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 جدول المحتويات
   بشركة الخاصة السلوك قواعد

 األعزاء،  الزمالء

 ة عام مقدمة .

 واللوائح القوانين .

 لقوانينها واالمتثال العادلة   المنافسة .

 والخصوصية الشخصية، البيانات وحماية السرية، .

  ألصول المشروع واالستخدام الحماية .

 الداخلية المعلومات  عن المشروع غير والكشف الداخلي التداول  حظر .

 وموردك عميلك اعرف .

 االقتصادية الحظر وإجراءات  ءاتالجزا .

 والكمبيوتر االتصاالت موارد .

 المالية   التقارير إعداد .

  وسجالت دفاتر .

 بالسجالت  االحتفاظ .

 اإلنسان  حقوق .

 البيئة .

 التمييز  وعدم الفرص تكافؤ .

 المضايقات أشكال من وغيره الجنسي التحرش .

 . السلطة استعمال إساءة  أشكال من غيرها أو جسدية، أو معنوية مضايقة يُشكل  سلوك أي  يُحظر كما

 والسالمة  الصحة .

 المصالح تعارض .

 الرشوة أو  الفساد .

 الفرعيون والمقاولون الموردون .

 اإلعالم وسائل مع  العالقات .

 التنفيذ .

 واإلبالغ  الرصد .
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 األعزاء،  الزمالء
والتفاني في العمل  قيمنا، باإلضافة إلى الكدبفضل  Konecranesنشأت السمعة الحسنة والصيت الطيب لشركة  

من عدد  Konecranesمنا جميعًا. ونحن مسؤولون معًا عن الحفاظ على هذه السمعة وتعزيزها. ينحدر موظفو 

هدفنا ليس مجرد االلتزام بالقوانين والقواعد . وعدة، كما يدينون بديانات مختلفة كبير من الثقافات ويتحدثون بلغات

 القانوني واألخالقي قواعد السلوكأعلى معايير اري؛ وإنما نسعى إلى االلتزام بواللوائح التي تنطبق على نشاطنا التج

 في العمل. 

نسلك سبالً مباشرة وواضحة وأخالقية إلدارة أعمالنا. ونتحمل المسؤولية عن كلماتنا وأفعالنا، ونسعى لبناء بيئة عمل 

تنوع أساليب العمل وأنماط الحياة واالختالفات مواتية ومحفزة على التحدي وتكافئ العمل الجماعي، كما نحترم 

 الثقافية ونعترف بها.

هذه نظرة عامة على متطلباتنا األساسية وقواعدنا اإلرشادية لكيفية مزاولة أعمالنا، وتصف  قواعد السلوكتوفر 

بالنزاهة، والتي تُطبق وتستند هذه القواعد إلى أخالقيات أعمالنا والتزامنا  المعايير التي نحافظ عليها في عملياتنا.

على جميع الموظفين والمديرين والمستشارين والوكالء والمقاولين والمقاولين الفرعيين ووحدات األعمال لدينا في 

 إلى جانب قوانين ولوائح السلطات القضائية في البلد الذي نعمل فيه. جميع أنحاء العالم،

جزء من تقليدنا العريق المتمثل في الحفاظ على المعايير األخالقية لألعمال. يُرجى  في القواعدالمبينة  السياسات

 . Konecranesقراءة القواعد بعناية والتأكد من فهم محتواها، وعواقب عدم االمتثال، وأهميتها في نجاح مجموعة 

في  واألخالقيات المتثالمراقبة ا مسؤوليإذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى التحدث إلى مديرك المباشر، أو  

Konecranes.عند االرتياب بشأن مدى استصواب أو  ، أو أي من األشخاص اآلخرين الُمحددين في هذه القواعد

 مالءمة ممارسة أو أمر معين أو مدى صوابه، ينبغي لك التماس التوجيه المناسب.

ويعدّ  ن أي انتهاكات فعلية أو محتملة قد تنشأ.نتحمل جميعًا مسوؤلية التمسك بمبادئ هذه القواعد واإلبالغ الفوري ع

إذكاء الوعي بشأن هذه المواضيع وتوضيح األسئلة وحل المشكالت عنصًرا أساسيًا في تحويل شركة 

Konecranes  ومنظمة عالمية رائعةإلى مكان عمل صحي. 

 مع خالص االحترام، 

 Rob Smith 

 الرئيس والمدير التنفيذي
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 مقدمة عامة  .1
إن ممارسات العمل المسؤولة ضرورية لضمان أداء تنافسي على المدى الطويل وتحقيق الربحية. تستند ثقافة اإلدارة 

إلى قيم الشركة المتمثلة في الثقة في األشخاص، وااللتزام التام بالخدمة، والربحية المستدامة.  Konecranesفي 

للتنمية المستدامة والتي بدورها تؤكد على إدماج األهداف  وتستند ممارسات اإلدارة أيًضا إلى المبادئ العامة 

في المبادرة اإلستراتيجية  Konecranesاالقتصادية واالجتماعية والبيئية في أنشطة العمل لدينا. تشارك شركة 

ي مجاالت لالتفاق العالمي لألمم المتحدة من أجل ممارسات العمل المستدامة، وتدعم المبادئ العشرة المقبولة عالميًا ف

 حقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد. 
 

