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رسالة من الرئيس التنفيذي
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6

رسالة من جوناس

رسالة من الرئيس التنفيذي
في إلكترولكس ،نتبع إطار عمل إستراتيجي نسترشد به في سلوكياتنا ،ونعمل وفق توجيهاته ،ونستلهم به في
التواصل مع اآلخرين .يتألف إطار العمل هذا من هدفنا ونموذج األعمال والطريق المؤدية إلى النمو المربح.
وتمثل قواعد السلوك في إلكترولكس جزءًا أساسيًا من إستراتيجيتنا .حيث إنها تعد مقدمة ألهم السياسات
ً
فضل عن كونها دليل لطريقة إلكترولكس في ممارسة األعمال.
والمبادئ المتبعة لدينا،
ً
راسخا بالتصرف دومًا بأخالقية واحترام لحقوق اإلنسان .والتصرف األخالقي واحترام حقوق
إن لدينا التزامًا
اإلنسان هو مسؤولية جميع األشخاص ،بدءًا من اإلدارة العليا .وإنني على يقين تام من أهمية النهج األخالقي
لنجاح الشركة.
فالسلوكيات ،التصرفات غير القانونية او غير األخالقية من جانب إلكترولكس ،أي من ممثلي المجموعة من
ً
فضل عن مصداقيتها ونزاهتها ،ولن يتم
السهل أن تشوه سمعة المجموعة التي قامت ببناءها على المدى البعيد
التساهل مع هذه األمور.
ويتوقف األمر على كل فرد منا في أن نجعل من الشركة مكا ًنا نفخر بالعمل فيه ،حيث ُتمارس فيه جميع األعمال
و ُتتخذ فيه جميع القرارات وفق مبادئ األخالقيات ،النزاهة ،احترام األشخاص وما يحيط بنا.
يمكنك مطالعة قواعد السلوك لمعرفة األمور المتوقعة منك .استخدمه كمرجع ودليل .تذكر أن القواعد ال يمكن
أن تغطي جميع المواقف التي قد تواجهها وفي بعض األحيان تكون الطريقة المناسبة للتصرف غير واضحة.
إذا كان لديك أي استفسار ،فال تتردد في طلب الحصول على التوجيه الالزم.
جوناس

قواعد السلوك في إلكترولكس
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مقدمة إلى قواعد السلوك
في إلكترولكس

7

رسالة من جوناس

مقدمة إلى قواعد السلوك

ما الذي تنطبق عليه قواعد السلوك وما هي طريقة استخدامها؟
تنطبق هذه القواعد على جميع موظفي إلكترولكس وعلى جميع الممثلين اآلخرين الذي يتصرفون بالنيابة عن
الشركة ،بما في ذلك الموظفين ،المستشارين ،المقاولين ،أعضاء اإلدارة العليا ،مجلس اإلدارة الدائمين والمؤقتين
في شركات مجموعة إلكترولكس.
يتحمل جميع الموظفين والممثلين اآلخرين مسؤولية االلتزام بتلك القواعد .ويتعين على الموظفين كذلك الرجوع
إلى سياسات وتوجيهات مجموعة إلكترولكس لما تشتمل عليه من تعليمات وتفاصيل .ويمكن العثور على تلك
السياسات والتوجيهات عبر البوابة اإللكترونية.

شركاء األعمال والموردون
تضع إلكترولكس ً
آمال كبيرة على الموردين وغيرهم من شركاء األعمال.
ونحن نلتزم بدعم أعلى معايير حقوق اإلنسان ،حقوق العمالة ،المسؤولية البيئية ومكافحة الفساد في جميع
ممارسات األعمال ،األمر الذي يعني أننا نطلب األمر ذاته من شركائنا.
إننا نتوقع من الموردين االلتزام بالمبادئ الواردة في المعايير القياسية للموردين في مكان العمل ،والتي تستند
إلى ذات المتطلبات المنطبقة على عملياتنا (ترد بالتفصيل في سياسة المجموعة فيما يتعلق بمكان العمل وتوجيه
المجموعة بشأن مكان العمل).
ويدعم برنامج المصادر الموثوقة القرارات المتعلقة بالمصادر من خالل تقييم الموردين المحتملين ،مراقبة أداء
الموردين ،تقديم التدريب داخل إلكترولكس وتقديم التدريب كذلك للموردين.
السياسات ذات الصلة:
المعايير القياسية للمجموعة بشأن الموردين في مكان العمل ،سياسة المجموعة بشأن
مكان العمل و سياسة المجموعة فيما يتعلق بالشراء
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مقدمة إلى قواعد السلوك
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يُتوقع من المديرين أن يكونوا قدوة حسنة
إن كنت مديرً ا في إلكترولكس ،فمن المتوقع منك أن تكون ً
مثال يحتذى به وأن تكون قدوة حسنة في سلوكياتك،
تصرفاتك وقراراتك .األمر الذي يعني أن عليك العمل بما يتفق وقواعد السلوك .إنك تلتزم بضمان حصول
الموظفين في فريقك على التدريب الالزم لمعرفة القواعد وااللتزام بها ،باإلضافة إلى السياسات والتوجيهات
المرتبطة بها .كما أنك تلتزم بالتصرف حيال جميع مخالفات القواعد وسياسات المجموعة واإلبالغ عنها .ولكونك
مديرً ا ،يمكنك طلب توجيهات من الموارد البشرية ،الشئون القانونية ،المراجعة الداخلية ،شئون االستدامة
او مسؤول السياسة ذات الصلة.

االمتثال القانوني
علينا أن نزاول أعمالنا مع االمتثال التام للقوانين واللوائح السارية على األعمال .كما أن علينا مزاولة جميع
األعمال طب ًقا لقواعد السلوك والسياسات والتوجيهات .وفي حالة تعارض القواعد مع القانون المحلي ،ينطبق
حينئ ٍذ األكثر صرامة منهما ،شريطة عدم مخالفة القواعد للقانون.

حينما يلتبس عليك األمر ،يمكنك طلب المشورة القانونية
االستشارات القانونية المناسبة من األمور الحيوية لحماية مصالح إلكترولكس ولضمان امتثالنا للقوانين واللوائح
ذات الصلة .ومن المحتمل أن تتعرض لمواقف ال تجدي قواعد السلوك معها نفعًا .وفي هذه المواقف ،عليك مناقشة
األمر مع المدير المباشر او المستشار القانوني بالشركة .وفي غياب المستشار القانوني بالفرع المحلي ،عليك
االتصال بإدارة الشئون القانونية للشركة في ستوكهولم.
ويوجد عدد من األمور والمواقف التي يتعين عليك استشارة المستشار القانوني بالفرع المحلي بشأنها.
ولمزيد من التوجيهات حول هذا األمر ،يمكنك مراجعة توجيه المجموعة فيما يتعلق باألمور التي تتطلب
استشارات قانونية.

