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األخالقيات01
رونولدى مجموعة 

رونوغرض مجموعة 

متحمسون لإلبداع حتى تجعلنا ”هو رونون غرض مجموعة إ

وهو يوضح جليا طموح“ الحركية أقرب إلى بعضنا البعض

.والمسؤولةفي مجال التنمية المستدامة رونومجموعة 

ي يشكل هذا الغرض أساس خطتنا اإلستراتيجية، توجهاتنا ف

.مجال المسؤولية االجتماعية والبيئية وأفعالنا

.كما أن هذا الغرض يلهم أخالقيات مؤسستنا

هل توجد أخالقيات مختلفة حسب المجال أو النشاط ؟ الجواب 

األخالقيات هي قبل كل شيء حالة ذهنية توجه طريقة . ال

.التصرف باحترام كل واحد فينا،  وترتكز على قيم

نا بتحسين إن تطابق غرضنا مع أخالقيتنا وإستراتيجيتنا يسمح ل

.أدائنا

رونوتتصرف مجموعة. بفضل أخالقيات يشترك فيها الجميع

من خالل ضمان عدم التمييز، العدالة، مسؤولةكمؤسسة 

االختالط، تنوع المسارات واألنماط، تقديم المساعدة إلى 

.األشخاص في وضعية إعاقة، الحوار، وجودة الحياة في العمل

لماذا ميثاق أخالقيات ؟

التزامنا الجماعي فيرونويؤكد ميثاق األخالقيات لمجموعة 

لزبائن، ترقية القيم المرتكزة على الثقة واالحترام بين العمال، ا

.الموردين، الشركاء والمساهمين

وهو يحثنا على التحلي بالنزاهة وباليقظة مهما كان دورنا 

وك وبالتالي فهو يسهم في تساءلنا على السل. ومسؤوليتنا

.أحياناالمطلوب اعتماده في الوضعيات الحرجة التي قد تصادفنا

كل يساعدنا ميثاق األخالقيات على اتخاذ القرار الصائب في

.الظروف

على من ينطبق ميثاق األخالقيات ؟

ميثاق األخالقيات هو مرجع ينطبق على كل واحد منا، سواء كنا 

ولفروعها عبر رونومسيرين، عمال، متدربين، وسطاء، لمجموعة 

.العالم

بإمكانهرونوكل من يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر مع مجموعة 