المتطلبات والقواعد اإلرشادية األساسية بشأن كيفية مزاولة   Konecranesتُحدد قواعد السلوك الخاصة بشركة 

جاهدة لتحقيق أعلى مستويات السلوك األخالقي ومن خالل هذه المبادئ نصف  Konecranesأعمالنا. تسعى شركة 

ير القانونية واألخالقية، التي نحافظ عليها تجاه عمالئنا، وشركاء العمل، والموردين، والموظفين لدينا وأيًضا المعاي

 تجاه المجتمع واألسواق المالية في جميع البلدان التي نزاول فيها أعمالنا.
  

ثال لها ما لم تنص ويُنتَظر من كل موظف بغض النظر عن منصبه في المؤسسة تعزيز قواعد السلوك هذه واالمت

 القوانين المحلية أو الدولية اإللزامية أو اللوائح األخرى السارية على غير ذلك. 
 

 القوانين واللوائح .2
باالمتثال التام للقوانين الوطنية والدولية السارية، والتي تشمل، على سبيل المثال، القوانين  Konecranesتلتزم 

واللوائح المتعلقة بالمنافسة وحوكمة الشركات والضرائب واإلفصاح المالي والسالمة ومنع الرشوة والمدفوعات غير 

ليف والنشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية المشروعة والفساد وحقوق الموظفين وحماية البيئة وحماية حقوق التأ

 وأصول الشركة واالعتراف بها.  
 

بشفافية ووفقًا لقواعد الحوكمة الجيدة للشركات ومبادئها التوجيهية ومبادئها العامة  Konecranesتُدار شركة 

 والمجتمع.تجاه مساهميها وشركائها وعمالئها ومورديها وموظفيها  Konecranesانطالقًا من التزام 

 

 المنافسة العادلة واالمتثال لقوانينها .3

المنافسة العادلة وتسعى جاهدة لخلقها وتلتزم باالمتثال لقوانينها السارية. وتمتنع شركة  Konecranesتدعم شركة 

Konecranes   عن القيام بأي أنشطة قد تعرقل المنافسة العادلة أو تثير مخاوف فيما يتعلق بقانون المنافسة، على

 سبيل المثال مشاركة المنافسين معلومات تخص األسعار، أو حصص السوق، أو معلومات مشابهة أخرى غير معلنة.
 

التفاصيل، والتي يمكن االطالع  للحصول على مزيد من  Konecranes سياسة المنافسة فييُرجى الرجوع إلى 

 . MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principlesعليها في 

 

 السرية، وحماية البيانات الشخصية، والخصوصية  .4

السرية وشركائها وعمالئها ومورديها وموظفيها وحمايتها من  Konecranesيجب عدم اإلفصاح عن معلومات 

الوصول غير المصرح به. ال يجوز للموظفين استخدام المعلومات السرية التي يّطلعون عليها بحكم عملهم من أجل  

 الربح الشخصي وال اإلفصاح عن المعلومات السرية إلى أي أطراف غير مأذون لهم. 

 
وصية المساهمين فيها والموظفين لديها وسالمتهم وتهدف إلى تطبيق معايير خص Konecranesتحترم شركة  

أو تحتفظ إال بالمعلومات الشخصية التي   Konecranesال تجمع شركة  صارمة عند التعامل مع البيانات الشخصية.

  Konecranesتجمعها  يسمح بها القانون وذات الصلة بعملياتها الفعالة. يتم التعامل مع جميع البيانات الشخصية التي

 وقانونية وبعناية وبطريقة تحمي خصوصية موظفينا واألفراد اآلخرين. بصورة عادلةوتحتفظ بها 
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ال ال يجوز للموظفين الذين يجمعون أي بيانات شخصية أو يتعاملون معها والمسؤولين عن الحفاظ علی البيانات 

ملون معها والمسؤولين عن الحفاظ علی البيانات الشخصية يجوز للموظفين الذين يجمعون أي بيانات شخصية أو يتعا

إلی هذه المعلومات استخدامها سوى لألغراض وضمن الحدود الُمحددة  وأولئك الذين يتم تزويدهم بإمکانية الوصول  

للبيانات الشخصية لکل ملف بيانات. يُمكن االطالع على المزيد من المعلومات من ]روابط المواقع اإللكترونية 

تحتوي على  التي  ()  لخارجية والداخلية ا

توصيفات وتقارير وتعليمات حماية البيانات. ال يجوز للموظفين إفشاء البيانات الشخصية على نحو ينتهك القوانين 

السجالت الشخصية على الموظفين الذين لديهم الصالحيات المعمول بها أو التعليمات. يقتصر إذن الوصول إلى 

 المتوافقة وفي حاجة واضحة لتلك المعلومات من أجل أداء العمل. 

