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مدونة قواعد السلوك

جميع الوحدات

مهمة  KONEهي تحسين حركة الحياة المدنية .رؤيتنا هي تقديم أفضل تجربة لحركة األشخاص  ،ومع توفير السهولة والفعالية
والخبرات للمستخدمين والعمالء عبر دورة الحياة الكاملة للمباني .يقوم سلوكنا في العمل على الصدق والنزاهة و منافسة  .وليس
هذا فقط ما يتوقعه عمالؤنا وشركاء العمل منا ،ولكن أيضا كيفية إيجاد بيئة عمل جيدة للجميع في . KONE
تشرح مدونة قواعد السلوك هذه كيف ننفذ أعمالنا بطريقة مسؤولة وأخالقية من أجل الفوز بثقة العمالء والحفاظ عليها .وهي أيضا
مصممة لمساعدة الموظفين على اتخاذ القرارات الصحيحة في بيئة عملهم اليومية ،من خالل ال عمليات العالمية لشركة . KONE
كما تعرض المدونة السلوك المتوقع من موظفي شركة  KONEوشركات  ، KONEبينما تتناول أيضا السلوك غير المسموح به.
جميع موظفي شركة  ، KONEينبغي علي هم قراءة ا لسياسات المحددة أدناه وفهم ها و االلتزام بها . .يتم تطبيق مدونة قواعد السلوك
في جميع أرجاء شركة  ، KONEبما في ذلك الشركات التابعة والفروع والكيانات األخرى حيث تُ مارس شركة  KONEالرقابة
اإلدارية .
مدونة السلوك متاحة بشكل علني على الموقع اإللكتروني . www.kone.com
 . 1االلتزام بقوانين وقواعد المجتمع
تتعهد شركة  KONEبااللتزام الكامل بالقوانين والتنظيمات المعمول بها  .وال تُ عد مدونة قواعد السلوك هذه بدي ال ً  ،أو الغية،
للقوانين والتنظيمات المحلية  .فهي تمثل المبادئ والمعايير التكميلية غير القانونية للسلوك الفردى .
ويجب أن تكون شركة  KONEعلى علم بالمبادئ والمعايير الثقافية السائدة في كل دولة تعمل بها  .ومع ذلك ،إذا كانت هذه
المبادئ والممارسات الثقافية تتعارض مع روح مدونة قواعد السلوك هذه ،فيجب على الموظفين االلتزام بمدونة قواعد السلوك .
وفي حالة الشك ،يجب على الموظفين طلب التوجيه اإلضافي من قسم االمتثال الخاص بشركة .KONE
 . 2بيئة العمل
تسعى شركة  KONEإلى إيجاد بيئة يكون فيها كل موظف ذا قيمة كفرد حيث يمكنه العمل بإمكانياته الكاملة .
تحترم شركة  KONEحقوق اإلنسان المحددة كما هو منصوص عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وحقوق العمل األساسية
المحددة من ق ِبل منظمة العمل الدولية  .وتحترم شركة  ، KONEفي سياق أنشطتها ،حرية تكوين الجمعيات والحق في المساومة
الجماعية  .وتشجع شركة  KONEالموظفين ،خصو ً
ص ا عند تقييد هذه الحقوق بواسطة القانون المحلي ،على الحوار مع اإلدارة
واإلبالغ عن أي شكاوى .
 2.1عدم التمييز
يجب معاملة جميع موظفي شركة  KONEبشكل عادل ومنصف من قبل اإلدارة وكذلك من قبل الزمالء  .وتتعهد شركة KONE
بسياسة تكافؤ الفرص والتي تمنع التمييز من أي نوع  .ويتم تعزيز التنوع وتثمينه .
يجب اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بموظف فردي بنا ًء على الجدارة على سبيل المثال القدرات والكفاءة والمهارات واإلنجازات .
والتخاذ هذه القرارات ،يجب عدم إعطاء أهمية للنوع والعمر والديانة والحالة االجتماعية والتوجه الجنسي والرأي السياسي أو
األصل الوطني أو األخالقي أو أي خصائص مماثلة أخرى  .ويكمن هدف شركة  KONEفي وضع الموظفين في أفضل ال مناصب
ال مناسبة لقدراتهم .
