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بأنها ُممثلة في العديد من البلدان حول العالم .إن حجم الشركة وتنوع الثقافات  ALPLAتتميز مجموعة
ُ .يثري العمل اليومي ويحفزنا في نفس الوقت
ونظرً ا ألننا مجموعة متنوعة ومتعددة الثقافات من الشركات ذات التوجه العالمي ،فإننا بحاجة إلى صيغة
مشتركة لممارسة األعمال التجارية بشكل سليم أخالقيًا .وتضع مدونة قواعد السلوك المهني هذه إطارً ا تنظيميًا
للتفاعل الجيد بين جميع األطراف المعنية ،وبالتالي أساسًا للثقة لنظام مشترك للقيم .ونحن نتوقع من جميع
.الموظفين والموظفات االلتزام بالمتطلبات القانونية واللوائح الداخلية
.تتم مواءمة مدونة قواعد السلوك باستمرار وف ًقا لتطورات قطاع األعمال والبيئة التنظيمية
مع جميع أسماء األشخاص ،إذا لم
ُ .تذكر بالفعل بشكل قطعي ،يُقصد دائمًا الرجال والنساء بشكل متكافئ

Walter Ritzer, COO

Klaus Allgäuer, CTO

Philipp Lehner, CFO

في حالة وجود نقاط غير واضحة في تطبيق هذه القواعد ،أو في حالة عدم االمتثال
أو الشكاوى يمكن ألي موظف أو موظفة التوجه مباشر ًة إلى الرئيس في العمل أو
):مسؤول االمتثال في مقر الشركة الكائن في هارد (النمسا
ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG
مسؤول االمتثال
Mockenstraße 34, 6971 Hard, Österreich
compliance@alpla.com
يضمن مسؤول االمتثال معالجة جميع االستفسارات بسرية وأمان .يتم التعامل بجدية مع
جميع البالغات عن الحاالت المشتبه فيها واالنتهاكات المحتملة لمدونة قواعد السلوك
المهني ،وعند الرغبة يمكن التعامل مع األمر بسرية ودون الكشف عن الهوية .تتم دراسة
الوقائع بموضوعية وبالعناية الواجبة .في حالة االنتهاكات يتم البدء في اتخاذ اإلجراءات
.التصحيحية و/أو التأديبية الالزمة
في حالة الشك فيما إذا كان الموقف أو التصرف يمثل انتها ًكا بالفعل أم ال ،يمكن طرح
:األسئلة التالية

Günther Lehner, CEO

حظر التمييز
وعند التواصل مع جهات أخرى .التنوع  ALPLAيحظر أي نوع من التمييز في
هو إثراء لشركتنا .ال يجوز أن تستند القرارات المتعلقة بالموظفين والموظفات أو
مقدمي الطلبات إلى جنسيتهم أو ديانتهم أو ميولهم الجنسية أو جنسهم أو ما شابه
.ذلك

حظر المضايقات
مع حاالت التحرش الجنسي ،أو األذى الجسدي ALPLA ،لن يتم التسامح في
أو اإلساءة اللفظية ،أو البلطجة أو أي شكل من أشكال المضايقات أو السلوكيات
.الخالية من االحترام

العمالة المهاجرة
المتطلبات القانونية لكي يتم  ALPLAستوفي جميع الموظفين والموظفات لدى
.السماح لهم بأداء العمل في البلد المعني
وبشكل عام ،يجب االلتزام بجميع المتطلبات القانونية في النظام القانوني المعني
.بالبلدان المختلفة .ونتوقع نفس الشيء من شركائنا التجاريين

هل هو صحيح من الناحية القانونية؟

هل هو صحيح من الناحية األخالقية؟

؟ ALPLAهل يتفق مع مبادئ

هل يعزز السمعة الطيبة للشركة؟

إذا كانت اإلجابة على أحد هذه األسئلة
.ال» ،فإننا ال ننصح بهذا التصرف«

في حالة وجود نقاط غير واضحة ،فإنه يُسعد مسؤول االمتثال اإلجابة
.عن أية أسئلة
عالوة على ذلك يتم التحقق من االمتثال للقيم والمبادئ المنصوص عليها في
جميع أنحاء العالم وذلك في سياق المراجعات الداخلية والخارجية من قِبل جهات
أخرى مستقلة ويتم توثيق ذلك في تقارير المراجعة ذات الصلة .ومن خالل ذلك
نضمن االلتزام بجميع اللوائح واألحكام في الشركات المختلفة التابعة لمجموعة
ALPLA.
من مصلحة الشركة أيضًا ،ليس فقط على المستوى الداخلي ،التركيز على التعامل
األخالقي والمستدام مع األشخاص والموارد الطبيعية .وبالمثل ،فإننا نتوقع من
.موردينا االلتزام بالقيم والمبادئ الموضحة أعاله

