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سياسة أل زا للتنمية املستدامة
كلنا من يعمل يف أل زا يسعى باستم رار لتحقيق التميز يف كل ما نقوم به .التقدم نحو التميز يعني الوفاء بااللت زامات التي
لدينا مع جميع مجموعات املصالح التي تتفاعل مع نشاطنا التجاري.
تم تلخيص املبادئ التي تحكم سياسة التنمية املستدامة الخاصة بنا يف «الت زاماتنا.

الت زاماتنا

 ...مع مساهمينا ومستثمرينا

نضمن الحوكمة الرشيدة واستدامة أل زا ،وتعزيز خلق القيمة واالمتثال للتوقعات املالية.

نعلم متطلبات مساهمينا ومستثمرينا ونستجيب لها ،ونتفق ونحدد أهدافنا الربحية والتنموية عىل املدى القصري
واملتوسط والطويل ،مبا يتامىش دامئًا مع قيمنا.
نشجع الشفافية واستخدام املعلومات ذات الصلة واملوثوقة والدقيقة.
 ...مع إدارتنا

نضمن مشاركة الجميع يف اإلدارة الرشيدة للرشكة ،ونضمن االمتثال لألهداف املحددة والحفاظ عىل ال رتابط مع قيمنا
وأسلوب القيادة الذي حددته أل زا «القادة واملوجهني.
نشجع الشفافية واستخدام املعلومات ذات الصلة واملوثوقة والدقيقة.

 ...مع اإلدارات واملنظمني

نضمن التنفيذ املثايل للعقود مبستويات متفق عليها من السالمة والجودة ،مع ضامن استم رارية الخدمة املقدمة
واالمتثال للترشيعات السارية.
نعمل ضمن أطرنا التعاقدية لضامن وصول الجميع إىل التنقل والخدمة ،بغض النظر عن قدرتهم عىل الوصول و  /أو
التنقل.
نشجع الشفافية واستخدام املعلومات ذات الصلة واملوثوقة والدقيقة حول عمل الخدمات .
نطور املسؤولية االجتامعية كأساس للعالقات مع املجتمع.

 ...مع زبائننا

نضع الزبون يف قلب كل ما نقوم به ،ونعمل بال كلل لتلبية توقعاته.

نفعل ما هو آمن فقط ،وال نتسامح مطلقًا مع أي سلوك يعرض سالمته للخطر.

نقدم خدمات وحلول مبتكرة للتنقل تضيف قيمة ملستخدميها واملجتمع بشكل عام ،من حيث السالمة والجودة واالنتظام
واملوثوقية وسهولة االستخدام والتخصيص والسعر .
نحن ملتزمون بخلق تجارب إيجابية مع زبنائنا ،وإقامة عالقات طويلة األمد معهم من خالل الحوار والثقة املتبادلة
والحفاظ عىل التزام راسخ باالبتكار ،وضامن الخدمات والحلول التي تلبي متطلباتهم متا ًما .
 ...مع عاملنا وموظفينا الحاليني والسابقني واملستقبليني ،باإلضافة إىل عائالتهم

نحن ملتزمون بتطوير املواهب ومكافأة العمل املمتاز ومعاملة جميع العامل واملوظفني باحرتام .

وإدراكًا منا أن األشخاص هم من يضمن نجاحنا ،فإننا نشجع الفخر باالنتامء إىل ألزا استنا ًدا إىل التطوير املسؤول ألنظمة
انتقاء عاملنا وموظفينا واندماجهم وتطويرهم ومشاركتهم واالعرتاف بهم وترقيتهم ومكافآتهم .
احرتام حقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان هي من املبادئ األساسية يف نشاطنا ،ولهذا السبب نحن ملتزمون تجاه عاملنا
وموظفينا (يف املايض والحارض واملستقبل) وعائالتهم لتوفري بيئة عمل مستقرة وآمنة وصحية ،مام يسهل التوازن بني الحياة
املهنية والشخصية .
نشجع أنظمة تدريب وتنمية املواهب ،ونضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز ألي سبب من األسباب ،ونشجع توظيف
األشخاص ذوي اإلعاقة و  /أو املعرضني لخطر اإلقصاء االجتامعي .
يساهم كل هذا يف جذب أفضل املهنيني واالحتفاظ بهم ،واألشخاص القادرين عىل التعلم واملبادرة وإضافة القيمة والترصف
بنزاهة والعمل الجامعي والعمل كقادة يف مجال مسؤوليتهم وااللتزام بأهداف ألزا .
 ...مع املوردين واملزودين والحلفاء

إن الحفاظ عىل حوار مفتوح وسلس وصادق وشفاف مع موردينا ومزودينا وحلفائنا هو أساس التزامنا .
نحدد توقعاتهم واحتياجاتهم إلقامة عالقات قوية طويلة األمد ،ولضامن االمتثال لالتفاقيات املعمول بها .
نشجع العمل الجامعي معهم لضامن توافقهم مع سياسة التنمية املستدامة ،مع تحسني سلسلة التوريد وإرضاء الزبائن .

 ...مع املحيط االجتامعي والبيئة

األخالق واملسؤولية والحوار والشفافية هي مبادئ أساسية بالنسبة لنا .

يف ألزا ،ندرك أن قدرتنا عىل خلق قيمة مستدامة للمجتمع لها جوهرها األسايس يف سلسلة إنشاء القيمة بأكملها التي نحن
جزء منها .
يعتمد التزامنا االجتامعي عىل الحوار ،حتى نحدد ونلبي احتياجات املجتمعات التي نحن جزء منها .

نحن جزء منها كمواطنني مؤسساتيني ،وباإلضافة إىل االمتثال للترشيعات السارية ،نحن ملتزمون بالعمل بنشاط يف
املجتمعات التي نقدم فيها خدماتنا للمساهمة مبسؤولية يف تنميتها االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية ،وتعزيز
التعاون مع جميع الفاعلني االجتامعيني .
مهم للغاية يف تطوير عالقات العمل يف الرشكة
نعترب الحوار مع الفاعلني االجتامعيني وممثيل النقابات عامالً ً
يف ألزا ،نحن ملتزمون بشكل فعال بالحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري يف أنشطتنا بنا ًء عىل االستخدام الرشيد
للموارد ،معتربين أن تقييم األثر البيئي هو متغري أسايس يف عملية صنع القرار .

 ...مع أصحاب الرأي

نعزز الشفافية والتعاون النشط وتوفري املعلومات ذات الصلة واملوثوقة والدقيقة عن نشاط الرشكة .

 ...مع قطاع األعامل

تعترب ألزا املنافسة الحرة والتعاون النشط مع املنظامت واملؤسسات األخرى عنارص أساسية لتنمية البالد وازدهارها .

التقيد الصارم بقوانني
حامية املنافسة ،وتبادل املامرسات الجيدة ،والنزاهة واألخالق يحكم أعاملنا يف قطاع األعامل ،مام يضمن املعاملة املناسبة
لعالقات مع رشكاء األعامل واألطراف الثالثة ،ولتضارب املصالح ،ولتبادل املعلوما .

التزاماتنا تجاه أصحاب املصلحة

