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 إشعار الخصوصیة

لالستخدام  ھذه الوثیقةتم إعداد . القابضة لالستثمارات و الشركات التابعة لھا STFAشركة  و STFAمجموعة  ھذه الوثیقةتشمل 
 ھذه الوثیقةحقوق النشر© .أو استخدام ھذا الملف لغیر الھدف المعمول ألجلھ بال إذن, نسخ, یمنع توزیع. STFA من قبل مجموعة
 في بوضعھ الحالي  ان ھذه الوثیقة موجودة. المدیر التنفیذي للمجموعةخطي من و یمنع نسخھ بدون إذن  STFAتعود لمجموعة 

ّ حفاظ على مع  اإللكتروني الموقع   .القابضة للشركة في قسم إدارة المخاطر و قسم إدارة االلتزام وقعةة األصلیة المالنسخأن یتم
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 المدخل. 1

ّ تبني ھذه  و القابضة لإلستثمارات  STFAعاملین شركة التي یجب على  المعاییر و الشروط لتوضیح المبادئ األخالقیةقد تم

و القابضة لالستثمارات  STFAشركة ال و STFAمجموعة كافة إشتراكات ال ھذه الوثیقةتشمل قد .  اإللتزام بھاالشركات التابعة لھا 

ً أو غیر مباشرة    "). STFA " ب من األن سیتم تسمیتھا(الشركات التابعة لھا مباشرة

  .ماضیھم أو مكان عملھم, دون النظر إلى ھویاتھم STFA ینملاما المنتظر من ع المبادئھذه  تبیّن

 

 :المعاییر على األمور األساسیة التالیةد تعتم

  ًحقوق اإلنسان المقبولة عالمیا.  

 السلوك القانوني و األخالقي. 

 للعاملین المحترم و المؤدب و العادل سلوك. 

 االحترافیة. 

على جمیع العمال أن یلتزموا بھذه  و یجب .و في كافة المستویات على حد سواء STFAتغطي ھذه القواعد جمیع عمال و إداریي 

 . STFAباسم  حینما یتحركوناإلرشاد  حیث منرجعوا إلى ھذه القواعد المبادئ و الضروریات و ی

الھدف منھ و تطبیقھا  STFAھذا الكتیب لكي یرسم إطار العمل للقواعد األخالقیة األساسیة التي یجب على جمیع موظفي وضع قد 

متحفظ ضمن السلوك ال املیننتظر من العیُ . ذ مسؤولیاتھمینفقومون بتالتي سیتخذونھا عندما ی ھمقرارات أن یكون مرشدا لسلوكھم و

و قسم الحقوق في حال تشكل لدیھم إشارات استفھام  البشریةالتواصل مع قسم الموارد  املینیمكن للع. إطار المبادئ األخالقیة العامة

ً لع. ي أي وقتھذه السیاسة فتحدیث أو تغییر یمكن . فیما یخص أساس عملھم حول تطبیق المعاییر األخالقیة  املینالباب مفتوح دائما

STFA إلبداء اقتراحاتھم بشأن تغییر ھذه القواعد. 

 : مبادئ عملنا. 2
ّ . ممتلكات لدیھا أثمن ھينتیجة العمل الطویل الذي مرت بھ  STFAالتجاریة الرائدة التي كونتھا  المحترمة و العالمة سمعةال قد تم

حمایة و تطویر سمعة لغرض أعمالھم ء أن یطبقوھا خالل أدا STFA املياألساسیة التي یجب على جمیع ع مبادئ العملإدراج 

 . أدناهالشركة 

وا بشكل تصرفأن ی أعمالھم وأثناء أداء  القواعد األخالقیةو معاییر الشركة ني و الفھم من كافة عاملیھا التب STFAشركة تنتظر 

 . STFA طریقة عمل شركة متناسب مع

 : األمانة. 2.1
 األطراف كافةأعمالھا و تنتظر من جمیع في كل شيء  فوق الصدق و الشفافیة و أخالقیات العمل العالیةقیم األمانة و  STFA عتبرت

  . المعاییرالقیم و بنفس إلتزام معھا التي تتعامل 
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ً و احتراماً ك STFAشركة ال تقوم و  في  ئھاشركاتجاه  ثقة المتبادلةبأي عمل قد یخل بال في تركیا، واحدة من أكثر المؤسسات أمانا

 . التجاریة عالقاتھاو المجتمع و اإلنسانیة في البیئة  و منافسیھاو موردیھا و زبائنھاو عاملیھا و  العمل

 السریة . 2.2
المعلومات خاصة بما یخص العقود السریة  كافةو  ةتجاریالو  ةتقنیالو  ةستراتیجیاال و ةمالی، ھي معلومات الالمعلومات السریة

قد  الثالثة و التياألطراف من قبل  غیر معروفة عائدة للشركة و من المعلومات التي  ذلك ما شابھالمبرمة مع األطراف الثالثة و 

