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 الفریق  أعضاء سلوك قواعد مدونة

 المقدمة  1

 والغرض  الھدف 1-1

من   بثقافة  ملتزمون  ونحن.  فیھا  ھوادة  ال  أخالقیة  وفق معاییر  التجاریة  األعمال  بمباشرة  Minor International PCL  تؤمن
 .الشخصیة والمساءلة والثقة  الصدق على االمتثال قائمة

  األساسیة   المبادئ  وفیما یلي.  ھنا  یعمل  شخص  أي  وأفعال  سلوك  تحكم  التي  والقواعد   والمبادئ  القیم  ھذه  السلوك  قواعد   مدونة  وتحدد 
 : بھا التمسك الجمیع على یجب التي

 . على نحو نزیھ وأخالقي العمل شؤون  مباشرة •
 . سمعتنا وحمایة بقیمنا التمسك •
 .األعمال وشركاء الموظفین السلوكیات المتوقعة من فھم •
 .یوم كل اتخاذ القرارات الجیدة •
 و.  أعمالنا على تنطبق التي والمعاییر واللوائح للقوانین االمتثال •
 . أسئلة لدیك كانت إذا التوجیھ  أو  المساعدة على  للحصول الجھات الواجب التوجھ إلیھا فھم •
 
 والتطبیق النطاق  1-2

 واألقسام  األعمال  وحدات  وجمیع  Minor International PCLشركة    على")  المدونة("  ھذه   السلوك  قواعد   مدونة  تنطبق
ویُشار  (  فیھا  ذات مصلحة  تابعة أو منتسبة  شركات  أي  ذلك  في  نباشر العمل فیھا، بما  التي  القضائیة  الوالیات  والمكاتب، في جمیع

 ").نحن" أو" الشركة " باسم المدونة ھذه أنحاء جمیع في ذكره  سبق ما كل إلى

  والمتدربون والمستشارون   المتعاقدون  أو  الدائمون  الموظفون  ذلك  في  بما  لصالح الشركة  یعمل  شخص  أي  على  المدونة  ھذه  وتنطبق
 ").الفریق  عضو(" اإلدارة مجلس وأعضاء التنفیذیون والمسؤولون والمقاولون

 بصفتك  أیًضا  عاتقك  على  وتقع.  بالمدونة   االلتزام  على  ووافقوا  قرؤوا  قد   بأنھم  عام  كل  یقروا  أن  الفریق  أعضاء  جمیع  على  ویجب
 تحكم   التي  اللوائح  أو  للقانون  بھا  المشتبھ  االنتھاكات   أو  المدونة  انتھاكات  بشأن  المخاوف  عن  اإلبالغ  مسؤولیة  الفریق  في  عضًوا 

 ذاتھ   حد   في   األخرى  الشركة  سیاسات   أو  المدونة  أو  للقانون  فیھ  مشتبھ  أو  معلوم  انتھاك  عن  اإلبالغ  عدم  ویعد .  الشركة  عملیات
 .التعاقدیة العالقة أو العمل إنھاء  وتشمل إلى تصل تأدیبیة إجراءات اتخاذ  وقد یترتب علیھ. المدونة لھذه انتھاًكا

 بھا القیام  اإلجراءات التي علیك 1-3

 ...المسؤولیة عن تتحمل فإنك الفریق في عضًوا بصفتك

 .وظیفتك على ساریة أخرى سیاسات أي جانب إلى واتباعھا  المدونة قراءة •
ذلك، بل    تفعل  فال  المدونة  انتھاك  منك  ُطلب  فإذا.  تتخذه  إجراء  كل  في  واألخالق  والصدق   االستعانة بالحكم السلیم على األمور  •

 . المخالفات عن المبلغین قناة باستخدام یمكن  ما بأسرع المشكلة  عن أبلغ
القانونیة   فاتصل  الئحة  أو  قانون  في  تشك  كنت   فإذا.  وأعمالنا  وظیفتك  على  تنطبق  التي  القوانین  وفھم  القانون  اتباع  •   باإلدارة 

 . للشركة
 .إجراء أي اتخاذ  قبل  التوجیھ طلب في تتردد  واضحة، فال غیر اإلجابة تكون عندما المساعدة  طلب •
 . القانون أو سیاساتنا أو قواعدنا  مع یتعارض نشاط أي إلى االنتباه بشكل جید  •
 . الفور على مخاوفك عن اإلبالغ خالل من وسمعتھا  بشركتنا یلحق الذي الضرر منع بسھولة  ویمكن. عدم تجاھل المخالفات •
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 التأدیبیة   اإلجراءات  من  المحدد   النوع  وسیعتمد .  تأدیبیة  إلجراءات  الشركة  سیاسات  أو   المدونة  ھذه  ینتھك  شخص  أي  وقد یخضع

  أو  تعلیق  أو  الكتابي  أو  شفھي  التحذیر:  التالیة  اإلجراءات  من  أكثر  أو   واحدًا   اإلجراء  یشمل  وقد .  وخطورتھا  حالة  كل   ظروف  على
 اإلجراءات، یمكن  ھذه   إلى  وباإلضافة.  التعاقدیة  العالقة  أو  التوظیف  إنھاء  أو  الحوافز  لتلقي  األھلیة  عدم  أو  المرتبة الوظیفیة  خفض

