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 1 ميثاق السلوك

   
 مقدمة

 زمالئي األعزاء

 ومسححح ق،اًله و حححو حاليًحححا –يوضحححي نيحححات ا حححال اا القحححيه ال حححي ال اق حححا وو حححلوب اللمححح  الححح   احححو  وت اا  جححح  ملحححا 

ت قيق ححا كححي انحححمن اجححا  عملاححا علححح  المححدن الطويحح     يم ااحححا ا ححرع علححح  اؤيحححة واضحح ة وت علياححا يطححر  

وتللحححح    “كيييي    تيسييييي مجموعححححة  ا ححححن„ الرئيسححححيةعلحححح  و ححححا  ال  ححححر   –دف إ  ن نححححامااا ت قيححححا  حححح ا ال حححح

ال زاماحححا القحححااواي واألدالقحححيه  واا  و ريحححا  نحححال عحححن وال ححح ا ية والوضحححو  قيماحححاه مثححح  المسحححخولية ال   حححية 

   ي ذلك 

مسحح ق،   ححي ميثححاق الو  ححي الوقححح ال اضححرللمححر  األولحح  تج مححا القواعححد والم،ححا ا األ ا ححية ال ححي ت  ححه  ححلوكاا 

وعنحححاء مجلححح   –السحححلوك الححح   نحححين ويحححدياا  و حححو يحححو ر إعحححاا عمححح  مو ححح  يسحححر  علححح  الجميحححا نال سحححاو  

اإل اا  والمحححدااء و ميحححا اللحححاملين  كمحححا ينحححا لاحححا مليحححااا ويمثححح   حححي الوقحححح ا سححح  ع حححدا ن ااحححا  حححوف المححح  

اللمححح  والجم حححوا اللحححا  وو علحححح  ن حححوا  مسحححخولة  حححواء علححح  ال ححححليد ال حححاا ي  حححي تلامالتاحححا محححا  ححححركاء 

  رك اا وا ط اا ما زمالئاا  ا  م  مسخولية م  ركة عن  ملة  ي ال ليد الدادلي 

نلاايحححة   ححح ا الميثحححاقضحححرا  سحححيه لاحححا  ميلحححا  لححح لك ار حححو قحححراء    حححي حححوء  حححلوك األ حححرا  يم حححن وت ي سححح،  

 ولي ن مر دا لاا  ي  لوكاا اليومي 
 

 ك    تيسي مجموعة لالمجل  ال ا ي   

 

 

   يدو كيردوف               اولي ر نروك اا  

 

                                  
  و ات  اي ش      /  وااتو  كاو مات                                                         

 

 

  



 2  ميثاق السلوك 

 

 تمهيد
مجموعححححة تيسححححين كححححروب  مححححو  يلقححححد عححححوا 

 يمحححا نيحححا ه نيحححات ا حححالة للمجموعحححة  يل،حححر  ححح ا 

 ال،يات عما تمثل   رك اا اآلت ومس ق،ال:

 تكنولوجياالش كة  –مجموعة تيسي  ك   نح  

   المواد

ت حححححح   ال  ححححححاء  وال اححححححو  وا ا  ححححححاا اللححححححالمي 

ال دميححححححة وايا تاححححححا وال قاليححححححد و ححححححا  ك اءتاححححححا 

اا ححححححححل قيمححححححححة لللمححححححححالء  لأل ححححححححواق اللالميححححححححة 

 .   األ  ه واللاملين وحملة

 تحديات الغد مع عمالئنا. نلبي

ا حححح ي ا اقححححا و اركححححز علحححح  م طل،ححححا  عمالئاححححا 

 ديحححححد  واطحححححوا ما جحححححا  ودحححححدما  م،  حححححر  

ت لحححا نايحححة ت  يحححة مسححح دامة وتحححدعه ا  ححح  ال  

 ال فء للمواا  

 المعايي نح  نلتزم بأعلى 

 نثقحححة وحمحححا  و محححة  حححي األ اء كمؤ سحححةا حححااك  

ن حححدف وت ا حححوت األ نححح   حححي مجالاحححا  ويل محححد ذلحححك 

علححح  إدحححالع وو اء كححح  عنحححو  حححي ال ريحححا  وتلحححد 

تاميحححة اللحححاملين ومحححرا  امحححا علححح  و ححح  ال  حححوع  

األولويحححححة الق حححححون ل ححححح ة اللحححححاملين كمحححححا احححححولي 

 و المة نيخة اللم  

 عامةقيما  نتشارك

ا حححد  م حححالي المجموعحححة  وتقحححو  وا حححط اا علححح  

ال حححح ا ية وا ح ححححرا  الم حححح رك  وي سححححه كحححح  مححححا 

ا للحححححححح  نالازا ححححححححة والمو وقيححححححححة وا ع ما يحححححححححة 

 وا تساق 

ا ل حححزا  ومحححرا   هاححح  عاححح    حححا ن ا  مححح   كمحححا يلحححد

 مسخولية المؤ سة 

كمححححا  هي نححححمن ت محححح  مسححححخولية المؤ سححححة وينححححا

ال اميححة  ححي اعال ال زامححا  حح هوا   ححي نيححات الر ححالة

المسححح دامة ال حححي احححدعم ا محححن دحححال  ال وقيحححا علححح  

الم،حححا ا الل حححر للميثحححاق اللحححالمي لألمحححه الم  حححد   

ال ححححححز  نححححححاإلعالت اللححححححالمي ل قححححححوق اإلاسححححححات و

ال حححححا ا عحححححن األمحححححه الم  حححححد  ونملحححححايير اللمححححح  

 . ((ILO  األ ا ية لماظمة اللم  الدولية

لمواقححححححف للقواعححححححد واللححححححوائي الم ححححححد   صححححححي ح ا

اللمححح  نوضحححو   حححي  حححي نيخحححة والظحححروف ال ر يحححة 

السيا ححححححححا  وال و ي ححححححححا  وال  ا مححححححححا  الملايححححححححة 

لمجموعحححححة  وتلحححححد  ححححح و السيا حححححا  وال و ي حححححا  نا

وال  ا مححححا   ححححااية وملزمححححة نححححال ا حححح ثااء لجميححححا 

 ححححي حححححا   كححححروب  تيسححححينمجموعححححة اللححححاملين  ححححي 

 حححححححي ا م ثحححححححا  لسيا حححححححا   اد حححححححاق و  مو حححححححف

  ثط،ححححححححاي هالمجموعححححححححة وتو ي ححححححححا  وت ا مححححححححا 

القواعححححححد الدادليححححححة  نمو حححححح اللواقحححححح  الم رت،ححححححة 

 والم طل،ا  الما وع علي ا 

  

ميثحححاق الم،حححا ا ال  ححح ا ناحححاء علححح  محححا تقحححد ه يل ححح 

لإل ححححراءا   نححححال والقواعححححد الرئيسححححية ال اكمححححة 

الملححححايير ال ححححي ال مححححد ا  ححححي تلامالتاححححا مححححا عححححن 

 وحملة األ  ه ال ركة  ركاء 

 السلوك في الش كة        .1

 االلتزام 

 بالقانون

يلححححد ا ل ححححزا  نالقححححااوت والقواعححححد واللححححوائي م،ححححدو 

 .لسلوك المسؤو  نال ركةضروايا  و ا يا

ال حز  ن حا  ا ن ال ز  نالم ظواا  والم طل،ا  القااواية  حي كح  وقححه  

مجموعحة نالاس،ة للوم  ال  لو ااطون ذلك عل  وضراا وو ح   لون ا  

األ را  عل  المدن الق ير  وعادما ت وت القوااين الم لية وكثر ت د ا وو 

 حححات األولويحححة ت حححوت للقحححوااين كحححروب تيسيييي  محححن القواعحححد المط،قحححة ف

