
مدونة قواعد السلوك 
Mitsubishi Electric Group



Issued on March, 2023 (the 3rd edition)
Issued by Corporate Legal and Compliance Division, Mitsubishi Electric Corporation
Secretariat: Corporate Legal and Compliance Division, Mitsubishi Electric Corporation

Mitsubishi Electric Group Code of Conduct

الخاتمة

التي  االجتماعیة  واألعراف  واللوائح  القوانین  وتلخص  تجمع  موحدة  سلوك  قواعد  ھي  إلكتریك  میتسوبیشي  بمجموعة  الخاصة  السلوك  قواعد  مدونة 
أن  علینا  یجب  التي  الكیفیة  تحدد  وھي  األعمال,  تنفیذ  عند  واحترامھا  مراعاتھا  إلكتریك  میتسوبیشي  مجموعة  في  موظف  و  مسؤول  كل  على  یتعین 
نتصرف بھا على أساس یومي. بمراجعة مدونة قواعد السلوك، وضعنا شعار االمتثال "تصرف بنزاھة دائماً" كتعبیر رمزي عن مدونة قواعد السلوك. 

فیما یلي ملخص ألفكارنا التي أدت إلى إنشاء شعار االمتثال.

من السھل فھم سبب ضرورة االمتثال للقوانین واألنظمة واحترامھا. ومع ذلك، ما ھي األعراف االجتماعیة, وماذا یعني االمتثال لألعراف االجتماعیة 
واحترامھا؟

تعبّر  بمعنى آخر، فھي  المجتمع.  التي تحكم  للمعتقدات والمواقف والسلوكیات  لكنھا مقبولة,  قواعد غیر رسمیة،  بأنھا  ف األعراف االجتماعیة عادة  تُعرَّ
عن نظرة المجتمع وتوقعاتھ ومطالبھ. وبالنسبة للكیان المؤسسي، یعتبِر أصحاب المصلحة أنھ یلزم وفق األعراف االجتماعیة القیام باألنشطة المؤسسیة 
شركاء  ویتوقع  صحیح،  بشكل  المالیة  البیانات  بإعداد  ستقوم  الشركة  أن  والمساھمون  المستثمرون  یعتقد  تحدیداً،  أكثر  وبشكل  ومناسب.  عادل  بشكل 
المنتجات  ادعاءات جودة  أن  المنتجات على أساس  العمالء والمستھلكون  العقد، ویشتري  بھا في  التعھد  تم  التي  بالوعود  بأمانة  الشركة  تفي  األعمال أن 

صادقة وموثوق بھا.

بناء على  بذلك  القیام  یتوقعون بشدة ویطلبون منا  المصلحة اآلخرین  المجتمع وأصحاب  فإن  أرباح تجاریة،  التجاریة بغرض تحقیق  بأنشطتنا  نقوم  بینما 
بالضبط ما یشكل األعراف  القوانین واللوائح. ھذا ھو  احتیالیة، خارج إطار ما ھو مطلوب بموجب  النزیھ وبدون وسائل  باللعب  القائل  المبدأ األساسي 
مع  ومترادفة  الئقة  غیر  وسائل  واستخدام  التجاریة,  وعملیاتنا  أنشطتنا  في  األكاذیب  إدخال  أیضاً  بل  واللوائح،  القوانین  انتھاك  فقط  لیس  االجتماعیة. 
خیانة توقعات المجتمع وطلباتھ من مجموعتنا، إذ ستؤدي مثل ھذه االنتھاكات لألعراف االجتماعیة إلى اإلضرار بثقة أصحاب المصلحة في مجموعتنا 

وخسارتھا.

إن شعار "تصرف بنزاھة دائماً" یُظھر موقفنا وتصمیمنا على مواجھة توقعات المجتمع وطلباتھ من مجموعتنا, واالستجابة لھا بصدق.

لمدونة قواعد السلوك ھذه، وإن الفخر واالعتزاز  التنفیذ على أساس یومي وفقاً  أن یتم وضع شعار "تصرف بنزاھة دائماً" موضع  نرجو رجاء صادقاً 
المترتب على الحفاظ على المعاییر األخالقیة العلیا سیتغلغل إلى جمیع أنحاء وأماكن العمل لدینا.

۱ یونیو ۲۰۲۱
المؤسسي لجنة االمتثال 

إلكتریك میتسوبیشي  شركة 

المعاییر القانونیة واألخالقیة - احترام المجتمع



العصابات اإلجرامیة  ذلك  (بما في  للمجتمع  بإجراء أي عمل مع أي قوى معادیة  نقوم  لدینا أي عالقة ولن  تكون  لن   .۱
واإلرھابیین وتجار المخدرات)، وإذا تم تقدیم أي طلب من قبل قوى معادیة للمجتمع، فإننا نرفض ھذا الطلب.