 .وخیمة عواقب مع الشركة أو زمالئك ضد  أو ضدك جنائیة أو مدنیة  إجراءات اتخاذ   القانون انتھاكات یترتب على أن

 المخالفات  عن  لإلبالغ  مفضلة  قناة  أي  عبر  بنا  المدونة، فاتصل  ھذه  انتھاك  إلى  یؤدي  أو  ینتھك  قد   أنھ  تعتقد   موقف  في  كنت  فإذا
 ).المدونة انتھاكات، 3 القسم انظر(

 

 مبادئ قواعد السلوك. 2

 للقواعد وفقًا نباشر العمل نحن 2-1

 واللوائح والقواعد  األنظمة احترام

نًصا  االمتثال  إن  الفریق   أعضاء  جمیع   على  ویجب.  لشركتنا  األخالقیة  المعاییر  علیھ  تُبنى  الذي  األساس  وروًحا، ھو  للقانون، 
  منك   نتوقع  ال  أننا  من  الرغم  وعلى.  فیھا  نعمل  التي  والدول   والوالیات  بالمدن  الخاصة  واللوائح  والقواعد  القوانین  وإطاعة  احترام
 الظروف التي علیك فیھا طلب لتحدید  یكفي ما تعرف أن من المھم إنھواللوائح، إال   والقواعد  القوانین ھذه  من كل تفاصیل معرفة

 .القانونیة اإلدارة أو المدیرین أو المشرفین  من المشورة

 المشروبات   على  تنطبق  التي  تلك  -الحصر  ال  المثال  سبیل  على-  ذلك  في  بما  الصلة  ذات  واللوائح  القوانین  جمیع  اتباع  منك  ونتوقع
) المطبوعة   والبرامج  المواد   ذلك  في  بما(  النشر  حقوق  وحمایة  المدنیة  والحقوق   الحمالت  وتمویل  االحتكار  ومكافحة  الكحولیة 
 .الكمبیوتر وجرائم والضرائب  المالیة واألوراق  الفاسدة األجنبیة والممارسات البیئة وحمایة

 األموال  غسیل مكافحة بقواعد االلتزام

 المخدرات والتھرب واالتجار في    اإلرھاب  مثل-  عن أنشطة إجرامیة  نقل األموال المتولدة  فیھا  یتم  العملیة التي  ھو  األموال  غسیل
مشروعة  خالل  من  -واالحتیال  بالبشر  واالتجار  الضریبي تجاریة   بمباشرة  ملتزمون  ونحن.  اإلجرامي  أصلھا  إلخفاء  أعمال 
 بقوانین   نلتزم  نحن  لذلك  استخدامھا  یسیئون  قد   الذین  أولئك  قبل  من  التجاریة  معامالتنا  استخدام  تمنع  بطریقة  التجاریة  األعمال
 .فیھا نباشر العمل التي  البلدان جمیع في اإلرھاب ومكافحة المالیة والجرائم موالاأل غسل مكافحة

قم  .  الطرق العادیة  خارج  بشیكات  أو  نقدًا  المعتادة التي تتم   غیر  بالمدفوعات   خاص  بشكل  یھتموا  أن  الفریق  أعضاء  على  ویجب
 االطالع  یرجى  المزید   ولمعرفة.  مشكلة  وجود   إلى  تشیر  قد   مالیة  معامالت  أو  نشاط  في  اشتبھت  أو   رأیت  إذا  مخاوفك  عن  باإلبالغ

 .األموال  بغسل المتعلقة المخاطر إدارة سیاسة على

 الداخلیة السریة  المعلومات عدم التداول اعتماًدا على

 إمكانیة   لدیھم  الذین  الفریق  أعضاء  لجمیع  یُسمح  فال.  سریة  معلومات  الشركة  حول  العامة  غیر  المعلومات  جمیع  اعتبار   یجب
  المالیة   واألوراق  األسھم  لتداول  مشاركتھا  أو  المعلومات  ھذه  باستخدام  آخر  كیان  أي  أو  الشركة  حول  سریة  معلومات  إلى  الوصول
  أو  شخصیة  مالیة  منفعة  لتحقیق  العامة   غیر  المعلومات  استخدام  ویعد.  الشركة  أعمال  تسییر  باستثناء  آخر  غرض  أي  أو  األخرى

 .قانوني وغیر أخالقي غیر أمًرا المعلومات ھذه على بناءً  قرارات استثماریة یتخذون قد  الذین لآلخرین"  إكرامیة"لمنح 

 المنافسة العادلة
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 الشركة  عمالء حقوق احترام إلى الفریق أعضاء جمیع یسعى أن ویجب. یتسم بالعدالة واألمانة بشكل منافسینا على للتفوق نسعى
یتسم    معھم  والتعامل  والدائنون   المقرضون  ذلك  في  بما  اآلخرین  المصلحة  وأصحاب  وموظفیھا  ومنافسیھا  وموردیھا بأسلوب 
 غیر  أو  األخالقیة  غیر   التجاریة  الممارسات  خالل  من  ولیس  المتفوق  األداء  خالل  من  التنافسیة  مزایانا  تأتي   أن  ویجب.  باإلنصاف

 :الحصر ال المثال سبیل على تشمل قد  التي القانونیة غیر  أو للمنافسة المناھضة  أو  العادلة

