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كلمة افتتاحية للمجلس التنفيذي4

يف عامل أعامل اليوم، احرتام القانون هو أمر 
 جوهري للنجاح املستدام ألي رشكة عيل 

املستوي املحيل والدويل.

كريستيان كولمان

رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لرشكة إيفونك للصناعات آي جي

«
»
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تطمح رشكة إيفونيك يف أن تصبح أفضل رشكة كيامويات 

متخصصة يف العامل بهدف تحقيق منو متزايد، يف سبيل تحقيق 

هذا الهدف، نعمل عىل تطبيق اسرتاتيجيتنا بانتظام والتي تشمل 

األعمدة الثالثة املتمثلة يف أن تكون سياستنا متوازنة وذات هدف 

محدد، وأن تكون إيفونيك رشكة رائدة يف االبتكار، وأن تكون 

ثقافة رشكتنا قامئة عىل الثقة وموجهة نحو تحقيق النتائج. 

كام أن قيمنا التي تشمل األداء والثقة والشفافية والرسعة بالغة 

األهمية لثقافتنا وبالتايل لنجاحنا. نؤدي أعاملنا اليومية ونتعاون 

بشفافية وعىل نحو عادل وموثوق فيه، مام يعني أننا يجب أن 

منتثل لجميع القوانني املطبقة واللوائح الداخلية وااللتزامات 

الطوعية امللزمة. وهذا ما نطلق عليه "االمتثال".

ال تسعى رشكة إيفونيك لتحقيق أعامالً ربحية تتناىف مع االمتثال!

االمتثال وأهميته للرشكة وموظفيها

يعزز االمتثال من ثقة رشكاء العمل واملساهمني واملجتمع يف 

رشكة إيفونيك ولكن ال تتحقق هذه الثقة املرجوة من تلقاء 

نفسها فيجب أن نعمل عىل ترسيخها مراًرا وتكراًرا، فقد تترضر 

سمعة إيفونيك الطيبة بسبب انتهاكات األفراد، لذا يجب علينا 

جميًعا أن نلتزم باالمتثال.

  

نتوقع منكم أنا وزماليئ يف املجلس التنفيذي أن تطلعوا عىل 

محتويات مدونة السلوك وأن تترصفوا مبسئولية تجاه ما بها من 

توجيهات. يف حالة وجود أية استفسارات، يرجى التواصل مع 

اإلدارة املختصة أو املوظف املسئول عن االمتثال الخاص بكم. 

أعزايئ املوظفني واملوظفات،
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 تنطبق مدونة قواعد السلوك هذه عىل مجموعة 

إيفونيك بأكملها، وبعبارة أخرى، عىل 

كات التابعة الأخرى ، فإنه مطلوب من أعضاء  ي جميع ال�ش
و�ف

ي تمتلك الأسهم العمل عىل 
كة إيفونيك ال�ت ف ل�ش دارة المنتدب�ي الإ

كاتهم. ي �ش
تطبيق مبادئ مماثلة لمدونة قواعد السلوك هذه �ف

نطاق المدونة

ي 
ف �ف جميع العامل�ي

ي تمتلك فيها 
كات ال�ت ال�ش

إيفونيك للصناعات أيه 

جي بشكل مبا�ش أو غ�ي 

ي 
مبا�ش أك�ش من 50 �ف

ي 
المئة من الأسهم أو ال�ت

تكون قادرة عىل ممارسة 

تأث�ي مسيطر عليها بأي 

طريقة أخرى، و

يشمل الصطالح 

ي هذه 
»العاملون« �ف

المدونة كل أعضاء 

المجلس التنفيذي 

يفونيك للصناعات أيه  لإ

جي، وجميع مجالس 

ي سبق 
كات ال�ت دارة لل�ش الإ

ب ي البند 
ذكرها �ف

تبأ

ف   جميع العامل�ي

ي إيفونيك للصناعات 
 �ف

أيه جي، و

قواعدنا
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ف واللوائح الداخلية المعمول  تعرِّف إيفونيك المتثال بمراعاة جميع القوان�ي

ي تطبقها إيفونيك. ويتم تحديد متطلبات 
امات الطوعية الملزمة ال�ت ف بها والل�ت

ي مدونة قواعد السلوك هذه.
المتثال الرئيسية �ف

ف مراعاة القواعد المنصوص عليها   ويجب عىل جميع الموظف�ي

ي مدونة قواعد السلوك هذه. ويلزم عليهم التعرف عىل مدونة قواعد 
 �ف

ي الدورات التدريبية ذات الصلة.
السلوك هذه والتآلف معها والمشاركة �ف

ف هم نموذج يحتذى به. وعىل هذا النحو، فإن عليهم مسؤولية  ف�ي  جميع الم�ش

ف يراعون قواعد مدونة السلوك. خاصة، ويجب عليهم التأكد من أن الموظف�ي

  يمكن استكمال مدونة قواعد السلوك هذه بلوائح داخلية. ويجب أن 

 تكون هذه اللوائح متوافقة مع مدونة قواعد السلوك، ويلزم تعميمها 

كة. عىل النحو المالئم داخل ال�ش

 ،  وتحدد مدونة قواعد السلوك هذه الحد الأد�ف من المعاي�ي

ي حال أي تعارض 
ف الوطنية الأقل رصامة. �ف  وتأخذ الأسبقية عىل القوان�ي

لزامية. ف المحلية الإ تطبق القوان�ي

دارة المختصة أو مسؤول  ي الوقت المناسب مع الإ
ويجب ضمان التشاور �ف

المتثال لتوضيح أي تساؤلت لمتعلقة بمدونة قواعد السلوك هذه.

