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المقدمة
االحترام ،والثقة ،واالنفتاح – هذه هي المبادئ التي نستخدمها في توجيه
 ،Rheinmetallوالمجلس التنفيذي بالكامل لمجموعة  Rheinmetallيلتزم
بذلك بشدة.

وباإلضافة إلى االمتثال لهذه األحكام ،من المهم هنا أيضًا المطالبة الفعالة بالسلوك
النزيه مع الزمالء ،وحملة األسهم ،عالو ًة على المشاركة الصريحة والمبكرة من
قِبل هيئة االمتثال الخاصة بنا في حاالت الشك.

وبالنسبة لنا ،يُعتبر االمتثال الصارم لجميع المبادئ العامة لإلدارة الجيدة للشركات
أمرً ا إلزاميًا لضمان سلوك العمل السليم:

بالطبع ،نحن نرغب في إنهاء أعمالنا التجارية بنجاح .إال أننا نرغب فقط في
القيام بالمعامالت التجارية التي تتوافق مع القوانين المطبقة ،وتتوافق مع قواعد
اإلدارة الجيدة للشركة ،وامتثال الشركة ،والمعايير الصناعية الحالية .يجب
علينا جميعا أن نلتزم بذلك؛ وهذا ما نطالب به جميع موظفات وموظفي شركة
 .Rheinmetallوإال فسوف ُنعرّ ض شركة  Rheinmetallللضرر ،ونعرقل
نجاحاتنا المستقبلية.

في المقام األول ،يأتي االلتزام بالقواعد األخالقية وقواعد االمتثال الصارمة
الخاصة بنا ،لتوفير السلوك النزيه عند التعامل مع العمالء ،وشركاء األعمال،
والموظفين ،والمساهمين ،والجمهور .ويتم تطبيق هذا األمر في وحدات الشركة
الخاصة بنا ،وفي مقر المجموعة ،وفي جميع الشركات التابعة داخل ألمانيا
وخارجها.

دوسلدورف ،مايو 2018

بإخالص

هورست بينيغ ،هيلموت ميرش ،بيتر سيباستيان كراوسه ،أرمين بابيرغر

 1.0المعايير األخالقية ومعايير االمتثال

 1.0المعايير األخالقية ومعايير االمتثال
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 1.1حقوق اإلنسان والمساواة في التعامل
توفر  Rheinmetallفرصًا متساوية لجميع الموظفين* وال تتسامح من حيث
المبدأ مع أي شكل من أشكال التمييز على أساس األصل العرقي ،أو القومي،
أو االجتماعي ،أو الجنس ،أو الدين ،أو األيديولوجية ،أو الرأي السياسي ،أو
اإلعاقة ،أو السن ،أو الهوية الجنسية ،أو العضوية في إحدى المنظمات العمالية.
عالو ًة على ذلك ،ال توافق  Rheinmetallعلى أي شكل من أشكال اإلتجار
بالبشر أو األنشطة المرتبطة به .ويشمل ذلك ،من بين أشياء أخرى ،استخدام
أساليب مضللة أو احتيالية عند تعيين الموظفين ،وطلب رسوم التوظيف من
الموظفين ،وتدمير أو إخفاء أو مصادرة وثائق هوية الموظفين ،مثل جوازات
السفر أو رخص القيادة ،أو منع الموظفين من الوصول إليها.

ال تتسامح  Rheinmetallمع عمالة األطفال .ينبغي أال يُعرض توظيف الشباب
نموهم البدني والعقلي للخطر.
في  ،Rheinmetallنراعي ونحمي كرامة موظفينا ،ونتعامل معهم باحترام.
نحن ملتزمون بقيام جميع الموظفين بالعمل في بيئة عمل خالية من التحرش
الجنسي ،والنفسي ،والبدني.

تعترف  Rheinmetallباإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
الخاص باألمم المتحدة ،وتعمل على االلتزام به.

 1.2حماية البيئة
بالنسبة لـ ُ Rheinmetallتعتبر حماية البيئة ،وتحسين الظروف المعيشية
والبيئية ،أهدا ًفا هامة للشركة.
تحرص  Rheinmetallعند تطوير منتجات جديدة ،وعند تشغيل مرافق
اإلنتاج ،على الحفاظ على التأثيرات البيئية ألعمالها منخفضة قدر اإلمكان.
وتتعاون  Rheinmetallمع المؤسسات المحلية المسؤولة بهدف االلتزام
بالمعايير البيئية الدولية ،أو األوروبية ،أو الوطنية.

الغابات ،والصيد ،وحماية الطبيعة :من هنا يمكنك الوصول إلى
برنامج حماية الطبيعة ""Fojana

* لتسهيل القراءة يتم استخدام مصطلح "الموظف" ليشمل العمال من الذكور واإلناث .وليس مقصو ًدا بذلك أي نوع من أنواع التمييز.
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 1.3السالمة والصحة المهنية

تدرك  Rheinmetallمسؤوليتها تجاه موظفيها ،وتهتم
بتوفير بيئة عمل آمنة ،وصحية ،ونظيفة.

السالمة والصحة المهنية لها األولوية القصوى في  .Rheinmetallتضمن
المجموعة السالمة والصحةالمهنية في مكان العمل ،بما يتوافق مع اللوائح
الوطنية السارية في المواقع المعنية ،مثل االمتثال الصارم للمتطلبات القانونية
لتعيين مسؤول سالمة محدد .يتم إنشاء أماكن العمل وف ًقا لقواعد السالمة والصحة
المهنية القانونية والمعترف بها عمومًا ،بحيث يمكن القيام بالعمل دون التعرض
لحوادث أو إجهاد شديد .تدعم  Rheinmetallالتطوير المستمر لتحسين بيئة
ً
وخاصة فيما يتعلق بسالمة الموظفين في جميع المواقع الوطنية والدولية.
العمل،
يتحمل كل مشرف في مجموعة  Rheinmetallمسؤولية التعرف على جميع
لوائح السالمة المهمة بالنسبة له وااللتزام بها ،وتدريب موظفيه وف ًقا لذلك.
المشرفون والموظفون مسئولون بنفس القدر عن االمتثال الدائم لهذه اللوائح – بما
يحقق مصلحتهم الخاصة ،وكذلك مصلحة الشركة.
تسعى  Rheinmetallإلى التقليل قدر اإلمكان من المخاطر واألخطار التي قد
تضر بسالمة وصحة الموظفين واألطراف الثالثة.
تحافظ  Rheinmetallعلى صحة الموظفين ،وأدائهم ،ورضاهم الوظيفي،
وتدعم هذه األمور ،من خالل التحسينات المستمرة لبيئة العمل ،واستخدام
الوسائل المناسبة ،مثل أدوات المساعدة ومعدات الحماية المريحة ،باإلضافة إلى
مجموعة متنوعة من البرامج الوقائية وتدابير تعزيز الصحة.
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 1.4ما هو االمتثال؟