الحث على الكشف   أو  المالك  موافقة  دون  علیھا  الحصول  تم  التي  التجاریة  األسرار  معلومات  المعلومات المملوكة، وحیازة  سرقة  •
 ؛للشركات األخرى  الحالیین أو السابقین الموظفین عنھا من جانب

 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 وإعادة تخصیص بالعطاءات والتالعب األسعار تحدید  في التورط •

 والرشوة  الفساد مكافحة قوانین احترام

 أعمال  على  للحصول  قیمة  اذ   شيء  أي  یقبلوا  أو  أبدًا   الفریق  أعضاء  یقدم  أال  ویجب.  الفساد   أو  الرشوة  أعمال  مع  نتسامح  ال  نحن
 تجاریًا   نشاًطا  تمارس   كنت  أینما  والفساد  الرشوة  مكافحة  قوانین  اتبع.  عادلة  غیر  میزة  على  الحصول  أو   أعمال  على  الحفاظ  أو

 مباشر   بشكل  سواء  قیمة  اذ   شيء أي  تقبل  أو   بالدفع  تعد  أو  تدفع  أو  أبدًا  تعرض  المحلیة، ال  القوانین  بھ  تسمح  قد   عما  النظر  وبغض
 مكافحة  سیاسة  إلى  الرجوع  یرجى  المزید   ولمعرفة.  اآلخرین  تصرفات  أو  ُحكم  على  الئق  غیر  بشكل  بھدف التأثیر  مباشر  غیر  أو

 .والفساد االحتیال

 التداول  لعقوبات االمتثال

 الحكومات  مختلف  ضد   تجاریة  عقوبات   األجنبیة  الحكومات  وبعض  األوروبي  واالتحاد   المتحدة  األمم  تفرض  قد   آلخر   وقت  من
 في   االمتثال  لجنة  من  األمور  لھذه   الحالي  الوضع  بشأن  المشورة  على  الحصول  ویمكن.  طاعتھا  یجب  والتي  األفراد   أو  والمناطق 
MINT. 

 بنزاھة نتصرف نحن 2-2

 المصالح تضارب منع

  تتعارض، مع  أنھا   یبدو  األشكال، أو  من  شكل  بأي   شخص  ألي  الخاصة  المصلحة  تتعارض  عندما"  المصالح  تضارب "  یحدث
 تجاه  واجباتك  أداء  علیك  الصعب  من  الشخصیة  مصالحك  تجعل  عندما  موقف تضارب المصالح  ینشأ  أن  ویمكن.  الشركة  مصالح
 . الشركة

أحد منافسي الشركة أو   لدى  أسھًما  یمتلك  استشاریة، أو  بصفة  یعمل  الموظف، أو  یعمل  أن  المصالح  في   التضارب  ویعد من قبیل
  أي   تجنب   الفریق  أعضاء  على  ویجب.  الشركة  في  لمنصبھ  نتیجة  الئقة  غیر  شخصیة  مزایا  أي  یتلقى  عمالئھا أو موردیھا، أو

  أیًضا   كما یجب.  دورھم الوظیفي  یقتضیھ  ما  باستثناء  منافسینا  أو  موردینا  أو  عمالئنا  مع  مباشر  غیر  أو  مباشر  تجاري  اتصال
 . مرؤوس/مباشر  مشرف  عالقة في المقربین  األسرة أفراد  توظیف تجنب

 نموذج  إكمال  فیرجى  وحیادیة  بفعالیة  بواجباتك  القیام  على  قدرتك  على  تأثیر  لھا  یكون  قد   الخاصة  مصالحك  أن  تعتقد   كنت  وإذا
  خطوات   اتخاذ   أو  العالقة  بمواصلة  لك  یسمح  وقد   الموقف  بتقییم  االمتثال  لجنة  أو  مشرفك  وسیقوم).  1  الملحق (  المصالح  تضارب

 . المصالح تضارب لحل

 یلفت  أن  محتمل  تضارب  أو  تضارب  وجود   یدرك  شخص  أي  على  ویجب.  المعلن  غیر  المصالح  تضارب  وكسیاسة متبعة، یحظر
 كان   إذا  لذلك  دائًما  واضًحا  المصالح  تضارب  یكون  ال  وقد .  الشركة  في  المخالفات  عن   المبلغین  قناة   خالل  من  أو  المشرف  انتباه
 .المخالفات عن المبلغین قناة عبر التوجیھ طلب أو مشرفك مع التشاور  في تتردد  فال سؤال لدیك
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 بالموظف  المورد عالقة اإلعالن عن

أقارب    أو)  الماضیین  العامین  خالل(  السابقین  أو  الحالیین  الفریق  أعضاء  من  الخدمات  أو  السلع  شراء  الشركة  تقیّد  أقرب  من 
 من أي تعریف  ویتم٪. 10 من بأكثر  فیھا یتحكمون أو أقربائھ أو الفریق  عضو فیھا یمتلك أعمال تجاریة ومن أي  الفریق أعضاء

 یتم   قرارات  أي  على  یؤثر  ال  الفریق  عضو  أن   من  للتأكد   عنھا  اإلعالن  ویجب.  وموّرد   موظف  بین  عالقة  أنھا  على  المواقف  ھذه
 بین  محتملة  عالقة  وجود   حالة  وفي.  عالقة  أحد الموردین الذین تربطھ بھ  من  والخدمات  السلع  على  الحصول  في سیاق  اتخاذھا
 في  تضارب  ھناك  یكن  لم  بعنایة، وإذا  الحقائق  جمیع  بتقییم  وسنقوم.  المصالح  تضارب  نموذج  إكمال  والموظف، یرجى   المورد 