 الشخصية على الموظفين الذين لديهم الصالحيات المتوافقة وفي حاجة واضحة لتلك المعلومات من أجل أداء العمل.
 

 Konecranesالحماية واالستخدام المشروع ألصول  .5

 
 Konecranesأصول 

وتضمن كفاءة استخدمها ألغراض العمل  1Konecranesتلزم هذه القواعد جميع الموظفين بحماية أصول 

. ويُنتَظر من الموظفين اتخاذ Konecranesالمشروعة. وتؤثر السرقة واإلهمال واإلهدار تأثيًرا مباشًرا على ربحية 

أو سرقتها أو سوء استخدامها. وعندما يترك أي موظف شركة  Konecranesتدابير لمنع إلحاق األضرار بممتلكات 

Konecranes إعادة جميع الممتلكات التابعة للشركة. باستثناء ما تم التصريح به على وجه التحديد، يجب أال ، يجب

، بما في ذلك المعدات والمواد والموارد والمعلومات الخاصة إال ألغراض العمل. Konecranesتُستخدم أصول 

الهم وممتلكاتهم، والحماية من وكأنها أمو Konecranesومن المتوقع من الموظفين كافة حماية أموال وممتلكات 

 إساءة االستخدام أو الفقدان أو االحتيال أو السرقة. 
 

 حظر التداول الداخلي والكشف غير المشروع عن المعلومات الداخلية .6

قوانين األوراق المالية ذات الصلة وتتبعها من خالل ضمان أن المعلومات الداخلية   Konecranesتحترم شركة  

 آمنة ومحمية.

 
المعلومات الداخلية هي أي معلومات ذات طابع دقيق لم يتم اإلعالن عنها، وتتعلق تعلقًا مباشًرا أو غير مباشر بشركة 

Konecranes  اول العام أو األدوات المالية )بما في ذلك األسهم( أو أي مصدّر آخر لألدوات المالية المطروحة للتد

أو هذا المصدّر اآلخر، والتي، إذا تم الكشف عنها، ستؤثر على األرجح تأثيًرا  Konecranesالتي تصدرها شركة 

كبيًرا على سعر تلك األدوات المالية أو على سعر األدوات المالية المشتقة ذات الصلة. ويمكن أن تؤثر المعلومات 

 لداخلية إيجابًا أو سلبًا على سعر الورقة المالية أو غيرها من األدوات المالية. ا

 

، يمكن للموظفين الحصول على معلومات داخلية أو غيرها من Konecranesفي أثناء أداء الواجبات الوظيفية في  

األطراف. ويُحَظر على  نفسها، أو مورديها، أو عمالئها أو غيرهم من Konecranesالمعلومات غير المعلنة حول 

أو أي أوراق مالية لشركة مساهمة عامة أو أدوات   Konecranesالموظفين شراء أو بيع أدوات مالية تابعة لشركة 

مالية مشتقة ذات صلة عندما تكون في حوزتهم معلومات داخلية أو معلومات مادية غير معلنة بخصوص أو فيما 

، حسبما يقتضي الحال. ويُحظر كذلك نقل هذه المعلومات إلى شخص قد  أو تلك الشركة Konecranesيتعلق بشركة 

وهو ما يُعرف  -يشتري أوراقًا مالية أو يبيعها أو توصيته بشراء أوراق مالية أو بيعها استنادًا إلى هذه المعلومات 

 إذا كان اإلفصاح  تماًما كما في أي حالة لإلفصاح عن المعلومات الداخلية، إال -باسم "نقل المعلومات المهمة" 

 مسموًحا به بموجب القوانين المعمول بها.

، فضالً عن المعدات المستخدمة تُعّرف األصول بأنها الممتلكات أو األموال أو المعلومات أو الملكية الفكرية التي تمتلكها شركة  1

 على أساس فردي، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.
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التي العامة المحدودة للحصول على مزيد من التفاصيل، و Konecranesيُرجى الرجوع إلى اللوائح الداخلية لشركة 

 . MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principlesيمكن االطالع عليها في 

 

 اعرف عميلك وموردك  .7
كذلك إجراء "اعرف عميلك" وذلك للمساعدة في التأكد من عدم قيامها بأي أعمال إال  Konecranesاعتمدت شركة 

 مع الشركات واألفراد الذين يشاركونها معايير االمتثال والنزاهة الخاصة بها.

