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مق ّدمة
تل ّ
خص هذه الوثيقة املبادئ األخالقية )فيما يلي "املبادئ"( التي تتح ّكم بأنشطة مجموعة  .TOUSوهي
والتصرفات التي ينبغي تجنّبها.
تستعرض أشكال السلوك التي يجب التشجيع على تبنّيها
ّ
تمت
تمثّل مد ّونة األخالق والسلوك املهني الوثيقة األرفع مستوى ضمن الهيكل املعياري ملجموعة  .TOUSوقد ّ
تجسد تع ّهد مجموعة  TOUSبتطبيق القوانني
صياغة املبادئ انطالقا ً من السياسات والقواعد واإلجراءات ،وهي
ّ
املكرسة فيها.
والقيم األخالقية
ّ
وتلتزم جميع الشركات التابعة ملجموعة  TOUSعلى املستويات كافة بالتنفيذ الفعلي والفعال لهذه املبادئ ،على
يعرض هذه القيم والحقوق القانونية
نحو يمكن فيه لهذا النظام من القواعد الذاتية منع أي فع ٍل من شأنه أن ّ
أي مخالفة لهذه املدونة يش ّكل تجاوزا ً وبالتالي يخضع للعقوبة ذات الصلة.
للخطر .وبالتالي ،فإ ّن ّ

ترتبط هذه املبادئ بسلوكيات قد يكون منصوصا ً عليها في القانون الجنائي .باإلضافة إلى ذلك ،إ ّن أي تسامح
جراء املخالفة يش ّكل عقب ًة أساسي ًة أمام فعالية هذه املدونة ،وبالتالي تفرض مجموعة  TOUSمعيار عدم
ّ
ّ
بأي
التسامح ،على جميع مستويات الشركة ،وتتطلب التعاون بالح ّد األقصى من خالل إبالغ دائرة األخالقيات ّ
حالة تش ّكل خطرا ً.
يجب اإلقرار بهذه املدونة واملوافقة عليها من قبل ّ
كل شخص راغب في الدخول في إطار عمل مجموعة TOUS
تتضمن نظام عقوبة يطبق على ّ
املكرسة فيها.
كل مخالفة للمبادئ
أي عضوية .وهي
ّ
قبل تفعيل ّ
ّ
تُطبّق هذه املد ّونة على جميع األفراد والجمعيات أو الشركات املذكورة في القسم ) 1النطاق( ويطلب منها التقيّد
بهذه املد ّونة أو مدونة خاصة تحمي املبادئ األخالقية وتمنح املخالفات.
تنص عليها مجموعة  TOUSبندا ً يلزم الفريق اآلخر بالتقيّد بالقوانني
ويجب أن
تتضمن أي عقود واتفاقات ّ
ّ
واملبادئ املنصوص عليها في املدونة األخالقية ملجموعة  TOUSأو على نح ٍو بديل املدونة األخالقية الخاصة بها
بأي فريق أن يلتزم بسياسة منع ومراقبة يمكن التحقق منها وتخضع
شرط أن يكون محتواها مماثالً .ويفترض ّ
وأي مخالفة لهذه االلتزامات تمثّل تقصيرا ً ماديا ً لالتفاقات السابقة الذكر.
للرقابة الخارجيةّ .

 .1النطاق
 -1 .1على الشركة:
تنطبق هذه املدونة على جميع شركات مجموعة  TOUSبما فيها على سبيل الذكر ال الحصر الشركات التابعة
والفرعية الخاضعة ملجموعة  TOUSأو التي تكون مجموعة  TOUSمن أعضاء مجلس إدارتها.

 -2 .1على الفرد
تنطبق هذه املدونة على كافة املستويات ضمن مجموعة  TOUSبما في ذلك على سبيل الذكر ال الحصر هيئات
والعمال جميعا ً.
اإلدارة ،وأعضاء مجلس اإلدارة وهيئات املراقبة
ّ

