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) AGP (Ajinomoto Group Policiesﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺟﯾﻧوﻣوﺗو
• نطاق التطبيق
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• ﻣﺳؤولية الﺷرﻛة
• ﺧط ﺳاﺧن
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• نﻘدم الدﻋم لﻼتﻔاق العالﻣﻲ الﻣنبثق ﻋن اﻷﻣم الﻣتﺣدة.
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• نﻘوم بﺷﻛل نﺷط بتنﻔيذ ﻣبادرات تدﻋم تﺣﻘيق أھداف التنﻣية الﻣﺳتداﻣة.

 .1ﻣﺑﺎدرات ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻐذﯾﺔ
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 .3اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻻﺳﺗداﻣﺔ

 .4ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻧزاھﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ
 .5ﻧﮭﺞ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
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 .2ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

 .6ﺗدرﯾب اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ
 .7اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
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 .8اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺗﺟﺎه أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺻص

 .9ﺣﻣﺎﯾﺔ وإدارة أﺻول وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ

 .10اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺷؤون اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ
 .11اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﺗطﺑﯾق ﻟﺣﻛم رﺷﯾد
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نﺣن ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو نﺄﺧذ ﻋﻠﻰ ﻋاتﻘنا ﻣﮭﻣة
الﻣﺳاھﻣة ﻓﻲ الﻐذاء والصﺣة ﻋﻠﻰ ﻣﺳتوى العالم وﻓﻲ ﺧﻠق
ﺣياة أﻓﺿل ﻓﻲ الﻣﺳتﻘبل .لﮭذا نتبﻊ ﻣبادرات ASV
)The Ajinomoto Group Creating Shared
 (Valueالتﻲ تﻣثل أﺳﻠوبنا الﻔريد ﻓﻲ ﺣل الﻣﺷﻛﻼت
اﻻﺟتﻣاﻋية ﻣن ﺧﻼل أﻋﻣالنا التﺟارية وتﺣﺳين الﻘيﻣة
اﻻﻗتصادية ﻋن طريق ابتﻛار ﻗيﻣة ﻣﺷترﻛة ﻣﻊ الﻣﺟتﻣﻊ
والﻣﺟتﻣعات الﻣﺣﻠية.
إن اتباع ﻣبادرات  ASVيﺳتﻠزم التعاون ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋة
ﻣن أصﺣاب الﺣصص ،ولن يﻛون ھذا التعاون ﻣﻣﻛناً ﻣا لم يعﻣل ﻛل واﺣد ﻣنا ﻓﻲ
أﺟينوﻣوتو باﺟتﮭاد لﻛﺳب ثﻘة الﻣﺟتﻣﻊ ،اﻋتراﻓاً ﻣنا بذلك ،ﻗﻣنا بتنﻘيﺢ الﻣبادئ التﻲ توﺿﺢ
الﻣعتﻘدات والﺳﻠوﻛيات التﻲ ينبﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛات ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو وﻋﻠﻰ ﻛل واﺣد ﻣنا
يعﻣل ھناك أن يﻠتزم بﮭا ،وأطﻠﻘنا ﻋﻠيﮭا اﺳم ).Ajinomoto Group Policies (AGP
تﻣثل  AGPوﺟﮭات نظرنا اﻷﺳاﺳية الﻣﺷترﻛة ﻋالﻣياً باإلﺿاﻓة إلﻰ ﻗواﻋد الﺳﻠوك التﻲ
تﺣﻛم أنﺷطة اﻷﻋﻣال التﺟارية لﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو بﻣا أنﮭا ترتبط بﺿرورة اﻻﻣتثال
لﻠﻘوانين الﺧاصة بﻛل بﻠد وﻣنطﻘة نعﻣل ﻓيﮭا ،ولﻠﻘواﻋد الدولية الﻣتعﻠﻘة بـ "ﻗﺿايا الﻣﺟتﻣﻊ
البﺷري ﻓﻲ الﻘرن  ،"21والﺳعﻲ لتﺣﻘيق .ASV
تﺳري  AGPﻋﻠﻰ ﺟﻣيﻊ أنﺷطتنا وتعد بﻣثابة تعﮭد ﻛتابﻲ لﺟﻣيﻊ أصﺣاب الﺣصص ﻓﻲ
ﺷرﻛاتنا بﺄننا ﺳوف نﻠتزم بﮭا .ھدﻓنا ھو أن نﻛون ﺷرﻛة ﻋالﻣية ﺣﻘيﻘية ﻣتﺧصصة تﻛتﺳب
الثﻘة ﻣن ﺧﻼل اﻻلتزام بـ  AGPﻓﻲ ﻛل ﻣا نﻘوم بﮫ.
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الﻣدير التنﻔيذي التﻣثيﻠﻲ،
الرﺋيس والﻣدير العام،
ﺷرﻛة أﺟينوﻣوتو
Ajinomoto Group Policies

1

 Our Philosophyﻓﻠﺳﻔﺗﻧﺎ
ﻣنذ تﺄﺳيﺳنا ،ﺷارﻛت ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو باﺳتﻣرار ﻓﻲ ﻣبادرات لﺣل الﻣﺷﻛﻼت اﻻﺟتﻣاﻋية
ﻣن ﺧﻼل أﻋﻣالنا .وﻗد ﺳاھﻣت ھذه الﻣبادرات ﻓﻲ نﻣو الﻣﺟﻣوﻋة ﻣن ﺧﻼل تﺣﺳين الﻘيﻣة
اﻻﻗتصادية ﻋبر ﺧﻠق ﻗيﻣة ﻣﺷترﻛة ﻣﻊ الﻣﺟتﻣﻊ وﻣﻊ الﻣﺟتﻣعات الﻣﺣﻠية .نطﻠق ﻋﻠﻰ ھذه
الﻣبادرات  .(The Ajinomoto Group Creating Shared Value) ASVتعد
 ASVبﻣثابة ﺟوھر ﻓﻠﺳﻔتنا ،نﮭﺞ الﻣﺟﻣوﻋة لتﺣﻘيق الﻣﮭﻣة والرؤية الﻣعتﻣدة ﻓﻲ إطار ھذه
الﻔﻠﺳﻔة.

رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺷرﻛﺔ

Eat Well, Live Well.

ﻣﮭﻣﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺟﯾﻧوﻣوﺗو
)ﻣﮭﻣﺔ(

)AGP (Ajinomoto Group Policies
ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺟﯾﻧوﻣوﺗو
تنطوي  Ajinomoto Group Policiesﺳياﺳات ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو أو ""AGP
تﺣت ﻣظﻠة رؤيتنا وﻣﮭﻣتنا و .ASVھذه الﺳياﺳات تﺣدد الﻣعتﻘدات والﺳﻠوﻛيات التﻲ تﻠتزم
بﮭا ﺟﻣيﻊ ﺷرﻛات ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو وﻛل واﺣد ﻣنا يعﻣل ھناك .ﻛﻣا تعد ھذه الﺳياﺳات
بﻣثابة تعﮭد ﻛتابﻲ لﺟﻣيﻊ أصﺣاب الﺣصص بﺄننا ﺳنعﻣل باﺟتﮭاد لﻠتﻣﺳك بﮭذه الﻣعتﻘدات
والﺳﻠوﻛيات.
الﺟدول أدناه يوﺿﺢ العﻼﻗة بين ھذه الﻣﺣتويات الﮭاﻣة لﻔﻠﺳﻔتنا.
ﻣا ﺳوف نﺳعﻰ إليﮫ بﺈصرار ﻣن ﺳبب وﺟودنا وﻣﮭﻣتنا ورﻏبتنا ﻛﺷرﻛة

ﻣﮭﻣتنا ھﻲ الﻣﺳاھﻣة ﻓﻲ الﻐذاء والصﺣة ﻋﻠﻰ ﻣﺳتوى العالم
وﻓﻲ ﺧﻠق ﺣياة أﻓﺿل ﻓﻲ الﻣﺳتﻘبل.
ﻣا نﺳتﮭدف أن نﻛون ﻋﻠيﮫ بينﻣا نﺳعﻰ إلﻰ تﺣﻘيق ﻣﮭﻣتنا

الﻣﺳاھﻣة ﻓﻲ تﺣﺳين صﺣة الناس ﻓﻲ ﺟﻣيﻊ أنﺣاء العالم ،وإطﻼق العنان لﻘوة اﻷﺣﻣاض اﻷﻣينية
لﺣل الﻣﺷﻛﻼت الﻐذاﺋية والصﺣية الﻣرتبطة بالعادات الﻐذاﺋية والﺷيﺧوﺧة.
بﺣﻠول ﻋام 2030
• الﻣﺳاﻋدة ﻓﻲ إطالة ﻣتوﺳط العﻣر الﻣتوﻗﻊ لﻣﻠيار ﺷﺧص.
• تﻘﻠيل تﺄثيرنا ﻋﻠﻰ البيﺋة بنﺳبة  ،50%ﻣﻊ تﺣﺳين أداء اﻷﻋﻣال.

رؤﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺟﯾﻧوﻣوﺗو
)رؤﯾﺔ(

ﻣبادرات ﻻبتﻛار ﻗيﻣة اﺟتﻣاﻋية واﻗتصادية ﻣن أﺟل تﺣﻘيق ﻣﮭﻣتنا ورؤيتنا

 ASVتﻣثل التزاﻣنا الذي ﻻ يﺣيد :ﻣﻊ أﻋﻣالنا التﺟارية و أصﺣاب الﺣصص لدينا،
نﺳاﻋد ﻓﻲ ﺣل ﻗﺿايا الﻣﺟتﻣﻊ ﻣﻣا يؤدي إلﻰ ﺧﻠق ﻗيﻣة اﻗتصادية
ASV
)ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺟﯾﻧوﻣوﺗو ﺗﺧﻠق ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ (
)(The Ajinomoto Group Creating Shared Value
)ﻗﯾﻣﺔ(
اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﺧﺎص ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺟﯾﻧوﻣوﺗو
ﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺟﯾﻧوﻣوﺗو
)Ajinomoto Group Policies (AGP
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Ajinomoto Group Policies

ﻗيم ﻣﺷترﻛة بين الﻣوظﻔين ﻓﻲ الﺳعﻲ لتﺣﻘيق ﻣﮭﻣتنا ورؤيتنا؛
ﻣوﻗف وأﺳﻠوب أﺳاﺳﻲ ﻓﻲ إنﺟاز أﻋﻣالنا

• ابتﻛار ﻗيﻣة ﺟديدة
• الﻣﺳاھﻣة ﻓﻲ الﻣﺟتﻣﻊ

• روح الريادة والﻣبادرة
• تعظيم ﻗيﻣة الناس

الﻣعتﻘدات والﺳﻠوﻛيات التﻲ تﻠتزم بﮭا ﻛل ﺷرﻛة ﻣن ﺷرﻛات ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو
وﻛل واﺣد ﻣنا يعﻣل ھناك