.االطالع عليه والرجوع إليه



رونولدى مجموعة األخالقيات 01

كيفية استعمال ميثاق األخالقيات ؟

من كل واحد االطالع على ميثاق رونوتطلب مجموعة 

.األخالقيات هذا، أن يرجع إليه وأن يشارك محتواه

ين ما هو يصف ميثاق األخالقيات المبادئ التي تسمح بالتمييز ب

مقبول وما هو غير مقبول، وهو يلزمنا على التبليغ عن 

.السلوكيات أو أي إغراء ال يراعي هذا الميثاق

احترام هذه القيم من شأنه أن يسهم في جودة صورة مجموعة 

.  ، وجاذبيتها وأدائهارونو

ريقة يجب أن يكون كل مدير قدوة ومشجعا لفريقه للتصرف بط

.أخالقية ومسؤولة

ائق، أُستكمل ميثاق االخالق و تم توضيحه بمجموعة من الوث

ق ة الفساد، و مدونات األخالحمثل مدونة السلوك من أجل مكاف

المهنية المخصصة على وجه التحديد، و المطبقة على مهن و

وظائف و نشاطات معينة

تشجع كل عمالها على التعبير على آرائهم رونوإن مجموعة 

.والدفاع على وجهات نظرهم من خالل الحوار

ها بكل بناء عليه، إذا كانت لديك أي انشغاالت يمكنك التعبير عن

الهرمي، الضامن الحترام ميثاق مسؤولكشرعية لدى 

.األخالقيات

، من مسؤولية كل واحد منا التبليغ عن السلوكيات أو المطالب

.طبقا لميثاق األخالقيات، القانون والتنظيمات

في كل مرة تعتقد أنك تصادف وضعية غير مطابقة للمبادئ 

لة ، يجب عليك أن تطرح على نفسك األسئرونواألخالقية لمجموعة 

:التالية
هل هي سليمة؟◄

هل هي نزيهة؟◄

هل هي مطابقة لمبادئ ميثاق األخالقيات ؟◄

ماذا سيعتقد زمالئي ؟ أقربائي ؟◄

وإذا تم نشر ذلك في وسائل اإلعالم وشبكات التواصل ◄

االجتماعي ؟

جب إذا كانت اإلجابة على إحدى األسئلة أعاله هي سلبية أو ملتبسة، ي

عليك استشارة مسؤولك األعلى أو مراسل أو محاور األخالقيات 

 :تاليواالمتثال لمحيطك أو مديرية األخالقيات واالمتثال بالعنوان ال
contact-ethique-compliance@renault.com

سرية الوضعية التي تصادفها يمكن أن تبرر أيضا إطالق تنبيه، ب

WhistleB :تامة، عبر تطبيق التنبيه المهني 
/  من ميثاق األخالقيات هذا 5يمكنك إيجاد التنبيه المهني في الفصل 

“الروابط المفيدة‘العنوان 



أخالقياتنا كهيئة مستخدمة 02



أخالقياتنا02
كهيئة مستخدمة

:الصحة، النظافة والسالمة في العمل

ية التزامها في اتخاذ اإلجراءات الوقائية الضروررونوتؤكد مجموعة 

ا، في مجال الصحة، النظافة، السالمة وتحسين ظروف العمل لعماله

:من خالل

.ترقية الصحة والرفاهية البدنية والعقلية في مكان العمل◄

توفير بيئة عمل سليمة وآمنة،◄

ل تطبيق مبدأ التحسين المتواصل بشكل  استباقي من خال◄

.التركيز على توقع مخاطر اإلصابات واألمراض المهنية

والمواد األكثر خطورة،/ بإزالة العمليات ◄

إلى العمل عن بعد عندما بتشجيع طرق العمل الجديدة باللجوء◄

. يكون ذلك ممكنا



: التنوع والشمولية

وهو يسمح . رونواحترام األشخاص هي قيمة أساسية لمجموعة 

ط، بالخصوص بضمان كرامة األشخاص، عدم التمييز، االختال

.التنوع، الثقة وجودة الحياة في العمل
بناء على ذلك بالوقاية من كل أشكال رونوتلتزم مجموعة 

.متعاونيهاالتمييز وبترقية التنوع والشمولية لدى كل 

:في هذا الصدد، يلتزم كل واحد منا بالخصوص بما يلي

،ترقية التنوع في توظيف واختيار الموظفين الجدد◄

.ةتشجيع الشمولية في كل مرحلة من مراحل الحياة المهني◄

التعامل مع كل شخص بكرامة، من دون محاباة وباحترام ◄

.للحياة الخاصة

رونومن أجل اجتثاث كل أشكال التمييز، تلتزم مجموعة 

، حول بتشجيع التكوين وتحسيس العمال وضمان تواصل معزز

وأيضا حول ( 5انظر الفصل )منظومة التحذير المهني 

.السلوكيات واإلجراءات التمييزية
جموعة فضال عن ذلك، في إطار سياستها لصفر تمييز، عينت م

.  محاورين صفر تمييز على مستوى كل مواقعهارونو

مكافحة كل أشكال التحرش

من أجل مكافحة كل أشكال التحرش في العمل، خاصة المعنوي

بحماية وضمان الكرامة، رونووالجنسي، تلتزم مجموعة 

.متعاونيهااالحترام، السالمة البدنية والنفسية لكل 
عليه، فإن أية أفعال، أقوال، سلوكيات أو ضغوطات بناءا

ممارسة يكون الغرض منها أو نتيجتها تدهورا لظروف الحياة 

اون هو المهنية وتؤدي إلى ضرر بالحالة البدنية أو العقلية لمتع

.محظور تماما

بمجابهة كل أنواع التحرش جنائيا رونوكما تدعو مجموعة 

.ومدنيا

:الحيادية السياسية والدينية

مون أو دينية غير أنهم يلتز/وقد يكون للعمال أنشطة سياسية 

وتمارس هذه األنشطة . رونوبعدم ممارستها ضمن مجموعة 

يمات حول فقط بشكل خصوصي صرف، تطبيقا للقوانين والتنظ

ممارسة الحقوق السياسة، خارج أوقات العمل، من دون اإلشارة 

.رونوإلى انتمائهم إلى مجموعة 

ني لدى ال يسمح بأي شكل من أشكال بالتبشير السياسي أو الدي

.رونومجموعة 

ال تمول ال أحزاب سياسة وال مؤسسات رونوكما أن مجموعة 

.ذات طابع ديني

صفر تمييز

.  عناية خاصة جدا لمبدأ عدم التمييزرونوتعطي مجموعة 
ى التمييز هو التعامل المحابي لشخص أو لمجموعة أشخاص عل