 - 3 .1على األطراف الثالثة
ت ــنطبق ه ــذه امل ــدون ــة ،ق ــدر اإلم ــكان ،ع ــلى م ــق ّدم ــي الخ ــدم ــات ،وامل ــوزّع ــني ،وأص ــحاب االم ــتياز ،وم ــال ــكي اإلج ــازات،
وأي ف ــرد أو
وال ــوك ــالء ،والش ــرك ــات ال ــتاب ــعة وال ــفرع ــية ف ــي امل ــذك ــورة ف ــي ال ــفقرة  1- 1أع ــاله ،وع ــمالء مج ــموع ــة ّ TOUS
شـركـة تسـتخدم أو يـمكن أن تسـتخدم عـالمـة  TOUSأو يـمكن ألدائـها أن يـؤثّـر عـلى الـعالمـة املـذكـورة .وكـلما كـان مـن
املــمكن أن يــصبح هــذا االنــطباق مســتحيالً ،تــقتصر االتــفاقــات عــلى تــلك الشــركــات الــتي تــملك ســياســات مــشابــهة ،أو
ـتصرفــات تــخالــف املــبادئ املــنصوص عــليها فــي هــذه املــدونــة ،وتــفرض اإلجــراءات الــتشغيلية،
عــلى نــح ٍو بــديــل ،مــنعا ً لـ
ّ
وإجراءات املنع وأنظمة املراقبة بشكل عقود.

 – 4 .1النطاق الجغرافي
تنطبق هذه السياسة على جميع أنشطة مجموعة  TOUSفي ّ
كل مكان ،سواء محليا ً أو دوليا ً.

 .2البيئة ،األمن الجماعي والصحة العامة
 -1 – 2تقوم مجموعة  TOUSبهذه النشاطات مع األخذ بعني االعتبار االلتزام التام بالبيئة واالستهالك األدنى
للموارد ورصد األثر البيئي.
أي مشاريع تبدأ وقد يكون لها أثر بيئي يجب أن تخضع لتقييم لهذا األثر في ٍ
وقت سابق.
ّ -2 -2
 – 3-2تقوم مجموعة  ،TOUSمن خالل الشركات ذات الصلة ،بأعمال رصد إلزامية للتهديدات البيئية مثل
التصريف ،واالنبعاثات ،والضجيج ،واالهتزازات ،والنفايات والغازات املد ّمرة لطبقة األوزون.
 -4-2سوف تهت ّم مجموعة  TOUSباالستخدام العقالني للموارد ،واحترام البيئة واالستدامة على املستويات كافة.
 -5-2باإلضافة إلى ذلك ،يت ّم رصد أي نشاط أو منتج يش ّكل خطرا ً على األمن الجماعي أو الصحة العامة أو
التسمم أو أي حالة أخرى.
ينشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء جراء
ّ

 .3الحق في الخصوصية
 -1 – 3تحترم مجموعة  TOUSوتحمي الحق في الخصوصية لجميع األفراد الذين يق ّدمون بياناتهم الشخصية
أو معلوماتهم السرية في سياق العالقة مع املجموعة.
أي خدمة جديدة
 -2 -3وتمت ّد هذه الحماية إلى املوظفني ،والعمالء ،واملتعاونني مع مجموعة  TOUSوتنطبق على ّ
يت ّم تطويرها ضمن املجموعة منذ بدء املشروع وتصميمه.
 -3 -3تجمع البيانات من األفراد في الوقت املناسب مع املوافقة اإللزامية واملعلومات ذات الصلة بحيث يعرف
الفرد مسبقا ً النطاق والهدف من معالجة بياناته عبر حمالت التسويق.
تتضمن صفحات مجموعة  TOUSاإللكترونية سياسات خاصة بالخصوصية وملفّات تعريف االرتباط
– 4 -3
ّ
تب ّلغ الزائرين بالنطاق والهدف من معالجة البيانات.
 -5 -3تتح ّكم مجموعة  TOUSبالقنوات التي يت ّم من خاللها جمع البيانات الشخصية وتخرص على استيفاء
معايير االلتزام كافة.
 -6-3تحفظ البيانات وفق إجراءات األمن الواجبة التي تتطابق مع طبيعة هذه البيانات.
 -7-3تت ّم عمليات املراجعة واملعاينة الناتجة عن تطبيق نموذج املنع واملراقبة وهذه املدونة بما يتفق مع بروتوكول
خاص يضمن احترام خصوصية الفرد املعني وكرامته.
وأي إبالغ إلى دائرة األخالقيات من قبل ّ
كل من يتو ّلى ذلك.
 -8-3تت ّم املحافظة على خصوصية تقييم األهلية ّ

 .4الحق في املساواة
 -1 -4تبنى عالقات العمل ضمن مجموعة  TOUSعلى مبادئ االحترام املتبادل واملساواة.