 .یترتب على ذلك الموافقة فقد  المصالح

 المسؤولیة عن الھدایا

  مزایا ولیس للحصول على    العمل السلیمةبیئة تجاریة ھو خلق حسن النیة وعالقات    أي  فيالترفیھ والھدایا    وسائل  الغرض من
یجب على الموظفین عدم قبول الھدایا أو  وغیر عادلة مع العمالء أو شركاء األعمال أو الھیئات التنظیمیة أو أطراف ثالثة أخرى.  

د للشركة  یُمنع منعًا باتًا االتصال بأي مورّ و.  أي سلع أو خدمات الشركة على شراء    الرامیة لحثاألموال أو الرشاوى المقدمة  
 مات مجانًا أو بسعر خاص دون إذن كتابي مسبق.لطلب تورید منتج أو خد 

 أو قبولھا من قبل أي موظف (أو أفراد أسرتھ) مثل:  توفیرھاال ینبغي أبدًا تقدیم الھدایا أو وسائل الترفیھ أو تقدیمھا أو و

 ؛ أو شھادات الھدایا بطاقات الھدایاالنقد أو ما یعادلھ مثل  •
 رشوة أو مكافأة؛ التي یمكن النظر إلیھا باعتبارھاوبعض اإلجراءات الھدایا المقدمة في مقابل  •
، یجب بات تایالندي أو ما یعادلھا بالعملة المحلیة 3000قیمتھا عن  تزید عن القیمة المتواضعة وتزید أي عناصر  •

 ؛ اإلبالغ عنھا إلى المشرف الخاص بك
 بلدك؛ أومع الممارسات التجاریة المعتادة في  الھدایا أو وسائل الترفیھ غیر المتسقة •
 الطرف اآلخر.على مؤسسة أي قوانین أو لوائح أو سیاسات ساریة  الھدایا أو وسائل الترفیھ التي تخالف •

  مع   مناقشتھا  أو  والضیافة  الھدایا  بشأن  MINT  إرشادات  إلى  الرجوع  فیرجى  مناسبة  الھدایا  كانت  إذا  مما  متأكدًا  تكن  لم  فإذا
 . مشرفك

 أخالقیًا  الجمیل العطاء ورد

وقت    أو  خیریة   مساھمات   شكل  في   العطاء  وقد یكون.  فیھا  ونعمل  نعیش   التي  المجتمعات  لتلك  الجمیل  ورد   نؤمن بالعطاء  نحن
 دعم مالي أو رعایة. تقدیم أو بمنتج  التبرع أو مستقطع للتطوع 

 تسجیل   ویجب.  الشركة  أعمال  مع  تتعارض  ال  أنھا  من  والتأكد  وشفاف  أخالقي  بشكل   األنشطة  ھذه   مثل  إجراء  الضروري  ومن
 المستفید  من  رسمي  بإیصال  ومرفقة  بھا  المعمول  الموافقة  عملیة  مع  یتماشى  بما  دقیق  بشكل  والرعایة  الخیریة  المساھمات  جمیع

 التبرعات   أن  من  الشركة  عن  نیابة  قبول إحدى المساھمات الخیریة  أو  تقدیم  عند   التأكد   الفریق  أعضاء  جمیع  على  ویجب.  النھائي
 على   الخیریة  المساھمات  لفرض  أبدًا  منصبك  تستغل  أال  ویجب.  المقصودین  المستفیدین  إلى  وتصل  مشروعة  ألغراض  تستخدم
  بعالقتنا  لالحتفاظ  األنشطة  ھذه  في  بالمساھمة  ملزم  بأنھ  شخص  أي  یشعر  أن  نرید   ال.  اآلخرین  الفریق  أعضاء  أو  العمل  شركاء

 .التجاریة

 ویرجى .  الشركة  عن   نیابة  سیاسیة  أنشطة  مباشرة أي  شخص   ألي  یجوز  ال  أنھ  یعني  السیاسي، مما  الحیاد   سیاسة  الشركة  وقد تبنت
 .الخیریة والمساھمات والرعایة السیاسیة المساھمات حول  المزید  لمعرفة  والفساد  االحتیال مكافحة سیاسة إلى الرجوع

 باحترام الناس معاملة
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 جوانب   جمیع  في  التكافؤ في الفرص  بتوفیر  ملتزمون  ونحن.  واحترام  وكرامة  بإنصاف  الفریق  أعضاء  جمیع  بمعاملة  الشركة  تلتزم
  أو   القومي  األصل  أو  الجنس   أو   الدین   أو  اللون   أو  العرق  أساس  على  قانونیة  غیر  مضایقة  أو  تمییز  أي  مع  نتسامح  ولن   التوظیف

 المزید  ولمعرفة.  والجنسي  والجسدي  اللفظي  التحرش  من  خالیة  عمل  ببیئة   التمتع  فریقنا  ألعضاء  ویحق.  أخرى  محمیة  فئة  أي
  حقوق   سیاسةو  العالمیة  اإلرشادات  -  العمل  مكان  في  السلوكیات  على  االطالع  یرجى  العمل  مكان  في  المناسب  السلوك  حول

