مدونة قواعد السلوك
اإلصدار املوجز

مدونة قواعد السلوك

هذا اإلصدار من مدونة قواعد السلوك حيتوي عىل ملخص مدونة
قواعد السلوك يف إصدارها الاكمل .وهذا اإلصدار يمت توزيعه عىل
مجيع املوظفني .مكا أن اإلصدار الاكمل ملدونة قواعد السلوك الذي
يمت تقدميه إىل مجيع املديرين واملوظفني العاملني يف أقسام
املشرتيات واملبيعات واملوارد البرشية واملالية /احلسابات وممثيل
النقابات والفائت األخرى وف ًق ا ملا هو حمدد من قبل اإلدارة املعنية،
متاح ً
أيض ا مجليع املوظفني وميكن الرجوع إليه يف حالة احلاجة
إىل التوضيح .وميكن االطالع عىل ٍ
لك من اإلصدار الاكمل
ٍ
بلغات خمتلفة ،واللذين ميكن
واإلصدار املوجز ملدونة قواعد السلوك
العثور علهيام عىل الشبكة الداخلية لرشكة  ASSA ABLOYحتت
قسم “املوارد البرشية” وعىل املوقع اإللكرتوين .www.assabloy.com
تؤمن  ASSA ABLOYب املسؤولية االجمتاعية والسلوك األخاليق
وتتحمل املسؤولية جتاه األخشاص الذين يعملون لدهيا مبختلف
أحناء العامل .وترشدنا قمينا األساسية املمتثلة يف “المتكني”
و“االبتاكر” و“الزناهة” يف أمعالنا وقرارات العمل اليومية اليت نتخذها.
عالوة عىل ذلك ،تلزتم  ASSA ABLOYوموظفوها جتاه مجيع أحصاب
املصلحة مبراعاة مستويات عالية من الزناهة واإلنصاف يف املعاملة.
وهذا هو أساس وسبب وضع  ASSA ABLOYملدونة قواعد السلوك .لذا،
ُي طلب من مجيع املوظفني االمتثال ملدونة قواعد السلوك اخلاصة بنا.

٣

من مه األخشاص الذين ترسي علهيم مدونة قواعد السلوك؟
ترسي مدونة قواعد السلوك عىل مجيع موظفينا .مكا أن رشكة
 ASSA ABLOYلدهيا مدونة قواعد سلوك رشاكء العمل واليت ترسي
عىل مجيع رشاكء العمل الذين يقدمون منتجات أو خدمات
لرشكة  ASSA ABLOYأو املتعهدين أو املنوطني بالترصف لصاحل
الرشكة أو بالنيابة عهنا ،مثل املوردون (واملتعاقدون من الباطن
مىت مت تلكيفهم عند معلهم مع  )ASSA ABLOYواملستشارون
واملوزعون والوكالء واملمثلون اآلخرون.
االمتثال القانوين
حترتم  ASSA ABLOYالقوانني واللواحئ اخلاصة بالدول اليت تعمل
هبا .مكا أن مدونة قواعد السلوك ال حتل حمل الترشيعات ،ويف
حال وجود أي تعارض بيهنام ،فإن األولوية تكون للترشيعات .وإذا
اكنت مدونة قواعد السلوك تنص عىل معيار أكرث رصامة من
الترشيعات القامئة ،فإن العكس هو الذي يرسي .ترسي مدونة
قواعد السلوك باللغة اإلجنلزيية .وإذا توفرت إصدارات بلغات
أخرى هلذا املستند ،فإهنا ألغراض الرتمجة فقط.

٤

اإلبالغ عن املخاوف
إذا انتابت أي من املخاوف أي موظف أو اكن لديه رغبه يف تقدمي
شكوى أو اإلبالغ عن أي انهتاك ،فيجب إبالغ املدير املبارش أو
ممثل اإلدارة احمللية أو املوظف احمليل املسؤول عن املشالك ذات
الصلة مبدونة قواعد السلوك .إذا واجه املوظف أي صعوبات يف
طرح إحدى املشالك حمل ًي ا ،فميكنه االتصال باملكتب الرئييس
لرشكة  .ASSA ABLOYوميكن ً
أيض ا استخدام المنوذج املوجود يف
امللحق  .Iوسيمت التعامل مع املعلومات اخلاصة باملوظف برسية،
ولن تهتاون رشكة  ASSA ABLOYمع أي انتقام ضد أي موظف
نتيجة اإلبالغ ،حبسن نية ،عن انهتااكت مدونة قواعد السلوك.
التطبيق والرقابة
تراقب رشكة  ASSA ABLOYتطبيق مدونة قواعد السلوك .ويمت
التعامل مع االنهتااكت عىل الفور.