ألي إثنية
أي فرد بسبب اإليديولوجية ،أو الدين ،أو املعتقد ،أو االنتماء ّ
أي نوع من أنواع التمييز ض ّد ّ
 -2-4يحظر ّ
أو عرق أو أمة ،أو بسبب الجنس أو امليل الجنسي أو الوضع العائلي أو املرض أو اإلعاقة ،أو بسبب التمثيل
بعمال آخرين ضمن املجموعة أو بسبب استخدام أي لغة رسمية.
القانوني أو النقابي للعمال ،أو الروابط العائلية ّ
 -3-4على مجموعة  TOUSأن تضمن احترام هذا املبدأ على املستويات كافة.

 .5األمن في مكان العمل
أي أعمال تنفذ في مجموعة  TOUSيحب أن تستوفي الشروط األمنية املحددة في قواعد تجنّب مخاطر
 -1-5إ ّن ّ
العمل.
كل مكان عمل ّ
 -2-5يجب أن يرفق ّ
وكل نشاط بالوصف املالئم أو بملف تقني تعطى فيه االلتزامات الواجبة
الستيفاء الشروط األمنية ذات الصلة.
العمال بالتقيّد بها .ويحظّر إلغاء
 -3-5تلزم مجموعة  TOUSبإجراءات األمن املنصوص عليها في القانون ويلزم
ّ
أي تدبير أمني أو متصل بتحسني بيئة العمل.
أو إزالة ّ
تتضمن السياسات والقواعد واإلجراءات ووصف مكان العمل ،عند اللزوم ،االلتزامات واملعايير الخاصة
-4-5
ّ
باملراقبة على جميع مستويات مجموعة .TOUS

 .6حقوق العمل
تضر
أي شروط عمل أو ضمان اجتماعي من شأنها أن
 -1-6من غير الجائز في مجموعة  TOUSأن تُفرض ّ
ّ
العمال املعترف بها في القانون أو قمعها أو تقييدها ،كما من غير الجائز فرض أي التزامات جمعية أو
بحقوق
ّ
فردية عليهم.
 -2-6يلزم ّ
كل عامل يت ّم توظيفه بالتسجيل في نظام الضمان االجتماعي.
العمال األجانب برخصة العمل املطلوبة .ال يجوز تطبيق أي محاكاة لالتفاقات.
 -3-6يوظّف
ّ
أي عروض وظائف كاذبة أو
 -4-6تخضع عملية التوظيف لوسائل تضمن عروض العمل الصادقة ،وال يجوز نشر ّ
احتيالية.
 -5-6تُضمن خصوصية طالبي الوظائف وكرامتهم عند معالجة البيانات الواردة في سيرتهم الذاتية والتحقيق في
أي إحاالت سواء مباشرة أو عبر مواقع التواصل االجتماعي أو من خالل أرباب العمل السابقني.
ّ
العمال في اإلضراب.
 -6-6تحترم مجموعة  TOUSحرية االتحاد وحق
ّ
 -7-6في حالة التعاقد مع مق ّدمي خدمات أجانب ،تضمن مجموعة  TOUSاحترام حرية ّ
كل منهم والحرية من
استغالل األطفال في العمل.