 .اإلنسان

 وآمنة صحیة  بیئة خلق 

  عمل  مكان على الحفاظ عن مسؤول الفریق في  عضو وكل. فریقنا  وصحیة ألعضاء آمنة عمل ببیئة  لتوفیر جاھدة الشركة تسعى
  أو  الممارسات  أو   والمعدات  واإلصابات  الحوادث  عن  واإلبالغ  والصحة  والسالمة  البیئة  وممارسات  قواعد   التباع  وصحي  آمن

وبشكل   بأمان  بالشركة  المتعلقة  أعمالھم  أداء  الفریق  أعضاء  من  ویُتوقع.  والتھدید   بممارسة العنف  یسمح   وال.  اآلمنة  غیر  الظروف
تأثیرات من  العقاقیر    استخدام  مع  التسامح  یتم   ولن.  للرقابة  الخاضعة  المواد   أو  المشروعة  غیر  المخدرات  أو  الكحول  خال 

 . العمل مكان في المحظورة والمخدرات

 البیئة  حمایة

  التزامك   أو  مسؤولیتك  من  متأكدًا  تكن   لم  فإذا.  بھا  المعمول  البیئیة  واللوائح  القوانین  جمیع  اتباع  فریقھا  أعضاء  من  الشركة  تتوقع
 . البیئیة السیاسة االطالع على وثیقة أو مدیرك أو مشرفك مراجعة علیك فیجب

 المساءلةو المحاسبة إبداء

 توثیق   ویجب.  المسؤولة   العمل  قرارات   التخاذ   عنھا  واإلبالغ  للمعلومات  المناسب  الوقت  وفي  ودقیقًا  صادقًا  تسجیًال   الشركة  تتطلب
بند معین من النفقات،    شرعیة  من  متأكدًا  تكن  لم  فإذا.  المناسب  الوقت  وفي   بدقة  وتسجیلھا  التجاریة  المصروفات  حسابات   جمیع
 . مشرفك فاسأل

 المعامالت  تعكس  أن  ویجب  ،معقول من التفاصیلبقدر    المالیة  وبیاناتھا  وحساباتھا  وسجالتھا  الشركة   دفاتر  جمیع  حفظ  ویجب
 المتطلبات  مع  تتوافق  أن  كما یجب  بھا.  معمول  لوائح  أو  قوانین  أي  بموجب  الفور  اإلفصاح عنھا على  كما یجب   ، مناسب  بشكل

للشركة  بھا  المعمول  القانونیة الداخلیة  الضوابط   الداخلیین   المدققین  مع  كامل  بشكل  الفریق  أعضاء  یتعاون  أن  ویجب .  ونظام 
 . وعملیاتھا وسجالتھا الشركة دفاتر فحص أثناء الخارجیین والمراجعین

 التوصیفات   أو  التخمینات  أو   المھینة  المالحظات  أو  المبالغة  تجنب  وعلینا  متاحة للعامة  األعمال  واتصاالت  سجالت  تصبح   ما  وغالبًا
 الداخلیة   والمذكرات  اإللكتروني  البرید  على رسائل  أیًضا   ھذا  وینطبق.  فھمھا  یساء  قد   والتي  والشركات  لألشخاص  المالئمة  غیر

في  وفقًا  إتالفھا  أو  بالسجالت  االحتفاظ  دائًما   ویجب.  الرسمیة  والتقاریر المناسبة  والتي  االحتفاظ  للسیاسات   یمكن   بالسجالت، 
 .بالشركة الخاصة اإلنترانت شبكة على االطالع علیھا

 

 الشركة حمایة 2-3

 السریة المعلومات حمایة

للشركة  سریة  على  الحفاظ  الفریق  أعضاء  جمیع  على  یجب المملوكة   والعمالء   الشركة  قبل  من  إلیھم  والموكلة  المعلومات 
  أو   القوانین  بموجب  مطلوبة  كانت  إذا  أو  كتابیًا  بذلك  اإلدارة  سمحت  إذا  إال  السریة  المعلومات  عن  الكشف  یجوز  وال.  والموردین

 . اللوائح

  والنشر   التألیف  وحقوق  التجاریة  والعالمات  االختراع  وبراءات  التجاریة  األسرار  مثل  الفكریة  الملكیة  المعلومات المملوكة  تتضمن
  والسجالت   البیانات  وقواعد   والتصمیمات  والتصنیعیة  الھندسیة  واألفكار  والخدمات  والتسویق  األعمال  خطط  إلى  باإلضافة
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  انتھاًكا  المعلومات لھذه بھ  المصرح غیر التوزیع أو االستخدام ویعد . منشورة غیر مالیة  وتقاریر  بیانات وأي الرواتب ومعلومات
 أیًضا  المعلومات المملوكة للشركة وتتضمن. جنائیة أو مدنیة عقوبات ویترتب علیھ قانوني  غیر  یكون أن یمكن كما. المدونة لھذه

  الكشف   تم  إذا  موردیھا  أو  عمالئھا  أو  بالشركة  ضارة  أو  للمنافسین  مفیدة  تكون  قد   التي  متاحة للجمھورال  غیر  المعلومات  جمیع
المعلومات المملوكة   على بالحفاظ االلتزام ویستمر. الشركة إلى والعمالء الموردون بھا عھد  التي المعلومات تتضمن وھي. عنھا