ستوكهومل ٤ ،فرباير ٢٠١٩
نيكو ديلفوكس ،الرئيس واملدير التنفيذي

٥

١۔ أخالقيات العمل

١.١۔ عام
حترتم  ASSA ABLOYالقوانني واللواحئ اخلاصة بالدول اليت تعمل هبا
مكا تطلب من موظفهيا االمتثال هلا أيضا .وال تقبل ASSA ABLOY
بأي أنشطة فساد ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص ،الرشوة
وتضاربات املصاحل والغش واالبزتاز واالختالس وإثراء الذات
واملدفوعات غري القانونية للمتيزي يف املعاملة أو اخلدمة.

ميكن العثور عىل مزيد من اإلرشادات والتفاصيل حول أخالقيات
العمل يف قسم “االمتثال” وقسم “محاية البيانات” عىل الشبكة
الداخلية لرشكة .ASSA ABLOY
١.٢۔ التحقيق احلكويم
تتعاون  ASSA ABLOYبشأن أي حتقيق حكويم حسب األصول.
١.٣۔ قوانني املنافسة ومنع االحتاكر
ال تدخل  ASSA ABLOYيف اتفاقيات أو ممارسات مناهضة
لملنافسة .وختتلف قوانني منع االحتاكر واملنافسة من دولة
ألخرى ،إال إن املبادئ األساسية تظل ممتاثلة .وحتدد مدونة قواعد
السلوك هذه املبادئ األساسية ،وميكن العثور عىل مزيد من
اإلرشادات والتفاصيل يف قسم “االمتثال” عىل الشبكة الداخلية
لرشكة .ASSA ABLOY

٦

جيب عىل املوظفني جتنب أي نوع من اتفاقيات مناهضة املنافسة
أو املامرسات املتفق علهيا أو التفامه املشرتك أو غري ذلك مع أي
من منافيس  ASSA ABLOYالفعليني أو احملمتلني .مكا أن تبادل
املعلومات احلساسة ذات الصلة باملنافسة مع املنافسني واملنافسني
احملمتلني معل غري قانوين يف معظم الترشيعات .وجيب إيالء
العناية اخلاصة عند حضور اجمتاعات النقابات املهنية.
ُي ظر عىل املوظفني االتفاق عىل أسعار إعادة البيع مع رشاكء
العمل أو وضع حد أدىن لألسعار اليت يبيع هبا رشاكء العمل
منتجات  .ASSA ABLOYويوفر برناجم رشكة  ASSA ABLOYاخلاص
باالمتثال لملنافسة ومنع االحتاكر (املوجود يف قسم “االمتثال”
عىل الشبكة الداخلية لرشكة  )ASSA ABLOYاملعلومات حول أنواع
السلوكيات األخرى املتعلقة بالعمالء ورشاكء العمل اليت قد تكون
غري قانونية.
١.٤۔ محاية البيانات
تتعامل رشكة  ASSA ABLOYمع البيانات الخشصية بطريقة
مسؤولة وجديرة بالثقة وممتثلة .ومن أجل تهسيل االمتثال ،تب نّت
 ASSA ABLOYبرناجم االمتثال العاملي محلاية بيانات ASSA ABLOY
(“ ،)”DPCPاستنادًا إىل مبادئ محاية البيانات املعرتف هبا عامل ًي ا.
وجيب عىل موظيف  ASSA ABLOYاالمتثال لربناجم  DPCPباإلضافة
إىل القوانني احمللية املعمول هبا عند معاجلة البيانات الخشصية.