 الم لية 

 تجنب تضار  المصالح

نمححا  تيسححين كححروبيحح ه ات ححاذ قححرااا  اللمحح   ادحح  

ن حححححححوا  مجموعحححححححة ي قحححححححا و نححححححح  م حححححححل ة لل

  ويجححح  تجاححح  و  تنحححااب للم حححالي محححا ح حححرية

ال   حححححية وو األا حححححطة األدحححححرن  حححححواء األمحححححوا 

ه نمحححا  حححي ذلحححك  حححركةالم للقحححة وو هيحححر الم للقحححة نال

تلحححك المرت،طحححة ناألقحححااب وو وعحححراف ملايحححة ودحححرن  

يجحح   هوقححا مثحح   حح ا ال نححااب ححي حححا  ومححا ذلححك 

تسححححححوي   ع،قححححححا للقححححححااوت و يا ححححححا  المجموعححححححة  

نوضحححححححو  نحححححححااب ويجححححححح  ال لامححححححح  محححححححا و  ت

 و  ا ية 

 المنافسة الش يفة

يل محححد  حححلوكاا  حححي األ حححواق علححح  ال ل حححد نحححا ل زا  

مجموعححححة تيسححححين ال ححححا ا عححححن المجلحححح  ال ا يحححح   ل

ال  حححاء  ال قايحححة وا ن  حححاا المجموعحححة تمثححح   كحححروب 

 والمسححححححححححؤولين اللميحححححححححح  واللححححححححححاملين وتو يحححححححححح 
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تلحححك اللااصحححر و حححا   حححمل اا  كمحححا تلحححد. الم  مسحححين

المرموقححححة والاجححححا  ا ق  ححححا   للمجموعححححة علحححح  

 المدن الطوي   ي الماا سة اللالمية 

ا ح  ححححححاا اا  اكححححححا  م ا  ححححححة ي ححححححد  ال سححححححا  و 

ذلححححك علحححح  ن يُ  ححححاوت مححححا عااصححححر اجاحاححححاه ولحححح

  ال ،ححححححححر الر ححححححححاون وا ت اقححححححححا   اإلعححححححححالق 

ا ح  اايحححححة و حححححيلة لل  حححححو  علححححح  الم حححححاايا  

 نحححح  وت ا  لحححح  عححححن صحححح قة وا  ححححا  ححححي ا كمححححا

ت قيحححا و حححدا اا الدادليحححة نحححد  محححن وت المححح  ضحححد 

 القااوت 

تيسححححين ه ات حححح   ا م ثححححا ومححححن دححححال  نراححححام  

 نححححححماتم لححححححد   المجححححححا   ل تححححححدانيركححححححروب 

ا ح  حححححاا وم ا  حححححة ال سحححححا   لحححححوائين ل حححححزا ا 

و يا ححححا  المجموعححححة القائمححححة علحححح  ذلححححك  لححححن 

تُححححو   وكححححا  ا ا  اي ححححوت  اححححاك تسححححامي مححححا 

وعلححح   عقونحححا  علححح  األ حححرا  الم حححواعين  إلححح 

 ال ا يححححححح يين  ميحححححححا وعنحححححححاء مجلححححححح  اإل اا 

وك،ححححاا ال ا يحححح يين ونححححاقي  والمححححديرين اإل اايححححين

اللححححاملين إ ااك الم ححححاعر ال ائلححححة ال ححححي تمثل ححححا 

 ح  حححححاا نالاسححححح،ة م ا  حححححة م ال حححححا  ال سحححححا  و

وكححح لك نالاسححح،ة ل حححه  مجموعحححة تيسحححين كحححروبل

اإل حححح ا   مححححو  ين ميححححا الويُطالحححح     ححححيا  

ن لاليححة  ححي اطححاق مسححخوليات ه  ححي تا يحح  نراححام  

 ال اع نمجموعة تيسين كروب  ا م ثا 

  

 منع غسيل األموال

نال زامات ححححا القااوايححححة  مجموعححححة تيسححححين كححححروبت ححححي 

لماحححا هسحححي  األمحححوا  و  ت حححااك  حححي وا حححطة هسحححي  

 األموا  

يجحح  علحح   ميححا اللححاملين إنححال   هال ححكو ححي حححا   

اإل اا  الماليححححححة وو القااوايححححححة وو إ اا  ا ل ححححححزا  عححححححن 

الملحححامال  الماليحححة هيحححر المل حححا   وداصحححة تلحححك ال حححي 

لل ححك  ححي و ححو  ت تححد ا ت نححمن ومححوا  اقديححة يم ححن و

 هسي  وموا ه وذلك لل دقيا  ي ا 
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 لي السلوك تجاه الزمالء  العام  2

