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أخالقيات السلوك املهين وفقًا لقمي «ڤويت»
الزميالت والزمالء األعزاء من العاملني مبجموعة رشاكت «ڤويت»
لقد هشد عام  1927إعالن «ڤويت» إميانه والزتامه مببادئ العمل التالية:
«ترسي يف عامل األمعال مبادئ األخالق والزناهة واألمانة .والسلوك غري الزنيه
من قبل املتعاقدين أو املنافسني ال يربر لنا بأي حال أن حنيد عن هذا املبدأ
يف أمعالنا».
ال تزال هذه اللكامت إىل يومنا هذا متثل جز ًءا ال يتجزأ من قمي «ڤويت»،
وأصبحت من مث صور ًة اسرتشادية لنا يف لك ترصفاتنا .وقمي «ڤويت» هذه
يه الطابع املهمين عىل عالقتنا جتاه رشاكء أمعالنا ومعالئنا وموردينا ،وكذلك
جتاه ُمالكنا ،عائلة «ڤويت» .إن هذه االستقامة اليت متزي لك املنمتني لرشكة
«ڤويت» يه أساس اجلدارة ،اليت َّ
دشنت مسعة رشكة «ڤويت» يف دنيا
األمعال.
إننا عىل قناعة تامة بأن احرتام قمي «ڤويت» واحلفاظ علهيا سيظل أساس
جناحنا يف املستقبل أيضًا.
ويف سياق الزتامنا مببادئ أمعال «ڤويت» هذه ،مقنا قبل سنوات عديدة
بإدخال قواعد وإجراءات تضمن الزتامنا مجي ًعا هبذه املتطلبات العالية اليت
وضعناها ألنفسنا .ونقوم بتطوير وتدوين مسمتر هلذه القواعد واإلجراءات
ومالءمهتا مع املتطلبات احلالية والقانونية املعنية ،ويه متاحة مجليع العاملني
يف شبكة املعلومات الداخلية «إنرتانت» كذلك.

النظر يف اهليئة القامئة املختصة مبتابعة االلزتام بقمي «ڤويت» .وهلذا السبب
قررنا تأسيس جلنة الزتام ُتسند إلهيا مهمة املالءمة والتطوير املسمتر هلذه
القواعد مع التنفيذ الاكمل هلا.
وتربط إدارة املجموعة تأسيس جلنة االلزتام هذه باملطلب الرصحي بأن يكون
الترصف وفقًا لقمي «ڤويت» هو دو ًما مهمة ومسؤولية لك فرد يف املجموعة.
ونشرتط لذلك أن تعيش القيادات هذه القمي وتتواصل هبا؛ فهم يف ذات الوقت
أول جهة ختاطب يلجأ إلهيا العاملون يف هذا الشأن.
ويف هذا الصدد نشري رصاحة وجمد ًدا إىل أن املخالفات العديدة مثل الفساد
والرشوة سواء يف املعامالت التجارية احمللية أو العاملية وسواء اكنت مع
مسؤولني رمسيني أو من غري املسؤولني ،يه أمور يعاقب علهيا القانون يف
أملانيا ويف معظم الدول األجنبية األخرى كذلك .ولك عامل خيالف ذلك ال ُيعرض
نفسه لملالحقة القانونية حفسب ،بل يسبب أيضًا رض ًرا بالغًا ملصاحل ومسعة
«ڤويت» ولك املنمتني إلهيا.
وحنن يف إدارة مجموعة رشاكت «ڤويت» ال نتساهل مع أي شلك من أشاكل
الرشوة والفساد واالتفاقات االحتاكرية والمتيزي أو أي شلك آخر من املخالفات
ضد قمينا اجلوهرية .وإذا حدثت رمغ ذلك خمالفة هلذه القمي األساسية ،فسوف
نتصدى هلا ونتعقهبا بلك حزم.

