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Ever since it was founded, our Group has been built on and 
has grown thanks to strong values that ensure its long term 
health and guide the behaviour of each of us :

In this highly competitive environment, we, the employees 
of ACTIA Group, commit collectively and individually to 
respecting the principles of integrity on an everyday basis, in 
accordance with the recommendations of the United Nations 
and OECD.

This Code of Ethics, shared by every employees in the Group, 
outlines the main principles of the rules and commitments 
that we intend to apply and follow on a daily basis within the 
Group. It concerns us, both as an individual and collectively.

Sharing our values is essential. We have a duty to pass them 
on to our colleagues, suppliers, customers and partners alike.

Jean-Louis PECH
ACTIA Group CEO

Independence, Innovation, Quality, Responsiveness
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قامت مجموعتنا، منذ تأسيسها، على أساس متين من القيم التي ساعدتها 
على النمو، وتضمن عافيتها طويلة األمد، ويستنير بها سلوك كل واحد منا:

موظفي  نحن  نلتزم  التنافس،  من  عالية  بدرجة  تتسم  التي  البيئة  هذه  في 
مجموعة ACTIA، جماعيا وفرديا، باحترام مبادئ النزاهة في كل شؤوننا 
اليومية، وذلك وفقا لتوصيات األمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية في 

الميدان االقتصادي.

تنص مدونة األخالقيات هذه، التي يهتدي بها كل موظفي المجموعة، على 
المبادئ األساسية للقواعد وااللتزامات التي نعتزم تطبيقها واتباعها في كل 
شؤوننا اليومية داخل المجموعة. وهي شأن يخصنا كلنا، فرادى وجماعيا.

إطالع اآلخرين على قيمنا شيء أساسي، فمن واجبنا أن نعرف بها زمالءنا 
وموردينا وعمالءنا وشركاءنا على حد سواء.

االستقالل، االبتكار، الجودة، االستجابة

جان-لوي بيش
ACTIA الرئيس التنفيذي لمجموعة
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االستقالل
االستقالل من حيث رأس مال المجموعة، وذلك لحماية حرية اختيارنا في 
أمور االستراتيجية واالستثمار والنمو، مع احتفاظنا بمركز اتخاذ قرارانا 
التصويت وأغلبية أسهم  بأغلبية حقوق  أولويتنا هي االحتفاظ  في فرنسا. 
القرار  اتخاذ  حيث  من  استقاللنا  على  نحافظ  لكي  المجموعة  مال  رأس 

ونواصل بناء استراتيجية طويلة األمد.
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االبتكار
والموردين  العمالء  واجتذاب  المنافسة  على  بالقدرة  نتمتع  لكي  االبتكار 
والموظفين. فال غنى عن االبتكار في عالمنا اليوم من أجل البقاء في السوق. 
ولهذا نواصل االستثمار البشري والمالي في البحوث والتطوير، اللذين هما 
السبيل إلى االبتكار؛ كما تتمثل استراتيجيتنا في استباق احتياجات العمالء 

لكي نضمن استمرار مالءمة المجموعة وتواصل نجاحها.
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الجودة
الجودة قيمة ال بد منها للبقاء في بيئة تنافسية عالمية. والجودة شأن يخصنا 
جميعا باعتبارها عامال حاسما في االحتفاظ بميزة تنافسية في عالم اليوم. 
شهادات االعتماد دليل على الجودة، لكن الجودة - قبل هذا كله - طريقة 
تفكير يجب أن نرسخها في كل خطوة نخطوها، من التطوير إلى اإلنتاج.
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االستجابة
االستجابة لكي نلبي احتياجات العمالء، بل ونستبقها، ونميز أنفسنا عمن 
اليوم  عالمنا  في  االستجابة  بكثير.  منا  أكبر  منافسين  نواجه  عندما  سوانا 

مقوم رئيسي من مقومات أي شركة.