رسالة من جوناس

مقدمة إلى قواعد السلوك
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متى تقع مخالفة
يخضع الموظفون الذين ال يلتزمون بأخالقيات العمل ،يخالفون قواعد السلوك او سياسات المجموعة هذه
إلجراءات تأديبية .واستنا ًدا إلى الوقائع والظروف ،قد تشمل هذه اإلجراءات الفصل من العمل.
وفي كثير من الحاالت ،تستند القواعد الواردة في قواعد السلوك وفي السياسات والتوجيهات ذات الصلة إلى
متطلبات القانون ،مما يعني أن عدم االلتزام من جانبك سوف يؤدي إلى توقيع إجراءات تأديبية وعقوبات قانونية
ضدك وكذلك ضد إلكترولكس.

اإلبالغ عن المخاوف  -سوف تحظى بالدعم
عند مواجهتك انتهاكات لقواعد السلوك ،أي من سياسات المجموعة ،فعليك إبالغ مديرك ،أي شخص ،قسم مناسب
آخر بالشركة بمخاوفك  -ويشمل ذلك الموارد البشرية ،الشئون القانونية ،المراجعة الداخلية ،شئون االستدامة،
مسؤول السياسة ذات الصلة ،اإلدارة المحلية ،على مستوى القطاع ،المجموعة.
يُعد خط المساعدة الخاص بأخالقيات العمل طريقة بديلة لإلبالغ عن سوء سلوك خطير في الحاالت التي ال تشعر
فيها بارتياح كموظف إزاء اإلبالغ من خالل القنوات الواردة أعاله .ومن خالل خط المساعدة الخاص بأخالقيات
العمل ،يمكنك اإلبالغ في أي وقت ومن أي مكان في العالم عبر النماذج المتوفرة عبر اإلنترنت اوالهاتف.
ويتم استقبال االتصال ،النموذج من قبل مضيف تابع لطرف خارجي مستقل لخط المساعدة الخاص بأخالقيات
العمل لشركة إلكترولكس ،ثم يُعاد توجيهه إلى الشخص المناسب في شركة إلكترولكس .ويمكنك عدم الكشف
1
عن هويتك.
من المتوقع من جميع الموظفين اإلبالغ عن أي معلومات تنطوي على تصرفات جنائية محتملة من جانب
أي من موظفي او ممثلي إلكترولكس.
ويجب على أي موظف يبلغ عن مخاوف أن يعلم أن إلكترولكس تنتهج سياسة صارمة بعدم االنتقام .ويضمن
ذلك عدم وجود أي تداعيات سلبية مرتبطة بالعمل ألي من الموظفين ممن قاموا بتحذير اإلدارة ،بحسن نية،
بانتهاكات محتملة لقواعد السلوك.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

 1تجدر اإلشارة إلى أن بعض البلدان تفرض قيو ًدا قانونية عند اإلبالغ عن مخاوف من خالل خط المساعدة الخاص
بأخالقيات العمل
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03

احترام الموظفين
والحقوق األساسية

تخوض إلكترولكس رحلة للوصول بالمعيشة إلى مستوى أفضل من خالل التصرف
وفق مبادئ االستدامة وخلق تجارب مثلى للموظفين والعمالء والسعي دومًا للتطوير.
وال يمكن إنجاز هذه الرحلة إال بواسطة أعظم أصول الشركة :الموظفون.
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حقوق اإلنسان

بيان حقوق اإلنسان
تسعى إلكترولكس إلى اكتساب ثقة كل شخص لمس
أعمالها ،من خالل إبراز التزامها باألخالقيات وحقوق
اإلنسان عبر األقوال واألفعال .سوف نتصرف دومًا
وفق األخالقيات واحترام حقوق اإلنسان على النحو
الوارد في الشرعية الدولية لحقوق االنسان والمواثيق
الرئيسية لمنظمة العمل الدولية.
إننا أحد الموقعين على الميثاق العالمي لألمم المتحدة،
كما أننا ندعم المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية للمؤسسات متعددة الجنسيات،
ً
فضل عن أننا نطبق المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة
بشأن األعمال وحقوق اإلنسان في عملنا للوقوف
على أي آثار سلبية على الموظفين وإصالحها والتي
تقع كنتيجة مباشرة او غير مباشرة لألعمال.
التوقعات مذكورة بالتفصيل في قواعد السلوك،
وفي سياسة إلكترولكس بشأن مكان العمل ،والمعايير
القياسية إللكترولكس فيما يتعلق بالموردين في مكان
العمل ،وسياسة مجموعة إلكترولكس حول الموظفين.
ويشتمل توجيه المجموعة بشأن مكان العمل وتوجيه
المجموعة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان على مزيد من
المتطلبات اإللزامية.
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احترام الموظفين

التأثير على الموظفين

ما يعنيه لك ذلك

علينا دومًا أن نراعي أثر األنشطة والقرارات التي نتخذها على الموظفين وعلى من
حولنا .وإننا نسعى إلى ممارسة األعمال بطريقة ال تلحق الضرر بالموظفين ،سواء
كان ذلك بشكل مباشر من جانبنا او غير مباشر من جانب شركاء األعمال
او الموردين.

إن دعم حقوق اإلنسان مسؤولية كل مدير وموظف
في إلكترولكس .في مجال عملك ،عليك أن تراعي
مدى تأثير العمليات واإلجراءات والقرارات على
الموظفين وأن تعمل على الحد من أي أثر سلبي.

حيث يرتبط جزء أساسي من حقوق اإلنسان بحقوق العمالة وظروف العمل .ويجب
احترام حقوق الموظفين وحقوق العاملين لدى الموردين ،شركاء األعمال على الدوام
وسوف نعمل على ضمان تطبيق أعلى معايير العمل.

وإن كنت تلحظ وقوع مخاطر متعلقة بحقوق اإلنسان
على الموظفين ،فيمكنك إبالغ مديرك ،أحد المدراء
األخرين او القسم المناسب بشأن ذلك .ويمكن اإلبالغ
عن المخاوف كذلك من خالل خط المساعدة الخاص
بأخالقيات العمل.

إننا ال نتساهل مع عمالة األطفال ،العمالة الجبرية ،التمييز ،التحرش ،إساءة التصرف،
كما نلتزم بعدد ساعات للعمل وأجور مقبولة ،وحرية تكوين الجمعيات والمفاوضة
الجماعية .تتصدر صحة وسالمة الموظفين قائمة األولويات وإننا نعمل للوقوف
على أي مخاطر متعلقة بالحوادث واألمراض وإدارتها والحد منها على الدوام.
السياسات والتوجيهات ذات الصلة:
سياسة المجموعة فيما يتعلق بالموظفين ،وسياسة المجموعة بشأن مكان العمل،
وتوجيه المجموعة حول حقوق اإلنسان

للحصول على توجيهات ،يمكنك التواصل مع إدارة
شئون االستدامة.
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ساعات العمل واألجور

ما يعنيه لك ذلك

في إلكترولكس ،يجب دعم التوازن بين العمل والحياة الشخصية.

