاولي ــن والبائعي ــع المســاهمين والموردي جمي
مــن الباطــن والعمــاء والشــركاء فــي ديتاســاد وإدارتهــا 

وموظفيهــا.

)جميعهم »أطراف ذو مصلحة«(

2. احترام القوانين واألنظمة
أدائهــا  كيفيــة  فــي  المعاييــر  بأعلــى  ديتاســاد  تتمســك 
اإلنســان  حقــوق  احتــرام  خــال  مــن  الســيما  ألنشــطتها، 
والعمــل وجميــع القوانيــن والقواعــد واللوائــح المعمــول بهــا 
والبيئــة. . يتعيــن علــى جميــع األطــراف ذو المصلحــة اإلمتثــال 
لجميــع القوانيــن واللوائــح الحكوميــة وإظهــار أعلــى المعاييــر 
األخاقيــة. تعتبــر مدونــة قواعــد الســلوك هــذه أساســية 
ــز  ــح وتعزي ــى توضي ــع األطــراف ذو المصلحــة وتهــدف إل لجمي
المبــادئ المطبقــة  للقواعــد /  فهــم كل صاحــب مصلحــة 
علــى نشــاطهم المهنــي. فــي األنشــطة المهنيــة ، يجــب علــى 
كل طــرف ذو مصلحــة إثبــات النزاهــة واإللتــزام بالقوانيــن 

والللوائــح المعمــول بهــا فــي جميــع الظــروف.

3.   احترام اآلخرين
3-1 الصحة والسالمة في مكان العمل

أهــم  مــن  مصلحــة  ذو  طــرف  كل  وســامة  صحــة  تعــد 
األولويــات، ويجــب عــدم الســعي لتحقيــق الكفــاءة علــى نحــو 
يضــر بالســامة. ال يوجــد عمــل مهــم لدرجــة أنــه ال يمكــن 

القيــام بــه بأمــان.
. يجــب علــى جميــع األطــراف ذو المصلحة ممارســة نشــاطهم 
ــزام بقواعــد الســامة والنظافــة والصحــة  ــي مــع اإللت المهن
المعمــول بهــا فــي مــكان العمــل والمشــاركة فــي الــدورات 
التدريبيــة التــي قــد توفرهــا ديتاســاد. يتضمــن ذلــك سياســة 
حظــر حمــل أو اســتهاك الكحــول أو أي عقاقيــر وأي مــواد 
غيــر مشــروعة أثنــاء العمــل، أًيــا كان فــي المكتــب أو خــارج 
داخــل  التدخيــن  عــدم  بسياســة  ديتاســاد  تلتــزم  المكتــب. 
مبانــي ديتاســاد الداخليــة. يجــب علــى األطــراف ذو المصلحــة 
اتبــاع هــذه السياســة و القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا فــي 

هــذا الصــدد.

3-2 منع التمييز و المضايقات
ديتاســاد مصممــة علــى أن تقــدم لموظفيهــا فــرص عمــل 
ــز بمــا  ــأي شــكل مــن أشــكال التميي ــن تســمح ب متســاوية ول

يتوافــق مــع القوانيــن المعمــول بهــا.

1. INTRODUCTION
This document is describing Detecon Al Saudia 
DETASAD Co. Ltd. Code of Conduct. In line with the 
company values.

This Code of Conduct is applicable to:
• all employees across all Business Units 

and Departments including also the senior 
management and the board of directors of 
DETASAD without exception.

• To all DETASAD shareholders, suppliers, vendors, 
subcontractors Partners, Customers and its 
management and employees.

(all together the “Stakeholders”)

2.  RESPECT FOR LAWS AND REGULATIONS 
DETASAD upholds the highest standards in how it performs 
its activities, notably by respecting human rights, labor 
and all applicable laws, rules and regulations and the 
environment. All Stakeholders are required to comply with 
all governmental laws, regulations and demonstrate the 
highest ethical standard. This Code of Conduct is deemed 
fundamental for all Stakeholders and aims to clarify 
and enhance for each Stakeholder the understanding 
of rules/principles applicable to their professional 
activity. In professional activities, each Stakeholder must 
demonstrate integrity and abide by applicable laws and 
regulations under all circumstances.