 2.2السالمة والصحة
يمتلك كل موظف في شركة  KONEالحق في بيئة عمل آمنة وصحية  .ويتحمل كل موظف في شركة  KONEمسؤولية
االلتزام بعمليات وتعليمات السالمة الخاصة بشركة ، KONE
 استخدام معدات الوقاية الشخصية وتصحيح االنحرافات المحددة من عمليات السالمة الخاصة بشركة .KONE
-
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يتم تشجيع جميع موظفي شركة  KONEعلى اإلبالغ عن مخاوف السالمة التي تؤثر على موظفي الشركة اآلخرين أو مستخدمي
معدات الشركة إلى المشرف أو مدير سالمة الوحدة  .تتم معالجة هذه المشكلة بشكل أكثر تفصي ال ً في سياسة السالمة الخاصة
بشركة .KONE
 2.3االبتعاد عن السلوك غير المالئم والتحرش الجنسي
تؤمن شركة  KONEبقوة أن كل موظف لديه الحق في عدم التعرض النتهاكات السالمة الشخصية  .و يُمنع أي نوع من أنواع
التحرش ،بغض النظر ما إذا كان مقصو ًد ا أو مباش ًر ا أو غير مباشر أو بدن يً ا أو لفظ يًا  .ولن يتم التسامح مع السلوك العدواني
أو غير المالئم .
يتم تطبيق الحاالت الواردة أعاله بشكل خاص على التحرش الجنسي من قبل أي أطراف ،بما في ذلك الرؤساء أو الموظفون
الزمالء أو العمالء أو الموردون  -لن يتم التسامح معها تحت أي ظرف من الظروف  .قد يظهر التحرش الجنسي في شكل سلوك
جنسي غير مرغوب فيه أو تعليقات جنسية أثناء أو بعد ساعات العمل  .ومع ذلك ،ال يمكن لشركة  KONEاالستجابة لحاالت
التحرش التي ال علم لها بها  .ويتم تشجيع الضحايا أو مراقبي السلوك الذين يعتقدون أنه يمثل تحر شً ا على االتصال بقسم الموارد
البشرية المحلي أو قسم االمتثال الخاص بشركة .KONE
 2.4عمالة األطفال والعمل القسري
ال تستخدم شركة  KONEعمالة األطفال أو تمارس العمل القسري وال تتعامل مع موردين أو متعاقدين يستخدمونهم .
 2.5موارد الكمبيوتر والبريد اإللكتروني
يجوز للموظفين استخدام أجهزة الكمبيوتر ومعدات االتصال التي وفرتها لهم شركة  ، KONEبما في ذلك نظام البريد
اإللكتروني ،لألغراض الشخصية ،لكن يجب أن يكون االستخدام الشخصي في أدنى مستوياته  .يجب أن يكون استخدام الكمبيوتر
وأجهزة االتصال الخاصة بشركة  KONEمسؤو ال ً واحتراف يًا ووف قً ا لسياسات الشركة  .و ال يمكن بأي حال من األحوال استخدام
أجهزة الكمبيوتر وأجهزة االتصال الخاصة بشركة  KONEللقيام بأنشطة غير قانونية أو احتيالية أو ضارة أو نقل أو تخزين
مواد فاحشة ) على سبيل المثال ،مواد إباحية ( أو سياسية .
 . 3المنافسة العادلة
تمنع قوانين المنافسة أو سياسة االلتزام بالمنافسة الخاصة بشركة  KONEالمناقشات واالتصاالت واالتفاقيات وال تفاهمات مع
المنافسين فيما يخص األسعار وسياسة األسعار والخصومات والعروض وبنود وشروط البيع والمشتريات واألسواق اإلقليمية
وتكاليف اإلنتاج والتوزيع وما إلى ذ لك  .وعلى الرغم من ذلك ،تُ عد مبيعات قطع الغيار والمبيعات و المشتريات األخرى من
المنافسين وف ق ً ا لسير العمل العادي شرعية ومقبولة .