السرية وحماية الملكية
الفكرية والمادية للشركة
جميع الموظفين والموظفات بالتعامل مع الملكية الفكرية ُ ALPLAتلزم
والمادية أو معلومات الشركة بأقصى قدر من العناية .ونحن نرى أن
المعلومات أو الملكية الفكرية تشمل جميع البيانات المالية والبيانات
بغض  ALPLAالتقنية ،واألبحاث ،والعقود والمراسالت داخل مجموعة
.النظر عن طريقة تخزينها أو معالجتها أو نقلها
يجب أن تكون جميع السجالت والتقارير دقيقة وصادقة وأن يتم تخزينها وف ًقا
للقوانين المعمول بها .ونظرً ا ألن هذه المسائل عاد ًة ما تكون شؤون داخلية،
فإنه يجب االلتزام بالسرية .ويسري ذلك أيضًا بعد انتهاء عالقة العمل .ويشمل
ذلك بيانات الموظفين والموردين والعمالء .يتم فقط تخزين ومعالجة البيانات
الشخصية ،التي ُتعتبر ضرورية ألداء العمل في الشركة .وال يجوز الكشف عن
.المعلومات السرية لجهات أخرى
يجب االلتزام بصفة خاصة بقواعد تكنولوجيا المعلومات الحالية المتعلقة
بالبرمجيات واألجهزة والبريد اإللكتروني والشبكة الداخلية واإلنترنت .يجب
.التعامل مع األجهزة والبيانات المتاحة بالعناية الواجبة من قِبل كل مستخدم
يجب أن تظل كلمات المرور أو رموز الدخول سرية وال يجوز الكشف عنها أو
.تيسير الوصول إليها
يجب تخزين جميع بيانات األعمال المُنتجة والمُدارة بواسطة أنظمة تكنولوجيا
على نظام يعتمد على خادم للتمكن من تأمين البيانات  ALPLAالمعلومات لدى
.واستعادتها في حالة الضرورة

االمتثال والرقابة وسوء السلوك
مدونة قواعد السلوك المهني متاحة في جميع إدارات الموارد البشرية
.ويمكن االطالع عليها هناك أو طلبها باللغة المعنية
يتم تعريف الموظفين والموظفات الجدد على قيمنا ومبادئنا عند انضمامهم إلى
الشركة ،ويؤكدون على أنهم قد قرأوا مدونة قواعد السلوك المهني واستوعبوها.
النسخة الرقمية من مدونة قواعد السلوك المهني ،وكذلك ترجماتها بلغات مختلفة،
.متاحة لالطالع في نظام المعلومات الداخلي الخاص بنا

Nicolas Lehner, CCO

مكافحة الفساد

		

بالمنافسة الحرة والنزيهة .ويشمل هذا االلتزام رفض  ALPLAتلتزم
أي شكل من أشكال الفساد .ال يُسمح بعرض مزايا مالية أو ما شابه أو
.الوعد بها أو منحها أو طلبها أو قبولها
التمييز بين الهدايا المسموح بها والسلوك الذي يشوبه الفساد قد يكون صعبًا
في الحاالت الفردية .لمزيد من التفاصيل حول كيفية التعامل مع جهات أخرى،
ً
وخاصة مع العمالء أو الموردين أو السلطات العامة ،يُرجى الرجوع إلى سياسة
.مكافحة الفساد الخاصة بنا

حقوق األراضي
حماية حقوق األراضي الخاصة بالسكان وكذلك السكان األصليين
ُتحترم حقوق الملكية واأللقاب للشعوب األصلية والمحلية .جميع المفاوضات
المتعلقة بممتلكاتهم وأراضيهم ،وكذلك استخدامهم ونقلهم ُتراعي مبدأ الشفافية في
.التعاقدات والكشف عنها بموافقة حرة ومسبقة ومستنيرة

حقوق اإلنسان ومعايير العمل

إدارة االستدامة
.لقد كانت االستدامة دائمًا موضوعًا مهمًا بالنسبة لنا
دمج المصالح االجتماعية والبيئية واألخالقية  ALPLAإن االستدامة تعني لدى
في االستراتيجية األساسية وبالتالي في العمليات التجارية .و ُتعتبر رؤيتنا المستدامة
الشاملة هي استخدام الموارد البشرية والطبيعية واالقتصادية بكفاءة واستدامة.
ثالثي األركان والذي يسعى إلى مراعاة  ALPLAويطابق ذلك نموذج استدامة
.مجاالت البيئة واالقتصاد والمجتمع على حد سواء

تضارب المصالح
فقط  ALPLAيجب أن تستند تعامالت جميع الموظفين والموظفات في
.على رفاهية ومصلحة الشركة
لذلك ،يتعين على جميع الموظفين والموظفات تجنب المواقف التي قد تتعارض
فيها مصالحهم الشخصية مع مصالح الشركة .ينشأ تضارب المصالح أيضًا ،حتى
إن لم تكن هناك مصالح شخصية مباشرة للموظف ،بل مصالح لألقارب (مثل
).الزوجة ،أو الزوج أو الشريكة ،أو الشريك ،أو األطفال أو األشقاء ،أو اآلباء
وفي حالة نشوء تضارب في المصالح بأي شكل ،يجب اإلفصاح عن ذلك إلى
.الرئيس في العمل فورً ا وبالكامل
:أمثلة على التضارب المحتمل في المصالح