 معاملة متسا ية بد ن تمييز

 قا ححة ت ححا ؤ ال ححرع والثقححة وا ح ححرا  الم ،ححا لين تمثحح  

الحححزز ت حححا ؤ ال حححرع كمحححا  .نالاسححح،ة لاحححا و ميحححة ك،حححرن

  و يححف وترقيحححة وتححداي  اللحححاملينالوماححا ال مييححز  حححي 

 اللححححاملين نال سححححاو   كمححححا الامحححح   ميححححا وتطححححوير ه

ن حححل الاظحححر عحححن الاحححو  وو اللمحححر وو لحححوت ال، حححر  وو 

الثقا ححححححة وو األصحححححح  اللرقححححححي وو ال ويححححححة الجاسححححححية وو 

 اإلعاقة وو الدين وو اظر  اللاله 

 حقوق اإلنسان  العمل

ا  حححر  حقحححوق اإلاسحححات المل حححرف ن حححا  وليحححا واحححدعه 

اححر ل  ميحححا صححوا اللمححح  القسحححر   كمحححامراعات ححا  

اللححححاملين  ححححي اقححححر ن ححححا  ميححححا ووعمحححح  األع ححححا   

ت حححححح ي  اقانححححححا  و يخححححححا  ل مثححححححيل ه علحححححح  و ححححححا  

ححححا يُ  ححح   يمقراعحححي  حححي إعحححاا القحححوااين الم ليحححة  و

   ت نحححححححاال لحححححححويل الماا ححححححح  لجميحححححححا اللحححححححاملين

للملحححححايير  علححححح  األقححححح  دحححححرنلراتححححح  والمزايحححححا اآلا

القااوايححححححححة ذا  ال ححححححححلة الم ليححححححححة وو الدادليححححححححة او 

نملحححححححححححححايير القطاعا /ال حححححححححححححااعا  والماحححححححححححححاعا 

   ا ية الم لية ا ق

 التعا ن مع ممثلي العاملي 

إلححح  الثقحححة وال لحححاوت  مجموعحححة تيسحححين كحححروبتاظحححر 

الو يحححححا محححححا ممثلحححححي اللحححححاملين ناع ،اا محححححا عا حححححرا 

 و ريحححححا وحجحححححر و حححححا  لسيا حححححة ال حححححركة  وتل محححححد 

واضحححي الثقحححة الم ،ا لحححة وعالقحححا  ال لحححاوت علححح  ححححواا 

 ونااء ي سه نا ح را  الم ،ا   

 المهنية  السالمةالصحة 

وححححححد و حححححداف  اللحححححاملين حححححالمة وصححححح ة تمثححححح  

وعلحححح  ا حححح  و ميححححة  ححححو   ما جاتاححححا مجموعححححة ال

 واجاحاا ال جاا  

الم ايحححة  حححزء   ي جحححزو محححن وال ححح ة السحححالمة تلحححد 

 –وت حححوت  ائمحححا ماححح  ال،دايحححة ال حححركة كا حححة وا حححطة 

ضحححححححمن كا حححححححة  –نحححححححدءا محححححححن مرحلحححححححة ال  طحححححححي  

 وا   ماعية ا ع ،ااا  ال قاية وا ق  ا ية 

يلحححزز  ميحححا اللحححاملين السحححالمة وال ححح ة  حححي نيخحححة 

ز  ويُلحححعمل حححه ويل زمحححوت نقواعحححد ال ححح ة والسحححالمة  

 ميححححا المحححححدااء ن و يححححح  ومسحححححااد  اللحححححاملين ت حححححح 

 المسخولية إمرت ه للو اء ن لك 

و حححححوف تط،حححححا ا ححححح  ملحححححايير السحححححالمة ال اصحححححة 

علحححححح   تيسحححححين كحححححروبمجموعححححححة ناللحححححاملين  حححححي 

ؤدحح  ذلححك  ححي لمقححاولين مححن ال،ححاعن  يُ اللححاملين لححدن ا

ا ع ،حححححاا عاحححححد اد يحححححاا مقحححححاولي ال،حححححاعن واللمححححح  

 مل ه 