نمتثل للقوانین واللوائح المعمول بھا لمكافحة غسیل األموال ومكافحة الفساد والقوى المعادیة للمجتمع.  .۲

مقاومة القوى المعادیة للمجتمع ومكافحة غسیل األموال



مراقبة االستیراد والتصدیر

یكون  أن  یحتمل  شخص  أو  منظمة  أو  بلد  أي  إلى  وبرامجھا  وخدماتھا  وتقنیاتھا  شركتنا  منتجات  نقل  منع  أجل  من   .۱
الداخلیة، وننفذ الرقابة  للقوانین واللوائح ذات الصلة والقواعد واإلجراءات  العالمیین، فنحن نمتثل  للسلم واألمن  عائقاً 

األمنیة المناسبة على الصادرات.
وأنظمة  لقوانین  وفقاً  دقیقة  تصریحات  بإجراء  نقوم  فإننا  ذلك،  إلى  وما  المنتجات،  أو  المواد  من  لوارداتنا  بالنسبة   .۲

الجمارك في كل بلد ومنطقة.

المعاییر القانونیة واألخالقیة - احترام المجتمع



نلتزم بالقوانین واللوائح البیئیة في البلدان والمناطق التي ندیر فیھا األعمال التجاریة, والقواعد واإلجراءات الداخلیة.   .۱
بتنفیذ أنشطتنا التجاریة على نحو یراعي  من خالل الحفاظ على إحساس قوي تجاه التغییرات في المجتمع، نقوم دائماً 

البیئة.
خالل  من  البیئیة  المشكالت  حل  على  نعمل  فإننا  أعمالنا،  أنشطة  من  العالمیة  البیئة  على  التأثیر  تقلیل  أجل  من   .۲

مجموعة واسعة من األنشطة التجاریة, ونتحدى أنفسنا لتطویر االبتكارات واإلبداعات في األعمال لألجیال القادمة.
قیماً  ونقترح  المصلحة،  المشترك مع أصحاب  التعاون واإلبداع  إلى جانب  النطاق،  والواسع  االستباقي  الحوار  نشجع   .۳

وأنماط حیاة جدیدة تنسجم مع الطبیعة.

الحفاظ على البیئة



نحترم حقوق اإلنسان, مع التأكد من فھمنا بشكل كاٍف للقوانین واللوائح ذات الصلة في البلدان والمناطق التي نمارس   .۱
فیھا أعمالنا, ونسعى جاھدین لعدم انتھاك شيء من حقوق اإلنسان.

ومنتجاتنا  التجاریة  ألنشطتنا  الكاملة  القیمة  سالسل  في  المشاركین  المصلحة  أصحاب  مختلف  من  التعاون  نرجو   .۲
وخدماتنا للمساعدة في تعزیز احترام حقوق اإلنسان في المجتمع ككل.

أو سمعنا أي  إذا رأینا  أو  المصلحة،  أو استشارة بخصوص حقوق اإلنسان من مختلف أصحاب  تلقینا أي شكوى  إذا   .۳
حتى  المسؤول  بالقسم  الفور  على  نتصل  فإننا  إلكتریك،  میتسوبیشي  مجموعة  أنشطة  في  اإلنسان  حقوق  ینتھك  سلوك 

یمكن اتخاذ إجراءات لحلھا.

احترام حقوق اإلنسان

المعاییر القانونیة واألخالقیة - احترام المجتمع



المؤسسیة  األنشطة  خالل  من  مستدام  مجتمع  تحقیق  في  ونساھم  المصلحة,  أصحاب  مختلف  مع  الثقة  عالقات  نقّدر 
لدینا. المساھمة االجتماعیة  وأنشطة 

المسؤولیات واألنشطة كشركة مواطنة

احترام المجتمع



نلتزم بقوانین وأنظمة العمل في البلدان والمناطق التي نمارس فیھا أعمالنا، والقواعد واإلجراءات الداخلیة.  .۱
نلتزم بقوانین وأنظمة السالمة والصحة، ونحرص على سالمة ورفاھیة جمیع موظفینا حتى یتمكنوا من البقاء بصحة   .۲

جیدة في العمل وبحالة صحیة جیدة ذھنیاً وجسدیاً.
نعمل على خلق والحفاظ على بیئات عمل مریحة یمكن فیھا لكل موظف العمل وھو مرتاح البال.  .۳

التوظیف العادل

المعاییر القانونیة واألخالقیة - احترام الموظفین



احترام حقوق اإلنسان للموظفین

نحترم حقوق اإلنسان في كل جانب من جوانب أنشطتنا التجاریة، ولن نسمح بعمل األطفال أو العمل القسري.  .۱
مع  نتعامل  كما  لواجباتھم.  وفقاً  والقدرات  والمھارات  والخبرة  التعلیم  الكتساب  عادلة  فرصاً  الموظفین  لجمیع  نوفر   .۲

جمیع الموظفین بإنصاف وفقاً لخبراتھم ومھاراتھم وقدراتھم وأدائھم وإمكانات نموھم.
من  للموظفین  فیھا  یمكن  عمل  بیئة  ونعزز  موظف,  كل  خصوصیة  ونقبل  العمل,  مكان  في  والشمول  التنوع  نقّدر   .۳

خلفیات متنوعة العمل مع بعضھم بشكل تآزري.
لن نسمح بأي شكل من أشكال التمییز على أساس العنصر أو العرق أو الجنسیة أو الجنس أو العمر أو المعتقدات أو   .٤