٧

توجد سياسات برناجم االمتثال العاملي محلاية بيانات
)” ASSA ABLOY (“DPCPوإجراءاته عىل الشبكة الداخلية لرشكة
 ASSA ABLOYو ُت تاح ملوظيف الرشكة للرجوع إلهيا.
مبادئ محاية البيانات العاملية
يتعني اتباع مبادئ محاية البيانات الع املية املنصوص علهيا يف
برناجم  DPCPعند قيام  ASSA ABLOYمبعاجلة البيانات الخشصية.
وجيب أن تكون مجيع املعاجلات مربرة ،مكا جيب عدم استخدام
البيانات الخشصية إال ألغراض العمل احملددة والرصحية واملرشوعة.
جيب أن تكون البيانات الخشصية اكفية ودقيقة وحديثة
ومقترصة عىل ما هو رضوري للغرض وجيب عدم ختزيهنا لفرتة
أطول مما هو رضوري ألغراض املعاجلة .وجيب مضان أمان هذه
البيانات ورسيهتا عىل النحو املالمئ.
التربير من أجل املعاجلة
قبل معاجلة  ASSA ABLOYللبيانات الخشصية ،جيب حتديد التربير
املناسب وتوثيقه .هناك أربعة أسباب رئيسية ذات صلة برشكة
 ASSA ABLOYلتربير معاجلة البيانات الخشصية :االلزتام القانوين؛
وتنفيذ عقد مع الفرد؛ واملصاحل التجارية املرشوعة؛ واملوافقة.

٨

الشفافية وحقوق األفراد
لضامن معاجلة عادلة وشفافة جيب عىل رشكة
إبالغ األفراد عند معاجلهتا لبياناهتم الخشصية .باستخدام لغة
واحضة وهسلة الفهم ،ينبيغ إعالم األفراد ،عىل سبيل املثال،
بالغرض من املعاجلة ،واألساس القانوين أو التربير ،وفرتة
االحتفاظ ،وهوية املؤسسة املسؤولة ،واحلقوق السارية للفرد.
ASSA ABLOY

جيب إحالة الطلبات املقدمة من ِق بل األفراد أو بالنيابة عهنم
بشأن البيانات الخشصية اليت تتحمل  ASSA ABLOYمسؤوليهتا
إىل الخشص املعني للتعامل مع هذه الطلبات يف أقرب وقت
ممكن.
اتفاقيات معاجلة البيانات
جيب أن تربم  ASSA ABLOYاتفاقيات خطية حتدد الزتامات لك
األطراف فميا يتعلق مبعاجلة البيانات الخشصية بغض النظر
معا إذا اكنت  ASSA ABLOYتشرتي اخلدمات نفهسا أو تعمل
مكورد يقوم باملعاجلة نيابة عن مؤسسة أخرى.
ِّ
تجسيل أنشطة املعاجلة
ُي طلب من رشاكت
معاجلة البيانات.

ASSA ABLOY

االحتفاظ بجسل مجليع أنشطة

٩

أمان البيانات الخشصية
استنادًا إىل مستوى املخاطر اليت تنطوي علهيا معاجلة
البيانات الخشصية ،يتعني عىل  ASSA ABLOYتطبيق إجراءات
فنية وتنظميية من شأهنا مضان توفري مستوى مناسب من
األمان .ويمشل ذلك التشفري وإخفاء اهلوية ومضان الرسية.
التعامل مع انهتاك البيانات
ﺠﻳﺐ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ انهتااكت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻲﺘ يمت كتشافها أو
االشتباه فهيا ﻓﻤﻴﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺸﺼﻴﺔ عىل الفور وف ًق ا
لإلجراءات املقررة للتعامل مع احلوادث وتقيمي انهتااكت البيانات
واإلبالغ.
نقل البيانات الخشصية
جيوز تقييد نقل البيانات الخشصية خارج الدولة اليت مت مجعها
فهيا أو حظره مبوجب القانون احمليل .وقبل نقل البيانات
الخشصية خارج الدولة اليت مت مجعها فهيا ،جيب أن يكون لدى
 ASSA ABLOYأساس قانوين موثق لنقل تلك البيانات.

