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1. الديباجة



كلمة
الرئيس

منذ تأسيسها يف العام 1972 من قبل عائلة كوتييه، ترتكز املجموعة العائلية 
AKWEL عىل قيم البساطة، واملوثوقية، والعمل الجامعي واألداء، وتنقلها 

إىل فرقها، ورشكائها وعمالئها. 

الدويل، والذي  انتشار AKWEL عىل املستوى  العقلية  وقد دعمت هذه 
يخدم اليوم رشكات صناعة السيارات يف جميع أنحاء العامل.

تلتزم  قادمة،  أجيال  مدى  عىل  وتطورها  املجموعة  مغامرة  تستمر  وليك 
اإلدارة يومياً مبشاركة هذه الثقافة وتعزيزها، ونقل القيم األساسية وضامن 

احرتام القواعد األخالقية الراسخة منذ سنوات عديدة داخل الرشكة.

إضفاء  أردنا  اليوم،  املجموعة  إليه  توصلت  الذي  العاملي  البعد  إىل  ونظراً 
طابعاً رسمياً عىل املامرسات التي توجه سلوكنا ضمن ميثاق أخالقي. 

تعد هذه الوثيقة مبثابة مسار عمل لكل شخص داخل الرشكة. فهي تحدد 
لدينا  املصلحة  أصحاب  جميع  مع  وعالقاتنا  عملياتنا  تؤطر  التي  القواعد 

أينام كان يف العامل.

وليك تؤيت مثاره، يجب تطبيق هذا امليثاق من قبل جميع املتعاونني لدينا 
وكل موظفي اإلدارة. يجب أن يلتزم كل واحد منا باحرتامه مهام كان منصبه. 

ماتيو كوتييه
رئيس املجلس التنفيذي
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 ملاذا
امليثاق األخالقي؟ 

تزاول مجموعة AKWEL أنشطتها يف بيئة متغرية باستمرار، مع العديد من 
سلطات  موردين ورشكاء،  منافسني،  )عمالء،  املصلحة  وأصحاب  التحديات 

محلية، مستثمرين...(. 

العمالء، واحرتام  السياق، تكمن سالمة األشخاص، والجودة، ورضا  يف هذا 
القوانني وحقوق اإلنسان والبيئة يف صميم اهتامماتنا وأعاملنا اليومية. فكل 
املتعاونني مع AKWEL وكل جهة فاعلة خارجية تُدعى للعمل بالتعاون 
معنا، يجب أن يكون سلوكهم مسؤوالً وأن يبلغوا عن أي حالة تعد خطرة 

أو تنتهك مبادئنا وقيمنا، حتى نتمكن من تصحيحها.

لذلك، يهدف امليثاق األخالقي الخاص مبجموعة AKWEL إىل إعطاء معايري 
واضحة للجميع، بغية توجيه األعامل، دون التطرق إىل جميع املواضيع أو 

اإلجابة عىل جميع األسئلة. 
أما القواعد األخالقية ملجموعة AKWEL املنصوص عليها يف هذه الوثيقة 
وعىل  اإلنسان،  حقوق  عىل  القامئة  األساسية  املبادئ  من  مستمدة  فهي 
االمتثال لترشيعات البلدان التي نزاول فيها أنشطتنا، إمنا أيضاً عىل مختلف 
القوانني، واملواثيق، واللوائح والعقود التي تحكم األداء الداخيل ملجموعتنا.

وباعتبار احرتام القانون هو يف طليعة املتطلبات األخالقية، يجب أن تطبق 
كافة مواقعنا االلتزامات القانونية لكل بلد نحن موجودين فيه. 

ونظراً لحجم املجموعة، يشكل امليثاق األخالقي مساراً مشرتكاً يجب اتباعه 
يومياً، باعتباره إطار مرجعي عاملي ندعو إليه كل كياناتنا واملتعاونني لدينا 

لاللتقاء حوله، من أجل تبني نهج سلويك مشرتك.

مبدأ  كل  احرتام  ضامن  واجبها  من  وإدارتها   AKWEL مجموعة  تجعل 
منصوص عليه يف هذه الوثيقة.

وهذه املبادئ تنبع من ركيزة القيم التي تلهم خياراتنا وتحيي التزاماتنا.
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 AKWEL قيم

البساطة
البساطة، والواقعية والعملية هي التي توجهنا منذ بداياتنا، سواء يف الحلول 

التي نقدمها أو يف العالقات التي نبنيها.

املوثوقية
أصحاب  جميع  تجاه  املوثوقية  ترتجم  املؤسسة،  ركيزة  باعتبارها 
املتبادلني، وااللتزام  االحرتام  طريق  عن  يومي،  أساس  عىل   املصلحة، 

واالتساق، والصالبة والشعور باإلنصاف.

العمل الجامعي
نحن نبني وننرش مرشوع مجموعتنا مع إعطاء األولوية للتامسك والعمل 
الجامعي، عىل املستوى الداخيل وعىل مستوى عمالئنا وموردينا عىل حٍد 

سواء، من أجل السامح للجميع بامليض قدماً بشكل أرسع وأبعد.

األداء  ثقافة  تعد  نظامنا،  صميم  يف  راسخة  كانت  لطاملا  باعتبارها  األداء 
الصناعي، والكفاءة، والنتائج ورضا العمالء محرك تطورنا وتقّدمنا.

منذ تأسيسها، تزرع مجموعة 

 AKWEL القيم الدنيوية

 والحقيقية للرشكة

 العائلية.

