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 األعمال  شركاء قواعد سلوك مدونة

المقدمة  1  

 1-1 النطاق  والتطبیق

 إیمانًا ")  MINT"  أو"  الشركة"  باسم  إلیھا  ویُشار(  وشركاتھا التابعة والمنتسبة  Minor International PCL  تؤمن شركة
قائمة   بثقافة  ملتزمون  ونحن.  فیھا  ھوادة  ال  أخالقیة  لمعاییر   وفقًا   التجاریة  األعمال  بممارسة   راسًخا  والثقة   األمانة  على  امتثال 

 .الشخصیة والمساءلة

 وشركاء   الخدمات  ومقدمي  والمقاولین  واالستشاریین  والموردین  البائعین  جمیع  على")  المدونة("  ھذه  السلوك  قواعد   وتسري مدونة
 الباطن   من  لھا والمقاولین  والمنتسبات  التابعة  والشركات   المشتركة  والمشاریع  والمستشارین  والوسطاء  المبیعات   وممثلي  العقود 

  شركاء ("  وممثلیھم  ووكالئھم  موظفیھم  ذلك   في  بما  MINT  لـ  آخرین  أعمال  شركاء  سلسلة التورید وأي  في  الخدمات  مقدمي  أو
 ").العمل

  طوال   المدونة  لھذه  االمتثال  یضمنوا  أن  ویجب  التسجیل  عملیة  أثناء  المدّونة  ھذه  من  نسخة  العمل  شركاء  جمیع  یتلقى   أن  ویجب
  بھا على  كتابیًا  والتزامھم  بفھمھم  واإلقرار  المدونة  مراجعة  العمل  شركاء  جمیع  من  الشركة  تطلب.  MINT  مع  التعاقدیة  العالقة
 . الشركة مع للعمل مسبق كشرط منتظمة فترات

 1-2 الھدف والغرض 

  تسعى   المدونة  ھذه  تنفیذ   خالل  ومن.  العمل  شركاء  جمیع  على  المطبقة  والمتطلبات  المعاییر  من  األدنى  الحد   المدونة  ھذه  تحدّد 
MINT  المستقبل  في  التورید   وحمایة  العمل  في  شركائنا  مع  أوثق  عالقات  وبناء  التورید   سلسلة  داخل  األعمال  مخاطر  لتقلیل  جاھدة .

تنامى   وإذا.  ناجحة  عمل  لعالقة  حیوي  أمر   الشفافیة  بأن  وتؤمن  األعمال   شركاء  مع  والمفتوح  الصادق  التواصل  MINT  وتقدّر
  عن   اإلبالغ  العمل  شركاء  على  فیجب  اللوائح   أو  للقانون  بھا  مشتبھ  انتھاكات  أو   للمدونة  انتھاكات  وجود  العمل  شركاء  إلى علم أحد

 . المخالفات  عن المبلغین قناة  عبر مخاوفھم

 االمتثال  عدم  مشكالت معالجة  في  الحقیقیة  والمشاركة  االلتزام  العمل  في  شركائنا  من  نطلب  ،القواعد   لھذه  االمتثال  عدم  حال  وفي
 على  ومساعدتھم  العمل  في  شركائنا  مع  المستمر  التحسین  إلى  MINT  وتسعى.  التصحیحیة  العمل  خطة  في  المحدد   الجدول  ضمن

 عدم  أو  المدونة  لھذه  العمل  أحد شركاء  انتھاك  حال  في اتفاقیات  أي   إنھاء  في  بالحق  الشركة  وتحتفظ.  المدونة  ھذه ألحكام  االمتثال
 . القواعد  لھذه االمتثال في تحقیق الشركة مع التعاون