3.  RESPECT FOR PEOPLE
3.1. SAFETY AND HEALTH IN THE WORKPLACE
Health and safety of all stakeholders’ is one of the 
highest priorities, and efficiency must never be sought 
to the detriment of safety. No work is so important, that 
it cannot be done safely!
All stakeholders must exercise their professional activity 
in abiding by the safety, hygiene and health rules 
applicable in the workplace and participating in training 
sessions DETASAD might provide. This includes a zero-
tolerance policy (prohibited) for carrying or consuming 
alcohol or any illegal drugs and/ or substances while on 
duty, whatever at office or outside the office.
DETASAD maintains a non-smoking policy within the 
DETASAD indoor premises. all stakeholders shall follow 
this policy and the applicable laws and regulations in 
this regard.

3.2 PREVENTION OF DISCRIMINATORY ACTIONS AND 
HARASSMENT
DETASAD is determined to offer to its personnel equal 
employment and opportunities and will not tolerate 
any form of discrimination in accordance with the 
applicable laws.
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3-2-1 التحرش الجنسي
هــو ســلوك جنســي غيــر مرحــب بــه، والــذي مــن المتوقــع أن 
يجعــل الشــخص يشــعر باإلهانــة أو التخويــف. يمكــن أن يكــون 

التحــرش الجنســي جســدًيا أو لفظًيــا أو مكتوًبــا
قــرر قانــون مكافحــة التحــرش العقوبــة الشــديدة التاليــة علــى 

التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل:
الحبس لمدة ال تزيد على 5 سنوات.	 
غرامة مالية التزيد على ثاثمائة ألف ريال.	 

ــوع مــن المضايقــات  يجــب أال يشــارك الموظفــون فــي أي ن
أو  مباشــر  بشــكل  والجســدية( ســواء  والعقليــة  )الجنســية 

ضمنــي للموظفيــن أوالعمــاء أو المورديــن اآلخريــن.

3-3 احترام األطراف األخرى
يجــب علــى كل طــرف ذو مصلحــة المســاعدة فــي احتــرام 
تــم التعهــد بهــا مــع شــركاءه ، العمــاء  التــي  االلتزامــات 
والمورديــن والســلطات العامــة )»األطــراف األخــرى«( ، كمــا 
يجــب عليهــم إظهــار الموضوعيــة واإلنصــاف فــي معاملتهــم 

وفًقــا لمدونــة قواعــد الســلوك هــذه. 
ســيتعامل قســم المــوارد البشــرية والشــؤون القانونيــة مــع 
ــا بعــد  جميــع الشــكاوى. إذا وجــد أي طــرف ذو مصلحــة مذنًب

التحقيــق، فســيتم اتخــاذ إجــراء تأديبــي و قانونــي.

3-4 المناقشة السياسية في مكان العمل
يمنــع منًعــا باًتــا فــي ديتاســاد و أي جهــة ذات مصلحــة أي نــوع 
مــن االســتفزاز أو نشــر الكراهيــة أو التســبب فــي المتاعــب أو 

االضطراب.
ســيخضع  سياســية  مناقشــة  فــي  يشــارك  موظــف  أي 

القانونيــة.. أو  التأديبيــة  اإلجــراءات  واتخــاذ  للتحقيــق، 

4. احترام البيئة
الطبيعيــة  المــوارد  علــى  والحفــاظ  البيئــة  احتــرام  يعتبــر 
رئيســية  أولويــة  الخاصــة بعمائهــا  فــي عملياتهــا وتلــك 

لديتاســاد. 

5.  احترام لوائح قانون المنافسة
ينطبــق قانــون المنافســة علــى كل جانب من جوانب النشــاط 
المفاوضــات  ديتاســاد:  فــي  المصلحــة  أصحــاب  التجــاري 
المنافســين،  مــع  واالتصــاالت  والمورديــن،  العمــاء  مــع 
والتســويق والترويــج للمبيعــات. يمنــع علــى وجــه الخصــوص 
ــى مناقشــة مــع المنافســين فيمــا  ــي:  أي اتفــاق أو حت مايل
يتعلــق بتحديــد األســعار أو شــروط المعامــات األخــرى، وقيود 

اإلنتــاج ومشــاركة العمــاء أو المناطــق التجاريــة.