امات  ز  المبادئ واالل�ت
العامة
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وميكن أن يكون لبعض القرارات أثر قانوين أو اقتصادي أو 

موضوعي كبري. يف مثل هذه الحاالت، يكون من املهم تجنب 

اتخاذ القرارات الخاطئة واستبعاد كل فرص التعسف واإلساءة. 

لذلك، تتمتع إيفونيك بعدد كبري من اللوائح الداخلية التي 

تنص عىل أنه يلزم إرشاك موظفني مفوضني عىل األقل يف اتخاذ 

القرارات )»مبدأ األربع عيون«(. وباإلضافة إىل ذلك، يجب عىل 

جميع املوظفني أن يراعوا بعناية وعىل أساس كل حالة عىل حدة 

 إن كان يحق لهم اتخاذ القرار يف نطاق مسؤوليتهم مبفردهم، 

أو فيام إذا كان من املالئم إرشاك موظفني آخرين.

مبدأ االأربع عيون 

 تتوقع إيفونيك أن يقوم الموظفون بالنظر بعناية فيما 

 إذا كانوا قد يتخذون القرارات من تلقاء أنفسهم، 

ز آخرين. اك موظف�ي أو ما إذا كان من المالئم إ�ش

إننا نراعي مبدأ 

األربع عيون
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كرشكة عاملية، تلتزم إيفونيك، عىل وجه الخصوص، مببادئ امليثاق 

الدويل لحقوق اإلنسان وباملبادئ العرشة للميثاق العاملي لألمم 

املتحدة ومببادئ منظمة التعاون والتنمية للرشكات متعددة 

الجنسيات ومبعايري العمل واملعايري االجتامعية ملنظمة العمل 

الدولية ومبدأ الرشاكة االجتامعية. وعالوة عىل التساوي يف كل 

حقوق اإلنسان، تهتم إيفونيك باملبادئ التالية خاصة:

•  الحق يف تكافؤ الفرص وعدم التمييز 

•  تجنب كل أشكال عمل األطفال والعمل القرسي 

•  الحق يف الحرية النقابية واملفاوضة الجامعية 

 •  األجر العادل واملنافع اإلضافية عىل أساس ظروف 

السوق املحلية

•  مراعاة القواعد املطبقة عىل ساعات العمل

يلعب تكافؤ الفرص والتنوع واملعاملة العادلة واملحرتمة لآلخرين 

دوراً رئيسيًا لصالح إيفونيك باعتبارها صاحب العمل. وبالتايل 

فإن إيفونيك تتوقع من موظفيها حذو ذلك يف أعاملهم. ويف 

عالقات العمل، عىل وجه الخصوص، يجب عىل جميع املوظفني 

احرتام حقوق اآلخرين والتنوع القومي والثقايف. وال يجوز معاملة 

أي موظف أو أي شخص آخر يعمل لدى إيفونيك أو موظف 

محتمل أو رشيك تجاري بشكل غري عادل او منحه معاملة 

تفضيلية أو وضعه يف وضع غري موات أو استبعاده عىل أساس 

الساللة أو العرق أو األصل العرقي أو لون البرشة أو الجنس أو 

الدين أو الفلسفة أو الشكل الجسامين أو املظهر أو السن أو 

الهوية الجنسية أو غري ذلك من الصفات التي يحميها القانون. 

ويحظر جميع أشكال املضايقة أو اإلزعاج. وال تتساهل إيفونيك 

مع اإلجراءات التي تسهم يف أو تدعم انتهاك حقوق اإلنسان.

يجب عىل جميع املوظفني الذين لديهم أي أمر يتعلق مبا هو 

مشار إليه يف هذا القسم، االتصال مبرشفهم, اإلدارة أو قسم 

املوارد البرشية.

نسان ومعاي�ي العمال   حقوق االإ
ف بها دولًيا والمعاي�ي االجتماعية المع�ت

ف بها دولًيا.  نسان المع�ت م إيفونيك حقوق االإ تح�ت

إننا نتعامل مع بعضنا 

البعض بنزاهة واحرتام.

قواعدنا
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 البيئة والسالمة 
والصحة والجودة

 تهتم إيفونيك بحماية صحة الناس وسالمتهم وبالمسؤولية 

كات. كما أن مبادئ   البيئية باعتبارها عنارص أساسية لسلوك ال�ش

ي جميع أنحاء العالم.
يفونيك �ز الرعاية المسؤولة ملزمة الإ

قواعدنا
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تنتج إيفونيك وتسوق املنتجات التي تفيد الناس. ومتثل سالمة 

 منتجاتها وتوافقها البيئي أولوية قصوى بالنسبة إليفونيك. 