يتم إجراء مناقشات مع المنافسين من خالل المنتديات الشرعية مثل االتحادات الصناعية الدولية أو المحلية  .ومع ذلك ،يجب أال
تتناول موضو عات المناقشة القضايا التي قد تعد انتهاكات لحقوق اإلنسان .
يتم تناول هذه القضية بشكل أكثر تفصي ال ً في سياسة اللتزام بالمنافسة الخاصة بشركة .KONE
 . 4البيئة واالستدامة
تضمن االستدامة مسؤولية التأثيرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية االجتماعية لعمليات شركة .KONE
توفر شركة  KONEحلول وخدمات عالية األداء و آمنة وف ّع الة بيئ يًا ومسؤولة  .وتسعى شركة  KONEوراء تحسين تلك
الحلول والخدمات بشكل مستمر مع وضع البيئة و السالمة في االعتبار .
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يتحمل موظفو شركة  KONEمسؤولية مراعات التأثير على البيئة في كل شيء يؤدونه  .ويجب أن يسعى كل موظف في
شركة  KONEبشكل نشط للعمل مع موردي وعمالء شركة  KONEلمنع أو تقليل اال نبعاثات والمخلفات المتعلقة بعمليات
الشركة .
 . 5تسويق المنتجات والخدمات
يجب أن تكون البيانات واالتصاالت والتمثيل والشهادات المقدمة للعمالء وشركاء العمل صادقة وصحيحة  .و ال يجوز لشركة
 KONEاالستخفاف بأي منتجات أو خدمات أو موظفي منافسيها .
يجب أن تلتزم جميع منتجاتنا بجميع التنظيمات المعمول بها الخاصة بالجودة والسالمة والوعود المتعلقة بشأنها. .
 . 6المخاطر والنزاعات
 6.1تضارب المصالح
تتوقع شركة  KONEمن موظفيها إبداء الوالء واتخاذ قرارات بما يحقق أفضل مصالح لشركة  .KONEيجب على موظفي
شركة  KONEتجنب جميع حاالت تضارب المصالح ،على سبيل المثال المواقف التي قد تكون أو ت بدو فيها مصالحهم الشخصية
تتعارض مع مصالح شركة  .KONEويظهر تضارب المصالح ،على سبيل المثال ،عند :
-

شخص قريب لموظف يعمل مدي ًر ا أو عمي ال ً أو مناف ًس ا لشركة  KONEأو موظ فً ا بهذه الشركة
موظف أو شخص قريب لموظف لديه مصلحة مادية مع شركة تقوم بأعمال مع شركة KONE
موظف لديه أعمال أو أنشطة خارجية مع شركة تنافس أو تقوم بأعمال مع شركة KONE
موظف له عالقة شخصية مع زميل في منصب إداري أو ثانوي سواء كان مباش ًر ا أو غير مباشر
موظف يسعى إلى تأييد مصالح صديق أو قريب بشكل غير مناسب

يجب على موظفي شركة  KONEاإلفصاح عن جميع تعارضا ت المصالح الفعلية أو المحتملة خط يًا إلى مشرفيهم وقسم الموارد
البشرية المحلي .
 6.2العمل الخارجي وعضوية مجلس اإلدارة
يجب على أي موظف يرغب في االرتباط ب فرصة عمل خارجية أو لديه مصلحة إدارية خارجية اإلفصاح عن نواياه إلى شركة
 .KONEويمكن الوصول إلى هذا النشاط شريطة عدم التداخل مع مسؤوليات الموظف أو إيجاد تعارض في المصلحة محتمل
أو واضح  .ويخضع مثل هذا النشاط إلى الموافقة المسبقة من مشرف الموظف .
 6.3االستثمارات
يجب على الموظفين اإلعالن عن أي مصالح مالية ،مباشرة أو غير مباشرة ،لهم أو ألفراد عائلتهم مع شركة أو مؤسسة ت تنافس
مع شركة  KONEأو تقوم شركة  KONEبتنفيذ أعمال معها ،باستثناء المصالح المالية المجردة مع شركة مدرجة في البورصة
أو شركة للتداول .
