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1.  Message from the President 
!اهال بكم جميعا

السلوكقواعدإليوباالشارةحديثاً،التنفيذيوالرئيسالرئيسمنصبتقلدتيانبما

تجاهيمةالعظبالمسؤليةاشعرفإنيعامين،منذتطبيقيهاتمالتيو(COCE)العالميةواالخالقيات

بتطبيقتزامهمإلبشأنكوربوريشنتسوشوتويوتاشركةبالخاصةاإلداراتمختلفمبدأتثبيت
.شركةبالالخاصةخالقياتاألوداباآلوإتباعبالسالمةتتعلقالتيممكنهالمعاييرالأعلى

لديناتوفرتلذاالعالمأنحاءمختلففيسريعوإنتشارتوسعفيالشركةأعمالمجاالتإنوبما

خاذإتصعوبةيزدادسوفثمومنجدد،شركاءمعالمختلفةالعملأسواقفيمتنوعةفرص

بيقوتطدعمهوالقرارتإتخاذمناألهمولكن.سريعاهإتخاذمنناالمطلوبالوقتفيالقرار
.(COCE)منالمستمدةوبمجموعتناالخاصةالجوهريةالقيم

،شركتنالالنوويالحمضبمثابةهيوالتيتسوشو،تويوتامجموعةأسلوبكثيراأقدروإني

جموعةمتطمحو"بالعملشغفال"و"العملفريق"،"بيديداًًالموقع،في"فييتمثلوهو

جديدةقيمةخلقو،والمجتمعبعمالئناالخاصةوالقضايالألمورحلوالًًتقدمأنتسوشوتويوتا

."العملبتحتسوشوتويوتا"الفريدبمبدأناللجميعالرفاهيةمنمستقبلبناءفيتساهم

درايهعلىمنكمعضوكلأنمنللتأكدتسوشوتويوتامجموعةأعضاءجميعأناشدفانيلذا
معالمستمرالتواصلالمديرينكافةوعلى.(COCE)بالخاصةمعتقداتبالعشرةتامةومعرفة

.(COCE)الألهميةوالجيدالمشتركفهمهممنللتأكدلهمالتابعالعملفريق

كأولي(COCE)بالخاصةمعتقداتالنضعانعلىحريصيندائمانكونانجميعافعلينالذا

.اليوميعملنافيالمعتقداتتلكوتوطيدبغرسأولويتنا

!معناالتحديفلنقبل

2018يوليو، 2

إيتشيرو كاشيتاني
الرئيس والرئيس التنفيذي
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رسالة من الرئيس. 1



الفلسفة األساسية. 2

القواعد اإلرشادية السلوكية
:كمواطنينًصالحينًفيًشركة

"للشركةونزيههصريحة"أنشطةأجلمنسنناضل

ًًمسئولينسنعتبر .البيئةعلىالحفاظأجلمنوسنناضلمجتمعيا

:مضافةوقيمةلتقديموسنناضلمبدعينسنكون
.بهنرتبطعملمكانلخلقوسنناضلالناسسنحترم

Global
Code of Conduct & Ethics

الفلسفة األساسية

Vision

Long-term 
business plan

and annual plan

“Shokon”
A passion 

for business “Genchi, Genbutsu, 

Genjitsu”
On site, hands on, In 

touch

“Team Power”
Teamwork
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فلسفة الشركة

ًًالعيش كوننأنإلينهدفحيثواألرض،والمجتمعالناسمعواإلزدهارسويا

.مزدهرمجتمعخلقفيتساهمقيمةتولدشركة

السلوكًقواعد

العالميةواالخالقيات

الرؤية العالمية

خطة العمل طويلة اآلجل 
والخطة السنوية

“شوكون”

شغفًبالعمل

“قوة فريق العمل”

فريقًالعمل

“جينشي، جينبوتسو، جينجيتسو”

فيًالموقع،ًيداًًبيد،ًمنفصلين
طريق مجموعة تويوتا تسوشو



(معتقدات10)العالميةالسلوك واالخالقياتقواعد3.

.وتعني خلق بيئة عمل آمنة وصحية“ ANZEN”نلتزم بـ 1.

افحة نمتثل لكافة القوانين واللوائح المعمول بها متضمنةً قوانين مك2.

.يةالفساد وعدم األمانة وقوانين المنافسة والقوانين واللوائح التجار

.نلتزم بالتقارير المالية الدقيقة3.

.مسئولين عن االمتثال لكافة لوائح الشركة4.