.أساس معايير ال صلة لها بالمؤهالت المهنية

، العمر، يمكن أن تستند أسباب التمييز بالخصوص على الجنس

ات ، التوجهاألصول العرقية، الوطنية، االجتماعية، الثقافية

ل الجنسية أو الهوية الجنسية، اإلعاقة، المظهر البدني أو مشاك

...صحية، وجهات نظر سياسية أو دينية، أنشطة نقابية

مس يمكن أن يترجم التمييز في أقوال، قرارات أو سلوكيات ت

.بالكرامة أو المساواة أو تشكل تخويفا أو ضغطا خطيرا
كما يمكن أن يتجلى في أشكال ملحوظة بشكل أكبر أو أقل 

.ويحدث في أي وقت من الحياة المهنية

المعطاة عالوة على ذلك، يمثل التحفيز على التمييز والتعليمات

.للقيام بالتمييز هي أيضا أشكاال من التمييز

كهيئة مستخدمةأخالقياتنا 02

تدين بصرامة التمييز رونوإن سياسة صفر تمييز لمجموعة ‘

في كل 

.أشكاله وفي أي مرحلة من مراحل الحياة المهنية :
:من كل واحد منارونوتطلب مجموعة 

بعدم ممارسة أي شكل من أشكال التمييز، بالخصوص ◄

التمييز الذي قد يؤدي إلى استبعاد إجراء توظيف أو 

تعيين، االستفادة من تربص أو تكوين، أو خلق عدم 

ترقية، الراتب، ال)مساواة في تسيير السير المهنية للعمال 

...(النقل 

:رونوالمأجور خارج مجموعة النشاط 

ال رونوأي نشاط مأجور لمصلحة جهة خارجية عن مجموعة 

من . رونويمكن قبوله إذا كان يتعارض مع مصالح مجموعة 

أجل تفادي أي صعوبة، أي عامل في المجموعة يعمل بدوام 

كامل ويرغب في ممارسة نشاط مهني خارج المؤسسة عليه أن 

األعلى ومن مديرية مسؤولهيحصل أوال على موافقة من 

.الموارد البشرية



أخالقياتنا كمؤسسة 03



أخالقياتنا03
كمؤسسة

أخالقيات األعمال ومكافحة الفساد

القاتنا بها عنسييرهي الطريقة التي . األخالقيات هي القاعدة ألنشطتنا

مع موردينا، المؤسسات المؤدية لخدماتنا، زبائننا، مساهمينا، 

م السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية، والطريقة التي نجميه