إن مجموعة رشاكت «ڤويت» تهشد منوًا ال حيظى به إال القليل من املؤسسات.
ولقد وصلت إىل جحم وماكنة دفعتنا يف إدارة املجموعة للتعاون مع إدارات
القطاعات والرشاكت العاملة إلعادة

Dr. Toralf Haag
(الرئيس | املاليات واملراقبة)

Andreas Endters
()Voith Paper
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Dr. Uwe Knotzer
()Voith Turbo

Dr. Roland Münch
)(Voith Digital Ventures

Uwe Wehnhardt
()Voith Hydro

 -1متهيد وإعالن مبادئ
إن ثقة معالئنا وماليك رشكتنا والعاملني هبا وثقة الرأي العام فهيا مرتبطة
بشلك حامس بسلوك لك فرد منا .وأساس هذه الثقة يه احرتام احلق والقانون
وكذلك اكفة القواعد الداخلية احلامكة لرشكتنا (االلزتام).
إن «ڤويت» تيع مسؤوليهتا جتاه املجمتع وتترصف وفقًا لذلك ،وحنن نعرف
قدر مشاركة رشكتنا وعاملهيا يف املسؤولية من أجل الصاحل العام .ومن هذا
املنطلق مجتع «ڤويت» يف ميثاق السلوك هذا أمه املعايري السارية عىل مجيع
العاملني مبجموعة رشاكت «ڤويت» وامللزمة هلم عىل املستوى العاملي ،ويه
تواصل بذلك تقاليد األخالق واألمانة السائدة لدى «ڤويت» منذ أمد بعيد .ويف
الوقت ذاته تعهد «ڤويت» للك عامل هبذا امليثاق كدليل إرشادي لترصفاته
النابعة من إدراكه ملسؤوليته اخلاصة واملنطبعة بالصاحل العام للرشكة .وتعترب
هذه املسؤولية اخلاصة حقًا وواجبًا يف نفس الوقت .فلك عامل مسؤول يف
نطاق مهامه عن موافقة سلوكه للقواعد املدونة يف هذا امليثاق .وننتظر من
قيادات الرشكة من واقع مركزها الريادي أال تكتيف بالنصح والتوصية باتباع
هذه القواعد ،بل تكون قدوة يف االلزتام هبا وإلزام العاملني باتباعها .وقيادات
الرشكة يه جهة التخاطب األوىل للعاملني يف لك املسائل املتعلقة هبذا امليثاق.

يعترب هذا امليثاق واملعايري املتضمنة فيه جز ًءا من نظامنا إلدارة املخاطر وفقًا
لتوجهيات املجموعة رمق  ،03/01والذي هيدف إىل محاية «ڤويت» ولك العاملني
هبا .وهو مبثابة معيار أدىن يستمكل بإضافات حملية ملالءمته مع اللواحئ
القانونية احمللية واألعراف الثقافية األكرث رصامة .وطاملا أصدرت «ڤويت»
إىل جانب هذا امليثاق توجهيات منفصلة من املجموعة ختص موضوعات بعيهنا،
فتظل هذه التوجهيات إىل جانب ميثاق السلوك املهين سارية باعتبارها لواحئ
تنفيذية .ومن املمكن مطالعة وطباعة توجهيات املجموعة السارية عن طريق
صفحة اإلنرتانت «االلزتام».
يــري هــذا امليثاق عىل مجيع العاملني مبجموعة رشاكت «ڤويت» عىل
مستوى العامل .لكن «ڤويت» تنتظر كذلك من لك املتعاونني معها (اكملتدربني
واملستشارين) االلزتام هبذا امليثاق.
تطبق األحاكم املتضمنة يف هذا امليثاق عىل العالقة بني الرشكة املعنية من
مجموعة رشاكت «ڤويت» والعاملني هبا .وال جيوز أن تكون ُمسوغًا ملنح حقوق
للغري.
ويف حاالت الشك تتوىل جلنة االلزتام حسم املسألة.
حيل هذا امليثاق حمل توجهيات املجموعة رمق .01/07
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 -2التعاون مع العمالء واملوردين ورشاكء العمل اآلخرين
ينتظر معالؤنا وموردونا ورشاكء أمعالنا اآلخرون  -إىل جانب جودة منتجاتنا
وخدماتنا  -حرفية عالية وصدقًا تامًا أيضًا يف التعامل معهم .ولذا فإن الزناهة
واألمانة والشفافية متثل جوهر اكفة املعامالت والعالقات التعاقدية.