إن إدارة الجودة تُستعمل للتحسني املستمر للمنتوجات وعملية 

اإلنتاج وتجنب األخطاء وملواصلة تحسني السالمة والحد من 

استخدام الطاقة واملواد الخام. ويف ضوء ذلك، عىل املوظفني 

العاملني يف األنشطة ذات الصلة االستخدام الحذر للهواء واملاء 

والرتبة وفًقا للمتطلبات القانونية املعمول بها. ويجب التخلص 

من النفايات طبًقا لألحكام القانونية. ويجب أن ميتثل بناء مصانع 

اإلنتاج وتشغيلها وتعديلها وتوسيعها للوائح التي تسمح بذلك.

وقد حددت إيفونيك معايري عاملية عالية املستوى لضامن ثقافة 

سالمة موحدة. وتعمل باستمرار عىل تعزيز املعايري والتدابري 

لحامية الصحة وتحسني السالمة املهنية وسالمة املنشآت ووسائل 

النقل. ويتم تخفيض املخاطر املرتبطة باملواد واإلنتاج بشكل 

منهجي. وملنع الخطر عىل أنفسهم وعىل اآلخرين، يجب عىل 

املوظفني مراعاة جميع أنظمة السالمة ذات الصلة يف جميع 

األوقات. وباإلضافة إىل ذلك، يجب مراعاة جميع املتطلبات 

القانونية املطبقة عىل التعامل مع املواد الكيميائية وإنتاجها. 

وجميع املوظفني مسؤولون عن السالمة يف منطقة عملهم.

تَُعد إيفونيك جارة جيدة للمجتمعات القامئة حول مواقعها. 

 ويشمل ذلك توفري معلومات شفافة واالنخراط يف الحوار. 

كام أن إيفونيك تبلغ عمالئها باالستخدام الصحيح والتأثري 

املحتمل ملنتجاتها عىل الناس والبيئة وفقا للمتطلبات القانونية. 

وتتوقع إيفونيك من جميع املوظفني املنخرطني يف ذلك األمر 

العمل بصورة بناءة مع السلطات حني يتطلب االمر.

نحن منتثل دامئًا لجميع 

أنظمة البيئة والسالمة 

ذات الصلة.
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توفر املنافسة الرشيفة حافزًا لالبتكار وتقديم منتجات ذات 

جودة عالية لصالح املستهلكني. وتعزز إيفونيك املنافسة العادلة، 

ومتتثل لقانون مكافحة االحتكار واملنافسة.

وعىل جميع املوظفني املراعاة الصارمة لقانون مكافحة االحتكار 

واللوائح الداخلية املتوافقة وضامن املشاركة يف الوقت املناسب 

من جانب اإلدارة القانونية إذا كان هناك أي شك.

قانون مكافحة االحتكار

زم إيفونيك بالمنافسة العادلة، وتمتثل لقانون   تل�ت

مكافحة االحتكار والمنافسة.

قواعدنا
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نعمل عىل مراعاة لوائح 

مكافحة االحتكار برصامة.

حظر االتحادات االحتكارية

حظر اتفاقيات ضد املنافسة مع منافسني وبرصف النظر عن 

 مكانتهم يف السوق. واضافة إىل ذلك حظر التسبب يف أي 

تفاهم مع منافسني عىل أي أمر. يف العديد من البلدان يحظر 

 مجرد إعطاء، أو الحصول، أو تبادل املعلومات بشأن القضايا 

ذات الصلة باملنافسة.

االجتامعات بني املنافسني ممكنة فقط بسبب تجاري رشعي 

وليس بحد ذاته ضد املنافسة.

وقد تخضع أيًضا االتفاقيات مع الرشكات األخرى، عىل سبيل 

املثال، املوردين والعمالء واملوزعني، لقيود مكافحة االحتكار، 

 وخاصًة إذا كانت تتمتع إيفونيك أو املتعاملون معها بوضع 

قوي يف السوق.

بصفة عامة هناك حظر عىل إصدار تعليامت للموزعني بشأن 

أسعار إعادة البيع التي قد يحتسبونها. يُسَمح باالستثناءات يف 

حاالت نادرة فقط ووفقا للقوانني املحلية. ويف جميع تلك الحاالت 

يجب دامئاً الحصول عىل املوافقة املسبقة من اإلدارة القانونية.

الهيمنة عىل السوق

 يف العديد من البلدان، تخضع الرشكات ذات الوضع القوي 

يف السوق لقيود خاصة ملكافحة االحتكار، وخاصة إذا كانت 

الرشكة تتمتع بوضع مهيمن يف السوق. وبعبارة أخرى يحظر 

إساءة استعامل الوضع املهيمن يف السوق. ويجب استشارة 

اإلدارة القانونية للتحقق من وجود إساءة استعامل أو وضع 

مهيمن يف السوق.