.ونحترمهم من خاللها

:بما يليرونوفي هذا اإلطار، تلتزم مجموعة 

ا،ترسيخ القيم األخالقية في الحياة اليومية لكل أنشطتن◄

اس الوقاية والكشف على نواحي القصور في األخالقيات والمس◄

..بالنزاهة

تعاون بما فيما يتعلق بمكافحة الفساد والمتاجرة بالنفوذ، يلتزم كل م

:يلي

المتعلق “ 2سابان”االمتثال بالقانون الفرنسي، المسمى ◄

، فضال الحياة االقتصاديةوعصرنةبالشفافية، مكافحة الفساد 

د عن القوانين والتنظيمات األخرى المعنية بمكافحة الفسا

.المنطبقة عليهم

فرة المتو)رونواالمتثال بمدونة قواعد مكافحة الفساد لمجموعة ◄

وقع أو م“ األخالقيات واالمتثال”على شبكة اإلنترنت الداخلية 

، التي تصف مختلف أشكال الفساد( renault.comاإلنترنت 

ا تعارض المصالح، الهداي)إشارات التحذير ووضعيات الخطر 

..(والدعوات، دفعات التسهيل، قروض السيارات



كمؤسسةأخالقياتنا 03

العالقات مع الزبائن

هي و. رونوثقة الزبائن في أنشطتنا ومنتجاتنا هي جوهرية لمجموعة 

.تساهم في استدامتها

:بما يليرونوفي هذا اإلطار تلتزم مجموعة 

ين،في مجال حماية المستهلكبهااحترام التشريعات المعمول ◄

ة المنطبقة احترام القواعد، العمليات والمتطلبات التقنية والبيئي◄

على المنتجات والخدمات الموردة،

إعطاء األولوية لسالمة كل زبون،◄

لق عدم إبالغ الزبائن سوى بمعلومات متحقق منها فيما يتع◄

.بالعرض وخصائص المنتجات والخدمات المقترحة

:العالقات مع الموردين

ونورتمثل إقامة عالقات منصفة ومخلصة الضامن للثقة بين مجموعة 

ضمن مجموعة مسؤولةحيث تم وضع سياسة مشتريات . ومورديها

د اختيار وهي تتضمن احترام المتطلبات االجتماعية والبيئية عن. رونو

.الموردين

 :الترتيبات التاليةرونولهذا الغرض، اتخذت مجموعة 

حترام تطوير عالقة ثقة مع شركائها التجاريين مبنية على اال◄

والشفافية،

التعامل بشكل متساوي مع الموردين باحترام إجراءات ◄

القات على مبادئ العتنصالمناقصات وباالعتماد على وثائق 

سسة في توقعات المسؤولية االجتماعية للمؤ)المسؤولةالتعاقدية 

مجال السالمة، الجودة، حقوق اإلنسان والعمل، البيئة، 

...(االمتثال، 

لية المسؤو)تعزيز عملية الكشف على المخاطر والوقاية منها ◄

قييم في سلسلة التوريد، من خالل الت( االجتماعية والبيئية

.المنتظم لوضعية الموردين

بالتطبيق ضمنرونوالسهر على أن يلتزم موردو مجموعة ◄

ليها مؤسساتهم الخاصة للحقوق االجتماعية األساسية المشار إ

يئية،في االتفاق اإلطاري العالمي للمسؤولية االجتماعية، والب

ة السهر على أن يلتزم الموردون بمراعاة الخطوط التوجيهي◄

ية بالمسؤولية االجتماعية والبيئ”المتعلقة رونولمجموعة 

“للموردين

:العالقات مع المساهمين

ت بنشر معلومارونوطبقا لتنظيمات البورصة، تلتزم مجموعة 

ات صادقة، دقيقة وصحيحة إلى مساهميها، وأن تكون هذه العمليات ذ

.  ،  مالية أو غير ماليةعملياتيةطبيعة محاسبية، 

تسهر المديرية العامة ومجلس اإلدارة على جودة ودقة المعلومات 

.المبلغة إلى السوق

أن يضمن دقة رونوكما يجب على كل متعاون من مجموعة 

المبلغة المعلومات التي يرسلها وأن يتحلى بالمسؤولية تجاه المعلومات

.إلى الخارج

بالتزام رونومجموعة ومتعاونوعالوة على ذلك، يلتزم مسيرو 

التي السرية تجاه المعلومات التي تصل إلى علمهم في إطار وظائفهم و

بعض من هذه المعلومات السرية األكثر . ال تكون معلومات عامة