 1/2املنافسة الرشيفة
حترتم «ڤويت» وترايع قواعد املنافسة الرشيفة ،وتدمع اكفة
املجهودات الرامية لتحقيق سوق حرة ومنافسة مفتوحة عىل
املستويني احمليل والعاملي .ومن هنا تتخىل «ڤويت» عن لك
معلية جتارية يلزم للحصول علهيا خمالفة القوانني واللواحئ.
 1/1/2االتفاقات ،والتكتالت االحتاكرية وتقييد املنافسة
يتعهد لك عامل بااللزتام بقوانني ماكحفة لك أشاكل تقييد املنافسة .ولذا حيظر
إبرام أية اتفاقات رمسية أو غري رمسية مع املنافسني هبدف إعاقة املنافسة
احلرة .ويرسي نفس املبدأ عىل التنسيق اخليف املتعمد ملثل هذه السلوكيات.
وبنا ًء هيلع ال ُيحمس بإجراء أية اتفاقيات مع املنافسني وال سميا بشأن تقامس
املناطق أو العمالء ،أو أية اتفاقيات وتبادل معلومات بشأن األسعار وعالقات
التوريد والــروط والطاقات وحصص السوق وهوامش الــرحب والتاكليف
ومعلومات العمالء اخلاصة ،وكذلك حمتويات العروض أو طريقة تقدميها.
وإذا اكنت «لڤويت» ماكنة مهمينة يف السوق ،فال جيوز استغالل هذه املاكنة
مبا خيالف القانون.
ُتعرض اكفة االتفاقيات املزمعة مع املنافسني عىل قسم الشؤون القانونية
املختص لملراجعة وعىل املدير املايل لقطاع املجموعة املعين لملوافقة .فإذا رأى
قسم الشؤون القانونية عدم المساح بإبرام االتفاق املعين ،فال جيوز أن ُتطلب
موافقة املدير املايل املعين ويعهد باألمر يف هذه احلالة إىل جلنة االلزتام.
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 2/1/2الفساد والرشوة
ال تتساحم «ڤويت» مع أي شلك من أشاكل الفساد والرشوة .وجيب أن تعمتد
اكفة األنشطة التجارية للرشكة عىل فكر وسلوك قوامهام األمانة والويع
باملسؤولية ،ولقد اعمتدنا التوجهيات السلوكية لغرفة التجارة الدولية ()ICC
ملاكحفة الفساد يف املعامالت التجارية يف النخسة الصادرة عام  1998ووقعنا
علهيا عام .2001
 1/2/1/2تقدمي ومنح املزايا
يعمتد فكرنا التنافيس عىل مستوى جودة وكفاءة منتجاتنا وخدماتنا .ولذا
ُتظر اكفة أشاكل االتفاقات والتفامهات اجلانبية اليت ختتص باملنح املبارش
أو غري املبارش ألي مزايا لصاحل أخشاص أو هيائت فميا يتعلق بالتوسط أو
اإلسناد أو املوافقة أو التوريد أو التخليص أو سداد قمية العمليات .وهذا
يرسي بصفة خاصة عىل مجيع االتفاقيات مع الرشاكء التجاريني أو العاملني
لدهيم أو مع مسؤولني وكذلك مع أية أطراف أخرى .ويرسي نفس املبدأ عىل