١٠

١.٥۔ ماكحفة الفساد
ال تقبل  ASSA ABLOYالفساد بأي شلك من األشاكل .وهذا يعين
أن  ASSA ABLOYحتظر عىل موظفهيا تقدمي أو قبول أي عرض أو
وعد أو دفع أو هدية بأي يشء ذي قمية إىل أي فرد بنية التأثري
غري املالمئ يف قرار يتخذه هذا الفرد .وباملثل ،هذا ً
أيض ا يعين أنه
ُي ظر عىل موظيف  ASSA ABLOYقبول أي يشء ذي قمية رشيطة
أن يكون هناك نية للتأثري غري املالمئ يف معلية اختاذ القرار.
تتضمن رسائل
ما ييل من بني أشياء

ASSA ABLOY

أخرى :

الرئيسية املتعلقة مباكحفة الفساد

االستضافة واهلدايا
جيب أن تكون قمية االستضافة واهلدايا ،سواء مت تقدميها أو
قبوهلا ،حمدودة القمية فميا يتعلق بأغراض العمل املرشوعة وتكون
موثقة جي دًا ومعقولة .جيب التعامل مع أنشطة البيع والرشاء وفق
أقىص درجات الزناهة .ومع إيالء العناية الواجبة ،ميكن قبول
االستضافة واهلدايا والنفقات ذات القمية البسيطة باستثناء عندما
قد تؤثر هذه الرتتيبات بشلك غري مالمئ يف نتاجئ املعامالت
التجارية .وعليك جتنب األنشطة اليت قد تعيط حىت تصو ًرا بعدم
الزناهة .وبصفة خاصة ،جيب مراقبة اإلنفاقات اليت تتضمن
مسؤويل أو موظيف القطاع احلكويم أو القطاع العام أو
السياسيني أو الخشصيات أو اهليائت العامة األخرى عن كثب.
يف العديد من الدول ،يكون تقدمي االستضافة واهلدايا والنفقات
إىل هذه الخشصيات احلكومية أو العامة أمر غري قانوين.
١١

ممثلو األمعال
قد تتحمل رشكة  ASSA ABLOYاملسؤولية عن األخطاء اليت
يرتكهبا رشاكء العمل املتعهدون أو املنوطون بالترصف لصاحلها
أو بالنيابة عهنا .لذا ،جيب مراقبهتم بعناية واستخدامهم فقط
يف أغراض العمل املرشوعة وفق رشوط معقولة جتار ًي ا عىل
أساس منصف للطرفني .وجيب عىل هؤالء املتعهدين بالعمل
لصاحل رشكة  ASSA ABLOYأو بالنيابة عهنا االمتثال ملدونة قواعد
سلوك رشاكء العمل اخلاصة بالرشكة ذاهتا.
اخلصم والتخفيضات والعموالت واملاكفآت
قد ُت ستخدم ختفيضات األسعار الكبرية والتعويضات لتهسيل
الرشوة .لذا جيب أن تكون رشوط هذه الرتتيبات مدونة كتاب ًي ا
ومعقولة جتار ًي ا.
مدفوعات التهسيل
ال تدفع رشكة
اإلكراميات.
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ما ُي مسى مبدفوعات التهسيل أو

اإلهسامات السياسية
ال تقوم  ASSA ABLOYبأي إهسامات سياسية .جيب أال تتضمن
مشاركة األفراد يف السياسة ،مبا يف ذلك التربعات ،استخدام
أموال  ASSA ABLOYأو وقهتا أو معداهتا أو مواردها أو مرافقها أو
عالمهتا التجارية أو امسها.

١٢

اإلهسامات اخلريية والرعايات
تدمع  ASSA ABLOYاملجموعات اخلريية يف األغراض املرشوعة.
وجيب أن هتدف التربعات إىل إفادة املجمتع وبالطريقة اليت جتسد
املسؤولية املجمتعية للرشاكت .وباإلضافة إىل ذلك ،ال تستخدم
 ASSA ABLOYاإلهسامات اخلريية أو الرعايات كذريعة للرشوة.
ملزيد من اإلرشاد ،راجع قسم “االمتثال” عىل الشبكة الداخلية
لرشكة .ASSA ABLOY
١.٦۔ الجسالت والتقارير
تعد نزاهة نظام حفظ الجسالت واإلبالغ لدى رشكة ASSA ABLOY
أمر ذي أمهية قصوى .فيجب عىل املوظفني إيالء الرعاية اخلاصة
للتأكد من إعداد الجسالت ومراجعهتا بشلك دقيق واكمل ،سواء
اكنت ُم عدة لالستخدام الداخيل أو اخلاريج.