ؤهل حساسية قد تؤدي إلى فتح قوائم سرية أو قوائم مطلعين عندما ت

.“مميزة”هذه المعلومات كمعلومات 

ي يجب أن يكون كل متعاون على دراية بالقواعد المنصوص عليها ف

ن والتي يمكرونومدونة األخالقيات المخصصة للبورصة لمجموعة 

ثال األخالقيات واالمت”االطالع عليها في شبكة اإلنترنت الداخلية 

طلقة وأن يراعي التزامات السرية الم“ المعايير األخالقيات”العنوان /

المفروضة عليهم في حالة إخطاررونووقيود التدخل على سندات 

.بالتسجيل في قائمة خاصة



:سياسة السرية

التحكم في المعلومات

رام األخالقيات هي أيضا تطبيق سلوكيات حسنة لكل متعاون واحت

:القواعد الداخلية للمؤسسة، وبشكل خاص

المعلومات سياسة التحكم في المعلومات التي تشرح كيفية حماية◄

معلومات مادية من نوع قطع أو نماذج، أو )المحددة من مالكها 

، تجاه المخاطر(غير مادية أي كل وثائق وبيانات المؤسسة

.  المحدقة مثل تلك المرتبطة باإلفصاح

حماية البيانات الشخصية،◄

كة ميثاق استعمال وسائل المعلوماتية واألدوات الرقمية لشر◄

وعة الذي يشرح كيفية استعمال موارد المعلوماتية لمجمرونو

ة على قواعد االستعمال وحقوق واجبات المؤسسوينصرونو

لخدمات العمال، المتربصين، المتدربين، مقدمي ا)والمستعملين 

)...

:عليه، يجب على حائزي هذه المعلومات السهر علىبناءا

أن تكون هذه المعلومات محمية طبقا للقواعد المنوه إليها،◄

عدم اإلفصاح عنها إلى أشخاص أو جهات غير مخولة ◄

بمعرفتها، ضمن أو خارج المؤسسة،

عدم تزويرها وال تغييرها من أجل اإلضرار أو إخفاء أفعال ال◄

..أخالقية أو غير قانونية

ربصين، نفس الشيء ينطبق على العمال المؤقتين، المتدربين والمت

.رونووعلى كل شخص مدعو لتنفيذ عقد تأدية خدمات لمجموعة 

أو عالوة على ذلك، استعمال المعلومات المميزة ذات طبيعة محاسبية

ت مالية والمتعلقة بالمجوعة ألغراض شخصية هو مخالف لألخالقيا

.ويشكل مخالفة اطالع على أسرار

:رونوممتلكات وصورة مجموعة 

دمة، البنايات، سيارات الخ)الحماية والمحافظة على الممتلكات المادية 

وعة لمجم( براءات االختراع، البيانات الرقمية)وغير المادية ...( األثاث

من واجب العمال المساهمة في ذلك من . هو ضمان الزدهارهارونو

خالل حمايتها من أي تنقيص من قيمتها، تدهور، سرقة، اختالس وأي

ق فعل آخر، بما في ذلك عبر شبكات التواصل االجتماعي، قد تلح

.ضررا بالمؤسسة

عالوة على ذلك، ال يجوز للعمال استعمال هذه الممتلكات ألغراض 

.شخصية

الهرمي األعلى بأي فعل أومسؤولهأخيرا، يجب على كل عامل إبالغ 

.رونوتصريح من شأنه إلحاق ضرر بسمعة مجموعة 

:حماية البيانات ذات الطابع الشخصي

:بما يليرونوتلتزم مجموعة 

احترام السرية خاصة من خالل حماية البيانات ذات الطابع ◄

، من شأن ذلك أن يعزز الثقة مع العمال، الزبائن. الشخصي

.الموردين والمساهمين

ات الطابع مراعاة القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيانات ذ◄

أو الجهات المهتمة وضمان معالجة هذه /والشخصي للزبائن 

.البيانات بكل أمان وبالمطابقة مع التنظيمات

وضع تنظيم من خالل عمليات وأدوات مخصصة لحماية ◄

عملين، المست/ البيانات ذات الطابع الشخصي لعمالها وزبائنها 

.ومساهميها ومورديها

.  يكل العمال بحماية البيانات ذات الطابع الشخصتحسيس◄
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أخالقيتنا04
في إطار مواطنة المؤسسات