الدین أو الوضع االجتماعي أو التوجھ الجنسي أو ھویة الجنس أو اإلعاقة وما إلى ذلك في شروط التوظیف والعمل.
أي  أو  عدائي  أو  مھین  سلوك  أو  سمعة  تشویھ  أو  تشھیر  أو  أي مضایقة  في  ننخرط  ولن  موظف,  كل  حقوق  نحترم   .٥
أعمال أخرى تنكر حقوق اإلنسان في البلدان والمناطق التي نمارس فیھا أعمالنا. نتحقق من أقوالنا وأفعالنا باستمرار 

للتأكد من أنھا ال تثیر أي سوء فھم أو تصور لمثل ھذه األعمال التي تنكر حقوق اإلنسان.
عنھا  والكشف  بھا  واالحتفاظ  واستخدامھا  الشخصیة  البیانات  بجمع  ونلتزم  موظف،  لكل  الشخصیة  البیانات  نقّدر   .٦
غیر  الوصول  دون  تحول  ضمانات  وجود  من  التأكد  على  ونعمل  وآمنة,  وشفافة  وعادلة  قانونیة  بطریقة  حصراً 

المصرح بھ إلى البیانات الشخصیة وتسربھا وفقدانھا وتغییرھا.

احترام الموظفین



حمایة أصول الشركة وتجنب تضارب المصالح

تنفیذ  أجل  من  فقط  صحیح  بشكل  وندیرھا  والمعلومات)  الوقت  ذلك  في  (بما  ومواردھا  شركتنا  أصول  مع  نتعامل   .۱
األعمال وحمایتھا من االستخدام غیر السلیم أو إساءة االستخدام أو التلف أو الھدر.

المتصورة  أو  الفعلیة  المالیة  أو غیر  المالیة  أو  الشخصیة  لمصالحنا  نسمح  لن  لشركتنا.  المصالح  أفضل  لتحقیق  نعمل   .۲
أو  أو خصم  ھدیة  أو  أو قرض  دفعة  أي  نقبل  لن  تجاه شركتنا.  بواجباتنا  الوفاء  في  بالتأثیر على حكمنا  المحتملة  أو 
التأثیر على  الفعلي أو المتصور منھا ھو  التي یكون الغرض  ترفیھ أو أي منفعة أخرى من طرف ثالث، من األمور 
اتخاذنا للقرار أو الحصول على معلومات أو ممتلكات سریة لشركتنا، ألن ھذا ال یشكل تضارب مصالح فحسب، بل 

ھو رشوة أیضاً.
التجنب غیر عملي أو غیر ممكن،  نتجنب أي حالة تضارب فعلي أو متصور أو محتمل في المصالح. وعندما یكون   .۳

فإننا نكشف عن حالة التضارب في المصالح، ونطلب المشورة بشأن التنازل عن التضارب.

واألخالقیة - احترام المساھمین
المعاییر القانونیة 



التي  األخرى  الشركات  أو  شركتنا  عن  عامة  غیر  معلومات  أي  نستخدم  ولن  العامة,  غیر  معلوماتنا  سریة  على  نحافظ 
نصل إلیھا من خالل عملنا لمنفعة شخصیة أو لتحقیق منفعة لآلخرین (على سبیل المثال، للتأثیر على قرارنا أو قرار أي 

شخص آخر لشراء أسھم أو بیعھا).

حظر تداول المعلومات السریة التي یتم االطالع علیھا ضمن الشركة



بوضوح  وننقل  الداخلیة  واإلجراءات  والقواعد  األعمال,  فیھا  ندیر  التي  والمناطق  البلدان  وأنظمة  بقوانین  نلتزم   .۱
"الغرض" (فلسفة الشركة)  وسیاسات االدارة إلي ألصحاب المصلحة، بما فیھم المساھمین. واالفصاح عن معلومات 

الشركة بشكل مناسب ، بما في ذلك وضعنا المالي وحالة أنشطتنا التجاریة الأصحاب المصلحة 
للقوانین واللوائح, والقواعد واإلجراءات الداخلیة. نقوم بإجراءات محاسبیة مناسبة وفقاً   .۲

اإلفصاح عن معلومات األعمال واإلجراءات المحاسبیة

المساھمین احترام 

واألخالقیة - احترام المساھمین
المعاییر القانونیة 



المعامالت العادلة مع شركاء األعمال والموردین

حقوق  وتحترم  للقوانین،  تمتثل  التي  الجیدة،  المواطنة  الشركات  من  والموردین  األعمال  شركاء  مع  للعمل  نسعى   .۱
اإلنسان, وتحمي البیئة, وتقدم مواداً متسمة باألمان والجودة.

التجاریین  شركائنا  مع  ومنصفة  عادلة  معامالت  وإجراء  المتبادلة,  المنفعة  على  قائمة  عالقات  بإقامة  ملتزمون  نحن   .۲
وموردینا.