عالقة العمل حرة االختيار والمنظمة
يتمتع الموظفين والموظفات لدينا بعالقة عمل حرة االختيار .وال يُقبل بأي شكل
أي عمل قسري أو غير طوعي .العمل الذي يقوم به الموظفين والموظفات لدينا
.يتم على أساس عقد عمل منظم استنا ًدا إلى تشريعات قانون العمل الوطني

حرية تكوين الجمعيات والحق في المفاوضات المشتركة
يحق لجميع الموظفين والموظفات تشكيل نقابات واالنضمام إليها ،فضالً عن
.إجراء المفاوضات المشتركة

القيام بأعمال أو مشاركات لدى شركات أخرى يمكن أن تحد من أداء العمل
وخاصة لدى الشركات المنافسة  ALPLA،لدى

حظر توظيف األطفال
.توظيف األطفال غير مقبول بأي حال من األحوال ويجب منعه بكافة أشكاله

الحد األدنى لألجور
يتم سداد األجور والبدالت وف ًقا للمتطلبات القانونية الوطنية .ينبغي دائمًا تغطية
.االحتياجات األساسية للموظفين والموظفات لدينا

ساعات العمل
تفي ساعات العمل لدينا بالمعايير الدولية وال تتجاوز متطلبات
.التشريعات القانونية الوطنية ذات الصلة

تنطبق مدونة قواعد السلوك المهني هذه على جميع الموظفي والموظفات
في جميع أنحاء العالم ،الذين يعملون بموجب عقد عمل أو عقد خدمات أو
أو لدى  ALPLAفي إطار العمالة المؤقتة لدى إحدى شركات مجموعة
 ALPLA.شركة ذات غالبية مساهمة تابعة لمجموعة
وتساعد مدونة قواعد السلوك المهني الموظفين والموظفات وكذلك المديرين
وجميع الشركاء التجاريين على فهم القيم والمبادئ الخاصة بشركتنا وبالتالي ُتعتبر
.أساسًا التخاذ القرارات واإلجراءات
ينبغي أن ُتتاح الفرصة لكل موظف وكل موظفة لالطالع على مبادئ وقواعد
السلوك المهني المعمول بها .ولهذا السبب تتوافر مدونة قواعد السلوك المهني
الخاصة بنا بلغات عديدةُ .تعتبر النسخة اإلنجليزية من مدونة قواعد السلوك
.المهني هي النسخة المرجعية
ينبغي تطبيق مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بنا عند التعاون مع الموردين
والشركاء التجاريين .ولتحقيق ذلك ،فإننا نتوقع من موردينا وشركائنا التجاريين
االلتزام «بقواعد السلوك المهني الخاصة بالموردين» ،إذا لم يكن لديهم بالفعل
.مدونة مماثلة لقواعد السلوك المهني

 ALPLAنظام القيم لدى
من أجل التعاون داخل الشركة وكذلك مع األطراف المعنية األخرى (مثل
العمالء والموردين) وممثلي المصالح ُتشكل الرؤية والرسالة والقيم
:والمبادئ الخاصة بهويتنا المؤسسية إطار التعامل

التعامل العادل والمحترم مع بعضنا البعض
امتالك حصص أساسية في شركات ُتعتبر من ضمن الشركاء التجاريين
ال ينطبق ذلك بالطبع على حاالت االستثمار في(  ALPLAلمجموعة
)األموال الخاصة ،على سبيل المثال مع محافظ األسهم
إجراء األعمال مع شركات أو أفراد توجد معهم عالقات عائلية أو ما شابه
ذلك (شريك الزواج ،أو اآلباء ،أو األطفال ،أو األشخاص الذين يعيشون في
)نفس المنزل

ظروف العمل اآلمنة والصحية
ظروف العمل اآلمنة والصحية وكذلك االلتزام الصارم بقواعد الصحة والسالمة
من القواعد األساسية لمنظمة العمل لدينا .ينبغي توفير الحماية القصوى للموظفين
والموظفات لدينا .وبالتالي ،ال يُسمح بتناول الكحوليات أو تعاطي المخدرات خالل
.ساعات العمل

نطاق السريان

		

 ALPLAاألعمال الجانبية التي قد تكون ضد مصالح

التبرعات والرعاية
استخدام مرافق الشركة ألغراض خاصة (أية استثناءات يجب الموافقة عليها
ً
)صراحة من الرئيس في العمل

التعاون في إطار الشر
اكة :كل موظف يمثل جزءًا من نجاحنا
المراعاة المتبادلة
المساواة في معاملة جميع
األشخاص وتقدير الثقافات المختلفة
التعامل واتخاذ القرارات
بمسؤولية ،واستدامة وتطلع نحو المستقبل

ُتطابق مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بنا المعايير األخالقية المُعترف بها
دوليًا ومبادئ المدونة األساسية لمبادرة التعامل األخالقي ،والميثاق العالمي لألمم
المتحدة ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية فضالً عن اللوائح القانونية .نحن نحترم
.هذه القيم والمبادئ وندعمها ونعتبرها أساسًا التخاذ القرارات واإلجراءات اليومية