املزايا املتعلقة بسري اإلجراءات الرمسية .وقد تكون هذه املزايا احملظورة عبارة
عن خمصصات مالية أو عينية .وقد يكون منح املزايا لخشص ما حمظورًا أيضًا
حىت إذا اكنت املزية غري مبارشة مثملا يف حالة تقدمي مصلحة ألحد أقارب
هذا الخشص أو تقدمي مصاحل (تربعات مث ً
ال) آلخرين حبيث يسمتد مهنا هذا
الخشص مزية له ،ولتكن مث ً
ال يف شلك حتسني ماكنته االجمتاعية أو السياسية.
اهلدايا والدعوات ممسوح هبا فقط إذا اكنت قميهتا أو نطاقها املايل أو خالفه
بالقدر الذي ال تصلح معه للتأثري غري املرشوع عىل ترصفات وقرارات متلقهيا
أو جتعله يف مرتبة تبعية إلزامية.
وفميا يتعلق بالدعوات ملناسبات أو احتفاليات فإنه ُيراىع بصفة إضافية أن
ً
وجحام
تكون املناسبة مألوفة يف دنيا األمعال وتكون يف اإلطار املعقول نوعًا
أو تكون هلا صلة واحضة بالعمل .ويطبق معيار صارم بالنسبة لملسؤولني.
واهلدايا املالية ممنوعة يف مجيع األحوال.
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املاكفآت اليت تأخذ شلك معــوالت أو أي شلك آخر وتدفع للغري وخاصة
املندوبني والمسارسة واملستشارين أو أي وسطاء آخرين ،البد أن تكون بقدر
معقول وبنسبة تتالءم مع العمل املعين .وتقدر هذه املاكفآت حبيث ال يفرتض وال
يظن هبا أهنا ُتستغل لاللتفاف عىل األحاكم السابقة هبدف منح مزايا حمظورة،
أما االتفاقيات اليت تربم مع مندوبني أو مسارسة أو مستشارين أو وسطاء
آخرين مبا يف ذلك اكفة التغيريات الالحقة علهيا ،فيجب أن حترر كتابيًا وأن
تنص عىل إلزام املتعاقد مبراعاة املبادئ سالفة الذكر يف لك وقت ،وأال تنطوي
عىل أي لون من ألوان الرشوة .وقبل إبرام هذه االتفاقيات يلزم احلصول عىل
موافقة املدير املايل لقطاع املجموعة املعين.
 2/2/1/2طلب وقبول املزايا
قد تكون اهلدايا حمدودة القمية أمرًا مألوفًا بني الرشاكء التجاريني ،ولكهنا
قد ترض بمسعة رشكتنا أو تؤدي إىل تنازع مصاحل .ولذا حيظر عىل العاملني
لدينا بشلك اكمل طلب أو قبول مزايا خشصية اكخلدمات والدعوات املبالغ
فهيا سواء ألنفهسم أو ألخشاص ومؤسسات قريبة هلم .و ُتستثىن من ذلك
اهلدايا املومسية البسيطة .ومينع من حيث املبدأ أي شلك من أشاكل اهلدايا
املالية .وجيب رفض أي عرض بتقدمي هدايا أو مزايا تتجاوز هذا اإلطار وإبالغ
الرئيس املبارش بذلك .وفميا يتعلق باملسائل األخرى ترسي القواعد السالف
ذكرها يف البند .1/2/1/2