 
يجب على الموظفين االمتناع عن مساعدة ورفض القيام بأعمال مع أولئك الذين ينخرطون في سلوك غير قانوني فيما 

أو أولئك الذين أخفقوا في اجتياز إجراء "اعرف عميلك" الموضح في سياسة ائتمان  Konecranesلق ببضائع يتع

Konecranes ويلزم من الموظفين اإلبالغ عن أي انتهاكات إلجراء "اعرف عميلك" إلى موظف مراقبة االمتثال ،

 إجراء "اعرف عمليك" وااللتزام به.أو قناة اإلبالغ السرية. يُطلب من جميع الموظفين التعرف على 
 

التي يمكن االطالع للحصول على مزيد من التفاصيل، و Konecranesيُرجى الرجوع إلى سياسة ائتمان شركة 

 . MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principlesعليها في 

 

 الجزاءات وإجراءات الحظر االقتصادية  .8 
بإنفاذ كل الجزاءات الوطنية والدولية السارية على نشاطها التجاري. وتحقيقًا لهذا  Konecranesتلتزم شركة 

الغرض، تتوخى الشركة الحرص الالزم فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب قوائم الجزاءات الُمطبقة. يجب على الموظفين 

 . Konecranesعدم التعامل مع األفراد والكيانات المدرجة في قوائم الجزاءات التي تفحصها 

 
للحصول   Konecranesبشأن الجزاءات وضوابط التصدير لشركة  Konecranesيُرجى الرجوع إلى تعليمات 

 < MyKonecranes > Internal Knowledgeالتي يمكن االطالع عليها في على مزيد من التفاصيل، و
Export Control, Trade Compliance . 

 

 موارد االتصاالت والكمبيوتر  .9

، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية Konecranesتوفر موارد االتصاالت والكمبيوتر الخاصة بشركة 

والبريد الصوتي والدردشة والبريد اإللكتروني، منافع كثيرة ولكنها تنطوي أيًضا على مخاطر كبيرة تخص األمان 

خذ جميع الموظفين التدابير الالزمة لتأمين أجهزة . من المهم للغاية أن يتKonecranesوالمسؤولية للموظفين و

الكمبيوتر وجميع األجهزة اإللكترونية الخاصة بهم باستخدام كلمات مرور وغيرها من التدابير ذات الصلة. كما  

أو   Konecranesينطبق ذلك على الحاالت التي يستخدم فيها الموظف أجهزته الخاصة للوصول إلى معلومات 

 ماية كل المعلومات اإللكترونية الحساسة، أو السرية، أو المقيدة باستخدام كلمة مرور.تخزينها.  يجب ح

 

إذا كان لدى الموظفين أي سبب لالعتقاد بأنه قد تم اختراق كلمة المرور الخاصة بهم أو أمان جهاز الكمبيوتر، أو 

ز الشخصي المستخدم للوصول  أو الجها Konecranesالهاتف الذكي، أو أحد موارد االتصاالت الخاصة بشركة 

أو تخزينها، يجب على الفور تغيير كلمة المرور الخاصة بهم واإلبالغ عن الحادث إلى   Konecranesلمعلومات 

 . Konecranesمكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات بشركة 

 
فورية أو  إلرسال بريد إلكتروني أو بريد صوتي أو رسائل Konecranesعندما يستخدم الموظفون موارد  

. قد يلحق بسمعة شركة Konecranesللوصول إلى خدمات اإلنترنت، فإنهم يتصرفون بصفتهم ممثلين لشركة 

Konecranes .ضرر وقد تتعرض للمساءلة القانونية نتيجة أي استخدام غير مشروع لهذه الموارد 
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ي جميع أقسام المؤسسة هي ملكية جميع موارد الحوسبة المستخدمة لتوفير خدمات الحوسبة واتصاالت الشبكات ف

ومخصصة لالستخدام من قِبل الموظفين إلتمام أعمال الشركة.  يُسمح باالستخدام الشخصي   Konecranesلشركة 

العرضي والطارئ للبريد اإللكتروني والهواتف. ال يجوز إرسال رسائل خاصة بقصد غير قانوني أو غير مصرح به 

ن هذا النوع من الرسائل أي محتوى غير قانوني أو ينتهك حقوق األطراف أو غير أخالقي وال يجوز أن يتضم

اآلخرين. من المستحسن أن تُحفظ الرسائل الخاصة في مجلد منفصل، وأن يُعرف من عنوانه أنه يتكون من رسائل 

 خاصة. ينطبق هذا على كّلٍّ الرسائل الواردة والصادرة. 
 