وتدور هذه القيم حول أربع أفكار 

رئيسية:
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 كيف يُستخدم
امليثاق األخالقي؟ 

مقدمي  من  وكل  لدينا  املتعاونني  من  متعاون  كل  لدى  يكون  أن  يجب 
مسؤوالً  موقفاً   AKWEL لحساب  يعملون  الذين  الخارجيني  الخدمات 
بهدف  خطرة  أنّها  عىل  تحديدها  يتم  حالة  أي  حيال  بالتنبيه  ويقومون 

تحسينها أو تصحيحها. 

مدونة  باملجموعة  الخاص  األخالقي  امليثاق  ينشئ  الغاية،  لهذه  وتحقيقاً 
لقواعد السلوك ومقاييس واضحة مشرتكة بني الجميع. وباعتباره مبثابة إطار 
مرجعي عام، فهو ال يستطيع اإلجابة عىل كافة األسئلة بالتفصيل، أو توقع 
كافة الحاالت أو معالجة كافة املسائل. من ناحية أخرى، هو يسمح، يف حال 
الشك أو التساؤل املستمر، بتحديد الحاالت التي يكون فيها اإلبالغ رضورياً.

وفقاً لحق التنبيه املعمول به داخل AKWEL "ال يجوز معاقبة أي متعاون، 
يتعلق  فيام  شهادة  قدم  لكونه  متييزي  إلجراء  عرضة  جعله  أو  فصله  أو 

بالترصفات املحددة أعاله أو قام باإلبالغ عنها. "
ميكن لكل واحد منا إذاً الترصف بكل ثقة: سيتم التعامل مع أي إجراء تنبيه 
لتلبية  مفتوح برسية تامة وستبذل مجموعة AKWEL كل ما يف وسعها 

التوقعات.

امليثاق، يجب عىل  لإلبالغ عن وجود سلوكيات أو حاالت مخالفة لقواعد 
املتعاونني أوالً تفضيل القنوات التقليدية )املسؤول االعىل مستوى، اللجان 
املتخصصة( قبل استخدام إجراء التنبيه املهني. يجب عليهم أيضاً التأكد من 

االمتثال للقانون والقواعد املعمول بها يف بلد إقامتهم أو نشاطهم. 

يجوز ألي موظف يواجه سؤاالً أو يالحظ حالًة أو سلوكاً يبدو له أنّه يتعارض 
مبادئ  ومع  املجموعة  داخل  املوجودة  والقوانني  املواثيق  محتوى  مع 

AKWEL إبالغ األشخاص التاليني: 

 .  مديره املبارش أو غري املبارش
)جهة االتصال املتوجب تفضيلها(،

.  جهات االتصال املحلية املختلفة حسب املسألة )مدير املوارد البرشية، 
مدير قسم الجودة، والسالمة والبيئة )QSE2(، املراقب اإلداري، 

املسؤول عن تنظيم وإدارة العالقات بني املستخدمني وقسم تكنولوجيا 
املعلومات(،

.  املسؤول القانوين للموقع حيث متت مالحظة الحالة،
 .  واملالذ األخري، مسؤول األخالقيات

.)ethics@akwel-automotive.com(
دليل للعمل، رشط أسايس لإلبالغ

-

-

حق التنبيه

املصدر الداخيل: 
إجراء التنبيه الخاص مبجموعة AKWEL والنامذج املرتبطة

باإلضافة إىل احرتام الترشيعات الوطنية أو الدولية، يهدف ميثاقنا إىل تطبيق 
مبادئ مجموعة AKWEL ونقلها. يساعد هذا امليثاق كل من املتعاونني 
لدينا ورشكائنا يف التطرق إىل املسائل األخالقية التي قد يواجهونها يف سياق 

عملهم اليومي.

تعطي الوثيقة، لكل موضوع رئييس يتم التطرق إليه، القاعدة العامة التي 
بعض  األحيان  بعض  ويف  القرار،  أو  للعمل  أساساً  مبثابة  تكون  أن  يجب 
الداخلية  الخارجية أو  الوثائق  السياق، وأخرياً، اإلشارة إىل  األمثلة لتوضيح 

ذات الصلة للتعمق أكرث إذا لزم األمر.

البلدان من  العديد  يف   AKWEL تأسيس   تم 

كلام  محددة.  إقليمية  ومامرسات  وعادات  قوانني،  تحكمها  املختلفة، 
تنفيذ  علينا  يجب  نطبقها،  التي  املعايري  عن  املحلية  املتطلبات  اختلفت 

القاعدة األكرث رصامة.

امليثاق األخالقي متاح لجميع املتعاونني لدى مجموعة AKWEL، وعمالئها 
ورشكائها يف جميع أنحاء العامل. ميكن الوصول إىل هذه الوثيقة ومراجعتها 
داخيل  معلومات  )نظام  أيضاً  التعاونية  وبوابتنا  اإللكرتوين  موقعنا  عىل 

للمجموعة(.
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2.  القواعد

 األخالقية

يف العمل 

ملجموعة  حقيقياً  رصيداً  فرقنا  ضمن  السائدان  والتنوع  التوازن  ميثل 
.AKWEL

كرامة  يف  األساسية،  اإلنسان  "حقوق  حامية  كأولوية  ونعترب  نؤيد  نحن 
النحو  عىل  والنساء"  الرجال  بني  الحقوق  يف  املساواة  يف  وقيمته،  اإلنسان 

املعرتف بها دولياً يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.