االمتثال أو اإلذعان يعني االلتزام بالقوانين ،وبسياسات
الشركة ،وكذلك أيضًا بمعايير القوانين الطوعية غير اإللزامية
داخل الشركة.

تفسر  Rheinmetallاالمتثال بشكل أوسع ،وتنظر إليه باعتباره مهمة مركزية
لكل موظف ،لحماية نزاهة وسمعة الشركة عبر الحدود الوطنية والثقافية.

لتوفير الدعم فيما يخص األسئلة والتحديات المتعلقة بـ "االمتثال" ،أنشأت
 Rheinmetallهيئة امتثال خاصة بها ،تعمل تحت اإلدارة الفنية لكبير موظفي
االمتثال .هذه الهيئة تساعد موظفينا على تجنب مخاطر االمتثال المحتملة في
األعمال اليومية التشغيلية بأفضل طريقة ممكنة ،من خالل إنشاء القواعد،
والهياكل ،والعمليات المناسبة ،وتوضيح انتهاكات القواعد ،وتقديم المشورة
الموجهة نحو الخدمات.

 1.5المتطلبات األساسية للسلوك
1.5.1

كيف يمكنني التصرف
وف ًقا للقواعد؟
في  ،Rheinmetallنلتزم بالقوانين واللوائح المطبقة في
جميع أنحاء العالم.

؟

هل ترغب في معرفة
المزيد
إنترانت :دليل السياسات المركزي
مسؤول التواصل :هيئة االمتثال المحلية أو امتثال الشركة

ولذا ،إذا قام أحد الزمالء ،أو أحد الشركاء التجاريين ،أو طرف ثالث باقتراح
أو طالب بالتصرف بشكل مخالف للقواعد ،اعتما ًدا على حجج غير مفهومة
بشكل واضح ،مثل "العرف المحلي" أو "اتفاقية صناعية معروفة" أو "المتطلبات
الثقافية" ،فإننا نرفض هذا األمر بشدة ،ونقوم بإبالغ هيئة االمتثال (انظر
البند !)2.2
باإلضافة إلى االلتزام بالقوانين واللوائح يجب أيضًا االلتزام بشكل خاص
بالمعايير الصناعية الشائعة ،واألحكام التعاقدية خالل التعامالت اليومية،
وباألخص االلتزام بقواعد الشركة الداخلية.

وتتضمن قواعد الشركة الداخلية إلى جانب سياسات القطاعات المتخصصة،
أيضًا متطلبات االمتثال الخاصة بمجموعة  ،Rheinmetallباإلضافة إلى
المتطلبات المحلية المرتبطة بها للشركات التابعة.
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1.5.2

التنوع ،واالحترام ،والتأدب

ينتمي موظفونا إلى ثقافات مختلفة حول العالم ،ويأتون من خلفيات متنوعة .ونحن
نتوقع من بعضنا البعض التعامل بمنهجية غير متحيزة ،وتعزيز هذا التنوع.
ً
األمرشرطا أساسيًا حاسمًا إلنتاجية كل فرد ،ولتوفير بيئة عمل لطيفة
ويمثل هذا
بشكل عام.
وبالمثل ،تعد القواعد األساسية لالحترام المتبادل والتأدب ال غنى عنها ،وبالتالي
ضا نفس هذا التوجه المنفتح تجاه جميع شركائنا
فهي أمر بديهي .نطبق أي ً
التجاريين واألطراف الثالثة.

وعالوة على ذلك ،تقع على عاتق المديرين التنفيذيين لدينا مسؤولية اتخاذ
تدابير بشكل دوري ،لتعزيز وعي الموظفين باالمتثال ("الوعي") بصورة
مستدامة.
أمثلة على تدابير تعزيز الوعي باالمتثال:
■المشاركة في الدورات التدريبية الخاصة باالمتثال
■المناقشات المتكررة داخل الفريق حول السلوك
الصحيح ،ومخاطر االمتثال ذات الصلة
■اإلبالغ االستباقي عن حاالت الشك واالشتباه

1.5.3

القدوة النموذجية

يمثل مجلس اإلدارة والمديرون التنفيذيون  Rheinmetallأمام جميع حملة
األسهم بشكل خاص .وبالتالي فهم يمثلون القدوة النموذجية (ما يُعرف في
اإلنجليزية بـ " ،)"tone from the topليس فقط أمام الموظفين ،أو الشركاء
التجاريين ،أو الهيئات الحكومية ،ولكن باألخص أمام الجمهور .ويجب تحقيق
هذا األمر بأكبر قدر ممكن من النزاهة في التعامالت التجارية .يتحمل جميع
المديرين التنفيذيين مسؤولية معايشة ،وتعزيز ،ومراقبة ثقافة االمتثال لدى
 Rheinmetallبشكل فعال .وأحد الشروط األساسية لذلك هو معرفة جميع
الموظفين في نطاق مسؤولية المدير التنفيذي بمتطلبات االمتثال المطبقة ذات
الصلة بهم.
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 1.6التعامل مع الشركاء التجاريين واألطراف الثالثة

نحن مقتنعون بأن النجاح التجاري ال ينبغي تحقيقه من خالل

أمثلة على تدابير ضمان الجودة المستخدمة عند التعامل مع

الرشوة ،أو التأثير غير العادل ،أو األنشطة االحتيالية،

الشركاء التجاريين:

أو المحسوبية.