للقانون االمتثال .2  

 سبیل  على-وھي تشمل    .أعمالھم  فیھ  یباشرون  مكان  أي  في  بھا  المعمول   واللوائح  القوانین  بجمیع  العمل  شركاء  یلتزم  أن  یجب
 ،المنتجات  عن  والمسؤولیة   ،المنتجات  وسالمة  ،والمنافسة  ،الشركات  بحوكمة  المتعلقة  واللوائح   القواعد   :-الحصر  ال  المثال

  وفي .  العمل  في  والمساواة  ،الفردیة  الخصوصیة  وحمایة   ،الفكریة  الملكیة  وحمایة  ،والبیئة  ،والعمل  ،المھنیة  والسالمة  والصحة
 العمل  شركاء  على  بھا، یجب  المعمول  المعاییر  من   غیرھا  أو  الوطنیة  والقوانین  المدونة  ھذه  معاییر  بین  اختالفات  وجود   حال

 .صرامة األكثر بالمتطلبات االلتزام
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والمتطلبات المعاییر .3  

 3-1 األخالقیات 

 والرشوة  الفساد مكافحة. أ

 األخالقیة   غیر  أو  القانونیة  غیر  األنشطة  وجمیع  والفساد   والرشوة  االبتزازبمباشرة أنشطتھا التجاریة بشكل خال من    MINT  تلتزم
 أو   العمل  شركاء  یمارسھا  أال  ویجب  األموال  وغسیل  واالختالس  واالبتزاز  والرشوة  الفساد  أشكال  جمیع  وتُحظر.  االحتیالیة  أو

رشاوي أو ھدایا أو قروض أو رسوم أو   بأي  یأذنوا   أو  یعدوا  أو   یمنحوا  أو  العمل  شركاء  یعرض  أال  كما یجب.  معھا  یتسامحوا
 للحصول  آخر  شخص  أي  أو  MINT  في  موظف  أي  أو  عمیل  أي  أو  حكومي  موظف  أو  مسؤول  ألي   أخرى  أي مزایا  أو  مكافآت 

 .قرار أو إجراء أي على غیر الئق بشكل التأثیر أو تجاریة میزة أي على

 المصالح تضارب. ب

. MINT  مصالح  مع  تضارب  مظھر  أو  الئق  غیر   تضارب   على  تنطوي  قد   عالقة  أو  موقف  أي  تجنب  العمل  شركاء  على  یجب
أي طرق ضیافة  أو) تایالندي بات 3000 عن قیمتھا تزید  عینیة أو نقدیة( مفرطة ھدایا تقدیم أو عرض العمل لشركاء یجوز وال

  قرارات   على  للتأثیر  محاولة  أنھا  على  إلیھا  یُنظر  قد   والتي  الشركة  أي من موظفي  عائلة  أفراد   أحد   أو  موظف  ألي  أو وسائل ترفیھ
 على   فیجب  MINT  مع  یتعامل  كیان  أي  في  مھمة  اقتصادیة  مصلحة   أي  أسرھم  وأفراد   الشركة  موظفي  لدى  كان   وإذا.  العمل

 تشكل   قد   MINT  موظفي  مع  قرابة  أو  عالقات  أي  ویجب اإلفصاح عن.  تأخیر  دون  العالقة  ھذه  عن  اإلفصاح  العمل  شركاء
 . المصالح في تضاربًا

 والموردین الموظفینالعالقة بین . ج

یمتلك أو    أعمال  وأي  الموظفین  األقارب المقربین من  أو  السابقین  أو  الحالیین  الموظفین  من  الخدمات  أو  السلع  شراء  الشركة  تقید 
  المورد  اختیار  في  مباشر  بشكل  مشارًكا  إما  الموظف  یكون  عندما  القید  ھذا  وینطبق٪.  10  من  فیھا بأكثر  قریبھ  أو  الموظف  یتحكم

  المواقف   ھذه   من  أي  تعریف  ویتم.  المورد   من  والخدمات  السلع   على  الحصول  في  المتخذة  القرارات  في  التأثیر  على  القدرة   لدیھ  أو
 محتملة  عالقة  وجود   حال  وفي  الفعل.ال یقوم بذلك    الموظف  أن  من  للتأكد   عنھا  اإلعالن  ویجب.  وموّرد   موظف  بین  عالقة  أنھا  على
  لى عقد یترتب  فللعالقة،    دقیقال  تحلیلال  مسبقًا، وبعد   تلك العالقة  عن  اإلفصاح  العمل   شركاء  على  یجبف  ،والمورد   الموظف  بین

  ذلك الموافقة.