6. احترام السرية
أي  معلومــات بغــض النظرعمــا إذا كان تــم اإلشــارة عليهــا 
أو اعتبارها ســرية فيما يتعلق بديتاســاد ، طرف ذو مصلحة 
، أو أي عميــل أو شــريك أو مــورد فعلــي أو محتمــل ، يجــب 
أن تحافــظ علــى ســرية هــذه المعلومــات وعــدم الكشــف 
عنهــا ويجــب أن ال تفصــح، ال تدعــم أو تســمح عــن عمــد 
لآلخريــن الكشــف أو اإلفصــاح عــن المعلومــات ألي »طــرف 

3.2.1 Sexual Harassment 
is unwelcome sexual behavior, which could be 
expected to make a person feel offended, humiliated 
or intimidated. Sexual harassment can be physical, 
spoken or written. 
Anti-harassment law decided the following severe 
penalty for sexual harassment at Workplace:
• Imprisonment for a period not exceeding 5 years 
• A fine not exceeding three hundred thousand riyals.

Employees shall not involve in any kind of harassment 
(sexual, mental, and physical) whether directly or by 
implication of other employees, customers or suppliers.

3.3 RESPECT FOR THIRD PARTIES
Each Stakeholder must help respect commitments 
made with its partners, customers, suppliers and public 
authorities (“Third Parties”) and must also demonstrate 
objectivity and fairness in their treatment in accordance 
with this Code of Conduct. 

HR and LEGAL department will handle all complaints. 
If any Stakeholder found guilty after investigation, 
disciplinary and legal action will be taken.

3.4 POLITICAL DISCUSSION AT WORKPLACE
Any kind of provocation, spreading of hate or causing 
trouble or disturbance is strictly prohibited in DETASAD 
and any Stakeholder. 

Any employee who involves in political discussion will be 
subject to investigation and disciplinary or legal measures.

4. RESPECT FOR THE ENVIRONMENT
Respect for the environment and the preservation 
of natural resources in its operations and those of its 
customers is a major priority of DETASAD. 

5. RESPECT FOR COMPETITION LAW REGULATIONS
Competition law is applicable to every aspect of a 
DETASAD’s Stakeholder’s commercial activity: negotiations 
with customers and suppliers, contacts with competitors, 
marketing and sales promotion. The following, in particular, 
is prohibited: any agreement or even discussion with 
competitors concerning price-setting or other transaction 
conditions, production limitations and the sharing of 
customers or commercial territories.

6. RESPECT CONFIDENTIALITY
Any information – no matter if marked, considered or 
believed being confidential with regard to DETASAD, a 
Stakeholder or any actual or possible customer, partner 
or supplier –must be kept strictly confidential and must 
not disclose and must not support or knowingly allow 
others to disclose information to any third party or the 
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ثالــث« أو للعامــة، ويجــب إبــاغ القســم أو رئيــس القســم 
علــى الفــور ألي منشــور أو إفشــاء أو أي نيــة للنشــر أو 

اإلفصــاح .

7. تعارض المصالح
يجــب علــى كل طــرف ذو مصلحــة تجنــب أي خطــة مشــاركة 
تجاريــة أو شــراكة مــع أحــد العمــاء أو مقــاول مــن الباطــن / 

مــورد / بائــع لمنــع تضــارب المصالــح.