 .7السوق واملستهلكون
موجه نحو استدرار املنفعة أو
أي سلوك
ّ
 -1-7يستند أداء السوق إلى مبادئ املنافسة وتكافؤ الفرص ،ويمنع ّ
الفائدة أو التحسني بصورة غير مخلصة أو احتيالية تجاه أي وكيل في السوق بما في ذلك على سبيل الذكر ال
الحصر ّ
كل من العمالء ومق ّدمي الخدمات واملنافسني.
 -2-7وعليه ،تعتبر أشكال السلوك املدرجة أدناه غير أخالقية وبالتالي يحظر بشدة ما يلي:
 .1الوصول غير املسموح به للمعلومات املحاطة بالسرية والخاصة بالشركات األخرى
التجسس الصناعي.
.2
ّ
 .3الكشف عن أسرار العمل.
يخص أي نوع من األعمال أو الصفقات.
 .4استخدام املعلومات السرية ،سواء داخليا ً أو خارجياً ،فيما
ّ
 .5اإلعالنات الكاذبة.
أي نوع.
 .6الغش واالحتيال والخداع من ّ
 .7نشر اإلشاعات الكاذبة حول املنتجات والخدمات الخاصة باألطراف الثالثة ،وأحوال السوق ،وما إلى ذلك.
 .8املناورات الهادفة لتغيير أسعار األطراف الثالثة.
 .9املناورات الهادفة لتعديل األوراق املالية لشركة ما أو قيمتها.
 .10إساءة استخدام املسابقات العامة.
 .11تزوير وسائل الدفع.
 .12املناورات الهادفة لوضع الشركات ضمن مجموعة  TOUSفي وضع اإلعسار من أجل االحتيال على
الدائنني.
 -3-7مع عدم اإلخالل بالطابع العام ملا سبق ،تولى عناية خاصة ألشكال السلوك املحظورة التالية:
 .1الوصول إلى البيانات واملعلومات التقنية أو استراتيجيات العمل الخاصة باملنافسني من خالل
مق ّدم خدمات مشترك أو أحد األقارب أو جهات اتصال معينة أو من خالل تحقيق يطال
املعلومات غير تلك املتاحة للعامة.
 .2إعطاء إشارات أو وعود كاذبة لعميل معني أو للسوق عموما ً حول جودة أو مواصفات منتج معني
سواء كان ملكا ً لشركة منافسة أو خاصا ً بها.
 .3تزوير معلومات مالية واقتصادية عن مجموعة  ،TOUSوبخاصة الحسابات السنوية.
 .4نشر اإلشاعات على مواقع التواصل االجتماعي ،واإلعالم الجماهيري أو العمالء حول شركة
أي شركة أخرى.
منافسة أو شركات أو خدمات منافسة أو حول ّ

 .5استغالل املعلومات السرية التي يتم الوصول إليها من خالل القيام بالوظيفة أو من خالل مكان
العمل ضمن مجموعة  TOUSمن خالل اإلسناد إلى أطراف ثالثة ،بيع أو استخدام أو بيع
أي صفقة أو عمل.
األوراق املالية أو ّ
بأي أداء غير مخلص يضع مجموعة  TOUSفي موقع مميز بالنسبة إلى السوق.
 .6القيام ّ

 .8الفساد
 -1-8تبني مجموعة  TOUSعالقاتها مع القطاعني العام والخاص ،على الصعيدين املح ّلي والدولي ،على مبادئ
موجهة نحو االستفادة بطريقة غير قانونية على حساب املنافسني ،أو
أي عمل
ّ
الشفافية وتكافؤ الفرص وتمتنع عن ّ
السوق أو أي اتفاقات سواء عامة أو خاصة.
 -2-8وبالتالي ،يحظر تقديم املال أو الهدايا أو أي سلع أخرى ذات قيمة اقتصادية أو سهمية إلى أي عمال من
القطاعني العام أو الخاص أو املدراء بهدف الحصول على أي فائدة لصالح مجموعة .TOUS
 -3-8تعتمد مجموعة  TOUSسياس ًة مناهض ًة للفساد وقواعد خاصة بنفقات السفر والتمثيل.
أي عمل أو استراتيجية بشأن توجيه أداء أحد العاملني أو الهيئات العامة أو التأثير عليها من خالل سوء
 -4-8إ ّن ّ
استخدام حالة ناتجة عن عالقة شخصية سواء مع الشخص املذكور أو أحد العاملني أو الهيئات العامة من أجل
الحصول على قرار تنشأ أو يمكن أن تنشأ عنه ،سواء مباشرة أو غير مباشرة ،فائدة اقتصادية أو من شأنه أن
يجنّب الشركة أو طرف ثالث يصنّف على أ ّنه استغالل للنفوذ.
 -5-8يحظر استغالل النفوذ بأشكاله كافة .ومع عدم اإلخالل بالطابع العام ملا سبق ،تولى عناية خاصة لألنشطة
املحظورة التالية:
 .1التأثير املباشر على عامل من القطاع العام أو هيئة عامة.
 .2التأثير غير املباشر من خالل القبول بعرض طرف ثالث.
 .3التأثير من خالل خدمة من قبل أطراف ثالثة.
 -6-8يسمح ملجموعة  TOUSبأن تقيم عالقات مع أحزاب سياسية بما يتفق مع القوانني السارية ومع االلتزام
بقواعد تمويل األحزاب السياسية في مختلف أرجاء الدول التي تنشط فيها.
 -7-8ال يسمح بأي هبات أو مساهمات إلى األحزاب السياسية أو املؤسسات التابعة لها.
 -8-8قبل القيام بأي مساهمة إلى منظمة غير حكومية ،أو جهة راعية أو أي مشروع آخر سواء كان اجتماعياً ،أو
يخص الوجهة الفعلية للمساهمة.
ثقافياً ،أو خيرياً ،أو رياضياً ،ينبغي ملجموعة  TOUSأن تطبق البروتوكول فيما
ّ
ٍ
 -9-8في ّ
لشخص معني أو
جراء املصلحة الفردية
كل مرة يمكن أن يتأثر بها نشاط أو قرار متع ّلق باألعمال ّ
ملجموعة من األشخاص ضمن مجموعة  ،TOUSأو ملصلحة طرف ثالث في الحالة التي يكون فيها للطرف الثالث
ارتباط شخصي بما سبق ،تصنّف هذه الحالة ضمن حاالت "تضارب املصالح" وفق التعريف السائد لها.
 -10-8تُلزم جميع الشركات ضمن مجموعة  ،TOUSوعلى املستويات كافة ،بتجنّب أي حالة تضارب مادي
للمصالح .وملّا كانت مجموعة  TOUSشركة عائلية أقيمت في مدينة تتوفر فيها خدمات محدودة ،يسمح بتقديم