■تنفيذ فحص نزاهة خاص للشركاء التجاريين
■إدراج متطلبات االمتثال في العقود المبرمة مع

ولذلك من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نتخذ دائمًا القرارات الخاصة بالشركة
اعتما ًدا على معايير موضوعية ،مثل الجودة والموثوقية والقدرة التنافسية
ومراعاة معايير االمتثال المعترف بها (مثل اتفاقيات  /توجيهات األمم المتحدة
أو منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) ،وكذلك المبادئ العامة لإلدارة الجيدة
للشركات.
يمثل اختيار الشريك التجاري الجاد والنزيه ،والحماية المصاحبة لسمعة الشركة
وموظفيها أولوية قصوى لشركة .Rheinmetall

بصفتنا مجموعة تعمل في مجال تكنولوجيات التنقل واألمان الرائدة ،فإننا نتعامل
دائمًا مع عمالئنا بشفافية ،وعدم تحيز ،مع الحفاظ على المسافة المهنية المطلوبة،
بغض النظر عما إذا كان العمالء من القطاع العام أو الخاص ،وبغض النظر عن
تاريخ العمل الممتد بيننا.

الشركاء التجاريين
■الحوار االستباقي مع الشركاء التجاريين بخصوص
األهمية المركزية للسلوك الممتثل للقواعد
■التحقق الدوري من أداء الشركاء التجاريين للخدمات
■المراقبة الخاصة لدفع األجور الخاصة بعالقات
تجارية محددة  /أنواع عقود محددة.

وفي هذا السياق ،نراعي قواعد االمتثال الخاصة بشركائنا التجاريين ،ونستهدف
تحقيق فهم موحد لالمتثال داخل عالقة العمل (انظر أيضًا إجراءات االعتراف
الخاصة باتحاد الصناعات األلمانية  ،BDIالملحق .)1
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1.6.1

مكافحة الفساد
أو المسؤولين الحكوميين أو األطراف الثالثة المشاركة في المعامالت التجارية
بأي مزايا شخصية أو عرضها عليهم أو منحهم إياها ،بقصد الحصول على
طلبية ،أو تأمين صفقة ،أو اكتساب أي منفعة أخرى غير مشروعة لمجموعة
 .Rheinmetallتبعًا لنوع المستفيد من المنحة ،يخضع قبول أو تقديم المنح
المسموح بها لحدود القيمة الداخلية ،والتي يمكن أن يختلف مقدارها من بلد آلخر،
وف ًقا لألحكام القانونية أو اختالفات القوة الشرائية.

جميع الموظفين ملزمون بإبالغ هيئة االمتثال المسؤولة (انظر
البند  ،)2.2في حالة قيام أحد الشركاء التجاريين أو أحد المسؤولين
الحكوميين بعرض أو طلب أي منفعة شخصية!

تكافح  Rheinmetallالفساد في جميع صوره ،وتمنع موظفيها ،وممثليها،
وغيرهم ممن يتصرفون باسم مجموعة  Rheinmetallأو بالنيابة عنها من
ممارسة أي شكل من أشكال التأثير غير القانوني.
لذا ال تسمح  Rheinmetallأب ًدا بطلب أي مزايا مادية أو غير مادية ،قد تؤدي
إلى ظهور انطباع بالتأثير على القرارات التجارية ،أو الوعد بها ،أو قبولها،
عند التعامل مع الشركاء التجاريين أو المسؤولين الحكوميين أو األطراف الثالثة
المشاركة في المعامالت التجارية .وبالمثل ،ال يجوز أب ًدا وعد الشركاء التجاريين

وعالو ًة على ذلك ،ال يقوم موظفو  Rheinmetallبما ُيعرف باسم "مدفوعات
التسهيل" (المقصود بها مبالغ نقدية صغيرة أو منافع عينية للمسؤولين الحكوميين
بغرض تيسير أو تسريع اإلجراءات اإلدارية أو اإلجراءات الرسمية)*.

؟

هل ترغب في معرفة
المزيد
إنترانت :دليل السياسات المركزي

أمثلة على ال ِم َنح المحظورة:

مسؤول التواصل :هيئة االمتثال المحلية أو امتثال الشركة

■المبالغ النقدية
■الهدايا غير المقبولة اجتماعيًا
■دعوات للمناسبات مع محتوى ترفيهي حصري
أو "ترفيه للبالغين"
■المنافع الشخصية
■العطايا

*مثالً للتخليص الجمركي ،وإصدار التأشيرة ،وما إلى ذلك .إذا كان رفض دفع التسهيل
سيؤدي إلى تهديد السالمة الشخصية ،فقد يكون من المناسب إجراء هذا الدفع في حاالت
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1.6.2

التبرعات والرعاية

تدرك  Rheinmetallمسؤوليتها ،وبالتالي فهي تلتزم بدعم األغراض الخيرية
ماليًا ومن خالل التبرعات العينية .ويجب أن يتم هذا األمر دائمًا بشكل مناسب،
وشفاف ،ومتوافق مع القانون المطبق.
ً
خاصة لألطراف والمؤسسات ذات
ولذا ،يجب دائمًا تنظيم أي التزام بالتبرع،
العالقة ،واإلجراءات في قطاع "مواطنة الشركات" ،ورعاية الفعاليات الثقافية
واالجتماعية ،أو األحداث الرياضية ،وف ًقا للسياسات الداخلية المطبقة بمجموعة
.Rheinmetall

1.6.3

حظر غسيل األموال

ينطبق حظر غسيل األموال على إخفاء أصول األموال
المشبوهة ("التوظيف")؛ وتوزيع األموال المشبوهة في الخارج
على وجه الخصوص ("التوزيع")؛ ودمج األموال المشبوهة في
الدورة االقتصادية القانونية ("الدمج").