ال يجب عليك قضاء أوقات إضافية في العمل بما
يحلق الضرر بك.

إننا نستهدف تطوير طريقة موثوقة فيما يتعلق باألجور .فعلى األقل ،يجب منح
الموظفين أجورً ا تتناسب مع الحد األدنى القانوني او تزيد عليه.
السياسات ذات الصلة:
سياسة المجموعة فيما يتعلق بالموظفين وسياسة المجموعة بشأن مكان العمل

باستثناء ظروف العمل االستثنائية ،يحق لك الحصول
على يوم إجازة واحد على األقل كل سبعة أيام.
ويجب أن تتوفر لديك معلومات واضحة بشأن شروط
وأحكام العمل بما في ذلك األجور وساعات العمل.
للحصول على توجيهات يمكنك التواصل مع الموارد
البشرية او إدارة شئون االستدامة.
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احترام األفراد

حرية تكوين الجمعيات والنقابات

تلتزم إلكترولكس ببناء عالقة هادفة مع الموظفين وتسعى دومًا إلى تطوير بيئة عمل
مفتوحة .إننا نستهدف إقامة حوار مفتوح وشفاف لمشاركة الموظفين وممثليهم بشكل
مباشر ،إذا اقتضى األمر ذلك .ويشتمل ذلك على حرية تكوين الجمعيات وحق
المفاوضة الجماعية.
السياسات ذات الصلة:
سياسة المجموعة فيما يتعلق بالموظفين وسياسة المجموعة بشأن مكان العمل

ما يعنيه لك ذلك

لديك حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها اوعدم
القيام بذلك.
على المديرين عدم منع الموظفين من ممارسة
حريتهم.
ويجب أن يكون الحوار بين النقابة/
ممثلي الموظفين واإلدارة هاد ًفا
يقوم على االحترام المتبادل.
للحصول على توجيهات ،يمكنك التواصل مع الموارد
البشرية او إدارة شئون االستدامة.
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ليس هناك مجال للتمييز.

ما يعنيه لك ذلك

ليس للتمييز مكان في بيئة العمل .ال يجوز ممارسة التمييز ضد أي شخص على أساس
الصفات ،المعتقدات الشخصية مثل النوع ،السن ،الدين ،الحالة االجتماعية ،الجنس،
الطبقة االجتماعية ،الخلفية االجتماعية ،المرض ،اإلعاقة ،الحمل ،األصل العرقي،
القومي ،الجنسية ،العضوية في منظمات العمال بما في ذلك النقابات ،االنتماء السياسي،
الميول الجنسي او ما شابه .تتم معاملة جميع الموظفين في حدود قدراتهم ،مؤهالتهم
الخاصة فيما يتعلق بأي قرار وظيفي.

احرص على أن تكون أي قرارات وظيفية تتخذها
بعيدة عن التمييز.

السياسات ذات الصلة:
سياسة المجموعة فيما يتعلق بالموظفين وسياسة المجموعة بشأن مكان العمل

للحصول على توجيهات ،يمكنك التواصل مع
الموارد البشرية.

بغض النظر عن االختالفات ،المناصب ،األعمار،
أنواع التمييز األخرى ،يجب معاملة اآلخرين باحترام
وكرامة وتقدير.
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احترام الموظفين

ليس لدينا تساهل مع التحرش

ما يعنيه لك ذلك

إنطال ًقا من التزامنا بتوفير بيئة عمل شاملة ومتنوعة ،فإنه يتحتم علينا عدم التساهل مع
حاالت التحرش والترهيب .كما ال يُسمح باإليذاء في العمل ،مثل توجيه تصرفات سلبية
متكررة نحو بعض الموظفين .ويجب أن يتعامل جميع الموظفين مع بعضهم البعض
بنوع من االحترام,الكرامة والتقدير.

أن تعامل الجميع باحترام وتقدير.

وقد يأخذ التحرش شكل التعليقات ،النميمة,النكات والمزاح المكتوب ،اللفظي ،اللغة
والتعليقات االفترائية ،العدائية ،األفعال المتسلطة التي يسيء فيها المسؤولون استخدام
مناصبهم من خالل اإلهانة ،الترهيب ،السلوك الخبيث.
السياسات ذات الصلة:
سياسة المجموعة فيما يتعلق باألفراد وسياسة المجموعة فيما يتعلق بمكان العمل

عدم إرسال رسائل بريد إلكتروني جنسية صريحة،
تلك التي تتضمن إيحاءات جنسية ،القيام بتعليقات،
سخرية مهينة حول عرق شخص ما ،دينه.
عدم طرح أسئلة فضولية عن الحياة الشخصية لشخص
ما وعدم تقديم الدعوات االجتماعية المتكررة ،الجنسية
غير المرغوب فيها.
عدم إساءة استخدام منصبك تجاه الموظفين األقل
فى المستوى الوظيفى.
عدم التزام الصمت عند المرور بموقف تجد
فيه أحد األفراد وهو يتعرض للترهيب ،التحرش.
للحصول على توجيهات ،يمكنك التواصل مع
إدارة الموارد البشرية.
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احترام الموظفين

ليس هناك تهاون مع عمالة األطفال ،العمالة الجبرية

ما يعنيه لك ذلك

ال تتساهل إلكترولكس مع عمل األطفال ،العمالة الجبرية ،اإلجبارية ،الغير شرعية
بأي صورة كانت.

عند مالحظتك وجود أي دالئل تشير إلى خطر عمالة
األطفال ،العمالة الجبرية ،الغير شرعية المرتبط بأي
من أنشطة إلكترولكس ،أنشطة الموردين ،شركاء
األعمال ،يمكنك االتصال بإدارة شئون
االستدامة ،إدارة الموارد البشرية.