للحصول على مزيد من التفاصيل،   Konecranesيُرجى الرجوع إلى سياسة أمن تكنولوجيا المعلومات لدى شركة 

 .MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principlesوالتي يمكن االطالع عليها في 

 

 إعداد التقارير المالية  .10

المحاسبية موحدة ومقبولة عموًما، وتتبعها جميع الوحدات في  تعريفات ومعايير للمبادئ Konecranesتعتمد شركة 

المحاسبة وإعداد التقارير المالية. تعدّ البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  

(IFRS.) 

 
مساهميها بالمعلومات فيما يخص حالتها وأداءها في الوقت نفسه وبالمضمون نفسه، بكل  Konecranesتزود شركة 

شفافية وصراحةً، وبدون تفضيل أو تحيز ألي مجموعة أو فرد وبما يتفق مع القانون ولوائح تنظيم أسواق األوراق 

 المالية والممارسات المقبولة لسوق األسهم.
 

 Konecranesدفاتر وسجالت  .11
أنشطتها المالية بما يتفق مع جميع القوانين والممارسات المحاسبية المعمول  Konecranesيجب أن تسجل شركة 

بها. ويجب ترخيص كل المعامالت على النحو الصحيح، وتسجيلها بدقة وبشكل كامل. يُحظر بشكل قاطع إدخال  

ظفين على اإلطالق إنشاء تقارير مزيفة أو مضللة أو إجراء سجالت أو قيود أو وثائق مضللة أو مزيفة. ال يجوز للمو

أي مدفوعات أو إنشاء أي حسابات نيابةً عن الشركة على أن يكون مفهومها أن أي جزء من المدفوعات أو الحسابات 

 سيُستخدم ألغراض أخرى بخالف ما تبينه الوثائق الداعمة. 

 
، يجب عليه اإلبالغ على الفور  Konecranesر دفاتر وسجالت إذا علم أحد الموظفين أو شّك بأن هناك فردًا يزو

لمديره المباشر أو موظف مراقبة االمتثال أو قناة اإلبالغ السرية. إن إخفاء المعلومات عن اإلدارة أو المدققين 

 . Konecranesالداخليين أو الخارجيين يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة لشركة 

 

 بالسجالتاالحتفاظ  .12
يجب االحتفاظ  باالمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها المتعلقة باالحتفاظ بالسجالت. Konecranesتلتزم شركة 

بكل السجالت في غضون الفترة الزمنية التي تقتضيها هذه القوانين واللوائح كحد أدنى. يجب تحديد السجالت بالغة 

جالت الشركات وأصول العقود وخالفه، وتخزينها في مكان آمن في ، بما في ذلك سKonecranesاألهمية ألعمال 

 مقر الشركة.
 

إذا نما إلى علم أي موظف استدعاء من المحكمة أو مقاضاة معلقة أو معتزمة أو تحقيق حكومي، يجب عليه االحتفاظ  

ن يتم إيصاؤه من قِبل بكل السجالت التي قد تجيب عن أمر االستدعاء أو تتعلق بالمقاضاة أو تخص التحقيق إلى أ

إدارة الشؤون القانونية بشأن كيفية التصرف. ال بد من إصدار تصريح بأي إتالف فعلي للوثائق من قِبل إدارة  

 الشؤون القانونية وموظف مراقبة االمتثال.
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 حقوق اإلنسان  .13

حماية حقوق اإلنسان وتحترمها على النحو الُمحدد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.  Konecranesتدعم شركة 

وتشجع الشركة على التحرر من كل أشكال التمييز على أساس الِعرق أو الجنسية أو الجنس أو الدين أو السن،  

 وتشجع العمل من أجل تحقيق تكافؤ الفرص عبر المجموعة بأكملها.
 

استخدام   Konecranesوتؤيد حرية تكوين الجمعيات واالعتراف الفعلي بالحق في التفاوض الجماعي. وال تقبل 

األطفال أو السخرة. كما ال تُجيز المجموعة ظروف العمل التي تتعارض مع القوانين والممارسات الدولية. ونهيب 

 ع مبادئنا.بشبكة موردينا بكاملها االلتزام بممارسات العمل التي تتفق م
 

 البيئة  .14
البيئية على مفهوم دورة الحياة. ويتمثل هدفنا في تقديم وتطوير حلول وخدمات متقدمة   Konecranesتعتمد أنشطة 

بيئيًا تفي بالمتطلبات الحيوية لعمالئنا. ونحن نعطي أولوية عالية لتطوير المنتجات والخدمات ذات االنبعاثات 

ال ندخر جهدًا لتحقيق التنمية المستدامة أيًضا في عملياتنا الداخلية عن طريق استخدام المنخفضة والكفاءة العالية. و

 المواد الخام والعمليات والمنتجات والحد من النفايات واالنبعاثات من خالل االستفادة من أحدث التقنيات المتطورة.
  