Ajinomoto Group Policies
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ﻧطﺎق اﻟﺗطﺑﯾق
تنطبق ﺳياﺳات ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو Ajinomoto Group Policiesأو " "AGPﻋﻠﻰ
ﻛل ﺷرﻛات ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو والﻣﺳؤولين والﻣوظﻔين العاﻣﻠين بﮭا.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ
• ﻻ تطﻠب ﺷرﻛات ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو ﻣن الﻣﺳؤولين والﻣوظﻔين إھﻣال .AGP
باإلﺿاﻓة إلﻰ ذلك ،تﺿﻣن ﺷرﻛات ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو ﻋدم تﺄثر أي ﻣﺳؤول أو ﻣوظف
بﺷﻛل ﺳﻠبﻲ ﺟراء اتباﻋﮫ لتﻠك الﻣعايير.
• إن اإلدارة العﻠيا لﺷرﻛات ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو تعترف بدورھا ﻓﻲ اﻻﻣتثال لـ AGP
ﻼ يُﺣتذى بﮫ ﻓﻲ ھذا الﺷﺄن .ﻛﻣا تﺿﻣن اإلدارة العﻠيا اتباع الﻣعايير داﺧل
وتﺿرب ﻣث ً
ﺷرﻛاتﮭا ،وتعﻣل ﻋﻠﻰ تﺄﺳيس أنظﻣة داﺧﻠية ﻓعالة تدﻣﺞ آرا ًء ﻣن داﺧل ﺷرﻛاتﮭا وﻣن
ﺧارﺟﮭا.
• ﻓﻲ ﺣالة وﻗوع ﻣﺧالﻔة ﺧطيرة لـ  ،AGPﻣثل انتﮭاك الﻘوانين أو اﻷنظﻣة ،ﻓﻣن الﻣتوﻗﻊ
أن تﻘوم اإلدارة العﻠيا بتوﺿيﺢ ﻣوﻗﻔﮭا ﻷصﺣاب الﺣصص لﺣل الﻣﺳﺄلة واتﺧاذ الﺧطوات
الﻼزﻣة ﻣن أﺟل تﺣديد الﺳبب وﻣنﻊ تﻛرار ذلك.
ﺧط ﺳﺎﺧن
• إن ﺷرﻛات ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو تﺣدد أﺳاليب لﻣوظﻔيﮭا يﻣﻛنﮭم ﻣن ﺧﻼلﮭا اإلبﻼغ ﻋن
اﻻنتﮭاﻛات والﻣﺷﻛﻼت وﻓﻘاً لـ "الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة باإلبﻼغ ﻋن
اﻻنتﮭاﻛات" الﻣوﺿﺣة ﻓﻲ الﻔصل .11
• ﺳتعﻣل ﺷرﻛات ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو ﻋﻠﻰ ﺣﻣاية الﻣعﻠوﻣات الﺷﺧصية والﺧصوصية ﻷي
ﺷﺧص يﻘوم بﺈﻋداد تﻘرير ،وتﺿﻣن ﻋدم اﺳتﺧدام ھذا التﻘرير ﻓﻲ إلﺣاق الﺿرر بالﻣ ﱢ
ُبﻠﻎ.
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• ﻧﻘدم اﻟدﻋم ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﻧﺑﺛق ﻋن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.
يطﻠب اﻻتﻔاق العالﻣﻲ لﻸﻣم الﻣتﺣدة أن تتبنﻰ وتدﻋم وتﺿﻣن ﻓﻲ ﻣنطﻘة نﻔوذھا ،ﻣﺟﻣوﻋة ﻣن الﻘيم اﻷﺳاﺳية ﻓﻲ
ﻣﺟاﻻت ﺣﻘوق اإلنﺳان وﻣعايير العﻣل والبيﺋة وﻣﻛاﻓﺣة الﻔﺳاد.

ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
الﻣبدأ  :1يتعين ﻋﻠﻰ الﻣؤﺳﺳات التﺟارية أن تدﻋم ﺣﻣاية ﺣﻘوق اإلنﺳان الﻣعﻠنة دولياً واﺣتراﻣﮭا.
الﻣبدأ  :2التﺄﻛد ﻣن أنﮭا ليﺳت ﻣﺷارﻛة ﻓﻲ انتﮭاﻛات ﺣﻘوق اإلنﺳان.
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﻣل
الﻣبدأ  :3يﺟب ﻋﻠﻰ الﻣؤﺳﺳات التﺟارية اﺣترام ﺣرية تﻛوين الﺟﻣعيات واﻻﻋتراف الﻔعﻠﻲ بالﺣق
ﻓﻲ الﻣﻔاوﺿات الﺟﻣاﻋية.
الﻣبدأ  :4الﻘﺿاء ﻋﻠﻰ ﺟﻣيﻊ أﺷﻛال العﻣل الﺟبري واإللزاﻣﻲ.
الﻣبدأ  :5اإللﻐاء الﻔعﻠﻲ لعﻣل اﻷطﻔال.
الﻣبدأ  :6الﻘﺿاء ﻋﻠﻰ التﻣييز ﻓﻲ التوظيف والﻣﮭن.
اﻟﺑﯾﺋﺔ
الﻣبدأ  :7تﺷﺟيﻊ الﻣؤﺳﺳات التﺟارية ﻋﻠﻰ اتباع نﮭﺞ ﻣثالﻲ تﺟاه ﺟﻣيﻊ التﺣديات البيﺋية.
الﻣبدأ  :8اتﺧاذ ﻣبادرات لتوﺳيﻊ نطاق الﻣﺳؤولية تﺟاه البيﺋة.
الﻣبدأ  :9التﺷﺟيﻊ ﻋﻠﻰ تطوير التﻛنولوﺟيات ﻏير الﺿارة بالبيﺋة ونﺷرھا.
ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد
الﻣبدأ  :10يتعين ﻋﻠﻰ الﻣؤﺳﺳات التﺟارية ﻣﻛاﻓﺣة الﻔﺳاد بﻛل أﺷﻛالﮫ ،بﻣا ﻓيﮭا اﻻبتزاز والرﺷوة.