 املساواة بني
النساء والرجال

 أشكال
التمييز

يف  عليها  املنصوص  واملبادئ  الدولية  العمل  منظمة  التفاقية  وفقاً 
متعلقة  ملموسة  إجراءات   AKWEL مجموعة  تحدد  العاملي،  امليثاق 
املساواة  لصالح  العمل  وظروف  املهني  والتطوير  والتدريب،  باألجور، 
يف  يومي،  أساس  عىل  ذلك،  ينعكس  والرجال.  النساء  بني  املهنية 
مشرتكة  عمليات  وتطبيق  ونرش  وجود،  خالل  من  مواقعنا  مختلف 
واألجور. التدريب  إىل  والوصول  التقييم،  ومقابالت   للتوظيف، 

وكل هذه النهج ترتكز فقط عىل مهارات متعاونينا واملرشحني.
فمن حيث التقدم الوظيفي، يتمثل مبدأ املجموعة يف تعزيز التطوير املهني. 
وتحقيقاً لهذه الغاية، فإّن كل إعالنات الوظائف الخاصة بنا متوفرة لجميع 
املتعاونني لدينا يف جميع أنحاء العامل، داخلياً عىل بوابتنا التعاونية، وخارجياً، 

عىل املوقع اإللكرتوين للمجموعة وعىل املواقع املخصصة للتوظيف.

املصدر الداخيل: 
)SUP04( عملية التنظيم اإلداري للموارد البرشية، إدارة املوارد البرشية وحشد املوظفني

املصادر الخارجية: 
 االتفاقية األساسية رقم 100

 ملنظمة العمل الدولية

املبدأ رقم 6 من امليثاق العاملي لألمم املتحدة

لتوجيهات  وفقاً  التمييز،  أشكال  كافة   AKWEL مجموعة  تحظر 
منظمة العمل الدولية واللوائح الداخلية لكل موقع من مواقعها. 

بالتايل، "ال ميكن استبعاد أي شخص من إجراء متعلق بالتوظيف أو 
الحصول عىل تدريب أو فرتة تدريب يف الرشكة، وال ميكن معاقبة أي 
متعاون، أو فصله أو جعله عرضة إلجراء متييزي، مبارش أو غري مبارش، 
التعيني،  التصنيف،  إعادة  التدريب،  باألجور،  يتعلق  فيام  سيام  ال 
بسبب  العقد  تجديد  أو  النقل  املهنية،  الرتقية  التصنيف،  التأهيل، 
حالته  أو  عمره،  أو  الجنسية،  ميوله  أو  عاداته،  أو  أو جنسه،  أصله، 
انتامئه،  أو عدم  انتامئه  أو  الوراثية،  أو خصائصه  أو حمله،  العائلية 
سواء كان حقيقي أم مفرتض، لجامعة عرقية، أو أمة أو عرق، أو آرائه 

املصدر الداخيل: 
اللوائح الداخلية لكل موقع 

 املصادر الخارجية: 
 االتفاقية األساسية رقم 111

 ملنظمة العمل الدولية

املبدأ رقم 6 من امليثاق العاملي لألمم املتحدة

السياسية، أو أنشطته النقابية أو التعاونية، أو معتقداته الدينية، أو 
مظهره الجسدي، أو شهرته أو بسبب حالته الصحية أو إعاقته. ".
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 الصحة والسالمة
يف العمل

يحق لجميع املتعاونني لدى املجموعة التمتع ببيئة عمل صحية وآمنة.

كل  ويف  يومياً،  عملياتنا،  كافة  صميم  يف  تقع  فهي  أولويتنا.  هي  السالمة 
لدى  يعمل  شخص  أي  عىل  يجب  مواقعنا.  من  موقع  كل  وعىل  حركة، 
AKWEL، سواء كان متعاوناً، أو مزود خدمات أو مورداً، التأكد من تطوره 

يف بيئة عمل صحية وآمنة.

ومن أجل التأكد من ذلك، قامت مجموعة AKWEL بدمج سالمة وحامية 
البيئة،  السالمة،  )الجودة،   QSE2 إدارة  نظام  يف  لديها  املتعاونني  صحة 
واألهداف  العمل  يف  بالسالمة  املتعلقة  سياستها  تعديل  تم  وقد  الطاقة(. 

املرتبطة بها وتحديدها محلياً، مع مراعاة خصوصيات كل مؤسسة.
املتعاونني  لجميع  متاح  هو  باستمرار،  تحديثه  يتم  الذي  اإلجراء،  وهذا 

باإلضافة إىل القوانني واللوائح الوطنية.

املصادر الداخلية: 
إجراء التنبيه 

سياسة QSE2 )الجودة، والسالمة والبيئة( وكياناتها

املصادر الخارجية: 
االتفاقية األساسية رقم 155

 ملنظمة العمل الدولية
معايري IATF 16949 )فرقة العمل الدولية للسيارات(، ISO 45 001 )املنظمة الدولية لتوحيد 

املقاييس( أو OHSAS 18 001 )سلسلة تقييم الصحة والسالمة املهنية(

باملضايقات.  املتعلقة  اللوائح  وتحرتم  املجموعة  تطبق  ذلك،  إىل  باإلضافة 

أو  نفسية  مضايقة  يشّكل  أن  شأنه  من  ترصف  أي  إذاً   AKWEL تحظر 
جنسية.

يجب بالتايل عىل أي متعاون يالحظ وجود خطر عىل نفسه أو عىل اآلخرين 
إبالغ مديره أو مدير املوارد البرشية عىل الفور. ستتم معالجة كافة الطلبات 

بأكرب قدر من الرسية، وفقاً لحق التنبيه املوجود داخل الرشكة. 

 العمل القرسي
وعاملة األطفال

لدينا  املتعاونني  متتع  بضامن  املجموعة  تلتزم  العمل،  ترتيبات  خالل 
املجموعة،  داخل  وظيفي  تطور  أو  وظيفة،  رفض  أو  قبول  بحرية 
وحرية التعبري، وحرية االنتامء النقايب وإنهاء عقد عملهم مبا يتوافق 

مع الترشيعات واملامرسات املعمول بها يف بلد إقامتهم.