١٣

١.٧۔ تضارب املصاحل
جيب جتنب تضارب املصاحل بني املوظفني والرشكة .ويف حال
حدوث هذا التضارب ،أو إذا اكن هناك قلق من حدوثه ،جيب عىل
املوظف إبالغ الرشكة كتاب ًي ا ومناقشة األمر مع مديره املبارش.
يتعلق تضارب املصاحل باجلوانب التالية من بني أشياء أخرى:
• أنشطة العمل اخلارجية
• املصلحة املالية الخشصية
• املعلومات الداخلية
• توظيف أفراد األرسة واألصدقاء املقربني والرشاء مهنم والبيع إلهيم
١.٨۔ املعلومات الرسية
جيب التعامل مع أي معلومات من شأهنا أن تعرض ،إذا مت
اإلفصاح عهنا ،رشكة  ASSA ABLOYللحرمان من أي مزية تنافسية
عىل أهنا رسية وال جيوز اإلفصاح عهنا إال للخشص الذي يف
حاجة إلهيا ألداء العمل بالرشكة.
١.٩۔براءات االخرتاع والعالمات التجارية وحقوق التأليف
والنرش
تقر  ASSA ABLOYبأن أمساهئا التجارية وعالماهتا التجارية ذات قمية
كبرية .وتكون أي اخرتاعات جديدة أو معليات أو أمعال تأليف أو
تقدم تقين أو حلول فريدة ملشكالت العمل مت تطويرها أو اكتشافها
خالل مدة وفرتة العمل لدى  ،ASSA ABLOYملكية لرشكة .ASSA ABLOY

١٤

١.١٠۔ براجم المكبيوتر
متتثل  ASSA ABLOYحلقوق الطبع والنرش والتأليف اخلاصة برباجم
المكبيوتر ،وتلزتم بالقوانني واللواحئ املعمول هبا فميا يتعلق
باستخدام براجم المكبيوتر ،وتطلب من مجيع موظفهيا االلزتام
بالقوانني واللواحئ املعمول هبا ،عىل سبيل املثال ال احلرص ،عدم
نسخ أي براجم ما مل يحمس الرتخيص بذلك عىل وجه التحديد.
١.١١۔ لواحئ الرقابة عىل الصادرات
ُي عد االلزتام بلواحئ الرقابة عىل الصادرات املعمول هبا أم ًرا بالغ
األمهية بالنسبة لرشكة  ASSA ABLOYنظ ًرا ألن هذه اللواحئ غال ًب ا
ما هتدف إىل احلد من األنشطة اليت ال تدمعها ،ASSA ABLOY
عىل سبيل املثال ،اإلرهاب.
ميكن العثور عىل املزيد من اإلرشاد عىل الشبكة الداخلية لرشكة
 ASSA ABLOYحتت قسم “االمتثال”.

١٥

٢۔ املراسالت

٢.١۔ عام
يتعني أن تكون مجيع املراسالت اليت تمت بالنيابة عن رشكة
 ،ASSA ABLOYبغض النظر عن وسيلة املراسالت املستخدمة ،متوافقة
مع سياسات الرشكة وقمي العمل اخلاصة هبا .جيب أن يمتتع
موظفو  ASSA ABLOYباالحرتافية واألمانة والدقة والزتام الرسية دا ً
مئ ا
يف مراسالهتمُ .ي ظر مناقشة أو نرش معلومات الرشكة احلساسة
أو غري املعلنة .ملزيد من التوجيه ،راجع سياسة اإلفصاح اخلاريج
لرشكة  ASSA ABLOYباإلضافة إىل سياسة مراسالت اإلنرتنت
وسياسة اإلعالم االجمتايع العاملية عىل املوقع اإللكرتوين للرشكة.

٢.٢۔ املراسالت اإللكرتونية واستخدام اإلنرتنت
جيب التعامل مع املراسالت اإللكرتونية بالطريقة نفهسا اليت يمت
التعامل هبا مع مراسالت العمل اخلطية األخرى فميا يتعلق باحملتوى
واللغة الرمسية والتعامل مع الوثائق .وجيب استخدام خدمات مراسلة
الرشكة واإلنرتنت يف األغراض اخلاصة بالرشكة فقط ،ومن مث تكون
مجيع املراسالت ملكية للرشكة .يف العديد من الدول ،تعد رشكة ASSA
 ABLOYمسؤولة قانو ًن ا عن محاية نفهسا وموظفهيا من االستخدام
غري املالمئ هلذه األدوات .ومن مث ،حتتفظ رشكة  ASSA ABLOYحبقها
يف مراقبة استخدام الربيد اإللكرتوين واإلنرتنت.
٢.٣۔ حمادثات اهلاتف
ال تراقب رشكة  ASSA ABLOYاملاكملات اهلاتفية إال ألسباب خاصة
مثل التدريب .ويمت االتفاق عىل أي حالة مراقبة بني املوظف
والرشكة مسب ًق ا .مكا يمت إبالغ أي طرف آخر بأمر املراقبة مسب ًق ا.
١٦