• ﻧﻘوم ﺑﺷﻛل ﻧﺷط ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺑﺎدرات ﺗدﻋم ﺗﺣﻘﯾق أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
ُص ﻋﻠﻰ أھداف التنﻣية الﻣﺳتداﻣة ) (SDGsﻓﻲ ﺟدول أﻋﻣال  2030لﻠتنﻣية الﻣﺳتداﻣة الذي تم اﻋتﻣاده ﻓﻲ
لﻘد ن ّ
ﻗﻣة اﻷﻣم الﻣتﺣدة ﻓﻲ ﺳبتﻣبر  ،2015لتﺣل ﻣﺣل اﻷھداف اإلنﻣاﺋية لﻸلﻔية التﻲ صيﻐت ﻓﻲ  .2001تتﻛون
 SDGsﻣن  17ھدﻓاً ﻣتﻔﻘاً ﻋﻠيﮭا دولياً لﻠﻔترة ﻣا بين ﻋاﻣﻲ  2016و.2030
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 .1ﻣﺑﺎدرات ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻐذﯾﺔ
1.1

2.1

3.1
4.1

نطﻣﺢ إلﻰ الترﻛيز ﻋﻠﻰ اﻻﺣتياﺟات الﻐذاﺋية لﻠناس ﻋﻠﻰ اﺧتﻼف ﻣناطق تواﺟدھم
وأﻋﻣارھم وأﺳاليب ﺣياتﮭم وظروﻓﮭم الصﺣية ،باإلﺿاﻓة إلﻰ تﻘديم ﻣنتﺟات
وﻣعﻠوﻣات ﻣن ﺷﺄنﮭا تﺣﺳين التوازن الﻐذاﺋﻲ لﻠوﺟبات اليوﻣية.
نﺳﮭم ﻓﻲ تﻐذية الروح والﺟﺳد ليس ﻓﻘط ﻋن طريق ﻣنتﺟات توﻓر العناصر الﻐذاﺋية
الﻣناﺳبة ،لﻛن أيﺿاً ﻣن ﺧﻼل إﻋطاء توصيات بوﺟبات لذيذة وﻗواﺋم ﻣتنوﻋة ،والطبخ
الذﻛﻲ وتناول الطعام ﺳوياً.
نعﻣل ﻣن أﺟل ﻣﺳاﻋدة الﻣﺳتﮭﻠﻛين ﻋﻠﻰ تﺣﺳين التﻐذية ﻣن ﺧﻼل تﻘديم ﻣﺟﻣوﻋة ﻛاﻣﻠة
ﻣن الﻣعﻠوﻣات والﻣنتﺟات والﺧدﻣات اﺳتناداً إلﻰ ﻓﮭم ﻋﻣيق لﻸوﺿاع الﻣﺣﻠية.
نتيﺢ ﻓرصة الﺣصول ﻋﻠﻰ وﺟبات ﻏذاﺋية بﻣنتﺟات ﻣنﺧﻔﺿة التﻛﻠﻔة وبطرق ﻣناﺳبة،
تﻠبﻲ اﺣتياﺟات الﻣﺳتﮭﻠك ﻓﻲ ﻛل بﻠد.

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
 .1الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بالتﻐذية
 .2الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بﺳﮭولة الوصول لﻠﻣنتﺞ
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 .2ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة
 1.2نﮭدف داﺋﻣاً إلﻰ إﻋطاء اﻷولوية لﻠعﻣيل ،ﻣن ﺧﻼل التﻛنولوﺟيا الﻣتﻘدﻣة واإلبداع ،ﻓﻲ
إنتاج ﻣنتﺟات وﺧدﻣات آﻣنة وﻋالية الﺟودة.
 2.2نعﻣل ﻋﻠﻰ إتاﺣة ﻣعﻠوﻣات دﻗيﻘة وﻣﻔيدة ﺣول الﻣنتﺟات والﺧدﻣات ﻣن أﺟل ﻛﺳب ثﻘة
ﻋﻣﻼﺋنا والﺣﻔاظ ﻋﻠيﮭا ،لتﻠبية توﻗعاتﮭم وﺿﻣان رﺿاھم.
 3.2نﺣرص ﻋﻠﻰ الﻘيام بﺟﻣيﻊ ﻋﻣﻠيات التﺳويق والدﻋاية بﺷﻛل تﻔاﻋﻠﻲ ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋنا
وبطريﻘة ﻣﺳؤولة ،ﻻ ﺳيﻣا ﻋندﻣا يتعﻠق اﻷﻣر باﻷطﻔال.
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
 .1الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بالﺟودة
 .2الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بﺳﻼﻣة الﻐذاء
 .3الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة باﻻتصاﻻت التﺳويﻘية
 .4الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بوصف الﻣنتﺞ
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 .3اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻻﺳﺗداﻣﺔ
 1.3نعﻣل ﻣﻊ الﻣﺟتﻣعات والعﻣﻼء لﻛﻲ نتعايش ﻓﻲ انﺳﺟام ﻣﻊ اﻷرض ونﺣﻘق "ﻣﺟتﻣعاً
ﻣﺳتداﻣاً ﻣتﺟﮭاً نﺣو إﻋادة التدوير".
 2.3لﻘد ﻗﻣنا بتﺷﺟيﻊ ﺟﻣيﻊ اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﺳتﺧدام الﻣوارد والطاﻗة بﻛﻔاءة أﻛبر واتباع
أﺳاليب ﺣياة تﺣاﻓظ ﻋﻠﻰ البيﺋة.
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
 .1الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بالبيﺋة
 .2ﺳياﺳة الﻣﺟﻣوﻋة الﻣﺷترﻛة بﺷﺄن رﻋاية الﺣيوان