املصدر الداخيل: 
 عملية التنظيم اإلداري للموارد البرشية، إدارة املوارد البرشية

)SUP04( وحشد املوظفني

املصادر الخارجية: 
 االتفاقيات األساسية رقم 29، و105، و138 و182

 ملنظمة العمل الدولية

املبدأ رقم 4 من امليثاق العاملي لألمم املتحدة

ووفقاً لتوجيهات منظمة العمل الدولية بشأن الحد األدىن للسن ويف 
بالقضاء  تلتزم   AKWEL مجموعة  فإّن  الوطنية،  الترشيعات  إطار 
الفعيل عىل عاملة األطفال عن طريق االمتناع عن توظيف مقدمي 
طلب وظيفة ال يتمتعون بالحد األدىن للسن املطلوب أو/و الذين ال 

يفيون بااللتزامات القانونية للبلد حيث تزاول املجموعة أنشتطها.

مجموعة AKWEL أي شكل من أشكال العمل القرسي أو اإلجباري. تحظر 
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التنظيم  حق  بشأن  الدولية  العمل  منظمة  التفاقية  وفقاً 
واملفاوضة الجامعية يف إطار الترشيعات الوطنية، تؤيد مجموعة 
AKWEL الحوار االجتامعي بني ممثيل املوظفني واإلدارة بغية 
التبادل بشكل بّناء، ال سيام حول عالقاتهم وحول ظروف العمل 

والتوظيف.

التنظيم،  النقابية وحامية حق  بالحرية  املتعلقة  لألحكام  ووفقاً 
االنتساب،  يف  املتعاونني  حق   AKWEL مجموعة  تحرتم 
وفقاً  انتخابهم  يتم  أن  ممثل، ويف  وتعيني  نقابة،  إىل  واالنضامم 

لخصائص كل بلد.

املصادر الخارجية: 
 االتفاقيات األساسية رقم 87 و98

 ملنظمة العمل الدولية

املبدأ رقم 3 من امليثاق العاملي لألمم املتحدة
s

 حق التنظيم
واملفاوضة الجامعية

 التدريب
 وتنمية

املهارات

يتبع املتعاونون برنامج اندماج يرتبط مبارشًة مبجال خربتهم. ويرتافق هذا 
االندماج من قبل املدراء و/أو املدربني مع تدريبات عىل أدوات املجموعة 

وعملياتها، من أجل تسهيل االندماج يف بيئة العمل.

يجب أن يقوم كل موقع، عىل الرغم من استقالليته يف تدريب املتعاونني 
املتعاونني  مهارات  عىل  الحفاظ  بشأن  املجموعة  توجيه  باتباع  لديه، 
وتطويرها من أجل التكيف مع التطورات التكنولوجية إمنا أيضاً مع تطورات 

األسواق واملهن، بغية االستجابة لطلبات عمالئنا.

وتقوم هذه النقطة عىل عملية مخصصة يف نظام إدارة الجودة، والسالمة، 
والبيئة والطاقة.

املصدر الداخيل: 
SUP 04 التنظيم اإلداري للموارد البرشية، إدارة املوارد البرشية وحشد املوظفني

املصدر الخارجي: 
16949 IATF9001 و ISO املعياران
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3.  قواعد

الرسية 



 الوالء
يف اتصاالتنا 

 تعريف
البيانات الرسية 

تلتزم مجموعة AKWEL بحزم بعالقة ثقة مع أصحاب املصلحة لدينا، مبا يتامىش 
مع قيمها.

وبهذه العقلية، نحن ملتزمون بإنشاء وسائل اتصال تتكيف مع الحوار مع مختلف 
أصحاب املصلحة لدينا:

البيانات  بحامية  تتعلق  ألسباب  سواء  رسية،  املعلومات  من  معينة  كمية  تعد 
أو املالية  األوراق  بأسواق  واملتعلقة  املالية  االتصاالت  طرق  أو   الشخصية، 

امللكية الصناعية أو الفكرية.

عىل سبيل املثال، ال الحرص:  

.  املعلومات املالية غري املنشورة للرشكة، 
العمالء واملوردين، عمليات  املنشورة للرشكة حول صفقاتها مع  .  املعلومات غري 

الدمج واالستحواذ، التنازالت،
عقودنا،  برشوط  بأسعارنا،  بعمالئنا،  منتجاتنا،  بسوق  املرتبطة  .  املعلومات 
املرتبطة  املعلومات  إىل  باإلضافة  البيع،  أو  بالتسويق  املتعلقة  باسرتاتيجياتنا 

مبوردينا وأنشطتنا التنافسية، 
.  كافة املعلومات الشخصية املرتبطة ب

  املتعاونني، مبا يف ذلك األجور أو املكافآت، فضالً عن ملفاتهم،

لحصول  مواقعنا  عىل  وعرض  تعاونية  .  بوابة 
من ممكن  قدر  بأكرب  تتسم  معلومات  عىل   املتعاونني 

الشمولية والشفافية،
الخارجية  جامهرينا  كافة  لحصول  إلكرتوين  .  موقع 
املوردين، املساهمني،  )العمالء،  املعلومات   عىل 

مقدمي طلب الوظائف...(.

.  سياسات الرشكة، اإلجراءات والتعليامت الخاصة بالعمل،
تصميم  االخرتاع،  براءة  طلب  باالخرتاع،  املرتبطة  املعلومات  .   كافة 
األداء،  إحصاءات  البيانية،  الرسوم  ذلك  يف  مبا  منتج،  تصنيع  أو 
املواصفات.  أو  االختبارات  بيانات  التصنيع،  وبيانات   عمليات 

تقوم قواعد سلوك متكيفة مع اللوائح املعمول بها بتوجيهها.