مراقبة عمليات االندماج

 عادة ما تخضع عمليات االستحواذ وسحب االستثامرات 

 للرشكات واألنشطة التجارية وعمليات االندماج ملوافقة 

ُمسبقة من سلطات مكافحة االحتكار ذات الصلة. للتأكد أنه 

متت مراعة جميع االمور ذات الصلة, يجب استشارة اإلدارة 

القانونية يف مرحلة مبكرة. وقد يتسبب عدم اإلخطار أو التأخري 

 يف إبالغ السلطات يف فرض غرامات كبرية، ورمبا حتى يتم 

اإلعالن عن بطالن املعاملة.
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وتدرك إيفونيك مسؤوليتها املؤسسية نحو تلبية التزاماتها 

الرضيبية. ولذلك، تحرص إيفونيك وموظفيها يف عملياتها يف 

 جميع أنحاء العامل عىل مراعاة القانون الرضيبي الوطني 

الساري يف جميع األوقات. نظرا اىل تنوع قوانني الرضائب املحلية 

أصدرت إيفونيك لوائح داخلية لتوحيد القضايا العابرة للحدود. 

هذه اللوائح إلزامية يف حال أن قوانني الرضائب املحلية تكون 

 أقل رصامة. يف جميع الحاالت األخرى يجب عىل املوظفني 

مراعاة قوانني الرضائب املحلية بجميع األوقات.

باإلضافة إىل ذلك، متتثل إيفونيك اىل جميع قوانني منع غسل 

األموال ومتويل اإلرهاب. ويتضمن غسل األموال التعتيم عىل 

 املصادر غري املرشوعة لألموال عن طريق إدخال هذه األموال 

إىل النظم التجارية واملالية القانونية.

ويحظر الدفع نقًدا وقبول النقد من قبل إيفونيك كوسيلة للدفع. 

ويتم االستثناء حيثام تكون املبالغ املعنية ال تكاد تذكر ويجب 

أن متتثل جميع املدفوعات اىل قوانني الرضائب وكذلك لوائح 

مكافحة غسل األموال وحظر الفساد.

ائب وحظر غسل االأموال ال�ز

يبية وأنظمة مكافحة   تمتثل إيفونيك لجميع االأنظمة ال�ز

ي جميع أنحاء العالم.
غسل االأموال �ز

إننا نراعي قواعد 

الرضائب والحيلولة 

دون غسل األموال.

قواعدنا
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نحن منتثل للوائح 

وأنظمة التجارة 

الخارجية والجامرك.

يتم تنظيم التجارة يف السلع والخدمات والتكنولوجيا من 

خالل القوانني الوطنية والدولية. وفيام يتعلق بالرشاء أو 

البيع عرب الحدود للمنتجات والخدمات والتقنيات، يجب عىل 

جميع املوظفني االلتزام بقوانني التجارة والجامرك األجنبية يف 

نطاق مسؤوليتهم. ويجب أن يتم اإلعالن عن جميع الواردات 

 والصادرات بشكل صحيح وبشفافية للسلطات الجمركية. 

 كام يجب تقييم السلوك القانوين ألعامل االسترياد والتصدير 

يف وقت مبكر من قبل الخرباء املسؤولني عن التجارة الخارجية 

عىل أساس اللوائح املعمول بها.

 ضوابط التجارة 
الخارجية والتصدير

تدعم إيفونيك المساعي الدولية للحيلولة دون إنتاج 

االأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية وتطوير 

 تكنولوجيات إطالق مناسبة، وتمتثل لجميع أنظمة 

التجارة الخارجية والجمارك المعمول بها.
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حظر الفساد

تحظر إيفونيك كافة أشكال الفساد.

قواعدنا
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الفساد يعني طلب أو قبول أو عرض أو منح مزايا شخصية 

فيام يتعلق مبعاملة تجارية أو وظيفة عامة. وقد تكون مثل 

هذه املزايا يف شكل هدية أو دعوة أو أي شكل آخر من أشكال 

املحاباة التي تفيد الشخص بنفسها أو طرف ثالث، عىل سبيل 

املثال، أحد األقرباء أو األنسباء.

 وحيث أن الفساد عادًة ما يشوه املنافسة ويعرض للخطر 

سالمة سلوك الدولة إذا كان األمر ينطوي عىل موظف عمومي، 

فإنه غري رشعي وغري قانوين ومجرَّم يف جميع البلدان تقريبًا.

ما ال يسمح به

إن إيفونيك ملتزمة باملنافسة العادلة لصالح عمالئها واملساهمني 

 فيها وأصحاب املصلحة اآلخرين. وباإلضافة إىل ذلك، فإنها 

تحرتم استقاللية املوظفني العموميني. لذلك، تحظر إيفونيك 

كافة أشكال الفساد التي تنطوي عىل رشكاء أعامل ومسؤولني 

حكوميني، مبا يف ذلك »دفعات التيسري«. وهي تلك املبالغ 

التي يتم دفعها ملوظف عمومي للرشوع يف العمليات الرسمية 

الروتينية أو ترسيع وتريتها، تلك العمليات التي تكون مستحقة 

إليفونيك. وتحدد إيفونيك بتعمد وتأن معايري أكرث رصامة من 

القانون الساري يف بعض البلدان.

ال تجوز املنافع التي تكون يف شكل نقدي أو املدفوعات املامثلة، 

حتى يف الحاالت التي قد تكون فيها ال تشكل فساًدا. ومع ذلك، 

 يف بعض الحاالت, ميكن أن تسمح لوائح إيفونيك اإلقليمية 

بعض االستثناءات. ويلزم موافقة مسؤول االمتثال املعني عىل 

إجازة هذه االستثناءات.