٣۔ حقوق اإلنسان ومعايري العمل
٣.١۔ معالة األطفال
ال تقبل رشكة  ASSA ABLOYمعالة األطفال .وتقر رشكة
 ASSA ABLOYحبقوق الطفل يف امحلاية من االستغالل
االقتصادي ومن القيام بأمعال حيمتل أن تكون خطرة عىل
الصحة البدنية أو العقلية أو الروحية أو ضارة بالمنو األخاليق أو
االجمتايع ،أو تتعارض مع تعلمي الطفل.
الطفل يف هذا السياق هو لك من يقل معره عن  15عامًا أو 14
عا ًم ا وفق االستثناءات يف الدول النامية مكا هو منصوص هيلع
يف املادة  2.4من اتفاقية منمظة العمل الدولية رمق  138بشأن
احلد األدىن لعمر الطفل .ويف حال مت حتديد معر أكرب يف
الترشيعات احمللية ،فإنه يمت العمل هبذا العمر.

وبعض الدول تستخدم التعريف “العامل الصغار” مع األخشاص
الذين تتجاوز أمعارمه معر احلد األدىن ،وهذا يعين أنه قد يكون
هناك قيود قانونية بشأن نوع العمل املمسوح هلم القيام به.
٣.٢۔ العاملة القرسية أو الخسرة
ال توظف  ASSA ABLOYوال تقبل أي شلك من أشاكل العمل
القرسي أو الخسرة أو توظيف الجسناء أو العامل غري الرشعيني.
وحيق مجليع العامل مغادرة ماكن العمل واإلقامة (إن وجدت)
حبرية يف غري ساعات العمل.

١٧

٣.٣۔ احلرية النقابية واملفاوضة امجلاعية
يمتتع موظفو  ASSA ABLOYحبرية االنضامم إىل أو إنشاء رابطة
وفق اختيارمه احملض والتنظمي والتفاوض بشلك مجايع وفردي
وفق القوانني واللواحئ احمللية .وال جيوز أن يتعرض أي موظف
خلطر التحرش أو االنتقام منه بسبب ممارسته هلذه احلقوق.
٣.٤۔ عقود العامل وساعات العمل والتعويض
متتثل  ASSA ABLOYللقوانني واللواحئ احمللية خبصوص عقود
العامل وساعات العمل ،مبا يف ذلك العمل اإلضايف والتعويض
عن العمل اإلضايف .جيب دفع الرواتب بشلك منتظم واالمتثال
لتطبيق الترشيعات احمللية ووضع السوق احمليل .وحيق
للعاملني احلصول عىل يوم عطلة واحد عىل األقل يف األسبوع
والتوقف عن العمل يف األعياد الوطنية واحمللية .جيب منح
املوظفني اإلجازة السنوية املنصوص علهيا واإلجازة املرضية
وإجازة األمومة/إجازة األبوة دون أي تداعيات سلبية.
٣.٥۔ المتيزي والتحرش والتنوع
تقدر  ASSA ABLOYوتعزز التنوع والتوازن بني اجلنسني .وتوفر
 ASSA ABLOYبيئة معل ُي عامل فهيا امجليع باحرتام وكرامة ُ
وت نح
فهيا الفرص العادلة واملتساوية للتطور .لذلك ال تهتاون
 ASSA ABLOYمع أي شلك من أشاكل المتيزي أو التحرش يف
أماكن العمل بسبب العرق أو اإلنمتاءات العرقية أو التوجه
اجلنيس أو النوع أو الدين أو السن أو اإلعاقة أو الرأي السيايس
أو اجلنسية أو أي عامل آخر حيمتل المتيزي عىل أساسه.
١٨