 .. عند إفشائھا أو قد تفید الغیرلمساھمیھا أو /وتسبب الضرر للشركة 

املین أن العیجب على  . و لكافة مساھمیھاعائدة للشركة  معلوماتالالزمة في حفاظ على إظھار العنایة  STFA امليمن ع یُنتظر

المعلومات و ال یجوز مشاركة  .فقط ن صالحیات المحددةو ضم ھذه المعلومات مع األشخاص المخولین ذوي العالقة یشاركوا

ّ  املینعلى العو یجب  STFAعن عند انفصال األطراف الثالثة مع السریة  العائدة و النسخ اإللكترونیة  وثائقموا جمیع الأن یسل

 . عند إنفصالھم من الشركة خالل فترة العملحصلوا علیھا التي  STFAل

ً إلى  المنضمین و ال یجوز لعاملین  . أیضا  STFAداخل  شركاتھم القدیمةمعلومات  اشاركوأن ی STFAحدیثا

ّ إعالن  من خالل وحدات  العام لرايلللمستثمرین و الشركاء و  متزامنة بطریقةو  بالقدر المناسب جمیع التصریحات الرسمیةیتم

 . STFA قبل من محددة

و المعلومات التجاریة و  STFAسریة المعلومات المالیة التي یمكن أن تنسب إلى على وا افظأن یح STFA عاملین یجب على

سبب العمل و التي قد ت كاءشر معاالتفاقات التي تبرم  المعلومات عن أو الموظفین استحقاقاتبذات العالقة  و الوثائق  المعلومات

 .  ضعف القوة التنافسیة للشركة و معلومات مشابھة

و األشخاص غیر المخولین  حصلوا علیھا أو یعرفونھا معالمعلومات التي مشاركة أن یبقوا بعیدین عن  STFA عاملین یجب على

  .)بشكل مباشر أو غیر مباشر(لمضاربة ا ھا ألغراضاستخدامداخل أو خارج الشركة أو مشاركتھا مع سلطات في 

التي نتعامل معھا و  المنظمات ولشركات والمؤسسات خاصة لالمعلومات الوا مشاركة جتنبأن ی STFA عاملین و یجب على

و یجتنبوا إستخدام  من دون أخذ اإلذن مع األطراف الثالثة المنظمات ولشركات المعلومات المتعلقة بزبائن ھذه المؤسسات وا

 .محددة أغراض خارجالمعلومات غیر معلنة لرأي العام 

 :ةعمل عادل بیئة. 2.3
ً  STFA ال تقوم, لذلكو .ساندھمو ی سان أین ما كان مكان عملھحریة وحقوق اإلنب STFAمن یؤ  وفقا بین األشخاص بتمییز أبدا

المبدأ ساري ھذا و . معتقداتھم األخرى في أي حال من األحوالأو  ھمالمادیة أو دین تھمحالاإلثني أو  ھمأو أصل ھمأو جنس ھملعرق

  . أیضاالزبائن  و دینورو الم الشركاءجمیع العالقات مع  البیئة العمل المتوفرة و في و في ترفیعالالمفعول في التوظیف و 
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STFA وسالمتھ اإلنسان صحةلو الخدمات  التي تنتجھا شروط العمل و المنتجات مالئمة مسؤولة عن تأمین . 

األداء و یتم تحسین ف. بالرتبة الوظیفیةمنھ أدنى  وأأعلى  زمالئھ سواءمن  ةولطیف ةمھذبعادلة و أن یرى معاملة عامل یستحق كل 

ّ لموظفین من خالل تأسیس بیئة عمل عادلة و صحیة وأمنة االتطور و الوالء  إحترام العاملین و إلتزام بكافة في األماكن التي یتم

 .المحددة القانونیة اللوائح

 االمتثال للقانون . 2.4
  .بھا ونن البلدان التي تعملقوانیب تمتثلال STFAشركات  یجب على كافة

 . للعمال أن یعملوا بما یخالف القانون باعتبار أنھم یخدمون أنفسھم أو الشركةو ال یسمح  

ً  موضوعسیتم عرض الفلو أن ھنالك أي شكوك حول شرعیة أي جزء من العمل المنجز    .لجھات الحقوقیةاإلى كتابیا

 : الموارد البشریة. 2.5
 : باألسفل اعنھ غنىیست الالتي  STFAتم تلخیص مبادئ  ،عالیة الجودة للموارد البشریة من اجل تأمین إدارة

 . في وسط العمل املینالتعاون بین الع STFA عيترا •

 .على المھرات و القدرات المطلوبة للعمل كمعیار أساسي عند توظیف أو ترفیع موظفیھا STFAتعتمد  •

 .القیمة و المساھمة لتحقیق أھداف الشركة إنتاجھم و قدراتبھا استخدام موظفیھا المواقع التي یمكنھم ل STFAتوفر  •