العمال أو مع املدراء في
الخدمات من قبل الشركات أو املهنيني الذين تجمعهم عالقات عائلية أو صداقات مع
ّ
املجموعة .وفي أي حالة يتص ّور أو يتوقع فيها وقوع تضارب مادي للمصالح ،يطلب من لجنة االمتثال إجراء تقييم
لهذه الحالة.
 -11-8في حاالت الدخول أو التجارة أو التأسيس من خالل دول أجنبية ،ال يسمح بأي هدايا أو مبالغ نقدية تق ّدم
إلى العاملني في القطاع العام لهذه الدول األجنبية من أجل تيسير قرار عام ،أو الحصول على رخصة استيراد أو
منفعة أو أي نوع من الخدمات.

 .9الضريبة والضمان االجتماعي
 -1-9تتو ّلى مجموعة  TOUSأداء هذه االلتزامات وفقا ً ألنظمة الضريبة والضمان االجتماعي.
 -2-9يجب أن تعكس حسابات مجموعة  TOUSوبشك ٍل مالئم الوضع االقتصادي بما في ذلك على سبيل الذكر
بأي سوء تقدير للمداخيل أو املنافع املستحقة.
ال الحصر املداخيل واملدفوعات .وال يسمح ّ
 -3-9يجب أن تتو ّ
خى شركات مجموعة  TOUSالحذر فيما يتع ّلق بأي عميل أو مقدم للخدمات يحاول استخدام
أي بالغ عن خطر مشتبه به في هذا املجال يجب أن يرفع
إطار عمل مجموعة  TOUSلغايات غسل األموال .وإ ّن ّ
فورا ً إلى دائرة األخالقيات.
ألي منظمة أو شركة يمكن أن تكون مرتبطة بتمويل
أي صفقة أو مدفوعات ّ
أي بالغ عن ّ
 -4-9كذلك األمر ،يرفع ّ
اإلرهاب.
 -5-9ينبغي ملجموعة  TOUSالح ّد من املدفوعات النقدية قدر املستطاع.
ٍّ
بسجل
مفصل يتضمن أي مبالغ
 -6-9في الحاالت التي تكون فيها املدفوعات النقدية مطلوب ًة ،ينبغي االحتفاظ
ّ
مدفوعة ،مع املوضوع ،والتاريخ ،واملستفيد.
ألي أفراد أو شركات غير املعنيني بعقد أو فاتورة مع مجموعة  TOUSما لم تتوفّر
 -7-9ال تصدر أي مدفوعات ّ
أسباب قانونية تفرض هذه املدفوعات من قبيل الحجز أو التكليف وما إلى ذلك.
 -8-9ال يجوز تلقي أي مدفوعات من أي أفراد أو شركات غير املعنيني بعقد أو فاتورة مع مجموعة  TOUSما لم
تتو ّفر أسباب قانونية تفرض هذه املدفوعات من قبيل الحجز أو التكليف وما إلى ذلك.