 السلوك داخل المجتمع  3

 الحماية الدائمة للبيئة  للمناخ 

 يحححةلمااداة ويححل،يخالمسحح دامة وا نالاسحح،ة لاححا تلححد ال مايححة

إعحححدا  وك حححاء  المحححواا  و حححدا ا و ا حححية لل حححركة  عاحححد 

اإلا ححححا ه ت حححح ي  ملححححدا  وما جححححا  ودححححدما   ديححححد  

ا  كححد مححن الم ا ظححة علحح  ال ححد األ احح  مححن ال حح  يرا  

ما جاتاحححححا ن حححححوا   ومسحححححا مةعلححححح  ال،يخحححححة والماحححححا  

 إيجانية  ي حماية ال،يخة والماا  للمالئاا 

ويلحححد كححح   حححر  مححححن اللحححاملين لحححدياا مسحححخو  عححححن 

الم ا ظحححة علححح  المحححواا  الط،يليحححة والمسحححاعد   حححي 



 

وذلحححك محححن دحححال   حححلوك ه حمايحححة ال،يخحححة والماحححا  

 ال ر   

 

 

 التب عات

وا سحححاا مؤ سحححة ا حححطة  حححي مج ملاحححا وا،حححر ن  ال ،حححر

علححححح  ال زاماحححححا نطحححححرق م اوعحححححة  وتقحححححد  ال ،رعحححححا  

واإل حححح اما  المج مليححححة األدححححرن وذلححححك مححححن و حححح  

  ق  مجموعة وهراض ال

داصحححة ال ،رعحححا  وو  –ا حححن   اقحححد  مسحححا ما  ماليحححة 

لألححححزاب السيا حححية  حححواء  حححي الحححداد  وو  –الرعايحححة 

نححححاألحزاب وو ذا  صححححلة  ححححي ال ححححاا  وو للماظمححححا  

الم ححححان ة ل ححححا وو وصحححح اب المااصحححح  مححححن األ ححححرا  وو 

 المر  ين لمااص   يا ية 

 ممارسة الضغط السياسي

امححححححححاا  النحححححححح   السيا ححححححححي ن ححححححححوا  مركزيححححححححة 

ال ححححز   ححححي مماا حححح اا للنحححح   وو حححح ا ة  اضحححح ة وو

 مححححن السيا ححححي نالم طل،ححححا  القااوايححححة وا جاحححح  نحححح   

ال حححححح  ير هيححححححر اللححححححا   علحححححح  ت ححححححريلا  وقححححححوااين 

 ححح ا ية ال  وقحححد اانحححمماا عواعيحححة إلححح   حححج  ال  ومحححة

ا ت ححححا  األواونححححي وال ححححز  نميثححححاق  ححححلوك ا ت ححححا  ن

 األواوني 

 

 األعالم السلوك في العل   في  سائل

ا  حححححر  ال حححححا  حححححي حريحححححة ال حححححدي  وحمايحححححة 

    يجححح  علححح ال قحححوق وال  وصحححية ال   حححية

 ميححححا اللححححاملين إ ااك واحححح  ح حححح   ححححي حيححححات ه 

ال اصححححححة يم ححححححن وت ياظححححححر إلححححححي ه ناع ،ححححححاا ه 

وممثلححححين تيسححححين كححححروب  مجموعححححة  ححححزءا مححححن

ل ححححاه ولححححح لك  حححححاا ه مطحححححال،وت ن مايحححححة موقحححححف 

و ححححححمل  ا مححححححن دححححححال  ا ححححححاع ه مجموعححححححة ال

الللحححححن وداصحححححة  حححححي و حححححائ  و حححححلوك ه  حححححي 

اإلعحححححال   وعاحححححد ال ل،يحححححر عحححححن او     حححححي 

 حححا ن ا حححرع علححح  و  يححح ه الحححرن  نحححين ااائاحححا 

مجموعححححة ال   ححححية ونححححين و ائ اا/عملاححححا  ححححي 
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 رفع التقاري 