ما يسمح به

يف املامرسة العملية، متثل الهدايا والدعوات للموظفني ورشكاء 

األعامل واملسؤولني الشكل االكرث شيوًعا للمنافع. ويجب ملنح أو 

قبول هذه املنافع أن تكون مالمئة. ويقاس ذلك يف املقام األول 

إننا ال نتساهل أو 

نتسامح مع الفساد.

بالقيمة املالية للمنافع ووظيفة ومنصب املتلقي واإلطار الزمني 

 املتعلق باملفاوضات وعمليات صنع القرار واألعراف التجارية 

يف البلد املعني.

ويُسَمح باملنافع التي تعود عىل أطراف ذات صلة، عىل سبيل 

املثال، أفراد األرسة، فقط يف ظروف ُمحدودة.

وتنطبق القيود القانونية الصارمة عىل وجه الخصوص عىل املنافع 

العائدة عىل موظفني عموميني. وال يتضمن املوظفون العموميون 

ببساطة األشخاص الذين يشغلون منصبًا رسميًا أو وظيفة رسمية، 

عىل سبيل املثال، ممثيل الهيئات أو السلطات. وميكن أيًضا اعتبار 

أساتذة جامعات أو ممثيل الرشكات اململوكة للدولة مسؤولني 

عمومني. وبالتايل، فإنه ال يُسَمح مبنح منافع إىل موظفني عموميني 

إال يف نطاق محدود للغاية وفقا للوائح إيفونيك اإلقليمية.

كاء االأعمال العالقات مع �ش

يجب أن تستند العالقات مع رشكاء األعامل حرًصا عىل معايري 

موضوعية. وينطبق ذلك يف املقام األول عىل اختيار رشكاء األعامل.
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 تعتمد إيفونيك عىل أساليب التبادل اإللكرتوين للبيانات 

لألغراض التجارية الخاصة بها وللتطبيقات املبتكرة يف املستقبل. 

ويف الوقت نفسه، فإن إيفونيك عىل بينة من املخاطر املرتبطة 

بذلك. وبناًء عىل ذلك، فإن إيفونيك تحرص عند التعامل مع 

البيانات الشخصية الخاصة باملوظفني والرشكاء التجاريني عىل 

حامية واحرتام الحقوق الشخصية وخصوصية األشخاص املعنيني. 

ويستند ذلك إىل معايري موحدة عىل مستوى املجموعة.

حماية البيانات

 تحرص إيفونيك عىل ضمان وجود مستوى موحد 

ي جميع أنحاء المجموعة.
ومالئم من حماية البيانات �ز

نحن نحرتم الحقوق الشخصية 

وخصوصية املوظفني ورشكاء 

األعامل عند التعامل 

مع البيانات الشخصية.

ال يجوز للموظفني جمع واستخدام ومعالجة البيانات التي تتصل 

أو ميكن أن تتصل باألفراد إال وفقا ملبادئ املرشوعية والشفافية 

واملالءمة. إضافة إىل ذلك يسمح للموظفني جمع البيانات، 

 واستخدامها ومعالجتها إىل الحد الرضوري املطلق فقط. 

)الحد االدىن البيانات(.

قواعدنا
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وتشمل أصول وموارد إيفونيك املعدات والخدمات املتاحة 

للموظفني ألداء أعاملهم. كام أنها تشمل امللكية الفكرية 

إليفونيك، عىل سبيل املثال، االخرتاعات وبراءات االخرتاع 

 والعالمات التجارية واملعلومات الرسية املتعلقة باألعامل. 

وميثل ذلك قيمة خاصة إليفونيك كرشكة مبتكرة. 

وتشمل أيًضا أصول وموارد إيفونيك أنظمة تكنولوجيا املعلومات. 

وتتم معالجة الكميات الكبرية من البيانات ونقلها وتخزينها 

رقميًا. ولذلك، فإن أنظمة تكنولوجيا املعلومات ذات الصلة 

عنرص حيوي يف العمليات التجارية إليفونيك. وال يجوز التدخل 

ح به يف أنظمة تكنولوجيا املعلومات، ذلك أنه ميكن   غري املرصَّ

أن يسبب إخالاًل خطريًا بتوافرها وعملها، وبالتايل تعطيل 

العمليات التجارية إليفونيك. 

عىل كل موظف التعامل مع أصول وموارد إيفونيك بشكل 

صحيح ومسؤول. ويجب حاميتها من الضياع والتلف وسوء 

االستخدام. وال يجوز استخدام أصول وموارد إيفونيك ألغراض 

 خاصة أو غري مرتبطة باألعامل إال إذا كان املوظف قد حصل 

عىل إذن رصيح ُمسبًقا. 

كام تنطبق القواعد املنصوص عليها يف الفقرة السابقة عىل 

األصول واملوارد، مبا يف ذلك امللكية الفكرية التابعة لرشكاء 

األعامل واألطراف الثالثة األخرى. وقد يرتتب عىل هالك أو تلف 

أو سوء استخدام هذه األصول واملوارد عواقب وخيمة عىل 

إيفونيك واملوظفني الذين يخالفون القواعد.