 3/2/1/2التربعات ورعاية الفعاليات واملناسبات
تتلىق «ڤويت» من هيائت ومؤسسات خمتلفة دعوات ورغبات إلرسال تربعات،
ُ
وتنح التربعات بأسلوب واحض وشفاف مبعىن أن تكون اجلهة املتلقية للتربع
وغرض االستخدام معروفني ،وال ُيحمس بدفع مبالغ عىل حسابات خاصة ،وال
ترسل تربعات إىل هيائت متس المسعة .كذلك جيب عند منح تربعات التحقق
من االلزتام بالقواعد الواردة يف البنود  1/2/1/2و  .2/2/1/2ويرسي ذلك
بصفة خاصة عىل التربعات القريبة زمنيًا وموضوعيًا من صفقات جتارية.
وتستلزم أية تربعات موجهة ألحــزاب سياسية احلصول عىل موافقة إدارة
املجموعة.
ُيراىع فميا يتعلق برعاية الفعاليات واملناسبات أن تكون هناك عالقة تناسب بني
الدمع املقدم واخلدمة املقابلة املتفق علهيا.

 2/2اختيار املوردين ومقديم اخلدمات
تدرس «ڤويت» مجيع العروض املقدمة من املوردين بزناهة وعناية ودون حتزي.
وتمت خطوات الدراسة واختاذ القرار وإسناد وتنفيذ العمليات وفقًا العتبارات
ويظر من حيث املبدأ تفضيل
فنية وموضوعية صارمة وبشلك شفاف وواحضُ ،
أو تأخري أحد املوردين بشلك غري ممسوح به.
عند اختيار الرشاكء التجاريني تطلب «ڤويت» أن يلزتم الرشيك أيضًا بالقمي
الواردة يف هذه التوجهيات .ويف حالة ارتاكب أحد الرشاكء ملخالفة ما ،فإن
هذا قد يؤدي إلهناء عالقة العمل القامئة معه.

أما فميا دون ذلك فإن توجهيات املجموعة رمق ( 01/08التربعات ورعاية
الفعاليات واملناسبات) تتضمن املزيد من القواعد التفصيلية.
 3/1/2براءات االخرتاع ،وحقوق امحلاية التجارية واملهنية
ميثل التطوير التكنولوﭼﻲ املسمتر لــدى رشكتنا من خــال االخــراعــات
والتحسينات املتعلقة باملعرفة واخلربة الفنية أمهية حامسة يف احلفاظ عىل
قدرتنا التنافسية .ومن هنا تكتسب إجراءات تأمني تكنولوﭼياتنا عن طريق
حقوق امحلاية التجارية واملهنية أمهية مزتايدة.
بنا ًء عىل ما تقدم ال حيق ألي من العاملني أن ينقل للغري أية معارف جديدة أو
أية أرسار للرشكة من أي شلك ونوع .وعىل لك عامل احرتام حقوق امحلاية
الفعالة اليت يمتتع هبا الغري .وال حيق ألي عامل السيع للحصول عىل أو
استغالل أرسار الغري بشلك غري مرشوع.
ُيستدل عىل التفاصيل من توجهيات املجموعة رمق ( 03/06محاية التكنولوﭼيات
املستخدمة يف مجموعة «ڤويت»).
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 -3القيادة والعاملون لدى «ڤويت»
متثل اإلنتاجية واإلنسانية قاعدة مشرتكة ال غىن عهنا لتحقيق النجاح املستدام
للرشكة .فالنجاح االقتصادي «لڤويت» ال ميكن أن يتحقق إال من خالل ومبعاونة
العاملني لدينا يف لك أرجاء العامل.

 1/3ثقافة العمل القيادي ومناخ الثقة
يتعهد لك العاملني بااللزتام هبذا امليثاق وتضطلع قياداتنا مباكنة القدوة واملثل
يف هذا الصدد .فهم يف إطار ثقافة مناخ الثقة اليت ترعاها «ڤويت» ،يتولون
يف قطاعاهتم املعنية مسؤولية منع حدوث خمالفات هلذا امليثاق اكن من املمكن
منعها أو تقليل فرص حدوثها بتطبيق الرقابة املناسبة.

 2/3التساحم وتاكفؤ الفرص
حترتم «ڤويت» حقوق اإلنسان األساسية يف العامل بأرسه ،ومن واقع مركزنا
مكجموعة ذات نشاط عاملي ،فإننا نتعامل مع عاملني ورشاكء جتاريني هلم

جنسيات وثقافات ومذاهب فكرية خمتلفة .وحنن ال نتساهل مع أي نوع من

التفرقة يف املعاملة بشلك غري مرشوع (المتيزي) أو االسهتانة أو جرح الكرامة.