 . إستخدام حقوقھم الذاتیة بشكل كاملموظفیھا ل STFAتوفر  •

 .وصحیة آمنةعمل توفر لھم بیئة  و بالصدق و العدالة موظفیھا STFA عاملت •

لتطویر انفسھم بأفضل طریقة و لجعل عملھم  مواردھابتأمین التدریب الضروري و الفرص التطویریة ضمن إطار  STFAتقوم  •

 . أفضل

ّ مشاركة كافة •  . املینمع الع STFAأھداف و رؤیة و مھمة  تخص نتائج األنشطة والقضایا التي  یتم

 : الجودة و التطویر المستمر. 2.6
  و ھي فلسفة الحیاة للمؤسسین " الترابلو بقیت تحت و جمیلة الخرسانةیجب أن تكون "یتبنى جمیع العاملین معا مبدأ. 

  بإستمرار وفقا و تحسین جودة المنتجات و الخدمات بشكل كامل تحدید رغبات الزبون و توقعاتھ و اقتراح الحلول و تحقیقھا

  .القیمة لجمیع أصحاب األسھم ھي مبادئ الجودة األساسیة للشركة إنتاجالسوق و العمالء و لمتطلبات 
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  تخلقSTFA  باألنشطة  األھدافتوفر وصول إلى ھذه  و "من البدایةصحیح الالعمل قیام ب" مبدأ بفعالة الجودة نظام إدارة

 .أھداف قابلة للقیاسو بوضع  التقییم و فعالةالمراقبة الصحیحة و ال

 خاضعة لضمان  التي المنتجات و الخدمات جودة ً  .STFAتعرض على الزبائن ھي دائما

 : فعالاالستخدام السیاسة . 2.7
 . تنجزھااألعمال  و فيفي المشاریع التي تقوم بھا اإلصراف أثناء إستخدام الموارد مجموعة شركاتنا مبدأ منع  تبنىت

 : البیئة. 2.8
 .  للقیام بنشاطاتھا بشكل ال یؤذي البیئة STFAتھدف 

  :ما یلي حمایة الحیاة الطبیعیة و منع التلوث البیئيل STFAتھدف 

 , م تطبیق برامج إدارة المخلفاتتقو •

 تقوم بتفعیل استخدام األمثل للطاقة من أجل تأمین البیئة المستدامة. 

 تزید من استخدام المواد القابل إلعادة التدویر. 

 تقوم بالعمل الجاھد للتقلیل من االستھالك للمصادر الطبیعیة. 

 .التدابیر الالزمة لتحسین المطابقة معھاتبقى على اطالع دائم على القوانین البیئیة و تقوم باتخاذ  •

 . حول البیئة الراي العامموظفیھا و زبائنھا و مزودیھا و توعیة جھد ل أقصىتبذل  •

 :العمل األمنالسالمة و  2.9
  في  خطرلل وصحتھ اإلنسان سالمة عرضعاجل أو مھم لدرجة أن تلیس ھناك أي عملSTFA. 

  تقومSTFA في أول خطط أي عمل من أجل " صفر إصابات و حوادث"وضع فلسفة  معأھداف قابلة للقیاس  وضعب

 .ھذه األھداف من خالل المراقبة الفعالة و العمل و التقییم توفر تحقیقتقلیل الحوادث المھنیة و األمراض المھنیة و \منع

  تھدفSTFA كوالت و العقود إلى تخطیط و استمرار و إنھاء جمیع أعمالھا بانسجام وتوافق مع القوانین و البروتو

 .المحلیة والعالمیة و متطلبات الزبائن في أعمالھا و بجمیع الظروف

  جمیع العمال مدربین بشكل دائم و على اطالع و متابعة للقواعد و التعلیمات الخاصة بالھدف و یأخذون كل الترتیبات

 ".السالمة و الصحة المھنیة" الالزمة لتطویر و تحسین مبادئ 
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 : الجمھور تجاه نشاطات. 2.10

 ، STFA شركة  

 .إطار المبادئ األخالقیة و ضمنلقوانین و التشریعات ل وفقاالرسمیة و المنظمات  و الشركات تقوم بتسییر عالقاتھا مع المؤسسات• 

 :STFAفي  العالقات الخارجیة. 3
   :مع المساھمین STFAالتالیة عالقة األساسیة المبادئ تقود 

  :اھمینالمسالتواصل مع . 3.1
 مكانة العالمة التجاریة سمعة و رفع التمثیل و الSTFA في نظر الجمھور. 

 لتأكید على استدامة العالقات اإلیجابیةاو  المساھمینناة الحوار مفتوحة مع قیقات و المقترحات من خالل إبقاء من التعل اإلستفادة. 

 المشاركات المعمولة مع الجمھور فيالشخصیة  اءإبتعاد عن اآلر.  

  :المساھمینالعالقة مع . 3.2
 في القوانینھي موضحة كما  مساھمینحمایة حقوق و مصالح ال. 