ين كافة نتصرف بنزاهة وبأمانة وبشفافية ومن ثم، نحمي وننمي الثقة ب5.

.األطراف المتعامل معها

.نساهم في التنمية المستدامة للمجتمع6.

.نعزز ونسعي أن تكون أنشطة الشركة صديقة للبيئة7.

.ويعني التحسين المستمر“ Kaizen“قيمة من خالل اإلبداع ونضيف8.

.  نحترم حقوق اإلنسان9.

.سنتبني التنوع والشمول داخل شركتنا والمجتمع10.
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العالميةالسلوك واالخالقياتجدول تأكيد قواعد. 4
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؟العالميةالسلوك واالخالقياتهل يتناسق هذا مع قواعد

البداية

هل يتوافق هذا مع 
لوائح الشركة؟

نعم

نعم
はい

نعم

نعم

هل تفخر إن تعلمت 
عائلتك هذا؟

هل يساهم هذا في 
المجتمع؟

هل يعتبر هذا 
مستداماً للبيئة؟

ال

ال

هل السالمة 
والصحة مؤمنة؟

ال

ال

ال

ال

هل هذا قانوني؟

هل يحترم هذا 
حقوق اإلنسان؟

نعم

نعم

نعم

 ً ال تمضي قدما
فإن ذلك ضد فلسفتنا األساسية

 ً بعد يمكنك المضي قدما

التأكد من تناسق كافة 

.الخطوات

 ً ال تمضي قدما
فإن ذلك ضد فلسفتنا األساسية

ال



(حالشر)العالميةالسلوك واالخالقياتقواعد. 5

“  (ANZEN)بخلق بيئة عمل آمنة وصحية ”نلتزم 1)

.تعتبر سالمة وصحة كافة أفرادنا أساس ألنشطة شركتنا

لذا،

تأثريأنيمكنفردوأليمنالكلوالصحةالسالمةلحمايةالمناسبةاإلجراءاتاتخاذعلينا•

.شركتناأنشطةخاللبنا

.الصحةوبالسالمةالصلةذاتالداخليةوالمعاييرواللوائحالقوانينلكافةاالمتثالعلينا•

.ةوالصحبالسالمةالمتعلقةوالمبادراتالتدريبفيالحماسبمنتهينشاركأنعلينا•

.والصحةللسالمةإدارتنانظاموتطويراستخدامعلينا•
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كافة القوانين واللوائح المعمول بها متضمنةً قوانيننمتثل لعلينا أن ( 2

مكافحة الفساد وعدم األمانة وقوانين المنافسة والقوانين واللوائح 

التجارية

حونعلييضرأنممتثلغيرواحدلتصرفيمكنإذ.شركتناأنشطةاساساالمتثاليكونأنيجب
.شركتناوبقيمةبسمعتناخطير

لذا،
وأنمسئوليتناومنطقتناتحكمالتي(الدوليةالقوانينمتضمنة  )واللوائحالقوانينكافةنألفأنعلينا•

.األوقاتكافةفيالحسمبمنتهيلهانمتثل

.التأكدعدمحالةفيالفورعليالمؤهلمستشارنامنأوالقانونيةإدارتنامنالمشورةنطلبأنعلينا•

مناسبةالالقنواتخاللمنوذلكاإلمتثالعدمأوبالقوانيناإللتزموعدممخالفةأيعناإلبالغعلينا•
.المتاحة

أوقانونأليأووالمنافسةاألمانةعدمأوالفسادمكافحةقوانينمنقانونأليانتهاكأيأنعلي
مكنيالالتيالسمعةوضررالجنائيةالتهمبجانبشديدة،جزاءاتإلييؤديأنيمكنتجاريةالئحة

.والشركةاألفرادمنلكلاستردادها

لذلك،
واللوائحنافسةالمقوانينواألمانةوعدمالفسادمكافحةقوانينكافةكاملبشكلأنفسنابنتعلمأنعلينا•

.دائمابهمااللتزاممنوالتأكدالتجارية

غيرأوقانونيغيرغرضأليترفيهوسائلأووجباتأوهداياأينتلقيأونعطيأونقدمأالعلينا•
.أخالقي

قوانينانتهاكإليتؤديأنيمكنأنشطةأينتجنبوأنالسوقفيعادلةبصورةنتنافسأنعلينا•
.نافسةمال/األمانةعدمولوائح