باإلضافة إلى ذلك ،فإننا ال نتهاون مع أي إساءة معاملة ،استغالل ،نشاط جنسي
قد يحدث ألي من األشخاص ضد رغبته ،نظير أموال (دعارة) ،عند السفر
فى مأمورية عمل ،بأي صورة أخرى تمثل فيها الشركة.
السياسات ذات الصلة:
سياسة المجموعة فيما يتعلق باألفراد وسياسة المجموعة فيما يتعلق بمكان العمل

إن بيئة العمل لدينا تحث على الرفاهية والسالمة

تلتزم إلكترولكس دومًا بتطوير بيئة العمل الذى يساهم في األداء المستدام حتى يتسنى
لجميع الموظفين تقديم أفضل ما لديهم ألنها تعلم أن الموظفين هم العامل األهم في
تحقيق النجاح على المدى البعيد .إن التزامنا نحو السالمة و الصحة المهنية ال يقتصر
على ضمان االمتثال للقواعد والتشريعات.
حيث تمثل السالمة و الصحة المهنية ،لوية رئيسية في تصميم إجراءات العمل
وتطويرها وكيفية تنظيمنا ألنشطتنا .وتسعى إلكترولكس دومًا إلى الحد من اإلصابات
واألمراض المهنية في مكان العمل ،التخلص منها نهائيًا .وتتحمل اإلدارة ،على جميع
المستويات ،مسؤولية العمل على تقليل اآلثار السلبية المحتملة على األفراد.
السياسات ذات الصلة:
سياسة المجموعة فيما يتعلق باألفراد وسياسة المجموعة فيما يتعلق بمكان العمل

ما يعنيه لك ذلك

السالمة هي نتاج التزام جميع األفراد ،ويمكننا جميعًا
المساهمة في تحقيق بيئة عمل صحية وآمنة.
عليك دومًا اإللتزام بتعليمات السالمة في مكان العمل.
ضع في اعتبارك وجود أي مخاطر متعلقة بالسالمة،
الصحة المهنية والرفاهية في مكان عملك واقترح
كيف يمكن التصدي لتلك المخاطر.
للحصول على توجيهات ،يمكنك االتصال بإدارة
الموارد البشرية ،إدارة البيئة والسالمة و الصحة
المهنية.
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قواعد السلوك في إلكترولكس

04

عمل عادل وقانوني

قد تؤدي المخالفات القانونية إلى وقوع خصومة
ومطالبات بالتعويض وقد تؤدي في بعض الحاالت
إلى إجراء تحقيقات جنائية وفرض عقوبات بحق
الشركة واألفراد.

عمل قانوني و عادل

إننا نؤمن بالتنافس
العادل ونلتزم بقوانين مكافحة
االحتكار

ُتطبق قوانين مكافحة االحتكار وقوانين المنافسة في جميع أنحاء العالم للحفاظ على
المنافسة في سوق العمل .وتحظر تلك القوانين اإلتفاقيات ضد التنافس وإساءة استخدام
المناصب المسيطرة على السوق.
وإننا في إلكترولكس نؤمن بالسوق العادلة والتنافسية ونتنافس على أساس المنتجات
والعالمات التجارية والخدمات .ال نتخذ اإلجراءات غير القانونية بمقتضى قوانين
التنافس ومن المتوقع من جميع موظفي إلكترولكس االلتزام التام بالقوانين المتعلقة
بالتنافس العادل.
ثمة أنواع مختلفة من األنشطة التي ال تجيزها قوانين التنافس و تلك القواعد يتم
تطبيقها عند التعامل مع المنافسين والعمالء والموردين وغيرهم من شركاء األعمال.
السياسة ذات الصلة:
سياسة المجموعة بخصوص مكافحة االحتكار

20

ما يعنيه لك ذلك

عدم إبرام أي نوع من االتفاقيات ،التفاهمات مع أحد
المنافسين بشأن التسعير ،الشروط التجارية ،اإلنتاج،
التطوير الفني ،العطاءات ،العمالء ،مشاركة السوق،
غيرها من أنشطة السوق.
الحرص على عدم مناقشة المعلومات المتعلقة
بالتسعير ،األرباح ،التكاليف ،العطاءات ،العمالء،
التطور السوقي ،التطوير الفني ،غيرها من المعلومات
السرية مع المنافسين دون الحصول على موافقة مسبقة
من إدارة الشئون القانونية بالشركة.
احترام استقاللية العمالء عدم محاولة تثبيت ،بطريقة
أخرى إمالء سعر إعادة البيع الخاص بالعمالء .عدم
محاولة تقييد حق العميل في حرية إعادة بيع المنتجات
دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الشئون
القانونية بالشركة.
عدم تطبيق شروط مختلفة على معامالت مماثلة مع
العمالء .عدم تطبيق أي أساليب يكون الغرض منها
استبعاد المنافسين من سوق العمل.
للحصول على توجيهات ،يمكنك التواصل
مع إدارة الشئون القانونية بالشركة.

تذكر أن هناك غرامات كبيرة بحق مخالفات القوانين
والمخالفات التي تؤدي إلى الخصومة والمطالبات
بالتعويض والتي في كثير من البلدان تؤدي إلى إجراء
تحقيقات جنائية وفرض عقوبات على كل من الشركة
واألفراد.
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عمل قانوني و عادل

إن االطالع على القواعد التجارية
الحالية هو أمر ضروري للغاية بالنسبة للشركة

ما يعنيه لك ذلك

ولكوننا شركة عالمية فإن ذلك يملي علينا االمتثال لقواعد التجارة الدولية .تحظر
الرقابة على الصادرات والعقوبات التجارية ،تقيد تصدير بعض السلع ،ممارسة
األعمال في بعض الدول و ,/مع بعض األفراد ،الشركات ،المنظمات.

يجب على الموظفين المشاركين في التجارة ،التصدير
االلتزام بالقواعد واإلجراءات التالية ،على سبيل
المثال:

ولن تتسبب المخالفات في تشويه سمعتنا فحسب ،ولكنها قد تؤدي إلى المالحقة الجنائية
للشركة ،األفراد المسؤولين .وتتسم القواعد التجارية بكونها معقدة حيث إنها قد تختلف
باختالف الموقع وقد تتغير في أعقاب األحداث العالمية.

تحديد متى يؤدي أي نشاط تجاري ،صفقة عمل إلى
حدوث مشكلة تقتضي تطبيق قواعد رقابة الصادرات
والعقوبات التجارية.

السياسة ذات الصلة:
سياسة المجموعة بخصوص رقابة الصادرات والعقوبات التجارية

إجراء العناية الواجبة الكافية في األسواق أو
المواقف ذات معدالت الخطر المرتفعة .
التعرف على اإلشارات التحذيرية المحددة التي قد
تظهر عند مزاولة األعمال والتصرف بنا ًء عليها.
للحصول على توجيهات ،يمكنكم التواصل مع
إدارة الشئون القانونية بالشركة.
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ليس هناك تهاون مع الفساد

الفساد هو إساءة استخدام ،استعمال السلطة المخولة
وتسخيرها للمصلحة الشخصية .وال تتساهل
إلكترولكس مع أي صورة من صور الفساد .ويمتد ذلك
إلى كافة التعامالت التجارية والمعامالت في جميع
البلدان التي نعمل بها .ويجب على إلكترولكس وأي
من ممثليها (بما في ذلك األطراف الخارجية) عدم
المشاركة في أي ممارسات فساد أو اإلقرار بها.

الرشوة
يمكن تعريف الرشوة على أنها تقديم/منح ،طلب/استالم شيء ذي قيمة للتأثير على
أحد المعامالت ،القرارات .وال تتساهل إلكترولكس مع أي شكل من أشكال الرشوة
أيًا كانت طبيعتها ،بما في ذلك الرشوة العامة والتجارية .إننا ال نتساهل مع شركاء
العمل الذين يقدمون الرشاوى أو غيرها من المزايا غير المناسبة كما أننا سوف نتخذ
اإلجراءات الالزمة إذا ما تبين وجود أي من هذه األنشطة.