 و التأكد من استفادة أصحاب األسھم أو تحویل ھذه المصادر  مساھمینتأمین الجھد األكبر لخلق الفائدة للمصادر المؤمنة من قبل ال

 .إلى استثمارات

  بشكل صحیح وبالكامل بأسرع وقت  رأي العامبالشركات مع أصحاب األسھم ومع الالتأكد من مشاركة جمیع ما یتعلق. 

 و تحقیق النمو . التأكد من أن مجموعة الشركات تتم إدارتھا بالعدالة و ضمن مبادئ التكامل التي أدیرت بھا المجموعة منذ تأسیسھا

 .ن الشركةوتكوین الوعي إلدارة فاعلة لمصادر و وقت و كیا, و الربح المستدامین

 :العالقة مع مؤسسات الحكومة. 3.3
 االمتثال لقوانین وتشریعات الدول التي تتم بھا األعمال أو التي یفكر بالقیام بھا. 

 على القانون ً  .إدارة وتسجیل و تقریر جمیع العملیات و أنظمة المحاسبة اعتمادا

 المسؤولیة االجتماعیة. 3.4
  و االجتماعي يتصاداالقالذي یساھم في تطویر دعم الجھود. 

 الحساسیة للمواضیع التي تھم المجتمع و دعم جھود التطویر المبذولة. 

 :العالقة بالعمالء. 3.5
  احتیاجاتھم و رغباتھم على أعلى المستویات توفیرللعمالء و اإلضافیة خلق القیمة. 

 إنتاج منتجات وخدمات عالیة الجودة و اعتماد سیاسات ثابتة. 

  عمالئنا في العالقات معخلق بیئة ثقة بعیدة األمد.  
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 مة التجاریة المفضلة لدى الزبائنالعد المبیعات و التطلع لنكون العو ب المبیعات رفع درجة رضا العمالء أثناء. 

 تفادي إعطاء معلومات مغلوطة أو مضللة للزبائن. 

 :الخدمة المعتمدة دین و المروجین و الوكالء و مراكزمورالعالقات مع ال. 3.6
  ین و الوكالء و مراكز الخدمةجوردین و الموریمة المضافة في عالقاتنا مع المباتجاه تشكیل جو من القالمشترك التحرك. 

 ین و الوكالء و مراكز الخدمةجوردین و المورالممع  و مباشرة تأسیس عالقة منفتحة وصادقة و صحیحة. 

 ین و الوكالء و مراكز الخدمةجوردین و الموراعتماد معاییر موضوعیة عند اختیار الم. 

 :المنافسة و العالقة مع المنافسین. 3.7
  للمنافسین أو أشخاص أخرى أو الشركات ، و من األعمال المضادة للمنافسة  القدرة التنافسیة تقید تھدف إلى  التيتجنب األعمال

 .نینواباستثناء ما یسمح بھ الق من الظروف أي ظرف تحتمباشرة أو بطریقة غیر مباشرة، 

 مع شركات أخرى ً  .تجنب إساءة استخدام الھیمنة في األماكن التي تكون فیھا ھذه الھیمنة لوحدھا أو معا

  أسالیب أو مناقشات و كافة تجنب . تنافسیةالشروط الاالمتناع عن دخول تبادل المعلومات أو المناقشات مع شركات من أجل تشكیل

و في أ.. و إلخ في الجمعیات و الغرف و المجالس و الجمعیات المھنیةكما ذكر أعاله أو فھمھا التي قد یساء تفسیرھا بیانات  أنواع 

 .تمثیل الشركة بھا یتم التي یتم بھا تداول المواضیع و المناقشات الخاص واإلجتماعات الخارجیة كافة أنواع 

 مسؤولیات الموظفین. 4
ھو مرادف لالحترافیة و التكامل و الصدق و  STFAفي الدرجة األولى التأكد من أن االسم التجاري  STFAمسؤولیة موظفي 

 :STFAفي ھذا السیاق فإن التصرفات التالیة متوقعھ من موظفي  و .لى المستوى التاليعحملھا 

 االمتثال الدائم للقانون. 

 و الرجوع إلى المدراء في المواضیع التي خارج صالحیتھم لسلطة الممنوحة لھمالقیام باألعمال و المعامالت ضمن حدود ا. 

 أن یقوموا بواجباتھم ضمن إطار القیم األخالقیة واإلنسانیة األساسیة. 

 علیھم التصرف بعدل بحسن نیة والتفاھم في جمیع العالقات من أجل المنفعة المشتركة. 

 و تجنب من المكاسب غیر  .أو شركة وعدم تقدیم الرشوة ألي شخص أو شركة مھما یحدث عدم قبول الرشاوي من قبل أي شخص

 . المشروعة

  في كل األعمال المنجزة المبادئ و الممارسات التي لھا عالقة بالقواعد األخالقیة للعملكافة یجب العمل بالتناسق مع.  
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 اإلذنقد یربط الشركة بدون أخذ  بیان خطي تصریح أو أو یجب تجنب أي سلوك. 