مناقشاتيبأيتعلقماوبخاصةالمنافسينمعنتقابلعندمايكنمهما  الحذرمنالمزيدممارسةعلينا•
.رالتسعيواستراتيجياتواألسعاروالتسويقالسوقحصةمتضمنة  الحساسةالمعلوماتحول

منالمزيداتخاذعليناثم،ومنمحظورةتكونأنيمكنجهاتأوموادثمةهناكأننقرأنعلينا•
.بهالمعمولاواللوائحالقوانينمعيتفقبمابهاالقياميتمالدوليةالصفقاتأنمنالتأكدفيالعناية
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علينا أن نلتزم بالتقارير المالية الدقيقة( 3

ا كعضو في شركة مسجلة في البورصة، فإن دقة معلوماتنا المالية تعتبر شئ جوهري لن

.ولكل األطراف المعنية

لذا،

.من األرقام المعدة أو المقدمةالتدقيق والتأكد علينا •

.تباع المبادئ المحاسبية المعمول بهاإعلينا •

.هوبطريقة دقيقة غير مضللوقتهاالمالية في تقديم التقاريرعلينا •

ة لكافويمكن التحقق منها موثوق فيها بمستندات صحيحة علينا االحتفاظ •

.التعامالت المالية
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علينا أن نكون مسئولين عن االمتثال لكافة لوائح الشركة( 4

.علينا أن نفهم ونتبع كافة لوائح الشركة* 

يؤدي إلي إجراءات قد إخالل بلوائح الشركةنضع في حسباننا إن أي علينا أن* 

.تأديبية
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منابعدحدإليوبالشفافيةوبالنزاهةباألمانةنلتزمأنعليناالشركة،فيصالحينكمواطنين

المتعاملينةكافمعالثقةتعزيزيمكنبأنهنعتقدلتزام،اإلهذاخاللفمن.واللوائحقوانينال

.شركتناألنشطةكأساسبهانعملأنثم،ومنمعنا

لذا،

لمساهمينا،تلفةالمخالفوائداإلعتبارفينضعأنعلينالكنأرباحنا،لجنيفقطنسعيلن•

.ثقتهملكسبسنجاهدثم،ومن

.الدقيقةوالدوليةالمحليةاآلداببوتلتزمتتفقالتيالشركةبأنشطةنلتزمأنعلينا•

كريةالفوالملكيةالشخصيةوالبياناتالسريةالمعلوماتونحمينحترمأنعلينا•

.ولآلخرينلناالتجاريةواألسرار

يرغنشاطبأيأومنظمةجريمةبأيصلةذوأومتورطفردأيمعنتعاملأالعلينا•

.قانوني

.خريناآلمعإزدرائيبسلوكنتعاملأنأومضللة،أومزيفةبياناتأينقدمأالعلينا•

.فورا ًبتصحيحهالقيامفعلينا،خطأحدوثحالةوفي

ثم،ومنهاومصلحتالشركةتجاهمسئوليتنامعتتعارضمخالفةأيعننبلغأنعلينا•

.الشركةمصلحةعليالشخصيةالمصلحةنفضلأاليجبكما

.مختلفةأخريألغراضالشركةممتلكاتنستخدمأالعلينا•

.الداخليةالتجارةفيننخرطأنأونرتبطأالعلينا•

، ونحمي وننمي الثقة هنتصرف بنزاهة وبأمانة وبشفافي( 5
.المتعاملين معنامن بين كافة 
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علينا أن نساهم في التنمية المستدامة للمجتمع( 6

اسالنمعوالتنميةالتناغمهوالمستداممؤسستنانجاحمفتاحباناالمانشديدينحن

.واألرضوالمجتمع

لذا،

عالم،البالدمختلفمنالحكوميةوالسلطاتالمجتمعوالمحليةاألعمالمعالعملفان•

اسا ًأسبناءفينساهموأنوالعالميةالمحليةبالمتطلباتوعيودرايهعلىيجعلنا

.واالقتصاديةالصناعيةللتنميةمستداما ً

فيوخاصةالعالمحولمنالمجتمعيةاألنشطةفيالمساهمةبقوةنعززأنعلينا•

.والبيئةالمجتمعيةوالرفاهيةالتعليممجاالت
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ونسعى بان تكون تلك أنشطة شركتناننمي علينا أن ( 7
صديقة للبيئةاألنشطة 