3. قواعد الرسية13



 الرسية
يف االتصاالت

 املالية
وإدراج األسهم يف األسواق املالية 
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تعد املعلومات مبثابة "امتيازية" عندما ال تكون معروفة من قبل الجمهور 
وتكون مهمة بدرجة كافية بحيث ميكن الستخدامها أو الكشف عنها التأثري 
عىل سعر سهم AKWEL وسعر األسهم املدرجة األخرى. قد تكون هذه 
املعلومات االمتيازية مبثابة نتائج مالية مل يتم نرشها بعد، مشاريع استحواذ 
أو تنازالت تجريها املجموعة، إبرام أو إنهاء عقود هامة، دراسات، بحوث 

وتطويرات تقوم بها املجموعة. 

قرار  التخاذ  االمتيازية  املعلومات  هذه  استخدام  عن  رسمياً  منتنع  نحن 
بيع أو رشاء أسهم يف مجموعة AKWEL أو رشكات أخرى قد تتأثر بهذه 
املعلومات، بشكل مبارش أو غري مبارش، لحسابنا أو حساب الرشكات األخرى.

إليها من قبل  الوصول  يجب أن نضمن رسية املعلومات االمتيازية ونتيح 
عدد محدود من األشخاص داخل املجموعة. إذا كان لدينا إمكانية الوصول 
املعلومات، فال ميكننا نرشها إىل األقارب وال استخدامها ألغراض  إىل هذه 

شخصية.

االتصال  علينا  يجب   ،AKWEL باسم بعملية  القيام  قبل  الشك،  حال  يف 
مبسؤول األخالقيات لدى 

 املجموعة عىل عنوان الربيد اإللكرتوين التايل:
ethics@akwel-automotive.com

املعجم: حالة املعلومات التي تسمى امتيازية

-

املساواة، واالتساق، والوضوح  املالية، علينا ضامن  باالتصاالت  يتعلق  فيام 
الرقابة  إجراءات  عىل  االعتامد  مع  ننرشها،  التي  املعلومات  يف  والدقة 
الداخلية الخاصة بنا وعىل املرجعيات العامة املعرتف بها، ال سيام توصيات 
الدولية  املحاسبية  والقواعد   )AMF( املالية  األسواق  هيئة  وتوجيهات 

.)IFRS( الخاضعة للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية

يتطلب إدراج أسهم مجموعة AKWEL يف األسواق املالية االمتثال للوائح 
مدونة  تقوم  الداخلية.  والتداوالت  السوق  استخدام  بإساءة  املتعلقة 
بتذكري كل مطلع )مسؤول يف  بنا  الخاصة  املالية  األوراق  تداول  أخالقيات 
بشأن  به  املعمول  باإلطار  خارجي(  خدمات  مزود  أو  متعاون  أو  الرشكة، 

حيازة، ونرش واستخدام املعلومات االمتيازية*.

املصدر الداخيل: 
مدونة أخالقيات تداول األوراق املالية

*  يجب الرجوع إىل املربع.

املصادر الخارجية: 
)ESMA( الهيئة األوروبية لألوراق املالية واألسواق

 الكتيب II - الالئحة العامة لهيئة األسواق
)AMF( املالية

الالئحة )االتحاد األورويب( رقم 2014/596 للربملان األورويب واملجلس بشأن إساءة استخدام السوق 

3. قواعد الرسية



 حامية
البيانات الشخصية 

 حامية امللكية
 الفكرية

والبيانات الصناعية

حامية بضامن   AKWEL مجموعة  تلتزم 

أو  مساهميها،  أو  لديها،  باملتعاونني  تتعلق  كانت  سواء  الشخصية،  البيانات  ورسية 

آخر. مصلحة  أي صاحب  أو  عمالئها  أو  مورديها، 

تعد حقوق امللكية الفكرية )براءات االخرتاع، النامذج، العالمات التجارية( 
وحامية رسيتها رضورية للحفاظ عىل التقدم التكنولوجي للمجموعة. 

تحمي امللكية الفكرية أيضاً ماليك حقوق امللكية الصناعية )خصوصاً، عىل 
سبيل املثال ال الحرص، العالمات التجارية وبراءات االخرتاع(. 

يشمل انتهاك حق امللكية الفكرية، من دون أن تكون هذه القامئة شاملة، 
النرش، أو التوزيع أو التمثيل غري املرخص لعمل فني، أو عالمة تجارية أو 
براءة اخرتاع، وكذلك إنشاء و توزيع نسخ غري مرخصة مللكية فكرية محمية.

عن  االبتكارات  حامية  االبتكار  إدارة  تضمن   ،AKWEL مجموعة  داخل 
براءات  إيداع  أثناء  بلد  لكل  الخاصة  الترشيعات  واحرتام  تطبيق  طريق 

االخرتاع.

التي تنظم  الوطنية  الوطنية وفوق  القوانني  لذلك، نحن نعمل ضمن إطار صارم من 

الخصوصية. احرتام  لضامن  إليها  والوصول  ومعالجتها  الشخصية  البيانات  جمع 

الداخلية  النهج يف مامرساتنا، وعقودنا وعملياتنا، فضالً عن املستندات  تم دمج هذا 

 .AKWEL موظفي  جميع  عىل  واملوزعة  املعروفة 

يشري مصطلح "األصول املادية" إىل كافة أدوات العمل التي توفرها مجموعة 
املستندات،  املعلوماتية،  اإلنتاج،  )معدات  لديها  للمتعاونني   AKWEL

املنشآت املختلفة(. 

منطقياً، فإّن استخدام هذه البنى التحتية املهنية واملعدات املهنية ألغراض 
بشكل  باستخدامها  يُسمح  ذلك،  ومع  فيه.  مرغوب  غري  أمر  هو  شخصية 
من  شكل  بأي  املهني  النشاط  يزعج  ال  االستخدام  هذا  أّن  طاملا  معقول 

األشكال، أو يرض صورة الرشكة أو يؤثر عىل أمنها.