  بیئة العملإنسجام الموظفین اآلخرین أو قد یعطل أو یضر تجنب التصرفات أو السلوك الذي قد یزعج. 

 حمایة الشركة من جمیع أصولھا بما في ذلك الوثائق ونظم المعلومات من األذى وسوء المعاملة والسرقة والتخریب . 

 أو لنشاط أو / ساعات العمل وموارد الشركة بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة لتحقیق مكاسب شخصیة و  تجنب استخدام

 .مصلحة سیاسیة

 :إدارة المعلومات و األصول. 4.1

 استخدام موارد الشركة. 4.1.1
 :الشاملة في استخدام موارد الشركة موضحة أدناه STFAسیاسات 

 ید اإللكترونيسیاسة اإلنترنت والبر. 4.1.1.1
 البرید اإللكتروني فقط ألغراض العملإرسال و إستالم یجب على الموظفین استخدام اإلنترنت و. 

  األنترنت فيSTFA  والبرید اإللكتروني ھو مصدر من مصادر الشركة ولھا الحق في قراءة ورصد ونسخ و استخدام اإلنترنت

 .والبرید اإللكتروني

 كاف لضمان أن المعلومات السریة لم یتم الكشف عنھا و عدم الوصول إلى المعلومات غیر  یجب على الموظفین إظھار تقدیر

 .القانونیة

 التوافق مع سیاسات تقنیة المعلومات. 4.1.1.2
 :و لكن غیر محدودة بھاأدناه  ةموضحو سیاسات تقنیة المعلومات . سیاسات تقنیة المعلوماتل دائما اإللتزامالموظفین یجب على 

 تخدام برامج غیر مرخصة،عدم اس 

 للخطر من االتصالتجنب تعریض األ, 

 أو مواقع المقامرة و الرھنو غیر المشروعة المواقع المضرة  و المحتوى الموجھ للبالغین عدم إستخدام أو تحمیل. 

 األجھزة و التجھیزات. 4.1.1.3
التجھیزات و المعدات المشابھة  و المستندات ت والطابعا و أجھزة الحاسوب و أجھزة الفاكس المكاتب و أدوات المكاتب و فرش

 .الشخصیة غراضالتابعة للشركة ال یمكن استخدامھا أل

 الشؤون الشخصیة. 4.1.1.4
  .الخاص أعمالھملمزاولة   STFAإمكانیات أن یستخدموا  STFA موظفینال یمكن ل
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 حقوق الملكیة الفكریة. 4.1.2

 ن جمیع اإلجراءاتالحقوق الملكیة الفكریة للبرامج و المنتجات المحدثة و فترة صالحیتھا ألضمان تأكد في خصوص إتمام عملیة ال 

 .بدأ بسرعة تالقانونیة قد 

  لبراءات االختراع أو الحقوق أو األسرار التجاریة أو العالمات التجاریة أو برامج الكومبیوتر أو أي منتجات عمدا تفادي االستخدام

 .  ةشركات أخرى غیر المصرحفكریة أو صناعیة عائدة ل

 إدارة المعلومات. 4.1.3
 حتفاظ بجمیع السجالت المطلوبة قانونااال تأكد من. 

 تجنب االستجابة لطلبات المعلومات السریة من قبل األطراف الثالثة حول أعمال الشركة بدون موافقة اإلدارة العلیا. 

  و الصحیح المقدمة من الشركة بالشكل الالئقالبیانات و التقاریر المالیة لتقدیم إیالء االھتمام. 

 األمن وإدارة األزمات. 4.1.4
 مھ المعلومات و المنشآت اإلداریة من الكوارث الطبیعیةظة موظفي الشركة و المعلومات و أناتخاذ اإلجراءات الضروریة لحمای. 

  تلك الحاالت الكوارث الطبیعیة و في مثل قف أثناء الطارئة إلدارة المو األزمات منظمة إدارةمن خالل األزمات إنشاء خطة إدارة

 .و ضمان استمرار العمل بأقل األضرار أثناء األزمة

 اتخاذ جمیع التدابیر الوقائیة الشخصیة لمنع السرقة أو فقدان أصول الشركة. 

  المصالحتجنب تضارب . 4.2
أشخاص أو شركات التي ذات الصلة و أصدقائھ و  عائلة الموظفل ھي تضارب مصالح الشركة بمصالح المحتملة لمصالحتضارب ا

 .مما یمنع الموظف من العمل بشكل موضوعي بھ

ً في حال یبلغوا اإلداریین و  مصالح المحتملةتضارب ال یجتنبوا ظروف العمل التي تؤدي إلىتتوقع الشركة من موظفیھا أن  حاال

 .شيء من ذلك أي حدوث

 العالقة أو المعامالت الفائدة الشخصیةتجنب المعامالت مع األطراف ذات . 4.2.1
  باستخدام موقعك أو السلطة الممنوحة إلیك أنت في موقع االمتناع عن الحصول على مكاسب غیر مبررة أو إیرادات لألطراف

 . الثالثة أو أي أطراف ذات عالقة أو أي شخص

  بالعمل الموكل إلیك ةمتعلق المصالحتجنب الدخول في تضارب. 