تتخذ  Rheinmetallجميع التدابير الالزمة لمنع غسيل األموال في نطاق
نفوذها.
ال يقوم موظفونا بأي إجراءات قد تنتهك القوانين السارية ضد غسيل األموال،
سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع أطراف ثالثة .تخضع المدفوعات الواردة
والصادرة بشكل أساسي للمراقبة من قِبل البنوك المحلية .وإذا كانت المعامالت
الفردية النقدية أو غير النقدية تلبي معايير مخاطر داخلية محددة ،فسيتم أيضًا
تدقيقها بالتفصيل عن طريق األنظمة والعمليات الداخلية.
عند االشتباه في حالة غسيل أموال ،تقوم وظيفة الخزانة العامة بإنشاء اتصال
مع الهيئات الرقابية .وتقدم هيئة االمتثال الدعم بشكل استشاري حسب الحاجة.

؟

؟

هل ترغب في معرفة
المزيد

هل ترغب في معرفة
المزيد

إنترانت :دليل السياسات المركزي

إنترانت :دليل السياسات المركزي

مسؤول التواصل :قسم االتصاالت بالشركة

مسؤول التواصل :الخزانة العامة

الفصل

1

2

3
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1.6.4

حماية المنافسة

تدافع  Rheinmetallعن المنافسة العادلة والحرة ،وترفض بشدة السلوك
التجاري أو االتفاقيات التجارية ،التي تمنع المنافسة أو تقيدها أو تشوهها.

ولكن التعاون مع المنافسين ممكن في إطار ضيق ،مثالً في مجال
البحث والتطوير .وفي جميع األحوال ،يجب على الموظفين
المشاركين في مثل هذه التعاونات التواصل مع مسؤول التواصل

انتهاكات قانون مكافحة االحتكار يمكن أن تواجَ ه بعقوبات شديدة،

المختص في اإلدارة القانونية.

جديرة بتهديد استمرار شركتنا.
في حالة االنتهاك يمكن التعرض للعواقب التالية من بين
أمور أخرى:
■غرامات تصل إلى  %10من إجمالي مبيعات المجموعة
■عقوبات السجن والحظر المهني للموظفين المعنيين
■مطالبات بالتعويض عن األضرار من قِبل العمالء
المتضررين واألطراف الثالثة المتضررة

في الفعاليات ،مثل اجتماعات الجمعيات أو المعارض التجارية أو المؤتمرات
االختصاصية ،التي يلتقي فيها موظفو  Rheinmetallبممثلي المنافسين ،نقصر
التواصل على موضوعات المحادثة المحايدة وغير الضارة فيما يتعلق بقانون
المنافسة.
عند التبادل العام للمعلومات مع المنافسين ،نحرص على عدم تقديم أو تلقي أي
معلومات ،تسمح باستخالص استنتاجات حول سلوك السوق الحالي أو المستقبلي
لمجموعة  .Rheinmetallوبالمثل ،ال يتم تقديم أي معلومات عن العمالء
وعالقات الموردين ،أو األسعار والتغيرات المحتملة فيها ،أو التكاليف والعمليات
الحسابية ،أو القدرات أو المخططات.

اتفاقيات المنافسة األفقية

اتفاقيات المنافسة الرأسية

جميع اتفاقيات المنافسة األفقية بين الشركات ذات نفس المستوى
االقتصادي محظورة:
■االتفاقيات مع المنافسين بشأن سلوك السوق أو تحديد األسعار والشروط
■تقسيم األسواق ،والعمالء ،والمناطق ،والمنتجات ،وما إلى ذلك
■تنسيق حصص المبيعات
■الدخول في تعاونات شراء مع االلتزام بالشراء
■التكليف بخدمات المقارنة المرجعية بغرض تبادل المعلومات غير المسموح به

اتفاقيات المنافسة الرأسية بين الشركات ذات المستويات االقتصادية المختلفة ،مثالً
بين الموردين والعمالء ،والتي قد تفرض قيو ًدا على تحديد األسعار والشروط
التجارية مع أطراف ثالثة ،محظورة .ويمكن أن تشمل:
■شروط الدولة األولى بالرعاية

كذلك فإن السلوك المنسق ،أو المحادثات غير الرسمية ،أو االتفاقيات غير
الرسمية ،التي تتسبب في تقييد المنافسةُ ،تعد أيضًا محظورة .ويجب بالضرورة
تجنب حتى مجرد ظهور مثل هذه االتفاقيات.

■اتفاقيات حصرية ألكثر من  5سنوات (تغطية االحتياجات الكلية،
التوريد الحصري)
■حظر المنافسة
■تحديد األسعار إلعادة البيع (الحد األدنى لألسعار ،مكونات السعر الثابتة،
زيادات األسعار)
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1.6.5

االمتثال لقانون مراقبة الصادرات

اتفاقيات الترخيص

ال يُسمح بأن تتضمن اتفاقيات الترخيص أي قيود ،تتجاوز محتوى حقوق الملكية.

كمُصدّر لمعدات التسليح وغيرها من السلع األخرى التي قد تخضع لقيود
التصدير ،فإن  Rheinmetallتلتزم تمامًا بجميع القواعد القانونية ذات الصلة
بالتجارة الخارجية .والتي تشمل على وجه الخصوص ،قانون التجارة الخارجية
( ،)AWGوقانون مراقبة أسلحة الحرب ( ،)KWKGباإلضافة إلى اللوائح
األجنبية ،مثل لوائح الواليات المتحدة بشأن االتجار الدولي باألسلحة ()ITAR
وف ًقا لنطاق تطبيق كل منها.

؟

هل ترغب في معرفة
المزيد
إنترانت :دليل السياسات المركزي
مسؤول التواصل :المسؤول المحلي لمراقبة الصادرات

وضع قوي في السوق

تخضع الشركات القوية في السوق لرقابة صارمة بشكل خاص بموجب قانون
مكافحة االحتكار .وتتمتع  Rheinmetallبهذه األوضاع القوية في بعض
األسواق.
هذا الوضع القوي ال نستغله على حساب عمالئنا وال لإلضرار بمنافسينا ،مثالً
من خالل اتفاقيات حصرية ،أو معامالت تقييد ،أو أنظمة خصم معينة ،أو رفض
أو عرقلة التوريد.