 .4ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻧزاھﺔ واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ
 1.4نﺣن ﺣريصون ﻋﻠﻰ تﺣﻘيق العدل والﺷﻔاﻓية ﻓﻲ ﻛاﻓة صﻔﻘاتنا ﻛﻣا أننا نﺣاﻓظ ﻋﻠﻰ
ﻣﻣارﺳة اﻷﻋﻣال التﺟارية العادلة ،إذ نعترف بﺷرﻛاء العﻣل رﻓيعﻲ الﻣﺳتوى الذين
يعﻣﻠون ﻣعنا.
 2.4نتﺧذ ﺧطوات لﺿﻣان ﻓﮭم ﻣتعﻣق لﻘانون ﻣنﻊ اﻻﺣتﻛار واﻻلتزام بﮫ وبﻐيره ﻣن
الﻘوانين والﻘواﻋد الﻣتعﻠﻘة بالﻣناﻓﺳة ﻓﻲ ﻛل بﻠد نﻣارس ﻓيﮫ أﻋﻣالنا التﺟارية .نﺣن ﻻ
نتواطﺄ ﻣﻊ ﻣناﻓﺳين لتثبيت اﻷﺳعار أو ﺣﺟم الﻣبيعات/اإلنتاج ﻣن أﺟل تﺣديد الﻣناﻓﺳة
)اﻻﺣتﻛار( ،وﻻ نﺷارك ﻓﻲ التﻼﻋب بالﻣناﻗصات .ونﺣن ﻻ نﺳتﺧدم وﺳاﺋل ﻏير ﻋادلة
إلﻗصاء الﻣناﻓﺳين ﻣن الﺳوق أو لﻣنﻊ دﺧولﮭم إليﮫ.
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3.4

4.4
5.4
6.4

ﻋند اﺧتيار الﻣتعﮭدين الﻔرﻋيين والﻣوردين ،نﻘوم باتﺧاذ الﻘرارات ﻣن ﺧﻼل الﻣﻘارنة
والتﻘييم لﻠﺷروط ﻣثل الﺳعر والﺟودة والﺧدﻣة بﺷﻛل ﻋادل .ﻻ ننﺧرط ﻓﻲ أي ﻋﻣل
يؤدي إلﻰ إلﺣاق ﺿرر بﺷرﻛاﺋنا ﻓﻲ العﻣل ﻣن ﺧﻼل اﺳتﻐﻼل ﻣﻛانتنا.
ونﻘوم بﺈﺷراك الﻣتعﮭدين الﻔرﻋيين والﻣوردين لدينا ﻓﻲ الﺟﮭود التﻲ نبذلﮭا لتﺣﻣل
ﻣﺳؤوليتنا اﻻﺟتﻣاﻋية ،بﻣا ﻓيﮭا الﺣﻔاظ ﻋﻠﻰ البيﺋة وﺣﻣاية ﺣﻘوق اإلنﺳان.
ﻓﻲ تعاﻣﻠنا ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋنا وﺷرﻛاﺋنا ،نتصرف بﺣﺳن تﻘدير لﻸﻣور وﻻ ننﺧرط ﻓﻲ ﻓعل
ﻏير ﻻﺋق ﻣثل تﻘديم ھدايا ﻏير ﻣناﺳبة ووﺳاﺋل الترﻓيﮫ والﻣال.
ﻻ نﻘدم الﮭدايا أو وﺳاﺋل الترﻓيﮫ أو الﻣال وﻏيرھا ﻣن الﻣزايا التﻲ يﻣﻛن اﻋتبارھا
رﺷاوي إلﻰ ﻣﺳؤولين ﺣﻛوﻣيين ﻣﺣﻠيين أو ﺷبﮫ ﺣﻛوﻣيين وأﺟانب ،وذلك بﻐض النظر
ﻋن ھذه الوﺳاﺋل .نﺣن نﺣاﻓظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗات ﺳﻠيﻣة وطبيعية ﻣﻊ الﺣﻛوﻣات
والﻣﺳؤولين.

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
 .1الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بالتوريد
 .2الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بالﻣوردين
 .3الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بﻣنﻊ الرﺷوة
 .4الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة باﻷنﺷطة الﺳياﺳية والﻣﺳاھﻣات الﺳياﺳية
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 .5ﻧﮭﺞ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
 1.5نﻘوم بﺄنﺷطة اﻷﻋﻣال التﺟارية ﻋﻠﻰ أﺳاس ﻣن الﻔﮭم لﺣﻘوق اإلنﺳان الﻣعترف بﮭا
دولياً واﻻﺣترام لﻘواﻋد الﺳﻠوك الدولية الﻣتعﻠﻘة بﺣﻘوق اإلنﺳان.
 2.5نعﻣل ﺟنباً إلﻰ ﺟنب ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋة ﻛبيرة ﻣن أصﺣاب الﺣصص وذلك لتﺟنب التورط
ﻓﻲ انتﮭاك ﺣﻘوق اإلنﺳان.
 3.5نﺣترم الﺣﻘوق والﻣبادئ اﻷﺳاﺳية ﻓﻲ العﻣل ﻛﻣا يﻠﻲ .نﺣن) :أ( نعترف بالﺣق ﻓﻲ
ﺣرية التنظيم والﻣﻔاوﺿة الﻣﺷترﻛة؛ )ب( نﺣظر التعاﻣل ﻣﻊ أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛال
العﻣالة اإلﺟبارية؛ )ج( نﺣظر اﺳتﺧدام ﻋﻣالة اﻷطﻔال؛ )د( وﻻ نتﺳاﻣﺢ ﻣﻊ
الﻣﻣارﺳات العنصرية ﻓﻲ التوظيف.
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
 .1الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بﺣﻘوق اإلنﺳان