 التعامالت المبنیة على معلومات سریة . د

  استخدامھا  یتم  ال   الشركة  مع  عالقتھم  سیاق  في  علیھا  الحصول   تم  التي  العامة  غیر  المعلومات  أن   من  التأكد   العمل  شركاء  على  یجب
 .آخرین أشخاص أو موظفھم أو العمل لشریك الشخصیة للمنفعة

 الفكریة  الملكیة. ھـ

 بالشركة   الخاصة  التجاریة  والعالمات  النشر  وحقوق   بالشركة  الخاصة  التجاریة  المعلومات  استخدام  العمل  شركاء  على  یجب
بموجب  بھا  المسموح  بالطریقة   المعلومات   انتھاك  العمل  لشركاء  یجوز  وال.  بھا  المعمول  والقوانین  MINT  مع  عقودھم  فقط 
  شركاء   یسيء  أال   ویجب.  والنشر أو االستیالء علیھا  الطبع  بحقوق  المحمیة  األعمال  أو  التجاریة  العالمات  أو  لآلخرین  التجاریة

  ھذه   عن  الكشف  أو  الخاصة  ألغراضھم  باآلخرین  الخاصة  الملكیة  أو  السریة  المعلومات  أو  التجاریة  األسرار  استخدام  العمل
  لألسرار   بھ  مصرح  غیر  استخدام  بأي  MINT  إخطار  العمل  شركاء  على  كما یجب.  لھا  مصرح  غیر  ثالثة  ألطراف  المعلومات

 . ثالث طرف قبل من السریة المعلومات أو الشعارات أو التجاریة العالمات أو األسماء أو التجاریة
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 و. السّریة

 ألعمال  فقط  واستخدامھا  بھ  مصرح  غیر  ثالث  طرف  ألي  عنھا  الكشف   وعدم  MINT  معلومات  حمایة  العمل  شركاء  على  یجب
MINT  .الكشف   العمل  شریك  من  تحكیم  ھیئة  أو  محكمة  أو  الئحة  أو  بھ  معمول  قانون  أو  مختصة  تنظیمیة  سلطة  أي  طلبت  وإذا  

 مراعاة   ثم  على اإلفصاح  للطعن  للسماح  الشركة  مع  والتعاون   التشاور  العمل  شریك  على  فیجب  السریة  المعلومات  من  أي  عن
 . اإلفصاح ومدى وطبیعتھ وتوقیتھ  لإلفصاح المقترح الشكل بشأن المعقولة الشركة متطلبات

 العادلة  المنافسة. ز

 قد   قانونیة  غیر  أو  للمنافسة  ضارة  أو  عادلة  غیر  أو  أخالقیة  غیر  تجاریة  ممارسات  أي   في  االنخراط  عدم  العمل  شركاء  على  یجب
 : الحصر ال المثال سبیل على تشمل

  أو   السابقین  الموظفین  حث  أو  المالك   موافقة  دون  علیھا  الحصول  تم  التي  التجاریة  األسرار  وحیازة  الملكیة  معلومات  سرقة  •
 ؛ اإلفصاحات ھذه مثل على أخرى لشركات الحالیین

 الحقائق  تحریف   أو  السریة  المعلومات  استخدام  إساءة  أو  اإلخفاء  أو  التالعب  خالل  من  شخص   أي  من   عادل  غیر  بشكل  االستفادة  •
 أو ؛ قانونیة  غیر أخرى تجاریة ممارسة أي أو المادیة