٣.٦۔ جسالت التوظيف والجسالت الطبية
يمت احلفاظ عىل رسية جسالت التوظيف والجسالت الطبية وال
يمت الكشف عهنا ألي خشص سوى مبوجب القانون أو مبوجب
املوافقة اخلطية لملوظف املعين .ويمت حفظ الجسالت الطبية
لملوظف بشلك منفصل عن مجيع جسالت املوظفني اآلخرين
داخل خزائن مغلقة أو ما مياثلها.
٣.٧۔ تعايط الكحول و/أو املخدرات
تعمل  ASSA ABLOYعىل حنو فعال إلزالة أي خماطر مباكن العمل.
فينبيغ عىل املوظفني عدم التواجد يف مباين الرشكة أو داخل ماكن
العمل إذا اكنوا حتت تأثري الكحول أو اكنوا متأثرين به عىل حنو
سليب إىل احلد الذي ُي ضعف من قدرة املوظف عىل أداء مهام معله.
ال تهتاون  ASSA ABLOYبشأن املخدرات وال تحمس لملوظفني بالتواجد
يف مباين الرشكة أو داخل ماكن العمل إذا اكنوا حتت تأثري املخدرات.
٣.٨۔ مصلحة املسهتلك
تضمن  ASSA ABLOYاستيفاء منتجاهتا وخدماهتا ملتطلبات الصحة
والسالمة املعمول هبا ،إىل جانب نرش املعلومات ذات الصلة
والرضورية اخلاصة هبذه املنتجات واخلدمات عرب القنوات املالمئة.
٣.٩۔ التواصل مع املجمتع
هتدف  ASSA ABLOYإىل العمل كرشكة وطنية أ ًي ا اكن ماكن معلها
باإلضافة إىل دمع املجمتعات احمللية واإلقلميية والعاملية بالطرق
املالمئة.
١٩

٤۔ البيئة

٤.١۔ البيئة واالستدامة
تستويف  ASSA ABLOYاملتطلبات القانونية املتعلقة بالبيئة وتتوقع
من مجيع وحداهتا احلصول عىل التصارحي والرتاخيص القانونية
لعملياهتا التشغيلية .و ُي توقع من مجيع املوظفني تقدمي الدمع
ومحتل املسؤولية حيال األداء البييئ لرشكة  .ASSA ABLOYتجشع
 ASSA ABLOYعىل التمنية ونرش التقنيات الصديقة للبيئة.
وتتطلب  ASSA ABLOYمن مجيع الوحدات ذات التأثري البييئ
الكبري تطبيق أنمظة إدارة بيئية قابلة لالعمتاد.
مكا تسىع  ASSA ABLOYدا ً
مئ ا إىل إجياد طرق لتقليل اسهتالك
املوارد ،مبا يف ذلك الطاقة والنفايات واملياه ومنع التلوث وتقليل
مستويات الضوضاء إىل املستويات املقبولة وحتسني األثر البييئ
لعملياهتا ومنتجاهتا عىل طول سلسلة القمية .جيب ومس املواد
الكمييائية واملواد اخلطرة عىل النحو املالمئ وختزيهنا بأمان
وتدويرها وإعادة استخدامها والتخلص مهنا بالشلك الصحيح.
ملزيد من اإلرشاد حول استخدام املواد اخلطرة ،راجع املوقع
اإللكرتوين لرشكة .ASSA ABLOY

٢٠

٥۔ الصحة والسالمة

٥.١۔ بيئة العمل
تعمل  ASSA ABLOYبطريقة منمظة فميا يتعلق بالصحة والسالمة
وتلزتم بتوفري بيئة معل آمنة .وجيب التقليل من املخاطر اليت قد
تسبب احلوادث أو تضعف من حصة وسالمة املوظفني .ومن مث،
جيب حتديد خماطر الصحة والسالمة املهنية وتقيميها وإدارهتا
من خالل معلية ختلص من املخاطر مرتبة حسب األمهية و/أو
الضوابط اهلندسية و/أو الضوابط اإلدارية.
تمشل بيئة العمل اآلمنة عوامل مثل ،أن تكون مناطق العمل
نظيفة وخالية من التلوث إىل جانب سالمة اآلالت املستخدمة يف
اإلنتاج وعدم انطواهئا عىل خماطر تتعلق بصحة املوظفني إىل
جانب االلزتام بالتعلميات اخلاصة باستخدام معدات العمل
وامحلاية الخشصية .مكا جيب أن تكون بيئة العمل مضاءة
بشلك جيد وأن تكون مستويات درجة احلرارة والضوضاء هبا
مقبولة .وعندما تكون مستويات الضوضاء أعىل من املستويات
املقبولة ،جيب استخدام معدات امحلاية الخشصية مثل معدات
محاية األذن .وجيب عىل مجيع الوحدات توفري غرف تبديل
مالبس اكفية ونظيفة ومحامات ومراحيض منفصلة للرجال
والنساء .جيب أن يتلىق زائرو  ASSA ABLOYاملعلومات حول مبادئ
الصحة والسالمة اخلاصة بنا أثناء زيارة مرافقنا.