 .6ﺗدرﯾب اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ
1.6
2.6
3.6

4.6
5.6

6.6
7.6

نبذل ﻗصارى ﺟﮭدنا ﻣن أﺟل توﻓير ﻓرص ﻋﻣل ﻣﻔيدة تتيﺢ لﻣوظﻔينا تدريب وتطوير
ﻣﮭاراتﮭم وﻗدراتﮭم بطريﻘة تﺣترم اﺧتﻼﻓاتﮭم وﺷﺧصياتﮭم.
نتبنﻰ رؤية ﻋالﻣية ﻓﻲ ﻋﻣﻠنا ونؤﻛد ﻋﻠﻰ العﻣل الﺟﻣاﻋﻲ ونﺷﺟﻊ اإلبداع ونﻘدر روح
الريادة ونﺳعﻰ ﺟاھدين لﻠﻣﺳاھﻣة ﻓﻲ تطوير ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو.
ندﻋم الﺟﮭود التﻲ يبذلﮭا الﻣوظﻔون ﻣن أﺟل اﻻﺳتﻣتاع بﺣياة ﻣرﺿية والﻣﺳاھﻣة ﻓﻲ
ازدھار الﻣﺟتﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل التطور الﻣﺳتﻣر لﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو .لتﺣﻘيق ھذه الﻐاية،
نﺳعﻰ داﺋﻣاً إلﻰ تﺣﺳين أنﻔﺳنا ﻣن ﺧﻼل ﻣبادرات وبراﻣﺞ ﺟديدة.
نﮭدف إلﻰ ﺧﻠق ﻣناخ بيﺋة ﻋﻣل يﺳاﻋد ﻋﻠﻰ تﺣﺳين ﺷعورنا بالرﺿا الوظيﻔﻲ وتعزيز
إنتاﺟية ﻋالية.
نﻘوم باﺣترام ﻗوانين وثﻘاﻓة ﻛل بﻠد وﻣنطﻘة نﻣارس ﻓيﮭا أﻋﻣالنا التﺟارية .ونﻣنﻊ
التﻣييز ﺿد أي ﺷﺧص بنا ًء ﻋﻠﻰ الﻠون أو اﻻنتﻣاءات العرﻗية أو الﺟنﺳية أو الدين أو
الﻣذھب أو الﻣوطن أو الﺟنس أو العﻣر أو اإلﻋاﻗة أو الﻣيول الﺟنﺳية ،الخ.
نعﻣل ﻋﻠﻰ إيﺟاد بيﺋة ﻋﻣل إيﺟابية ونﺣاﻓظ ﻋﻠيﮭا ﻣن ﺧﻼل التواصل الداﺋم ،ﺣيث
تتﺳم تﻠك البيﺋة بﺧﻠوھا ﻣن التﻣييز والتﺣرش ويﺣترم ﻛل ﻓرد ﻓيﮭا ﻛراﻣة اﻵﺧر.
نﺣترم ﻛل ﻓرد ونعتبر الﺳﻼﻣة والصﺣة الﻣﮭنية إﺣدى أھم ﻣﻘوﻣات أنﺷطة الﺷرﻛة.

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
 .1الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بالﻣوارد البﺷرية
 .2الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بالﺳﻼﻣة والصﺣة الﻣﮭنية
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 .7اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
 1.7نﺳعﻰ إلﻰ الﻘيام بﺈﺳﮭاﻣات اﺟتﻣاﻋية إيﺟابية ﻣن أﺟل إنﺷاء ﻣﺟتﻣعات تتﻣتﻊ بصﺣة
ﺳﻠيﻣة ﺣيث نﻣارس أﻋﻣالنا التﺟارية وﻋبر الﻣﺟتﻣﻊ اﻷوﺳﻊ نطاﻗاً .نﺣن نرﻛز ﻋﻠﻰ
التنﻣية اﻻﻗتصادية والثﻘاﻓية والتعﻠيﻣية لﻛل ﻣﺟتﻣﻊ نﻣارس ﻓيﮫ أﻋﻣالنا التﺟارية.
 2.7ﻛﺄﻋﺿاء ﻓﻲ الﻣﺟتﻣعات الﻣﺣﻠية ﻓﺈنﮫ يتم ﺣثنا ﻣن ﻗبل الﺷرﻛة ﻛﺄﻓراد ﻋﻠﻰ الﻣﺷارﻛة
ﻓﻲ أنﺷطة الﻣﺳاھﻣة اﻻﺟتﻣاﻋية.
 3.7نﺣن ندرك أن ﻛل ﻓرد ﻣنا بصﻔتﮫ ﻣوظﻔًا ﻓﻲ الﻣﺟﻣوﻋة يﻣثل ﻣﺟﻣوﻋة Ajinomoto
ﻋندﻣا نتﻔاﻋل ﻣﻊ الﺟﻣﮭور ،وﻋﻠﻰ ھذا النﺣو ،ﻓﺈن وﻋينا باﻵداب اﻻﺟتﻣاﻋية يتﺣﻛم
ﻓﻲ أﻓعالنا ﻓﻲ ﺟﻣيﻊ اﻷوﻗات.

 .8اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺗﺟﺎه أﺻﺣﺎب اﻟﺣﺻص
1.8
2.8

3.8
4.8

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
 .1الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بتنﻣية الﻣﺟتﻣﻊ الﻣﺣﻠﻲ

5.8

نبذل ﻗصارى ﺟﮭدنا لتﺣﻘيق ﻣﻣارﺳات إدارية ﺳﻠيﻣة ،وذلك ﻣن أﺟل تزويد الﻣﺳاھﻣين
بعاﺋدات ﻣناﺳبة ،لزيادة ﻗيﻣة الﺷرﻛة.
نﻘوم بﻛﺷف الﻣعﻠوﻣات ﻓﻲ الوﻗت الﻣﺣدد وبطريﻘة ﻣناﺳبة وذلك بﮭدف ﻣﺳاﻋدة
الﻣﺳاھﻣين والﻣﺳتثﻣرين وﻏيرھم ﻣن أصﺣاب الﺣصص ،ﻛﻣا أننا نﺳتﺟيب بﺷﻛل
ﻋادل وصادق لﻠتوﻗعات والثﻘة التﻲ وﺿعﮭا العﻣﻼء بنا.
ندير إطاراً ﻣن الﺿوابط الداﺧﻠية الﻣناﺳبة ونﺣاﻓظ ﻋﻠيﮫ لﺿﻣان ﻣصداﻗية ودﻗة
الﻣعﻠوﻣات الﻣالية التﻲ يتم الﻛﺷف ﻋنﮭا ﻷصﺣاب الﺣصص.
ﻻ ننﺧرط ﻓﻲ أية أنﺷطة ﻏير ﻗانونية ﻣثل التﺟارة بالﻣﺿاربة ﻣن الداﺧل ،والتﻲ
تتﺿﻣن التﺟارة باﻷﺳﮭم أو ﻏيرھا ﻣن أدوات اﻻﺳتثﻣار ﻣن ﺧﻼل اﺳتﺧدام ﻣعﻠوﻣات
ﻏير ﻋاﻣة لﺷرﻛات ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو الﻣعتﻣدة و/أو ﺷرﻛاء اﻷﻋﻣال الﻣعتﻣدين
ﻋﻠناً.
نﻠتزم بالﻘوانين الﺿريبية ﻓﻲ ﻛل بﻠد نعﻣل ﻓيﮫ .نتﺟاوب ﻣﻊ التﻐييرات ﻓﻲ اﻷنظﻣة
الﺿريبية واإلدارة ونعﻣل ﻋﻠﻰ تﻘﻠيل الﻣﺧاطر الﺿريبية إلﻰ الﺣد اﻷدنﻰ ﻣن أﺟل
رﻓﻊ ﻗيﻣة الﻣﺳاھم إلﻰ الﺣد اﻷﻗصﻰ.