  تجنب المواقف التي تمنعك من التركیز على المھمة الرئیسیةو تجنب سرقة أو تشتیت وقت الموظفین اآلخرین خالل العمل. 

  قریب  موردوجود عمیل أو حاالت  في الذین أعلى منھم أقل شيء بدرجتین و ذلك التنفیذیین داریینإلاعلى الموظفین إعالم یجب

ً داریین اإلو یجب على . طاعفي موقع اتخاذ القرار في نفس القو  لھ من درجة القرابة األولى عائلیاً  عالم عن اإلذوي العالقة أیضا

  .ھذه الحاالت لقسم إدارة المخاطر و االلتزام في الشركة
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  على الموظفین اإلخبار فوراً و یجب . أخرىأو في أي إستثمار على الموظفین األعالم في حال كانوا مساھمین في أي شركة یجب 

الذین أعلى منھم  التنفیذیین داریینإلا المصالح إلىأو أي حالة أخرى قد تلمس فیھا التضارب  وضعھم كما ذكر أعاله تغییر في أي 

ً داریین اإلو یجب على . أقل شيء بدرجتین  .عالم عن ھذه الحاالت لقسم إدارة المخاطر و االلتزام في الشركةاإلذوي العالقة أیضا

  فیما لو كانوا یعملون في مكان آخر أثناء فترة الذین أعلى منھم أقل شيء بدرجتین  التنفیذیین داریینإلاإعالم على الموظفین یجب

ً داریین اإلو یجب على . أیضا STFAعملھم في  عالم عن ھذه الحاالت لقسم إدارة المخاطر و االلتزام في اإلذوي العالقة أیضا

 .الشركة

 :ول الھدایاإعطاء أو قب. 4.2.2
 :STFA عند تأسیس عالقات مع أشخاص أو شركات تنوي إلنشاء أو تطویر عالقة عمل مع المجموعة

  ّ المستقل باستثناء الھدایا واألنشطة ذات الصلة  و إتخاذ القرار تفكیرال بیئةتجنب قبول أو تقدیم أي ھدایا أو أنشطة التي قد تنتھك یتم

ّ إعالم . في سیاق التقالید المھنیة أو الثقافة والعادات العامة وحدة الموارد البشریة ذات الصلة عن قبول الھدایا التي بقیمة و یتم

 .عنیّةمف الاطرمع األ اتعلى العالق ير سلبیثأت رفضھاشكل تو التي  ذلك أو فوق )أو ما یعادلھا( 100$

  ّ دین أو الباعة أو مراكز الخدمة المعتمدة أو مورتجنب المطالبة بحسومات أو مواد التي قد یلمس أنھا غیر مناسبة من قبل الیتم

أو تجنب من  الزبائن أو مجموعات الشركات أو األطراف الثالثة إال ألجل أغراض تجاریة أو عرض نفس الشيء على طرف ثالث

ّ عرضھا  .القبول إذا تم

 .العمل بعد انتھاء العقد STFAالعمل مع . 4.2.3
لحصول على حصص في شركة أو الدخول اأو   STFAمع  شركة شخصیة تأسیس یُعتبر: بعد انتھاء عقد العمل STFAالعمل مع 

أو القیام بأي نشاط  فرع للشركةأو فتح  من الشركة أو الحصول على تمثیل تقدیم المشورة للشركة أو  مع الشركة في صفقات تعاقدیة

 تھا منن على مغادرقبل مرور سنتی ات التجاریة مع الشركةعالقمثل ھذه البالدخول في  ال یُسمح للشخص المعني و .تجاري مماثل

STFA .  

 تسریب المعلومات. 4.2.4
على تلك األشخاص حصول من أجل ال ةثالثالف اطرأل STFAعلى الموظفین االمتناع عن تقدیم أي معلومات سریة تنتمي إلى یجب 

بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة من خالل االعتماد على مثل ھذه في بورصة الدخل التجاري من صفقة أو بیع األوراق المالیة 

ً عن جمیع  STFAف الموظفین بغیر ھذه السیاسة لن یكون لھ عالقة بتصرّ .  المعلومات السریة ً مسؤوال سیكون الموظف شخصیا

ً . علیھم أن یكونوا على درایة كاملة بأن إفشاء ھذه المعلومات السریة ھو مخالفة للقانونو یجب . لمخالفة لھذه المادة العواقب إضافة

لذلك فإن اإلساءة لھذه المادة سیؤدي لإلساءة إلى عقد العمل الخاص بالموظف فال یجب أن یحدث مثل ھذا التصرف تحت أي ظرف 