 .التوظیف أو التعاقدیة العالقة انتھاء بعد  حتى للشركة

 المصلحة  أصحاب  مع  المناسبة  وسیلة التواصل  على  للتعرف  MINT  في شركة  المؤسسي  االتصال  إطار  إلى  الرجوع  ویرجى
 .الخارجیین

 الشخصیة البیانات حمایة

  البیانات   حمایة  في  مسؤولیتنا  ونحن نأخذ .  وسمعتنا  وأعمالنا  لموظفینا  األھمیة  بالغ  أمًرا  الشخصیة  البیانات  أمان  على   الحفاظ  یعد 
 فقط   شخصیة  معلومات  أي  ومعالجة  واستخدام  جمع  علینا  ویجب.  الجد   محمل  على  وموردینا  وموظفینا  لعمالئنا  الشخصیة
 أعضاء   وجمیع  الشركة  على  ویجب.  الكشف المحتمل أو  االستخدام  سوء  أو  الخسارة  من  وحمایتھا المشروعة  التجاریة  لألغراض

 یرجى   المزید   ولمعرفة.  الشخصیة  البیانات  لحمایة  بھا  المعمول  التعاقدیة  وااللتزامات  والسیاسات  القوانین  جمیع  اتباع  الفریق
 . الشخصیة البیانات حمایة سیاسة إلى الرجوع

 الشركة  أصول حمایة

  مباشر   تأثیر  لھا  والھدر  واإلھمال  إن السرقة.  الفعال لھا  االستخدام  وضمان  الشركة  أصول  حمایة  الفریق  أعضاء  جمیع  على  یجب
 سرقة   أو  احتیال  حادثة  أي  عن  اإلبالغ  ویجب.  لألغراض التجاریة المشروعة  الشركة  أصول  جمیع  استخدام  ویجب.  ربحیتنا  على

 المتعلقة  غیر  األعمال  في  الشركة  أصول  استخدام  ینبغي  وال.  المبلغین عن المخالفات  قناة  عبر  فیھا  للتحقیق  الفور  على  بھا  مشتبھ
 .بالشركة

 المدونة انتھاكات. 3

  المبلغین   سیاسة  الشركة  وقد أنشأت.  المدونة  ھذه  انتھاكات  ضد   ومتسقة  سریعة  إجراءات  اتخاذ   على ضمان  العمل  جمیعًا  علینا  یجب
 الشركة   سیاسة  ومن.  المخالفات  عن  للمبلغین  الحمایة  وتوفر  القانون  انتھاكات  عن  اإلبالغ  إجراءات  تصف  والتي  المخالفات  عن
  الداخلیة   التحقیقات  في  الفریق  أعضاء  جمیع  یتعاون  أن  ویُتوقّع.  نیة  بحسنھا  ؤإجراالتي تم    من عملیات اإلبالغ  باالنتقام  السماح  عدم
 .السلوك  سوء في

 عند  بالراحة  تشعر  ال  كنت  فإذا.  أوالً   مدیرھم  مع  مخاوفھم  مناقشة  على  الفریق  أعضاء  تشجیع  المخالفة، یتم  طبیعة  على  واعتمادًا
  :المخالفات عن لإلبالغ القنوات التالیة استخدام المدیر، فیمكنك مع  مخاوفك مناقشة

 ؛ أو whistleblower@minor.com: البرید اإللكتروني •
 ؛ أو www.minor.com/whistleblowing :بوابة التبلیغ عن المخالفات •

 
 :العادي بالبرید  •

 لجنة المبلغین عن المخالفاتلعنایة: 
  بي إیھ آر كیو مبنى  88، 12الطابق 

 خلونج توي ، طریق راتشادافیسیك
 تایالند ، 10110بانكوك 

 

 : عنھا اإلبالغ المخالفات التي یجبھي  ما
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 ؛ بالشركة خاصة وإجراءات سیاسة أي  أو بالشركة الخاصة السلوك قواعد  مدونة انتھاك •
 أو . اللوائح أو  القواعد  أو القانون انتھاك •
 .الشركة على سلبًا یؤثر آخر عمل أي •

 لدینا  یكون أن سینشأ، یجب موقف كل توقع یمكننا ال ألنھ ونظًرا. والخطأ الصواب بین التمییز الصعب المواقف، من بعض وفي
 :االعتبار  في وضعھا یجب التي الخطوات  وفیما یلي. جدیدة أي مسألة أو مشكلة مع للتعامل طریقة

 .اإلمكان قدر كاملة بالحقائق درایة على نكون أن یجب الصحیحة الحلول إلى للوصول .الحقائق كل لدیك أن من تأكد  أ.