لتي يُمكن االطالع عليها في البيئية للحصول على المزيد من التفاصيل، وا Konecranesيُرجى الرجوع إلى سياسة 

MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 

 

 تكافؤ الفرص وعدم التمييز  .15
على تكافؤ الفرص في التوظيف وممارسات الترقيات والمنافع واألجور. لن تتسامح   Konecranesتعتمد 

Konecranes   مع ممارسة التمييز ضد أي شخص على أساس الِعرق أو الدين أو اللون أو الجنس أو السن أو الحالة

االجتماعية أو األصل الوطني أو التوجه الجنسي أو الجنسية أو اإلعاقة )حيث يكون مقدم الطلب أو الموظف مؤهالً 

لمعقولة أو بدونها(، أو على أي أساس آخر يحظره ألداء المهام األساسية للوظيفة مع توفير الترتيبات التيسيرية ا

القانون في اإللحاق أو التوظيف أو التعيين أو الترقية أو أي شرط آخر من شروط العمل. ويحق للموظفين التمتع 

 بفرص متكافئة والمساواة في المعاملة على أساس الجدارة.
 

حظات أو نكات أو سلوك يخلق بيئة عمل عدائية أو  مع استخدام لغة تمييزية، وال أي مال Konecranesولن تتسامح 

 هجومية أو يعززها.
 

والتي بشأن االحترام في مكان العمل للحصول على مزيد من التفاصيل،  Konecranesيُرجى الرجوع إلى سياسة 

 . MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principlesيمكن االطالع عليها في 

 

 التحرش الجنسي وغيره من أشكال المضايقات .16
بشدة ممارسة أي شكل من أشكال المضايقات في مكان العمل، بما في ذلك التحرش الجنسي.  Konecranesتحظر 

 كبه عند االقتضاء.وستتخذ إجراءات فورية ومالئمة لمنع السلوك الذي يُشكل مضايقة ومعاقبة مرت

 كما يُحظر أي سلوك يُشكل مضايقة معنوية أو جسدية، أو غيرها من أشكال إساءة استعمال السلطة. 

التي بشأن االحترام في مكان العمل للحصول على مزيد من التفاصيل، و Konecranesيُرجى الرجوع إلى سياسة 

 MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principlesيمكن االطالع عليها في 
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 الصحة والسالمة .17
واالحترام  جاهدة لتوفر لموظفيها بيئة عمل مثيرة لالهتمام ومحفزة للتحدي يسود بها االنفتاح Konecranesتسعى 

والثقة وتكافؤ الفرص. وتعمل الشركة باستمرار على خلق مكان عمل آمن وخالي من المخاطر لموظفيها ومقاوليها 

 وغيرهم ممن يعملون في أماكن مختلفة بالشركة.
 

أيًضا عمليات تطوير المنتجات وتصنيعها باإلضافة إلى تطبيق طرق ضمان الجودة التي   Konecranesتُطبق 

 تهدف إلى تقليل مخاطر الصحة والسالمة المتعلقة باستخدام منتجاتها وخدماتها إلى الحد األقصى. 
 

طالع عليها للسالمة للحصول على المزيد من التفاصيل، والتي يُمكن اال Konecranesيُرجى الرجوع إلى سياسة 

 . MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principlesفي 

 

 2تعارض المصالح .18
مع مصالح  3تجنب جميع المواقف التي قد تتعارض فيها مصالحهم الشخصية  Konecranesيجب على موظفي 

Konecranes  ومساهميها. وهذا يعني، على سبيل المثال، أنه غير مسموح للموظفين بقبول أو تقديم الهدايا

الشخصية أو عروض الضيافة أو الترفيه، باستثناء الهدايا الشخصية والعروض الترفيهية التي ال تتجاوز قيمتها 

ول هدية أو خدمة قد يؤدي إلى تضارب  االسمية معايير الضيافة المقبولة والعرفية. إذا كان هناك أي شك في أن قب

  Konecranesمحتمل في المصالح، يجب على الموظف توضيح الوضع مسبقًا لموظف مراقبة االمتثال. وال تقدم 

 أي دعم مالي ألي حزب سياسي أو أي منظمات سياسية أخرى أو للحمالت االنتخابية الخاصة بالمرشحين األفراد. 
 

وينبغي إيالء عناية خاصة إذا كان الموظف أو الشخص المرتبط له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في شركة أو  

أو تتنافس معها. فيما يتعلق بهذه القواعد،  Konecranesقادًرا على ممارسة النفوذ على شركة تتعامل تجاريًا مع 

العشير أو االبن أو أحد الوالدين أو األخ أو ابن العم أو  يُقصد "بالشخص المرتبط" الزوج أو شريك الحياة المنزلية أو

الخال أو صديق شخصي مقرب أو أي شخص آخر )بما في ذلك النواب المعينون(، والذين يمكن أن يتصرفوا نيابة 

 عن الموظف. على سبيل المثال، قد ينشأ تعارض المصالح أيًضا عندما يكون أحد األقارب مرؤوًسا مباشرةً لآلخر.
 