 – 10امللكية الصناعية والفكرية
 -1-10تستند مجموعة  TOUSفي سياسة إنشاء األصول غير امللموسة على مبدأ التشجيع على اإلبداع
واالبتكار.
 -2-10يحظر بشدة أي نسخ أو إعادة إنتاج أو تحويل أو تكييف أو تعديل أو نقل أو توزيع أي أصول غير
ملموسة تابعة لطرف ثالث ،بكليتها أو بجزئيتها ،من دون اإلذن الواجب ،الذي يت ّم الحصول عليه وكفالته في ٍ
وقت
سابق.
 -3-10تشمل األصول املحمية بامللكية الفكرية الكتب ،والفيديوهات ،واألعمال املوسيقية ،والخطوط الطباعية،
وحمالت التسويق ،والشعارات ،واملطويات ،وقائمات املنتجات ،والكتابات ،والخطابات ،والعروض ،والتقارير،

والدراسات ،والرسوم ،والرسوم الغرافيكية ،واللوحات ،والشرائط املصورة ،واملشاريع ،والخطط ،والخرائط،
والنماذج ،والتصاميم الهندسية أو املعمارية ،وبرامج الكمبيوتر ،حتى وإن لم يكن رمز امللكية الفكرية أو حفظ
الحقوق مذكورا ً صراح ًة.
 -4-10يجب إيالء عناية خاصة لتنزيل املحتوى والبرامج عبر اإلنترنت والذي يجب أن يكون مرخصا ً من الجهة
محرك غوغل مثالً .يجب أن
محركات البحث مثل
املالكة لهذا املحتوى والبرامج حتى وإن ت ّم الوصول إليها عبر
ّ
ّ
تكون جميع البرامج في أجهزة الكمبيوتر واألجهزة املحمولة الخاصة بالشركات ضمن مجموعة  TOUSحائزة
على الرخص املالئمة.
 -5-10وتنطبق الحماية نفسها على العالمات التجارية املسجلة ،وبراءات االختراع ،والتصاميم الهندسية ،وأسماء
املجاالت وغير ذلك من األصول غير امللموسة املحمية بموجب امللكية الصناعية.

 -11األمن املعلوماتي
 -1 -11يجب أن تبذل شركات مجموعة  TOUSالعناية الواجبة على جميع املستويات فيما يتع ّلق بمنع ورصد
الجرائم املرتكبة من خالل تكنولوجيا املعلومات.
 -2-11مع عدم اإلخالل بالطابع العام للجرائم السابقة الذكر والتي تع ّد من أشكال السلوك املحظورة ،تشمل هذه
الجرائم ما يلي:
 .1الوصول غير املر ّ
أي شركة أو
خص له إلى األنظمة املعلوماتية الخاصة باملنافسني ،أو العمالء أو ّ
منظمة أخرى سواء كانت من القطاع العام أو الخاص.
تضر باألصول املادية أو غير امللموسة.
 .2نشر الفيروسات أو البرامج التي من شأنها أن
ّ
 .3هجمات الحرمان من الخدمة.
 .4إساءة استخدام املزادات اإللكترونية.
 .5أي أضرار أخرى خاصة بأجهزة الكمبيوتر بما في ذلك التخريب أو التعديل البسيط للبيانات أو
ٍ
بطرف ثالث.
املعلومات املدرجة في نظام الحاسوب الخاص
وأي نوع من
 .6االحتيال اإللكتروني بما في ذلك عمليات التصيّد االحتيالي ،والتوجيه االحتيالي ّ
الغش املبني على استخدام تكنولوجيا املعلومات أو الهندسة االجتماعية.
 .7نشر اإلشاعات واملراجعات واملقاطعات عبر اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي ،بما في ذلك
أي نوع.
إعادة التغريدات والرسائل املح ّولة من ّ
 .8إنتاج عروض ترويجية وحمالت إعالنية احتيالية.
 .9انتهاك حق امللكية الفكرية املتع ّلق باألصول التكنولوجية.
التجسس الصناعي عبر اإلنترنت.
.10
ّ
 .11اكتشاف أسرار العمل التي يت ّم الحصول عليها عبر اإلنترنت والكشف عنها.
 .12تحويل قاعدة البيانات أو نقلها على نح ٍو غير مر ّ
خص له.

 .13الوصول أو التحويل غير املر ّ
خص له للبيانات السرية الخاصة باألفراد.
 .14األبحاث على مواقع التواصل االجتماعي التي تنتهك خصوصية الفرد.
 .15تسجيل أسماء املجاالت التي تستخدم العالمات التجارية الخاصة باألطراف الثالثة وأسماء
الشركات.
 .16غسل األموال عبر الصفقات اإللكترونية أو االستهالك الشخصي.
 .17استغالل األطفال في املواد اإلباحية.
 -3-11تنظّم مجموعة  TOUSتفاصيل شروط استخدام املوارد الخاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من قبل
املستخدمني سواء داخليا ً أو خارجيا ً.