  من   ھذا  سیمكنك  الئق؟  غیر  أو  أخالقي  ھذا الفعل غیر  یبدو  ھل  أفعلھ؟  أن  التحدید   وجھ  على  مني  یطلب  الذي  ما:  نفسك  اسأل  .ب
 أخالقي  غیر  یبدو  شيء  ھناك  كان  إذا.  السلیم  وحسك  حكمك  استخدم.  لدیك  التي  المسألة المحددة التي تواجھھا والبدائل  على  التركیز

 . كذلك یكون أن المحتمل فمن الئق غیر أو

  أكثر  مشرفك  سیكون  الحاالت  من  كثیر   ففي.  المواقف  لجمیع  اإلرشادي األساسي  التوجیھ  ھو  ھذا  .مشرفك  مع  المشكلة  ناقش.  ج
  حل   في  المساعدة  مسؤولیة  مشرفك  عاتق   على  تقع  أنھ  تذكر.  القرار  اتخاذ   عملیة  طلبك مشاركتھ إیاك في  وسیقدر  بالمشكلة   درایة

 .البشریة الموارد  مدیر أو العام مدیرك إلى التحدث فیمكنك مشرفك مع المشكلة لمناقشة مرتاًحا تكن لم فإذا. المشكالت

 أي  استخدام  یمكنك  مشرفك  مع  إحدى المشكالت  مناقشة  المناسب  من  إذا لم یكن  حالة  في  .الشركة  موارد   من  المساعدة  اطلب  .د
  االنتھاكات  عن  اإلبالغ  ویمكنك.  المخالفات  عن  المبلغین  لجنة  مع  مباشر  اتصال  على  ستجعلك  والتي  المخالفات  عن  المبلغین  قناة

 بحسن   قیامھم باإلبالغ  بسبب  المسؤولین  أو   الموظفین  ضد  نوع  أي  من  باالنتقام  الشركة  تسمح  وال.  االنتقام  من  خوف  ودون  بسریة
 .بھا المشتبھ االنتھاكات عن نیة

قبل   إذا.  الحقًا  تصرف  ثم  أوالً   دائًما  اسألھـ.   المشورة والتوجیھ  المواقف، فاطلب  یتعین فعلھ في أحد  ما  لم تكن متأكدًا بشأن 
 التصرف. 

 الحوكمة. 4

 المدونة إدارة 4-1

 مجموعة   من  اللجنة  وتتكون.  ومتسقة  وموضوعیة  مستقلة  بطریقة  المدونة  إدارة  عن  المسؤولیة  MINT  في  االمتثال  تتحمل لجنة
 . القانون یطبقون الذین الشركات وقادة التنفیذیین المسؤولین من

 المدونة على  التغییرات 4-2

 والتحسینات الممارسات وأفضل قیمنا لمواكبة الحالیة   السلوك قواعد  مدونة  یتطلب األمر إدخال تغییرات على آلخر، قد  وقت من
 وأي  الفریق  أعضاء  جمیع  إلى  ھذه   السلوك  قواعد   مدونة  على  تطرأ  تغییرات  اإلبالغ بأي  وسیتم.  واللوائح  التشریعات  وكذلك 

 . صلة ذوي مصلحة أصحاب

 المدونة  من اإلعفاءات 4-3

  أو   القانون  یقتضیھ  لما   وفقًا  الفور  على  عنھا  الكشف  وسیتم  االمتثال  لجنة  قبل  من  إال  المدونة  ھذه عن  إعفاءات   أي  إجراء  یجوز  ال
 . اللوائح

 اإلقرار السنوي. 5

  بفھمھم  واإلقرار  المدونة  مراجعة  الفریق  أعضاء  جمیع  من  الشركة  ھذه، تطلب  السلوك  قواعد   لمدونة  االمتثال  ضمان  في  للمساعدة
 .المرفق النموذج في  بصفة سنویة  كتابیًا والتزامھم



[Translation] 

 

 
  ك أعضاء الفریقمدونة قواعد سلو العنوان: 

  MINT/TMCC_1.0/2021 الرقم المرجعي 
  2021من فبرایر  25 تاریخ اإلصدار: 

 11 من  8 صفحة   
 

 

 Minor International PCLالسلوك لشركة  قواعد  بمدونة التزامك

____________   المؤرخة  Minor International PCLالخاصة بشركة    السلوك  قواعد   مدونة  من  نسخة  تلقیت   بأنني  أقر
باإلبالغ   فسأقوم  للمدونة  انتھاك  تنامى إلى علمي أي  وإذا  .  بقواعد المدّونة  وسألتزم.  أفھمھا  وأنني  المدونة  قرأت  وأنني")  المدونة("

 . المخالفات عن المبلغین قناة عبر عنھ

 

    التاریخ
    

    التوقیع
    

 االسم (بأحرف واضحة) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Translation] 

 

 
  ك أعضاء الفریقمدونة قواعد سلو العنوان: 

  MINT/TMCC_1.0/2021 الرقم المرجعي 
  2021من فبرایر  25 تاریخ اإلصدار: 

 11 من  9 صفحة   
 

 : الصلة ذات الوثائق

 المخالفات  عن للمبلغین MINT سیاسة 1

 األعمال  لشركاء  MINTسلوك   قواعد  مدونة 2

 األموال  غسیل  المخاطر بشأن إلدارة MINTسیاسة  3

 والضیافة  بشأن الھدایا MINT إرشادات 4

 والفساد االحتیال لمكافحة MINT سیاسة 5

 اإلنسان لحقوق MINT سیاسة 6

 البیئیة MINT سیاسة 7

   الشخصیة البیانات لحمایة MINTسیاسة  8

 الشاملة  التوجیھیة المبادئ -العمل  مكان في  السلوكیات 9

 المؤسسي االتصال إطار 10

  