7-1 روابط مع منافس أو عميل أو شريك أو مورد
أي  بتجنــب  االلتــزام  مصلحــة  ذو  طــرف  كل  علــى  يجــب 
الشــخصية  بيــن مصالحــه  تعــارض  علــى  ينطــوي  موقــف 
ومصالــح ذوي المصلحــة أو أي مــن الشــركات التابعــة لهــا 
أو مجموعــة الشــركات. علــى ســبيل المثــال، يوجــد تعــارض 
فــي المصالــح حيــث يعمــل صاحــب مصلحــة أو موظــف 
ــل أو شــريك  صاحــب المصلحــة فــي وقــت واحــد مــع عمي
أو مــورد أو منافــس أو لديــه مصلحــة رئيســية فــي عميــل 
أو مــورد أو منافــس، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. 
علــى أي صاحــب مصلحــة أو موظــف صاحــب المصلحــة 
للمصالــح   تعــارض  فــي  يكــون  أن  المحتمــل  مــن  والــذي 
إبــاغ المديــر المباشــر ورئيــس الوحدة/القســم والمستشــار 
متزامــن  عمــل  أي  الموقــف  لهــذا  لديتاســاد.  القانونــي 
لشــركة أخــرى بغــض النظــر عــن كونــه عميــًا أو شــريًكا 
أو مــورًدا أو منافًســا أم ال، يعــد انتهــاًكا هــذه القواعــد 
لــه  للقوانيــن واألنظمــة وســتكون  الســلوكية وانتهــاًكا 
عواقــب تأديبيــة خطيــرة تصــل إلــى إنهــاء العقــد واألضــرار/

العقوبــات.

7-2  احترام القواعد المتعلقة بالفساد
يحظــر دفــع أو عــرض أو منــح مزايــا غيــر مبــررة، بــأي شــكل 
إلــى  خــال وســيط،  مــن  أو  مباشــر  بشــكل  األشــكال،  مــن 
طــرف خــاص أو ممثــل للســلطات العامــة فــي أي بلــد، بغــرض 
النتيجــة  علــى  التأثيــر  أو  تفضيليــة  معاملــة  علــى  الحصــول 
لمفاوضــات تشــارك فيهــا شــركة ديتاســاد أو شــركة فــال 
ذو  طــرف  أي  و  تيليكــوم  دويتــش  مجموعــة  أو  القابضــة 

مصلحــة.

7-3 عدم قبول المدفوعات والهدايا والمزايا
ال يجــوز ألي طــرف ذو مصلحــة أو موظفيــه أن يقبــل مــن 
منافــس أو عميــل طــرف ذو مصلحــة لـــديتاساد أو أي مــن 
الشــركات التابعــة لهــا أو المجموعــة أو أن يعــرض عليهــم أي 
مدفوعــات غيــر قانونية/غيــر مناســبة أو هدايــا أو أنــواع أخــرى 

مــن المزايــا. 

7-4 اإلمتثال
االلتــزام  موظفيــه  أو  مصلحــة  ذو  طــرف  كل  علــى  يجــب 
بتجنــب أي موقــف ينطــوي علــى نــزاع أو جريمــة بموجــب 
االتفاقيــات المعتمــدة دوليــًا والتــي تعــد المملكــة طرفــًا 
والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  »اتفاقيــة  فيهــا 
لعــام 1997 بشــأن مكافحــة رشــوة الموظفيــن العمومييــن 
)»اتفاقيــة  الدوليــة«  التجاريــة  المعامــات  فــي  األجانــب 

public, and shall immediately inform its Department or 
Division Head of any such publication or disclosure is or 
any intentions of publication or disclosure. 

7. CONFLICT OF INTEREST
Each Stakeholders shall avoid any commercial or 
partnership participation scheme with/in a customer or 
a subcontractor/supplier/vendor to prevent a conflict of 
interest.

7.1 LINKS TO A COMPETITOR, CUSTOMER, PARTNER OR 
SUPPLIER:
Each Stakeholder must commit to avoid any situation 
that involves a conflict between their personal interests 
and those of a Stakeholder or any of its affiliates or 
group companies. For example, a conflict of interest 
exists where Stakeholder or Stakeholder employee 
works simultaneously for a customer, partner, supplier or 
competitor or holds a major interest in a customer, supplier 
or competitor, either directly or indirectly. Any Stakeholder 
or Stakeholder employee who could potentially be in 
a conflict of interest is encouraged to inform his or her 
Line Manager and BU/Dept. Head and DETASAD’s Legal 
Counsel of this situation. Any simultaneous work for 
another company irrespectively if it is a customer, partner, 
supplier, competitor or not, is a breach of this code of 
Conduct and violation of Laws and Regulations and will 
have serious disciplinary consequences up to contract 
termination and damages/ penalties.