 استخدام وحماية 
االأصول والموارد

ي 
ز استخدام االأصول والموارد ال�ت  تتوقع إيفونيك من الموظف�ي

كة واالأطراف الثالثة بشكل صحيح ومسؤول. توفرها ال�ش

نتعامل مع أصولنا ومواردنا، 

وتلك الخاصة بطرف 

 ثالث، مبسؤولية.



قواعدنا22
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كرشكة مساهمة عامة، فمن املهم بصفة خاصة إليفونيك الحفاظ 

عىل ثقة املساهمني واملستثمرين. ومن بني أمور أخرى، تلتزم 

إيفونيك بضامن إعداد التقارير املالية الصحيحة وباملعاملة 

نفسها مع جميع املستثمرين.

إعداد التقارير المالية

 لضامن إعداد تقارير مالية صحيحة، يجب توثيق جميع 

الظروف ذات الصلة بشكل كامل وصحيح، وقيدها وتفصيلها 

وتفسريها وفًقا للوائح الخارجية ذات الصلة وأي قواعد داخلية 

تحددها إيفونيك. وباإلضافة إىل ذلك، فإن جميع السجالت 

املحاسبية واملستندات املرتبطة بجميع املعامالت يجب أن 

 تنعكس متاًما وبشكل صحيح، كام يجب قيد صايف أصول 

إيفونيك بشكل صحيح.

 نزاهة وتمام التقارير 
ولوائح أسواق رأس المال

م إيفونيك نزاهة وتمام التقارير، وتراعي   تح�ت

لوائح أسواق رأس المال المعمول بها.

نحن نحرص عىل ضامن إعداد 

وتقديم التقارير بشكل 

منظم ودقيق، ونتعامل مع 

املعلومات الداخلية برسية.

المعلومات الداخلية

املعلومات الداخلية هي املعلومات املتعلقة باملصدرين، خاصة 

إيفونيك للصناعات أيه جي أو رشكات مجموعة إيفونيك األخرى، 

وكذلك تلك املتعلقة باألدوات املالية مثل األسهم والسندات التي 

ميكن أن يكون لها تأثري كبري عىل أسعار هذه األدوات املالية أو 

أسعار املشتقات املالية ذات الصلة إذا ما أصبحت معروفة للعامة.

ويجب أن تُعاَمل املعلومات الداخلية برسية. وال يجب الكشف 

عنها بطريقة غري رشعية. وال يجوز للموظفني استخدام تلك 

 املعلومات لرشاء أو بيع هذه األدوات املالية ألنفسهم أو 

للرتتيب ألطراف ثالثة للقيام بذلك.

إضافة إىل ذلك يجب عىل املوظفني االمتثال اىل جميع القواعد 

التجارية الداخلية والقوانني املحلية االخرى.
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ال يجب أن تؤثر العالقات أو املصالح الشخصية للموظفني عىل 

عملهم لصالح إيفونيك. لذلك، يجب تجنب كل من التعارض 

الفعيل للمصالح ومن املظاهر البسيطة للتعارض يف املصالح. 

وعىل جميع املوظفني اإلبالغ عن حاالت تعارض املصالح الفعلية 

أو املحتملة لتجنب العواقب املحتملة عليهم مبوجب قانون 

العمل أو القانون الجنايئ، ولتجنب إلحاق الرضر بإيفونيك.

 وقد تنشأ حاالت تعارض 

 : ي
المصالح نتيجًة لالآ�ت

1  العمالة الثانوية

ز  كاء التجاري�ي ز أو ال�ش ي المنافس�ي
2  المصالح المالية �ز

كات االأخرى ذات الصلة بإيفونيك. أو ال�ش

ي تنطوي عىل 
3  المعامالت التجارية والقرارات ال�ت

االأقارب واالأطراف االأخرى ذات الصلة.

تعارض المصالح

ز المصالح الخاصة ومصالح   الفصل الصارم ب�ي

يفونيك. االأعمال مهم للغاية الإ

1  العمالة الثانوية

قد تُلِحق العاملة الثانوية الرضر مبصالح إيفونيك. أوالً، 

ألن العاملني لديهم التزام بتكريس قدرتهم عىل العمل بالكامل 

لصالح إيفونيك ضمن عالقة العمل. وثانيًا، ألن مثل هذه العاملة 

الثانوية ميكن أن تؤثر عىل القرارات التجارية للموظفني يف 

إيفونيك أو عىل القرارات التي تتخذها أطراف ثالثة فيام يتعلق 

بإيفونيك. لذا، وكقاعدة عامة, يجب عىل جميع املوظفني اإلبالغ 

عن أي نشاط تجاري يتعلق بتنظيم املشاريع أو بالعمل لصالح 

طرف ثالث أو بوظائف متامثلة متعهَّد بها من قبل طرف ثالث.

ويرسي هذا االلتزام أيًضا عىل املوظفني الذين يشغلون وظيفة 

 عامة أو سياسية أو الذين يقومون بأعامل اجتامعية أو خريية 

أو غري ذلك من األعامل ما مل تكن طبيعة ومدى الوظيفة أو 

العمل ال تسبب يف إلحاق الرضر مبصالح إيفونيك.