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
 .1الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بالﺿريبة العاﻣة
 .2الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بﻣﺷارﻛة الﻣعﻠوﻣات ﻣﻊ أصﺣاب الﺣصص
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 .9ﺣﻣﺎﯾﺔ وإدارة أﺻول وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷرﻛﺔ
1.9
2.9

3.9

4.9

نﻘوم بﺣﻣاية وإدارة الﻣعﻠوﻣات الﺳرية وأصول الﺷرﻛة الﻣادية أو ﻏير الﻣادية
بصراﻣة ،بﻣا ﻓﻲ ذلك اﻷﺳرار التﺟارية والﻣﻠﻛية الﻔﻛرية.
نعترف بﻣدى أھﻣية ﺣﻣاية الﻣعﻠوﻣات الﺷﺧصية ،ﻛﻣا أننا نﺣصل ﻋﻠﻰ الﻣعﻠوﻣات
الﺷﺧصية ونﺳتﺧدﻣﮭا ونعﻣل ﻋﻠﻰ توﻓيرھا ﻓﻘط بطريﻘة صﺣيﺣة ﻣن أﺟل ﻣنﻊ تﺳرب
الﻣعﻠوﻣات.
ندرك تﻣاﻣاً أن الﻣارﻛة الﺧاصة بنا وﺣﻘوق الﻣﻠﻛية الﻔﻛرية ،إنﻣا ھﻲ أصول ﻣﮭﻣة
لﻠﺷرﻛة ونعﻣل ﻋﻠﻰ اﺳتﺧداﻣﮭا بطريﻘة صﺣيﺣة وﻣﻼﺋﻣة وﻓق الﻘوانين وﻗواﻋد
ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو.
نﺣترم الﻣﻠﻛية الﻔﻛرية الﻣﺷروﻋة لﻶﺧرين.

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
 .1الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بﺄﻣن الﻣعﻠوﻣات
 .2الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بالﺧصوصية
 .3الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بالﻣﻠﻛية الﻔﻛرية
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 .10اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺷؤون اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺷﻛل واﺿﺢ
1.10
2.10
3.10
4.10

5.10

نﻘوم باتﺧاذ الﺧطوات الﻣناﺳبة لﺿﻣان ﻋدم تﺿارب ﻣصالﺢ الﻣوظﻔين بﻣا ﻓﻲ ذلك
ﻋاﺋﻼتﮭم ،ﻣﻊ ﻣصالﺢ ﺷرﻛات ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو.
يﻘتصر اﺳتﺧداﻣنا ﻷصول وﻣعﻠوﻣات الﺷرﻛة ﻋﻠﻰ اﻷﻏراض التﺟارية وليس لﻠﺳعﻲ
وراء تﺣﻘيق ﻣصالﺢ ﺷﺧصية.
ندرك أن ﻋﻼﻗات اﻷﻋﻣال التﺟارية التﻲ ﻛونﮭا الﻣوظﻔون تﺧص الﺷرﻛة ﺣتﻰ بعد
تﻘاﻋد الﻣوظﻔين.
نﻣيز بوﺿوح بين وظاﺋف الﺷرﻛة العاﻣة والوظاﺋف الﺷﺧصية الﻔردية ﻓيﻣا يتعﻠق
بالﻣعﻠوﻣات الﺧاصة بوﺳاﺋل اإلﻋﻼم اﻻﺟتﻣاﻋية ،ولدينا الوﻋﻲ بﺄدوارنا وﻣﺳؤوليتنا
ﻛﺄﻋﺿاء ﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو ،ﺣتﻰ ﻋند تﻘديم ﻣعﻠوﻣات ﻛﺄﻓراد ﻛﻣا أننا ﻻ نرتﻛب
أﺧطاء ﻣن ﺷﺄنﮭا اإلﺿرار بﻣﺟﻣوﻋة أﺟينوﻣوتو أو بﺳﻣعتﮭا أو بﺄي ﻣن أصولﮭا
اﻷﺧرى.
ﻻ ننﺧرط ﻓﻲ أي نﺷاط ﺳياﺳﻲ إﻻ بصﻔتنا الﺷﺧصية الﻐير الﻣﻣثﻠة لﻠﺷرﻛة ،ويﻛون
ذلك ﺧارج ﺳاﻋات العﻣل وﺧارج ﻣﻣتﻠﻛات الﺷرﻛة.
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 .11اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﺗطﺑﯾق ﻟﺣﻛم رﺷﯾد
1.11