 6.4المدفوعات أو الفوائد غير المناسبة
ال تتسامح  KONEفي الفساد ،سواء في القطاع العام أو الخاص .و يجب عدم تقديم رشوة مباشرة أو غير مباشرة أو هدية أو
خدمة أو مدفوعات إلى أو لصالح أي طرف ثالث (بما في ذلك أي ممثل أو موظف حكومي اتحاد عمال أو عميل أو مورد حالي
أو متوقع أو ممثليهم أو موظفيهم ) ألغراض الحصول على مصلحة غير مناسبة من أي نوع  .و يجب على موظفي شركة KONE
عدم قبول أي مدفوعات أو هدايا أو خدمات أو فوائد من أي مصدر سواء كان مباش ًر ا أو غير مباشر .
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 6.5هدايا األعمال وضيافة الشركة
يمكن منح وقبول هدايا األعمال وضيافة الشركة كأعمال مجاملة ت ُ ساعد على تعزيز العالقات بين األطراف ،شريطة أن يتم
تقديمها وف قً ا للقوانين المعمول بها مع عدم خرق مدونة قواعد السلوك هذه .
يمكن منح وتقديم هدايا األعمال المتواضعة ذات القيمة المعقولة  .ويمنع تقديم الهدايا أو الفوائد غير المعقولة في طبيعتها أو
تكرارها أو قيمتها .
كما يحظر استالم أو تقديم أي هدايا نقدية بأي مبلغ وبأي عملة .
ويمكن قبول األعمال الترفيهية وأنشطة ضيافة الشركة األخرى المعقولة ذات الصلة بالعمل عندما تكون مألوفة  .وتشتمل األعمال
الترفيهية ،على سبيل المثال ،على حفالت االستقبال أو األحداث االجتماعية ا لتي يتم حضورها لصالح شركة  .KONEومن ثم
يمكن لموظف شركة  KONEقبول مأدبات األعمال العرضية المناسبة من أحد الموردين أو موفري الخدمات أو كيان ما يسعى
للقيام بأعمال مع شركة  .KONEوعند تقديم خدمات ترفيهية لعمالئنا ،يجب حضور ممثل شركة .KONE
هدايا األعمال وخدمات الضيافة للشركة
-

يجب أال تؤثر على قرارات األعمال الخاصة بموظفي شركة KONE
يجب أال تضع موظ ف ً ا أو شركة  KONEتحت أي التزام
يجب أن تكون بمثابة أعمال مجاملة مألوفة خاصة بالعمل
تكون معقولة في القيمة والتكرار
يجب عدم تقديمها للحصول على ميزة غير مستحقة
يجب عدم قبولها إذا كانت الطبيعة أو القيمة أو التوقيت للفائدة أو لخدمات الضيافة الممنوحة أو المقبولة من قبل الشركة
تثير شكو ًك ا بوجود تأثير كبير على قرار العمل أو موافقة السلطات .

ع رض على موظف شركة  KONEأو تلقى طل بًا بأي هدية أو نشاط ترفيهي يُمثل انتها ًك ا لهذه القواعد ،فيجب إبالغ مديره
إذا ُ
على الفور .
تطبق المبادئ الواردة أعاله أيضا على هدايا األعمال أو ضيافة الشركة الممنوحة ألفراد عائالت موظفي شركة  KONEفيما
يتعلق بأعمال شركة .KONE
وربما ت ُ ط بَّق إرشادات محلية أكثر تفصي ال ً على موظفي شركة  KONEفي بلدان معينة أو مجاالت  /وظائف أعمال معينة .