 -12أنظمة التخطيط الحضري
 -1 – 12تستند مجموعة  TOUSإلى أنظمة التخطيط الحضري والقوانني املرعية على املستوى الوطني ،وعلى
املستويني اإلقليمي أو املح ّلي في ّ
التوسع
كل ما يتعلق بإدارة العقارات ،والعمليات والبناء والتشييد وإدارة
ّ
الحضري.
توسع حضري في األماكن غير املر ّ
خصة لها من
 -2-12ال تقوم مجموعة  TOUSبأي أعمال بناء أو تشييد أو ّ
املخصصة للطرقات ،أو الحدائق العامة ،أو امللكيات العامة أو األماكن املعترف بها قانونيا ً أو
قبيل األراضي
ّ
إداريا ً على أنها مناظر طبيعية أو ذات قيمة إيكولوجية ،أو فنية ،أو تاريخية ،أو ثقافية أو لألسباب نفسها التي
تعتبر ذات حماية خاصة.
 -3-12ال تتعاون مجموعة  TOUSفيما يتعلق بانتهاك قواعد النظام اإلقليمي أو الحضري سواء بإعادة التأهيل
األرضي أو تعديل أدوات التخطيط ،أو مشاريع التحضر ،أو التقسيم ،أو إعادة التقسيم ،أو البناء ،أو اإلذن
بالبناء.

 -13نموذج املنع واملراقبة
تتضمن نموذجا ً خاصا ً للمنع واملراقبة تجنّبا ً ألي جرائم أو
 -1- 13تتبع مجموعة  TOUSسياسة منع ومراقبة
ّ
مخالفات.
يتوسع نموذج املنع واملراقبة بالعناصر البشرية والتنظيمية والوثائقية األساسية ملجموعة  TOUSمن أجل
-2-13
ّ
تجنّب انتهاك القانون وال سيما األفعال التي يمكن أن تصنّف كجرائم بموجب القوانني الجنائية.
 -3-13تتنبّه مجموعة  TOUSإلجراءات املنع واملراقبة املنصوص عليها في نموذج املنع واملراقبة وتطبيقها الفعال
بحيث يتيح نظام التنظيم الذاتي إلغاء أي سلوك من شأنه أن يه ّدد سمعة مجموعة  TOUSفي السوق وأصولها
سواء املادية منها أو غير امللموسة.
 -4-13يت ّم تكييف نموذج املنع واملراقبة ليتالءم مع أي اجتهادات أو سوابق قضائية أو تعديالت على القوانني
الجنائية السارية القابلة للتطبيق على معايير املنع واملراقبة كما هو منصوص عليها.

 -14دائرة األخالقيات واإلبالغ عن املخاطر
 -1-14تطلب مجموعة  TOUSعلى كافة املستويات اإلبالغ عن أي مخاطر ،سواء داخل الشركة أو خارجها ،من
تضر بأي فرد أو شركة.
شأنها أن
ّ
 -2-14كما يجب اإلبالغ عن أي انتهاكات للقانون أو مدونة األخالقيات أو القواعد.
 -3-14تك ّلف مجموعة  TOUSدائرة أخالقيات بمعالجة اإلشعارات املتعلقة بحاالت املخاطر أو االنتهاك وأي
مقترح حول تحسني نموذج املنع واملراقبة.
 -4-14يجب اإلبالغ إلى دائرة األخالقيات عبر البريد اإللكتروني على العنوان التاليcanaletico@tous.com :

 -5-14تتو ّلى لجنة األخالقيات معالجة البالغات التي تتلقاها الدائرة ويسمح لها بالتعويل بهذه اإلدارة على شركة
أو مكتب لطرف ثالث؟
 -6-14تُعامل البالغات املرفوعة إلى دائرة األخالقيات بأكبر قدر ممكن من السرية.