.األساسيةفلسفتنافيالعميقةالجذورهيالبيئةمعشركتناأنشطةتناغميعتبر

لذا،

.الدوليةوالمحليةالبيئيةوالمعاييرللقوانينالحسمبمنتهينمتثلأنعلينا•

ديقةصلتكونعملالونماذجمنتجاتالوخدماتالوالتكنولوجيانطورأنعلينا•

.للبيئة

عهاتصنيالمعادوالموارداستخدامهاالمعادوالمنتجاتالمخلفاتمنالحدعلينا•

.شركتناأنشطةإدارةخالل

.البيئةعلىالشركةأنشطةتأثيراعتبارنافينضعانعلينا•

نظامخاللمنالبيئةعليشركتناأنشطةأثرنقدروأنبحذر،نراقبأنعلينا•

.للبيئةإدارتنا
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التحسين “علينا أن نضيف قيمة من خالل اإلبداع و( 8
(Kaizen)“ المستمر

لمجتمعي،االتغييرفيوالمساهمةمستدامبشكلالشركةأنشطةوتحسينالنمواجلمن

.للمجتمعجديدةوقيما ًأفكارا ًبخلقااللتزامالضروريمنفانه

لذا،

،المتعددةاالتكنولوجيالوسائلو،المختلفةاالفكارنتبادلوأننترابطأنعلينا•

.العالميةالقيموسلسلةعملناشبكةخاللمنجديدةوخبرات

PDCAأنشطةخاللمنوالعملياتالعملنماذجمنمستمرةبصورةنحسنأنعلينا•

.(Kaizen)المستمروالتحسين

لسلةسخاللمنالمستمرالتحسينومنإبداعنامنوبحماسنطورونوسعأنعلينا•

.الجديدةالعملومجاالتبناالخاصةالقيم

14



علينا إحترام حقوق اإلنسان( 9

متأصلةًفيًفلسفتناًاألساسية .يعتبرًاحترامًالناسًجذوراً 

.لذاًعليناًأالًنتسامحًفيًأيًانتهاكًلحقوقًاإلنسان

:وبخاصة

.اإلنسانكرامةضديكونأنيمكنعملأيفيننخرطأنأونرتبطأالعلينا•

.شأالمنأوالدينأوالجنسأواللونأوالعرقعليبناءً اآلخريننميزأالعلينا•

العمالرإجبامننوعيةأيفيأوبالبشراالتجارأوألطفالاعمالةبنسمحأالعلينا•

.العملعلي

.التحرشأشكالمنشكلأيفينتسامحأالعلينا•

.اإلنسانلحقوقانتهاكبأيينخرطأويتورطشخصأيمعنتعاملأالعلينا•
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علينا أن نتبني التنوع والشمول من خالل شركتنا ( 10
والمجتمع

فرصةنايمنحفالتنوع.والنمواإلبداعمصدروبأنهماوالشمولالتنوعبأهميةنؤمننحن

ديناميكيةاليادةزالتلبيةمننتمكنلكيالنظروجهاتفيومختلفايجابيبشكلالتأثير

.العالمحولمنالعميلواحتياجاتالعملبيئةبالخاصة

لذا،

أعراقمنموظفينيشملحيثالتنوععلىيساعدعملمكاننوفرأنعلينا•

.عملهمتأديةأثناءفعالبشكلويتعاونونمختلفةوأعماروأجناسوأصول

منشأهمأوعرقهمعنالنظربغضاألفرادلكافةالمتساويهالفرصنعززأنعلينا•

.جنسهمأو

مختلفوأفرادنامستوياتكافةبينالمفتوحةتصاالتاالقنواتنوفرأنعلينا•

.المؤسسات

ميزةكسباجلمنوذلكاإلندماجبعدمامرحلةفيخبرتناتكاملننميأنعلينا•

.تنافسية
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TOYOTA TSUSHO CORPORATION
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First Edition      July 1st , 2016

:مالحظات هامة

:هذاالعالميةًقواعدًالسلوكًواالخالقياتبغرضًتجسيد

السلوكدقواعلقانونانتهاكأيبشأنفوريتقريرتقديماألفرادكافةعلي•

.الخاصةالتواصلقنواتخاللمنالعالميةواالخالقيات

كلبقدمقدكانفردأيضدثأرياجراءأياتخذيتمالانتؤكدالشركة•

العالميةواالخالقياتالسلوكقواعدقانونبانتهاكالمتعلقالتقريرإخالص

.هذا

أينعالشركةتحقيقاتعندكاملةبصورةيتعاونواأناألفرادكافةعلي•

.هذاالعالميةواالخالقياتالسلوكقواعدلقانونانتهاك
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تويوتا تسوشو كوربوريشن