؟

هل ترغب في معرفة
المزيد
إنترانت :دليل السياسات المركزي
مسؤول التواصل :اإلدارة القانونية المحلية (االستشارات القانونية) ،أو هيئة
االمتثال المحلية ،أو امتثال الشركة (عند االشتباه في حالة انتهاك)

الفصل

1

2

3
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1.6.6

النزاهة داخل سلسلة القيمة

النزاهة هي مجموعة القواعد األدبية ،واألخالقية ،والقانونية،

لمزيد من االطمئنانُ ،نخضع أنواعًا معينة من الشركاء التجاريين ،مثل شركاء
المبيعات أو شركاء التعاون ،لفحص نزاهة خاص قبل إبرام العقد.

التي توجه شركة ما أو شخص ما في حياته الشخصية،
واالجتماعية ،والتجارية.

لحماية سمعتنا وضمان التعاون الوثيق نتوقع أيضًا من موردينا ،وشركائنا في
الخدمة ،وعمالئنا نفس السلوك االمتثالي ونفس الموقف األساسي .ولذلك،
ُتعتبر "النزاهة" معيار اختيار أساسي للتعاون مع الشركاء التجاريين.
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؟

هل ترغب في معرفة
المزيد
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 1.7تجنب تضارب المصالح
لن يتم التسامح مع السلوكيات التي يمكن أن تضع موظفينا أو أي شخص مفوض
للعمل بالنيابة عن شركتنا (مثل الوكيل التجاري ،أو المستشار ،أو شريك التعاون)
في تضارب مع التزاماتهم تجاه مصلحة .Rheinmetall
لذلك ال يتم اختيار الشركاء التجاريين ،أو بدء األعمال التجارية الجديدة ،أو اتخاذ
قرارات شؤون الموظفين ،أو تقديم العطاءات ،أو القيام بإجراءات الموافقة ،أو
اتخاذ القرارات التجارية المماثلة ،إال بنا ًء على جوانب اقتصادية مفهومة أو
معايير موضوعية ،وعمليات قابلة للتطبيق.

يجب اإلفصاح في الوقت المناسب عن المساهمات المالية أو غيرها من
المساهمات في شركات شركاء األعمال لمجموعة  ،Rheinmetallوالتي قد
يكون لها تأثير إيجابي على الموظف المعني عند إبرام صفقة ،وذلك الستبعاد
تضارب المصالح.
مبكرا عن األنشطة الثانوية التي تتم في سياق عمليات
يجب أن يعلن الموظفون
ً
الموارد البشرية المطبقة ،ويجب تنظيم هذه األنشطة بشكل أساسي ،بحيث ال
تتعارض مع التزامات الخدمة األساسية المحددة بموجب عقد العمل .المنافسة
مع النشاط األساسي محظورة .ويجب االلتزام بلوائح تنظيم وقت العمل المطبقة.

يمكن ضمان ذلك بشكل أساسي من خالل االلتزام بعمليات
االختيار وصنع القرار الشفافة ،باإلضافة إلى مبدأ العيون
األربعة.

في حاالت الشك يجب استشارة هيئة االمتثال.

في حالة وجود عالقات شخصية وثيقة للموظف مع العمالء ،أو الموردين ،أو
المنافسين ،أو صانعي القرار المعنيين بالموافقة لدى السلطات ،والتي قد يكون
لها تأثير إيجابي لدى الموظف المعني عند إبرام صفقة ،يجب إبالغ المشرف في
الوقت المناسب قبل إبرام الصفقة ،واستبعاد تضارب المصالح*.

أمثلة على عمليات الشراء الشفافة:
■إذا أمكن ،يتم طلب ثالثة عروض على األقل .وبدالً من
ذلك ،يمكن االحتفاظ بقائمة للموردين ،والتي يتم تحديثها
بشكل دوري.
ً
■اتخاذ قرار االختيار وفقا لمعايير موضوعية ،مثل نسبة
السعر إلى األداء ،أو "أفضل تكلفة إجمالية" " /أفضل
قيمة إجمالية" ،أو المقارنة المرجعية ،أو عبر لوحات
تحديد المصادر.
■"المصدر الواحد" ،بمعنى أنه يجب قدر اإلمكان تجنب
الشراء من مصدر واحد دون إجراء مقارنة لمقدمي
الخدمة ،وإال يجب إيجاد مبررات كافية إذا كان هذا األمر
ضروريًا (مثل المشتريات الخاصة بمشروع محدد).

*ال ينطبق هذا األمر على حيازة أسهم أو ملكية حصة مماثلة ذات أهمية ثانوية في الشركات المساهمة
الكبيرة أو الشركات الرأسمالية الكبيرة.
الفصل

1

2

3
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 1.8التعامل مع المعلومات بطريقة شفافة
1.8.2

1.8.1

المعلومات والسرية

المعلومات التجارية ،التي يحصل عليها موظفونا في سياق عملهم
لصالح  ،Rheinmetallبغض النظر عن طبيعتها التجارية أو
التقنية أو غير ذلك ،يجب عدم إبالغها أو إتاحتها ألطراف ثالثة
غير معنية.

بجانب المتطلبات العامة للتعامل مع أسرار الشركة واألسرار التجارية ،يجب
باإلضافة إلى ذلك مراعاة خصائص حماية السرية في قطاع الدفاع.
تعمل حماية السرية في االقتصاد على حماية المعلومات السرية والحفاظ
على عدم إفشائها ،وتمثل أساس المعامالت التجارية لشركة Rheinmetall
 Defenceللحصول على طلبيات القطاع العام (الوطنية والدولية) .المعلومات
السرية هي الحقائق أو الموضوعات أو المعارف ،التي تتطلب السرية للصالح
العام ،بغض النظر عن شكل تمثيلها .ويتم تصنيفها من قِبل هيئة حكومية وف ًقا
لمستوى الحماية المطلوبة .يتحمل وكالء األمن في  Rheinmetallمسؤولية
االلتزام بحماية السرية .كما يضمن كل موظف حماية السرية الرسمية من خالل
االلتزام بالمتطلبات القانونية.