 6.6مكافحة الغش
يجب دو ًم ا استخدام أموال الشركة وممتلكاتها بشكل مسؤول وللغرض الصحيح المنوط بها  .عند طلب استرداد أموال أو تعويض
التكلفة أو الحصول على فوائد أو موافقات الستخدام ممتلكات شركة  ، KONEيجب دو ًم ا أن تكون المعلومات المقدمة لشركة
 KONEدقيقة وموثو قً ا بها  .وال ي ُسمح بأي نوع من أنواع السرقة أو الغش أو االختالس أو سوء اال ستخدام اآلخر ل ممتلكات
شركة .KONE
 6.7األنشطة والمساهمات السياسية
تُ قدر شركة  KONEحرية اختيار كل موظف رأ يً ا سياس ًي ا  .ومع ذلك ،ولضمان عدم مضايقة الزمالء بسبب قيام موظفي شركة
 KONEبالتعبير عن آرائهم السياسية ،يجب أن تكون مرافق شركة  KONEواألحداث المتعلقة بالعمل خالية من األنشطة
السياسية والتعبير عن المعتقدات السياسية .
يجب عدم استخدام أموال أو موارد شركة  KONEبشكل مباشر أو غير مباشر في الحمالت السيا سية أو األحزاب السياسية أو
مع المرشحين أو مع المسؤولين الحكوميين أو أي شخص مرتبط بهم  .كما يجب أن يضمن موظفو شركة  KONEأن أنشطتهم
أو آراءهم السياسية الشخصية ال يتم التعبير عنها على أنها تمثل آراء شركة .KONE
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 . 7التعامل مع المعلومات
 7.1أمان المعلومات وحقوق الملكية الفكرية
تُ عد المعلومات أحد األصول القيمة للشركة  .وتحمي شركة  KONEسرية معلوماتها الخاصة وصحتها وتوفرها  .ويتحمل جميع
موظفي شركة  KONEمسؤولية الحماية المناسبة ألصول الشركة ،بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السرية .
ويجب التعامل مع هذه المعلومات واستخدامها واإلفصاح عنها وتوزيعها وف قً ا لسياسات شركة  KONEالمعمول بها .
يجب أن يحترم موظفو شركة  KONEحقوق الملكية الفكرية ومعلومات اآلخرين غير المتاحة للعامة والتعامل م ع هذه
المعلومات وف قً ا للقوانين واللوائح المعمول بها باإلضافة إلى المتطلبات التعاقدية .
 7.2حماية البيانات
تتعهد شركة  KONEبحماية البيانات الشخصية  .و يُقصد بالبيانات الشخصية أي معلومات ذات صلة بشخص محدد أو يمكن
التعرف عليه  .ويجب التعامل مع أي بيانات شخصية لموظف أو عميل أو مورد أو شخص آخر في شركة  KONEبشكل قانوني
وعادل وشفاف فيما يتعلق باألفراد المعنيين  .إضافة إلى ذلك ،يجب التعامل مع البيانات الشخصية وف قً ا للسياسات و اإلرشادات
والقوانين ذات الصلة لدى شركة .KONE
 7.3المعلومات الداخلية وتداول األوراق المالية
من غير القانوني ،كما أنه يتعارض مع سياسة شركة  ، KONEاستفادة األشخاص عن طريق سوء استخدام المعلومات التي لم
يتم اإلفصاح عنها ذات الصلة بشركة  KONEأو أي شركة تنفذ معها شركة  KONEأعما ال ً  .كما يحظر أي ً
ض ا استخدام هذه
المعلومات لصالح أي طرف خارجي
وتظل المعلومات المادية ذ ات الصلة بشركة  KONEأو أعمالها معلومات داخلية حتى يتم إصدارها للعامة  .ويخضع موظفو
شركة  ، KONEالذين يستخدمون المعلومات الداخلية ،لقوانين التداول بنا ًء على استخدام المعلومات الداخلية فيما يتعلق بشراء
أو بيع أسهم شركة  KONEوالتواصل مع األشخاص فيما يعلق بهذا األ مر .