7.2 RESPECT FOR RULES ON CORRUPTION
It is prohibited to pay for, offer or grant unwarranted 
advantages, in any form whatsoever, directly or through 
an intermediary, to a private party or a representative of 
the public authorities in any country, with the purpose 
of obtaining favorable treatment or influencing the 
outcome of a negotiation in which DETASAD, FAL 
Holding Co. Ltd., or Deutsche Telekom Group or any 
other stakeholder is involved.

7.3 NO RECEIPT OF PAYMENTS, GIFTS AND 
ADVANTAGES
No Stakeholder or Stakeholder employee may accept 
from a competitor, customer or Stakeholder of DETASAD 
or any of its affiliates or group companies or offer to 
them any illegal/inappropriate payment, or gifts or 
other types of advantages. 

7.4 COMPLIANCE
Each Stakeholder or Stakeholder employee must 
commit to avoid any situation that involves a conflict 
or an offence under the internationally adopted 
conventions to which the Kingdom of Saudi Arabia is 
a party „1997 OECD Convention on Combating Bribery 
of Foreign Public Officials in International Business 
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منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة »( ، »اتفاقيــة األمــم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد« )» اتفاقيــة األمــم المتحــدة »( 
وأي قوانيــن ســارية لمكافحــة الفســاد ، وكذلــك أي لوائــح أو 
قواعــد أو وثائــق أو اتصــاالت تقدمهــا ديتاســاد إلــى الموظف 

و/أو األطــراف ذو مصلحــة فــي هــذا الصــدد.

8. حماية أنشطة ديتاساد
8-1 حماية المعلومات

يجــب علــى كل طــرف ذو مصلحــة أو موظفيــه أن يحمــي 
ويحافــظ علــى ســرية أي بيانــات أو مســتندات إســتراتيجية 
قــد  والتــي  عامــة  غيــر  تجاريــة  أو  تقنيــة  أو  ماليــة  أو 
ــح ديتاســاد.  يكــون إفشــاؤها ألطــراف أخــرى ضــاًرا بمصال
وبالمثــل، فــإن المعلومــات المتعلقــة بشــخص محــدد، 
هــي  الخاصــة،  بالحيــاة  تتعلــق  أو  مهنيــة  كانــت  ســواء 
معلومــات ســرية ويجــب أن تخضــع لجميــع االحتياطــات 
الازمــة لمنــع التعديــل أو الكشــف غيــر الدقيــق أو غيــر 
أيًضــا  ينطبــق  الســرية  علــى  الحفــاظ  المناســب. واجــب 
علــى المعلومــات المقدمــة مــن أصحــاب المصلحــة فــي 
الخاصــة  القواعــد  هــذه  احتــرام  موظفيــه  و   . ديتاســاد 
بحمايــة المعلومــات. يســتمر واجــب الســرية هــذا حتــى 

بعــد مغــادرة الموظــف ديتاســاد.

8-2 حماية الممتلكات والموارد
كل طــرف ذو مصلحــة و موظفيــه مســؤول عــن االســتخدام 
الســليم والحمايــة لممتلــكات ومــوارد ديتاســاد مثــل حقــوق 
والمركبــات  والمعــدات  والتركيبــات  الفكريــة  الملكيــة 
والبرمجيــات والمــوارد الماليــة أو النقديــة. يجــب اســتخدام 
هــذه المــوارد والممتلــكات وفًقــا لغرضهــا المهنــي وفــي 
إطــار العمــل المعمــول بــه. تنطبــق نفــس العنايــة والواجــب 
أو  العمــاء  مــن  المقدمــة  والمــوارد  الممتلــكات  علــى 
و/أو  لاســتخدام  ديتاســاد  إلــى  المورديــن  أو  الشــركاء 

الحراســة.
ــح إذن  ــم من ــراض شــخصية إال إذا ت ــوز اســتخدامها ألغ ال يج
إطــار  فــرد مخــول حســب األصــول فــي  صريــح مــن قبــل 