وقد تأخذ الرشوة شكل:
المبالغ النقدية ،قسائم الهدايا  ,قسائم الشراء
الهدايا ذات القيمة الكبيرة
العموالت
التبرعات للجمعيات الخيرية
السفر ،الترفيه
الدعاية
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عمل قانوني و عادل

ما يعنيه لك ذلك
الهدايا والضيافة
يجب أن تكون هدايا األعمال والضيافة ناجمة عن حسن النية وأال تكون في صورة
مكافآت لممارسة األعمال معنا .كما أن الهدايا ووسائل الضيافة المعروضة ،التي يتم
تلقيها من جانب الموظفين ،العمالء ،الموردين  -بما في ذلك العمالء والموردين
المحتملين  -يمكن تصنيفها على أنها رشوة وعليه ،فإنها يجب أن تستوفي بعض
المعايير مثل االمتثال لممارسات العمل العادية المقبولة.
وباختصار ،فإن أي هدية ،وسيلة ضيافة مقدمة ،جرى استالمها يجب أن تكون بقيمة
معقولة وأال تؤثر على اتخاذ القرارات .وفيما يتعلق بالقيمة ،يجب االلتزام بالحدود
المقبولة المحلية/على مستوى القطاعات.
وتذكر عدم تقديم هدايا إلى المسؤولين الحكوميين ألنهم عادة ما يُنظر إليهم
على أنهم في مناصب قد تؤثر دون وجه حق على قراراتهم.
السياسة ذات الصلة:
سياسة المجموعة بخصوص مكافحة الفساد

فهم سياسة مجموعة إلكترولكس بخصوص مكافحة
الفساد واالمتثال لها.
فهم وااللتزام بأي من قواعد إلكترولكس المطبقة فيما
يتعلق بالهدايا والضيافة.
المشاركة بانتظام في أي من التدريبات بشأن
مكافحة الفساد.
عدم تقديم الرشاوى ،قبولها أيًا كانت صورتها ،قبول
أي شيء يدخل في نطاق الرشوة ،تقديمه.
ال يجوز لك ،للشركة ،ألي من أفراد العائلة ،األصدقاء
الحصول على أي ميزة غير مشروعة من خالل
وضعك كموظف ،ممثل لمجموعة إلكترولكس.
لن تتعرض لخفض الدرجة الوظيفية ،العقوية،
أي تداعيات سلبية أخرى إزاء رفضك دفع رشوة،
المشاركة بخالف ذلك في أي ممارسات فساد.
إذا ما ع ُِرض عليك أي هدية أو منحة غير مالئمة أو
أي ميزة أخرى تثير التساؤالت ،قم بإبالغ األمر إلى
مديرك المباشر أو الشئون القانونية بالشركة أو
إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة الموارد البشرية.
للحصول على توجيهات ،يمكنكم التواصل مع إدارة
الشئون القانونية بالشركة.
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عمل قانوني و عادل

مراعاة الجودة والسالمة عند تصنيع منتجاتنا

تمتثل إلكترولكس لجميع المتطلبات القانونية ومعايير الجودة والسالمة عند تصميم
المنتجات وتطويرها وتصنيعها وتسويقها وبيعها .ويجب عدم تسليم المنتجات إلى
العمالء إال بعد استيفاء متطلبات الجودة ومعايير السالمة ومتطلبات االمتثال استيفا ًء
تامًا .إننا نحرص على تقديم المنتجات والخدمات في المواعيد المحددة كما أننا نطلب
إثبا ًتا على البيانات المقدمة.
السياسة ذات الصلة:
سياسة المجموعة فيما يتعلق بالجودة

ما يعنيه لك ذلك

الحرص دائمًا على االلتزام بالمتطلبات القانونية
باإلضافة إلى سياسات إلكترولكس المرتبطة بتصميم
المنتجات والخدمات وتصنيعها وبيعها وتنفيذها
وتسويقها.
عدم محاولة اختصار الوقت ،المال ،اتخاذ قرارات قد
تؤثر بالسلب على امتثال المنتجات.
عدم التالعب باالختبارات ،نتائج االختبارات.
عدم تصنيع منتجات تظهر أداء جي ًدا من بعض
النواحي أثناء حاالت االختبار فقط.
عدم تقديم أي معلومات غير دقيقة فيما يتعلق بالجودة،
السالمة ،النواحي األخرى للمنتجات ،الخدمات.
للحصول على توجيهات ،يمكنكم التواصل مع إدارة
الجودة أو إدارة الشئون القانونية بالشركة.
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05

ممارسة األعمال بنزاهة

على الموظفين التصرف بنزاهة التخاذ قرارات سليمة والتصرف دائمًا وفق ما
تقتضيه المصلحة العليا للشركة .على موظفي إلكترولكس عدم خلط األمور السياسية
والشخصية باألعمال.
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ممارسة أنشطة األعمال بنزاهة

حينما يكون ثمة احتمال بتأثير األمور الشخصية على
قرارات األعمال ،فإن هذا يعني تعارض للمصالح.

ما يعنيه لك ذلك

ويجب تجنب المواقف التي تبدو فيها المصلحة الخاصة أو الشخصية غير متوافقة
مع مصالح شركة إلكترولكس وإبالغ المدير المباشر و إدارة الموارد البشرية بذلك.

الكشف فورا عن أي تعارض في المصالح للمدير
المباشر و إدارة الموارد البشرية.

وتعتبر الطريقة المثلى لمعالجة هذا التعارض في المصالح هي تجنبه تمامًا .وفي
حالة حدوث تعارض في المصالح ،يجب أن تتحلى باالنفتاح والوضوح تجاه الموقف.

عدم االلتحاق بعمل ،أنشطة خارجية قد تتعارض مع
مصالح إلكترولكس ،يبدو أنها تتعارض معها ،قد تحد
من كفاءتك ،إخالصك في تنفيذ مهامك في إلكترولكس.

ويمكن أن يحدث هذا التعارض بعدة طرق مختلفة ،ومنها على
سبيل المثال:

العمل في مكان آخر حيث تتعارض وظيفة مع األخرى.
مصالح العائلة ،حيث تقوم بتعيين أحد أفراد عائلتك ،أقاربك،
أن تجعله خاضعًا إلشرافك.
عند شراء السلع  ,الخدمات من قريب  ,صديق  ,من شركة يسيطر
عليها أي من هؤالء.
إن كان لديك ،لدى أحد أفراد عائلتك مصلحة مالية قد تؤثر
على تقديرك لألمور.
وكذلك حينما يكون لديك ،لدى أحد أفراد عائلتك مصلحة شخصية مباشرة،
غير مباشرة لدى أي من موردي ،عمالء إلكترولكس.