حمایة الملكیة الفكریة

والشعارات،  التجاریة،  والعالمات  والحزم،  المنتجات  وتصمیمات  االختراعات،  من  یخصنا  ما  حمایة  على  نعمل   .۱
األخرى  التجاریة  واألنشطة  والتسویق  والتطویر  البحث  أنشطة  ثمار  ھي  التي  الفنیة،  والمعرفة  التجاریة،  واألسرار 
والعالمات  التصمیم,  وحقوق  االختراع,  براءات  مثل  الفكریة  الملكیة  خالل  من  عنھا  وندافع  علیھا  ونحافظ  لدینا، 

التجاریة, وحقوق التألیف والنشر, ونقوم بالترویج الستخدامھا الفعال في األعمال التجاریة.
نحترم حقوق الملكیة الفكریة الساریة, ولن نتعدى على تلك التي تخص اآلخرین.  .۲

المعاییر القانونیة واألخالقیة - احترام العمالء والمستھلكین وشركاء األعمال



بناء العالقات العامة

نكسب  حتى  عنھا  واإلفصاح  المناسبة  واألسالیب  والتوقیت  المحتوى  ذات  المعلومات  تقدیم  على  فاعلة  بصورة  نعمل   .۱
تفھم وثقة العمالء والمستھلكین والمساھمین، إلخ.

األعراف  أو  اللوائح  أو  القانون  انتھاك  مثل  العامة،  لدى  الثقة  عدم  من  شيء  إلى  یؤدي  قد  حادث  وقوع  حالة  في   .۲
االجتماعیة في أي بلد أو منطقة، فإننا نكشف الحقائق في الوقت المالئم وبالشكل المناسب.



سمعة  تشویھ  أو  التشھیر  على  تنطوي  التي  التعبیرات  استخدام  ونتجنب  العادلة,  اإلعالنات  باستخدام  والمستھلكین  العمالء  مع  بدقة  نتواصل 
األطراف األخرى, أو اللجوء إلى ادعاءات مبالغ فیھا أو مضللة أو خادعة أو كاذبة.

اإلعالن العادل

المعاییر القانونیة واألخالقیة - احترام العمالء والمستھلكین وشركاء األعمال



اإللكترونیة  الھجمات  مخاطر  ضد  مناسب  بشكل  وحمایتھا  السریة  الشركات  معلومات  ضمان  على  نعمل   .۱
ذلك  في  بما  صیغھا،  بجمیع  المعلومات  على  الحمایة  تنطبق  ذلك.  إلى  وما  الداخلي,  السلوك  وسوء  الخارجیة, 

المعلومات الورقیة أو المحفوظة بوثائق إلكترونیة أو في طلبات وأنظمة تكنولوجیا المعلومات.
الخاصة  الالزمة  السریة  الشركات  معلومات  على  نحصل  بالغیر.  الخاصة  السریة  الشركات  معلومات  نحترم   .۲
بالغیر بطریقة قانونیة ومناسبة، ویشمل ذلك الدخول في اتفاقیات السریة بشروط مناسبة ومعقولة، ونقوم بحمایتھا 

وإدارتھا وفقاً التفاقیات السریة.

حمایة معلومات الشركة السریة
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بطریقة  والكشف عنھا حصراً  بھا  واالحتفاظ  واستخدامھا  الشخصیة  البیانات  بجمع  ونلتزم  الشخصیة،  البیانات  نقدر  نحن 
قانونیة وعادلة وشفافة وآمنة, ونعمل على التأكد من وجود ضمانات تحول دون الوصول غیر المصرح بھ إلى البیانات 

وتغییرھا. وفقدانھا  الشخصیة وتسربھا 

حمایة البیانات الشخصیة



سالمة المنتج وجودتھ

الصناعة,  ومعاییر  القانونیة,  المتطلبات  مع  ومتوافقة  عالیة,  وجودة  أمان  معاییر  ذات  وخدمات  منتجات  نقدم   .۱
ومواصفات العقود لدى العمالء.

اآلمن  االستخدام  لدعم  المنتج  أدلة  ونوفر  ومناسبة,  الفھم  سھلة  تحذیر  أو  تنبیھ  ملصقات  الستخدام  جاھدین  نسعى   .۲
لمنتجاتنا.

في  محتمل  غیر  خلل  وقوع  حالة  وفي  المنتجات،  في  القصور  أوجھ  حول  معلومات  جمع  على  استباقي  بشكل  نعمل   .۳
المنتج، فإننا ملتزمون باتخاذ إجراءات تصحیحیة مسؤولة وسریعة ومناسبة, وتدابیر وقائیة متكررة.



حظر الرشوة وغیرھا من الھدایا ووسائل الترفیھ غیر الالئقة

في كل بلد ومنطقة یكون لدینا فیھا معامالت تجاریة، لن نقبل بالرشوة والمبالغ األخرى غیر الصحیحة. إذا تم تقدیم   .۱
أي طلب للحصول على رشوة من قبل موظف عام أو فرد خاص أو شركة، فإننا نرفض ھذا الطلب.

والموزعین  الوكالء  وإدارة  بتعیین  نقوم  كما  بالنزاھة,  یتعلق  فیما  طیبة  بسمعة  تتمتع  أخرى  أطرافاً  نستعمل  إننا   .۲
أي  في  انخراطھم  عدم  لضمان  المناسبة  اإلجراءات  ونتخذ  بعنایة،  أخرى  ثالثة  أطراف  وأي  واالستشاریین  والتجار 

رشوة أو دفعات أخرى غیر صحیحة نیابة عنا.
المقدمة  الرعایة والتبرعات  الترفیھ والسفر وأعمال  الھدایا ووسائل  أن  التأكد من  نعمل على حمایة سمعتنا من خالل   .۳

قانونیة وشرعیة ومعقولة, ولن تثیر أي مظاھر غیر مالئمة.