حماية البيانات وأمن المعلومات

ً
شرطا حاسمًا لنجاح
يُعد تبادل المعلومات اإللكتروني في جميع أنحاء العالم
أعمالنا ،ولعمل موظفينا بشكل فعال .إال أنه نظرً ا ألن مزايا االتصاالت
اإللكترونية يمكن أن ترتبط بمخاطر تتعلق بأمن المعلومات وحماية البيانات،
يكون من مهام كل موظف حماية المعلومات من الوصول إلى أطراف ثالثة
غير مصرح لها ،والتعامل مع هذه المعلومات بسرية حتى داخل الشركة (مبدأ
"المعرفة على قدر الحاجة").
ُتعتبر الوقاية الفعالة ضد هذه المخاطر مهمة المديرين التنفيذيين لدينا ،وكذلك
مهمة كل فرد على حدة ،وهي إحدى العناصر الهامة في إدارة تكنولوجيا
المعلومات وأمن المعلومات لدينا.
يمكن العثور على أمثلة ألمن المعلومات في الصفحة التالية.

؟

هل ترغب في معرفة
المزيد
إنترانت :دليل السياسات المركزي
مسؤول التواصل:
حماية البيانات :مسؤول حماية البيانات المحلي أو منسق حماية بيانات
المجموعة (امتثال الشركة)
أمن المعلومات :ممثل أمن المجموعة (المحلي أو المركزي)
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أمثلة على العمل المتنقل في األماكن العامة:
يتميز عملنا اليومي بزيادة التنقل والربط الشبكي .ولهذا يواجه
الموظفون ،الحاجة إلى ضمان الحماية الكافية للمعلومات ،سوا ًء
في مكان العمل ،أو أثناء التنقل ،أو عند العمل عن بُعد.
ومن خالل االلتزام بالتدابير التنظيمية والتقنية للعمل المتنقل،
يساهم كل موظف في  Rheinmetallفي حماية المعلومات.
هذه التدابير قد تشمل على سبيل المثال ،استخدام رقائق حماية
الخصوصية على األجهزة الطرفية المحمولة ،أو تجنب
المحادثات ذات المحتوى السري في األماكن العامة ،أو تشفير
وسائط تخزين البيانات المتنقلة.

أمثلة للتدفق اليومي لمرفقات الملفات في رسائل البريد
اإللكتروني:
تمثل الرقمنة المتزايدة للعمليات التجارية فرصًا جديدة
ومخاطرا جديدة أيضًا في الوقت نفسه بالنسبة لمجموعة
 .Rheinmetallوفي هذا الصدد ،يواجه كل موظف تحديا
يتمثل في التدفق اليومي المتزايد لرسائل البريد اإللكتروني
ومرفقات الملفات ،والتي يمكن أن تكون بمثابة بوابة للجرائم
السيبرانية .وتتمثل المخاطر التقنية الناجمة عن مرفقات
الملفات في رسائل البريد اإللكتروني على سبيل المثال فيما
يُسمى بحصان طروادة الخاص بالتشفير ،أو تثبيت برامج
ضارة معينة على أجهزة كمبيوتر الموظفين .فكالهما ال يمكن
دائمًا معالجته بواسطة حلول األمان التقني.
عالو ًة على ذلك ،توجد أيضًا محاوالت االحتيال عن طريق
الفواتير المزورة أو الموافقات الوهمية لمعامالت الدفع الداخلية
(أمثلة على ما يُعرف باسم "الهندسة االجتماعية") .لذا يجب
على كل موظف مواجهة مخاطر الرقمنة هذه من خالل
التعامل الحريص مع المحتويات وملفات المرفقات في رسائل
البريد اإللكتروني.
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 1.0المعايير األخالقية ومعايير االمتثال

1.8.3

السلوك في وسائل التواصل االجتماعي

ُتقدر  Rheinmetallاألهمية العالمية لوسائل التواصل االجتماعي (مثل
 ،Facebookأو  ،Twitterأو  ،)YouTubeوتشارك بنفسها في مختلف
القنوات باعتبارها جزءًا من الجمهور الرقمي .ولهذا ،ترحب Rheinmetall
بارتباط كل موظف من موظفيها مع شركته على الصعيدين المهني والخاص
بشكل وثيق ،باعتباره جزءًا مهمًا من الشركة ،وترحب بمساهمة كل موظف
في تشكيل الصورة اإليجابية للشركة ولتنوعها من خالل تسمية صاحب العمل
بطريقة مسؤولة في الرأي العام.

؟

هل ترغب في معرفة
المزيد
إنترانت :دليل السياسات المركزي
مسؤول التواصل :الموارد البشرية ،وقسم االتصاالت بالشركة ،وأمن
المجموعة

1.8.4

الوثائق واالحتفاظ بها

تلتزم شركتنا دائمًا بفترات االستبقاء التجارية ،والضريبية ،والقانونية للمستندات
الورقية واإللكترونية ،وتقوم بهيكلة الوثائق ذات الصلة بطريقة مفهومة.

في الوقت نفسه ،ننوه إلى ضرورة توخي الحذر الالزم عند التعامل مع وسائل
التواصل االجتماعي ،لضمان حماية  Rheinmetallمن فقدان السمعة وسط
الطيف الواسع من اآلراء والمعلومات ،التي يتم التعبير عنها على اإلنترنت.
ولهذا ينبغي ،في المقام األول ،على موظفي  Rheinmetallعند استخدام
وسائل التواصل االجتماعي ،عدم التصرف باسم الشركة ،أو اإلدالء بتصريحات
غير صحيحة بخصوص أنشطتها ،أو تقديم تقييمات غير معقولة موضوعيًا
عن شؤون الشركة ،أو استخدام معدات تكنولوجيا المعلومات بالمخالفة للوائح
 Rheinmetallالداخلية.
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؟

هل ترغب في معرفة
المزيد
إنترانت :دليل السياسات المركزي
مسؤول التواصل :اإلدارة التنظيمية أو
اإلدارة القانونية أو الضريبية
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5.8.1

المعامالت المالية والوثائق التجارية

يتم تسجيل جميع المعامالت المالية وتنفيذها وف ًقا لمتطلبات المحاسبة القانونية.
نظام المحاسبة الخاص بنا متاح في أي وقت للتفتيش من قِبل الجهات الداخلية أو
الخارجية المختصة.
ال يقوم موظفو  Rheinmetallبإنشاء مستندات وهمية أو تعديل أي مستندات،
بصورة تعكس ظروف العمل بشكل غير صحيح أو تخفيها.