 .مماثلة قانونیة غیر أي أنشطة أو العمالء  أو األسواق وتوزیع حصص بالعطاءات والتالعب األسعار تحدید  في االنخراط •

 والدقیقة الصادقة التعامالت. ح

 : الحصر  ال  المثال  سبیل  على  ذلك  في  بما  الشركة  مع   معاملة  بأي  یتعلق  فیما   كاذبة  إقرارات  أي  تقدیم  العمل  لشركاء  یجوز  ال
 أو   االحتیالیة  والعقود   ،للعمالء  األصلیة  غیر  الشراء  أوامر  مثل  أو استخدامھا  ،مزورة  لوثائق   والترویج  ،للحقائق  الشفوي  التحریف
  بسجل  االحتفاظ  العمل  شركاء  على   ویجب.  الدقیقة  غیر  أو  الزائفة  السجالت  من  غیرھا  أوو/  ،وخطابات اإلتالف المزورة  ،المزورة

 عند الطلب.  MINT مع بالعمل تتعلق  مطلوبة أخرى مستندات وأي والسجالت الدفاتر إلى الوصول وتوفیر دقیق

 الشخصیة البیانات حمایة ط.

 أو   الفقد   من  وحمایتھا  فقط  لألغراض التجاریة المشروعة  شخصیة  معلومات  أي  ومعالجة   واستخدام  جمع  العمل  شركاء  على  یجب
المحتمل  أو  االستخدام  سوء  جمیع   من  ونطلب  ،الشخصیة  المعلومات  حمایة  منا  تتطلب  التي  القوانین  الشركة  وتتبع.  اإلفصاح 

 . الشخصیة البیانات لحمایة التعاقدیة وااللتزامات MINT وسیاسات بھا المعمول القوانین اتباع العمل شركاء

 األموال  غسل مكافحة قواعد. ي

  األموال   سوى  یقبلوا   وأال  بھا  المعمول  اإلرھاب  وتمویل  األموال  غسل  مكافحة  قوانین   لجمیع  االمتثال  العمل  شركاء  على  یجب
 .مشروعة  مصادر من المستلمة

 3-2 حقوق اإلنسان وممارسات العمل

 القصر  عمالة/األطفال  عمالة. أ

.  خدماتھم  أو  بضاعتھم  توزیع  أو  في إنتاج   األطفال  أو  عمالة من القّصر  استخدام  أو  توظیف  عدم  من  التأكد   العمل  شركاء  على  یجب
 .المرفق فیھا یقع التي  الدولة لقوانین وفقًا العمل لسن األدنى الحد  تحت شخص أي یوظفوا لن األعمال شركاء أن یعني وھذا

 اإلناث عمالة. ب
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  لشركاء   یجوز  وال.  بھا  المعمول  واللوائح  القوانین  لجمیع  وفقًا   للعالج  والحوامل  الموظفات  تلقي  من  التأكد   العمل  شركاء  على  یجب
 . موظفاتھم حمل بسبب المزایا تقلیل أو تخفیض أو  تسریح العمل

 والمفاوضات الجماعیة النقابات حریة. ج

 تصریح   بموجب  الجماعیة  والمفاوضة  الجمعیات  تكوین  حریة  في  ھاواحترامالموظفین    بحقوق  االعتراف  العمل  شركاء  على  یجب
 . قانوني

 والقسري  الجبري العمل. د

 شكل  أي  أو  آخر للعمالة  قانوني  غیر   إجبار  أي  أو  عمالة سجون غیر طوعیةعمالة قسریة أو    ألي  اللجوء  العمل  لشركاء   یجوز  ال
  الموظفین   وأن  طوعیة   التوظیف  شروط  أن  من  التأكد   العمل  شركاء  على  ویجب.  بالبشر   االتجار  أو  االستعباد   أو  السخرة  أشكال  من