يتم تناول هذا الموضوع بشكل أكثر تفصي ال ً في قوانين التداول بنا ًء على المعلومات الداخلية الخاصة بشركة .KONE
 7.4التقارير المالية
يجب أن تلتزم جميع تقارير شركة  KONEفي كل وحدة بمعايير المحاسبة الخاصة بشركة ) KONE (KASوالقوانين األخرى
المعمول بها وأن تكون دقيقة وموثو قً ا بها في جميع الجوانب المادية  .ويجب تسجيل جميع األصول وااللتزامات الخاصة بشركة
 KONEعلى الفور ،وينبغي أال تحتوي التقارير المالية و  /أو السجالت المالية على مدخالت أو معلومات خاطئة أو مضللة أو
مزيفة .
يجب أن تلتزم جميع البيانات المالية القانونية باإلضافة إلى البيانات المالية الموحدة لشركة  KONEبالقوانين والقواعد
والمعايير المعمول بها لنوع التقرير الخاص .
 . 8الموردون وشركاء العمل
ترغب شركة  KONEفي أن تكون شريك أعمال جذا بًا وتسعى وراء إيجاد عالقات موثوقة وعادلة لمصلحتها ومصلحة مورديها
وموفري خدماتها والمتعاقدين معها من الباطن وشركاء العمل اآلخرين .
وتتعامل شركة  KONEبشكل عادل مع مورديها وشركاء أعمالها  .و تُ عد اإلجراءات غير المناسبة أو المساعي المعيبة من
قبل الموردين أو شركاء العمل بهدف التأثير على قرارات الشراء الخاصة بشركة  KONEأسبا بً ا لرفض االتفاقية الحالية أو
إنهائها  .وتتوقع شركة  KONEالتزام جميع الموردين والموزعين والوكالء التابعين لها بمدونات قواعد السلوك الخاصة
بالموردين والموزعين .
ينبغي أن تكون االستشارة وترتيبات الوكالة خطية ومعقولة في كميتها وتعكس العمل الذي تم تنفيذه بالفعل بالنيابة عن
شركة .KONE
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 . 9اإلبالغ عن االنتهاكات والعقوبات
ال تتسامح شركة  KONEمع انتهاكات مدونة قواعد السلوك هذه  .و سوف يؤدي اإلخفاق في االلتزام بمدونة قواعد السلوك أو
في توجيه أو إجبار موظف آخر أو مورد أو شريك أعمال ل شركة  KONEعلى انتهاكها إلى اتخاذ إجراء تأديبي مناسب ي صل
إلى و ي شمل إمكانية الفصل ودفع التعويضات .ويمكن أيضا أن تؤدي بعض االنتهاكات ذات الطابع اإلجرامي إلى عقوبات جنائية .
ويتحمل كل موظف في شركة  KONEمسؤولية اإلب الغ عن أي انتهاكات فعلية أو محتملة لمدونة قواعد السلوك هذه إلى
اإلدارة المحلية أو قسم الشؤون القانونية في شركة  KONEأو قسم االمتثال في شركة  . KONEو بدال من ذلك يمكن للموظفين
اإلبالغ عن المخاوف عبر اإلنترنت أو عن طريق الهاتف من خالل خط االمتثال في شركة  ، KONEوهو متاح باللغات المحلية،
ويمكن استخدام دون تعريف الهوية حيث ما يسمح القانون المحلي .راجع الشبكة الداخلية العالمية للحصول على تفاصيل االتصال.
سوف يتم االحتفاظ بسرية جميع االتصاالت ذات الصلة باالنتهاكات الفعلية أو المحتملة لمدونة قواعد السلوك كلما أمكن ذلك .
و ال تتسامح  KONEمع أي شكل من أشكال االنتقام ضد أي شخص ي بلغ عن انتهاك لقواعد السلوك بحسن ن ي ة  .ويحظر منع
موظف من اإلبالغ عن انتهاك مدونة قواعد السلوك هذه وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراء تأديبي.
 . 10األسئلة والمشورة
يتم تشجيع أي موظف لديه مخاوف تتعلق باالمتثال أو لديه سؤال حول مدونة قواعد السلوك هذه على التحدث إلى مشرفه أو
اإلدارة المحلية أو االتصال مباشرة بوظيفة االمتثال في شركة  KONEأو اإلدارة القانونية أو الموارد البشرية المحلية أو
العالمية ل طلب ا لدعم .