المنافسة العادلة

بوسائل  والخدمات  المنتجات  ونؤّمن  ونوفر  بھا،  المعمول  المنافسة  أو  االحتكار  مكافحة  قوانین  لجمیع  نمتثل  نحن   .۱
ومناسبة. منصفة 

عندما نكون في موقع القوة في السوق، لن نستبعد المنافسین أو الداخلین الجدد من السوق بإساءة استخدام موقعنا.  .۲
الحساسة  المعلومات  تتضمن  المنافسة.  تقید  بطریقة  المنافسین  مع  معلومات حساسة  تبادل  أو  اتفاقیات  بإبرام  نقوم  لن   .۳
معلومات  أي  أو  اإلنتاج,  وقدرات  المبیعات،  وظروف  المبیعات،  وقدرات  المناقصات،  وأسعار  المبیعات،  أسعار 
تثیر  أن  شأنھا  من  بصورة  منافسینا  مع  نتواصل  لن  العام.  المجال  في  بسھولة  متاحة  وغیر  تجاریاً  حساسة  أخرى 

بشكل معقول سوء الفھم أو الشكوك في السلوكیات المناھضة للمنافسة.
مكافحة  قانون  بموجب  المحظورین  اآلخرین  البائعین  أو  التجار  أو  الموزعین  مع  ترتیبات  أو  اتفاقیات  نعقد  لن   .٤

االحتكار أو المنافسة في كل بلد أو منطقة، مثل: الحفاظ على سعر إعادة البیع.
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احترام العمالء والمستھلكین وشركاء األعمال

االمتثال للعقود

لن نبرم أي عقود تتعارض مع القوانین واألنظمة أو األعراف االجتماعیة.  .۱
نؤدي العقود التي أبرمتھا شركتنا بحسن نیة, ونواصل عملنا في كسب ثقة شركائنا في العمل.  .۲
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المعاییر القانونیة
واألخالقیة

المعاییر القانونیة
واألخالقیة



المقدمة

Compliance Promotion Structure
at group companies in Japan

Compliance Promotion Structure
at group companies outside Japan 

Compliance Promotion Structure
at Mitsubishi Electric Corporation

Business Area Owner/
General Manager

Regional Chief
Compliance Officer

（RCO）

※BA…Business Area

لكتریك إ میتسوبیشي  لمجموعة  االمتثال  تعزیز  ھیكل 

إلكتریك  میتسوبیشي  مجموعة  وموظفي  مسؤولي  جمیع  یتحمل  االمتثال"،  تعزیز  في  والموظفین  المسؤولین  "مسؤولیات  السابق  الجزء  في  ورد  كما 
المبادرة في تعزیز االمتثال في كل عمل تجاري. یرجى مالحظة  التجاریة, ویجب علیھم أخذ زمام  المسؤولیة عن ضمان االمتثال في تنفیذ األنشطة 

أن تعزیز االمتثال ال ینفصل عن تعزیز األعمال، ویجب على كل شركة وقسم أخذ زمام المبادرة في تعزیز االمتثال.
ال یخطر على بالك أبداً ترك موضوع االمتثال إلى قسم االمتثال أو مسؤول االمتثال الرئیسي / الشركة، بل قم بأخذ زمام المبادرة في تعزیز االمتثال 

في كل قسم وعمل تكون مسؤوالً عنھ.



االنتھاك عواقب 

صوتك -ارفع  ما  نتھاك  ا على  تطلع  عندما 

من فضلك ال  بشأنھ.  رئیسك  مع  التشاور  أو  الفور  على  بذلك  رئیسك  إبالغ  فیرجى  ینتھكھ،  قد  أو  االمتثال  ینتھك  ما  بفعل  علمت  إذا 
تغض الطرف. رجاء افعل الشيء الصحیح من خالل اإلبالغ عنھ.

یجب أن یستمع رئیسك الذي یتلقى التقریر إلیك بعنایة, وأن یتخذ تدابیر فعالة لضمان معالجة ھذا االنتھاك من خالل التشاور مع قسم 
أو  المشكالت  ترك  على  القائمة  واالستجابات  المواقف  مع  أبداً  التسامح  عدم  ینبغي  الشركة.   / الرئیسي  االمتثال  مسؤول  أو  االمتثال 

إخفائھا.
رئیسك  أن  أو  االمتثال  ینتھك  ربما  الذي  الشخص  ھو  رئیسك  كان  إذا  المثال،  سبیل  رئیسك، على  إبالغ  لك  المناسب  من  یكن  لم  إذا 

یترك المشكلة أو یخفیھا بعد استالم تقریرك، فیرجى إبالغ قسم االمتثال أو مسؤول االمتثال الرئیسي / الشركة عنھا.
االحتفاظ  یتم  ھویتك.  عن  الكشف  عدم  في  ترغب  كنت  إذا  خاصة  بالغ،  لتقدیم  المخالفات  عن  اإلبالغ  نظام  استخدام  أیضاً  یمكنك 
بالمعلومات التي یتم تلقیھا من خالل نظام اإلبالغ عن المخالفات والتحقیقات في سریة تامة، إال بالقدر الذي یقتضیھ القانون. االنتقام 

بسبب اإلبالغ محظور بموجب القوانین وسیاسات الشركة.
أكثر األمور أھمیة وصواباً ھو رفع الصوت بفاعلیة, فصوتك الشجاع سیجعل مجموعتنا أفضل.