  في  البقاء  موظف  أي  من  العمل  شركاء  یطلب  ولن .  بھا  المعمول  اإلخطار  لفترة  وفقًا  بھم  الخاصة  العمل  عالقة  إنھاء   في  أحرار
 مثل   قسریة  إجراءات  بأي  یُسمح  وال.  العمل  إنھاء  على  الموظف  قدرة  تقیّد   ممارسات  اعتماد  أو  إرادتھم  ضد  فترة  ألي  الوظیفة

 .العمل تصاریح أو األخرى الھویة وثائق أو السفر جوازات حجز

 الوظیفیة الحالة ھـ.

  من   التحقق  عن  مسؤولین  ویكونون  ومنشآتھم  مواقعھم  في  بالعمل  قانونًا  لھم  المصرح  العمال  توظیف   العمل  شركاء  على  یجب
 .المناسبة الوثائق خالل  من العمل لحالة الموظف أھلیة

 الراحة  وأیام العمل و. ساعات

  واللوائح   القوانین  مع  تتوافق  اإلضافیة  العمل  وساعات  الراحة  وأیام  الموظف  عمل  ساعات  أن  من  التأكد   العمل  شركاء  على  یجب
 .بھا المعمول

 والمزایا  األجور. ز

 لألجور  األدنى  بالحد   المتعلقة  تلك  ذلك  في  بما  بھا  المعمول  األجور  قوانین  جمیع  مع  للعمال  المدفوعة  األجور  تتوافق  أن  یجب
 االجتماعیة  والرعایة والمزایا  باألجور المتعلقة المعلومات توفیر ویجب. القانون یفرضھا التي والمزایا اإلضافیة العمل وساعات

 . الموظفین جمیع یفھمھا التي باللغة وإتاحتھا كتابیًا موظف لكل

 التمییز  عدم. ح

  أو   التأدیب  أو  التقدم الوظیفي  أو  المزایا   أو  الراتب  ذلك  في  بما  والتوظیف  التوظیف  ممارسات  في  التمییز  العمل  لشركاء   یجوز  ال
  أو   الجنسي  التوجھ  أو  العرقي  أو  االجتماعي  األصل  أو  الجنسیة  أو  العمر  أو  الدین  أو  العرق  أساس  على  التقاعد   أو  الخدمة  إنھاء

  یحمیھا   أخرى  فئة  أي  أو  الموظفین  رابطة  في  العضویة  أو  اإلعاقة  أو  السیاسي  الرأي  أو  االجتماعیة  الحالة  أو  الحمل   أو  الجنس
 . القانون

 التأدیبیة الممارسات ط.

  یجوز  وال.  معھ  التسامح  أو  للموظف  اللفظیة  اإلساءة  أو  البدني  أو  النفسي  اإلكراه  أو  البدني  ممارسة العقاب  العمل  لشركاء   یجوز  ال
 .التأدیبیة اإلجراءات  نتیجة األجور تخفیض العمل لشركاء

 العدالة في المعاملة. ي
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 والترقیة   والتعویض  والتطویر  التوظیف  وإنصاف، ویراعى إجراء عملیات  باحترام  الموظفین  جمیع  بمعاملة  العمل  شركاء  یلتزم
 .أفعالھم  وردود  الموظفین أصوات تقدیر كما یجب. وإنصاف  ونزاھة بشفافیة

 المھنیة  والسالمة الصحة. ك

 توفیر  العمل  شركاء  على  ویجب.  بھا  المعمول  القوانین  لجمیع  وفقًا  وصحي  وآمن  منتج  عمل  مكان  على  بالحفاظ  العمل  شركاء  یلتزم
 الحوادث  مخاطر  لتقلیل  السالمة  على  تدریب  إجراء:  الحصر  ال  المثال  سبیل  على  التدابیر   ھذه  تشمل  وقد .  لموظفیھم  آمن  عمل  مكان

