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مدونة األخالق ّيات
لماذا
ّ
والسلوك المهني؟
ّ

المتطلبــــــات األســــــــاسية للشركة

üüتمثل المدونة مجموعة من القيم والمبادئ
واإلرشادات السلوكيّة لتأطير السّلوك المهني
لكا ّفة األعوان
üüكما تمثل القاطرة التي تحمل ثقافة المؤسسة
والقاسم المشترك بين كل األعوان ويعتبر
تكريسها في حياتنا اليومية السبيل األمثل
للحفاظ على مكتسبات الشركة

 üنحرص على االستغالل األمثل و
األنجع ألصول الشركة ونلتزم بالمحافظة
عليها وحمايتها من اإلتالف والضياع
 üنتجنب استخدام موارد المؤسسة المادية
والالمادية ألغراض شخصية

أهداف المدونة
مقاومة الفساد

üüإعالم كا ّفة األطراف المتدخلة حول حقوقهم و
واجباتهم
üüالتأكيد على القيم التي يجب أن تجمع أعوان
الشركة عند أداء مهامهم،
üüإعالم كل األطراف المتدخلة باألخالقيات
المهنيّة المعتمدة بالشركة التونسية للكهرباء
و الغاز
üüانتهاج كل السبل التي ّ
تمكن من تحسين
ظروف العمل وجودة الخدمات

نؤمن بأن الحوكمة الرشيدة هي مسؤولية
كافة األعوان داخل المؤسسة ولذلك فان العمل
على تكريسها واعتمادها يعتبر من المتطلبات
الرئيسية لضمان ديمومة الشركة وتطوير
قدراتها نحو األفضل.

 üنلتزم بمقاومة كل أشكال الفساد
وال نتسامح مع السلوكيات المنافية لألخالق
المهنية.
 üنلتزم بتوفير الحماية والمساعدة لكل
عون ساهم في الكشف أو التبليغ
عن حاالت الفساد
عدم قبول الهدايا

 üال نطلب وال نقبل أية هدايا غير
أن الهدايا الرمزية البسيطة التي ليس لها
تأثير على اتخاذ القرار يمكن قبولها بشرط أن
تكون ظرفية مع إمكانية خضوعها للمساءلة
عند االقتضاء

 üال نقدم البيانات والمعطيات
السريّة بدون موجب مهني أو دون تصريح
من اإلدارة العامة.
 üنلتزم بالحفاظ على سريّة المعطيات
والبيانات الخاصّة بالمؤسسة وإعادة جميع
الوثائق التي بحوزتنا