6.8.1

التعامل مع المعلومات الداخلية

المعلومات الداخلية هي المعلومات المتعلقة بظروف غير معلنة
للرأي العام ،ومن المحتمل أن تؤثر بشكل كبير على البورصة أو
على سعر السهم في السوق أو على ما يُعرف باسم األوراق المالية
الداخلية األخرى.

ال يُسمح للموظفين باستغالل المعرفة الداخلية للشركة بغرض تحقيق منافع
شخصية ألنفسهم أو لآلخرين .واألمر نفسه ينطبق على الكشف غير المصرح به
لمثل هذه المعرفة الداخلية .يمكن التمييز بين المعرفة الداخلية الدائمة والمعرفة
الداخلية الخاصة بالمشاريع.
يمكن للموظفين التواصل مع اإلدارة القانونية المركزية للتحقق من المعلومات
من حيث أهميتها الداخلية.

؟

؟

هل ترغب في معرفة
المزيد

هل ترغب في معرفة
المزيد

إنترانت :دليل السياسات المركزي

إنترانت :دليل السياسات المركزي

مسؤول التواصل :اإلدارة القانونية المركزية أو هيئة االمتثال المحلية

مسؤول التواصل :اإلدارة المالية المحلية أو قسم الحسابات
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 1.0المعايير األخالقية ومعايير االمتثال

 1.9حماية ممتلكات الشركة

الممتلكات المادية:
■الوثائق والمستندات

الممتلكات

ال يُسمح باستخدام أصول الشركة في االستخدامات الشخصية

غير المادية:

إال في إطار السياسات الداخلية لمجموعة ،Rheinmetall

■أجهزة تكنولوجيا
المعلومات ،والهواتف
■سيارات الشركة
■األدوات
■المباني والمرافق

■البرامج

وبعد التشاور مع المشرف .وينبغي أال يتم هذا االستخدام

■التراخيص

الشخصي في دعم المشروعات الشخصية ،أو األعمال

■براءات االختراع

التجارية الخاصة بالشركات أو المؤسسات األخرى ،أو في

وحقوق الملكية

االستشارات ،أو تحقيق مكاسب مماثلة ،أو في المصالح

■مخططات البناء الفنية

السياسية أو غير القانونية!

والرسومات التخطيطية

في  Rheinmetallنستخدم موارد الشركة وأصولها بشكل حصري لصالح
الشركة .وفي هذا السياق ،يعتبر جميع موظفي  Rheinmetallمسؤولون ليس
فقط عن حماية ممتلكات الشركة نفسها ،بل ومسؤولون أيضًا عن حماية ممتلكات

العميل الموكلة إليهم .نتعامل دائمًا بشكل مسؤول عند استخدام ممتلكات الشركة
والعمالء .ونتجنب الهدر ،ونمنع إساءة استخدام األصول.

من أجل حماية قيم الممتلكات المادية وغير المادية لمجموعة

التعامل النشط والواعي من جانب جميع الموظفين في جميع المواقع أمر

 ،Rheinmetallيجب أيضًا مراعاة االلتزامات ،والتوجيهات السلوكية،

ضروري لحماية قيم الشركة.

والتدابير ،التي تنظم تصاريح الوصول إلى المناطق أو المباني أو أقسام
المباني .والتي تشمل على سبيل المثال:
■ضرورة ارتداء بطاقة الهوية
■مرافقة األشخاص غير المنتمين إلى الشركة في مناطق محددة
■قواعد الوصول إلى المناطق ذات الوصول المقيد
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يجب مراعاة اللوائح المعلنة للموظفين .تأكد من االلتزام بمتطلبات األمان،
وإبالغ المشرفين ومسؤولي األمن المختصين عن أي انتهاكات يتم اكتشافها!
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 2.0االلتزام بالمبادئ العامة
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 2.0االلتزام بالمبادئ العامة

 2.1واجب االمتثال

يلتزم جميع موظفي  Rheinmetallوالوكالء المفوضين من
قِبل الشركة التزامًا صارمًا بمبادئ العمل العامة المذكورة أعاله،

ال يمكن لمبادئ العمل العامة هذه أن تتظم جميع الحاالت الفردية التي يمكن
تصورها .ولهذا ،من المنتظر أن يقوم كل موظف من موظفي Rheinmetall
بتوجيه سلوكه بشكل ذاتي ومستقل بما يتوافق مع هذه المبادئ.

باإلضافة إلى السياسات الداخلية لمجموعة ،Rheinmetall
وتعليمات التنفيذ المحلية.

وفي هذا السياق ،يجب االلتزام بمبادئ العمل العامة هذه بطريقة تحمي جميع
المشاركين من الوجود في المواقف التي قد تخلق انطباعًا عن نشاط أو سلوك
غير مسموح به.