كافة  فإّن   ،AKWEL ملجموعة  امللموسة"  "غري  باألصول  يتعلق  فيام 
املعلومات التي تم الحصول عليها ومعالجتها يف السياق املهني هي رسية 

للغاية ويجب أن متتثل لقواعد الرسية املفروضة عىل كل متعاون لدينا.

استخدام أصول الرشكة

-
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3. قواعد الرسية



5.  املسؤولية

املجتمعية 

4.  سالمة

 وجودة

املنتجات 

إّن الجودة واألداء هام من ركائز رضا عمالء AKWEL. لذلك، من أجل 
منتجاتنا  جودة  لضامن  جهدنا  قصارى  ببذل  نتعهد  نحن  ثقتهم،  إدامة 

وتحسينها املستمر، بدءاً من تصميمها وصوالً إىل تسليمها. 

وبالتايل، أينام نعمل، نحن نلتزم باالمتثال لكافة املعايري والقوانني املتعلقة 
باملنتجات التي نصنعها. 

وذلك  الجودة  يف  معايرينا  لتحقيق  أساسية  ومؤرشات  ضوابط  نضع  نحن 
إىل  وصوالً  التصميم  مرحلة  من  بدءاً  منتجاتنا،  حياة  دورة  مراحل  كل  يف 

التسليم، يف مصانعنا ويف مصانع موردينا عىل حٍد سواء. 

يف مواقعنا املنترشة يف كل أنحاء العامل، نحن نلتزم بالتحسني املستمر لجودة 
منتجاتنا وعمليات إنتاجها. يتضمن ذلك املراقبة التكنولوجية، امتثالنا ملعايري 
الجودة املحلية والدولية، إمنا أيضاً أخذ آراء عمالئنا ورشكائنا بعني االعتبار.

املصادر الخارجية: 
  16949 IATF

معايري العمالء



5.  املسؤولية

املجتمعية 

تتحمل مجموعة  األصلية،  املعدات  يف مجال تصنيع  عاملياً  رائدة  بصفتها 
تم  حيث  املناطق  كافة  داخل  واجتامعية  اقتصادية  مسؤولية   AKWEL
تأسيسها. وباعتبارها تساهم يف خلق الوظائف املحلية، فهي تتعهد بالعمل 
 من أجل الحفاظ عليها وتطويرها مبا يتوافق مع القوانني واملامرسات املحلية.

يف هذا السياق، نحن نفضل تصنيع منتجاتنا بأقرب شكل ممكن من عمالئنا 
يف مجال التصنيع.

ضامن  عىل  نعمل  نحن  نشاطنا،  لنمو  املؤاتية  الظروف  ضامن  خالل  من 
استدامة الوظائف وخلق قيمة حول منشآتنا. 



 احرتام
البيئة 

يف كافة عملياتها، تراعي مجموعة AKWEL احرتام البيئة وتأثري عملياتها 
عىل الطاقة، من خالل إجراءات طوعية تهدف إىل القضاء عىل املواد الخطرة 
أو  املتعاونني  نظافة  أو  سالمة  أو  بصحة،  ترض  قد  التي  الحاالت  وتجنب 
أساس  املجموعة عىل  أرجاء  كل  النهج يف  دمج هذا  يتم  الثالثة.  األطراف 
يومي من خالل تنفيذ نظام إدارة الجودة، والسالمة، والبيئة والطاقة املطبق 

يف كل موقع.

يف هذا السياق، يعد الحد من تأثرينا البيئي وتوفري املوارد الطبيعية جزءاً ال 
يتجزأ من أنشطتنا بغية حامية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية. نحن 
نقدم لعمالئنا حلوالً أو مفاهيم مبتكرة تهدف إىل توفري إجابات للتحديات 
املحيل،  )اإلنتاج  بالطاقة  املتعلقة  وتلك  التلوث(  إزالة  )التخفيف،  البيئية 

إعادة التدوير(.

من  والطاقة  البيئة  عىل  ملنتجاتنا  الشامل  األثر  تقليل  يف  نساهم  نحن   .
والعمليات  النقل  عمليات  تحد من  التي  املحيل  اإلنتاج  إسرتاتيجية  خالل 

اللوجستية امللوثة التي تؤثر عىل تغري املناخ.

. نحن ملتزمون بالعمل كرشكة صناعية مسؤولة يف كل منشأة من منشآتنا 
السياسة  النفايات والترصيفات(. وقد تم تعديل  الطاقة،  )تقليل استهالك 
مع  محلياً،  وتحديدها  بها  املرتبطة  والطاقة  بالبيئة  املتعلقة  واألهداف 

مراعاة خصوصيات كل موقع.

)املوردين،  الرشكاء  يكون جميع  أن  فرق AKWEL، يجب  قيادة  . تحت 
املقاولني من الباطن، أصحاب املصلحة( جزءاً من هذه الديناميكية لحامية 

البيئة وضبط استهالك الطاقة. 

املصدر الداخيل: 
سياسات QSE2 املحلية والخاصة باملجموعة 

املصادر الخارجية: 
املبادئ 7، و8 و9 من امليثاق العاملي لألمم املتحدة

001 50 ISO 14 001 و ISO :املعايري

. خالل التطورات املستقبلية، يتم تحديد الحلول واملواد املختلفة املمكنة 
مرحلة  من  بدءاً  املنتجات(  تدوير  إعادة  املستدامة،  املوارد  )استخدام 

تصميم القطع حتى نهاية عمر املنتجات.