قواعد  مدونة  أو  إلكتریك  میتسوبیشي  مجموعة  شركات  من  شركة  بأي  الخاصة  واإلجراءات  والقواعد  واللوائح  للقوانین  انتھاك  أي 
بكل  الخاصة  التوظیف  وسیاسات  لقواعد  وفقاً  اإلنھاء  إلى  والتحذیر  الشجب  من  تتراوح  تأدیبیة  إجراءات  إلى  یؤدي  قد  ھذه  السلوك 

شركة من شركات مجموعة میتسوبیشي إلكتریك، إلخ.
المسؤولیات  أو  ذلك)  إلى  وما  (األضرار،  المدنیة  الدعاوى  عن  أیضاً  المسؤولیة  المخالفون  األفراد  یتحمل  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة 
فرض  مع  الجنائیة،  أو  المدنیة  المسؤولیات  عن  المسؤولیة  أیضاً  الشركة  تتحمل  وقد  ذلك)،  إلى  وما  الغرامات،  (السجن,  الجنائیة 

عقوبات إداریة، والذي من شأنھ أن یضر بثقة أصحاب المصلحة ویؤدي إلى عواقب وخیمة ملموسة وغیر ملموسة.



واإلشراف،  اإلدارة  مناصب  في  موظفاً  أو  مسؤوالً  كنت  إذا  سبق،  ما  إلى  باإلضافة 
یلي: ما  فیجب علیك 

بصفتك قائداً یجب علیك ضمان االمتثال في مؤسستك لتعزیز االمتثال.  •
أخذ زمام المبادرة في تنفیذ االمتثال, والتصرف بنزاھة كنموذج یحتذى بھ لدى مرؤوسیك.  •

التحقق من القوانین واللوائح والقواعد الداخلیة والقواعد األخرى المتعلقة بمؤسستك, والتأكد من أنك ال تلتزم بھا فحسب، بل تقوم   •
أیضاً بإیصالھا ونشرھا بشكل مناسب في جمیع أنحاء قسمك.

إنشاء بیئة عمل یمكن فیھا لمرؤوسیك مناقشة أي قضایا أو شواغل بشأن االمتثال دون تردد.  •
اتخاذ اإلجراءات المناسبة، مثل تأكید الموقف لدى األطراف المعنیة، دون ترك األمور على ما ھي علیھ، إذا شعرت أن شیئاً ما   •

قد توقف في عملك الیومي.
اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لتصحیح أي مشكالت تخص االمتثال، بما في ذلك إبالغ رئیسك أو إدارة االمتثال أو مسؤول االمتثال   •

الرئیسي / الشركة على الفور، وعدم التسامح أو اإلھمال بھذا الشأن إطالقاً.

المقدمة



االمتثال تعزیز  في  والموظفین  المسؤولین  مسؤولیات 

یلي: ما  یجب علیك  إلكتریك  میتسوبیشي  في مجموعة  أو موظفاً  بصفتك مسؤوالً 

كن مسؤوالً عن تعزیز االمتثال, وأخذ زمام المبادرة في تعزیز االمتثال في قسمك وفي األعمال التجاریة التي تكون مسؤوالً   •
عنھا.

كن على علم بأن االلتزام باألخالقیات واالمتثال یشكل أساس استمرار عمل الشركة، وتأكد من االمتثال في تنفیذ جمیع األنشطة   •
التجاریة.

قم بتنفیذ األعمال وفقاً للقوانین واللوائح، وكذلك قواعد وإجراءات كل شركة ومدونة قواعد السلوك ھذه.  •
ال تحاول تحقیق الربح أو الكفاءة التشغیلیة على حساب االمتثال.  •



إذا كنت في حیرة بشأن ما إذا كان تصرفك أو قرارك صحیحاً، فاسأل نفسك األسئلة التالیة.
ولھ  قد یكون خاطئاً  اتخاذه  أو  بھ  القیام  تفكر في  الذي  القرار  أو  التصرف  فإن  الیقین،  یلي على وجھ  بـ "نعم" على كل ما  تتمكن من اإلجابة  لم  إذا 
أو  القانوني  القسم  أو  للتشاور مع رئیسك  بأمره وحدك، واالنتقال  القرار أو االنشغال  اتخاذ  أو  التصرف  الحالة، یُرجى عدم  عواقب وخیمة. في ھذه 
قسم االمتثال أو مسؤول االمتثال الرئیسي / الشركة, الخ. إذا كان بإمكانك اإلجابة بـ "نعم" على جمیع األسئلة على وجھ الیقین، فیرجى المضي قدماً 

وأنت واثق الخطى.

المقدمة



القویة  الموقف واإلرادة  النزاھة تعني  إلكتریك.  لجمیع مسؤولي وموظفي شركات مجموعة میتسوبیشي  یجب أن یكون شعار "تصرف بنزاھة دائماً" شعاراً 
لالستمرار في فعل الشيء الصحیح, والتمتع بسمات شخصیة من قبیل اإلنصاف والصدق واألمانة وتحّمل المسؤولیة عن سلوك الفرد واحترام اآلخرین.