السياسة ذات الصلة:
سياسة المجموعة فيما يتعلق بتعارض المصالح

للحصول على توجيهات ،يمكنك التواصل مع
إدارة الموارد البشرية ،إدارة الشئون القانونية
بالشركة.
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ممارسة األعمال بنزاهة

تتفادى إلكترولكس المشاركة السياسية

تلتزم إلكترولكس بالحيادية فيما يتعلق باألحزاب والمرشحين السياسيين .وال يجوز
استخدام اسم إلكترولكس ،أي من الموارد التي تسيطر عليها أي من شركات
المجموعة للترويج لمصلحة أحزاب ،مرشحين سياسيين.
ً
نشاطا مشروعًا يقوم به بعض الموظفين المخولين
يعتبر الضغط السياسي
من إلكترولكس ،إال أنه يجب تنفيذ هذه األنشطة على نحو شفاف وواضح بالنيابة
عن الشركة.
يجب على الموظفين ممن يشاركون في حوارات مع الحكومة والهيئات الحكومية
األخرى لتوجيه القرارات المتعلقة بالسياسة العامة ،التأثير فيها القيام بذلك بشكل
مسؤول وشفاف وفق ما تقتضيه القوانين المحلية.

ما يعنيه لك ذلك

يمكنك المشاركة بصفتك الشخصية في األنشطة
السياسية وتقديم التبرعات السياسية ،على أن تكون
تلك المشاركة من وقتك الخاص ويكون هذا التبرع
على نفقتك الخاصة.
يحظر عليك تقديم أي تبرعات ،نفقات أيًا كانت
طبيعتها نيابة عن إلكترولكس.
عدم تعويض أي موظف عن أي تبرعات ،نفقات.
في حال المشاركة بصفة شخصية في األنشطة
ظهر أنك
السياسية ،يجب عليك أال تتصرفُ ،ت ِ
تتصرف بالنيابة عن إلكترولكس.
للحصول على توجيهات ،يمكنك التواصل مع إدارة
التواصل بالشركة.
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إننا جمي ًعا تقع علينا مسؤولية
حماية أصول الشركة

من األمور الضرورية أن يتم تأمين وحماية أصول الشركة ،بما في ذلك الممتلكات
الملموسة والملكية الفكرية واألصول المالية .إننا جميعًا مسؤولون عن حماية األصول
وعن استخدامها بعناية وفاعلية.

29

حماية أصول الشركة

االبتعاد عن االحتيال واستخدام أصول الشركة للقيام
بأنشطة من شأنها اإلضرار بسمعة الشركة

إننا ال نتهاون عند حدوث حاالت احتيال وإساءة استخدام ألصول الشركة .ويتضمن
االحتيال أي تصرف ،باإلضافة إلى إغفال التصرف ،بغرض خداع اآلخرين -
مثل الشركة ،الجمهور ،المستثمرين  -باتخاذ إجراءات تؤدي إلى إلحاق الضرر
االقتصادي بهم.
ويجب استخدام الممتلكات والمعدات والموارد واألموال لصالح العمل فقط وليس
للمصلحة الشخصية.
ومن بين األمثلة على إساءة استخدام األصول السرقة ،تزوير تقارير النفقات ،الوقت،
االستخدام غير الالئق ألجهزة الحاسب اآللى بالشركة ،الهاتف ،المرافق ،االستخدام
غير المالئم لخصومات الموظفين.
السياسات والتوجيهات ذات الصلة:
سياسة و توجيهات المجموعة فيما يتعلق بالشئون المالية و الرحالت الدولية

ما يعنيه لك ذلك

االلتزام بجميع القواعد المطبقة فيما يتعلق بالنفقات
والرحالت المحلية.
ال يجوز المطالبة بالنفقات الخاصة مثل الرحالت
الشخصية ،الترفيه باعتبارها من نفقات األعمال.
ال يجوز استخدام أجهزة الحاسب اآللى الخاصة
بالشركة ألي نشاط غير قانوني ،لعرض مواد غير
الئقة ،بما في ذلك المواقع اإلباحية ،المواقع التي
تحض على الكراهية ،أي مواقع أخرى من شأنها
تشويه سمعة الشركة.
يجب التقليل من استخدام موارد الشركة لألمور
الشخصية ،على سبيل المثال أجهزة الحاسب اآللى،
الهواتف ،بالقدر الممكن.
للحصول على توجيهات ،يمكنك التواصل مع إدارة
الموارد البشرية ،تكنولوجيا المعلومات ،الشئون
القانونية ،المراجعة الداخلية بالشركة.
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حماية أصول الشركة

يجب أن تكون األمور المحاسبية والتقارير دقيقة وكاملة

ما يعنيه لك ذلك

سالمة البيانات المالية من األمور الضرورية للحفاظ على ثقة المساهمين والعمالء
والموردين وأصحاب المصالح .يلزم تسجيل جميع المعامالت المالية وحسابها طب ًقا
للمبادئ المحاسبية المطبقة والمحددة في الدليل المحاسبي لمجموعة إلكترولكس.

االلتزام دومًا بالدليل المحاسبي لمجموعة إلكترولكس
عند إعداد تقارير المعامالت المالية.

يحظر إدخال البيانات في الدفاتر ،السجالت بطريقة من شأنها التضليل ،اإلخفاء عم ًدا
لطبيعة أي معاملة كما يحظر إدخال معلومات مضللة من شأنها التأثير على األهداف،
مؤشرات األداء الرئيسية.
وقد يتضمن االحتيال المحاسبي على البيانات المحرفة للعائدات ،النفقات ،األصول،
االلتزامات .وقد يندرج تحتها كذلك إساءة تطبيق الدليل المحاسبي للتأثير على
األهداف ،مؤشرات األداء الرئيسية.
ويحظر التالعب بالقواعد المحاسبية ،تغييرها لتحقيق هدف مالي محدد.
السياسة ذات الصلة:
سياسة المجموعة فيما يتعلق بالشئون المالية

عند إعداد تقارير المعلومات ،ال تقم بتزييف الحقائق
واحرص على أن تعكس هذه المعلومات المعاملة
األساسية على نحو دقيق.
في حال مالحظة وجود خطأ في أحد السجالت
المالية ،االشتباه بوجود احتيال ،فيجب اإلبالغ عن
األمر فورً ا.
للحصول على توجيهات ،يمكنك التواصل مع
إدارة الشئون المالية ،إدارة المراجعة الداخلية
بالشركة.
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حماية أصول الشركة