؟

هل ترغب في معرفة
المزيد
إنترانت :دليل السياسات المركزي
مسؤول التواصل :هيئة االمتثال المحلية أو امتثال الشركة

 2.2الشفافية واإلبالغ عن سوء السلوك
أي موظف من موظفينا ،يعرف أو يملك دليالً على أن مبادئ العمل العامة
المذكورة أعاله قد تم انتهاكها أو سيتم انتهاكها ،يجب عليه إبالغ إحدى جهات
االتصال التالية بهذا األمر على الفور:
■هيئة االمتثال المحلية المختصة (جميع أنواع االنتهاكات)
■الوحدة المركزية المتثال الشركة (جميع أنواع االنتهاكات)
■ديوان المظالم الخارجي (جميع أنواع االنتهاكات)
■نظام اإلبالغ عن المخالفات اإللكتروني (جميع أنواع االنتهاكات)
■مسؤول حماية البيانات (انتهاكات حماية البيانات)
■الخزانة العامة (تقارير االشتباه في غسيل األموال)
■إدارة شؤون العاملين (انتهاك المعايير األخالقية ،تضارب المصالح)

عند الرغبة في اإلبالغ بشكل مجهول الهوية يمكن االستعانة بديوان المظالم
الخارجي أو مختلف أنظمة اإلبالغ عن المخالفات على المستوى المحلي،
باإلضافة إلى الخطابات السرية مع الهيئات الداخلية.
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يجب أال يؤدي اإلبالغ عن حاالت االنتهاكات أو االشتباه إلى
حال من
اتخاذ أي تدابير سلبية أو قمعية ضد مقدم البالغ ،بأي ٍ
األحوال .ومع ذلك ،فإن التقارير يجب أن تكون صادقة دائمًا!
تضمن  Rheinmetallسرية  /إخفاء هوية مقدم البالغ بنا ًء
على طلبه.
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 2.3التعامل مع حاالت االشتباه

اإلبالغ الداخلي  /الخارجي

؟
أي نوع من أنواع االتصاالت

معلومات بشأن إنهاء التحقيق

التدقيق

ديوان المظالم
نظام اإلبالغ عن المخالفات

معلوم  /مجهول

مقدم البالغ

االمتثال للوحدات
الداخلية األخرى

*

موجود على
مختلف مستويات
الشركات

لجنة اتخاذ القرارات الداخلية

التحقيق والتدابير

*لمقدم البالغ فقط ،إذا كان معلومًا

 2.4عواقب االنتهاكات
إن انتهاكات مبادئ السلوك العامة هذه ال ُتعرض النجاح االقتصادي لمجموعة
 Rheinmetallللخطر فحسب ،بل و ُتعرض أيضًا الرفاهية والمستقبل المهني
لكل موظف للخطر.
لذا ،ال تتسامح الشركة مع أي ضرر يلحق بسمعتها أو بسمعة موظفيها أو
وكالئها ،بسبب تعامالت أو تصرفات غير مسموح بها.

ولذلك ،سيتم مواجهة أي انتهاك لمبادئ السلوك العامة هذه
بعقوبات مناسبة .هذه العقوبات ،يمكن أن تتراوح على سبيل
المثال ،من إنهاء العقود ،مرورً ا باتخاذ التدابير التأديبية ،وحتى
إخطار سلطات إنفاذ القانون.
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 3.0إدارة اإلصدار
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 3.1التنفيذ

مدونة قواعد السلوك هذه إلزامية لجميع شركات مجموعة
.Rheinmetall

مدونة قواعد السلوك متاحة مبدئيًا باللغتين األلمانية واإلنجليزية .وسيتم إضافة
لغات أخرى تدريجيًا بعد النشر.
جميع أعضاء المجلس التنفيذي وفرق اإلدارة ملزمون بتنفيذ مدونة قواعد
السلوك هذه دون تأخير في نطاقات صالحياتهم ،مع تضمين إدارة االمتثال
المعنية وغيرها من األقسام المتخصصة المعنية .وفي هذا السياق ،يمكن اعتماد
اإلضافات القائمة على االحتياجات والتي تتجاوز المعايير الدنيا الموصوفة عن
طريق التوجيهات المحلية ،مثالً من أجل مراعاة القانون الوطني لشركة أجنبية
بشكل مناسب.
يجب تنسيق السياسات المحلية مع هيئة االمتثال المسؤولة محليًا عن الشركة
المعتمدة .يجب أن يتم أي تنسيق محتمل مع هيئات تمثيل الموظفين وف ًقا
للقانون الوطني.
تحل مدونة قواعد السلوك هذه محل "سياسة االمتثال" السابقة (اإلصدار
 .)25.11.2008محتويات "مدونة قواعد السلوك – المبادئ العامة للمسؤولية
االجتماعية" (اإلصدار  )15.10.2003ال يتم استبدالها بهذه الوثيقة،
بل تظل مطبقة في شكل "المبادئ العامة للمسؤولية االجتماعية لمجموعة
ً
حديثا في مجموعة مستقلة من القواعد .بالتالي،
 "Rheinmetallالمصاغة
يشير مصطلح "مدونة قواعد السلوك" حصريًا إلى هذه الوثيقة.

 3.3خدمة التنقيح
يتم توفير مدونة قواعد السلوك دائمًا في صيغتها المحدثة على اإلنترانت ،وهي
ملزمة من تاريخ نشرها .ويتم أيضًا اإلعالن عن أي تعديالت من خالل قنوات
االتصال التي توفرها مجموعة  .Rheinmetallيُرجى االطالع بشكل ذاتي
على اإلصدار المطبق المعني.

 3.4الناشر
يتم ضمان أي تعديالت ضرورية على مدونة قواعد السلوك بشكل حصري عن
طريق امتثال الشركة.
تخضع الوثيقة لمراجعة دورية خاصة بغرض معين  /تشريعية.

 3.5الملحقات
سيتم على اإلنترانت توفير اتفاقية نموذجية العتماد مدونات قواعد السلوك المماثلة
الخاصة بشركات أخرى ،وتوفير تقرير تكميلي لتقييم مدى أهلية الحصول على
االعتماد (الملحق .)1

 3.2الوثائق السارية
يمكن العثور على المبادئ العامة للمسؤولية االجتماعية لمجموعة
 ،Rheinmetallوسياسة ال ِم َنح ،وسياسة مكافحة االحتكار ،وسياسة المطلعين
الداخليين ،وسياسة مكافحة غسيل األموال ،وسياسة اإلدارة المالية (القائمة غير
نهائية) ،باإلضافة إلى الوثائق األخرى السارية ،في دليل السياسات المركزي في
إنترانت .Rheinmetall
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