وعىل وجه اخلصوص ال نتساحم مع التفرقة النامجة عن أسباب عنرصية

أو عرقية أو متعلقة بالنوع أو أخرى دينية أو مذهبية أو سياسية أو مرتبطة

باإلعاقة أو العمر أو اجلنس.

 3/3ظروف العمل العادلة
توفر «ڤويت» للعاملني هبا أجرًا مالمئًا وظروف معل عادلة تيف بلك املتطلبات
القانونية .وحنن نرفض لك شلك من أشاكل العمل القرسي ومعل األطفال مثملا
نرفض إعاقة المتثيل الرشيع ملصاحل العاملني.

 4/3جتنب نزاع املصاحل
تضع «ڤويت» أمهية واعتبارًا خاصًا لتجنب وقوع العاملني هبا أثناء تأدية
معلهم حتت ضغط نزاع املصاحل والوالء .وقد حيدث مثل هذا الزناع عىل سبيل
املثال عند إبرام صفقات وأمعال جتارية بني رشاكت «ڤويت» وبني العاملني أو
أهلهم املقربني .وجيب ماكشفة الرؤساء قبل إبرام أية أمعال من هذا النوع.
 1/4/3ممارسة معل إضايف
جيب احلصول عىل إذن كتايب من إدارة الرشكة املعنية قبل مبارشة أي معل
إضايف مقابل أجر ،ويف حالة املديرين يلزم احلصول عىل موافقة املجلس
االستشاري وقسم شؤون العاملني.
 2/4/3النشاط احلزيب
ال تشارك «ڤويت» يف أي أنشطة حزبية ،ولكن ال مانع أمام العاملني من
املشاركة يف أنشطة سياسية بالقدر املالمئ يف أوقات فراغهم .وحنن نرحب
رصاحة بالنشاط املدين واالجمتايع واخلريي للعاملني لدينا ،ومه ميارسون
تلك األنشطة كأفراد ميثلون أنفهسم ،عىل أن يمت بشلك ال يؤدي لزناع املصاحل
مع األمور اليت ختص العمل.

 5/3محاية األصول
تطلب «ڤويت» من العاملني هبا محاية األصول املادية واملعنوية للرشكة .ومن
مضن تلك األصول العقارات ووسائل التشغيل وحمتويات املستودعات واألوراق
املالية والسيولة النقدية وجتهزيات املاكتب ومستلزماهتا ،وأنمظة املعلومات
والــراجم وكذلك بــراءات اإلخــراع وحقوق امللكية التجارية واملعرفة الفنية.
وختضع لملالحقة القانونية جرامئ مثل النصب والرسقة واالختالس وغسيل
األموال .وفميا خيص قبول خماطر عىل املؤسسة نشري إىل توجهيات املجموعة
رمق ( 03/01إدارة املخاطر واجلودة).
استغالل منشآت وجتهزيات الرشكة يكون ألغراض العمل فقط طاملا ليس هناك
إذن رصحي باالستفادة مهنا يف مسائل خاصة .و ُيراىع فميا يتعلق باستخدام
اإلنرتنت االمتناع التام عن استدعاء أو تداول معلومات حتض عىل الكراهية
العنرصية أو جمتيد العنف أو أية جرامئ أخرى ،وكذلك االمتناع عن مطالعة
ومداولة مضامني مستنكرة.
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 6/3التعامل مع املعلومات
نشرتط يف التعامل مع املعلومات اليت ختص الرشكة االلزتام بالعناية املالمئة
والواجبة.