  .من الظروف

  

  

  

  

  

 



 المبادئ األخالقیة و السلوكیةالقابضة لالستثمارات  STFAشركة 
 2016آب 

 
 الت و المستنداتالسج. 4.3

 مستندات العمل الصحیحة و غیر الناقصة . 4.3.1
و في عالقاتھا الداخلیة و  STFAسجالت و مستندات المعلومات في منع انحراف جل على الموظفین العمل بنیة صادقة ألیجب 

 . اتالتلفونو لكترونیة اإلتواصل ال ائلوسأي قناة إتصال بما فیھا استخدام الخارجیة عند 

 التقاریر المالیة . 4.3.2
ً على التشریعات و القوانین و األحكام و المعاییر  STFAیتم تسجیل جمیع مصادر  وأصولھا و مسؤولیاتھا و مستنداتھا اعتمادا

 ً  .المحاسبیة المقبولة عامة

 التعاون مع مراجعي الحسابات القانوني. 4.3.3

 .  STFA تدقیق الدفاتر و السجالت و األنشطة أثناء ن و الداخلیین الخارجیی التعاون مع المدققین STFA موظفینعلى یجب 

  مسؤولیات المدراء التنفیذیین. 5
 :ھي و فھناك مسؤولیات أخرى STFAمدراء باإلضافة للمسؤولیات المعروفة ل

 خلق وحمایة بیئة عمل تدعم المبادئ األخالقیة و ثقافة الشركة . 

  قیة و تعلیمھا للمرؤوسینتطبیق المبادئ األخالعند تشكیل مثال. 

 الدعم و االستجابة لشكاوى و تساؤالت الموظفین حول المبادئ األخالقیة. 

  عند إلى ممثل األخالقي أو الوحدة الحقوقیة الموضوع رفع إسترشاد عند إستشارتھم بشأن أي مسألة تتعلق بالمبادئ األخالقیة و

 . الضرورة

  الضروریة لضمان االلتزام بالمبادئ طرق و أسالیب تقلیل المخاطر األخالقیة و استخدام بحیث أن تؤدي إلى تشكیل ألیة عمل

 .األخالقیة

 مسؤولیات أخرى. 6
 مبادئ  و ترویج مجلس إدارة المجموعة مسؤول عن تطبیقSTFA  قواعد أخالقیات العمل خاصة بھا بصورة فعالةاألخالقیة أو . 

  قسم إدارة المخاطر و االلتزام بناء  من قبل وثیقھات تعدیلھا و تدقیقھا و مراجعتھا و تمّ یكل السیاسات المتعلقة بالمبادئ األخالقیة

ّ إعالنھا في  على توصیة من مجلس اإلدارة و  .المجلس اإلدارة علیھاموافقة بعد  STFAیتم

 مسؤولیات قسم إدارة المخاطر و االلتزام: 

لفھم افضل للمبادئ و القواعد و التواصل بشكل دائم مع  الدوریةظفین حول المبادئ األخالقیة وتأمین تدریب إعالم المو -

  .الموظفین بشأن ھذا األمر
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ً قد قرأ المبادئ و إعالمھم بشأنھا و التأكد من انھم قد وقعوا على البیان المخصص لذلك -  .التأكد من أن الموظف حدیثا

 .وقعوا على استمارة االمتثال في بدایة كل عام وتحدیث اإلشعارات الخاصة بھم ضمان أن الموظفین قد -

 مسؤولیات مجلس إدارة المجموعة: 

األشخاص ھذه الشكاوى و سریة  فاظ علىوح ةخالقیاأل سریة المبادئ ضمن إطار اإلبالغات الشكاوى و تقدیمالتأكد من   -

 .المعنیین بھا

 .المقدمین للشكاوى و اإلبالغات موظفینتأمین األمان الوظیفي لل -

و اتخاذ  بالعنایة و باإلستقرار عدل و الالتأكد من أن الشكایات و اإلبالغات یتم التحقیق بشأنھا في الوقت المناسب و ب -

 .اإلجراءات الالزمة بدون تردد تجاه أي إخالل للقواعد

 عدم تطبیق القواعد األخالقیة . 7
أو سیاسات وإجراءات الشركة سیخضعون إلى التحقیق التأدیبي الذي یذھب إلى حد \العمل األخالقیة وأولئك الذین ال یمتثلون لمبادئ 

إجراءات التحقیق التأدیبي على أولئك الذین ال یبلغون عن انتھاكات محتملة إذا كانوا على علم أو أولئك ینطبق ف. إنھاء عقد العمل

على سلوك غیر الئق یؤدي إلى انتھاك  ونأو یوافق ونیقبل على اإلداریین الذین ةباإلضافو الذین ال یشرعون باإلجراءات الضروریة 