:حقوق اإلنسان

تصريح الحقوق االجتماعية”رونو، نشرت مجموعة 2004في سنة 

ي سنتي منذ ذلك الحين، تم سن اتفاقين إطاريين عالميين ف. “األساسية

 :لتعزيز هذه التعهدات، خاصة في المجاالت التالية2019و2013

ن األدنى اإللغاء الفعلي لتشغيل القاصرين الذين لم يبلغوا الس◄

القانوني للعمل في كل بلد أو منطقة، وفي كل األحوال كل 

سنة،15القاصرين البالغين ألقل من 

أو اإلجباري،القسريالقضاء على كل أشكال العمل ◄

هن،الوقاية من التمييز والقضاء عليه في مجال التشغيل والم◄

حظر مظاهر العنف في العمل والتحرش في كل أشكاله، خاصة◄

التحرش الجنسي أو المعنوي، أو التمييز تجاه العمال،

اوض الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، حق التنظيم والتف◄

ز الجماعي، لممثلي العمال من أجل الوقاية من كل أشكال التميي

بسبب االلتزام النقابي،

المساواة في األجر لعمل ذو قيمة مساوية،◄

احترام مدد العمل، الحق في العطل مدفوعة األجر، الحق في ◄

.المغادرة

من هذه التعهدات معيارا رونوعالوة على ذلك تجعل مجموعة 

الختيار مورديها وتفرض عليهم تقديم تعهد مكتوب لمراعاة هذه 

كما تحتفظ المجموعة بحقها في أن تطلب من هؤالء . االلتزامات

الموردين إجراء تقييم لمطابقتهم لهذه التعهدات من طرف ثالث أي

.دوليابهامؤسسة معتمدة ومعترف 

باحترام الحقوق األساسية للسكان رونوأخيرا، تلتزم مجموعة 

المحليين والمجتمعات المحلية، حسبما هو معرف في إعالن األمم 

.حول حقوق الشعوب األصلية2007المتحدة لسنة 

المنظمة

، هي متماشية مع 2001، المنشأة في سنة رونومنظمة مجموعة 

غرض المؤسسة، وهي ملتزمة بشكل فعال بتحقيق التضامن 

عاون تت. والشمولية من خالل توظيف أكثر األشخاص محتاجين للعمل

األرجنتين، البرازيل، كولومبيا، )منظمات محلية 6المنظمة مع 

التي تدعم أعمال الرعاية عبر العالم( المغرب، إسبانيا ورومانيا

L إلى تحقيق ما يليرونوتهدف مشاريع منظمة مجموعة:

.استعادة المساواة في الفرص◄

اءاتهم تقديم المشورة ومرافقة األشخاص المستضعفين في إجر◄

.للوصول أو للعودة إلى العمل

رونولعمال مجموعة رونوعالوة على ذلك، تقترح منظمة مجموعة 

دة جمعيات الراغبين في ذلك، بأن يشتركوا معها بفضل اشتراكات لفائ

:مثال

ي تقريب قيمة الراتب إلى األدنى وهو متاح لكل المتعاونين ف◄

فرنسا،

هبات إرادية منجزة كل شهر ومستقطعة مباشرة من كشوف ◄

%  100مبلغ هباتهم هو متوفر )رواتبهم لفائدة جمعيات 
،(للمنظمة

.العمل التطوعي، بناء الفريق التضامني واإلرشاد◄



:البيئة

حوالت تقليص األثر البيئي في كل سلسلة القيم، من خالل حلول وت

ذلك ويندرج. رونو، هو من صلب السياسة البيئية لمجموعة ابتكارية

في التي تم إطالقها“ رونوليسيون”في إطار الخطة اإلستراتيجية 

.  2021يناير 

سي على البيئة يكترونوتقليص اآلثار السلبية ألنشطة مجموعة 

.أولوية

:بما يليرونوفي هذا السياق، تلتزم مجموعة 

ها عالقة تكوين العمال المعنيين في المصنع وفي الهندسة التي ل◄

بالبيئة،

حول القواعد ISO 14001بيئي ومراقبين مسؤولتكوين ◄

األساسية للبيئة وفي كل المواقع، 

من تطبيق خطة عمل تمتد من بداية إلى نهاية سلسلة القيمة، أي◄

قليص التوريد إلى غاية نهاية حياة السيارات، والتي تهدف إلى ت

يولوجي المناخ، الموارد، النظام البيئي، التنوع الب: األثر البيئي

.والصحة

الوصول :بالنسبة للمناخ. تحديد أهداف تقليص هذا األثر البيئي◄

في 2050في أوروبا و2040إلى حياد الكربون مع آفاق 

.العالم

:قابلية التحول

اد من أجل تشجيع التحول اإليكولوجي والمساهمة في بلوغ أهداف حي

بتطوير خدمات جديدة ذات حركيةرونوالكربون، التزمت مجموعة 

.مشتركة
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روابط05
مفيدة

:التنبيه المهني

عندما تصادف أو تكون شاهدا على خرق إلحدى قواعد ميثاق 

األخالقيات،

.بإمكانك إطالق إشارة تنبيه في سرية تامة

الممكن WhistleBلهذا الغرض، بإمكانك الولوج إلى تطبيق 

الولوج إليه من شبكة اإلنترنت الداخلية لألخالقيات واالمتثال

 :رونولمجموعة 
https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetC

ompliance

يمكن أيضا الوصول إلى هذا التطبيق من الصفحة األولى لموقع

رونواإلنترنت الداخلية لمجموعة 
WhistleB, Whistleblowing Centre

WhistleB وهو يسمح لكل عامل أو عامل . لغة14هو متوفر في

ين ، فضال عن المرشحين، المساهمين، المتعاونرونوسابق لمجموعة 

رية تامة في سالخارجيين أو العرضيين والمقاولين، بإرسال تنبيهات 

راسلي أو إلى م( في فرنسا)إلى اإلدارة المفوضة بالتنبيهات المهنية : 

ر األخالقيات واالمتثال في الفروع والبلدان، على مدار اليوم ومدا

االمتثال يمكن إيجاد قائمة المراسلين للبلد في األخالقيات و)األسبوع 

(.شبكة األخالقيات واالمتثال”في العنوان المقابل 

قنوات االتصال األخرى إلصدار تنبيه مهني هي المسؤول الهرمي،

الموارد البشرية، طب العمل، إدارة األخالقيات واالمتثال لمجموعة 

.باإلضافة إلى المنظمات النقابية وممثلي العمالرونو

:مديرية األخالقيات واالمتثال

ألي معلومات حول ميثاق األخالقيات، بإمكانك االتصال بمديرية

::في العنوان التاليرونواألخالقيات واالمتثال لمجموعة 
contact-ethique-compliance@renault.com

ع كتكملة لميثاق األخالقيات ومن أجل الذهاب بعيدا، يمكنك االطال

موعة على مرجع األخالقيات الموجود في شبكة اإلنترنت الداخلية لمج

األخالقيات “ ”روابط مفيدة”، أسفل الصفحة األولى في رونو

.“المعايير األخالقية”العنوان “ واالمتثال

:شبكة األخالقيات واالمتثال

من أجل تحسين فعالية وأثر اإلجراءات المتخذة من مديرية 

، تم إنشاء شبكة أخالقيات رونواألخالقيات واالمتثال لمجموعة 

ي البلدان، وامتثال من المراسلين والمنسقين في األخالقيات واالمتثال ف

.الفروع، والوظائف عبر العالم

ضعية عليه، إذا رغبت في الحصول على مشورة أو التبليغ عن وبناءا

ال بكل تبدو لك غير مطابقة لقواعد ميثاق األخالقيات، يمكنك االتص

.سرية بشبكة األخالقيات واالمتثال

وعة ستجد قائمة أعضاء الشبكة على شبكة اإلنترنت الداخلية لمجم

األخالقيات ”، “روابط مفيدة”، أسفل الصفحة األولى في رونو

.“من نحن؟”العنوان “ واالمتثال

QR Code WhistleB

https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetCompliance
https://report.whistleb.com/fr/portal/renaultgroup
mailto:contact-ethique-compliance@renault.com


:األخالقيات واالمتثال–شبكة اإلنترنت الداخلية 

أيضا تحت رونوتضع مديرية األخالقيات واالمتثال لمجموعة 

فل ، أسرونوتصرف عمالها وعلى شبكة اإلنترنت الداخلية لمجموعة 

، موقع مخصص يسمى “روابط مفيدة”الصفحة الرئيسية في 

“األخالقيات واالمتثال”
https://grouperenault.sharepoint.com/sites/EthiqueetC

ompliance

ال عن ستجدون فيه بالخصوص أخبار حول األخالقيات واالمتثال فض

ميثاق األخالقيات، مدونة قواعد مكافحة الفساد، مدونة )المرجع 

، ، الوصول إلى آلية التنبيه المهني...(أخالقيات المهن، اإلجراءات، 

....التكوين، وغير ذلك 

Aucune modification ou mise à jour de cette Charte Ethique  ne peut être effectuée sans l’accord de la Direction de 
l’Ethique et de la Compliance. 
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