اُا حححخح مجموعحححة تيسحححين كحححروب علححح  قحححيه قويحححة مثححح  

ولحححح لك  وا ح ححححرا  والم ححححداقية والازا ححححة  المو وقيححححة 

احححولي ا  مامحححا ك،يحححرا لل ححح ا ية وال حححدق  حححي تقاايراحححا 

وات حححححا تاا ال اصحححححة نال ححححح قا  ال جاايحححححة ل حححححرك اا 

والمقدمححححححة إلحححححح  المسحححححح ثمرين واللححححححاملين واللمححححححالء 

و ححححححركاء اللمححححححح  والجم حححححححوا اللحححححححا  والمؤ سحححححححا  

علححح  كححح  عامححح  ال  كحححد وت كحححال محححن يجححح  ال  وميحححة  

قححححااير والسححححجال  والمسحححح ادا  األدححححرن الدادليححححة ال 

وال اا يحححححة للمجموعحححححة تل حححححز  نالقواعحححححد والملحححححايير 

القااوايححة السححااية وت ححوت ع،قححا لحح لك كاملححة وصحح ي ة 

 حححي كحححح  وقحححح وت ححححدا  ححححي الوقحححح الماا حححح  وو قححححا 

 لم طل،ا  الاظا  

 المعلومات الس ية للش كة/المعلومات الداخلية

 ل مايححححححةل ححححححو ير اا  حححححح  ال طححححححوا  النححححححرواية  

لمللومحححححا  السحححححرية ومسححححح ادا  اللمححححح  ل الماا ححححح،ة

محححححن ا عحححححال  وال  ححححح  نوا حححححطة زمحححححالء هيحححححر 

 م ولين وو  عرف  ال  



 6  ميثاق السلوك

نالاسححح،ة للحححاملي المجموعحححة الححح ين ن حححوزت ه مللومحححا  

ن ححححح ت ال قحححححائا والظحححححروف هيحححححر المللومحححححة م حححححد   

يم حححن وت  –لححو ا حححر  علحح  الللححن  –للجم ححوا وال ححي 

و حححححلاا  حححححوق األ ححححح ه للسحححححادا  تحححححؤ ر ن حححححد  علححححح  

ه يجحححح  علححححي ه مجموعححححة تيسححححين كححححروبالماليححححة  ححححي 

عححححد   ححححراء وو نيححححا و حححح ه وو  ححححادا  ماليححححة ودححححرن 

علححححححح  و حححححححا  تلحححححححك مجموعحححححححة تيسحححححححين كحححححححروب ل

المللومححححححا ه  حححححح و المللومححححححا  الدادليححححححة وو تمريححححححر 

ن حححل الاظحححر عمحححا إذا كحححات ال  حححف عا حححا م لمحححدا وو 

 كات إ ما   سيما 

  أم  المعلومات حماية البيانات

تمثحححححح  حمايحححححححة ال،يااححححححا  ال   حححححححية وداصحححححححة 

الم للقححححة ناللححححاملين واللمححححالء والمححححوا ين و ميححححة 

  .تيسين كروب مجموعة داصة لدن

ال،يااححححححححا   ملالجححححححححةجمححححححححا ويم ححححححححن السححححححححما  ن  

نمو حححححححح  القححححححححااوت وو نموا قححححححححة ه إ  ال   ححححححححية

  األ  اع الملايين 
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تُسححححح  د  مم ل حححححا  ال حححححركة ومواا  حححححا ن حححححوا  