إننا نحمي ملكيتنا الفكرية

تمثل الملكية الفكرية الخاصة بشركة إلكترولكس ،مثل الخبرة الفنية واألفكار واألسرار
التجارية وبراءات االختراع والعالمات التجارية وأسماء النطاقات والتصميم وحقوق
ً
أصول قيّمة للشركة .ويمكن فقدان هذه القيمة ،التأثير سلبًا عليها في حالة
التأليف،
إساءة استخدام تلك األصول ،اإلفصاح عنها بطريقة غير صحيحة.
تحظى الملكية الفكرية بحماية ليس فقط من خالل االستعماالت والتسجيالت
والتجديدات ،ولكن كذلك من خالل حق التقاضي بشأن المعارضة ،النسخ ،االنتهاك
ضد الغير للحرص على أن لدينا الحرية الكافية لمزاولة األعمال.
السياسة ذات الصلة:
سياسة المجموعة فيما يتعلق بالملكية الفكرية

ما يعنيه لك ذلك

التواصل مع إدارة براءات االختراع ،الشئون
القانونية للملكية الفكرية بالمجموعة إن كنت ترى أن
إلكترولكس قد تستفيد من حقوق الملكية الفكرية للغير،
أن هناك أطرا ًفا خارجية تنتهك ملكيتنا الفكرية أوعلى
ما يبدو أنها تقوم بذلك.
احترام حقوق الملكية الفكرية القانونية للغير.
عدم المشاركة مع أطراف خارجية في تطوير أفكار،
اختراعات دون استشارة إدارة براءات االختراع
بالمجموعة بخصوص حقوق براءات االختراع،
التصميم ،إدارة الشئون القانونية للملكية الفكرية
بخصوص العالمات التجارية ،أسماء النطاق،
مشاكل حقوق التأليف.
جدير بالذكر أن الملكية الفكرية التي تطورها أثناء
وقت عملك كموظف في الشركة مملوكة لشركة
إلكترولكس حتى بعد مغادرة الشركة.
للحصول على توجيهات ،يمكنك التواصل مع إدارة
الشئون القانونية ،إدارة براءات االختراع بالمجموعة.
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حماية المعلومات باعتبارها
أحد األصول القيّمة

إننا نحث الموظفين على الحديث عن العالمات
التجارية والمنتجات والشركة ،بشرط عدم تسريب
المعلومات السرية ،الكشف عنها.

حماية المعلومات

33

المعلومات السرية

ما يعنيه لك ذلك

فالمعلومات المتعلقة بشركة إلكترولكس تمثل إحدى األصول القيّمة .ويجوز للموظفين
من حين آلخر استخدام المعلومات السرية .وقد تشتمل تلك المعلومات على المعلومات
المالية واألسرار التجارية واألسعار والمبيعات واألرباح واإلستراتيجيات والخطط
والمعلومات التعاقدية وقوائم العمالء والموردين والمعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة
وأي معلومات أخرى متعلقة بالشركة التي ال يتم اإلفصاح عنها .وقد تتضمن
المعلومات السرية كذلك المعلومات الداخلية استنا ًدا إلى الظروف (راجع القسم المتعلق
بالمعلومات الداخلية).

احرص على أن تكون جميع المعلومات التي تشاركها
فيما يتعلق بشركة إلكترولكس مستوفية للمتطلبات
المنصوص عليها في سياسة المجموعة بخصوص
المعلومات.

ويجب حماية المعلومات السرية المتعلقة بالشركة والتعامل معها بحذر وعدم إطالع
ً
األطراف الخارجية غير المصرح لهم عليها ،و عدم نشرها للجميع ما لم يكن
مخول
للقيام ذلك.
ويظل االلتزام بحماية المعلومات السرية ساريًا بعد إنهاء العمل .ويسري ذلك
أيضًا على المعلومات التي يشاركها العمالء ،الموردين ،شركاء األعمال معنا.
السياسة ذات الصلة:
سياسة المجموعة بخصوص المعلومات

واحرص كذلك على عدم نشر أي معلومات سرية
على وسائل التواصل االجتماعي ،عدم مناقشة
المعلومات السرية في أماكن يمكن للغير اإللمام بها.
وإن كان من الضروري مشاركة المعلومات السرية
مع طرف خارجي ،فاحرص على إبرام اتفاقية عدم
إفصاح.
تذكر أن حقيقة التزامك بحماية المعلومات السرية قد
يظل ساريًا كذلك بعد تركك العمل بالشركة .ويعني
ذلك أيضًا أن الموظفين الجدد ال يمكنهم مشاركة
المعلومات السرية المرتبطة بأصحاب أعمالهم
السابقين ويجب عدم مطالبتهم للقيام بذلك.
عند التعامل مع معلومات إلكترولكس ،ال يتم استخدام
سوى األجهزة والخدمات المعتمدة.من جانب الشركة.
استخدم حساب بريدك اإللكتروني في إلكترولكس،
قنوات اتصال الشركة األخرى لجميع المراسالت
المتعلقة بالعمل .ال تستخدم أي حساب بريد إلكتروني
شخصي وكذلك وسائل التواصل االجتماعي ،أي
وسائط مماثلة.
للحصول على توجيهات ،يمكنك التواصل مع إدارة
التواصل بالشركة ،الشئون القانونية للمجموعة.

حماية المعلومات
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المعلومات الداخلية

ما يعنيه لك ذلك

إلكترولكس شركة مدرجة بالبورصة .بصفتك موظ ًفا ،ربما تصل في بعض األحيان
إلى معلومات داخلية.

يمكنك طلب المشورة من إدارة الشئون القانونية
بالشركة في حال عدم التأكد ما إذا كان بحوزتك
معلومات داخلية أم ال.

وحينما يكون لشخص حق الوصول إلى المعلومات الداخليةُ ،تطبق عليه/عليها
الواجبات القانونية والتنظيمية .يحظر تداول المعلومات داخليًا ،اإلفصاح غير القانوني
عن المعلومات الداخلية.
ترتبط المعلومات الداخلية بأمور ال يعلمها الجميع فإذا ما تنامت هذه األمور إلى علم
الجميع ،فسوف يكون لذلك أثر بالغ على سعر السهم ،األدوات المالية األخرى .على
سبيل المثال ،تمثل النتائج المالية وعمليات االستحواذ الرئيسية وتصفية االستثمارات
الوصف األمثل للمعلومات الداخلية .ال يجوز للشخص الذي يحتفظ بمعلومات داخلية
أن يفصح عنها ،أن يستخدمها في عمليات شراء ،بيع ألسهم إلكترولكس بشكل مباشر،
غير مباشر ،توصية شخص آخر ،حثه على شراء األسهم ،بيعها.
السياسات ذات الصلة:
سياسة المجموعة فيما يتعلق بالمعلومات الداخلية وسياسة المجموعة بشأن
حماية البيانات

ال تشارك المعلومات الداخلية ،غيرها من المعلومات
السرية المتعلقة بالشركة مع أي طرف خارجي بما
في ذلك األقارب.
ال تستغل المعلومات الداخلية في شراء ،بيع ،حث
شخص آخر على شراء ،بيع أسهم إلكترولكس،
غيرها من األوراق المالية المرتبطة بها.
للحصول على توجيهات ،يمكنك التواصل مع
إدارة الشئون القانونية للمجموعة.