بما أن كل واحد منكم یقوم بعملھ الیومي، فیرجى أن تسأل نفسك دائماً، "ھل أنا أتصرف بنزاھة؟" وأن تنظر ملیاً في أفعالك وقراراتك. في مواقف معینة، 
السلوك  سوء  اكتشاف  یتم  "لن  اإلطالق",  على  مشكلة  یشّكل  لن  االمتثال  عدم  من  "القلیل  التالیة:  األفكار  ببالك  تخطر  قد  صعوبات،  تواجھ  عندما  خاصة 
الشعار "تصرف  تذكر ھذا  الخطأ،  الطریق  للسیر في  لدیك میل  األفكار, ویتشكل  تستثیرك ھذه  یفعل ذلك". عندما  الجمیع  لكن  لیس صحیحاً،  ھذا", و "ھذا 

بنزاھة دائماً".

القویة  الموقف واإلرادة  النزاھة تعني  إلكتریك.  لجمیع مسؤولي وموظفي شركات مجموعة میتسوبیشي  یجب أن یكون شعار "تصرف بنزاھة دائماً" شعاراً 
لالستمرار في فعل الشيء الصحیح, والتمتع بسمات شخصیة من قبیل اإلنصاف والصدق واألمانة وتحّمل المسؤولیة عن سلوك الفرد واحترام اآلخرین.

بما أن كل واحد منكم یقوم بعملھ الیومي، فیرجى أن تسأل نفسك دائماً، "ھل أنا أتصرف بنزاھة؟" وأن تنظر ملیاً في أفعالك وقراراتك. في مواقف معینة، 
السلوك  سوء  اكتشاف  یتم  "لن  اإلطالق",  على  مشكلة  یشّكل  لن  االمتثال  عدم  من  "القلیل  التالیة:  األفكار  ببالك  تخطر  قد  صعوبات،  تواجھ  عندما  خاصة 
الشعار "تصرف  تذكر ھذا  الخطأ،  الطریق  للسیر في  لدیك میل  األفكار, ویتشكل  تستثیرك ھذه  یفعل ذلك". عندما  الجمیع  لكن  لیس صحیحاً،  ھذا", و "ھذا 

بنزاھة دائماً".

ً دائما بنزاھة  تصرف 

االمتثال شعار 



ماذا یعني االمتثال بالنسبة لنا؟ماذا یعني االمتثال بالنسبة لنا؟

بالمعاییر األخالقیة العلیا, واالمتثال للقوانین واألعراف االجتماعیة  إن االمتثال في مجموعة میتسوبیشي إلكتریك یعني التمسك دائماً 
من أجل كسب ثقة أصحاب المصلحة لدینا, بما فیھم العمالء والمستھلكین وشركاء األعمال والمساھمین والموظفین والمجتمع.

إننا قادرون على مواصلة أعمالنا نتیجة لثقة أصحاب المصلحة لدینا, والتي اكتسبناھا عبر تاریخنا الطویل الممتد لـ 100 عام منذ 
أن تأسست شركتنا في الیابان عام 1921.

عدم االمتثال ھو أي فعل ینتھك ثقة أصحاب المصلحة لدینا, ویترتب علیھ تقویض أسس عملنا. إذا اھتزت أسس عملنا، فسیكون وجود 
مجموعتنا مھدداً. لذلك، فإن االلتزام باالمتثال ھو أساس استمرار عمل المجموعة.

بالمعاییر األخالقیة العلیا, واالمتثال للقوانین واألعراف االجتماعیة  إن االمتثال في مجموعة میتسوبیشي إلكتریك یعني التمسك دائماً 
من أجل كسب ثقة أصحاب المصلحة لدینا, بما فیھم العمالء والمستھلكین وشركاء األعمال والمساھمین والموظفین والمجتمع.

إننا قادرون على مواصلة أعمالنا نتیجة لثقة أصحاب المصلحة لدینا, والتي اكتسبناھا عبر تاریخنا الطویل الممتد لـ 100 عام منذ 
أن تأسست شركتنا في الیابان عام 1921.

عدم االمتثال ھو أي فعل ینتھك ثقة أصحاب المصلحة لدینا, ویترتب علیھ تقویض أسس عملنا. إذا اھتزت أسس عملنا، فسیكون وجود 
مجموعتنا مھدداً. لذلك، فإن االلتزام باالمتثال ھو أساس استمرار عمل المجموعة.

إذا كنت تعتقد أن االمتثال ھو مجرد امتثال للقواعد، فھذا بالتأكید فھم لیس بالكامل.
لنا، یجب على كل واحد منا أن یفكر بشكل استباقي ومستقل في كیفیة تحصیل أو كسب ثقة أصحاب  بالنسبة  إلدراك ما یعنیھ االمتثال 

المصلحة لدینا، وأن نتصرف على ھذا النحو.

إذا كنت تعتقد أن االمتثال ھو مجرد امتثال للقواعد، فھذا بالتأكید فھم لیس بالكامل.
لنا، یجب على كل واحد منا أن یفكر بشكل استباقي ومستقل في كیفیة تحصیل أو كسب ثقة أصحاب  بالنسبة  إلدراك ما یعنیھ االمتثال 

المصلحة لدینا، وأن نتصرف على ھذا النحو.