إذا علم الموظف بوجود فرصة عمل أو  واجب تعزيز مصالحها المشروعة كلما أتيحت لهم الفرصة. يقع على موظفي  

أو ضمن نطاق أنشطة أعمالها، بما في ذلك من خالل استخدام ملكية  Konecranesاستثمار قد تقع ضمن اهتمامات 

وترد تلك الفرصة من منافس أو عميل فعلي أو  ، Konecranesأو معلومات الشركة أو منصب الموظف في 

، فال يجوز للموظف السعي من أجل هذه الفرصة أو  Konecranesمحتمل، أو مورد أو شريك عمل لشركة 

المشاركة فيها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من موظف مراقبة االمتثال. ال يجوز للموظفين استخدام ملكية 

ستغالل مناصبهم فيها لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، وال يجوز للموظفين التنافس الشركة أو معلوماتها أو ا

 . Konecranesمع 

 

 الفساد أو الرشوة .19
 Konecranesبمكافحة الفساد بكل أشكاله، بما في ذلك االبتزاز والرشوة. ال يجوز لشركة  Konecranesتتعهد 

وع، أو تقديمها أو السعي لها أو عرضها. وهذا يتضمن النقود أو وموظفيها قبول أي رشوة أو مزايا نقدية من أي ن

يحدث "تعارض المصالح" عندما تؤثر، أو يُمكن أن تؤثر، المصلحة الشخصية )مباشرةً كانت أم غير مباشرة( لموظف معين على األداء الصحيح  2

، وهو ما قد يؤدي إلى لواجباته في العمل مما ينشأ عنه، أو قد ينشأ عنه، تضارب بين المصلحة الشخصية للموظف وحقوق ومصالح 

 أو ممتلكاتها أو سمعتها أو كل ذلك معًا. الضرر بحقوق ومصالح  إلحاق

 
 "المصلحة الشخصية" هي مصلحة تتسنى لموظف، مثالها أن تنشأ فرصة أثناء أداء واجباته الوظيفية للحصول على مكاسب معينة من حيث األموال  3

ق الملكية األخرى أو كل ذلك، سواًء عاد النفع من ذلك على الموظف نفسه أو أسرته أو أو األشياء القيمة أو غيرها من الماديات أو الخدمات أو حقو

 أطراف آخرين.
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المنافع أو عروض الترفيه أو الخدمات أو أي منفعة مادية تُقدم من المسؤولين العموميين أو شركاء العمل اآلخرين أو 

 Konecranesتُعرض عليهم، والتي تُمنح بغرض كسب منافع عمل أو شخصية غير مشروعة. ال تقبل شركة 

 المشاركة في عمليات غسيل األموال أو دعمها تحت أي ظروف.

 
لمكافحة الفساد التي تحدد مسؤوليات الموظفين فيما يتعلق بضمان  Konecranesيُرجى الرجوع إلى سياسة  

 < MyKonecranesن االطالع عليها في االمتثال لقوانين وقواعد ولوائح مكافحة الرشوة المعمول بها. ويمك
About Konecranes > Policies and principles . 

 

 الموردون والمقاولون الفرعيون .20
من مورديها ومقاوليها الفرعيين إتمام أعمالهم بما يتفق مع المبادئ السامية القانونية  Konecranesتتوقع شركة 

نفسها. تُعد هذه المبادئ ذات أهمية بالغة  Konecranesواألخالقية والبيئية وذات الصلة بالموظفين والتي تطبقها 

ئ بين الموردين والمقاولين على تطبيق هذه المباد Konecranesعند إنشاء أو إقامة عالقات عمل. وتشجع 

 الفرعيين وتهدف إلى مراقبة أعمالهم من هذه الناحية.
 

 العالقات مع وسائل اإلعالم .21
ال يجوز إال للمتحدثين الرسميين أو الموظفين الُمصرح لهم على وجه التحديد من قبل الرئيس التنفيذي أو المدير 

محللي أسواق األوراق المالية أو أعضاء آخرين في المجتمع التحدث مع الصحافة أو  Konecranesالمالي بشركة 

أو التحدث عن أعمال   Konecranesالمالي أو المساهمين أو المجموعات أو المؤسسات بصفتهم ممثلين لشركة 

من المجتمع المالي أو  Konecranes. يجب إحالة طلبات الحصول على معلومات مالية عن Konecranesشركة 

نائب الرئيس المعني بالعالقات مع المستثمرين. يجب إحالة طلبات الحصول على معلومات مالية أو المساهمين إلى 

من وسائل اإلعالم أو الصحافة أو الجمهور إلى نائب الرئيس المعني بالتسويق  Konecranesمعلومات أخرى عن 

 واالتصاالت.