بهــا. المعمــول  اإلجــراءات 
أخيــًرا، تقــع علــى عاتــق كل صاحــب مصلحــة أو موظفيــه 
مســؤولية حمايــة ممتلــكات ومــوارد ديتاســاد والعمــاء أو 
الشــركاء أو المورديــن مــن أي ضــرر أو تعديــل غيــر مائــم أو 

ــال أو خســارة أو ســرقة. احتي

9. الشفافية ونزاهة المعلومات
أصحــاب  وموظفــي  المصحــة  وأصحــاب  ديتاســاد  تســعى 
أكبــر  لتحقيــق  جاهديــن  يســعون  ديتاســاد  فــي  المصلحــة 
والموثوقيــة  النزاهــة  معاييــر  وأعلــى  الشــفافية  مــن  قــدر 
يتــم  التــي  واإلداريــة  والمحاســبية  الماليــة  للمعلومــات 
التعامــل معهــا أو إيصالهــا. يجــب علــى كل موظــف يشــارك 
فــي إنتــاج هــذه المعلومــات أو تحليلهــا أو حفظهــا أو نقلهــا 

وشــفافية. بأمانــة  العمليــات  هــذه  تنفيــذ 

Transactions” („OECD Convention”), the „United Nations 
Convention Against Corruption” („UN Convention”) 
and any applicable anti-corruption laws, as well as 
any regulations, codes, documents or communication 
provided by DETASAD to the employee and/or the 
Stakeholder in this regard.

8. PROTECTION OF DETASAD ACTIVITIES
8.1 PROTECTION OF INFORMATION
Each Stakeholder or Stakeholder employee must 
properly protect and maintain confidential any strategic, 
financial, technical or commercial data or documents 
that are not public and whose disclosure to third 
parties could be harmful to the interests of DETASAD. 
Likewise, information concerning a named person, both 
professional and involving private life, is confidential 
and must be subject to all the precautions needed 
to prevent inaccurate or inappropriate modification 
or disclosure. The duty to maintain confidentiality 
also applies to information provided by DETASAD’s 
Stakeholders employee to respect these rules on the 
protection of information. This duty on confidentiality 
continues even after the employee has left DETASAD.

8.2 PROTECTION OF PROPERTY AND RESOURCES
Each Stakeholder or Stakeholder employee is 
responsible for the proper use and protection of 
DETASAD property and resources such as intellectual 
property rights, installations, equipment, vehicles, 
software, and financial resources or cash. These 
resources and property must be used in accordance 
with their professional purpose and in the established 
framework. The same care and duty applies to property 
and resources provided by customers, partners or 
suppliers to DETASAD for usage and/or custody.
They may not be used for personal ends except if explicit 
authorization has been granted by a duly authorized 
individual in the framework of established procedures.
Lastly, it is the responsibility of each Stakeholder or 
Stakeholder employee to protect the property and 
resources of DETASAD and customers, partners or 
suppliers against any damage, inappropriate alteration, 
fraud, loss, or theft.

9. TRANSPARENCY AND INTEGRITY OF INFORMATION
DETASAD strives and DETASAD’s Stakeholder or 
Stakeholder employee shall strive for the greatest 
transparency and the highest standards of integrity and 
reliability of the financial, accounting and management 
information that is treated or communicated. Each 
employee who takes part in the production, analysis, 
filing or communication of this information must carry 
out these operations honestly and transparently.
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10.  الرقابة الداخلية والتدقيق
موظفــي  وجميــع  المصلحــة  أصحــاب  جميــع  علــى  يجــب 
ديتاســاد وأصحــاب المصلحةالمســاهمة فــي كفــاءة أنظمــة 
ــة  ــق الداخلي ــات التدقي ــة والتعــاون مــع عملي ــة الداخلي الرقاب
أو الخارجيــة )التــي تشــارك فــي تقييــم هــذه األنظمــة(، خاصــة 
مــن خــال إظهــار االجتهــاد والشــفافية فــي تلبيــة أي طلبــات 