2.11

3.11

4.11

نﻘوم بﺈﻗرار أﺳاليب ﺣوﻛﻣة ترتﻛز ﻋﻠﻰ التﻔويض الﻣناﺳب لﻠﺳﻠطة والﻣﺳاءلة وندير
الﻣﺟﻣوﻋة بطريﻘة تتﺳم بالعدل والﺷﻔاﻓية والﻔعالية ﻣن أﺟل رﻓﻊ ﻗيﻣة ﺷرﻛتنا
بصورة ﻣﺳتﻣرة.
نﻘوم بتطبيق ﻣﻔﮭوﻣﻲ اإلدارة اﻻﺳتراتيﺟية لﻠﻣﺧاطر واإلدارة الﻣنظﻣة لﻸزﻣات
لنﺿﻣن اﻻﺳتعداد لﻣا ﻗد يثير الﻘﻠق ﻣن الناﺣية الﺳياﺳية واﻻﻗتصادية واﻻﺟتﻣاﻋية،
ﻣثل اإلرھاب والﮭﺟﻣات ﻋبر اإلنترنت والﻛوارث الطبيعية.
نتﺟنب بﺷﻛل صارم أي تورط ﻣﻊ ﻋناصر إﺟراﻣية ﻣنظﻣة تﻣثل تﮭديداً لﻠنظام
ﻼ ﻋن ذلك ،ﻓﺈننا نﻘف بﺷﻛل ﺣازم ﺿد العناصر اإلﺟراﻣية
الﻣدنﻲ والﺳﻼﻣة .ﻓﺿ ً
الﻣنظﻣة ونرﻓض أياً ﻣن ،وﺟﻣيﻊ الﻣطالب ﻏير الﻣﻼﺋﻣة.
نﻘوم باإلبﻼغ إذا تناﻣﻰ إلﻰ ﻋﻠﻣنا وﻗوع أية ﻋﻣﻠيات اﺣتيال أو انتﮭاك لﻠﻘوانين
والﻠواﺋﺢ أو  AGPﻓﻲ ﻣﻘر العﻣل وﻓﻲ اﻷﻋﻣال التﺟارية .ﻛﻣا نتﺷاور ﻣﻊ الﻣديرين
الﻣناﺳبين ونﺳتﺧدم أﺳﻠوبنا ﻓﻲ اإلبﻼغ ﻋن اﻻنتﮭاﻛات ﻣن أﺟل الﻛﺷف ﻋن
الﻣﺷﻛﻼت والﻣﺧاوف.

اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ
 .1الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بالﺣوﻛﻣة
 .2الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بﺈدارة الﻣﺧاطر
 .3ﺳياﺳة الﻣﺟﻣوﻋة الﻣﺷترﻛة بﺷﺄن الﻣﺣاﺳبة
 .4الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة بﻣنﻊ اﻻﺣتيال واﻻﺧتﻼس
 .5الﺳياﺳة الﻣﺷترﻛة لﻠﻣﺟﻣوﻋة والﻣتعﻠﻘة باإلبﻼغ ﻋن اﻻنتﮭاﻛات

ﻟﻺﺑﻼغ
• باإلﺿاﻓة إلﻰ الﺧطوط الﺳاﺧنة الثابتة ﻓﻲ ﻛل ﺷرﻛة ،يﻣﻛن أيﺿاً اإلبﻼغ ﻋبر الﻘنوات
التالية.
اﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﯾﺎﺑﺎن
الﮭاتف:

) 0120-783-805اتصال ﻣﺟانﻲ(

ﻛود332 :

اﻷوﻗات الﻣتاﺣة لﻼتصال 21:00-9:00

اﻻﺳمAjinomoto Group :

الﻣوﻗﻊ اإللﻛترونﻲhttps://ml.helpline.jp/a-hotline :
رﻣز الﻣﺳتﺧدمhotline :

ﻛﻠﻣة الﻣرورajinomoto :

اﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق
الﻣوﻗﻊ اإللﻛترونﻲhttps://i365.helpline.jp/ajinomoto/k-hotline :
ﻛود332 :
رﻣز الﻣﺳتﺧدمhotline :

اﻻﺳمAjinomoto Group :
ﻛﻠﻣة الﻣرورajinomoto :

تﻘوم ھيﺋة تدﻗيق بﺈدارة الﺧط الﺳاﺧن لﻠﺟنة التدﻗيق ،وھو ﺧط ﻣﺧصص لﻠبﻼﻏات الﻣتعﻠﻘة
بتنﻔيذ ﻣﮭام الﻣﺳؤولين .وبﺣﺳب ﻣﺣتوى البﻼغ ،ﻓﻘد تﺄﺧذ ﺳﻛرتارية لﺟنة ﺳﻠوﻛيات
اﻷﻋﻣال التﺟارية ﻋﻠﻰ ﻋاتﻘﮭا ﻣﺳؤولية الرد.

اﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺧﺎرج اﻟﯾﺎﺑﺎن
الﻣوﻗﻊ اإللﻛترونﻲhttps://ml.helpline.jp/g-hotline :
رﻣز الﻣﺳتﺧدمhotline :

ﻛﻠﻣة الﻣرورajinomoto :

ﺗﺗم ﻋﻧوﻧﺔ أي اﺳﺗﻔﺳﺎرات ﺣول ) Ajinomoto Group Policies (AGPإﻟﻰ:
Business Conduct Committee Secretariat’s Ofﬁce
ﻗﺳم الﺷؤون الﻘانونية واﻻﻣتثال
Ajinomoto Co., Inc.
العنوان ،15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315 :اليابان
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اﻟﺧط اﻟﺳﺎﺧن اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﯾﺎﺑﺎن :ﺳﻛرﺗﺎرﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔAJICO ،
ھاتف/ﻓاﻛس+81-3-5250-8244 :

البريد اإللﻛترونﻲhotline@asv.ajinomoto.com :
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Ajinomoto Co., Inc.
15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo 104-8315 Japan
Tel: +81 (3) 5250-8111
URL: http://www.ajinomoto.com/en/
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