   .أیضا المبادئ األخالقیة

ً لالنتقام :سیاسة منع االنتقام ً حول حالة تحقق أو اشتباه النتھاك لمبادئ العمل األخالقیة عرضة . ال یكون العامل الذي ینظم تقریرا

 .ئ العمل األخالقیة و یجب اإلبالغ عنھ على وجھ السرعة محاولة االنتقام إخالل شدید لمباد

 الممثل األخالقي. 7.1
یقوم . STFAالمبادئ األخالقیة في إخالل األخالقي مسؤولیة البحث في الشكایات و اإلبالغات و اإلخبارات المتعلقة ب مثللدى الم

ً إلى رئیس مجلس اإلدارة العلیا للمجموعة من قبل رئیس مجلس  یتمّ الممثل األخالقي  توظیف. الممثل األخالقي بتقدیم التقاریر مباشرة

 .اإلدارة العلیا للمجموعة

 مبادئ عمل الممثل األخالقي. 7.2
 : المكتب األخالقي یتصرف في إطار المبادئ التالیة

 االحتفاظ بسریة ھویة المخبر أو المبلغ عن الشكوى. 

  قدر المستطاع بشكل سريتسییر عملیة التحقیق. 

  في نھایة  جمیع االحتیاطات الالزمة لحمایة الحقوق الشخصیة للموظف الذي یتم لتحقیق بشأنھ الحتمال بطالن الشكایةتتخذ

  . التحقیق

  أن یحلل كافة یمكن . مباشرةمن القسم المعني الوثائق و األدلة المتعلقة بالتحقیق المكتب لدیھ السلطة للمطالبة المعلومات و

  .لتحقیقا ضمن حدودلمعلومات و الملفات ا
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  ًیتم إضافة المعلومات و المستندات و األدلة إلى محضر التحقیق. عملیات التحقیق یتم تسجیلھا كتابیا. 

  حلھ بسرعةالتحقیق على وجھ السرعة و إذا أمكن یتم یتم.  

  مقترحات الممثل األخالقي بسرعةیتم تطبیق.  

  إبالغ ّ  .األقسام والمسؤولین المعنیین بالنتائجیتم

  ال یمكن إجراء أي ضغط أو اقتراح .  عضو الممثل األخالقي بشكل مستقل عن التسلسل الھرمي التنظیمي أثناء أداء واجباتھیعمل

 .في ھذا الصدد

  اإلخطارات  ال یتم إبالغو  .اإلخطارات إلى لجان األخالقیات و إلى ممثلي الشركات ذات الصلة بالموضوعالممثل األخالقي یرسل

  . ات المعنیةالشركإلى لفریق اإلدارة واإلدارة العلیا خاصة 

  من قبل الممثل األخالقي " رأي الخبراء"لو اعتبر ً الخصوصیة لم السریة ویمكن استشارة الخبراء للتأكد من أن مبادئ فضروریا

 .تنتھك أثناء التحقیق و أنھ قد تم اتخاذ االحتیاطات الالزمة

 اإلخبار عن االنتھاك األخالقي . 7.3
عبر البرید اإللكتروني أو الھاتف أو أي  ياألخالق الممثلإذا كان لدیك أیة أسئلة أو مخاوف حول انتھاكات محتملة بإمكانك االتصال ب

 stfa.comوسیلة على موقع 

 لجنة األخالقیات 
 القابضة لالستثمارات STFAمجموعة  

 
 العنوان 

 
   15:الطابق 3:ل وادي رقمییش زقاقلألعمال  STFAمركز  
    تركیا -نبولطاس   أتاكوي, رینكويج أإی, 34752 
  الھاتف   32 78 312 850 90+ 

 سیاسة عدم التسامح لإلخالل بالقواعد . 8
ً مع المخلین بالقواعد األخالقیة أو عدم التقریر الصحیح عن حالة اإلخالل أو محاولة االنتقام سیاسة عدم  STFAتعتمد  التسامح مطلقا

 بتطبیق أحكام االنضباط على المخالفین لھذه القواعد أو من یحاول االنتقام من  STFAتقوم  و .من المخبرین عن حاالت االنتھاك

 . المخبرین عن مخالفة ھذه القواعد
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 المبادئ األخالقیة و السلوكیة استمارة المعلومات

 

 .سأعتمد ھذه المبادئ و أطبقھا. و فھمتھا STFAقرأت المبادئ األخالقیة و السلوكیة ل

 

ً في حال مالحظتي لحالة إساءة أو التصرفات التي تدل على اإلساءة تفھموأنا  وفھمت . مسؤولیتي باإلخبار و تقدیم التقاریر حاال
ً على قواعد  STFA أنب أیضاً  لدیھا سیاسة عدم التسامح مع انتھاك المبادئ وأنھ لو لم تتم احترام المبادئ ستتم المحاسبة اعتمادا

  .االنضباط

 

 و أتعھد بتطبیقھا STFAبالتوقیع على ھذا البیان أكون قد قرأت المبادئ األخالقیة ل 
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