االمتثال من جانب كل واحد منا

المقدمة



المقدمةالمقدمة



السلوك قواعد  الشركة ومدونة  فلسفة  نظام  بین  العالقة 

الغرض

قیمنا االلتزام

مدونة قواعد السلوك الخاصة بمجموعة میتسوبیشي إلكتریك ھي قواعد سلوك موحدة تجمع 
مجموعة  في  موظف  كل  على  یتعین  التي  االجتماعیة  واألعراف  واللوائح  القوانین  وتلخص 
میتسوبیشي إلكتریك مراعاتھا واحترامھا عند تنفیذ األعمال من أجل تحقیق وتطبیق الغرض، 

وااللتزام. وقیمنا، 

صة بھا
نظام فلسفة الشركة ومدونة قواعد السلوك الخا



التغییر  نواصل  حیث  أفضل"،  شيء  لتحقیق  الدائم  "السعي  في  المتمثل  إلكتریك  میتسوبیشي  مجموعة  موقف  لألفضل"  "التغییرات  تمثل 
والنمو. یشترك كل واحد منا في إرادة قویة وشغف یھدف باستمرار إلى التغییر، مما یعزز التزامنا في تحقیق "غٍد أفضل".

لألفضل التغییرات 

م ا اللتز ا

ض لغر ا

قیمنا

لمجتمع ا

البیئة

اإلنسانیة

واالمتثال األخالق 

لتكنولوجیا ا

الجودة

لثقة ا

بھا الخاصة  السلوك  قواعد  ومدونة  الشركة  فلسفة  نظام 

نظام فلسفة الشركة (الغرض، قیمنا، االلتزام)

إننا في مجموعة میتسوبیشي إلكتریك سنساھم في تحقیق مجتمع حیوي ومستدام من خالل االبتكار التكنولوجي المستمر 
واإلبداع الذي ال یتوقف.



زمالئي األعزاء،

تنص قیمنا التي یشترك فیھا جمیع أعضاء مجموعة میتسوبیشي إلكتریك على حد سواء، 
على أننا "نتصرف وفقاً لمعاییر أخالقیة عالیة، ونمتثل للقوانین واألعراف االجتماعیة".

وبناء على ھذه القیم، ینبغي علینا أن ندرك بشكل كامل كجزء من مسؤولیتنا أن االلتزام 
باألخالقیات واالمتثال یشكل األساس الستمراریة عمل الشركة، وأننا ال یمكن أبًدا أن 

ننخرط في سلوك ینتھك األخالق واالمتثال، وأن نتصرف دوًما بنزاھة.

خالل السنوات األخیرة، واجھت مجموعة میتسوبیشي إلكتریك سلسلة من السلوكیات 
السیئة المتعلقة بالجودة، باإلضافة إلى مواقف أخرى كادت أن تؤدي إلى فقدان ثقة 

المساھمین التي اكتسبناھا عبر السنین. وینبغي على كل عضو في فریق اإلدارة العلیا، 
وأنا معھم، أن یأخذ ھذا السلوك السيء على محمل الجد.

وحتى تظل مجموعة میتسوبیشي إلكتریك قادرة على تحقیق النمو المستدام، ینبغي علینا 
العمل على تعزیز الثقافة التنظیمیة للشركة التي تفرض علینا "أن نفعل الشيء الصحیح" 

دوًما مع تصمیم وعزیمة قویة على إجراء تغییرات متواصلة لألفضل. إذا كان مكان 
عملك ال یزال لدیھ العقلیة أو الثقافة التي تعطي األولویة لألرباح والفعالیة قبل االمتثال، 

ینبغي علیك العمل على تغییر ھذه الثقافة فوًرا.

وإذا كانت لدیك أي شكوك، أو إحساس بعدم الراحة، خالل عملك الیومي، حول 
اإلجراءات التي تنفذھا أو الممارسات التي یمارسھا مكان عملك أو القسم الذي تتبعھ، 
ینبغي علیك فوًرا استشارة مدیرك أو القسم المسؤول عن االمتثال. باإلضافة إلى ذلك، 

فینبغي على أي منكم، إذا كان في منصب إداري أو إشرافي، العمل على تعزیز ثقافة في 
مكان العمل تتیح للمرؤوسین التشاور معكم بدون أي تردد، وتتیح لكم اتخاذ إجراء جاد 

لتصحیح المشكالت في حالة التشاور.

تتمتع مجموعة میتسوبیشي إلكتریك بتاریخ یمتد ألكثر من قرن. ومن أجل المائة عام 
القادمة من المساھمة في تحقیق مجتمع حیوي ومستدام، ینبغي علینا العمل معًا، مع الحفاظ 

على شموع التغییر دوًما مضاءة في قلوبنا جمیعًا، من أجل تأسیس مجموعة میتسوبیشي 
إلكتریك جدیدة تفیض بالفخر واإلحساس القوي باألخالق.

كاي أوروما
التنفیذي الرئیس والمدیر 

االمتثال بخصوص  العلیا  الرسالة 

ص االمتثال
صو

الرسالة العلیا بخ
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