. يساهم عمل ابتكار املنتجات لدى مجموعة AKWEL بإعطاء األولوية 
امللوثة  االنبعاثات  وخفض  استهالكها  تقليل  أجل  من  املركبات  لتخفيف 

وللسالمة من خالل تفضيل الحلول البسيطة والتنافسية.

مجموعة  تتعهد  مبتكرة،  حلول  عن  والبحث  التشاور  عملية  إطار  يف   .
AKWEL وقسم املشرتيات التابع لها إىل جانب مورديها الحاليني واملحتملني 
بالبحث عن حلول فنية وصناعية مستدامة تلبي متطلبات قطاع السيارات.

االبتكار والتصميم اإليكولوجي

-
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6.  سالمة

األعامل



 تضارب
املصالح

ينشأ تضارب املصالح عندما تتنافس املصالح الشخصية للمتعاون مع مصالح 
الرشكة. وبالتايل ، يتعهد كل متعاون لدى AKWEL بالتأكد باستمرار من 
مع  األشكال  من  شكل  بأي  تتداخل  ال  الشخصية  ومصالحه  أنشطته  أّن 

أنشطة املجموعة.

باملوضوعية،  موجهة  وعملياتنا  وأحكامنا  خياراتنا،  كافة  تكون  أن  يجب 
والحياد والضمري املهنى.

أجل  املصالح من  تضارب يف  إىل  تؤدي  قد  أي حالة  اإلبالغ عن  إذاً  يجب 
تجنب املخاطر والحفاظ عىل بيئة عمل تسودها الثقة. إذا حال وجود أدىن 
شك، فيجب عىل كل متعاون اإلبالغ عن الحالة الخطرة إىل مسؤوله األعىل 
مستوى و/أو مديره يف قسم املوارد البرشية و/أو مسؤول األخالقيات لدى 
املجموعة لحامية نفسه وحامية الرشكة. سيقومون بتقييم املخاطر وتحديد 

املوقف الواجب اعتامده. 

ومع ذلك، فإّن تحديد الحاالت التي تنطوي عىل تضارب يف املصالح ليس 
دامئاً باألمر البديهي، وال ينظر إليه الجميع بالطريقة نفسها. فيام ييل بعض 

الحاالت التي تشكل تضارب يف املصالح:

املصادر الداخلية:
 AKWEL مدونة األخالقيات لدى

AKWEL املتطلبات الخاصة لعمالء

املصدر الخارجي:
)AMF( هيئة األسواق املالية
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.   تراكم العديد من الوظائف أو األنشطة خارج
الرشكة، والتي قد يؤثر بعضها عىل وضعنا املهني.

. اإلدارة، يف اإلطار املهني، )املوردين، العمالء، املنافسني، الرشكاء( للعالقات 
الشخصية، سواء كانوا أهل أو أصدقاء.



 رفض
الفساد 

يف  رسمياً،  منتنع  نحن  الفساد.  أشكال  كافة   AKWEL مجموعة  تدين 
عالقاتنا وتبادالتنا املهنية، عن أي مامرسة قد تكون مرتبطة بالفساد، سواء 
كانت تتعلق بعالقاتنا مع رشكاء تجاريني، أو مؤسسات أو إدارات، وهذا يف 

كافة البلدان حيث نزاول أنشطتنا. 

وهذا يعني عملياً أنّنا ال نقبل أي ميزة مالية أو عينية تُقدم لتفضيل شخص 
أو رشكة. نحن نحظر بالطريقة نفسها الهدايا أو تقديم خدمة لعميل بهدف 

الفوز بعقد أو الحفاظ عليه. يجب أن تجري أعاملنا دامئاً بنزاهة تامة.

أن  أو قبول هدية رشيطة  تقديم  ومع ذلك، ميكن، عىل نحو غري متكرر، 
سبيل  عىل  إعالين  )غرض  بطبيعتها  ومناسبة  متواضعة،  قيمة  ذات  تكون 
أو   - تؤثر  املحلية، وال  التجارية  اللوائح واملامرسات  املثال(، ومتوافقة مع 
من غري املحتمل أن تعطي انطباع قد يؤثر عىل - نتائج املعامالت التجارية. 
يجب رفض أي هدية أخرى. ويف جميع الحاالت، يجب إيالء اهتامم خاص 

للهدايا املقدمة للموظفني العموميني.

ويف السياق نفسه، ميكن، عىل نحو غري متكرر، تقديم أو قبول ضيافة رشيطة 
أن تكون مدفوعة بأسباب مهنية مرشوعة وأن تكون معقولة ومتناسبة. 

املصادر الداخلية:
مدونة أخالقيات تداول األوراق املالية
  AKWEL املتطلبات الخاصة لعمالء

قانون مكافحة الفساد واستغالل النفوذ

املصادر الخارجية:
)ESMA( الهيئة األوروبية لألوراق املالية واألسواق

)AMF( هيئة األسواق املالية
املبدأ 10 من امليثاق العاملي لألمم املتحدة

من أجل الحفاظ عىل الشفافية التامة التي تعد من مسؤوليتنا، فإنّنا نتيح 
الفساد  مكافحة  بشأن  قواعدنا  كل  لدينا  التواصل  شبكات  مختلف  عىل 
الخدمات  ومقدمي  وموردينا  عمالئنا،  وكذلك  متعاون،  كل  يكون  بحيث 

لدينا والرشكاء اآلخرين عىل دراية بذلك.
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 االحتيال
وغسل األموال 

 احرتام
املنافسة

إّن الصدق والنزاهة يوجهان كافة عمليات مجموعة AKWEL. نحن نرفض 
الداعمة  ووثائقنا  إعالناتنا  كل  تكون  أن  يجب  احتيايل.  عمل  أي  ونحظر 
الرضائب  كل  ندفع  نحن  والشمولية.  الدقة  شديدة  والرضيبية  املحاسبية 

والرسوم املتوجبة علينا يف البلدان حيث نزاول أنشطتنا. 