والسحححرقة ال قحححد ا مي حححا محححن صححح ي ة ونلاايحححة كمحححا 

لمل يحححححححة ال  ريحححححححة تمثححححححح  اوإ حححححححاء  ا  ححححححح  دا   

تيسححححححين لمجموعححححححة ميححححححز  تاا سححححححية  مجموعححححححةلل

وصححال  مياححا اقححو  ن ماي حح  ضححد  ولحح لك تلححد كححروب

مححححن ق،حححح  كا ححححة واححححوا  الولححححو  هيححححر المححححرد  

 .ال ير

الملمو حححححححة وهيحححححححر ملمو حححححححة الاسححححححح  د  األصحححححححو  

ألهحححححراض اللمححححح   قححححح  ولحححححي  أل ححححح،اب    حححححيةه 

  وي  محححح  صححححراحة نا حححح ثااء مححححا  ححححو مسححححمو  نحححح 

اللحححححاملوت لحححححدياا مسحححححخولية م ححححح ركة محححححا م حححححر ي ه 

ت اا ححح   ائمحححا  حححي ال جاايحححة رحال  الحححلل  كحححد محححن وت 

الط،يلححة وال جححه مححا ال ححرض مححن الرحلححة وواحح  قححد تححه 

ا ودحححح  عا ححححر  ال  طححححي  ل ححححا وتا يحححح  ا ن  ححححاء  محححح

 .الوقح وال ل ة  ي ا ع ،اا
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و ححححركا  تيسححححين كححححروب تلححححزز مجموعححححة  ححححوف 

وات اقيححححححححا  المجموعحححححححة نقححححححححو  ا ححححححححر  يا ححححححححا  

ت  كححد والمجموعححة ال ححي يقححو  علي ححا ميثححاق السححلوك  

علححححححححح  ححححححححححد  محححححححححن تا يححححححححح  مجموعحححححححححة كححححححححح  

وواححححح  لحححححن ينحححححاا و  عامححححح  ا ت اقيا  السيا حححححا /

 ن ا  ا ل زا  راء 

ي  محححح  مححححدااءاا مسححححخولية  قيقححححة لنححححمات وت ترتقححححي 

و لححححال ه لمسححححح ون ميثححححاق السحححححلوكه اظححححرا لوضحححححل ه 

اقطححححححة إذ يمثلححححححوت ال ححححححاع كامححححححوذ  ي  حححححح ن نحححححح   

ا ت حححححا  األولححححح  لل سحححححاؤ   ححححححو    حححححه القواعحححححد 

وت  ميحححا اللحححاملين يلر حححوت ميثحححاق  محححن وعلحححي ه ال  كحححد

كجححححححزء مححححححن كمححححححا وت علححححححيهه . وي  مواحححححح  السححححححلوك

ماحححا و   حححلوك مر حححوض وات حححاذ  هوا ،حححات ه اإل اايحححة

اإل ححححراءا  الماا حححح،ة ل جاحححح  اا  اكححححا  القواعححححد  ححححي 

 اطاق مسخوليات ه 

وتحححال   اللالقحححا  الطي،حححة المو وقحححة نحححين اللحححاملين  

والمحححدااء علححح  ال واصححح  ال حححا ق ال ححح اف والحححدعه 

الم ،ححححا     يمححححا ي للححححا نحححح   و ححححخلة ودححححرن داصححححة 

ينحححححا لجميحححححا اللحححححاملين نميثحححححاق السحححححلوكه يم حححححن و



 

( عمححححالءه مححححوا ينه إلحححح ) وكحححح لك و  عححححرف  الحححح 

 ا ت ا  ن،ريداا اإلل  رواي المركز  

 codeofconduct@thyssenkrupp.com .

يم حححن وينحححا اإلنحححال  عحححن المللومحححا  ال اصحححة كمحححا 

ذا  لقححححححااوت وو  يا ححححححا  المجموعححححححة ناا  اكححححححا  ا

ي للححححححا  وو  ححححححلوك ضححححححد ال اا سححححححيةنال سححححححا   صححححححلة

ع،ححححر مجموعححححة تيسححححين كححححروب مححححو  ي و ححححركا  ن

ل مايحححححة الم،ل حححححين  يم ححححححن  تيسحححححين كححححححروب اظحححححا  

الوصحححححو  إلححححح  مللومحححححا  ا ت حححححا  عحححححن عريحححححا 

تيسححححححين مجموعة الموقححححححا ا ل  رواححححححي ال ححححححاع نحححححح 

  كروب

المللومححححا  نسححححرية و ححححوف يحححح ه ال لامحححح  مححححا  ميححححا 

 تامة 

 

 

 مجموعة تيسين كروب
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