لألوزان    حد   ووضع؛  الحاجة  عند  الشخصیة  الحمایة  معدات  وتوفیر؛  الصحیة  للمخاطر  والتعرض  العمل  مكان  في  واإلصابات
وتوافر  ؛  الطبیة  والرعایة  النظیفة  المیاه  ودورات  الشرب  میاه  أماكن  وتوفیر؛  المطلوب من الموظفین حملھا ورفعھا وسحبھا ودفعھا

وتوفیر   الحریق  ومخارج  الطوارئ  ومعدات  الحرائق  من  الحمایة  معدات  وتوفیر  واإلخالء  الحرائق  على التعامل مع   للتدریب  خطة
 . المناسب على ذلك التدریب  الموظفون یتلقى أن ویجب. محتمل  أي حریق من الموظفین لحمایة التدریب

البیئیة  الممارسات  3-3  

 البیئیة  والمعاییر واللوائح التصاریح. أ

 العمل  شركاء  على  كما یجب.  باستمرار  وتحدیثھا  علیھا   والحفاظ  المطلوبة  البیئیة  والتسجیالت  التصاریح  جمیع  على  الحصول  یجب
 البیئیة  اإلدارة  نظام   وصیانة  وتنفیذ   إلنشاء  االعتبار  في   أخذھا  تم   قد   بھا  المعمول  والقانونیة  التنظیمیة  المتطلبات  أن  من  التأكد 

 . بھم الخاص

 البیئي  التأثیر من التقلیل. ب

 الحراري   االحتباس  مخاطر  من  التخفیف  بالشركة، في  القیمة الخاصة  سلسلة  األعمال، باعتبارھم جزًءا من  شركاء  یساعد   أن  یجب
. التدویر"  و"إعادة  و"الخفض"  االستخدام"  وھي الحروف األولى من الكلمات اإلنجلیزیة "إعادة  -3R  نھج  باتباع  المناخ  وتغیر
 على   والحفاظ  والمجتمعات  البیئة  على  السلبي  األثر  لتقلیل  بھم  الخاصة  القیمة  سلسلة  ضمن  تدابیر  تنفیذ   األعمال  شركاء  على  ویجب
 :الحصر ال المثال سبیل على  التدابیر ھذه تشمل وقد . مرافقھم في األماكن التي توجد بھا البیولوجي التنوع

 لعملیات التصریف  المسؤولة  واإلدارة  الكفاءة  تحسین  خالل   من  والطاقة  والمیاه   الخام  والمواد  الطبیعیة  الموارد  استھالك  تحسین  •
 الھواء،  وانبعاثات الحراري االحتباس وغازات  السائلة الصحي  الصرف میاه مثل البیئیة

 البیئة، حفاًظا على أكثر بخیارات  االقتضاء  عند  الموجودة والمنتجات الخام المواد  واستبدال المسؤولة التورید  ممارسات •
 . بھم  الخاصة  القیمة  سلسلة  في  االقتضاء عند   المتجددة   الطاقة  استخدام  ذلك  في  بما  الخضراء أو  للبیئة  الصدیقة  المبادرات  تعزیز  •

السلوك قواعد مدونة  انتھاكات عن  اإلبالغ .4  

فإذا تنامى .  المدونة  لھذه  أي انتھاكات  ضد   ومتسقة  فوریة  إجراءات  اتخاذ   لضمان  معًا  في العمل  وشركاؤھا  MINT  تعمل  أن  یجب
  باالنتھاكات  علمھ  بمجرد   MINT  إخطار  العمل  شریك  على  فیجبالمدونة،    لھذه  أي خرق محتمل أو فعلي  العمل  شریك  إلى علم

 :التالیة المبلغین قنوات  إحدى خالل من

 www.minor.com/whistleblowing   :المخالفات عن  المبلغین  بوابة
   .whistleblower@minor.com :اإللكتروني البرید
   :العادي البرید
 لجنة المبلغین عن المخالفاتلعنایة:

  بي إیھ آر كیو مبنى  88، 12الطابق 

http://www.minor.com/whistleblowing
mailto:whistleblower@minor.com
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 خلونج توي ، طریق راتشادافیسیك
 تایالند ، 10110بانكوك 

المدونة  لھذه االمتثال .5  

  أو  بنفسھا  إما  منتظمة  فترات   على  المدونة  ھذه  في  الموضحة  والمتطلبات  للمبادئ  االمتثال  من  التحقق  في  بالحق  MINT  تحتفظ
 شریك  موقع مقر  في  تفتیش  عملیات  إجراء  في  الحق  الخصوص  وجھ   على  ویشمل ھذا.  الشركة  من  بتكلیف  ثالث  طرف  خالل  من

 .لمدونة القواعد الحالیة   امتثالھم  إلثبات  الالزمة  المستندات  جمیع  تقدیم  العمل  شركاء  على  وعند مطالبتھم بالقیام بذلك، یجب.  العمل

  وجمیع  الصلة ذات الظروف حول معلومات أي طلب في بالحق  تحتفظ فإنھا المدونة لھذه االمتثال عدم في MINT اشتبھت وإذا
 أخرى   مستندات  وأي  والسجالت  الدفاتر  إلى  الوصول  إمكانیة  العمل  شریك  یوفر  أن   ویجب.  العمل  شریك  من  الداعمة  الوثائق
 .MINT مع بالعمل تتعلق مطلوبة

 تحتفظ  معقولة  زمنیة  فترة  خالل  المناسبة  التصحیحیة  اإلجراءات  اتخاذ   في  وفشل  ھذه  السلوك  قواعد   مدونة  العمل  شریك  انتھك  وإذا
 الفور   على  العمل  شریك  مع  التعاقدیة  العالقة  إلنھاء  الخصوص  وجھ  على  المناسبة  القانونیة  اإلجراءات  اتخاذ   في  بالحق  الشركة

 .إشعار دون

الحوكمة .6  

یتطلب األمر   قد   آلخر  وقت  ومن.  ومتسقة   وموضوعیة  مستقلة  بطریقة  المدونة  إدارة  عن  المسؤولة  ھي  MINT  في   االمتثال  لجنة
 شركاء  إبالغ  وسیتم.  واللوائح  التشریعات  وكذلك  والتحسینات  الممارسات  وأفضل  قیمنا  لمواكبة  إدخال تغییرات على ھذه المدّونة 

  االمتثال   لجنة  قبل  من  إال  المدونة  ھذه  عن  إعفاء  أي  إجراء  یجوز  وال.  ھذه  السلوك  قواعد   مدونة  على  تطرأ  تغییرات  بأي  العمل
 .اللوائح  أو القانون  یقتضیھ لما وفقًا  الفور على اإلفصاح عنھ وسیتم

الشروط إقرار  .7  

 والموافقة القبول تم
 ]الشركة اسم[ :عن نیابة

 
  وبتوقیعي ").  المدونة("  the Minor International PCLعمل شركة    لشركاء  السلوك  قواعد   مدونة  من  نسخة  تلقیت  بأنني  أقر

 والعملیات  اإلرشادات  بتنفیذ   وأتعھد   المدونة  لھذه  االمتثال  على  وأوافق   المدونة  ھذه  قرأت  قد   أنني  أؤكد   المستند، فإنني  ھذا  على
 .الالزمة

 . المخالفات عن المبلغین قناة عبر بالتبلیغ عنھ وقوع أي انتھاك للمدونة، فسأقوم وإذا تنامى إلى علمي
 .  Minorلمباشرة األعمال التجاریة مع شركة   مطلوب السلوك  قواعد  لمدونة امتثالي أن  وأدرك

 

 : الشركة ختم   التاریخ
    

    التوقیع
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 االسم (بأحرف واضحة) 
 

   

    المنصب أو الوظیفة
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