٢١

ويتحمل مقاولو  ASSA ABLOYاملسؤولية عن أماهنم .ومع ذلك،
تتطلب  ASSA ABLOYمن املقاولني املشاركة يف معلية السالمة لدهيا
والتخطيط لسيناريوهات خماطر خمتلفة .ويمت حث املقاولني عىل
اإلبالغ عن خماوفهم حيال ممارسات الصحة والسالمة اليت
جيدوهنا غري متفقة مع مبادئ  ASSA ABLOYلبيئة معل آمنة.
وجيب عىل  ASSA ABLOYالعمل عىل توفري ظروف معل عادلة من
شأهنا حتفزي مجيع املوظفني عىل تقدمي أفضل أداء.
٥.٢۔ البناء والسالمة من احلريق
ً
ينبيغ أن يمت ختزين املعدات واملواد اخلطرة وف ق ا للقواعد
والسياسات املعمول هبا .وجيب أن تكون هنالك خمارج طوارئ
محتل الفتات واحضة .مكا جيب عدم إعاقة املخارج واحلرص عىل
أن تكون مضاءة جي دًا .وينبيغ عىل مجيع املوظفني احلصول
عىل معلومات حول ترتيبات السالمة مثل خمارج الطوارئ
وطفايات احلريق ومعدات اإلسعافات األولية وما إىل ذلك .مكا
ينبيغ عرض خطة اإلخالء يف لك طابق من املبىن .وينبيغ
اختبار جهاز إنذار احلريق وإجراء تدريبات اإلخالء بصفة دورية.

امللحق  :١اإلبالغ عن عدم االمتثال

إنين عىل دراية بأي موقف قد ال ميتثل ملدونة قواعد السلوك اخلاصة برشكة
وصف التضارب احملمتل أو الفعيل وفق مدونة قواعد السلوك :

ABLOY

.ASSA

٥.٣۔ اإلسعافات األولية والرعاية الطبية
جيب أن تكون معدات اإلسعافات األولية متاحة يف املواقع
املناسبة وجيب تدريب خشص واحد عىل األقل يف لك ماكن يف
جمال اإلسعافات األولية األساسية .وجيب االتصال باملمرضة أو
الطبيب إذا لزم األمر يف حال وقوع حادث يف املبىن .وينبيغ
للرشكة تغطية تاكليف الرعاية الطبية لإلصابات اليت يتكبدها
العاملون يف ماكن العمل إذا مل يمت تغطيهتا من خالل التأمني
أو الضامن االجمتايع ،رشيطة أال يكون هنالك انهتاك لقواعد
السالمة املنصوص علهيا.

االمس وتفاصيل بيانات التواصل

ُي رىج إرسال هذا التقرير إىل :

Code of Conduct function
ASSA ABLOY AB
Box 70340

SE-107 23 Stockholm, Sweden

أو إىل :

code@assaabloy.com

(اختياري) :

تلزتم  ASSA ABLOYحبامية بياناتك الخشصية .يف مدونة
قواعد السلوك  -إشعار اخلصوصية (الذي ميكنك العثور
هيلع يف https://www.assaabloy.com/en/com/menu/
 )/code-of-conduct-privacy-noticeميكنك االطالع عىل املعلومات
اخلاصة بكيفية معاجلة  ASSA ABLOYللبيانات الخشصية
اليت تتلقاها وتستخدمها فميا يتعلق مبخاوف مدونة قواعد
السلوك وكيف ميكنك االتصال بنا إذا اكنت لديك أسئلة
إضافية حول معاجلتنا لبياناتك الخشصية.

٢٤

مجموعة  ASSA ABLOYيه رشكة
رائدة عامل ًي ا يف توفري حلول
الوصول .حنن نساعد األخشاص
لك يوم عىل أن حيظوا باألمن
انفتاح ا.
واألمان وجتربة عامل أكرث
ً
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