 1/6/3الرسية
جيب الزتام الرسية فميا يتعلق باملعلومات اليت ال ُتعلن عىل املأل .ويرسي
ذلك أيضًا عىل االخرتاعات وأي شلك من أشاكل املعرفة الفنية .و ُتعترب هذه
العنارص جحر األساس للنجاح املستدام ومضانًا ملستقبل مجموعة رشاكت
«ڤويت» .ولذا ال جيوز ألي عامل نقل معارف جديدة أو أرسار ختص الرشكة
من أي نوع أو شلك إىل الغري .ويرسي ذلك أيضا بعد انهتاء عالقة العمل.
 2/6/3محاية البيانات واألمن املعلومايت
ُيعترب التبادل اإللكرتوين العاملي لملعلومات أحد املقومات اجلوهرية لضامن
األداء الفعال للعاملني وجناح الرشكة بصفة العموم .لكن مزايا التواصل
اإللكرتوين مرتبطة مبخاطر ختص محاية البيانات وأمن املعلومات .ولذا يلزم
محاية مستندات العمل ووسائط البيانات من الوقوع يف يد الغري .و ُتعترب
االحتياطات الفعالة ضد هذه املخاطر مهمة وواجب القيادات والعاملني عىل حد
سواء ،وجزءًا حيويًا من إدارة تكنولوﭼيا املعلومات.
ُيستدل عىل التفاصيل من توجهيات املجموعة رمق ( 01/03األمن املعلومايت
ومحاية البيانات)

 7/3السالمة يف العمل ،والصحة ،ومحاية البيئة
واالستدامة
من القمي البدهيية لدى «ڤويت» محاية حياة وحصة مجيع العاملني والتعامل
الوايع باملسؤولية مع املوارد واملواد الضارة ،ويشرتك لك العاملني يف أداء
مهمة جتنب املخاطر عىل البرش يف أماكن العمل وتقليل التأثريات الضارة عىل
البيئة والتعامل الرشيد الوايع مع املوارد .وحنن ملزتمون مببادئ االستدامة
ومحاية البيئة يف تطوير وتصنيع منتجاتنا.
ُيستدل عىل التفاصيل اخلاصة حبامية البيئة من توجهيات املجموعة رمق
 ،01/02وتلك املتعلقة حبامية الصحة والسالمة يف العمل من توجهيات
املجموعة رمق .01/06

 8/3اجلودة
ال ينفصل رواج منتجاتنا وخدماتنا يف األسواق عن جودهتا :حنن نضع عىل
ٍ
متطلبات عالية فميا خيص اإلبداع واملهارة والعناية و ُنظهر
عاتق العاملني لدينا
ٍ
ترصف متعمد
بذلك للعمالء والغري أسسنا ومبادئنا .وحنن لن نتواين مع أي
ٌ
اخنفاض يف مستوى جودتنا.
أو غري مقصود ،قد ينتج عنه

 3/6/3املعرفة بالشؤون الداخلية للرشكة
ال ُيحمس باالستفادة الخشصية للنفس أو للغري من خالل استغالل املعرفة
بالشؤون الداخلية للرشكة .ويرسي نفس املبدأ عىل نقل حمتوى هذه املعرفة
الداخلية إىل الغري بطرق غري مرشوعة.
 4/6/3نزاهة إعداد التقارير
يلزتم العاملون بأن تكون تقاريرمه الداخلية واخلارجية ذات حمتوى مطابق
للحقيقة شفاهة وكتابة .وحيظر أي نوع من أنواع تشويه املعلومات.
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 -4تطبيق ميثاق السلوك املهين
 1/4جلنة متابعة االلزتام

 2/4املشورة

أسست «ڤويت» جلنة ملتابعة االلزتام ُتسند إلهيا مهمة مراقبة تطبيق وتنفيذ
ميثاق السلوك املهين.