 -15النظام التأديبي والعقوبات
أي انتهاك للقوانني أو هذه املدونة أو القواعد مخالف ًة تقترن بعقوبة متناسبة مع خطورة املخالفة وفقا ً
 -1-15إ ّن ّ
ألحكام االتفاقيات التي تقوم بها شركات مجموعة .TOUS
 -2-15يح ّدد النظام التأديبي وفقا ً لالتفاقات الجماعية ذات الصلة أو االتفاق املستخدم من قبل دائرة املوارد
البشرية.
 -3-15تباشر العملية التأديبية بنا ًء على شكوى أو بالغ أو نتائج تحقيق أو أي وسيلة أخرى تضيء على االنتهاك
املدعى به للجنة األخالقيات.
 -4-15تت ّم بروتوكوالت التحقيق في االنتهاكات املزعومة وفقا ً لسياسة املنع واملراقبة الخاصة بمجموعة TOUS
وتعامل بسرية.

 -16التحديث والتحسني
ضمن أي تحسينات من شأنها أن تح ّدد بشك ٍل أفضل
 -1-16تخضع هذه املدونة للتحديث باستمرار بحيث تُ ّ
معايير السلوك املثالية ضمن مجموعة .TOUS
 -2-16تتو ّلى لجنة االمتثال باستمرار التحقق من تطبيق هذه املدونة ونموذج املنع واملراقبة وتقترح التعديالت في
الحاالت التالية:
 .1متى يتوفّر دليل على حدوث إخالل جوهري بهذه املدونة أو القواعد.
 .2متى تتغير هوية مجموعة  TOUSأو أنشطتها.
 .3متى تتغير أنظمة مراقبة مجموعة .TOUS
 -3-16تعمل لجنة األخالقيات ولجنة االمتثال على تطبيق البروتوكول املح ّدد في املرفق الخامس من نموذج املنع
واملراقبة من أجل التحقيق في الحوادث أو انتهاكات هذه املدونة أو نموذج املنع واملراقبة املدعى بها.

 -4-16في ّ
كل مرة تالحظ فيها لجنة األخالقيات أو لجنة االمتثال مجاالً للتحسني في أثناء التحقيق في أحد
املخاطر ،يت ّم إصدار مقترح خاص بالتحسني ويرفع إلى الدائرة ذات الصلة مع تحديد الفرد املسؤول واملهلة
الزمنية للمتابعة.

 -17عالقة املبادئ بالقوانني الجنائية
ٍ
وجنايات منصوص عليها في
ألي فع ٍل يش ّكل انتهاكا ً للمبادئ الواردة في هذه املدونة أن يتصادف مع جرائم
يمكن ّ
القوانني الجنائية اإلسبانية.
تق ّدم تفاصيل هذه املصادفات أدناه:
املبادئ

الجرائم ذات الصلة

األمن والنظافة في مكان العمل

انتهاك القوانني املتعلقة بتجنّب املخاطر في مكان
العمل

العمال
حقوق
ّ

العمال
الجرائم ض ّد حقوق
ّ

حماية حرية االتحاد
حماية املساواة
حماية الخصوصية

جرائم الخصوصية

حماية القاصرين

استغالل القاصرين

حماية املواطنني األجانب

استغالل املواطنني األجانب

حماية البيئة

الجرائم البيئية

حماية األمن الجماعي

الجرائم ض ّد األمن الجماعي

حماية الصحة العامة

الجرائم ض ّد الصحة العامة

حماية السوق واملستهلك

اإلعالنات الكاذبة
اإلشاعات االحتيالية
التغيير في األسعار وقيمة األوراق املالية
التزوير بشأن وسائل الدفع
اإلعسار االحتيالي
التجسس الصناعي
ّ

املنافسة

سوء استخدام املسابقات العامة

االمتثال لاللتزامات القانونية

جرائم مكتب الضريبة والضمان االجتماعي

منع الفساد
عدم تمويل األحزاب السياسية

الفساد العام
الفساد الخاص

الفساد الدولي
استغالل النفوذ
عدم استخدام املعلومات السرية

استخدام املعلومات السرية

منع غسل األموال

غسل األموال

حماية األمن املعلوماتي

الضرر بالكمبيوتر

احترام امللكية الفكرية

جرائم امللكية الصناعية والفكرية

حماية القواعد الحضرية

الجرائم الحضرية

هذا النص عبارة عن ترجمة عن النسخة اإلنكليزية ملدونة أخالقيات مجموعة  TOUSالوطنية والدولية املوافق عليها
من قبل مجلس إدارة الشركة ،علما ً أ ّن النسخة اإلنكليزية هي بدورها ترجمة للنسخة اإلسبانية .في حال حدوث
أي تناقض بني النسخة األصلية والترجمة ،تغلب النسخة اإلسبانية.