 م تداولها بشكل علني إعالمية وحقيقية.ويجب أن تكون المعلومات المقدمة إلى وسائل اإلعالم والتي يت 

بجميع القوانين واللوائح المعمول بها. يجب  Konecranesيجب أن تلتزم أي معلومات علنية يتم توفيرها وإبالغها بواسطة 

الحالة المالية للشركة في التاريخ أو الفترة ذات الصلة بصورة كاملة    Konecranesأن تعرض أي معلومات مالية علنية بشأن  

 ودقيقة وموثوق بها، وذلك بعد إعدادها ضمن اإلطار الزمني المنطبق.

بفترة انتظار قبل نشر البيانات المالية والتقارير المرحلية التي تبدأ في نهاية الربع السنوي قيد  Konecranesتتقيد شركة 

 على الوضع المالي للشركة.  Konecranesالنظر. خالل هذه الفترة، ال يعلق ممثلو 

ليها التي يمكن االطالع عللحصول على مزيد من التفاصيل، و  4يُرجى الرجوع إلى ]المبادئ التوجيهية لالتصاالت الخارجية[

 . MyKonecranes > Internal Knowledge > Marketing & Communications > MarCom Guidelinesفي  

 التنفيذ  .22
 Konecranes. تسري المبادئ ضمن مجموعة Konecranesتم اعتماد قواعد السلوك هذه من قبل مجلس إدارة 

 من إدارة المجموعة وموظفيها اتباع المعايير المنصوص عليها في  بأكملها وفي جميع مجاالت عملها. يجب على كلّ 

على أن يتم إبالغ هذه المبادئ لجميع الموظفين بشكل   Konecranesهذه المبادئ دون أي استثناءات. وتحرص 

بمبادئ  Konecranesفعلي وتشترط أن يتم اعتمادها وتطبيقها من قبل الجميع. تُستكمل قواعد السلوك لشركة 

 عليمات أكثر تفصيالً، إذا اقتضى األمر.  وت

 يُرجى تأكيد إذا كانت هذه هي السياسة الصحيحة. 4
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ينبغي التواصل مع موظف مراقبة االمتثال في حالة وجود أي شواغل أو أسئلة بشأن تفسير أو االمتثال لقواعد  

السلوك هذه أو االنتهاكات المحتملة لهذه المبادئ. يكون موظف مراقبة االمتثال مسؤوالً عن تقدير مدى خطورة أي 

محتمل واتخاذ قرار بشأن اإلجراءات اإلضافية المحتملة. يجب أال يتردد الموظفون دوًما في مناقشة جميع انتهاك 

األسئلة أو االنتهاكات المحتملة المتعلقة بهذه المبادئ مع اإلدارة. ويحظر منع الموظفين من اإلبالغ عن أي إساءة  

 تجاه هذه المبادئ.
 

 الرصد واإلبالغ .23
بشركة  واألخالقيات لجنة االمتثالبناًء على توصية Konecranes (KLT ،)لقيادي في الفريق ا راجعسي

Konecranes، قدم اقتراحات إلجراء تغييرات فيها عند الضرورة العتمادها من لجنة هذه القواعد سنوياً وي

 التدقيق ومجلس اإلدارة.

 
.  Konecranesسيراجع فريق التدقيق الداخلي واإلدارة السلوك الواقع بموجب هذه السياسة في مجموعة 

بالنتائج ذات الصلة   Konecranesوسيبلغ فريق التدقيق الداخلي واإلدارة العليا لجنة التدقيق في مجلس إدارة 

 بأي عمليات تدقيق يتم إجراؤها.

 

طريق سيتم التحقيق في جميع البالغات عن الحوادث المشتبه فيها )التي تتم إما شخصيًا أو 

على النحو الواجب    Compliance Officerبواسطةالسرية أو غيرها من الوسائل   Whistleblowingقناة

ولجنة االمتثال واألخالقيات في مجموعة  Konecranesفي مجلس إدارة  وسيتم إبالغ لجنة التدقيق

Konecranes   .بالنتائج 

 
 
 

 معلومات االتصال: 
 Katiاآلنسة  رئيسة قسم االمتثال واألخالقيات التواصل معنرجو أسئلة،  وأفي حال وجود أي مخاوف 

Mattila . 

 

 
   Whistleblowing:  https://report.whistleb.com/Konecranesقناة 

 
 

 
 

 للرقابة على نسخة الشبكة الداخلية: 
 تم اإلنشاء والمراجعة بواسطة: المجلس التنفيذي للمجموعة

 اعتمد بواسطة: مجلس إدارة الشركة
 م 2018 من أكتوبر 24:تاريخ النشر

 م 2018 من أكتوبر 29:تاريخ اإلنفاذ

 م 2020أبريل من  3تاريخ التحديث: 

 
 