حترص «ڤويت» عىل تزويد العاملني هبا باملعلومات املالمئة الاكفية ملعاونهتم
عىل جتنب ارتاكب خمالفات حممتلة للقوانني وهلذا امليثاق .ويمشل ذلك بصفة
خاصة دورات تدريبية حول موضوعات معينة وجماالت بعيهنا يمت الرتكزي علهيا
ملا حيفها من خماطر .وإذا ما بقيت استفسارات ،فميكن للك موظف التوجه
هبا إىل املدير املايل لرشكته أو لقطاع املجموعة التابع له ،أو لقسم الشؤون
القانونية أو شؤون العاملني املختص أو ألعضاء جلنة متابعة االلزتام .فضال
عن ذلك أسست «ڤويت» مكتب استعالمات خاص لتليق مثل هذه االستفسارات،
مكا تضم تطبيقات اإلنرتانت اخلاصة بـ "فويت" حتت بند "االلزتام" بيانات
جهات االتصال املعنية واملعلومات األخرى ذات الصلة.

وفقًا ملقررات هيئة إدارة خماطر «ڤويت» (توجهيات املجموعة رمق )03/01
يعترب املديرون املاليون للقطاعات املختلفة لملجموعة مه أيضًا مفوضو متابعة
االلزتام وجهة التخاطب املعنية بذلك ويتولون مهمة تطبيق ميثاق السلوك املهين.
ويف داخل رشاكت «ڤويت» املختلفة يتوىل هذه املهمة املديرون املاليون أو أحد
أعضاء إدارة الرشكة بتفويض من املدير املايل لقطاع املجموعة املختص.
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 3/4الشاكوى واملالحظات

 4/4اللواحئ التنفيذية

يمتتع مجيع العاملني باحلق يف إبالغ «ڤويت» باملخالفات ضد ميثاق السلوك
املهين أو أية حــاالت اشتباه يف هذا الصدد وتتاح هلم اإلماكنية الالزمة
هلذا .ول ٍ
لك اختيار جهة التخاطب سواء اكن رئيسه املبارش ،أو مسؤول شؤون
العاملني املختص ،أو املدير املايل للرشكة ،أو املدير املايل لقطاع املجموعة
التابع له أو أحد أعضاء جلنة متابعة االلزتام.

تعزتم «ڤويت» إصدار حمددات ولواحئ تنفيذية أخرى بشأن موضوعات منتقاة
من هذا امليثاق .وسوف تتناول هذه احملددات بعض حاالت االرتياب وتصفها
وكذلك اإلجراءات اليت يرتتب علهيا االتفاق واملوافقة وغري ذلك من النقاط.

إن أي فرد من العاملني بالرشكة يصل ،بنا ًء عىل شواهد مملوسة ،إىل قناعة
بوجود خمالفة مليثاق السلوك املهين أو شهبة خمالفة ،ويستخدم حقه يف إبالغ
«ڤويت» باملخالفة أو حالة االشتباه ،ليس له أن خيىش عواقب سلبية من أي
نوع ،وسوف تتخذ «ڤويت» ،حسب مقتضيات لك حالة عىل حدة ،من اإلجراءات
ما يكفل محاية املبلغ من أية عواقب سلبية ،مكا تتعامل «ڤويت» برسية ،يف
إطار املمكن واملمسوح به قانونًا ،بشأن هوية العاملني الذين قاموا باإلبالغ عن
خمالفة ميثاق السلوك املهين أو حالة االشتباه يف هذا وفقًا لملقررات املذكورة،
ويرسي نفس املبدأ بشأن هوية العاملني املشاركني يف الكشف عن خمالفات
ميثاق السلوك املهين أو حاالت االشتباه املامثلة.
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ُينرش ميثاق السلوك املهين هذا ( )Code of Conductملجموعة رشاكت
«ڤويت» بلغات خمتلفة .وتعترب النخسة األملانية يه النخسة املرجعية يف حالة
وجود اختالف أو تناقض بني إصدارات اللغات املختلفة.
تفضلوا بزيارة موقعنا عىل اإلنرتنت لإلطالع عىل آخر النسخ احملدثة
www.voith.com/compliance
Voith GmbH & Co. KGaA
Compliance Committee
St. Pöltener Straße 43
89522 Heidenheim
هاتف +49 7321 37-6218
compliance@voith.com