نحن نرفض أي عملية يشتبه أنّها تندرج يف إطار غسل األموال - ال سيام 
الحال  املعامالت، وبطبيعة  كان ال مفر من هذه  إذا   - النقدية  املعامالت 
قانونية - يجب أن يوضع حد لها وتُرخص خطياً من قبل مسؤول مؤهل يف 

املوقع. يجب أيضاً ضامن إمكانية تتبعها )التسجيل، التوثيق(. 

املصدر الداخيل:
 AKWEL كتيب مبادئ وأساليب املحاسبة لدى

املصدر الخارجي:
)ESMA( الهيئة األوروبية لألوراق املالية واألسواق

محاسبي  إعالن  كل  وموثوقية  دقة  يومياً  نضمن  أن  علينا  يجب  لذلك، 
ورضيبي يتم إرساله إىل السلطات، وهذا لكل موقع من مواقعنا.

لصالح  ديناميكية،  اقتصادية  بيئة  يعزز  املنافسة  يف  الحق  احرتام  إّن 
ببذل  باستمرار   AKWEL مجموعة  تلتزم  الرشكات.  ثم  أوالً،  املستهلكني 
كل جهد ممكن للعمل وفقاً للقواعد والقوانني املتعددة التي تنظم، يف كل 

البلدان حيث تزاول أعاملها، استقاللية أنشطة الجهات الفاعلة يف السوق.

املنافسة  قانون  حقوق  انتهاكات  عىل  يُعاقب  العامل،  مناطق  معظم  يف 
بغرامات باهظة، ودفع تعويضات، وإلغاء االتفاقيات املعنية، وبشكل عام 
الحاالت،  من  العديد  ذلك، يف  إىل  باإلضافة  الرشكة.  بسمعة  الرضر  إلحاق 

ينص القانون أيضاً عىل فرض عقوبات جنائية عىل املتعاون املعني.

لنضمن بقائنا دامئاً يف إطار املنافسة الحرة والعادلة:

.  تحظر AKWEL ومتتنع عن أي تبادل للمعلومات االسرتاتيجية أو الرسية. 
نحن ال نتفق بأي حال من األحوال مع منافسينا عىل تثبيت أسعار البيع، 

أو مشاركة صفقة أو مامرسة املقاطعة املخالفة للمنافسة.  
.  تتعهد AKWEL أال تقوم أبداً باستغالل مركز سوقي مهيمن أو احتكاري. 
الوسائل  بخالف  مامثلة  حالة  إىل  الوصول  بعدم  أيضاً  املجموعة  تتعهد 
املعرتف بها )ابتكار، خربات محددة وعالية، أو تكييف املنتجات مع سياق 

معني(.

املصادر الخارجية:
)ESMA( الهيئة األوروبية لألوراق املالية واألسواق

)AMF( هيئة األسواق املالية
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7.  املسؤولية

 املمتدة

للموردين 
إّن انتشار منشآت مجموعة AKWEL عىل املستوى الدويل يفرض عليها 
املتعلقة  أنشطتها  فيه  تزاول  مكان  بكل  الخاصة  للترشيعات  االمتثال 

باملشرتيات. تتوفر الوثائق املتعلقة باملشرتيات عىل موقعنا.

امليثاق  يف  املفصلة  لاللتزامات  االمتثال  مورديها  من  املجموعة  تطلب 
األخالقي ووسائل الدعم املختلفة التي يطلع عليها مقدمو الخدمات عند 

اختيارهم.
نحن نذكّر أيضاً موردينا بأّن عليهم احرتام اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 

واالتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية والترشيعات املحلية.

عاملة  وحظر  العمل،  يف  السالمة  عىل  خاص  بشكل  الضوء  لهم  ونسلط 
األطفال، وحظر العمل القرسي، وعدم التمييز وااللتزام باحرتام البيئة.



 تقييم
املوردين 

جهات االتصال املفيدة

تسعى إدارة املشرتيات جاهدة إلعداد تقييم منهجي ملورديها فيام يتعلق 
أو يف  بلدهم  بها يف  املعمول  والقوانني  والترشيعات  لاللتزامات،  باالمتثال 
االتحاد األورويب وبشكل عام يف كافة بلدان تسويق أو استخدام لوازمهم، 

أو منتجاتهم أو قطعهم.
البيئة  إدارة  بسياسة  مورديها  التزام   AKWEL تضمن ذلك،  إىل  باإلضافة 
و/أو   14001  ISO شهادات  عىل  حصولهم  خالل  من  سيام  ال  والسالمة، 

.18001 OHSAS

املصادر الداخلية:  
AKWEL املتطلبات الخاصة لعمالء

رشوط الرشاء العامة
رشوط الرشاء القياسية، AKWEL أمريكا الشاملية

املصادر الخارجية: 
14001 ISO – 16949 IATF – 9001 ISO
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جهات االتصال املفيدة

 AKWEL املقر الرئييس لرشكة
route des Burgondes ,975

Champfromier 01410
France

 رقم الهاتف: +33 )0(4 50 56 98 98
رقم الفاكس: +33 )0(4 50 56 95 45

 akwel-automotive.com

 هل لديك أي شك؟ هل لديك أي سؤال عالق
بعد قراءة هذا امليثاق؟

ال ترتدد)ي( يف االتصال:

. أوالً، مبديرك
 .  ثانياً، مبدير

قسم املوارد البرشية لديك
 .  وكمالذ أخري، مبسؤول األخالقيات عىل:
 ethics@akwel-automotive.com