طريقة حماية البيانات الشخصية

ما يعنيه لك ذلك

إننا نحترم حق الفرد األساسي في حماية البيانات الشخصية المتعلقة به،
بصرف النظر عن الجنسية ،اإلقامة .وتتزايد الحاجة إلى حماية البيانات
الشخصية مع توسع بيئة اإلنترنت حيث يتم نقل مقدار هائل من البيانات على
مستوى العالم .فنحن نعتمد على اإلنترنت في جميع ما نقوم به ،وحينما نستخدم
األجهزة ،الوسائل المتصلة باإلنترنت ،فإننا نسمح بجمع البيانات الشخصية.

تصرف دومًا على نحو الئق مراعيًا خصوصيات
اآلخرين.

وعليه ،فمن الضروري اتخاذ إجراءات مناسبة لحماية البيانات الشخصية
واالمتثال لقواعد خصوصية البيانات المطبقة لتخزين البيانات الشخصية
وجمعها واستخدامها.
السياسة ذات الصلة:
سياسة المجموعة فيما يتعلق بحماية البيانات

ويجب أن يكون جمع البيانات  ,تخزينها او استخدامها
متواف ًقا مع سياسة المجموعة فيما يتعلق بحماية
البيانات.
يمكنك فقط الوصول إلى البيانات الشخصية بالقدر
الالزم لمسئولياتك الوظيفية .إن كان لديك إذن
بالوصول إلى البيانات الشخصية ،فعليك حماية جميع
المعلومات السرية والحفاظ عليها.
للحصول على توجيهات ،يمكنك التواصل مع الشئون
القانونية للمجموعة.
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احترام البيئة

يتعين على جميع الموظفين البحث عن طرق تساعد
على تحسين األداء البيئي.
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احترام البيئة

احترام البيئة

ما يعنيه لك ذلك

ويكون لكل موظف في إلكترولكس دورً ا في تحسين األداء البيئي على الدوام .ويتم
تحديد الحد األدنى للقيام بذلك من خالل سياسة المجموعة فيما يتعلق بالبيئة وتوجيه
المجموعة بشأن مكان العمل والتشريعات المحلية .على كل موظف التصرف بما يتفق
مع تلك االلتزامات .ولكن األمر ال يتوقف عند هذا الحد .فمن خالل السعي الدؤوب
للتحسين والقيام باألمور على نحو أفضل ،يمكننا أن نضمن إسهام منتجاتنا في بناء
مجتمع أكثر استدامة.

ال تسلك الطرق المختصرة وذلك لكون القانون المحلي
يسمح بتصرفات نراها كمجموعة غير أخالقية او
ضارة بالبيئة.

وقد تختلف القوانين واللوائح المحلية ،وقد تكون في بعض القضايا أضعف مما تنص
عليه سياسة المجموعة فيما يتعلق بالبيئة وتوجيه المجموعة بشأن مكان العمل.
ومن بين أمثلة المخالفات البيئية االنبعاثات الصادرة من المصانع التي تتجاوز الحدود
القانونية المسموح بها ،المعالجة غير المالئمة للنفايات الخطرة او التخلص من النفايات
الخطرة بطريقة غير مالئمة.
السياسة ذات الصلة:
والسياسة البيئية للمجموعة

قم بإدارة اآلثار البيئية وتوثيقها بعناية بما يتفق مع
المتطلبات القانونية  -مع عدم تزوير التقارير او
المستندات األخرى.
احرص على وجود التصاريح البيئية المناسبة.
فكر في طريقة إسهام فريقك او مجال عملك في
الصورة الكبرى لألثر البيئي لشركة إلكترولكس.
استخدم الموارد بحكمة ،مثل الطاقة ،المياه ،المواد
الكيماوية والخامات.
الحد من السفر من خالل عقد االجتماعات عبر
الويب او الهاتف.
للحصول على توجيهات ،يمكنك التواصل مع إدارة
شئون االستدامة.
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قواعد السلوك المضي قد ًما

تنطبق القواعد علينا جميعًا وعلينا أن نسترشد بها
في عملنا اليومي.
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في حال وجود أي استفسارات

بصفتك موظ ًفا ،فإنك تتحمل مسؤولية قراءة قواعد
السلوك لمعرفة ما هو مطلوب وما يرجى منك فعله،
ليس ذلك فحسب ،ولكن كذلك الستخدامها كمرجع
ودليل .إنك تتحمل مسؤولية اإللمام بأي سياسة
للمجموعة ترتبط بوظيفتك وعملك .ويمكن العثور
على السياسات والتوجيهات والمبادئ التوجيهية
الهامة األخرى على البوابة اإللكترونية.

إذا كان لديك مخاوف بشأن مخالفات محتملة لقواعد السلوك فعليك :

ومن الصعب أن تغطي القواعد جميع المواقف التي
قد تواجهها وفي بعض األحيان تكون الطريقة
المناسبة للتصرف غير واضحة .حينما تراودك
أي استفسارات ،فال تتردد في طلب المساعدة.

1
2

3

مناقشة هذه المخاوف مع مديرك المباشر في أقرب وقت ممكن.
إذا لم تكن تشعر بالراحة إزاء ذلك ،فيمكنك التحدث إلى أحد المدراء
األخرين ،الموارد البشرية ،الشئون القانونية ،المراجعة الداخلية ،شئون
االستدامة ،مسؤول السياسة ذات الصلة ،اإلدارة المحلية ،اإلدارة على
مستوى القطاع ،او إدارة المجموعة.
إذا لم تشعر بأن هذه الطرق مناسبة او إذا لم ترغب في اإلفصاح
عن هويتك ،يمكنك اإلبالغ عن مخاوفك عبر خط المساعدة الخاص
بأخالقيات العمل.
www.electroluxgroup.com/ethicshelpline

طريقة التعامل مع المواقف الصعبة

إذا كنت في موقف و غير متأكد مما ينبغي عليك فعله ،فعليك أن توجه لنفسك
األسئلة التالية:

هل يُعد القرار او اإلجراء قانونيًا؟
هل يتفق القرار او اإلجراء مع سياسات المجموعة؟
في حال اطالع العائلة ،األصدقاء او غيرهم من خارج إلكترولكس على ذلك،
هل أشعر باالرتياح؟
في حال إذا ما تم نشر خبر على الصفحة االولى في الصحيفة بشأن اإلجراء
الذى قمت باتخاذه ،فهل سأشعر بالراحة حيال هذا القرار او اإلجراء؟

قواعد السلوك في إلكترولكس
النسخة 01
جدير بالذكر أن هذه النسخة مترجمة عن النسخة اإلنجليزية األصلية
لقواعد السلوك .الترجمة ألغراض المعلومات فقط .في حالة وجود
تناقض ،سوف تسود النسخة اإلنجليزية األصلية.