[Translation] 

 

 
  ك أعضاء الفریقمدونة قواعد سلو العنوان: 

  MINT/TMCC_1.0/2021 الرقم المرجعي 
  2021من فبرایر  25 تاریخ اإلصدار: 

 11 من  10 صفحة   
 

 1 المرفق 

 المصالح تضارب إقرار نموذج

 .وحیادیة بفعالیة عملك واجبات تنفیذ  على قدرتك  على تؤثر أن المحتمل من التي  الخاصة المصالح وصف یرجى

 اإلفصاح  تفاصیل: 1 القسم
 )ینطبق ما كل حدد (: یلي  بما المتصور  أو المحتمل أو الفعلي المصالح تضارب یتعلق 

 للشركة   امتیاز أو منافس أو  عمیل أو مورد أي لدى مباشرة مصلحةامتالك  ☐
 للشركة  امتیاز أو منافس أو عمیل أو مورد أي لدى مباشرة غیر مصلحةامتالك  ☐

 

  المنافسین  ألحد خدمة أو  مھارة عرض ☐

   لھا الخدمات أو السلع یبیع أو الشركة مع یتنافس خارجي تجاري نشاط في االنخراط ☐

  الشركة  نفس في مرؤوس أو مباشر مشرف وظیفة في مباشرین أسرة  أفراد توظیف ☐

  أخرى ☐

  : الصلة ذات  التفاصیل جمیع تقدیم یرجى

 

 )الخیار المناسب حدد ( ):المتصور أو المحتمل أو الفعلي( تضارب المصالح یستمر أن المتوقع من

  مستمًرا أو شھًرا 12أكثر من  ☐شھًرا                            0-12 ☐

 اإلعالن: 2 القسم

ما یلزم من   في اتخاذ   مسؤولیاتي  وأدرك  علمي  حد  على  صحیحة  المتعلقة بمصالحي الخاصة  أعاله  المذكورة   التفاصیل  بأن  أقر
  بشأن  لمدیري  إخطار  وتقدیم  واجباتي  بأداء  یتعلق  فیما  المصالح  في  ظاھري  أو  حقیقي  تضارب  أي  لتجنب  الخطوات المعقولة

  . الشخصیة ظروفي في صلة ذات تغییرات

  التوقیع:  االسم: 

  التاریخ:  المنصب:

   وحدة العمل:  



[Translation] 

 

 
  ك أعضاء الفریقمدونة قواعد سلو العنوان: 

  MINT/TMCC_1.0/2021 الرقم المرجعي 
  2021من فبرایر  25 تاریخ اإلصدار: 

 11 من  11 صفحة   
 

 یُستكمل بواسطة الشركة: 3 القسم

 ) حدد الخیار المناسب: (المقدمة ووجدت أنھا والتفاصیل أعاله النموذج راجعت لقد 
 النشاط  بمواصلة وأصرح المصالح في تضاربًا تشكل ال ☐

 ).4 القسم إلى انتقل(
 المصالح  في متصوًرا أو محتمًال  أو فعلیًا تضاربًا تشكل ☐

 ). أدناه مفصلة  عمل خطة تقدیم یرجى(
 

 :التالیة اإلجراءات مراعاة من  التأكد المصالح، فیرجى في تضاربًا بالفعل یمثل الموقف كان إذا
 

 وتوثیقھا بالتضارب المتعلقة المعلومات جمیع عن الكشف  ضمان •
للتعرف على ما إذا كان لدیھم   مناسبًا  ذلك   كان   حیثما  آرائھم  وطلب  بتضارب المصالح  تأثرھم  المحتمل  األشخاص  إبالغ  •

 اعتراض
 معینة معلومات إلى الوصول تقیید  أو العمل نطاق  صیاغة  إعادة •
 من العملیة أو كلھا  جزء على لإلشراف ثالث طرف تعیین •
 المتسببة في تضارب المصالح المصلحة  عن بالتخلي التوصیة •
 .المسؤولیات أو العملیة من مؤقتًا  الشخص إبعاد  •
 المصالح بتضارب یتعلق فیما كثب عن الشخص أنشطة مراقبة •
 . التضارب ضئیل ومحدود  إجراءات إضافیة ألن  أي عدم اتخاذ  •
  :تضارب المصالح إدارة/إلزالة التالیة الخطوات اتخاذ ویجب أعاله  المذكورة االعتبارات راجعت لقد

 

 : ھذه العمل خطة مراجعة سأحرص على
 أشھر   6  خالل ☐ أشھر   3  خالل ☐ واحد شھر  خالل ☐
ال ینطبق: التضارب كان مرة واحدة  ☐ حدد ............................   – أخرى  ☐ شھًرا  12  خالل ☐

 قصیر المدة   كان أو  وانتھى 
  

 الشركة: 4 القسم

  متصور   أو  محتمل  أو  فعلي  تضارب  ألي  الفعالة  بھدف اإلدارة  3  القسم  في  الموضح  النھج  في  الموضحة  اإلجراءات  وضع  تم
 .مناسب  بشكل  وسمعتھا  الشركة  مصالح  حمایة  3  القسم  في  الموضح النھج  ویضمن.  1  القسم  في   عنھ  اإلفصاح  تم  المصالح  في

 االسم:    التوقیع: 

 المنصب:    التاریخ:  

 