وبصفة عامة يرسي االلتزام باإلبالغ عن العاملة الثانوية 

واألنشطة املذكورة آنـفاً برصف النظر عام إذا كان املوظف 

يحصل عىل أجر أو متعهد بالعمل عىل أساس طوعي.

ز  كاء التجاري�ي ز أو ال�ش ي المنافس�ي
2  المصالح المالية �ز

كات االأخرى ذات الصلة بإيفونيك أو ال�ش

يجب عىل املوظفني إخطار إيفونيك بشأن أي مصلحة مالية 

مبارشة أو غري مبارشة تتجاوز قيمتها 5 يف املئة يف املنافس أو 

الرشيك التجاري إليفونيك - خاصًة العمالء واملوردين واملوزعني 

والوكالء واملستشارين ومقدمي الخدمات وغريها من الرشكات 

ذات الصلة بإيفونيك. ويرسي ذلك أيًضا إذا مل تكن املصلحة 

 املالية يحتفظ بها املوظف، لكن من خالل قريب أو طرف 

 آخر ذي صلة )أنظر أدناه(، رشيطة أن يكون املوظف عىل 

بينة باملصلحة املعنية.

قواعدنا
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نحرص عىل الفصل بني 

املصالح الخاصة ومصالح األعامل.

ي 
ي يجب اتخاذها �ز

جراءات ال�ت ما االإ

الحاالت المذكورة أعاله؟

ي جميع الحالت الثالث المذكورة أعاله، 
�ف

فيهم وإدارة  ف إخطار م�ش عىل الموظف�ي

ي أقرب وقت ممكن. 
ية خطًيا �ف الموارد الب�ش

ول يلزم الإخطار إذا تعارض القانون 

ام. ف المحىلي المعمول به مع هذا الل�ت

ف النتظار لتخاذ قرار  ويجب عىل الموظف�ي

ية. ولسيما ل  من قبل إدارة الموارد الب�ش

يجوز لهم تولي الوظائف الثانوية الُمبَلغ 

عنها أو مزاولة الأعمال التجارية أو اتخاذ 

أي قرار متعلق به قبل حصولهم عىل 

ي 
ية. و�ف موافقة من إدارة الموارد الب�ش

حالت الوظائف الثانوية سُتعَطى الموافقة 

إذا لم يكن هناك أي تعارض مع مصالح 

وعة. إيفونيك الم�ش

وحيثما تنص عقود العمل عىل ترتيبات 

إضافية أو أخرى، يجب مراعاتها. وي�ي 

ذلك أيًضا عىل الأنظمة المحلية القائمة عىل 

لزامي. أساس القانون المحىلي الإ

ي تنطوي 
3  المعامالت والقرارات التجارية ال�ت

عىل أقارب وأطراف أخرى ذات صلة

يجب عىل املوظفني اإلبالغ عن القرارات التجارية و يف شؤون 

العامل املتعلقة بإيـفونيك والتي تنطوي عىل األقارب التاليني 

واألطراف األخرى ذات الصلة:

•  الزوج أو الزوجة

•  رشيك الحياة/رشيك مدين مسجل

•  اآلباء والحامة والحمو وزوج األم

•  األطفال وأزواج وزوجات األبناء وأوالد الزوج أو الزوجة

 •  األنسباء واألقرباء واألخوة واألخوات غري األشقاء وأبناء 

زوج األم أو زوجة األب

•  األشخاص اآلخرين الذين يعيشون يف نفس املنزل

 •  األشخاص اآلخرين الذين لديهم عالقة شخصية و/أو 

اقتصادية أو مالية.
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يكون للموظفني الذين يدلون بترصيحات عامة حول إيفونيك 

تأثريًا عىل صورة املجموعة، خصوًصا فيام يتعلق بالجهات 

املعنية، مثل وسائل اإلعالم ورشكاء األعامل واملنافسني وأسواق 

رأس املال. يجوز للموظفني أن يعربوا عن رأيهم الخاص يف 

األماكن العامة لكن ال يجوز لهم اإلشارة بأنهم يتكلمون نيابة 

عن إيفونيك. وينطبق هذا بشكل خاص عند استخدام وسائل 

االعالم االجتامعية. وال يجوز اإلدالء بالترصيحات العلنية 

باسم إيفونيك إال من قبل األشخاص املرخَّص لهم عىل وجه 

التحديد القيام بذلك.

التواصل الخارجي

د الموثوق فيه  زمة بالتواصل المفتوح الموحَّ  إيفونيك مل�ت

ي الوقت المناسب. 
مع جميع أصحاب المصلحة �ز

ال نقوم باإلدالء بالبيانات 

نيابًة عن إيفونيك إال إذا كنا 

مفوضني للقيام بذلك.

وتعترب إيفونيك الرعاية جزًء من االتصال الخارجي. وتستفيد 

إيفونيك من الرعاية لألغراض الرتويجية وألغراض العالقات 

العامة. وتغطي رعاية إيفونيك األنشطة الرياضية والثقافية 

والعلوم وغريها من املجاالت التي تهم املجتمع. وال يُسَمح 

بالرعاية إال يف إطار اللوائح الداخلية.