ــى معلومــات. للحصــول عل

 11. تنفيذ مدونة قواعد السلوك الوظيفي
فــي حالــة أي شــك حــول التفســير أو التطبيــق أو االشــتباه 
الــواردة  للقواعــد  معينــة،  حالــة  فــي  خــرق،  حــدوث  فــي 
فــي هــذا المســتند، فلــكل موظــف فــي ديتاســاد وجميــع 
الموظفيــن أو أصحــاب المصلحــة كل الحــق وااللتــزام بإبــاغ 
المستشــار  أو  البشــرية  المــوارد  إدارة  المباشــر.أو  مديــره 

لــدى ديتاســاد حــول الموضــوع. القانونــي 

12. إجراءات تأديبية
فــي حالــة انتهــاك مدونــة قواعــد الســلوك ، يحــق لشــركة 
المجموعــة  أو  لهــا  التابعــة  الشــركات  أو أي مــن  ديتاســاد 
البــدء فــي التحقيقــات و/أو اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة وقانونيــة 
والقوانيــن  األنظمــة  و/أو  الداخليــة  العمــل  لائحــة  وفًقــا 

العاقــة. الســعودية ذات 

13. أخبرني
كل موظــف مســؤول عــن اإلبــاغ عــن خــرق أو خــرق محتمــل 
للقواعــد المشــار إليهــا فــي هــذا المســتند. عنــد القيــام بذلك، 
لــن يخضــع كل موظــف يتصــرف بموجــب هــذا المســتند إلــى 
أو عواقــب  تأديبيــة  إجــراءات  نيــة ألي  حــد علمــه وبحســن 

ســلبية أخــرى.
ســيتم االحتفــاظ بجميــع المعلومــات المقدمــة فــي ســرية 
تامــة وســيتم التعامــل معهــا والتحقيــق فيهــا فقــط مــن قبــل 

األفــراد الذيــن أقســموا علــى الســرية.
معلومات االتصال الخاصة بـ »أخبرني!«:

أخبرنى!
شركة ديتيكون السعودية ديتاساد المحدودة

ص.ب 22135 الرياض 11495
المملكة العربية السعودية
هاتف: 4558317 11 966+

Tell-Me@detasad.com.sa :البريد اإللكتروني

إذا كان أي شــخص يســتخدم »أخبرنــي« لنشــر شــائعات حــول 
يعــد  فهــذا  بســمعتهم،  اإلضــرار  بقصــد  آخريــن  موظفيــن 

انتهــاًكا لقواعــد الســلوك وســيخضع إلجــراءات تأديبيــة.

10. INTERNAL CONTROL AND AUDIT
All Stakeholders and all of DETASAD’s and Stakeholder’s 
employees must contribute to the efficiency of the 
internal control systems and cooperate with the 
internal or external audits (that are involved in the 
evaluation of these systems), especially by showing 
diligence and transparency in satisfying any requests 
for information.

11. IMPLEMENTATION OF THE CODE OF CONDUCT
If there is any doubt about the interpretation or 
application or a suspicion of a breach, in a given 
situation, of the rules presented in this document, 
each of DETASAD’s and all or Stakeholders’ employee 
has every right and obligation to inform his or her Line 
Manager,  the Human Resources Department, or the 
DETASAD Legal Counsel about it.

12. DISCIPLINARY ACTIONS
In case of violation of the Code of Conduct, DETASAD or 
any of its affiliates or group companies has every right 
to initiate investigations and and/or disciplinary and 
legal actions in accordance with its HR Manual and\or 
any applicable Saudi laws and regulations.

13. TELL ME
Every employee is responsible for reporting a breach 
or a potential breach of the rules pointed out in this 
document. In doing this each an employee acting 
hereby to the best of their knowledge and in good faith, 
will not be subject to any disciplinary measures or other 
negative consequences.
All information submitted will be kept strictly 
confidential and handled and investigated only by 
individuals who are sworn to secrecy.
Contact information for «Tell Me!”:
Tell Me!
Detecon Al Saudia DETASAD Co. Ltd.
P.O. Box 22135, Riyadh 11495
Kingdom of Saudi Arabia
Telephone: +966 11 4558317
E-mail: Tell-Me@detasad.com.sa

If anyone is using the Tell Me portal to spread rumors 
about other employees with the intent of harming their 
reputation is breaching this Code of Conduct and will be 
subject to disciplinary measures.
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