6 داخل  لنا  الرئيسيين  الشاغلين  والبيئة  اإلنسان  حقوق  جعل  هي  أولويتنا 
المجموعة؛ لكي نضمن لها دوام النجاح.

ونتعهد بأن نضمن أن تكون االلتزامات التي نقطعها على صعيد المسؤولية 
االجتماعية للشركات التزامات تتشاطرها جميع الشركات التابعة للمجموعة 
والبيئية، وجميع الموظفين، وجميع عمالئنا وموردينا، على الدوام وفي كل 

مكان.

أن ندعم ونصون حقوق اإلنسان، كما جاءت في المادة األولى من اتفاقية 
الظروف وفي كل  حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية  ، في جميع 
الفرد  احترام حق  وبالتالي نحرص على  فيها.  نزاول عملنا  التي  البلدان 
في الحياة، وتحريم الرق والسخرة، والحق في الحرية واألمن، والحق في 
احترام الحياة الخاصة والعائلية، وحرية الفكر والوجدان والدين، وحرية 
العادلة  المعاملة  في  والحق  الجمعيات،  وتكوين  التجمع  وحرية  التعبير، 

والحوار االجتماعي والتطور الشخصي.

ننأى  لكي  وموردينا  وعمالءنا  شركاءنا  يقظ  وبضمير  بعناية  نختار  أن 
تقيدهم  نكفل  وأن  اإلنسان،  لحقوق  انتهاكات  أي  في  التواطؤ  بأنفسنا عن 
بالتزاماتنا على صعيد السالمة واألخالقيات والسياسة االجتماعية والبيئية، 

وأن نطالبهم بتطبيق هذه المبادئ من خالل المراقبة الذاتية.

أال نتواطأ في أي انتهاكات لحقوق اإلنسان

التزاماتنا



7 أال نتسامح مع أي شكل من أشكال عمل األطفال، فيما يخص أي جزء من 
أنشطتنا أو أي مساهمة فيها. ونتعهد بعدم تشغيل القاصرين.

وأن نرفض أي شكل من أشكال السلوك التمييزي أثناء عملية التوظيف أو 
داخل الشركة. التمييز مهما كان نوعه محظور تماما، سواء على أساس 
السن أو نوع الجنس أو الدين أو لون البشرة أو اآلراء المتعلقة بالسياسة أو 
النقابات العمالية، أو األصول االجتماعية واالنتماءات اإلثنية )سواء أكانت 

حقيقية أم مزعومة(..

أن نحارب الفساد واالحتيال وغسل األموال، بأي شكل وفي أي بلد وألي 
غرض، وأن نحول دون تضارب المصالح.

يجب أن نمتنع، تحت أي ظرف من الظروف، عن قبول الرشوة أو تقديمها 
أو استالم أو إرسال دعوات أو هدايا من شأنها التأثير على قراراتنا.

أن نبذل كل ما في وسعنا لضمان أمن جميع موظفينا وعمالئنا وسالمتهم، 
وأن نحارب التحرش بأي شكل من األشكال.

أن نحارب الفساد واالحتيال وغسل األموال

أن نضمن األمن والسالمة ... أن نحارب التحرش بكل أشكاله

أال نتسامح مع أي شكل من أشكال عمل األطفال وال أي سلوك تمييزي
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أن نتخذ إجراءات ملموسة
لحماية البيئة 

أن نبتكر ونستبق األولويات في حماية البيئة وذلك بغرض الحفاظ على األوضاع المعيشية وتحسينها.	 
أن نعزز مبادرة المسؤولية البيئية داخل الشركة وخارجها على السواء.	 
أن نشجع عمليات التطوير والتكنولوجيات التي تهدف إلى حماية البيئة.	 
أن نحد من تأثير أنشطتنا على البيئة، وخصوصا بتحسين أدوات إنتاجنا. 	 
أن نجعل التنمية المستدامة على رأس األولويات في تصميم منتجاتنا.	 
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