قواعدنا
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تقوم إيفونيك بالتربعات من األموال واملواد لدعم القضايا الثقافية 

واالجتامعية والدينية والعلمية والسياسية والخريية. وال يُسَمح 

بالتربعات إال إذا كانت ممتثلة للوائح الداخلية. 

ويجب أن يستند التأييد السيايس باسم إيفونيك إىل مبدأ الشفافية.

ام االجتماعي والسياسي ز االل�ت

ام االجتماعي والسياسي عن� جوهري  ز ز بأن االل�ت  إيفونيك عىل يق�ي

ز االأعمال والمجتمع. وتظِهر إيفونيك مسؤوليتها االجتماعية   للتفاعل ب�ي

من خالل مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة.

نحن ندرك أن االلتزام 

االجتامعي والسيايس 

إليفونيك يجب أن ميتثل للوائح 

الداخلية إليفونيك.
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نعرف أن مخالفة مدونة 

قواعد السلوك هذه ميكن أن يكون 

له عواقب وعقوبات خطرية.

العقوبات والعواقب

تُعد مدونة قواعد السلوك هذه جزًء ال يتجزأ من عالقة 

العمل القامئة بني إيفونيك وكل موظف. وقد يرتتب عىل 

انتهاك مدونة قواعد السلوك هذه عواقب وخيمة بالنسبة 

للموظفني، عىل سبيل املثال، إجراءات تأديبية يف ظل 

قانون العمل، مبا يف ذلك إنهاء عقود العمل أو املطالبات 

بالتعويض من قبل إيفونيك أو أطراف ثالثة. 

إذا أدى انتهاك قواعد السلوك اىل جرمية جنائية، هذا 

االنتهاك قد يؤدي أيضا اىل إجراءات جنائية، والتي ميكن 

أن تؤدي باملوظف اىل التعرض للغرامة أو السجن.

ال يصب انتهاك مدونة قواعد السلوك هذه أبًدا يف مصلحة 

إيفونيك )مبدأ عدم التسامح(. ويف مثل هذه الحاالت، 

ال يجوز للموظفني االحتجاج بأنهم قد اعتقدوا أنهم 

يترصفون لصالح إيفونيك.

وحتى انتهاك ما ملدونة قواعد السلوك هذه من قبل 

موظف واحد ميكن أن يلحق أبلغ الرضر بسمعة إيفونيك 

ويرتتب عليه أرضار مالية كبرية، عىل سبيل املثال، من 

خالل الغرامات واملطالبات بالتعويض.  

قواعدنا
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نقوم باإلبالغ عن أي 

انتهاكات ملدونة 

قواعد السلوك.

بالغ   نظام االإ
عن االنتهاكات

يجب عىل كل موظف أن يبلِغ عن أي حالة محتملة 

أو فعلية من حاالت االنتهاكات ملدونة قواعد السلوك 

هذه إىل اإلدارة املسؤولة أو مسؤول االمتثال دون 

 تأخري، سواء إن كانت تتعلق باملوظف أو بزمالئه. 

 عىل سبيل املثال عن طريق الخط الساخن لالمتثال 

يف شبكة إيفونيك الداخلية.

وتحقق إيفونيك يف جميع االنتهاكات املزعومة، 

وتتعامل مع جميع املعلومات بأكرب قدر ممكن من 

 الرسية. وال تسمح إيفونيك بأي رضر باملوظفني 

الذين يبلغون عن انتهاكات متحققة أ وممكنة 

أو الذين يتعاونون يف عمليات التحقيق عن تلك 

االنتهاكات - إال إذا كانت االدعاءات تتضمن إساءة 

استعامل لنظام اإلبالغ عن االنتهاكات.
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إيفونيك للصناعات )رشكة عامة محدودة( 
شارع ريلنجهوزر  1—11

45128 إيسن
أملانيا

مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة/ كريستيان كوملان 

نائب رئيس مجلس اإلدارة/ د.هارالد شفاجر
توماس فيسيل، ويويت وولف

رئيس املجلس الرقاب
بريند تونجس

املقر الرئييس: إيسن
 املحكمة املختصة بالتسجيل: محكمة إيسن 

املحلية، سجل تجاري ب 19474

 الرقم التعريفي لرضيبة القيمة املضافة: 
دي إي 811160003

املسؤولية التحريرية
االتصال الداخيل

هاتف 177-3341 201 49+   
فاكس 177-30133 201 49+    

info@evonik.com

االتصال
رئيس إدارة مكافحة االحتكار واالمتثال

قانون تقسيم الرشكات، واالمتثال، والتدقيق
compliance-officer@evonik.com

معلومات أخرى 
االنرتانت )الشبكة الداخلية(

  http://intranet.evonik.com/verhaltenskodex
http://intranet.evonik.com/codeofconduct

االنرتنت
  www.evonik.de/verhaltenskodex
 www.evonik.com/codeofconduct

املوقع املصغر
verhaltenskodex.evonik.de

 codeofconduct.evonik.com

الوكالة
 BISSINGER[+]

اعتباًرا من
يناير 2020

مرجع الصورة
صورة: أندرياس بوملان 

الرسوم التوضيحية: جوليان رينتزتشيه

بيانات الرشكة
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